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Ως τα στοιχιΓα τας συλλαοάς αποτελεί" κατά τάς επιπλοκάς, ουτω και τι σύνταξις
των νοητών τρόπον τινά συλλαβάς άποτελέσει Sià. τις επιπλοκτ,ς των λέξεων* και ετι
υν τρόπον έκ των συλλαβών ri λέξις, ούτως εκ. τις καταλληλότατος των νοτιτών ο αυ-
τοτελές λόγος.

(Απολλώνιος Αλεξανδρευς περί Συντάξ«ως εν άρχτ).
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Προς τους "Αναγνώστας,

Ορθοτερον και τελειότερον, τό πέμπτον νυν, έκδιδόμενον
το παρόν πονημάτιον, έ7^πίζω δτι γενήσεται χρησιμώτερον,
εΐ μεν ούχι εις τον συντάξαντα, εις τον έκδότην και εις τούς
•περί την έλληνικήν σύνταξιν άσχο7^ουμένους, τουλάχιστον εις
τους τέχνη ν και επιτήδευμα τήν κ7^εψιτυπίαν πεποιημένους
οιτινες, άπανταχόθεν π7^είονες καθ' έκάστην άναφαινόμενοι,
έκ δεξιών τε και αριστερών πολιορκουσι και κλέπτουσι τα
αλλότρια.

ΙΙολλάκις Ιχων άφορμήν να αναπολώ τα εργαστήρια των
τοιούτων τυποκλόπων, καίτοι ούτε ποιητής ών, ούτε μεγά-
λην άξίαν είς τα ευτελή μου £ργα δίδων, και άκων ομως εν-
θυμούμαι το του Ούϊργιλιου Sic vos non Jobis.

Και περι τούτου μεν ειπά τινα και εν τω προλόγω της τε-
τάρτης έκδόσεως, Γσως δέ και έν τη εντός ολίγου έκδοθησο-
μένη Δευτέρα Περιόδω εσται ό 7^όγος· έπι δέτου παρόντος αρ-
κούμαι ειπείν δτι τό τοιούτον ούτε άπέτρεψεν ούτε αποτρέψει
με της απ' αρχής προθέσεως μου' ούτε έπαυσα δηλ. ούτε
παύσω προσπαθών να καταστήσω, δσον ενεστιν, όλιγώτερον
ατελή τα ταπεινά μου πονήματα.

Ούτως εν τώ νυν έκδιδομένω, έκτος άλλων βελτιώσεων,
και ό κεφαλαιώδης πίναξ έπλατύνθη έπι τοσούτον ώστε, ως
έν προγράμματι πάντων παρισταμένων των περιεχομένων
του βιβλίου, δια μιας δύναται ό αναγνώστης και του όλου
ίδέαν πλήρη να λάβη και έπι τών κυριωτέρων να έπιστήση
τήν προσοχήν, και είς έπιμελέτην ασφα7^ή όδηγόν να τό με-
ταχειρισθη, βλέπων τίνα γνωρίζει και τίνων ετι χρήζει
προς δευτέραν σπουδήν.



Έκτος δέ τούτου και πίναξ αλφαβητικός προσετέθη, οίος
ΤΪίτον ό της πρώτης έκδόσεως, έν Κερκύρα, κατά τό αωμά,
άλλα τελειότερος, συνταχθείς υπό του τροφίμου του Πανε-
πιστημίου 'Όθωνος Βασιλείου Βουζίκη, καθηγητού νυν έν
τω Γυμνασίω Λαμίας.

Περαίνων τον λόγον εύχομαι ίνα όσοι κρίνωσιν άξιον χρή-
σεως τό (3ιβ7αον τοΰτο εΰρωσιν αυτό πρόσφορον είς τον δι'
ονέγράφη σκοπόν, είς τήν στοιχείωσιν της ελληνικής συντά-
ξεως. 'Επειδή δέ ή σύνταξίς έστι λόγου καταλληλότης, ελ-
πίζω ότι, έΟισΟέντες να άποφεύγωσι τάς γραμματικας άκα-
ταλληλίας αΐτινες άποτελουσι τάς ασυνταξίας, θέ)^ουσιν ά-
ποστρέφεσθαι καζτάς έν τω βίω, προφανείς ούσας αδικίας,
ών ή μεγίστη εστίν ό άναιοής σφετερισμός των αλλότριων.
Και τότε έσονται ά7^ηθώς κόσμιοι· ή γαρ κοσμιότης
ύπειξις έκουσια προς τό οανέν βέλτιστον
(Πλάτων, έν vOpotç).

Εν Αθήναις, τη κέ Ιανουαρίου 1857.

Κ. ΑΣΩΠΙΟΣ.



UEPl ΣΪΝΤΑΞΕύΣ ΚΑΙ ΣΙΙΤΑΚΤΙΚΟΓ,

ΚΑΙ ΠΕΡΙ

Δ1Α1ΡΕΙΕΏΣ TOY ΠΑΡ0ΙΝΤΌ2 1ΙΟΝΗΜΑΤΟΣ.
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§. 1. Sis πάντοτε και απανταχού ή Σύ> ταζις υποθέτει πολλών
όμου ενωσιν, τάξιν έν τη ενώσει, και κατά τίνα σκοπον ρύθμισιν, οίον
συμφωνίαν -προς γνώμονα, ουτω και ιδιαιτέρως Σύιταζις έντη yρ«(Λ-
ματικ?] λέγεται η κατά κανόνας και ορθή πλοκή των λέξεων εις κα-
τασκευήν λόγου, Συνταχτιχον δε το περι αύτης πραγματευόμενον
μέρος της γραμματικής, και διδάσκον τους κανόνας καθ ους ή πλοκή
αύτη γίνεται ορθή. Εστι δε κανών μεν παράγγελμα προς αποφυγήν
αμαρτήματος, ορθον δέ ε* γένει το προς κανόνας δμολογουμέν.ους
και παρά πάσ». δεκτούς σύμφωνον.

§. 2. Είς δύο μεν διαιρουμένης της γραμματικής, το Συντακτι-
κών είναι το δεύτερον αυτής μέρος, εάν δε ώς δεύτερον τεΟ'Τί το Ορ-
Οογραφ·.κον (ϊδε το προς του ς ' A ray > ώ στ ας εν τη τετάρτη έκδό-
σει), τότε γίνεται τρίτον. Εστω δε τρίτον η δεύτερον, το έργον του
συνταχτικού είναι τριπλούν" πρώτον, το διδάζαι τί χρησιμεύει εκα-
στον είδος των λέξεων είς τήν κατασκευήν του λόγου κα! κατά ποί-
ους κανόνας τίθεται' δεύτερον, το δειξαι τους τρόπους, καθ' ους λόγος
προς λόγον συνδέεται, και τρίτοι, το σημείωσα; παραλλαγάς τινας
αΐτινε;,· καίτοι οίον παραβάσεις του κανονικού και συνήθους φαινό-
μενα»., είναι όμως συγχωρηταί, υπο της χρήσεως διά τινα λόγον έπι-
κυρούμεναι' ονομάζονται δε αύται, ώρισμέναι ούσαι και εις σύστημα
άναγόμεναι, Σγιψατα και 'Ιδιώματα, διάφορα των ασυγχώρητων
παραβάσεων αϊτινες καλούνται σολοικισμοί. Ούτως άποκταται ή
πλήρης έκμάθησις της ορθής πλοκής των λέξεων είς κατασκευήν λό-
γου, δπερ αποτελεί τήν σύνταξιν,



η.

§. 3. Εκ τούτου λοιπον και το παρόν πόνημα εις τρία τμήματα
διαιρείται. Το πρώτον, πραγματευόμενον περι του πρώτου των προ-
σηρ-,ειωθέντων τριών έργων, επιγράφεται IJeçi της Κυρίως Λεγομένης
Συντάξεως. Το δεύτερον πραγματευόμενον περί του δευτέρου έργου,
επιγράφεται Περί Συνδέσεως τών Λόγων xal των Μερών αυτών.
Το τρίτον, τελευταΐον, πραγματευόμενον περι των συγχωοητών πα-
ραβάσεων, επιγράφεται Περί Συνταχτικών Σχημάτων xal Ίδοω-
μάτων. Περι ενος έκάστου τούτων ιδιαιτέρως θέλομεν πραγματευΟη
έν τω παρόντι πονήματι, δσον δ σκοπος και το σχέδιον αύτοΰ επι-
τρέτϊουσι, παραπέμποντες περί τών λοιπών εις τά πληρέστερα περί
τούτου συγγράμματα.

§. 4. Εκ. τών πολλών διαλέκτων της αρχαίας έλληνικης γλώσσης
η αττική, και δια τα πολλά πλεονεκτήματα καΐ δια την ύπο Αλε-
ξάνδρου και τών διαδόχων διάδοσιν αυτής, εγινεν έν τέλει έπικρατε-
στέρα, προσλαβοϋσα, ώς ητον παρεπόμενον, και μεταβολάςτινας χρο-
νικάς τε και τοπικάς. Τούτου ένεκα, και πλουσιωτέρα δέ τών άλλων
ούσα, αυτη συνήθως τίθεται ώς βάσις της ελλη νίκης συντάξεως καΐ
της ελληνικης γραμματικής έν γένει, παρασημειουμένων τών διαλε-
κτικών διαφορών.

§. 5. Επίσης δμως δυνατόν, παντάπασι χωρισθείσης της αττικής,
το περι τών άλλων διαλέκτων να άποτελη τμήμα ίδιαίτερον, μέρος
αποβλέπον τους σχηματισμούς καΐ μέρος την σύνταξιν. Και δ μεν
Φρ. Θείοσχιος, την ομηρική ν διάλεκτον λαβών ώς βάσιν, υπέδειξε
τάς έκ ταύτης διαφοράς τών άλλων διαλέκτων' δ δε Κρύγερος, τον
συνηθη, μάλιστα δε τον άττικον, πεζον λόγον κυριώτερον πραγμα-
τευθείς, ιδιαιτέρως έπειτα διέλαβε τδ περι Διαλέκτων, πρώτον μεν
το περι την τεχνολογίαν, έσχάτως δε και το περι την σύνταξιν. Το
τοΰ Κρυγέρου τεχνολογικον διαλεκτικών, υπο Κωστοπούλου μετα-
φρασθέν και εκδοθέν, και το υπο του μακαρίτου Εμ. Φοίτιάδου έκ
της γραμματικής του Θειρσχίου περί του 'Επικού Μέτρου καΐ
'Έχιχής ΛιαΛέχτου μεταφρασθέν, είναι άπαραιτητοις αναγκαία εις
έξακρίβωσιν της παρ όμηρω και ϊωσι διαλέκτου. Èv δε τω παρόντα
πονηματι έκ τών αττικών μεν τα πλείστα, δ'εν λείπουσ'.ν δμως καΐ
έκ τών άλλων παραδείγματα.
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ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ.

ΠΕΡΙ ΓΗΣ ΚΥΡΙΩΣ ΛΕΓΟΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ.

•Ο^Ο^-Ο^ίΗΧ'ΟΟΟ·

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ.
Περί Αόγου.

γησαι τα αισθήματα ή διανοήματα του λαλοΰντος η γράφοντος. Τά
προς τοϋτο χρησιμεύοντα είναι τά διάφορα εϊδη των λέξεων, λαμβα-
νόμενα κατά την χοείαν, ποτέ μεν περισσότερα, ποτέ δέ όλιγώτερα,
και διαφόρως συμπλεκόμενα, ώς τά γράμματα του αλφαβήτου εις
τήν σύνθεσιν των συλλαβών και λέξεων, οίον à, pià, άρα, κάρα, κά-
çaôoçj àvàxaç, χαταχάρα—ις, ρις, άρίς, καρίς, σκαρί ς, άσχαρίς—
δ, oç, ro'ç, oroç (οτου οτω), ούτος. Ουτω καΐ εστι θεός. — 6εός ε-
oTir d rà πάντα κυβερνών.—λέγω.-—θέλω Λέγειν.—θέλω λέγειν
'Λτρείδας, κτλ.

§. 2. 0 λόγος δυνατόν νά ήναι μικρός η μέγας, κατά τήν περί-
στασιν και τήν χρείαν. προσέτι δε μέγιστος και πολυμερέστατος. 0
μικρότατος δε πάντων και το στοιχεΐον, τρόπον τινά, είς ο οι λοι-
ποί δυνατόν νά άναλυθώσιν, είναι οταν έξηγηται ότι πρόσωπον, ζώον
ή πράγμα τι ε ν ει ταύτην ή εκείνην την ιδιότητα, ώς Αριστείδης
έστι δΐχαιος, ό λαγώς εστίν ώχύπονς, ή άλώπ?)£ εστί κεράαλέα, ή
χιών εστι λευκή, το τείχος έστιν ύψηλόν, η απλώς ύπαρξιν, ώς η-
θελεν είναι ό θεός εστίν υπάρχων (ϊδε κατωτέρω). Μικρότερος λό-
γος τούτου δεν γίνεται.

'Απλή πρότασις.

§· 3. ό μικρότατος ούτος λόγος, είς ον οι λοιποί αναλύονται, κα-
λείται άπλή τιρότασις, σημαίνουσα κρίσιν του νοος δια λέξεων έκφε-
ç-ομένην. Εστι δέ κρίσις δύο ιδεών σύζευξις η διάζευξις* ό άνήρ έστι
πλούσιος.—ô άνηρ ουκ εστι πλούσιος.

§· 4. Η άπλή πρότασις συνίσταται, ώς και τά ανωτέρω παρα-
δείγματα δεικνύουσιν, έκ τριών μερών, του υποκειμένου, του χατη-
γοροναένον και του συνδετιχοϋ. Και το μεν ύποκείμενον σημαίνει το
πρόσωπον, ζώον, ή πράγμα, περι ου 6 λόγος, το δέ κατηγοοούμενον
(2Ϊ3ΝΤ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α.) i
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σημαίνει την ε:ς αύτο απονεμομένων ιδιότητα η ΰπαρξιν, το δέ συν-
δετικών την σύνδεσιν και σύζευξιν αυτών, οίον ό θεός έστι δίκαιος.
Αναιρείται δε ή σύζευξις αυτή τών δύο ιδεών και γίνεται διάζευξις,
προστιθεμένου τοϋ ά~οφατικου η το ι αρνητικού μορίου ου. ô ΦίΑιπ-
πος ονχ εστ ι âlxatoç. — ό Αριστείδης ούχ έστιν αδιχος. — τοϋτο
ονχ εστίν άΛηθές, κτλ.

§. 5. Το ύποχ,ϊίαενον, το κατήγορου μενον, και το συνδετιχόν,
μετά η άνευ του άποφατικοϋ μορίου, άποτελοΰσι λόγον, δυνάμενον
ρ.έν να λάβη και προσθηκας, ουδεμίαν ομως έλάττωσιν, άποτελοΰσι
λόγον πλήρη όςτις περιέχει τέλειον νόημα.

—ύμπτυξις του -υνδετικοϋ μετά του Κατηγορουμένου.

§. 6. Το συνδετcxov τίθεται κατά δύο τρόπους' ά. κεχοίρισμένον
του κατηγορουμένου, οίον Πλάτων εστι σώφρων, ως και έν τοις α-
νωτέρου παραδείγμασιν* β . ήνωμένον μετ* αύτοϋ, οίον ΠΑά,των οω-
(ρρονεΐ.—ό /Sc'oc ενδαιμονεΐ τε κανθις ονχ ευδαιμονεΐ (Εύριπ. *Â-
χοσπ.). Ταύτα δε 'ίσα δύνανται το"ϊς Π Λάζων εστ I σώφρων, ό βίος
εστίν ευδαίμων χαι ούχ ευδαίμων. Η τοιαύτη σύμπτυξις δυνατόν να
γένη, κατά το ρ.αλλον και ήττον, εις όλα σχεδόν τα ρήματα, τών
δποίων η άπειρος πληθύς προκύπτει έκ της συνθέσεοις της του κατη-
γορουμένου και συνδετικού έννοία;. ίδε §. 9.

7. Η δε ιδέα της υπάρξεως εκφέρεται συνήθως δια του αύτου
είναι, έπι ύ"αρκτικής εννοίας, δια του ύπάρχειν και ολίγων άλλων,
οίον ισοδυνάμων, οίον εστι θεός=0ζός έστιν ων=υπάρχων. —εστί
Αίχης ôçpûaJuôç (ΐΝΙέν ).— ύπάργει δύναμις, μέγεθος ττΛοντον (À-
ριστοτ.)· Ωσαύτως δια του χυρώ και τυγχάνω, ώς τις έν πΰΛαισι
δω/ιάτων χνρεΐ\ (Εύρ. Φ. 1 067)—ένδον γάρ άνηρ άρτι τυγχάνει. (Σ.
ΑΪ. 9). Ούτω δε και δια του ποιητικού πέΛει. και πέΛεται, ώς χΛαγγη
γεράνων πέΛει.— εκ.Ιετ (έπέλετο) έργον άπασιν (ίλ. Γ, 3. Μ,251).
Τα αΟτά δε εκλαμβάνονται και κατά συνδετικήν έννοίαν, ετι δε συ-
νηθέστερον, προς μετοχην φερόμενα, παρά την άπλην υπαρξιν, καί
τι άλλο προσσημαίνουσιν. ϊδε κατωτέρω Κεφ. Εβδομον.

§. 8. Εκ τούτου λοιπον γεννώνται διτται προτάσεις, προτάσεις
εχουσαι το κατηγοοούμενον κεχωρισμένον του συνδετικοί», ώς Σω-
κράτης έστί σώφρων, αγνός, ήσυχος, κτλ, και προτάσεις έχουσα',
ηνωμένον το κατηγορούμενον μετά τοϋ συνδετικοί), ώς Σωκράτης <7ω-
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ypovec, άγνεύει, ησυχάζει, κτλ. Τάς πρώτας καλοϋμεν, συντομίας
χάριν, άνεπτνγμένας, τάς δευτέρας συνεπτυγμένας προτάσεις.

§. 9. Ει καΐ κατά την θεωρίαν ή συνεπτυγμένη πρότασις ισοδυ-
ναμεί έν γένει προς τήν άνεπτυγμένην, δεν είναι όμως ούτω και είς
τήν έφαρμογήν" διότι ή γλώσσα δεν εχει πάντοτε όρους επιτηδείους
ώστε νά μετατρέπη τά ανεπτυγμένα είς συνεπτυγμένα, και άντΐ7ρό-
φως. Ούτε τό εγώ είμι στρατιώτης γίνεται εγώ στρατεύω, ούτε
το εγώ είμι σοφός συμπτύσσεται είς το σοφεύω, ούτε τό εγώ πα-
τρώζω γίνεται εγώ είμι πατήρ, ούτε τό έρχομαι γίνεται ειμί ερκτης,
ούτε τό ελενθω γίνεται είμι έλεύστης.

§. iO. Αλλά και ένθα ή γλώσσα δεν εμποδίζει, ύπάρχουσι περι-
στάσεις έν αίς δ είς τρόπος είναι προτιμώτερος του άλλου. Ούτο), π.
χ. πάν ρημ,α δυνατόν να άναλυθη είς τήν οίκείαν μετοχήν και είς το
συνδετικόν είναι, ώς γράφει = γράφουν εστί, κτλ. ουδέν ήττον όμως
πολλάκις Ετερον έκάτερον. Ουτω βούλεται και εστί βουλόμενος7 κλ.
(ϊδε Είσαγωγήν είς τήν 'Ελληνιχήν Σύνταζιν, σ· 23.)

Παράλειψις του Συνδετικού.

§. 11. Οσάκις τό συνδετιχόν οίκοθεν εννοείται εύκόλο)ς, παρα-
λείπεται, ώς ' Ελλην εγώ.-συ γαρ ο αίτιος.—τό μέλλον άόρατον.

Συνήθως δέ παραλείπεται τό τρίτον ενικόν πρόσο>πον, ώς δυσχέρεια
πολλή.—ττολν πέλαγος (Σοφ.)' μάλιστα δε έπι γνωμικών* σοφον τό
σαφές^ ού το μή σαφές (Ευρ.)" έπι παροιμ'-ών* χούφη ή γη, ώσπερ
ό λόγος' παροιμία έπι αδυνάτου, και άλλως λεγομένη ή γή Ιπταται*
έπι των ουσιαστικών άνάγχη, χρεώνΊ θέμις" επί τών επιθέτουν φρού-
δος.t ά£ιος, δυνατός, αίτιος, ράδιο ν, χαλεπόν' έ/wi των είς τεος ρη·*
ρ,ατικών, και μάλιστα τών ουδετέρων' επί τών οίόν τε, θαυμαστόν
δσον, άμήχανον όσον, και τών ouoicov. Επι δέ του έτοιμος παρα-
λείπεται πολλάκις ρ.ετά τοΰ f/^i και τό εγώ' θνήσχειν έτοιμος (Εύρ.
Φ. 976). Αλλά και ε ψ έτοιμος (Σοφ. Φιλ. 90).

§. 12. Και ταϋτα μέν έν άρχη λόγου, έν ακολουθία δέ λόγου πα-
ραλείπεται τό συνδετικόν, όταν παραλαμβάνηται εκ τοΰ προηγουμέ-
νου κώλου, ώς αί Λύπαι αί μεν χρνσταί ιίσιν, ai δε χαχαί (Πλ.
Γοργ. 497), ή και αντιστρόφως έκ του επομένου είς τό ήγούμενον
παλινδρομικώς, οίον μέτρον δε αϋτω ούχ ή ψυχή^ αλ.ΐ ό νόμος ε-
στίy (Ξενοο. VL, Π. Α, γ'. 15).
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§. 13. Παραλαμβάνεται δε κατ'άναλογίαν, δ έστι καθ'ο πρόσο^-
πον και καθ ον αριθμόν απαιτεί το ρήμα της προτάσεως, εις ην ανα-
φέρεται, ώς εχεΐνος μεν έστι φί.Ιος, σύ (ει) εχθρός.—σοφός μεν
εκείνος, ύμεΐς δε άφρονες' ένθα παραλαμβάνεται κατ' άναλογίαν το
εστε έκ τοϋ έν τω πρώτω υπονοουμένου εστί' ταύτα γαρ πάντα μη-
δικά. έστι, Οί πορφυροί χιτώνες, rai ol χάνάυες, οΐ στρε-
πτοί οί κερί τ fi δέρη, xal τ à ψέΛΛια τα π ε pi ταΐς χερσίν (Ξεν. Κ..
Π. Δ, γ, 2). Ωσαύτως και κατά χρόνον, ώς ό çièv πατήρ δίκαιος
?/r, συ δε άδικος (εΐ)·

Παράλειψες του Υποκειμένου.

§. 14. Και το ύποχείμενον παραλείπεται, έν συνεπεία τε και έν
αρχή λόγου. Εν συνεπεία λόγου παραλείπεται, όταν παραλαμβάνη-
ται έκ τοϋ ηγουμένου, και τοϋτο πάλιν κατ άναλογίαν, η μή ρητώς
λεγόμενον, έξάγηται έκ τών λέξεων έν αίς περιέχεται' Σωκράτη â'
εξαιρώ Λόγου' ικανός γαρ (Σωκράτης) αμφότερα (Πλ.
176).—ror Ισθμον έτείχεον, και σφι ήν προς τέΛεϊ (Ηρόδ. Θ', 8),
το τείχος δηλ. η το τειχίζειν.—πορεύσομαι εύθύς προς τά βασί-
λεια, και ην μεν άνθιστήται (Ξεν. Κ. Π. Β', δ', 24), δ βασιλεύς δηλ.

§. 15. Εν άρχη λόγου παραλείπεται το ύποχείμενον έπι τοϋ πρώ-
του και δευτέρου προσώπου, δταν δεν άπαιτήται αντιδιαστολή, ώς
σέβομαι τους πρεσβυτέρους.—άγωμεν—" ΕΛΛηνές έσμεν (Σ.Φ.233).
—τίμα τους γονείς.—ην σωφρονης (Εύρ.) ούχι δε έπι αντιδιαστο-
λής ήτις υποθέτει αντίθεσιν, ώς σν μεν μένων νυν κεινον ένθάδ'
εχδέχου, εγώ δ άπειμι (Σοφ. Φ. 190). Πολλάκις δε τίθενται και ά-
νευ αντιδιαστολής, ώς οίδ εγώ ταύτα (Σοφ.). Προς μείζονα δ' εμφα-
σιν προσλαμβάνουσιν ενίοτε και το μόριον γε, ώς οίκτείρω νιν εγω-
γε (Σοφ.)" και σύ γ\ ώ ξένε (Σοφ.). ΐδε περί 'Αντωνυμιών.

§. 16. Επι δέ τοϋ τρίτου προσώπου, και έπι άλλων μεν περιστά-
σεων, μ,άλιστα δε παραλείπεται έπι τών έξης' ά. επί πράξεων ύπ'
άνδροςγινομ,ένο^ν ίδιαίτερον έργον ταύτας έχοντος, οίον έσάΛπιγξεν (δ
σαλπιγκτής), έχηρυ^εν (δ κήρυξ), OiVo^o^yfi (δ οινοχόος), τον νόμογ
val ν άναγνώσεται (δ γραμματεύς)' β', έπι τών φασί, Λέγουσι, και
τών τοιούτο)ν, δταν έν γένει έννοήται το οι άνθρωποι' τάς Αθήνας
φασί θεοσεβεστάτας είναι (Σοφ.)'γ', ένθα εννοείται το αόριστον τις,
ώς rçtfv rô οϊεσθαι ζενζεσθαι ών έφίεταο δ'. έπΙ τών νει} νίφει9 χεί-
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μάζει, σείει, ο θεος δηλ. η ό Ζευς* «. καθό ή τοιαύτη ενέργεια τω Διι
αναπέμπεται » (Απολλώνιος).

Παράλειψις του Κατηγορουμένου.

17. Το δε κατήγορου μ εν or μόνον έν ακολουθία λόγου δυνατόν
να παραλειφθη, έκ τοϋ προηγουμένου παραλαμβανόμένον, ουδέποτε δέ
έν άρχη, ώς ιατρός είμι συ δε ουκ, εί (ιατρός)' ώσαύτως
και όταν μετά του συνδετικου όν ήνωμένον, άποτελη μετ' αύτοϋ τό
ρημα, ώς ομολογείς ταύτα ; έ'γωγε (ομολογώ). Εν άρχη λόγου δεν
είναι δυνατόν νά παραλειφθνί' διότι είς τό Σόλων έστι, π-, χ. δυνα-
τόν νά έννοηθώσι μυρία κατηγορούμενα.

18. Και το νποκείμενον και τό κατηγορονμενον έν ταύτω δυ-
νατόν νά παραλειφθώσιν έν ακολουθία λόγου, ώς εστι Σωκράτης σο-
φός ; εστι (Σωκράτης σοφός)' ή τό κατηγορούμενον και τό συνδετικόν,
ώς κάτοπτρον είδους χαλκός έστ , οίνος δε του (κάτοπτρόν έστι).

ΙΙαράλειψις ολοκλήρου Προτάσεως.

§. 19. Ιναι ολόκληρος πρότασις παραλείπεται έπι ευχών και κα-
ταρών, επί άπαγορεύσείον, παραινέσεων και τών τοιούτίον, ώς ώ πρός
&εών (ικετεύω —εγώ είμι ίκετεύων).—πρός rvy ΰεών (Σοφ. Κ. 49)
-r—είς κόρακας (έίπιθι=ϊσο άπιών).—μή δράσης (=όρα μή δράσης
=εσο ορών μή δράστ):).

Προσδιορισμοί της Προτάσεως.

§. 20. Η άπλη καΐ γυμνή πρότασις δεν έξαρκεϊ πάντοτε είς τον
σκοπόν τοϋ λόγου" όθεν ανάγκη να ποοστεθώσι πολλά και διάφορα
-προς έπιτυχίαν τοϋ σκοπού τούτου" ουτω, π. χ. ανάγκη να είπωμεν
Κύρος ο νεώτερος.—Σωκράτης ην νιος Σ ωφρονίσκον.—Περικλής
ήν όμοιος Π εισιστ ράτω Π λάτων έστι δεινός τήν διαλεκτικην.—

εν οίδα (Σοφ.').-κεΐνό γε πράσσει ννν κακώς (Σοφ. Φ. 422). Τά

τοιαύτα ονομάζονται προσδιορισμοί της προτάσεως, η οποία επαυ-
ξάνεται και πλατύνεται δι, αυτών.

§. 21. Οί προσδιορισμοί είναι ονοματικοί, ώς ρήτωρ δεινός, η έ-
πιρρηματικοί, ώς ορθώς λέγεις. Είς τους προ^τους περιλαμβάνονται
και οί άντωνν μικοί, οί άρθρικοί, οί μετοχικοί και οί δι επιρρημά-
των έπιθετικώς έκλαμβανομένων έκφερόμενοι, επομένως οί ώς ονο-
ματικοί, οίον ούτος άνήρ.—ή γυνή.—οί πεπαιδευμένοι άνδρες,χτί.
Ωσαύτως Περικλής 6 πάνυ.—ή λυδισζϊ άρμονία. —ή άγαν σιγή
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(Σοφ. Αντ. 125).—à λ Χ εστίν, εστίν ή Λίαν δυσπραγία, Jiar de
δοϋσα μετοθολάς (Ευρ. '/<ρ. Τ. 721).

§. 22. Εις τους δευτέρους, τους έπιρ ρηματικούς, περιλαμβάνονται,
και οι J<à πλαγίων πτώσεων, απροθέτων η εμπρόθετων, έκφερό-
μενοι και έπιρρηματικήν εννοιαν έζηγοϋνζες, λοιπον οί ώς έπιρρη-
μαζικοί, οίον γavztj τη 7/«£ρα=σήμερον.— έν '^ί#?/καί(:=Αθήνησιν.
—την παρελθοΰσαν ήμέραν=γβές.—τρίτην ταύζην ήμέραν=~ρο-
χθες.—τούτον τον τρόπον ή κατά τούτον τον τρόπον=ουχω τοιου-
τοτρόπως, κτλ. τίνα τρόπον ; (Σοφ.).=πώς ;—ει τι κάμ οίκτείρετε
(Σοφ. Φ. 1 042)=κάτι τι=6λίγον, έπιρρηματικώς.

§. 23. Εις τδ ύποχείμενον επίσης ανεπτυγμένων και συνεπτυγμέ-
νων προτάσεων άρμόζουσιν οί ονοματικοί η ώς ονοματικοί προσδιο-
ρισμοί, οίον ό δίκαιος 3Αριστείδης ήν 'Αθηναίος.— ό Μακεδών Α-
λέξανδρος τετίμηται.—οί πάλαι άνθρωποι ησαν άγροιχοι, κτλ. <5
νύν έπαινος.— ή νύν ημέρα (Σοφ. 'ΗΛ. 918).—τω πότμω τώ νυν
(Σ. Τ. 271).—ούδεν δίχαιόν έστιν έν τω νυν γένει (Ευρ. 'Αποσπ.).

§. 24. Εις το κατηγορούμενον, χωριστδν μεν ον τοϋ συνδετικού,
ώς επί των ανεπτυγμένοι προτάσεων, άρμόζουσιν ώσαύτως οί ονομα-
τικοί προσδιορισμοί, οίον ούτος έστιν αγαθός γεωργός, ίππενς, iar
τρός, αυλητής, τέχτων, χαλκεύς, κτλ. Ηνωμένον δέ μετά τοϋ συν-
δετικού ον, ώς έπι τών συνεπτυγμένων προτάσεο^ν, δέχεται κυρίως
τους έπι^ρηματικούς η ώς έπιρρηματικούς προσδιορισμούς, οίον κα-
λώς και εύ παιδεύει.— ορθώς έ'Λεζας.—τούτω τω τρόπω απέθανε
Σωκράτης· — ες τ αν ούτος ήλιος ταύτη μεν αιρη, τγδε δ' αύ δύνη
πάλιν (Σοφ. Φ. 1330)=πρδς τοϋτο τδ μέρος.—τοϋζο μεν—είτα δέ
(Σοφ.)=Γ όσον—όσον.

25. Ενίοτε δέ και έπι τών συνεπτυγμένων προτάσεων κλάσεις
τινές ρημάτων δέχονται τδ κατηγορούμενον, ώς ει ήσαν ανεπτυγμένα ι,
οίον χθαμαλη κείται r) ννσος.—Cf) ελεύθερος.—έρχεται ταχύς, κλ.

§. 26. Οί ονοματικοί προσδιορισμοί προσδιορίζουσι πολυειδώς καΐ
πολυτρόπως, πατρίδα, ήλικίαν, ιδιότητα, σνμΒεΰηκός, κλ. ώς ό 'Α-
θηναίος, ο νεώτερος, ο λεπτός, ό χωλός, κτλ. Οί έπι^ρηματικοί
προσδιορίζουσι τον τόπον, τον χρόνον, τδ ποιόν, τδ ποσόν και τδν
τρόπον, ώς διατρίδει Άθήνησιν.—ένθάδε κείται. — σήμερον δώσει
δίκην.—βαρέως φέρω,—άγαν Λυπείσθαι.— νομαδικώς ζην, κτλ.
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27. Oc έπιρρηματικοι ούτοι προσδιορισμοί, ονόματος χαρακτήρα
δια του άρθρου λαμβάνοντες, μεταβαίνουσιν εις τους Ονοματικούς ή
ώς ονοματικούς, οίον οί έχει.—οί πάλαι.—Περικλι)ς ô πάνυ.—ή
άγαν έπιμέλεια, κτλ. Εκ της φύσεως τοϋ ρήματος.και της έκ τούτου
γινομένης προτάσεως γνο^ρίζεται τίνες προσδιορισμοί επί τών διαφό-
ρων περιστάσεων απαιτούνται, ώς Αρχιμήδης ι)ν αίγας γεωμέτρης.
— Φίλιππος διέτριβε τότε έν ^Ελατεία.—Έπαμινώνδας έτελεύτη-
σεν ένδόζως (ϊδε κατωτέρω περί 'Ρημάτων), κτλ.

Αντικείμενα της Προτάσεως.

§. 28. 0 δια της απλής προτάσεως έκφερόμενος λόγος δυνατόν νά
έ^ηγή, οχι ότι τό υποκείμενον μόνον υπάρχει, ή ότι έχει ταύτην η
έκείνην την ιδιότητα, ή ευρίσκεται εις ταύτην ή εκείνην τήν κατάς-α-
σιν, αλλ' ότι, υπάρχον, πράττει ταύτην :)\ έκείνην ττ,ν πράξιν, και
•πράττει αύτην είς τούτον η εκείνον, κτλ. Τότε λοιπόν, εκτός τών
άνοίτέρω προσδιορισμών, πρέπει νά έςηγηθώσι και ταΰτα, ώς χιίζω
οίχον, ναϋν, κτλ. αμήχανων εράς (Σοφ.). — τον βίον μή μου άγελ^ς
(Σοφ.). — οί ίδιώται άγονοι άωρα τοις βασιλεϋσιν.—άιάάσχω τινά
ζην ρηζορικήν, κτλ. Ταΰτα ονομάζονται αντικείμενα.

§. 29. Και ταΰτα μεν έν γένει περί συντάξεως και τών είς αυτήν
αναφερομένων, αλλ', ΐνα λάβωμεν πληρεστέραν ίδέαν τοΰ πράγματος,
πρέπει να προσδιορίσωμεν άκοιβέστερον τί χρησιμεύει εις τήν 'κατα-
σκευήν τοΰ λνόγου ιδιαιτέρους έκαστον είδος τών λέςεων, κατά ποίους
κανόνας τιθέμενον έκπληοοΐ τοΰτο, κτλ.

•ο-ο-ο-ο-ο-ο-ο^οο-ο-ο·

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΔΕΎΤΕΡΟΝ.
Περι 'Ονομάτων.

1. Τά δνόματα χρησιμεύουσιν είς τον λόγον ΐνα έξηγήσωσι τά
υποκείμενα, τά χατιιγορούμενα, τους προσδιορισμούς και τά αντι-
κείμενα. Ύπάρχουσι δε προς τοΰτο ιδιαίτεροι κανόνες.

Τά 'Ονόματα ώς 'Υποκείμενα και Κατηγορούμενα.

2. Επειδή τα ουσιαστικά σημαίνουσιν αύθύπαρκτόν τι και δυ-
νάμενον έπομέν&ίς νά χρησιμεύση ώς βάσις, δια τοΰτο αυτά κυρίως
ίδιάζουσιν είς δήλωσιν τοΰ ύποκειμέ>~ου, ώς ό θεός εσζι δίκαιος.—
<3 Φίλιππος ουκ εστι δίκαιος. Ενταύθα ανάγονται και αί προσωπι-
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και αντωνυμίας έγώ, συ' ούχ οίδ' έγώ ταϋτα (Σοφ.). — σοφάς σΐτ
μάντις (Σοφ.).

§. 3. Δυνατόν δμ.ο:>ς και τα επίθετα, και at μετοχαί, και at έπι-
θετικαί άντωνυμ.ίαι và τεθώσιν υποκείμενον τοϋ λόγου, ώς Οί θνητοί
είσιν εφήμεροι,—οί φιΛοσοφοϋντές ε tat τίμιοι.—οντός εστίν ό προ-
δότης, κτλ. Ετι δε και πάν είδος λέξεως -ήτοι μέρος λόγου, οίον η
περί έστι δ ισύΛΛαβος.— ο έπεί εστ ι π ροταχτιχός, κτλ.

§. 4. όσαύτως και άπαρέμφατον, και απαρεμφάτου άνάλυσις και
ολόκληρος λόγος, δια του άρθρου λαμβάνων ενότητα, ώς γο μανθά-
νειν έστιν ηδύ.—το εν Λέγειν χαΛεπόν.—ώς ηδύ πράττειν, ώνδρες,
εστ εύδαιμόνως (Αοφ. ΓΙλ. 802). — δτι ού στησεται δηΛόν έστιν
(Δημ.). — δεινόν civ εΐη ει όντως εχοι=Ίτο ει οΰτως εχει=~ο ούτως
έχειν δε'νδν αν ειη. — δταν συνειδη χαχα . . . δου.Ιεΐ (Εύ·ρ.)=τδ
συνειδέναι κακά . . . δουλεΤ.

§. 5. Επειδή δέ αφ' ετέρου τα έπίθετα σημαίνου σι τάς επί τών
ουσιαστικών ίδ'.ότητας, δια τοΰτο ταύτα μάλιστα ιδιάζουσιν εις δή-
λο)σιν του κατηγορουμένου, το οποίον, χαρακτηρίζον τδ υποκείμενον,
αποτελεί μετ' αύτοϋ διά τοϋ συνδετικοϋ πρότασιν και λόγον πλήρη*
ό θεός έστιν αγαθός.—οί Λόγοι έσονται βραχείς, κτλ.

§. 6. Ισχύουσιν δμως και περί τοϋ κατηγορουμένου τά περί του
υποκειμένου ρηθέντα, δτι δηλ. και ούσιαστικδν και πάν μέρος λόγου,
κατά το μάλλον ή έλαττον, δυνατδν να τεθη κατηγορούμενον, ως ό
ΣόΛων ήν νομοθέτης.—έγώ είμι έχεινος.—άΛιςτο χείνης αίμα.—
σίγα πας έστω Λεώς, κτλ. Ωσαύτως.και άπαρέμφατον και ολόκληρος
λόγος, ώς το αίσθάνεσθαι έπίστασθαί έστι. — το γνώθι σαυτόν έ-
στιν αν τα πράγματα ιδης τα σαντοϋ xal τί σοι ποιητέον (Δείν.).

§. 7. Ώς δε τα υποκειμένου τόπον επέχοντα λ,αμβάνουσιν ουσια-
στικού χαρακτήρα, διότι άλλέως δεν γίνονται ύποκείμενον, τδ οποίον 1
υποθέτει αύθύπαρκτόν τι και δυνάμενον νά γένη βάσις, ούτως άφ ε-
τέρου τα ώς κατηγορούμ,ενον τιθέμενα λαμβάνουσιν έπι&ετικήν ?δέαν,
προσδιοριστικήν τοϋ υποκειμ.ένου' μάτην έστι το μεμνησθαι περί
αυτών (ίσοκρ. Πανηγυρ. Α,)=μάταιον. — ό άνθρωπος έστι ζώον=
εχει τους ζωικούς χαρακτήρας.—ό χρυσός έστι μέταΛΛον=^]χε·ζ<χΧΧι-
κή ουσία, κτλ. τδ μεν δηλ. προσδιορίζει τδ ποιόν έστι τδ ύποκείμε-
νον, καλδν η κακδν, τδ δέ προσδιορίζει τδ είδος εις ο ανάγεται, ο
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εστι τί πράγμα είναι, η και συμβεβηκός τ: αυτου, ώς ην ôè ττ~?ς
χιόνος τό βάθος όργνιά (Ξ. Αυ δ', έ, 4).

Συμφωνία τοΰ Κατηγορουμένου πρός τό Υποκείμενον.

§. 8. Το κατηγορούμενον, όταν ήναι κλιτόν, πρέπει να συμφωνά
έν γένει προς το υποκείμενον κατά γένος, αριθμόν και πτώσιν, ώς d
Κύρος η υ καλός.—ζώ ανά ρε ήστην βιαιοζάζω.— αθάνατοι μόνοι
είσϊν οί θεοί.—ή δικαιοσύνη έστι ν άρεζή.—ή Τόμνρις ην βασίλεια.

§. 9. Επίθετον ον το κατηγορούμενον δυνατόν νά διαφέοΤί τοϋ υπο-
κειμένου, κατά γένος" ή σοφία έστίν άθάνατον, οίον άθάνατόν τι,
έν γένει.—άδικον ό πλούτος' κατ' αριθμόν" οί παίδες είσιν άνιαρόν'
— αί μεζαβολαί λνπηρόν (Εύρ.)' και κατά πτώσιν, οίον ό Σωκρά-
της εσζί ζών σοφών (είς δηλ ).—ών είς γέγονεν Αριστείδης ό Αν
σιμάχου (Πλ. θεαιτ. 1 δ).— έκ τών άλιτηρίων δε φημι γεγονέναι
ζών της θεάς (Αρφ. Πλ. 445). Ωσαύτως και ούσιαστιχόν ον, οίον ό
"Ολυμπός εστίν όρος. — τά πρόβατά εστι πλούτος.—Πρωταγόρας
εστί ζών σοφισζών. — τών λαμβανόντων άρ' είσϊν οί μανθάνοντες
άλ£ ον ζών εχόνζων (πλ. Ενθνδ. 277).

Συμφωνία του 'Ρήματος πρός τό Υποκείμενον.

§. 10. Τά περι γένους και πτώσεως ανωτέρω ρηθέντα ίσχύουσι.
περί τών ανεπτυγμένοι προτάσεων, έν αίς τό κατηγορούμενον είναι
κεχωρισμένον τοϋ συνδετικοϋ. Και επί τούτίον δε και επί τών συνε-
πτυγμένων έν αίς τό κατηγορούμενον και τό συνδετικόν, ηνωμένα
οντα, άποτελοϋσι τό ρήμα, επικρατεί δ γενικός κανών, ότι τό συνδε-
τικόν ή τό ρήμα πρέπει νά σύμφωνη κατ'αριθμόν και πρόσωπον πρός
τό υποκείμενον, τήν βάσιν τοϋ λόγου, ώς εγώ είμι αθλία.— ώςπερ

σν Λέγεις.-νμεΐς εσζε φίλοι.— οί °Ελληνες φιλοσοφοϋσεν.

§. 11. ύς πρός τον αριθμόν όμως συγχωρούνται και τίνες άνω-
μαλίαι, φαινόμ,εναι τουλάχιστον άνοίμαλίαι, και εξαιρέσεις. Η έλλητ
νική γλώσσα' ά συντάσσει ένικόν υποκείμενον μετά πληθυντικού ρή-
ματος, ώς Αθηναίων ζό πλήθος οϊονται και ονκ 'ισασιν (Θουκ.)" β.
συντάσσει ούδέτερον πληθυντικόν υποκείμενον μετά ένικοϋ ρήματος,
άθλα ζίθεζαι.—τά ζώα τρέμει.—ζύλα t)° ην πολλοί (ξ. Αν. δ'. έ,
5).—χρήματα άνευ νου βλαβερά γίγνεται (Πλ·), κτλ, μετά δλίγων
εξαιρέσεων παρ'Αττικοΐς" οίον φανερά ησαν και ϊππων xai άνθράτ-
πων ίχνη πολλά (η. Κ. Αν. α', θ', 17), κτλ.
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§. 12. Το πρώτον εκ τούτοίν συμβαίνει επί τών περιληπτικών
λεγομένων ονομάτων, άτινα υπο ενικώ αριθμώ σημ,αίνουσι πολλά* δια
τοϋτο ή ανωμαλία είναι κατά το φαινόμ.ενον' το πλήθος οϊονται=·
οί πολλοί ο'ίονται. — το στρατόπεδον άνεχώρουν =■ ο\ στρατιώται
άνεχώρουν.—το ναυτικον ώρμουν (Σοφ. 'Αντ. 1001) = οί ναυται.

§. 13. Το δεύτερον αποτελεί την λεγομένην άττικην σύνταξιν,
περί ής έν τω περι Σχημάτων, ώς και περί του ύμνοι τέλλεται. Διά-
φορος δε τούτιον ή περίστασις καθ ην το κατηγορούμενον, ούσιαστι-
κον ον ή έπίθετον ουδέτερον, και προσεχέστερον μ.άλιστα εις το ρήμα
ευρισκόμενον, έφέλκει αυτο κατά τον έαυτοϋ αριθμόν, ώς οί σοφι-
σται φανερά έστι λώθη τε και διαφθορά τών συγγινομένων (Πλ.
Μέν. 91) .—το χωρίον τοϋτο πρότερον εννέα οδοί έκαλοϋντο (Θουκ.
Δ'. 10 2). — το πάλαι αί Θηΰαι Αίγυπτος έκαλεϊτο.-εστ ι δέ φύ-
σει άνθρωπειον μάλιστα ήδοναί (Θ·)· ό τρόπος ούτος είναι δ σπα-
νιώτερος.

§. 14. Φαινομένη είναι και ή ώς προς το πρόσωπον ανωμαλία,
όταν δηλ. όνομα, το οποίον είναι πάντοτε τρίτου προσώπου, συντάσ-
σηται μετά ρήματος πρώτου ή δευτέρου προσώπου, ώς ό Μαίας της
Ατλαντος διακονούμαι αύτοΐς=ενώ δ υίδς, κτλ.—ό Φαληρεύς ού-
τος 'Απολλόδωρος ού περιμενεις; (Πλ. Συμπ. 172)—σύ δ Φαλη-
ρεύς, κτλ.—άπαντες έσμεν εις τό νουθετεΐν σοφοί=ίπάντες ημείς
κτλ. Ώσαύτ(ος αύτοι έφητε=·Όυ.ιϊ* αυτοί.

Περί της Συνθέτου ή Συνοέτου Προτάσεως.

§. Ιδ. Δυνατόν δε να ή ναι εις τον λόγον και 7ζ λείονα υποκείμενα
ή κατηγορούμενα ή έν ταυτώ ύποκείμενα και κατηγορούμενα. Τότε
ή πρότασις καλείται σύνθετος ή σύνδετος.

§. If). Σύνθετοι λοιπον ή σύνδετοι προτάσεις ήθελαν είναι αί
επόμενα; Ξενοφών και Χειρίσοφος δ ιεπράξαντο (Esv.).—Σιμμίας
καί Κέθης και Φαιδώνδας και Εύκλείδης και Τερψίων παρησαν
(Πλ.).—ος τε μέγιστος δρκος δεινότατος τε πέλει (ΐλ. Ο, 37).—ό
θεράπων έστιν όψοφαγίστατος, βλακίστατος, φιλαργυρώτατος xal
άργότατος (Ξεν. 'Απομν. Γ', ιγ', 4). — το νέον άπαν νάηλον και
θρασΰ (Μέν.).—αί ραδιουργίαι καί έκ του παραχρήμα ήδοναί ούτε
σώματι εύεζίαν ίκανα'ι είσιν ένεργάζεσθαι, ούτε ψνχη έπιστήμην
αξιόλογο? ονόερίαν έμποιοϋσιν (Ξεν. 'Απομν. Β', ά, 20). Ωσαύτως
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άναπηδήσας ^Ανδροτίων καϊ Γλαύκε της χαί Μελάνώπος έβόων,
Αγανακτούν, έλοιδοροϋντο, άπέλυον τούς τριηράρχους, εχ,ειν ώμο-
λόΊ *ονν} παρ* έαυτοΐς ζητεΐν ήζίουν τά χρήματα (Δημ. Τιμοκρ. 704).

§. 17. Εκ τούτου δήλον ότι ή σύνδεσις της προτάσεως δυνατόν
να ύπάρχη εις τό υποκείμενον, είς το κατηγορούμενον η είς αμφό-
τερα, ό έστιν ότι δυνατόν νά υπάρχωσι πολλά υποκείμενα £ν κοινόν
κατηγορούμ,ενον έχοντα, πολλά κατηγορούμενα είςέν υποκείμενον αρ-
μόζοντα, ή πολλά υποκείμενα πολλά κοινά κατηγορούμενα έχοντα,
ί^σαύτως δε δυνατόν νά ήναι ή σύνδεσις και είς τό άντικείμενον, ώς
το μεν γάρ θάρσος άμέλειάν τε και ραθυμίαν και άπείθειαν έμ-
βάλλει, ô ôè φόβος ζιροσεκτικωτέρους τε και εύπειθεστέρους καΐ
εύζακτοτερονς ποιεί (Ξ. 'Απομν. Γ', έ, 5)' και κατά τους προσδιορι-
σμούς, άόίκως οίκτρώς τ ε Θάνε (Σοφ.).—χθες και πρώην. Δήλον δέ
•προσέτι ότι αί σύνθετοι προτάσεις δυνατόν νά άναλυθώσιν είς άπλας
(ϊδε Είσαγ. 'ΕΛΛην. Συντάζ- σ· 42).

§. 18. Εν τη συνδέτω προτάσει επί ομογενών εμψύχων υποκειμέ-
νων τό κοινόν έπιθετικόν κατηγορούμενον τίθεται, κατά τό γένος
τών υποκειμένων, πληθυντικώς' Σωκράτης, Πλάτων και 'Αριστοτέ-
λης ήσαν σοφοί. — ή μήτηρ, ή θυγάτηρ και ή αδελφή ήσαν καλαί.
Επί δέ ετερογενών τίθεται κατά τό έπικρατέστερον. Ες-ι δέ επικρα-
τέστεροι τό μ.έν άρσενικόν του θηλυκου και τοΰ ουδετέρου, τό δέ θη-
λυκόν τοΰ ουδετέρου* ή γυνή και ό άνήρ αγαθοί είσιν (Πλ.). Τό
αυτό εννοείται και περι τοΰ επιθετικού προσδιορισμού' άνδρες και
γυναίκες έστηκότες.—γυναίκες και παιδία καθήμεναι.— συνελη-
Λυθότες εκεΐσε άνδρες και γυναίκες και κτήνη (Ξ.).

§. 19. Επί ομοιογενών αψύχων υποκειμένων τό κοινόν έπιθετικόν
κατήγορουμενον τίθεται" ά. πληθυντικώς κατά τον ανωτέρω τρόπον'
τών δυνατών και οί φθόνοι και οί 'έρωτες δεινοί (ΓΙλ.). — ονκ ά-
χρηστοι αί πέρυσι πρεσβεΐαι εκεΐναι και κατηγορίαι (Δημ.)' β'. κατά
τό προσεχέστεοον* καΐ νόμος και φόβος ικανός έρωτα κωλύειν (Ξ.)*
γ', κατ* ούδέτερον γένος ένικώς* μέθη γε φύλαζιν άπρεπέστατον καϊ
μαλακία και αργία' δ', κατ' ούδέτερον γένος πληθυντικώς' ταραχαι
καϊ στάσεις ολέθρια ταϊς πόλεσιν.—ευγένειαί τε καϊ δυνάμεις καϊ
τιμαί δήλά εστίν αγαθά όντα (Πλ. Εύθυδ. 279).

§. 20. 0 τελευταίος τρόπος της συντάζεοος έν τοΤς τοιούτοις εί~
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ναι <5 συνηθέστερος. Καί ομοιογενή δηλ. καί ετερογενή άψυχα υπο-
κείμενα, είτε μεσολαβοϋντος ουδετέρου είτε μή, ώς πράγματα θεω-
ρούμενα, δένονται συνήθως το κοινδν κατηγορούμενον κατ' ούδέτερον
γένος πληθυν.τικώς" Λίθοι, τε και πλίνθοι και ξύλα καί κέραμος, α-
τάκτως έφριμένα, ουδέν χρήσιμα εστίν (Εεν. καί έπιμέλεια
καί νους καί τέχνη καί νόμος σκληρών καί μαλακών πρότερα αν
ειη (Πλ.).—κάλλος καί ισχύς, δειλώ καίκακώ ξυνοικοϋντα, άπρεπη
φαίνεται (Πλ. Μ εν ε ξ- -46).— φθόνος καί ε ρω ς εναντία εστίν. Ε-
νίοτε δέ καί εμψύχου οντος' ή καλλίστη πολιτεία τε και ό κά.ΙΛι-
στος άνήρ λοιπά έστιν ήμίν διελθεΤν (Πλ. Πολιτ. Η, 562). Δυνα-
τόν δέ ειπείν καί άνθρωπος καί κύων άγριώτατα.

§. 21. Το δέ ρήμα επί πολλών υπακειμένοίν* ά. προτάσσεται πλη-
θυντικώς' έρχονται από τών οϊκοι τελών "Αρακός τ ε καί Ναυάτης
καί 'Αντισθένης (Ξ.)' β', έπιτάσσεται πληθυντικώς* λήθη και δυσ-
κολία καί μανία έμπίπτουσιν (Ξ.)' γ . προτάσσεται ενικώς" ήλθε
Χρυσάντας τε ό Πέρσης και άλλοι τίνες τών όμοτίμων (Ξ.)' δ', έ-
πιτάσσεται ένικώς" άθλοι τε καί μισθοί καί δώρα γίγνεται. — οί
παίδες καί τό γένος άπαν περιπίπτει (Αυκουργος).

§. 22. Μεγάλως ή θέσις ισχύει καί ώς προς τον αριθμόν του ρή-
ματος, πολλάκις τιθεμένου κατά το προσεχέστερον, καί ένικόν ον,
ώς μετά τών ανωτέρου παραδειγμάτο^ν καί άλλα πολλά δεικνύουσιν*
'Αθήνησι καί οί πένητες καί ό δήμος πλέον έχει τών γενναίων καί
πλουσίων

(Ξ. 'Αθην. Πολιτ. Α, 2). Εν τω σάρκες καί νεύρα εξ αί-
ματος γίγνεται (Πλ.) υπερισχύει το ούδέτερον. Εν τω βασιλεύς καί
οί συν αν τω διώκων ε ίοπίπτει εις τό στρατόπεδον (Ξεν.) υπερισχύει
το έπικρατέστερον. Το δέ Αημοσθένης μετά τών ξυστρατήγων σπέν-
δονται Μαντινεϋσιν (Θουκ. Γ ,

109) I σοδυναμεΐ τω Αημοσθένης και
οί ξυστράτηγοι■ Αλλ,α σπάνια τα τοιαύτα.

§. 23. Δύο δέ όντων τών υποκειμένων, το κατήγορουμενον τίθε-
ται δυικόν, δταν, ιδιαιτέρους εκατέρου θεο^οουμένου, αναδεικνύηται ή
έννοια τοΰ δυϊκοϋ' η τε πολιτική καί ή φιλοσοφία άξίω λόγου έστόν
(Πλ.). Τίθεται δέ πληθυντικόν, δταν αμφοτέρων συνάμα εννοουμέ-
νων, ουδεμία ιδιαιτέρα προσοχή δίδηται εις έκάτερον καί εις τδν δυϊ-
%δν αριθμόν' Άγάθων καί Σωκράτης Λοιποί (Πλ.).— δύο ετι Λοιπά
y τε σωφροσύνη καί δικαιοσύνη (Πλ.). Ωσαύτο^ς καί επί ρήματος·
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σοφία και νοΰς are ν ψυχής ουκ αν ποτέ γενοίσθην (Πλ.).—ώ Πρω-
ταγόρα πρός σε του ήΛθομεν, εγώ τε και 'Ιπποκράτης ούτος (Πλ.).
— δικανική τε και ιατρική σεμνύνονται (Πλ.). Το αυτό ισχύει καϊ
οταν εν μεν ήναι τό υποκείμενον αλλά δυϊκοΰ αριθμού' τω άνδρβ
εγενέσθην φύΛακε (Ξ.).—τω ζένω τώδε σοφώ και φίΛον εστόν εμοί
(Πλ.).—Γω άδεΛφώ άπαιδε ετεΛευτησάτην (Ισαίος). Επειδή δε τά
μεν δύο θεο^οουνται ώς πολλά, τά δέ πολλά ουχί ώς δύο, δια τοΰτο
επί δυϊκοΰ υποκειμένου τίθεται και πληθυντικόν ρήμα, ώς άδεΛφώ όνο
ήσαν καΛοί (Εύρ.).—νώ θεασώμεθα (§. 23)" επί δέ πληθυντικού υ-
ποκειμένου τότε μόνον τίθεται δυϊκόν ρήμα, όταν τά πολλά θεο^ρών-
ται άνά ζεύγη, ώς τό παρ' Αισχύλω (Εύμεν. 252J Λεύσσετον πάντα
αναφέρεται είς τά δύο ήμιχόρια, τό τοΰ Πλάτωνος (Θεαιτ. 152)
πάντες οί σοφοί ζυμφέρεσθον, είς τήν τάζιν τών φιλοσόφων και είς
τήν τών ποιητών* είσί δέ και οί γράφοντες ζυμφέρονται.

§. 24. Διαφόρων δέ προσώπων ο'ντων τών υποκειμένων τής προ-
τάσεως, τό ρήμα τίθεται κατά τους έξης τρόπους' ά. ενικώς, κατά
τό ποοσεχέστερον' oiôa σαφώς και εγώ και σύ (Πλ.).—εγώ Λέγω
καϊ Σεύθης τά αυτά (Ξ.).—δοκεΧς σύ τε και Σιμμίας (Πλ.).—σύ τε
"ΕΛΛην εί και ήμεΐς (Ξεν.).—ούτε ου οντ civ άΛΛος άύναιτο άντει-
πεΐν (Ξ.)* β . πληθυντικώς κατά πρώτον πρόσωπον, όταν υπάρχω
πρωτοπρόσωπον υποκείμενον* ζυμφωνοΰμεν εγώ τε και ήμεϊς (Πλ.).
—εγώ τε καϊ ή μήτηρ έΛάχομεν' γ', πληθυντικώς κατά δεύτερον
πρόσωπον, όταν δεν ύπάρχη πρώτον' ού σύ μόνος ούδε οί σοι φίΛοι
πρώτοι και πρώτον ταύτην δόζαν περί S-εών ε ο χετε (Πλ.)' δ', πλη-
θυντικώς κατά τρίτον πρόσωπον, ό'ταν προτάσσηται' ενικών ούτοι
οί ζένοι και ή μ εις μετ εκείνων (Δ.). Αλ).ά και ημείς δε και Στρά-
τιος και ΣτρατοκΛής παρεσκευάζοντο άπαντες (Ισαίος).

-οοοαοοοοοοοο

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ.
Τά Όνομα τα ώς Προσδιορισμοί.

§. 1. Δια τών ονομάτων γίνονται οί ονοματικοί ανωτέρω έπικλη-
θέντες προσδιορισμοί, ώς διά τών ένάρθρων μορίο)ν γίνονται οί ώς
ονοματικοί, οίον ό χρηστός άνήρ.—ή σώφρων γυνή.—τό δνσμετα-
χείριστον ζώον, κτλ. οί τότε άνθρωποι, οί εκεί ποΛΐται, ό μεταζύ
τόπος> οί κάτωθεν θεοί (Σοφ.), οί ένθάδε9 κτλ.
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§. 2. Διαφέρουσι δε οί προσδιορισμοί τών κατηγορουμένων, καθ'
όσον διά μεν τών κατηγορουμένων συζεύγεται ρ.ετά τοΰ ύποκειμ,ένου
νέα τις ιδέα, νέον φέρουσα προσόν, δια δέ τών προσδιορισμών εξη-
γείται προϋποτιθέμενον προσόν τοΰ υποκειμένου, οίον μ.έρος αύτου
αποτελούν* και δια μέν τοΰ κατηγορουμένου γίνεται λόγος τέλειος,
ουχί δέ δια μόνου τοΰ προσδιορισμού, εως ου δεν προστεθη τό κατη-
γορούμενον. Ούτω, π. χ. ?/ Κέρκυρα έστι νήσος και ?? νήσος Κέρ-
κυρα έστι . . ., ένθα, έν τω δευτέρω παραδείγματι, ίνα συμ.πληρωθη
λόγος, πρέπει νά προστεθη, μεγάλη, μικρά, Jpfjrarofti^c, εύφορος,
η άλλο τι τοιούτον. Τότε δέ, και αφαιρεθέντος τοΰ προσδιορισμού
νήσος, ο λόγος μένει πάντοτε πλήρης, ή Κέρκυρά έστι δρεπανοει-
δής' έν δέ τω προηγοϋμένω παραδείγματι, άφαιρουμ,ένου τοΰ κατη-
γορουμένου νήσος, ο λόγος γίνεται ατελής* διά της συνθέσεο)ς εννοεί-
ται εύκολώτερον ή ενότης τοΰ υποκειμένου και προσδιορισμού, όταν
ή γλώσσα τό συγχωρή, ως ό άριστος τεχνίτης και ό άριστοτέχνης'
— τό άεΐ θ άλλον δένδρον και τό αειθαλές δένδρον.—ή πολλούς
βότρυας έχουσα άμπελος και ή πολύβοτρυς άμπελος.

§. 3. Οί προσδιορισμοί ούτοι τίθενται είς το υποκ είμενον, είς τό
κατηγορούμενον η είς αμφότερα, ώς ό σοφός 'Αριστείδης ην Σταγει-
ρίτης.—ούτος έςι Πρωταγόρας ό κλεινός.—'Αλέζανδρος ό Μακεδών
ήν μέγας στρατηγός, κτλ. η και είς ολην τήν πρότασιν" άΛΧ ήΊ τό λε-
γόμενον, κατόπιν εορτής ήκομεν (Πλ.)=τούτό έστι τό λεγόμ.ενον.

§. 4. Δυνατόν δέ νά τεθή και προσδιορισμός προσδιορισμού, και
τούτου πάλιν άλλος, και οΰτω γίνεται σειρά προσδιορισμών, ώς έν
τή αριθμητική κλάσμα κλάσματος, ήτοι σειρά κλασμάτων' ^Αλέξαν-
δρος Φιλίππου ήν υιός, υίοϋ 'Αμύντου βασιλέως τών Μακεδόνων.

5. Οί ονοματικοί και ώς ονοματικοί προσδιορισμοί τίθενται κατά
τρεις τρόπους, κατ έπεξήγησιν διά τών παρενθετικών προτάσεων,
και διά τών πλαγίων πτώσεων, ώς 'Αλέξανδρος ό Μακεδών.—
πάς όστις κλέπτει άδικος έστιν.—ή μάχη τών Ελλήνων, κτλ.
Ιίερί τών κατ' Έπεξήγησιν Προσδιορισμών.

§. 6. Κατ'έπεξήγησιν, γενικώτερον έκλαμ,βανομένην, λέγονται οί
προσδιορισμοί, όταν, άνευ μεσολαβήσεως νέου συνδετικού ή ρήματος,
προστίθηται είς τό υποκείμενον νέα ιδέα, ήτις, ώς μέρος αύτου θεω-
ρούμενη, αποτελεί μίαν μετ' αύτου έννοιαν. Ταύτα δέ τά δύο συνάμα
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συζεύγονται μετά του κατηγορουμένου, οίον Κϋρος ô νεώτερος ήν
γενναίος. ί*)σαύτο)ς καί επί του κατηγορουμένου, ως ούτος εστί Αη~
μοσθέ/ης ό ρήτωρ.—οντός εστί Πρωταγόρας ô κλεινός, κτλ.

§. 7. Εφαρμόζονται δέ επί τών προσδιορισμών τούτων τά περί
κατηγορουμένου ρηθέντα. Δυνατόν δηλ. να τεθη ώς προσδιορισμος
έπίθετον, ούσιαστικόν, καί πανοτιοΰν, δυνάμενον να λάβη έπιθετικήν
εννοιαν, ώς χρησζός άνήρ.—αγαθή γυνή, κτλ. Ωσαύτως άνήρ τύ-
ραννος, άνήρ οπλίτης, όμιλος στρατιώτης.

§. 8. Ωσαύτως εφαρμόζονται εις τούτους τους προσδιορισμού; τα
άνο^τέρω περί κατηγορουμένου καί υποκειμένου ρηθέντα· Τίθεται δηλ.
το προσδιορίζον κατά το προσδιοριζόμενον, ώς προς το γένος, αρι-
θμόν καί πτώσιν' 'Αλέξανδρος ό βασιλεύς.—Κλεοπάτρα ή βασί-
λισσα, κτλ. Τό αύτο ισχύει και περι τών πλαγίων πτώσεων, βιθλίον
Προδίχου τον σοφού.— έργον Φειδίου τοϋ 'Αθηναίου, κτλ.

§. 9. Αι ανωτέρου παρατηρηθεΐσαι ποικιλίαι γίνονται καί ένταϋ-
Οα, οίον νοϋς σωτηρία καλουιιένη, αντί καλούμενος.—ποτήριον τε-
χνήματα τοϋ τεχνίτου.—Αιονύσιος τών τυράννων γενόμενος.—
θυγατέρα δεινό ν τι κάλλος καί μέγεθος.

§. 10. Παρατηρείται δε καί έτεροία τις ανωμαλία, φαινομένη
τουλάχιστον, τοσούτον κοινή, ώστε ανάγκη, οίον κανονικής της χρή-
σεως ταύτης έ κ λ α μ β α ν ο μ έ ν η ς, μόνον τδ εναντίον να νομίζηται έξαί-
ρεσις. Τούτο συμβαίνει επί του δυ'ίκοϋ άριθμοϋ, δςτις εττί θηλυκου γέ-
νους εις την δνομαστικήν και αιτιατικήν δέχεται άρσενικδν άρθρον.
Εν ω λοιπον λέγεται ή τέχνη, ή ήμερα, ή χει'ρ, κτλ. καί αί τέχναι,
ai ήμέραι, αί χείρες, λέγεται ο/ι τά τέχνα, τα ήμερα, τα χεΐρε,
αλλά τώ τέχνα, τώ ήμερα, τώ χεΐρε' διάκεισθον ώσπερ εί τώ χει-

ρε (Ξεν. 'Απομν. Β', γ' 18).-τώ γυναίχε (Ξεν. Κ. il. Ε, έ, 1 ).—

τώ πόλεε, κτλ.

§. 11. Αυτη εστίν η σταθερά χρήσις παρά τοις πεζογράφοις τών
Αττικών. Αλ,λά καί παρά τοΤς ποιηταΐς σπανιωτάτη έν τούτοις ή
χρήσις τοϋ τα, αντί τώ, οίον τά κόρα (Σοφ. * Αν τ. 7G9), τα κοχώνα
(Αρφ. Ιππ. 484). Συνήθης δέ καί ή χρήσις τοϋ τοιν, αντί ταιν' τώ
&εώ και τοΐν θεοΐν, συνηθέστατα περί Δήμητρος καί Περσεφόνης.
Ώσαύτο^ς επί δυϊκοϋ τίθεται τώδε, αντί τάδε' ζώδε περιγραφά
(Αισχ. Χοηφ. 205), τώ παΐδε τώδε (Σοφ. Άντ. 501) πεοί Αντι-
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γόνης καί Ισμήνης, καί τούτω τώ τέχνα (Πλ. Πολιτ. Α', 452), τού-
τω τω ήμερα (Ξ. Κ. Π. Α', β'. 11). ΐδε Είσαγ. Έ.ΙΙην. Συντά-
ξεως, σ. 58.

§. 12. Απαντάται δε, επί θηλυκοϋ, αυτά (Σοφ. 'Αντ. 770) καί
αυτω (Αίσχ. Π. 185)' αύζαΐν (Σοφ. Κ. 446) καί αύζοΐν (λνδοκ.
Μυστ. 113)' τανταιν (Πλ. Πολιτ ικ. 260) καί τούτοιν (Πλ. Φι.Ι.
57 Ν. I, 898). Αλλά μόνον, ώς φαίνεται, ταΐνδε (Σοφ. Ή Λ. 1 133.
Κ.. 445—1290. λο^Έκχλ. 1106).

§. 13. Ώς μοναδικά παρίστανται επί θηλυκοΰ τα εμώ (Ευριπ.
*Ιχέτ. 140), μόνω (Πλ. Ν. Τ', 777) ματαίω καί άξίω (Ευριπ. Ή2.
1064), άμφοτέροιν (ίσοκρ. ίίανηγ. ΑΗ. άμφοζέραιν, Κορ.). Τοϋτο
δέ κατά τό τοϋ Μέμνονος παρά Φ(οτίω (Βιβλ. σ- 224) ροδίους νανς.
Τοιούτον καί τό θουκυδίδειον (Τ', 43) δυοϊν 'ΡοδίονΥ πενζηκοντό-
ροιν. Σπανίους δέ τίθεται αρσενική μετοχή έπι θηλυκοϋ ουσιαστικού,
οίον το τοϋ Πλάτωνος (Φαίδρ. 237) όνο τινέ έστον ιδέα άρχονζε
καί άγονζε (ΐδε Είσαγ. Έλλην. Συντάξ. ένθα άνωτ.).
Περί τών Προσδιορισμών δια τών Παρενθετικών Προτάσεων.

§. 14. Δια τών παρενθετικών προτάσεοιν τίθενται οί προσδιορι-
σμοί, όταν διά τίνος παρεμ,πιπτούσης, καθ' εν α ή κατ' άλλον τρόπον,
προσδιοοίζηται μέρος ή όλη ή κυρία τοϋ λόγου πρότασις. Οΰτω, π.
y. ανελεύθερος πάς δςτις εις δόξαν βλέπει (Γνωμ..), ένθα το ύπο-
χείμενον πάς, γενικώτατον δν, προσδιορίζεται διά τοϋ οςτις είςδό-
ξαν βλέπει.—μηδ' ολθος (γένοιτό μοι) δςτις την ε μην κνίζει φρέ-
να (Ευριπ. )==ο τήν έμήν κνίζων φρένα* ναύαρχος μέν νυν έπη ν ωύ-
τος δςπερ έπ 'Αρτεμίσιο), Εύρυβιάδης ό Ενρνκλείδεω (Αρ. Η, 42).
—καί άλλοι δέ, οι έκείνω συνήσαν (ήσαν Σωκράτους δμιληταί) (—·
Άπεμν. Â, β', 48).— τά δίκαια και πάντα, δσα αρετή πράττεται,
καλά έστι και αγαθά (Ξεν. 'Απομν. Γ', θ', 5).—μάταιος 8ς άλλο
τι γελοϊον ηγείται ή τό κακόν (Πλ.)· Τοιαϋτα ήθελαν είναι καί τα
οντός έστιν ο άνήρ Sv έζητοϋμεν.—τοϋτο έστι τό ν'δωρ δ πίνομεν.

§. 15. Ωσαύτως δε καί τό άντικείμ,ενον της κυρίας προτάσεο)ς
προσδιορίζεται διά παρενθετικής προτάσεως* άρα λέγεις τήν &εών
κρίσιν, ήν οί περί Κέκροπα έκριναν (Ξεν. 'Απομν. Γ', ί, 10). Ενίοτε
δέ καί δ προσδιορισμός τής κυρίας προτάσεως* εϊγε τους παλαιοτα-
ζους, ών άχούομεκ7 προγόνους αυτών άναμιμνήσχομεν, κτλ. (Ξεν.
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*Απομν. Β', έ, 9).—^Αθηναίοι οί πρόζερον, δτε Βοιωτοί μόνοι ε-
γένονζο, πορβονντες τήν Βοιωζίαν, φοβούνται, κτλ. (2. ενθ: άν. έ).

§. 16. Αλλά κα: ολόκληρος ή κυρία πρότασις δυνατόν δια παρεν-
θετικής νά προσδ^ορισθή' άπας λόγος, αν «π;/ τά πράγματα, ιιά-
ζαιόν ζι φαίνεζαι και κενόν (Δημ. Όλυνθ λ', §. έ)' ό λόγος φαί-
νεται μάταιος, άν άπή τά πράγματα, ουχί δέ και αν παρη. Ώσαύτο^ς
διά μετοχής' ζούζου έπιμελούμενοι (Αθηναίοι), πάνζων αν εϊεν κρά-
τιστοί (Ξεν. 'Απομν. Γ', έ, 8) = ει τούτου έπιμελοΐντο.

ΙΙερί τών Προσδιορισμών δια τών Πλαγίων Πτώσεων.
17. Δια τών πλαγίων πτώσεο)ν γίνονται οί προσδιορισμοί, όταν
τίθηται πρός τον σκοπόν τούτον γενική, δοτική, ή αιτιατική. Τα ονό-
ματα τά όποια προσδιορίζονται δια τής γειιχής, δοτικής, η αίτιατι·
χής, λέγονται δτι συντάσσονται μετά γενικής, δοτικής η αιτιατικής.
Τα μετά γενικής συντασσόμενα ονόματα.

§. 1 8. Τά μετά γενικής συντασσόμενα ονόματα, ειτε υποκείμενου,
ειτε κατηγορουμένου, ε'ίτε προσδιορισμού τόπον επέχοντα, είναι
διττά, ουσιαστικά και επίθετα.

Τά μετά γενικής συντασσόμενα ουσιαστικά.

§. 19. Τά μ,ετά γενικής συντασσόμενα ουσιαστικά είναι Ι. τά ση-
μ.αίνοντά τι ανήκον εις τινα ή εις τι καθ' οποιανδήποτε σχέσιν. II. τά
αντίθετα τών προηγουμένων, τά σημαίνοντα τον είς ον % τό είς ο
άνήκουσι ταΰτα.

I. Τά σημαινοντά τι ανήκον ζΐς τινα, κτλ.

§. 20. Αι σχέσεις καθ'άς ανήκει τι εις τινα ή εις τι είναι πολλαί
και διάφοροι. Επί τοΰ παρόντος σημειοΰνται αί κυριο^δέστεραι, έξ ών
κατ' ευθείαν ή πλαγίο^ς παράγεται σχεδόν πάσα άλλη. Ανήκει λοιπόν
εν τι είς τινα ή εις τι, έπο μένους συντάσσεται μετά γενικής, παν ό
τι δυνατόν νά θεωρηθεί*

ά. ύς χτημά τίνος, οίον άγρός ΙΤεριχλέους. β'. Ώς άρχόμενόν τί-
νος, οιον Μακεδόνων ύπαρχοι, γ . Ώς ε'κγονον ή συγγενές τίνος
οίον τέκνα πατρός.—αδελφός Πλάτωνος, δ'. Ως έργον και ποίημα
τίνος, ειτε πρός τόν τεχνίτην ειτε πρός τήν υλην ές ής, οίον είκών
ζοΰ ζωγράφου.—'Ομήρου ποιήμαζα.—ναός μαρμάρου.—άνδριάς
χαλχοΰ.—ξίφος σιδήρου. Ωσαύτως κα! άφηρημένως ή ενέργεια τών
(STjST. ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α.) 2
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προηγουμένων, οίον εργασίαι Φειδίου. — πράζις ανθρώπου, έ. Ώς'
jit'çoç τινός, οίον μέρος σώματος.— ή κεφαλή τοΰ άνθρωπου, ς-'. Ώς
περιεχόμενόν τίνος, οίον οί ένοικοι τών 'Αθηνών.-W/£c τοϋ Jιμε-
νός.— οί ίχθύες της θαλάσσης, ζ. Ώς δόμα ή δώρόν τίνος, οίον αί
γορηγίαι τοΰ 'Αλκιθιάδου.—τά δώρα τών εχθρών, ή. Ώς ίδιο της,
διάθεσις η συμβεΟηκός τίνος, οίον λευκότης χιόνος. — ή ευ μεν ε ια
τοΰ ανδρός. — χωλότης τοϋ 'Αγησιλάου. — Φωκίωνος πενία. Ώσαύ-
τως Jo'<fa ανδρός.—άδοξία γυναικός. — πλέθρον γης, κτλ.

§. 21. Επειδή δε τό δια της γενικής προσδιοριζόμ.ενον δυνατόν
νά ή ναι ένεργητικόν ώς πρός τι και παθητικόν πρός τι άλλο, διά
τούτο δυνατόν νά τεθώσι και δύο συνάμα γενικαί εις τό αυτό ούσια-
στικόν, ή μεν ενεργητική, ή δε παθητική, ώς ή Πέλοπος Πελοπον-
νήσου κατάληψης (ίσοκρ ).—ή Χειρισόφου αρχή τοϋ παντός κατε-
λύθη (Ξεν.), οίον ή πανταρχία. Διάοοοον δε τό πράγμα, όταν ή μία
γενική εξαρτάται έκ τής άλλης, ώς ό τών του βασιλέως ιππέων
στρατηγός. Ενταύθα είναι ό έν το"ϊς προηγουμένοις σημ.ειωθεις προσ-
διορισμός τοϋ προσδιορισμού.

II. Τά αντίθετα τών προηγουμένων, τά σημαίνοντα
τον εις ον ή τό είς δ άνήκουσι ταύτα.

ά. Τα σημαίνοντα τον κτήτορα ή δεσπότην τινός, οίον κτήτωρ
χωρίων.—δεσπότης τοΰ δακτυλίου. β . Τά σημαίνοντα τον άρ·χο> τά
τίνος, οίον βασιλεύς Περσών.—αργός οιωνών. γ'. 'Γα σημαίνοντα
τον γεννήτορα η συγγενή τίνος, οίον πατήρ τέκνων. — θείος Πλά-
τωνος. — Κ ρέοντος κηδεστής. δ'. Τον έργάτην και ποιη τήν τίνος,

οίον έργάτης τών καλών και σεμνών έργων.-εικόνων γραφεύς.-

νηών τέκτονες. Ωσκύτως και ώς έκ τής υλης, οίον χαλκός άνδριάν-
τος. — σίδηρος ξίψους έ. Τά σηααίνοντα τό όλον τινός, οίον σώμα
τής κεφαλής. — αγέλη βοών.—σωρός σίτων, ξύλων, λίθων. ς-'. Τά
σημαίνοντα τό περιέχον τινός, οίον άστυ άνθρό>πων.— άρκτων φω-
λεός. ζ'. Τά σημαίνοντα τον δοτήρά τίνος, οίον δαπανημάτων δο-
τήρες.— βραΰευτής τοΰ δικαίου, ή. Τά σημαίνοντα τήν ύπόστασιν
ιδιότητος, διαθέσεως, συμϋεΰηκόεος τινός, οίον πτέρνξ χιόνος λευ-
κής, ήτοι χιονόλευκος. — μειλιχίου τρόπου.-τραύματα αί-
ματος, ήτοι αίματόεντα. — άνήρ δόξης. — ποταμός πλέθρον.— δέν-
δρον πολλών ετών.
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22. Επί της σειράς 1 ή μέν ονομαστική σημαίνει το κτήμα, το
άρχόμενον, το έ'κγονον, το έργον, τό μέρος, κτλ. ή δέ γενική τον
κτήτορα, τον apj^orra, τον ^émyropa, τον έργάτην, το όλον, κτλ.
Επι της σειράς II, αντιστρόφως, ή ονομαστική σημαίνει τον κτήτορα,
τον άρχοντα, τον γεννήτορα, τον έργάτην, τό ôJov, κτλ. ή δε γε-
νική το κτήμα, το àp^o^fror, τό έ'κγονον, τό έργον, τό ^/poc, κτλ.
οίκος δεσπότου και δεσπότης οΐ'κου. Ωσαύτως και έπι τών άλλων,
àrj^ôç και όνήρ δόάης.—μειλίχιος τρόπος ανδρός και àr^p
μειλιχίου τρόπον. Τό αυτό ισχύει καί περί τών πλαγίων πτώσείον,
όοϋλον δεσπότον καί δεσπότι/ν δούλου. — ήσνχίαν (όίου καί βίον
ησυχίας (Εύρ.).

§. 23. ΓΙολλαί άλλαι σχέσεις, η κατ ευθείαν η πλαγίου ς έκ τών
προηγουμένων προκύπτουσαι, εκφέρονται, φυσικώ τώ λόγω, κατά τον
δμοιον τρόπον. Τά άφτ,ρημένα, π. χ. τών προηγουμένων, όπου ύπάρ-
χουσι, δέχονται τήν αυτήν σύνταξιν' όθεν, ώς λέγεται δεσπότης τών
ο λ ων, ουτω καί δεσποτεία τών όλων, ώς ακροατής μαθήματος, ού-
τω καί άκρόασις μαθήματος.

Τα μετά γενικής συντασσόμενα επίθετα.

§. 24. Με τά γενικής συντάσσονται αί ακόλουθοι μάλιστα κλάσεις
τών επιθέτων*

ά. Τά οικειότητας καί Αλλοτριότητος σημαντικά, οίον oîpcîÊoç r??c
^"ώρας.—οί δέ κίνδυνοι τών έφεστηκότων 'ίδιοι (Δημ.). — ουδέν άλ-
λότριον ποιών ούτε της εαυτού πατρίδος ούτε τον τρόπου (δ.), β'.
Τά πληρώσεως, μετοχής, κατοχής καί σημαντικά, καί τα

εναντία τούτων, οίον υποψίας καί δείματος μεστός.—μέτοχος Αρε-
τής.— εγκρατής ηδονών.—αρετής έρημος (ξ.)—ενδεής χρημάτων.
—παρέστηκεν άγων μέγας, πλήρης στεναγμών, ονδέ δακρύων κε-
νός (Εύρ.)* ούτω και ελεύθερος πόνων, καθαρός τών προκειμένων
σημη'ιων (Hp Β',38).—καθαρός αδικίας τ ε καί ανοσιών έργων (Πλ.
Πολιτ. Τ', 496). — ορφανός τον πατρός καταλειφθεις (Λημ,.). —
πένης γάρ ην Ανδρών φίλων καί πιστών (Πλ. 'Επιστ. ζ', 332).
γ'. Τά εμπειρίας καί Απειρίας σημαντικά, οίον εμπειρος πολέμου.
—επιστήμων ειμί τονδε.—γραμμάτων άπειρος.—Αδαήμων μάχης.
δ'. Τά έπιμελείας καί αμελείας, φρονζίδ ος καί άφροντισίας ήτοι
ολιγωρίας σημ,αντικά, "οίον επιμελής τών ΰείων.—προμηθής ζόύ-
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τον.—άμεΛής χρημάτων, ί. Τά έπιτυχίας και αποτυχίας σημαντι-
κά, οίον επιτυχής τών καιρών.—ατυχής συνέσεως, ς·'. Τά μνήμης
και Λήθης σημαντικά, οίον μνήμων φόρτου.—γράμματα Λήθης μνη-
μόσυνα (ώς ουσιαστικά καταντήσαντα).— άμνήμων τών κινδύνων.
—τής έμής διαθήκης έπιΛήσμων. ζ'. Τά φειδοΰς και άφειδίας ση-
μαντικά, οίον φειδωΛός χρημάτων.— άφειδής έαυτοϋ. ή. Τά χωρι-
σμού, διαιρέσεως y-y), άπομακρύνσεως σημαντικά, οίον οί Λοιποί τών
Αθηναίων.—μόνος τών ποΛιτών.— οΛίγοι τών ποΛΛών.—δήΛον,
ότι τών χρηστών τις, ώς έ'οικας, ει (Àρφ. Πλ. 826) — ών δή έγώ
οιμαι είς είναι (Πλ.).— άπωστός γης' ουτο) και φυγάς πόΛεως. θ'.
Τά άνταΛΛάγματος και τιμήματος σημαντικά, οίον αϊματός εστίν ή
αρετή ώνία. — δόζα χρημάτων ουκ ώνητή (ΐσ.)·—οί φιΛόσοφοι δο-
κοϋσιν είναι τοις μεν τοϋ μηδενός τίμιοι, τοις δ' άξιοι τοΰ παντός
(Πλ.). ί. Τά είς ιχος ένεργητικά ρηματικά, ώς παρασκευαστικός τών
είς τον πόΛεμον (Ξεν ).—πρακτικώς τών δικαίων, ιά. Τά άρχικά
και νπαρχικά, οίον κύριος τής 'Ασίας.— ύπήκοοι τών γονέων, ιβ'.
Τά διαφορικά, οίον έπιστήμη επιστήμης διάφορος (Πλ.). — ετεροντό
ήδυ τοϋ άγαθοΰ (Πλ·). ιγ'. Τά παραθετικά, τά συγκριτικά δηλ. και
ϋπερθετικά, οίον κρείττων και φίΛων και εχθρών (ΐσ.).— νέοις τό
σιγάν κρεΐττόν εστι τοΰ ΛαΛεΐν (Μεν.).—άνθρωπος πάντων θηρίων
3-οειδέστατός εστίν (λντ ).—μέγιστόν έστι τών αγαθών αρετή (ϊσ.).
— τό νικαν αυτόν πασών νικών πρώτη τε και άριστη (Πλ.). ιδ'.
Τά ανάλογα τών παραθετικών, οίον où^e^oc δεύτερος.—ύστεροι τής
συμβουΛής.—περιττά τών άρκούντων (Ξ.).

§. 25. Εννοείται δε οτι και τούτο>ν τά αφηρημένα, οπου ύπάρ-
χουσι, συντάσσονται ώσαύτο;ς μετά γενικής, ώς και τά προεξηγη-
θέντα αφηρημένα τών ουσιαστικών' ουτο^ς, άπάντων έστι πΛησμονή.
—μέθεζις ουσίας (Πλ.). — αρετής μετουσία (Δημ.).— αυτή μανίας
ε'χει κοινωνίαν τινά (Γν).—ηγεμονία r ΕΛ.Ιάδος. —ή πΛούτου ά-
πΛηστία (Πλ ΠοΛιτ. Η, 562), κτλ.

Τά μετά δοτικής συντασσόμενα ονόματα.

§. 26. Τά μετά δοτικής συντασσόμενα ονόματα είναι κυρίως επί-
θετα μετά ολίγων αναλόγων ουσιαστικών. Ανάγονται δε ενταύθα αί
ακόλουθοι μάλιστα κλάσεις, ά. Τά ταυτότητος, ομοιότητος, ισότη-
τας και συμφωνίας σημαντικά, και τα εναντία τούτων, οιον ον ζαϋ~
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τά γίγνεται τάγαθά τοις ήδέσιν, οΰτε τά κακά τοις άνιαροΐς (Πλ.).
— οί πονηροί άλλήλοις όμοιοι (Πλ ).—Λέγεται δε 'ίση είναι ή νή-
σος τη Κυρηναίων πόλι (tip )' ουτο> παραπλήσιος, σύμφωνος, σύμ-
ψήφος, ανόμοιος, άσύμφωνος. β . Τα συγγενείας, ενώσεως, μίζεως
καί επιμιξίας σημαντικά, ώς το γαρ ομοιον τω όμοίω φύσει συγ-
γενές έστι (Πλ.).— τή 'Ελλάδι πενίη μεν αίείποτε σύντροφος έστι
(Ηρόδ. Β', 102). — ξύμπλους Θησεΐ.— συμμιγής φόνω (Ευρ.). Ωσ-
αύτως κ α! τα εναντία τούτοι ν, φίλοι ς τ' άμικτός έστι καί πάση πά-
λει (Ευρ.). γ'. Τά προσεγγίσεως σημαντικά, οίον πληυία τώ ννμφίω.
— άστυγείτονες 'Αθηναίοις. δ'. Τα έξηγοϋντα τήν ίδέαν του αρμό-
ζοντος και μ ή αρμόζοντος, τοϋ πρέποντος και μή πρέποντος, οίον
γυναικί άρμόδιος. — άνάρμοστόν έστι το αίσχρόν παντϊ τώ ΰειω
(Πλ.).—πρεπωδέσταζα γνναιξίν (Ξεν.).—μέθη φύλαξιν άπρεπέσζα-
τ ον (Πλ.). έ. Τα σημαίνοντα φιλικήν^ έχθρικήν προ ς ζινα διάθεσιν,
xk οποΐα περιποιητικά καί άντιπεριποιητικά υπό τών γραμματι-
κών καλοϋνται, οίον φίλος, εχθρός, εϋνονς, ήδύς, επωφελής, επί-
κουρος, βοηθός, σύμμαχος, χρήσιμος, κακόνους, έπίθουλος, βλα-
βερός, άηδής, ενάντιος, άχρηστος, κτλ' οί όμοιοι τοις όμοίοις εύνοί
είσιν (Ξεν.). — ουδείς ΰεος δύσνους άνθρώποις (Πλ.).— αντίπαλο ν
τή ολιγαρχία (Ξ.).—Λύσανδρος κακονούσταζος ήν τή πόλει (Δυσ·).
•—εστίν έχθιστα τά έναντιώταζα, ψνχρον θερμώ, πικρόν γλυκεΐ, ξη-
pàv νγρώ (Πλ.).—μή κάμνουσιν ιατρός άχρηστοι;, καί μή πλέουσι
κυβερνήτης (Πλ.). ς. Τα εύπειθείας καί ύποζαγής σημαντικά, ώς
ευπειθής τώ άρχοντι.— άπανζα τω πλουζεΐν έσθ' ύπήκοα. ζ. Τά
παθητικά ρηματικά, οίον ρητόν μοί έστιν. — μισητός Φίλιππος ταΐς
πόλεσιν. — γνωτά κούκ άγνωτά μοι προσήλθεθ' ίμείροντες (Σ. Τ.
58).— ώφελητέα μοι ή 'Ελλάς, —ή ποθεινος (=ποθητός) φίλοις.
ή. Αλλα τινά ρηματικά ενεργητικά, έκ ρημάτων μετά δοτικής συν-
τασσομένου γινόμενα καί μετοχικήν εννοιαν παοιστώντα, ώ;
τινι.—ήγεμών τ ιν ι=τ, γ ε μ ο ν ε ύ ο J ν τινί-

§. 27. Επειδή ή σύνταζις βαίνει κατά τήν σημασίαν τών συντασ-
σομένου, διά τοϋτο πολλά τών άνωτέοω σημειο.>8έντων, άλλάσοντα
σημασίαν η υπ' σΧ> η" έποψιν θεωρούμενα, άλλάσσουσι σύνταξιν. Τά
<ptioç, εχθρός, πολέμιος, τα όποια ώς επίθετα συντάσσονται δοτική
ουσιαστικού χαρακτήρα λαμβάνοντα, καί εις τά κτητικά ή ώς
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uxà υπαγόμενα, συντάσσονται γενική' τη άρχη τήδε δυσμενείς (Ξ.)*
άνδρα δυσμενή χθονός (Ξ.)' ξένος βασιλει και ξένος βασιλέως (Ε.
Πλ.)' άλλότριός τίνος και αλλότριος τινι, κτλ. Τουναντίον τό δού-
λος, τό όποΤον ώς κτήματος σημαντικό ν τάσσεται εις τά μ.ετά γενι-
κής, επιθετικήν εννοιαν λαμβάνον, συντάσσεται μετά δοτικής, ώς οί
άρχοντες δούλοι τον νόμου (Πλ.). — δοϋλος τω βίω (Γν.).

§. 28. Εν δέ τοις έκ του μίγνυμι συνθέτοις τίθεται δοτική μεν,
όταν έπικρατή ή έννοια τής μίξεως, ώς έν τω ανωτέρα) και έν άλλοις
παραδείγμασι δεικνύεται, αιτιατική δε, όταν έπικρατή ή διά του ά-
ποφατικοΰ μορίου έξηγουμένη έννοια τοΰ χωρισμού' αμιγής ετέρας
φύσεως.—αμιγείς βαρβάρων (Πλ.).

§. 29. Επειδή πολλάκις ή αιτιατική μετά τής προς ή άλλης άνα-
λόγου προθέσεως ισοδυναμεί δοτική, διά τοΰτο πολλά τών ανωτέρω
ονομάτων δέχονται και τήν τοιαύτη ν σύνταξιν, ώς χρήσιμος, ωφέ-
λιμος, βλαβερός τινι και πρός τι' χρήσι/ιος τΐ} πατρίδι (Ξεν.). —
χρήσιμος πρός πόλεμον (Πλ.). — άλλη πρός άλλο γαία χρησιμω-
τέρα (Ευρ.). — βλαβερω μεν πρός ονσίαν, βλαβερω δε π:ρός τήν τοϋ
σώματος εζιν, πολύ δε βλαβερωτάτω πρός τήν τής ψυχής παίδευ-

σιν (Πλ. Φαίδρ. 241).—χρήσιμοι είς τό λέγειν (Πλ.)· - έπι μεν

χρηστόν η καλόν ή τής πόλεως άξιον πράγμα ονδέν ούτος έστι
χρήσιμος (Δημ.).

Τά μετά αιτιατικής συντασσόμενα ονόματα.

8. 30. Μετά αιτιατικής συντάσσονται εκείνα τά ονόματα, επίθετα
7) ουσιαστικά, τά οποία χρήζουσι τοΰ προσδιορισμού κατά τι, οίον
καλός τό είδος.—τυφλός τά τ ώτα τόν τ ε νουν τά γ' ομματ' εί.—
αγνός, πονηρός τους τρόπονς (Σοφ.), κτλ.

31. Και δοτική τίθεται πολλάκις έν το"ϊς τοιούτοις, αλλ' ή μεν
αιτιατική σημαίνει συνήθως τό κατά τι ώς πρός τήν έκτασιν, ή δέ δο-
τική τήν δύναμιν και ένέργειαν δι'ή; γίνεται τι" όθεν λέγεται τοσούτος
το μέγεθος, τό μήκος, τό εύρος, τό βάθος, τό νψος' ώσαύτοις τόν
αριθμόν, κτλ* άφ' έτερου δέ φύσει έστίν άνθρωπος ζώον πολιτικόν
(Αριστ.).—πολλά φύσει ουκ έστι καλά, νόμω δέ (Πλ.). — κακία καϊ
αρετή τά ήθη διαφέρουσι πάντες (Αριστ.).

§. 32. Επειδή δέ τό άπαρέμφατον είναι φύσεως συμπληρωτικής,
η αιτιατική, διά τοΰτο, πολλάκις επί τώ αύτω σκοπώ τίθετα'-
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απαρέμφατο ν, ώς επιστήμων έστι λέγειν τε και σιγάν προς ου ς ôù
(Πλ ).—αγαθοί έσμεν το κακάν εφ έτερων ίδεΐν.— φρονεΐν οί τα-
χείς ονχ ασφαλείς (Σοφ ).— οί παίδες ήλικίαν έ'χονσι παιδεύεσθαι
(Πλάτων).

Τά 'Ονόματα ώς Αντικείμενα.

§. 33. Τα δεχόμενα τήν ένέργειαν τών ρημάτων καλούνται, ώς έν
αρχή του πονήματος ειπαμεν, αντικείμενα. Ταύτα δέ εκφέρονται διά
τών ονομάτων, και μάλιστα τών ουσιαστικών. Η φύσις τών αντικει-
μένων είναι συμπληρωτική' όθεν τίθενται εις τοιαύτα ρήματα τών ό-
ποίο^ν η φύσις χρήζει συμπληρώσεως,καί τοιαύτα είναι τά μεταβατικά
(Ϊδε κατωτέρω). Τουναντίον τα σημαίνοντα νπαρζιν, άπλήν ιδιό-
τητα η καζάστασιν, εννοιαν αυτοτελή παριστώντα, ου χρήζουσι τοϋ
τοιούτου πτωτικοϋ συμπληρώματος, οίον ζω, ύ π άρχω, πέφυκα, υ-
γιαίνω., ηρεμώ, κτλ.

§. 34. Τα άντικείμενα τίθενται κατά τινα τών πλαγίο^ν πτο')σεων,
γενικήν, άοτικήν ή αίτιατικήν. Τοϋτο κρέμαται έκ της εννοίας τήν
οποίαν παριστά τό ρήμα, ώς επιθυμώ της αρετής. — χρωμαι βι-
Ολίοις.—μιμούμαι τους σοφούς, κτλ. ύς δέ επί τών όνομάτοιν, ού-
τω καί ένταϋθα, τα ρήματα τών οποίων τό άντικείμενον εκφέρεται
κατά γενικήν, δοτική ν η αίτιατικήν, λέγονται ότι συντάσσονται μετά
γενικής, δοτικής η αιτιατικής. Εις τίνα δέ ρήματα ιδιάζει αύτη η
εκείνη ή πλαγία, τοϋτο θέλομεν τό πραγματευθή έν τώ Περί'Ρη-
μάτων.

§. 3δ. ός τα υποκείμενα, οΰτω καί τά άντικείμενα δέχονται προσ-
διορισμούς οίτινες, κατά τον γενικόν κανόνα ότι το προσδιορίζον τί-
θεται κατά τό προσδιοριζόμενον όπερ είναι ή βάσις, πρέπει να συμ-
φωνώσι ποός αυτά κατά γένος, άριθμον καί πτώσιν, ώς επιθυμώ
της μεγαλοπρεπεστάτης αρετής—ό δήμος ευνοεί τοις εζαπατώσι
xôJaÇir. — άπέκτειναν τον χρηστόν Φωκίωνα κτλ.

Περί 'Αριθμητικών Όνομ,άτων.

§. 3G. Τά αριθμητικά ονόματα εις τήν γενικήν κλάσιν τών ονο-
μάτων υπαγόμενα, τίθενται εις τον λόγον, ώς καί τά άλλα, νποκεί-
μενον, κατηγορούμενον, προσδιορισμός, άντικείμενον.

§. 37. Το εις, μία, εν, έπιθετικήν φύσιν εχον, κυρίως τίθεται ώς
κατηγορούμενον καί ώς προσδιορισμός, οίον εις μεν συ, α ία δ' έγώ.
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—είς άνήρ ούδείς άνήρ (Πλ.). Και υποκείμενον δυνατόν νά τεθη, ώ<
και πασα άλλη λέξις, οίον γεωργός μεν είς, ό δέ οικοδόμος (Πλ.)
—τό Êv ουκ εστι δύο' και άντικείμ.ενον* εν γέ τι δοξάζει ô δοξά-
Ιων (Πλ.).

§. 38. Το δύο συμπλέκεται μετά δυϊκοΰ και πληθυντικού άριθμ.οΰ,
ώς δύο τώδε πώλα (Αριστο®.). — δυο φίλω (Εύρ.).— δύο εστόν τινε
βίω, κτλ. και δύο άνδρες.—δύο θεαί. — δύο παρθένοι (Εύρ·). Τό
δε δυοΐν μετά δυϊκοΰ συνήθως' δυοΐν παίδοιν δύο νεχρώ χατόψεται
(Εύρ.).—δυοΐν γερόντοιν (Εύρ.). — έδωκαν ήμΐν δύο δυοΐν νεανίδας
(Εύρ.). Περί τών άλλων ουδεμία δυσκολία' τρεις δάκτυλοι.—τρία
στάδια. — τά τρία ουκ έ'σται άρτιον (Πλ.).—τέσσαρσι μεν όφθα.Ι-
μοΐς, τ έσσαρσι δε ώσίν (Ξ.).—πέντε άρχοντες.—πέντε μνάς.—
πέντε και τεσσαράκοντα ε'τη (Ξ.).—ό πεντήκοντα θυγατέρων πα-
τήρ (Ευρ.), κτλ.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ.
Περι 'Αντωνυμιών.

§. 1. Αί άντωνυμίαι έκπληροΰσιν ώς εγγιστα εν τω λόγω τά τών
ονομάτων, τιθέμεναι υποκείμενον, κατηγορούμενον, προσδιορισμός
και άντικείμενον, οίον εγώ είμι έκεΐνος.—τοΰτο εκείνο τό τής πα-
ροιμίας.—ό πατήρ μου.—οί έμοί οφθαλμοί. — έκαστος φιΑεΐ έαν-
τόν, κτλ. Και ταΰτα μεν έν γένει, εκαστον ομ,ως τούτων είδος εχει
διάφορο ν χρήσιν, περί ής πραγματευόμεθα έν τοΤς έξης.
* Προσωπικαί Άντωνυμίαι.

§. 2. Τούτων αί ονομαστικαί του πρώτου και δευτέρου προσώπου
τίθενται εις τόν λόγον ώς υποκείμενον μόνον επί αντιθέσεως και αν-
τιδιαστολής' σύ μέν γάρ εΐλου ζήν, εγώ δε κατθανεΐν (Σ. Άντ.

.— εγώ ταΰτα ποιήσω.— ουκ έγώ σε άποχτενω, άλλ^ ô τής
πόλεως νόμος (Αυσ·).—σύ μέν ζής, ?/ δ' έμή ψυχή τέθνηχε (Σ. 'Ανγ.

559)' τίθ

ενται δε μετά τό ρήμα, όταν και αύτό έξαίρηται' τί λέγεις
σύ ; â σύ λέγεις (Πλ·).—τούς άδιχοΰντας αθλίους έφην είναι έγώ
και εξηλέγχθην ύπό σοΰ (Πλ.). Αλλως παραλείπονται, ώς θέλω λέ-
γειν Ατρείδας.—αληθή λέγεις.—όράς ούν ;—λέγομεν.— ιδωμεν,
κτλ. Είς τα ομηρικά ηλθον έγώ παύσουσα τεον μένος.— τήνδ' έγώ
ου λύσω, και άλλα όμοια, δεν φαίνεται ή τοιαύτη αντιδιαστολή. Και
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ε?ς τα τών Αττικών έγώ οίμαι, εγώ οίάα, àarouG), πνγθάνομαι,
και τά ομοια, ε? μέν ενυπάρχει αντιδιαστολής έννοια, είναι πολλά
ασθενής.

§ 3. Και αντιστρόφως δε παραλείπονται ενίοτε παρά ποιηταΐς
και έπι αντιθέσεως' καί γαρ ει γέρων (έγώ), τό τήςΰε χώρας ου γε-
γήραχε σθένος (Σ.).— καί γαρ εί συ με στυγεϊς, ούχ αν άυναίμην
σοι (έγώ) κακώς φρονεΐν ποτέ (Ευρ.). Ώς δέ παραλείπονται ούτω
καί επαναλαμβάνονται ενίοτε παρά ποιηταϊς' εγώ γαρ έ'γωγ* έκανον
ό μέΛεος (Σ. 'Αντ. 1310).

§. 4. ύς παραλείπεται ή αντωνυμία όπου δέν απαιτείται αντιδια-
στολή, ούτω παραλείπεται τό ρήμα έν τοις διαλόγοις, κατ' άναλο-
γίαν έκ τοϋ προηγηθέντος παραλαμβανόμενον. Ούτο) παρά Πλάτωνι
έν Γοργία' Σ. ΚαΛεΐς τι πεπιστ ευχέναι ; Γοργ. Εγωγε' έν ω έν τώ
προηγουμένω κώλω ετέθη τό ρήμα, παραλειφθείσης τή; άντοινυμίας'
Σ. Καλείς τι μεμαθηκέναι ; Γοργ. Καλώ.

§. 5. ΓΩς τό εγώ καί συ τίθενται επί τοϋ πρώτου καί δευτέρου,
ούτω τό αυτός επί τοϋ τρίτου προσώπου, διότι έξέλιπεν η ονομα-
στική της τριτοπροσώπου ί' πείσειν γάρ αύτος 'Αθηναίουc, ώσπερ
καί νυν άντιΛεγειν (Θ. Ε, 45). ΓΩσαύτο>ς καί τό πληθυντικόν' έ'φα-
σαν τούς μεν ήμαρτηκέν αι, αυτοί όε σόύζειν τους νόμους (Θ.). Καί
το σωζόμενον δέ της τριτοπροσώπου σφεϊς, άλλ άεί'οτε έν σενεπεία
καί ουδέποτε έν αρχή λόγου' έπειόή âè έχεΐνοί τε ίιπεκρυχίταν καί
σφεΐς ήσυχαζον, τους στρατηγούς εν αιτία είχον (Θουκ )

§. 6. Καί αι πλάγιαι πτώσεις τών προσωπικών άντωνυμιών τί-
θενται εις τον λόγον μετά η άνευ αντιδιαστολής καί έμφάσεως* καί
αί μέν του πρώτου προσώπου έξηγοϋσι τήν άντιδιαστολήν δια της
πληρεστέρας γραφής χ.αί ορθοτονήσεως, έμοϋ, έμοί, εμέ, τών εγκλι-
τικών, μου, μοι, με, τιθεμένου επί της εναντίας περιστάσεο>ς* αί δέ
του δευτέρου διά μόνης της σρθοτονήσεως, coy, σοι, σε, τών εγκλι-
τικών, σον, ο-£, τιθεμένων δταν τοιούτον τι δέν άπαιτήταΓ έμοϋ
τά φορτία (Αρφ. Σφ. 1391).—ώνόμασέ μου τ ?)ν πρόνοιαν άειλιατ,κλ.

7. Τίθενται δε αί μέν πλάγιαι τών προσωπικών επί έτεροπρο-
σο^πίας, αί δέ τών συνθέτουν ήτοι άντανακλωμένων επί ταυτοπροσω-
πίας, ο έστιν αι μέν πρώται άναφέρονται εις διάφορον υποκείμενον,
αι δέ δεύτεραι εις τό αυτό υποκείμενον της προτάσεως, ώς έγώ καί
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σε τών καλλίστων και έμαυτήν ήξίωκα (Ξ.). — εϋχΛειαν ονχ όρας
οσ?]ν σαντή τε χάμοί προσβάλεις πεισθεϊσ έμοί ;-—παϋσον έκ κα-
κών έμε, παϋσον δε σαν τήν (Σ. Ή λ. 988).— προσαναγκαίοντας
εαυτούς φιλειν τους εαυτών (Πλ.). ϊδε κατωτέρω.

§. 8. Αλλά πάν τη άνεξαίρετος δεν είναι ή τοιαύτη χρήσις* διότι
απαντώνται και αί πλάγιαι τών προσωπικών όπου, κατά τόν άνοιτέ-
ρω κανόνα, έπρεπε νά τεθώσιν αί πλάγιαι τών συνθέτων. Γίνεται 5ε
τούτο, όταν τό υποκείμενον προτίθηται εαυτό ώς άντικείμενον σκέ-
ψεωΐ, οίον ζηλώ σε μάλλον ή \/<έ τοϋ μηδέν φρονεΐν (Ευρ )' και αν-
τιστρόφως, ώς μή σαυτόν θ' άμα χάμ , όντα σαυτον πρόστροπον
χτείνας γένη (Σ. Φ. 772;=σοϋ.

§. 9. Τίθενται δέ μάλιστα αί προσωπικαί αντί τών συνθέτουν έπι
τής μετά αιτιατικής συντάξεο^ς τοϋ απαρεμφάτου, ώς έγώ νμάς κε-
λεύω έμέ μιαεισθαι (Πλ.).— δέομαι ύμών έμε δοχιμάζειν, τούτονς
δ ήγεΐσθαι χείρους (Αυσ.;* και αντιστρόφως, αί τών συνθέτουν πλά-
γιαι αναφέρονται είς τό κατ' αίτιατικήν ύποκείμ.ενον τοϋ άπαρεμ,φά-
του, ώς ουκ άνθ ρωπίνω ε'οιχε τό έμε τών έμαυτοϋ πάντων ήμαρ-
τηκέναι (Πλ.). Περί τής τριτοπροσώπου 'ίδε κατοιτέρο) 22.
Περί τής αντωνυμίας αυτός.

§. 10. Η άντωνυμ-ία αυτός, ή καθ' εαυτήν είς τόν λ,όγον τιθεμένη
ή μετά ονομάτων ή μετ' άλλων αντωνυμιών, ά—ανταχοϋ, κατά το
μάλλον και ήττον, έχει διακριτικήν έννοιαν, πολυειδώς και πολυ-
τρόπους διαστέλλουσα τό περί ου ό λόγος παντός άλλου.

§. 11. Καθ εαυτήν τιθεμένη ή αυτός υποκείμενον τής προτάσεως
έν τη τριτοπροσώπω επέχει, ώς είδα μεν, τόπον τής έγώ και συ έν
τω πρώτω και δευτέρω προσώπω, έζαφανισθείσης τής ονομαστικής
1', και είς άλλην χρήσιν τιθεμένο>ν τών π7*αγίων αυτής ον, οί, ε (ϊδε
κατωτέρω)' και γάρ αυτός έβονλετο (Ξ.).— αύτη δ' 'ίσως τήν δνσ-
γένειαν τήν έμήν αισχύνεται (Σ.). Εμ,φαντικώτερον δε και διακοι-
τικώτερον σημαίνει μάλιστα τό πρός τόν λ.αλοϋντα κύριον και ση-
μαντικόν πρόσωπον, ώς είναι ό διδάσκαλος πρός τόν μ,αθητήν, προς
τόν δοϋλον ό δεσπότης ή ή δέσποινα, και τά όμοια Ουτω παρ' Αρι-
στοφάνει* τις ούτος; Αύτός. τις αυτό ς; Σ ωκράτης. Τοιούτον και τό
περιώνυμον τών Πυθαγορείου αντός έ'ςρα, αυτός ούτος δηλ. ο διδά-
σκαλος, και ουδείς τών περιΐσταμένων μαθητών.
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§,12. Η αύτη διάκρισις παρατηρείται και έπι τών Αντιθέσεων,
ως άλλω ν ιατρός, αυτός έλκεσι βρύει (Εύρ-).—αυτός τε και οί χο-
ρευταί (Πλ.).— αυτός τε χαί συμπότat xai εταίροι (Πλ.).— άπαντες
έσμεν εις το νουθετεί}·' σοφοί' αυτοί <Γ όταν σφαλωμεν ου γιγνά-
σχομεν (Εύρ.)=ήμει; αυτοί.

13. Ωσαύτως και έπι τών πλαγίων πτώσεων, ώς λαμδάνου-
σιν α ντον xai γυναίκα (Ηεν.).— τον πέλας μεν νουθε τεΐν βραχύς
πόνος, αυτόν δ' ενεγχεΐν νΰριν ήδιχημένον πάντων μέγιστον των
έν άνθρώποις βάρος (Γν.). Αναιρείται δέ ή διάκρισις καί αντιδια-
στολή αύτη επί τών πλαγίων πτώσεων, δταν μετά τδ ρήμα τιθέμε-
να·. άναφέρωνται εις προηγούμενον ούσιαστικόν, ώς εδωκεν αύτω.—
είδον αυτόν. — μετά ταντα άπελθεΐν αυτόν, κτλ.

§. 14. Μετά ονομάτων συμπλεκομένη ή αυτός επίσης φυλάττει
τήν δι ακριτική ν και διασταλτικήν εννοιαν, ώς αν το το δίκαιον.—
αυτό τό καλόν—το καθ' αυτό δίκαιον καί καλόν, παντός έτερογε-
νζϋς καθαρεϋον.— αυτό civ τό δέον εΐη (Ξ.).— αυτό καλόν. Ωσαύτως
καί επί τών πλαγίων πτώσεων' αυτό τό αποθνησχειν ουδείς φο-
βείται (πλ.).

15. Ωσαύτως καί έπι τών κυρίων ονομάτων" αυτός Σωκράτης
έδάκρυσεν (Πλ.).— αυτού Σιμμίου δεώμεθα (U1.)' καί μετά τών
τακτικών δέ αριθμητικών συμπλεκομένων τών κυρίων ονομάτων κρα-
τεί τήν άνωτέρο) εννοιαν* διότι τδ Νικίας τρίτος αυτός (Θ.) σημαίνει
δτι αύτδς δ 'ίδιος καί ουδείς έτερος ητον ό τρίτος, δ έστιν ήσαν δύο
άλλοι και αυτός τρίτος, δςτις, ώς άξιολογώτερος, ονομάζεται.

I 6. Εκ τής διακριτικής ταύτης σημασίας προκύπτει καί η ση-
μασία του χωρισμού, τό αντός δηλ. καταντά εις τήν σημασίαν του
μόνος, ώς αυτοί εσαεν, κοϋπω ξένοι πάρεισιν (Πλ.).—οί νέοι είσϊ
πάντα πάντων αυτοί σοφώτατοι (Πλ·)= μόνοι αυτοί. Η αυτή έννοια
εκφέρεται καί προστιθεμένης τής συνθέτου αντωνυμίας κατ αίτιατι-
κήν μετά τής κατά προθέσεως' αυτοί καθ' εαυτούς (Ξ ).— οφον αυ-
τό καθ αυτό (Ξ.) = άνευ του σίτου.

17. Μετά του άρθρου ή αντωνυμία αύτό'ς σημαίνει ταυτότητα
προσώπου ή πράγματος προς έαυτδ παραβαλλομένου ή προς άλλο,
ώς τήν 'Αττικήν άνθρωποι χατωκονν οί αυτοί (Θ.), τοϋ αυτοϋ γέ-
νους δηλ. oùyι μιγάδες, ώς καί (Β', 36)' άριστα, δέ εξηγεί τούτο
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Αριστοτέλης (Π oit τ, Γ', ά, 13) διά τής προς τους ποταμούς καϊ
κρήνας παρορ.οιώσεως. Ωσαύτως δέ και μετά δοτικής, δυνάμει τής
σημασίας ταύτης" ό αύτός τω λίΰω (Πλ.).—ου ταϋτόν τό βλέπειν
τω κατθανεΐν (Ευρ.).

§. 18. Μετά τών προσωπικών και δεικτικών αντωνυμιών συμ.-
πλεκομένη η αυτός αυξάνει αυτών και αναδεικνύει προφανεστέραν τήν
άντιδιαστολήν και διάκρισιν, έπιταγματ ιχή τότε καλουμένη, ώς βού-
λομαι γαρ έ'γωγε αυτός άκοΰσαί σον αύτοϋ διϊέντος τά επίλοιπα
(Πλ.),—συ αυτός παρεγένον ; (Πλ.)—αυτά μοι ταΰτα προνδέδο-
κτο (Πλ.). Και κατά παράλειψιν τής προσωπικής' αν roc, ώ Φαίδων,
παρεγένον Σωκράτει ; (Πλ.). Περι τής άντο^νυμίας αυτός έν ιδιαι-
τέρα διατριβή έπραγματεύθη ο περιώνυμος φιλόλογος Ερμάννος, αλ-
λά μόνον τά τής ομηρικής χρήσεως έκ προθέσεως έξετάσας.

Ή Σύνθετος Αντωνυμία.

§. 19. Η άντο^νυμία αύτη τίθεται είς τήν πρότασιν, ώς ανωτέρω
ειδαμεν, όταν τό υποκείμενον και άντικείμενον ήναι τό αύτό, οίον
πείθω έμαυτόν.— όέδοιχα έμαυτόν (2.*Τ. 767).—στήσω δ* έμ α ν-
τον (Σ. Κ. 1243). — όπως έμαυτήν κλαύσω (Σ. Η Λ. 1 121).—γνώθι
σαυτόν.—σώσον σεαυτήν (Σ. *Αντ. 553). — Τιμοκράτης εσφαζεν
έαυτόν.—φύσει μέν λύει σώμα έκ ψυχής, ψυχή δ' αυτήν λύει από
σώματος (Γνωμ.).—καταδικάζω έμαυτού (Ξεν·).—Σωκράτης έαυτώ
πως προσέχων (Πλ. Συμπ. 1 74).—τήν έχθραν ήν ούτος αντω πρός
έμέ φησιν είναι (Δημ. Μειδ. §. NT'.). — νπέρ έμαντον και τον αδελ-
φού τήν κατηγορίαν ποιήσομαι (Αυσίας).

§. 20. Διά δέ τής γενικής αντωνυμίας ταύτης εκφέρεται και
σχέσις κτήσεως είς τό υποκείμενον τής προτάσεως αναφερομένη, ώς
πρόθυμον παράσχον τήν σαντοϋ δύναμιν (Αυσίας 'Ερατοσθ. 14).
Ουτω πατρίδα σαυτοϋ, παιδός έαυτοϋ, τ ή γνναικί τή εαυτού, διά
τής εαυτών φωνής και τών λόγων τών εαυτών (Πλ. ΙΙρωτ. 347).

§. 21. Ο^αν δέ ήναι πλείονες προτάσεις έν τω αύτω λόγω συν-
δεδεμέναι, ώς έπι τής άπαρεμφατικής και μετοχικής συντάξεως ή
άλλως έν εξαρτήσει λόγου, και τότε τίθεται ή σύνθετος αντωνυμία,
ήτοι είς τό έγγυτέοο) ή εις τό άπωτέρω υποκείμενον αναφερομένη,
εις τό του δευτέρου δηλ. ή τό του πρώτου λόγου, ώς Τήλεφος δέ
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(£φη) δούναι αντω Ν ικόστρατ ον άπαντα τά εαυτόν (Δ.), τοΰ Νικο-
στοάτου.—οί πολΐται ο l'or τ at χρήναι τονς άρχοντας έαύτοΐς (τοΐς
πολίταις) πλείστα αγαθά πορίζειν.—οί μεν (θεαται), δταν ϊδο)σι
τονς άθλητάς έαντών (τών θεατών) ενεκα πονοϋντας [Ισ.Πανηγ.ΙΒ'),

§. 22. Επι της περιστάσεως ταύτης τίθενται και αί πλάγιαι τής
τριτοπροσώπου, ον, οί, ε, μόνον κατ αυτόν τόν τρόπον παρά το"ΐς
ένδόξοις τών Αττικών συνειθιζόμεναι, και μάλιστα τό οί' σνμφύλα-
χας τής ευδαιμονίας οί ωετο χρήναι ε'χειν (Ξ ), σπανιώτεοον δέ τό
ου και ε' χαϊ περιμένοντος ου (Πλ. Συμπ. 174). — Π ολέμαρχος ό
Κεφάλου εχέλευσε δραμόντα τον παΐδα περιμ είναι έ (Πολέμαρχον)
χελεΰσαι (Πλ.). Ουτω δέ και τό στρίσι' εγκλήματα έποιοΰντο όπως
σφίσιν δτι μεγίστη πρόφασις εΐη τοΰ πόλεμεΐν, κτλ.

§. 23. Ωσαύτως δέ τίθενται έν τοις τοιούτοις και αί πλάγιαι τής
αύτός, όταν δ λόγος έκφέρηται, ό'χι έκ μέρους τοΰ υποκειμένου τής
προτάσεως, αλλ' ή έκ μέρους τοΰ συγγραφέως ή έκ μέρους άλλου
υποκειμ,ένου, ώς ό Κύρος συγκαλεί είς τήν εαυτού σκηνήν τους άρί-
στους τών περί αυτόν επτά (Ξ.).—Μειδιάς άνδρα άτυχοΰντα, ου-
δέν αυτόν (Μειδίαν) ήδ ικηκότα, συκογαντ εΐν ωετο δεΐν (Δ.). Η έκλογή
έν τούτοις κρέμαται έκ τής σαφήνειας, έκ τής έμφάσεως και έκ τής
εύφωνίας' τοϋτ οίδε (έκαστος) και θαρρεί και πεπίστευκε τη πολι-
τεία μηδέ)~α αυτόν ελίειν (Δημ. Μειδ. §. ΞΑ)' ένθα τό αυτόν ανα-
φέρεται εις τό νοούμενον υποκείμενον τής κυρίας προτάσεως (έκα-
στος ), τό δε αυτόν ήτον δυνατόν νά άναφέρηται και είς τό μη δ ένα-

§. 24. Επι τοϋ πληθυντικού άοιθμοϋ μόνον τό τρίτον πρόσωπον
απαντάται έν συνθέσει, εαυτών, έαυτοΐς, εαυτούς, ώ: έκδήμονς στρα-
τείας πολύ άπό τής εαυτών ούχ έξηεσαν οί ΓΈλληνες (Θ.).—και
Λ εκέλειαν αντοΐς επιτειχισθήναι νπέμειναν(Δ ).—οί ύμετεροι πρό-
γονοι ούδενός τούτων αντω σννεχώρησαν ύβρίζειν εαυτούς (Δ.).
Ποός μείζονα δέ διάκρισιν προστίθεται προ τής συνθέτου και ή αυ-
τός' οί καλοί χάγαθοί αυτοί εαντοΐς σννεισι δι εαυτών, έν τοις
εαυτών λόγοις πείραν αλλήλων λαμβάνο) τες και διδόντες (Πλ.).
Επι τοϋ πρώτου και δευτέρου πληθυντικοΰ προσώπου λείπει ή σύν-
θεσις, άναπληοουμ.ένη διά τής προσωπικής και τής αυτός, ημών αυ-
τών, ύμάς αυτούς, κτλ.

§. 25. Κα! έπι αύτου δέ τοϋ τρίτου πληθυντικοΰ προσώπου παρά
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τήν σύνθετον κοινοτέρα είναι ή /ρ ή σι ς τής προσο^πικής καί τής αυ-
τός, καί μάλιστα δταν ή ενέργεια αναφέρεται εις εκαστον τών υπο-
κειμένων, ώς rot>ç χ ni λήθη ελάμβανε παραυτίκα άναστάντας
τών πάντων ομοίως, καί ηγνόησαν σφόίς τε αυτούς καί τους επι-
τηδείους (θ.) —τ à δέ εντός ούτως έκαίετο, ώστε .... ηδιστα civ
ές ϋδωρ ψνχρόν σφάς αυτούς (>ίπτειν (θ ).

§. 26. Αλλά καί επί ενικού αριθμού, έν ω υπάρχει ή σύνθεσις,
τίθεται πολλάκις ή άνάλυσις πρδς άνάδειξιν τής έςαφανισθείσης κα-
τά μικρόν διακριτικής εννοίας τή; αυτός έν τή συνθέσει' οθεν λούω
έμαυτόν—\oùoi τον εαυτόν μου, λούομαι, άνευ αντιδιαστολής, ώς
ήθελεν είναι έπι δευτέοου ποοσώπου τδ λούω σε' τδ δέ λούω έμέ

' ι ι J

αυτόν μετ άντιδιαστολής=λούα) τον ίδιον εαυτόν μου, ώς επί δευ-
τέρου προσώπου ήθελεν είναι σε λούω.

§. 27. Αλλ ό τοιούτος χωρισμός παρ Αττικοί, ς γίνεται συνήθως
επί έτεροπροσωπίας' καί τους παΐδας τους έμούς κατήσγυνε και έμέ
αυτόν ϋβρισεν (Λυσ.), ένθα έτερον τδ πρόσωπον του ύβρίσαντος καί
έτερον τό του υβρισθεντος' σπανίως επί ταυτοπροσωπίας' καί μή σε
τ αύτον καί πόλιν διεργάση (ϊ. Κ. 14 17)' παοα οέ τοΤς Επικούς
επί αμφοτέρων.

§. 28. Τδ εαυτών εκλαμβάνεται καί αντί τοϋ αλλήλων, ώς δπου
καλοί κάγαθοί συμπότ αι καί πεπαιδευμένοι είσιν, ουκ αν ί'δοις
αύλητ ρίδας, αλλ? αύτούς αυτοΊς ικανούς οντάς συνεΐναι, λέγοντας
τε καί άκούοντας εν μέρει εαυτών κοσμίως (Πλ.).—καί παίζομεν
έαυτούς καί παιζόμεθα. II προφανής διαφορά δεικνύεται έν τώ ουτε
έαυτοΐς ούτε άλλήλοις όμολογοϋσιν (Πλ.).

§. 29. Καταχρηστιχ.ώτερον δε τίθεται ουχί μόνον παο ίωσι καί
Δο^ριεϋσ'-ν, άλλα καί παρά τοις τών Αττικών ποιηταΐς, έτι όε και έν
τω πεζω λόγω, ή αντωνυμία εαυτών καί επί τοϋ πρώτου προσώπου,
άντί ήμών αύτών, καί επί τοϋ δευτέρου, άντί υμών αυτών, ώς εί μη
προεζανέστημεν, ούδ' άναλαβείν αυτούς αν ήδυνήθημεν (Δημ.).
αποφαίνεται σκαιοτάτους έαυτούς (Αυσ.)·

30. Η δέ επί ενικοϋ τοιαύτη χρήσις, καίτοι καταδικαζομένη,
άπανταται όμως' αυτός αύ τον άπώλλυον (À νδοκ.)=έμαυτόν.—δαί-
μων έαυτω πλουσίαν γήμας έσει{Γν.)=σεαυτώ.—σκέψαι κίικεινο
καί δίελθε προς εαυτόν (ίσοκρ.)=σεαυτόν. —έ'ζεστί σοι ζην καρ-
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πσύμενον τά έαντοϋ (Ε.)=σε αυτού.—ουδέ τήν έαυτοϋ σύ γε ψυχή ν
οράς (ξεν. 'Απομν. α', δ', 9).

Ή Ά7>>λη7,οπαθής αντωνυμία ά λ \ ή λ ω ν.

§■ 31. Η άλληλοπαθής αντωνυμία άλλήλων έμφαινε', τήν εννοιαν
τής αμοιβαίας σχέσείος του ενός προς τον άλλον' Οί προγονοί zàç
θρασύτητας τάς αλλήλων ουκ έ ζήλουν (ίσ·).-—Οί πονηροί άλλή-
λοις όμοιοι (Πλ.).— διέτρθειραν αύτου εν τω ίερώ αλλήλους (θ.).
—λόγοι δ* έν άλλήλοισιν έρρόθουν κακοί [Σ. 'Αιτ. 259). — τοιαϋτ
έπ άλλήλοισι. άμρρικείμενοι λύγδην έκλαιον πάντες (σ.'κ. 1620).
Εκ τούτου δε το έπαλλήλοιν γεροΐν (Σ. 'Αντ. 57), έκ διορθώσεο^ς
Ερμάννου=άλληλοφόνοις χερσίν.

Αί κτητικά! άντωνυμίαι.

§. 32. Αί κτητικαι άντο^νυμίαι δηλοϋσι κτήσιν του προσώπου είς
δ αναφέρονται. Είναι δε κτητικαι άντωνυμίαι ή έμός, σός, oc»
τερος, υμέτερος, σρρέτερος, και αί τοϋ δυϊκοΰ άριθμοϋ νωΐτερος και
σφωι'τερος, μ.ετά τών θηλυκών και ουδετέρων αύτίόν.

§. 33. Εκ τών κτητικών τούτ(ον αντωνυμιών αί μεν τοϋ δυϊκοΰ
άριθμοϋ μόνον παρ ϊωσι συνειθίζονταΓ και έκ τοϋ τρίτου δε ενικού
προσώπου ή oc επί κτητικής σημασίας (=έδικός του) σπανίο)ς απαν-
τάται παρ' άττικοΐς ποιηταϊς' ή ημέτερος τίθεται κατ'άμεσον ή πλα-
γίαν, επί τής μετ' αιτιατικής δηλ: τοϋ απαρεμφάτου συντάξεως, άν-
τανάκ7νασιν* έώρων πονοϋντας τους στρετέροϋς (Ξ.). — λέγουσιν ώς
ού δίκαιον τους σφετέρους Συμμάχους υμάς δέχεσθαι (θ.).

§. 34. Αι παρ' Αττικοΐς ευχρηστότεραι κτητικαι άντωνυμίαι εί-
ναι ή έμός, σός, ημέτερος, υμέτερος, ίσοδυναμοϋσαι ταϊς γενικαις
τών προ^τοτύπων* fy/ôc πατήρ=·παχ·Γ\ρ μου, croc £ΓαΓρθζ=έταϊρός
σου, και (αντί ος είμι=δΐιus sum) αύτου είμι' επί δε άντανακλά-
σεο^ και ταΐς γενικαΐς τής συνθέτου, μετά διακριτικής έννοιας" γνώ-
μη ν σαυτοϋ αποβαίνεις ή έμε έρωτας; (Πλ.) = σήν η σοϋ αύτου
γνώμ.ην.

§. 35. Επιθετικά! ούσαι αί κτητικαΙ άντωνυμίαι τίθενται είς τόν
λόγον κυρίους ώς κατηγορούμενον κα! προσδιορισμός' σος έ)·ώ είμι.—
έμός πατήρ, κτλ. Αλλ' ουδέν ήττον τίθενται και ώς υποκείμενον, κα-
θάπερ κα! τα άλλα επίθετα' τά έμά έστι σά.—τό ήμέτερογ=·ηυ.έϊς.
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§. 36. Ùç δέ τό πρώτον καί δεύτερον πρόσωπον του ρήματος κα-
θιστή περιττήν πολλάκις τήν προσωπικήν, ούτως ή ώς κτητική χρή-
σις του έν τώ ονόματι άρθρου καθιστά πολλάκις περιττήν τήν κτη-
τικής αντωνυμιών' ô πατήρ έκέΛευσέ με ποιειν ταΰτα=ζ έμός πα-
τήρ.—οί γονείς στέργονσι τά τέκνα (Ξ.)=τά εαυτών τέκνα. Τίθε-
ται δέ άναγκαίως ή ν,τητική αντωνυμία ή ή ισοδύναμος γενική έν
ελλείπει του άρθρου, έπος πατήρ, και επί διακρίσεως, έαυτοΰ σώμα.

§. 37 0 αριθμός τής έν τή κτητική περιεχομένης προσωπικής
αντωνυμίας δηλοί τον αριθμόν του κτήτορος, ό δε του μετ' αυτής
τιθεμένου ονόματος, δηλοΐ τον άοιθμον τών κτημάτο^ν. ΓΙροκύπτουσι
δε τέσσαρες συνδυασμοί* ά. εις κτήτωρ και Ιν κτήμα' έμόν το βι-
β.Ιίον=\)}.ου τό βιβλίον* β', πολλοί κτήτορες καί πολλά κτήματα*
ημέτερα τα β lG 2 ί α. = η μ ώ ν τα βιβλία' γ', είς κτήτωρ καί πολλά
κτήματα* <57/ά rcl βιβλία —εμού τά βιβλία' δ . πολλοί κτήτορες καί.
εν κτήμα' ήμέτερον το βιβΛίον=ήαών τό β.βλίον. Ούτο^ καί περι
τών λοιπών σος, ύμ έτερος, κτλ.

§. 38· Επειδή ο χι μόνον τό καθ αυτό κτήμα άλλα καί τό λεγό-
μενον υπό τίνος θεο^ρεΤται ώς άνήκον είς τον λέγοντα, διά τοϋτο διά
τής κτητικής άντωνυμίας έξηγοϋνται καί τά τοιαύτα' rô σον λέχος
(Σ. Αν τ. 573) —τό υπό σοϋ ον ομαζόμενον.— <fyr rrt> δικαίω τον
σον ού ταρβώ φόδον (Σ. Φ. 125 I )=δν σύ μοι έπαπειλεΐς.—το oàr
γαρ "Αργός ού δέδοικ έγώ (Ευρ. fΗρακλ. 285).

§.39 Εκ τής άνουτέρο^ έξηγηθεισης συγγενείας τών κτητικών ποός
τάς γενικάς τών πρωτοτύπων καί συνθέτων αντωνυμιών (§. 30) επε-
ται ότι πολλάκις έν τω αύτω λόγω απαντώνται άμφότεραι, ώς κεί-
νου τε καί σήν χάριν (Σοφ. Τρ. 485).—μα,Λλον έλοίμην όπως τά
σα καλώς έχει ή δπως τα εαυτών (Ξ. Αν. ζ', ζ', 44)· β', τίθεται
επί τής κτητικής άντωνυμίας πτωτικός προσδιορισμ-ός, ώς ει υπήρχε
γενική τής προσωπικής" ημέτερα αυτών εργα (Πλ.) = ηυ..ών αυτών
έργα. — ή υμετέρα τών σοφιστών τέχνη επιδέδ ωκεν (Πλ·)=ή τέχνη
υμών τών σοφιστών.—τους οίκους τούς ημετέρους αυτών (ίσ.).——
κέρδους τοϋ σφετέρον αυτών ενεχα (Θουκ. Α', 5).

40. Η έν τούτοις σημασία τής μετά τήν κτητική ν άντωνυμί αν
έπιτασσομένης γενικής αυτών είναι κτητική. Πολλάκις δέ τίθεται και
μόνη ή άντωνυμ.ία, ουσιαστικού δύναμ,ιν λαμβάνουσα* τ à υμέτερα
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<αντών (Δ.), rd σψέτερα αυτών. Διάφορος δε ταύτης είναι ή διαι-
ρετική σημασία' άλλο τι ήμών αυτών τό μεν σώμά έστι, το δέ ψυ-
χή ; (Πλ.)=ουκ έχει ούτως δτι ημών αυτών; κτλ.—αυτών ημών
οί πρεσβύτεροι ουκ άπειροι πολέμων είσιν (Θουκ. Β', 11).

§. 41. Κατά τον άνωτέρω τρόπον επί κτητικής σημασίας απαν-
τώνται, αν και σπανιώτερον, και τά ô έμός αυτού, ό σός αυτού' τόν
έμον μέν αυτού τοϋ ταλαίπωρου σχεδόν ήδη νομίζων έκτετο£εύ-
σθαι βίον (Αρφ. Πλ. 33).—έγώ μέν, ώ παΐ, καϊ τό συν σπεύδουσ
άμα και τούμόν αυτής ήλθον (2.). — ίδών τήν σήν άνδρίαν και με-
γαλοφροσύνην άναβαινοντος (Πλ.).—τά σ αυτής 'έργα κόμιζε (θδ.
Β, 256)=τά σα αυτής. Αντί δε τούτων τίθεται συνηθέστερον ό έ-
μαυτόν, ô σαυτοϋ, ό έαντοϋ' πορεύομαι πρός τους έμαυτής (Σ. 'Αντ.

.—τοϋ σαυτοϋ τέκνου (Σ. Αντ. 568).—μετεπέμψατο Αστυά-
γης τήν εαυτοϋ θυγατέρα και τόν παίδα αυτής (ξ. κ. ii. α', γ', 1).
Το τελευταΐον μάλιστα άναγκαίως' διότι, άσυνειθίστου οντος έν τω
πεζω λόγω τοϋ δς επί κτητικής σημασίας, δεν λέγεται άς αυτού, ώς
λέγεται έμός αυτού (§. 33—34).

Αί Δεικτικαί Άντωνυμίαι.

42. Τό δνομα εξηγεί τήν φύσιν τών άντιονυμιών τούτο^ν, ότι
σημαίνουσι δεΤςιν προσώπου ή πράγματος, καθ' ενα η άλλον τρόπον,
εκ μέρους τοϋ λαλοϋντος, και δεΐξιν ίδιαιτέραν και δυνατωτέραν, άλ-
λως δεΐξιν έπι τό γενικώτερον και άσθενεστέραν δηλοϋσι και αί προ-
σωπικαί. Είναι δέδεικτικαι άντωνυρ.ίαι ή όδε, ή ούτος, και ή εκείνος.

Ή δεικτιχή αντωνυμία ο δ ε.

§· 43. Η αντωνυμία ode δεικνύει τινά αισθητώς η νοερώς ορατόν,
και τρόπον τινά δακτυλοδεικτούμενον. Τίθεται δέ είς τόν λόγον πρώ-
τον μεν έπιθετικώς, προσδιορίζουσα τι, προτασσομένη η έπιτασσο-
μένη, τοϋ προσδιοριζομένου έναρθρους ή άνάρθροις έκφερομένου* δδ* ό
ξένος (Σ. Κ. 1249).—ό πλους όδε (Σ. ΉΜ 541).—of άνήρ και
άνήρ όδε (Σ.).—άδ' ά τλάμων, τ όδε τούργον και τούργον τόδε. Και
ανάρθρως δέ πολλάκις τό προσδιοριζόμενον, ώς όδε χρόνος (Σ. Φ.
199). καιρός καϊ πλους όδε.—γυνή ήδε.—τούδε συμμάχου.—
άνδρι τω^ε.—ήμέρα. Είτα δέ και ουσιαστικώς υποκειμένου τό-
πον επέχουσα' ocf έστι (Σ. Ήλ. 1353).—όδε ονκ 'Ορέστης έσθ" (Σ.
Η λ. 1480). Κατηγορουμένου δέ τόπον επέχει έν τω (1λ. Τ, 140)
(ΣΥΝΤ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α.) 3
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δώρα â' εγών δδε πάντα παρασχεΐν, ώς το τής συνήθειας εγώ εί-
μαι έδώ, τοϋτο δέ=έγώ είμι έτοιμος.

§. 44. Οταν δε πρόκηται περι λόγων, εις τό ήγούμενον η εις τό
έπόμενον αναφερομένων, ή oVÎf συνήθως αναφέρεται είς τό έπόμενον,
ώς π έμβασα Τόμυρις κήρυκα έλεγε τάδε (Hp. Α', 206), τά εξής
δηλ. Τά περί του δάε ίσχύουσι και περί του τοιόςδε, ζ·οσο'ζ()Χ£, τηλι-
κόςδε, ώσαύτιυς και περί του τήδε και ώίΐ<?' rô τείχος ràr
Πελοποννησίων τοιόνδε τή οικοδομήσει (Θουκ. Γ', 21).—57
ζοιάδε τις ή ν (Ξ.).—oî r//^e=oi έν τήδε τη πόλη·
fïï δεικτική αντωνυμία ούτος.

§. 45. Η οντος δεικνύει άσθενέστερον τής ήτοι παρόντα κα!
αισθητά ή διατηρούμενα είς τήν μνήμην, ουσιαστικώς ή έπιθετικώς,
του δέ προσδιορισμένου ένάρθρως ή άνάρθρως έκφερομ,ένου" οντος δ'
έμοϊ φίλος μέγιστος (Σ. Φ. 585).—τεθνηκώς ήν.—ούτος ô
σοφός.— αύτη ή ζύχη.— αυτί] αγορά. — νόσημα τοΰτο. — εστι δέ
τούτο τυραννίς (Πλ·).—roûro γάρ είσιν εύθϋναι (Δ.). Ως δέ ή δδε
είς τό έπόμενον, ούτως ή ούτος αναφέρεται συνήθως είς τό προηγηθέν,
οίον ούτος ην ô λόγος (Hp.), τά προειοημένα δηλ.—ταύτα μεν σύ
λέγεις, παρ' c^ απάγγελλε τάδε (Ξ.). Τά περί τοϋ ούτος ρηθέν-

τα ίσχύουσι και περί τοϋ τοιούτος, τοσούτοςt τηλικοΰτος' ô Κύρος,
άκουσας τοϋ Γωΰρύου τοιαύτα, τοιάδε προς αύτον ε λ ε ξ εν (Ξενοφ.).
Ωσαύτως oc' ταΰτη=·ι\ έν τη προαναφερθείση χώρα ευρισκόμενοι.

§. 46. Τπάρχουσιν δμως και περιστάσεις έν αίς ή ούτος αναφέρε-
ται είς τό έπόμενον. ώς ποοεξαγγέλλουσα τρόπον τινά τήν μετέπειτα
έξηγηθησομένην εν\οιαν, μάλιστα διά τοϋ ουδετέρου τοΰτο, επομένου
λόγου έκ τοϋ ort ή ώς αρχομένου' Πρόξενος ένδηλον και τοΰτο εί-
χεν ότι ον δεν civ θέλοι κτάσθαι μετ αδικίας (Ξ. Β', ς-', 18).

Ωσαύτως τίθεται και τό ον τω οίον d ον τω πως έποίησε' τοις

μή θέλουσιν εαυτοΤς προστάττειν έκπονεΐν τάγαθά άλλους αϋτοΐς
έπιτακτήρας δίδωσιν (Ξ. Κ. Π. Β. γ', 4).

§. 47. Ως δε έν τούτοις ποοεξαγγέλλονται τά επόμενα, ούτως έν
άλλοις συγκεφαλαιοϋνται τά ηγούμενα διά τής αύτής αντωνυμίας*
τω τε προνοεΐν τών συν όντων, και τω προπονεΐν, και τώ συνηδό-
ιιενος μεν επί τοις άγαθοΐς φανερός είναι, σνναχθόμενος δέ επί
τοις κακοΐς: ζούΐοις έπειρατο τήν φιλίαν θηρεύειν (Ξ. Κ, Π. Ζ ,
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β', 2). Δεικτικώτεραι δε καθίστανται άμφότεραι διά της του ι προσ-
λήψεως, ούτοσί, άπερ δμως, μάλλον εις τδν κοινδν βίον ανή-
κοντα, είναι συχνότερα παρά τοις κωμικοΐς.

Ή δεικτική αντωνυμία εκείνος.
§. 4S. Η αντωνυμία έκεΐνος δεικνύει άπωτέρω καί μεμακρυσμέ-
νον τι, ως έκεΐνος Ευρύτου πέρσας πόλιν (Σ )=έκεΐνος δ Ηρακλής.
-απεστΛ έ/.εΐroç (Σ. 'Η λ. 519)=ό Αίγισθος. Τίθεται δέ, ως ή ού-
τος, καί εις τδ έπόμενον αναφερομένη* παρά πάντα ταϋτα έκεΐνο
ετι αχούσατε (Δ.).—έχεΐνοι, οϊΐμαι, αισχροί ήδη, το μή χαλάς λέ-
γειν τε χαί γράφειν (Πλ ).

§. 49. Οταν ή ούτος καί ή έκεΐνος αναφέρονται εις δύο προη-
γούμενα, κατά ©υσικωτέοαν πλοκήν, ή μέν ούτος αναφέρεται εις
τδ προσεχέστερον, ή δέ έκεΐνος εις τδ άπωτέρω' πρώτον μέν εύσέ-
6ει τά προς 3~εούς, μή μόνον θύων, αλλά καί τοις δρχοις έμμέ-
rcov' έκεΐνο μέν γαρ τής τών χρημάτων εύπορίας σημεϊον' τοϋτο
όέ τής τών τρόπων καλοκαγαθίας τεχμήριον (ΐσ. προς Αημόν. Δ').
Ενίοτε ομως γίνεται καί τδ άντίθετον' δίκαιον ην τους τόν στέφανον
οίομένους δεΐν παρ υμών λαβείν αυτούς άξιους έπιδειχνύναι τού-
του, μή έμέ κακώς λέγειν' έπειδή δέ, τοϋτο παρέντες, έκεΐνο ποιοΰ-
σιν, επιδείξω ι^ευδομένους αμφότερα αυτούς' (Δημ. Στεφ. Τριηραρχ»
1229)' ί'Οχ τηρείται ή λογική μάλλον ή ή γραμματική σχέσις, του
σηααντικο^τέρου προτασσομένου, διά τοϋ τοϋτο, έντωδευτέρω κώλω.

§. 50. ή έχεΐνος, εις άρχαιότερόν τι συνήθως αναφερομένη, τί-
θεται Ινίοτε επί πράγματος προ πολλού εγνωσμένου' ύπνοι έχείνοι
(Ευρ. Τρ. JISS)' καί περί βνομαστοϋ τίνος' Καλλίστρατος έχειν ος
(Δ.). Éx. τούτου αποτελεί αντίθεσιν ποδς τήν ούτος, άπήλλαγμαι φό-
βου προς τήςδ1 έκείνου τε (Σ. Η λ. 783)' διά του εννοείται ή
Ηλέ/.τρα, διά του έκείνου δ απών, ώς αποθανών, Ορέστης· ?Ωσαύτο)ς
διά μέν του ουδετέρου έκεΐνο εξηγείται τδ γνωστόν καί θρυλλούμε-
νον, δια δέ του τοϋτο ή τόδε ή εφαρμογή αύτοΰ επί του προκειμέ-
νου' royzr' έκεΐνο, κτάσθαι έταίρους, μή τό συγγενές μόνον (Εύρ.
Ό p. S02).—τοϋτ έκεΐνο ονγώ *λεγον (Àp<p. 'Αχ. 41).—ταϋτα έ-
κείνα τα είωθότα (Πλ. Συμποσ. 223).

Άναοορικαί Άντωνυμίαι,
§. 51. ώ αναφορά έξ ή; ώνομάσθησαν αί άναφορικαΐ άντωνυ-
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μίαι άναπολεΐ προϋφεστωσαν εννοιαν. Είναι δέ άναφορικαί άντωνυμίαι
ή ος, όστις, οίος, οσος, ήλίχος, άναφερόμεναι εις πρόσωπον η πράγ-
μα, εις ποιόν, εις μέγεθος καί εις ποσόν.

Ή αναφορική αντωνυμία ο ς.

§. 52. Η αναφορική αντωνυμία ος αναφέρεται εις ώρισμένον
πρόσωπον ή πράγμα, οίον Ζέύς έφορο, πάντα και κρατύνει (Σ.
Ήλ. 175).—ii/7/r μητέρ ή φύσει μέν ήν βασίλεια (Σ. Αι. 1303).
— εφην άφαντον φως, Ô χαί σώζει μι αεί (Σ. Φ. 237).

Ή αναφορική αντωνυμία δςτις.

§. 53. Η αναφορική αντωνυμία oc τις αναφέρεται εις αόριστον τι
καί γενικόν,ώς ανελεύθερος πάς δςτις εις δόζαν βλέπει (Σ.). — δς-
τις δέ προς τνραννον εμπορεύεται χείνον 'στί δούλος (Σ.).—μα-
κάριος όστις ούσίαν χαί νουν έχει (Μέν.).

§. 54. Τίθεται δέ καί ή 6ς μετά του αν ενίοτέ άντί. τής oçrtç,
καί, αντιστρόφως, ή όςτις άντί τής ος' 8ς civ τούτων τι δρα (Σοφ.
Άντ.35). — φιλεΐ τό πλήθος έν τούτοις τοις έπιτνδεύμασι τον βίον
διάγειν, έν οίς αν τους άρχοντας τους αύτών όρώσι διατρίβοντας
(ΐσ·).—Χαλκιδής Aάξον ίόκισαν καί Απόλλωνος àp-χηγέτον βω-
μόν, οςτις νυν έξω τής πόλεως έστιν, ίδρύσαντο (Θουκ, Τ', 3).—
παϋε δουλείαν λέγων, δςτις άργω τών απάντων (Àp<p. Σ φ. 517)*
ούτω καί έξότου, άντί έξ ού. Αλλά σπανιώτερα τα τοιαύτα. Οτι δε
άείποτε τό οςτις, καί άντί του ος τιθέμενον, κατά γενικωτέραν εν-
νοιαν εκλαμβάνεται, εισίν οί ισχυριζόμενοι, άλλα τα άνωτέρω και
άλλα παραδείγματα δυσκόλως έπιβεβαιοϋσι τήν γνώμην ταύτην.

§. 55. Η αντωνυμία 8ς άναφέρεται όγ>. μόνον εις το πρόσωπον,
άλλα καί εις τό ποιόν, πλησιάζει δηλ. εις τήν εννοιαν του οίος' δταν
τοιαύτα λέγης, â ουδείς civ ψήσειεν ανθρώπων (Πλ.).—δει τους
θεατάς μ είδέναι ός ειμ έγώ (λρφ.). Η ος καί όστις, τοϋ ου τω
ποοτασσομένου, ισοδυναμοΰσι τω ώστε' ού γάρ ον τω γ* εύήθης έστιν
υμών ουδείς, 8ς ύπολαμθάνει (Δημ.). — τις ου τω μαίνεται, οςτις
ού σοι βούλεται φίλος είναι; (ΐσ·).

§. 56. Αί άναφορικαί τίθενται συνήθως μετά τάς δεικτικάς* ού-
τος βέλτιστος civ εϊη καί σωφρονέστατοτ, δςτις κοσμιώτατα τάς
συμφοράς (ρέρειν δύναται (Μέν.). Πολλάκις δέ και προηγούνται επι το
έμφατικώτερον' δςτις civ δίκαιος r\ τρόμους z άριστος, τούτον εν-
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γενή χάλει (Εύρ.). Ενίοτε δε κα! παραλείπεται ή δεικτική, και τότε
ή αναφορική πρότασις επέχει τόπον υποκειμένου' μακάριος δςτις μα-
χαρίοις υπηρετεί (Γν.).—δτι xaJôr φί.Ιον αεί (Εύρ.).

§. δ/. Δια τής παραλείψεως έγεννήθησαν τά εστίν ot, εστίν α,
εστίν ών, εστίν οίς, εστίν οϋς=ζΙσί τίνες οι, είσί τίνες ών, κτλ' τά
οπο"ϊα διά τήν εύκολίαν έκληπτέα ισοδύναμα τοις τινές, τινά, τι-
νών, Γίσί, τινάς' ΠεΑοποννήσιοι ωκισαν τής άΛΛης ΈΑΛάδος ε-
στίν α χωρία (Θ.).=τινά.—πΛήν'Ιώνων και Αχαιών χαιέστ ιν ών
ά.Ι.Ιων πό.Ιεων.— έ'τι δε χαί έν τοις βαρόάροις έστιν o/ç νυν (β.).

Ή αναφορική αντωνυμία οίος.

§. 58. Η αναφορική άντωνυμία οίος έχει πρός τήν τοιόςδε και
τοιούτος, ώςεχει πρός τήν δδε, ούτος κα! εκείνος, ή oc και ή oc τις
πρός αύτάς ταύτας κα! πρός τό γενικώτερον πάς' αναφέρεται δηλ.
εκείνη πρός έκείνας, ως αύται πρός ταύτας, οίον τοιόνδε όδοιπόρον,
οίος δ ή σύ (ΐλ.).—ών τοιούτος, οίός έστιν (Δ.). Κα! προτασσομένη
τίθεται τής τοιούτος ή οίος, ώς οία έκαστα έμοϊ φαίνεται, τοιαύτα
μέν έστιν έμοί, οία δ' αύ σοι, τοιαύτα δ' αν σοι (Πλ.).

§. 59. Παραλείπεται δέ και ή δεικτική είς ην ή οίος αναφέρεται,
ώς παραλείπονται αί είς άς αναφέρονται ή 8ς και ή oc τις' ει τις ε-
στίν έν αύζοΐς άνήρ, οίος έμπειρος ποΛέμου (Δ.)=τοιοϋτος οίός έ-
στιν δ εμπειοος πολέμου=εί τίς έστιν έν αυτοΐς έμπειρος πολέμου.
— ουδέν οίον τό αυτόν έρωιάν (Πλ. Γοργ. 447)=ούδέν τοιούτον,
οίοντόέρωτάν αύτόν=τοϋτό ες·ι τόάοις-ον.— ονδεν γάρ οίον άχονειν
αύτον τοϋ νόμου (Δημ. Μειδ. 529)=τοϋτό έστι τό προτιμότερον.

§. 60. Η αντωνυμία οίος, τής τοιούτος προτασσομένης, συντάσ-
σεται κα! μετ' άπαρεμφάτον επί τής σημασίας τής 0ς Y.cd δςτις του
οντω προηγουμένου (άν. 55)' τοιούτος ήν, οίος μή βονΛεσθαι
πο.ΙΛονς άποκτι>νύναι (Ξ.).—ονχ ô Κνρον τρόπος τοιούτος, οίος
χρηματίζεσάαι (Ξ. Κ. Π. II', ζ', 31). — καϊ ούχ έστιν ά,Ι.Ιη φυΛακή
τοιαύτη, οϊα αυτόν τινα καΛόν κάγαθόν ύπάρχειν (Ξ.Κ. Π. Ζ , έ, 84).

§. 61. Ού προηγουμένης δέ τής τοιούτος, άνευ μέν του συνδέσμου
τε ή οίος μετ' άπαρεμφάτου τίθεται συνήθως έπ! τής σημασίας τοϋ
πρός τι επιτήδειος' ον γάρ ήν ή ώρα, οϊα άρδειν τό πεδίον (Ξ. Κ.
Π. Β', γ'. 13)' μετά δέ τοϋ τέ έπ! τής σημασίας τοϋ δυνατός, ώς
ο ντε γαρ φέρειν όπΛα, οντ έ'γχος οίός τ ήν (Εύο. Έχ. 15).—καϊ
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νμεΐς τί οίοι ζε εσεσθε ήμΐν συμπράξαι περί της διόδου ; (Ξ. Αν.
Ε', δ', 9).—ούχ οίον τ ε (Ξ. Κ. Π. Β', β', 3)=άδύνατον η ού συγ-
χο)ρητόν.—ούχ οίον τε μένειν (Ξ.), κ,τλ.

rïï αναφορική αντωνυμία ο σος.

§. 62. Η όσος, κατ αριθμόν ένικόν επί μεγέθους τιθεμένη, ανα-
φέρεται εις την τόσος, τοσούτος καί τηλικοντος' οίον ου rt τόσος
γε, oVoc Τελαμώνιος Α Ία ς (ϊλ·). — τοσαύτην εννοιαν εις ζην πα-
τρίδα έμαντώ σύνοιδα, ocrrçc ^ταρ' υμών ενχομαι τνχεΐν (δ )' καί
προτασσομένη, ώς δ ση ν εννοιαν ε χω ν έγώ διατελώ τή τε πόλει xal
πάσιν νμΐν, τοσαύτην ύπάρξαι μοι παρ' υμών (Δημ.).

§. 63. Πληθυντικώς δέ τίθεται καί εις ένδειξιν αριθμού' οί γο-
νείς τους παϊδας εποίησαν τοσαϋζα χαλά ίδείν χαί τοσούτων αγα-
θών μετασχεΐν, δσα οί θεοί παρέχονσι τοις ανθρώποις (Ξ.).—ώς
πάνθ' δσ αν θεός θ έλη χή τύχη χατορθοι (λοφ.)' ούτω και ή ό-
πόσος' τό παρέχον πάντα όπόσα νοητά ζώα (Πλ.). Καθώς δέ ή oc
καί η οίος, ούτω καί ή όσος εκφέρει ενίοτε εννοιαν τοιαύτην, οποία
συνήθως εκφέρεται δια του ώστε' νεμόμενοι τα εαυτών έκαστοι, ό-
σον έιποζήν (θουκ. Α', 2)=έπί τοσούτον ώστε άποζήν.

Ή αναφορική αντωνυμία ήλίκος.

§. 64. II ήλίκος, επί μεγέθους καί ηλικίας τιθεμένη έν τώ λόγω,
αναφέρεται εις τήν τηλικοϋτος καί τοσούτος' τηλικαύταις συμφοραΐς
περιέπεσεν,ήλίκαις ούδείο άλλος οίδε γενομένας (ΐσ.).—τηλικαϋτα
έψεύσατο, ήλίκα ουδείς ανθρώπων πώποτε (Δ.). Τίθεται δέ και καθ'
έαυτήν, ώς οράς μέν ημάς ήλίκοι προσήμεθα βωμοϊσι (Σ. Τ. ] 5)
=ποίο ι τήν ήλικίαν, γέροντες.

§. 65. Αί άναφορικαί άντωνυμίαι σπανίως άπαντώνται κατά τήν
φυσικήν αύτών καί όμαλήν σύνταζιν, πολλάς καί μεγάλας ποικιλίας
δεχόμεναι κατά πχώσιν, αριθμόν καί γένος, δι' ών δ λόγος περι-
πλεκόμενος πολλάκις γίνεται άσαφής καί δύσκολος' χειμώνος ό'ντος
οϊου λέγεις ΰβριζον (Η.)=οίον λέγεις.—τοις άγαθοΐς οίς εχομεν
(ΐσ^^ά έχομεν.— θησαυροποιός άνήρ, ονς δή καί επαινεί τό πλή-
θος (Πλ.).—πάρεστιν αύ τώ φόβος, ήν αιδώ καλούμεν, κτλ. Περί
τούτοίν γίνεται λόγος έν τω τρίτω 'Γμή ματ ι.

Ή Αόριστος αντωνυμία τις.

§. 66. Αοριστώδές τι καί άπρο σδ ιοριστον σημαίνουσα η αντωνυ-
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μία τις, καθ' ά και το ονομα δήλοι, άπροσδιόριστον άφίνει και το
ούσιαστικόν ούτινος τίθεται προσδιορισμός" άνθρωπός τις—-γυνή τις.
ή στρογγυΛότης σχήμά τί εστίν, οϋχ ούτως άπΛώς σχήμα (Πλ.).
Τήν αύτήν άοριστίαν μεταδίδει και είς τα ήμέρας έόδομήχοντά τ ί-
νας (θ. ί!, 87).—ποιόν τινα οϊει χαρπόν θερίζειν; (Πλ.)— πόσον
τι πΛήθος συμμάχων ; (Ξ.)=πόσον περίπου; ώς πόσον; κτλ.

§. 67. Ως κατηγορούμενον το τις δηλ οι μέγα τι και σημαντικόν*
ηυχεις τις είναι, τοΐσι χρήμασι σθενών (Εύρ ). Ωσαύτως και ώς
άντικείμενον τοϋ Λέγειν, ώς ήν τί σοι άοχώ Λέγειν (Εύο.)=κάτι τι,
σημαντικόν. Τούτο)ν δε τό εναντίον εκφέρεται διά τοϋ ουδείς, ουδέν
και μηδέν, ώς ψρονοϋσι δήμου μείζον, όντες ούδένες (Εύρ.).—ου-
δέν Λέγειν οίμαί σε (Αρφ.).

§. 68. Ως υποκείμενον τιθέμενον τό τΙς λαμβάνει ουσιαστικού
χαρακτήρα, κα! αντιστοιχεί είς τό παο' ήμΐν χάνεις, οίον όπου τις
άΛγεί, χεΐσε χαϊ τον νουν έ'χει (Γν.).— 'ίτω τις ècp ϋδωρ, ζύΛα τις
σχισάτω (Ξ.). Επι ταύτης τής σημασίας αντιστοιχεί είς τό γαλλικόν
OD και είς τό γερμανικόν man.

Έρωτηματικαι Άντωνυμίαι.

§. 69. Είς τήν εύθεϊαν ερώτησιν έν άπολύτω λόγω γινομένην,
ούτινος άλλος λόγος δεν προηγείται, τίθενται αί άντωνυμίαι τις, πό-
τερος, ποιος, πόσος, πηΛίχος.

§. 70. II ctç τίθεται, περί προσώπου, περί πράγματος, περι αι-
τίας κα! τών τοιούτων ό'ντος τοϋ λόγου' τις ούτος; τις ούτός έστ
άδεΛτρέ; (Σοφ.) — τις άρσ έπαρχέσει θεών ή θεαν, (Αίσχ. Επτ. 90).
—τοντί τί ήν ; (Πλ.)—τί ποθείς; (Àpo.)—νυν τί ήχεις; (Πλ.) κα!
προτασσομένου τοϋ ρήματος' δειμαίνεις δέ τί;

§. 71. Η πότερος τίθεται έπ! τής έννοιας τοϋ τις έκτων δύο;
οίον πότερος cio ύμών ένθάδ* ώνομασμένος ΠυΛάδης χέχΛηται ;
(Εύρ.)—πότερος (δεσμός) ίσχυρότερός έστιν, άνάγχη ή έπιθυμία ;
(Πλ.) Ωσαύτως και κατά διπλήν έρώτησιν πλείονα έρωτήματα είς τό
αυτό, άνευ συνδέσμου, ένόνουσαν' τις τίνος α'ίτιός έοτι\ (δ)—έπει-
δ.άν τις τίνα φιΛή, πότερος ποτέρου ψίΛος γίγνεται, ό φιΛών τοϋ
ςριΛουμένου η ό (ριΛούμένος τοϋ (ριΛοϋντος; (Πλ.) Κα! τό παρ 0-
μήρω (0δ. Α, 170) τις, πόθεν είς ανδρών ; γραπτέον, καθ' Ερμάν-
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νον, τις πόθεν εις άνδρων ;=τίς ανδρών καί πόθεν; Συνηθέστεροι
δέ τό ούδέτερον πότερον, η πότερα έρωτηματικώς επί δύο η πλειό-
νων, ενίοτε δέ καί έπι ενός κώλου ώς πότερα âè κερτομών Λέγεις
τάόε ; (σ. Φ. 1235)' ένθα παραλείπεται τό άλλο κώλον, ώς εύκολους
έννοούμενον, τό έναντίον δηλ. του περτομών.

§. 72. Η ποίος τίθεται επί τής σημασίας τοϋ ποίας Λογής, ώς
ποιον και τί πεπονθός ; (Πλ.)—ποίον κτήμα τών άΛΛων ; (Ξ.)=:
ποίον άλλο κτήμα; — τίνες τε καί ποΐαι φύσεις έπιτήδειαι εις πό-
Λεως φυΛακήν; (Πλ.) Μετά τοϋ τις λαμβάνει τήν άλλαχοϋ έξηγη-
θεΤσαν Ivvotav (§. 66). Η διαφορά δεικνύεται προφανώς έν τω εξής
τοϋ Πλάτ6)νος χωρίω (Γοργ. 448)' καί ούάείς ήρώτα ποία τις ειη
ή Γοργίου τέχνη, άΛΛά τις, και όντινα δέοι καΛεΐν τον Γοργίαν.

§. 73. Η πόσος τίθεται έπι πλήθους καί μεγέθους' πόση στρα-
τιά; (Πλ.)—πόσον ονν γίγνεται ; (Πλ.)=πολυ η ολίγον;—πόσης
οϊεσθε γέμει . . . σωφροσύνης ; (Πλ.) κατά δέ πληθυντικόν καί επί
αριθμού' γενεαϊς πόσαις ; (Πλ.)—όπόση πόσους σώφρονας όντας
ικανή τρέφειν; (Πλ.)

§. 74. Η πηΛίκος τίθεται καί αύτη επί μ,εγέθους, πλήθους καί
επί ηλικίας' πηΛίκον τί έστι τά χωρίον ; (Πλ.)—πηΛίκη τις έκα-
στη ή γραμμή; (Πλ.)—πηΛίκην τινά φής αυτήν είναι; (Πλ..)—πη-
Λίκος ήσθα επι τών Μηδικών;

§. 75. Διά τήν πλαγίαν έρώτησιν, έξ άλλης προτάσεως έξαρτω-
μένην, είναι αί δςτις, όπότερος, όποιος, όπόσος, κτλ, αί όποΤαι εί-
ναι σύνθετοι έκ τής αναφορικής καί εοο^τηματικής' έκ τής 0ς καί τις
γίνεται δςτις' ήτις εί Λέγειν σ έγρήν αϋτίκα μάΛα (Αρφ.).—έξ
άρχης σε ήρόμην όπότερος τούτοιν τοϊν άνδροϊν άμείνων πεποίη-
ται τω 'Ομήρω (Πλ.).

§. 76. Πολλάκις απαντώνται καί ε?ς τήν πλαγίαν έρώτησιν αί
άπΛαΐ έρωτηματικαί άντωνυμίαι' ήρώτων αυτούς τίνες είεν (Ξ.)
—ήρώτα τί βονΛοιντο (Η.). Ενίοτε δέ καί άμφότεραι" ούκ άρα ή-
μΐν ούτω φροντιστέον τί έροϋσιν οί ποΛΛοί ημάς, άΛΧ δ τι 6
έπαΐων περί τών δικαίων και άδικων (Πλ.)' καί αντιστρόφως ενίο-
τε αί σύνθετοι ερωτηματικαι επι ευθείας έρωτήσεως" άΛΛά τις γαρ
εί; δςτις; ποΛίτης χρηστός (Αρφ.). Αλλά περί τής άορίστον καί
περί τής ερωτηματικής άντωνυμίας καί περί ερωτηματικών Λόγων
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Ιν γένει μένουσι πολλά τά έρευνητέα. Περι τών συνδυαστικών καί
"λοιπών αντωνυμιών ιδε Συντακτικοί Περίοδον Αεντέραν.

-oo-o~oo-oo~oo-<xyo

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΠΕΜΠΤΟΝ.
ΙΙερί "Αρθρου.

§. 1. II αρχαιότερα χρήσις του άρθρου ήτον άντωνυμική, καί ώς
αντωνυμία, δεικτική καί Αναφορική, απαντάται πάντοτε σχεδόν παρ*
όμήρω το άρθρον, ισοδυναμούν τώ δδε η ούτος, εκείνος, αυτός, δς»

§. 2. Παρ Αττικούς εμεινεν ή τοιαύτη άντωνυμική -χρήσις επί
ολίγων, ώρισμένων περιστάσεων* ά. επί αντιθέσεων δια τών ô μεν,ό
δέ' ό μεν γάρ θνητός, ή δε αθάνατος (Ϊσ·)=ουτος μέν, αύτη δέ.
Τά αυτά δε εκλαμβάνονται καί αορίστως* ψυχή ή μεν νουν έχει, ή
δε άνοιαν (Πλ.). Επιδεικνύεται δ' 'έτι μάλλον ή αοριστία, προστιθε-
μένης και της αορίστου τις' ήδοναί τίνες αί μεν άγαθαί, αί δε κα-
χαι (Πλ.)* β'. ε jl ί αυτών τούτων, χο^ρίς έκατέρου τιθεμένου, του ενός
δηλ. άνευ του άλλου' ό γάρ μέγιστος αύτοΐς τυγχάνει δορνζένων
(σ.).—ό ô εις τοϋθ' νθρεως εΛήΛυθεν (δ.), άντιθετικώς προς το
προηγηθέν, όμοίως επί τών πλαγίων' τής γαρ κέφνκα μητρός (Σ.),
—rote δε αΛ.Ιη γή έστι (Θ. Α'. 81). Μετά του καί τίθεται ή δς'
καί δς είπεν έρυθριάσας (Πλ.)' ούτο.) καί ή δ" δς. Αέγεται όμως" γ'.
χαί τόν' καί τον χεΛεϋσαι δούναι (Ξ.)' ωσαύτως" δ', τον καί τόν,
τύ χαί τό' χαί μοι χάΛει τον καί τόν (Α.).—έδει γάρ τό καί τδ
Λοιήσαι χαί τό μή ποιήσαι (Δ )" έξαιρέτως δέ' έ. το ούδέτερον τό,
ε'ίτε άναφερόμενον εις το προηγούμενον* ώς τό γ', οίμαι, ούχ οϋτως ε-
χει (Πλ.), ειτε προεζαγγελτικον του επομένου δν* τό γε κατανοητέον
οτι τιοΛιτική τις αυτών ουδεμία εφάνη (Πλν·).

3. ύς αναφορική αντωνυμία τδ άρθρον έμεινε μόνον παρ' ό-
μήρω, παρ' Ηροδότω καί παρ' ϊωσιν έν γένει, έκ δέ τών Αττικών
χόνον οί τραγικοί μεταχειρίζονται αυτό ούτως, αλλά σπανίως* δαι-
μόνων άγάΛμαθ* ιερά, τών ô παντΛήμων έγώ άποστέρησ έμαυτόν
^Σ. Τ. 1379). — η κατθάνη κτείνουσα τους ού χρήν κτανείν (Ευρ.
Λνδρ. 811).

'Αρθρική χρησις τοϋ άρθρου παρ' Άττικοΐς.

§. 4. Του άρθρου ώς άρθρου χαρακτηριστικόν είναι τό χωρίζειν
ταντδς άλλου τό μεθ' ού τίθεται καί είδικεύειν αυτό, παριστάμενον
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ώς όλον εχον ενότητα, ώς εν, ώς ώρισμένον. Εστι δε ώοισμένον τό
κεχωρισμένον και διακεκριμένον τών άλλων ομοειδών. Λέγοντες άν-
θρωπος η άνθρωπός τις έννοοΰμεν αόριστον άτομον τής τάξεως τών
όντων άπεο καλούνται άνθρωποι, άντιθετικώς πρός άλλο^ν όντων τά-
ξεις. Λέγοντες ό άνθρωπος έννοοΰμεν ώρισμένον άτομον διαστελλό-
μενον τών άλλων άτόμων τής αυτής τάξεο^ς τών οντο>ν, τών αν-
θρώπων.

§. 5. όρίζεται δε τό δεχόμ.ενον τό άρθρον κατά πολλούς και δια-
φόρους τρόπους* ά. ώς γνωστόν έκλαμβανόμενον' πανούργος xal δει-
νός άνθρωπος (Δ.) = ό άνθροιπος, ό Φίλιππος-—επειδή οί πολέμιοι
ήλθον (Ξ.)' β'. ώς ίδιον του περί ου ό λόγος υποκειμένου' είς όλι-
γαρχίαν κατέστησαν τήν πάλιν (Θ·)' ή πόλις ανήκει είς τουςκατα-
στήσαντας.—τυραννίδα έχετε τήν άρχήν (θ.).—άπιοϋσα πρός τόν
άνδρα (Ξ.)=τόν έαυτής (σ. 32. §. 3(5)" γ', ώς προκείμενον του λόγου.
ει τις οϊδε τόν αύτόχειρα (Σ.), τόν περί ου ο λόγος, τόν δς έζητεΤτο*
λ— τοϋτ αυτό ή κόλασίς έστιν (Αυσ.)* δ', ώς προσήκον και άπαιτούμε-
νον είς τήν περί ης ό λόγος υπόθεσιν' οι τύραννοι τοις χρήμασιν έέ,ω-
νοϋνται τους κινδύνους (Λυσ.)' έ. ώς προηγουμένως ονομασθέν' έπι-
πίπτει χιών άπλετος, ώστε απέκρυψε και τά όπλα και τους ανθρώ-
πους κατακειμένους, rà υποζύγια συνεπέδησεν ή χιών' και πο-
λύς οχνος ην άνίστασθαι κατακειμένων γάρ άλεεινόν ήν ?) χιών
έπιπεπτωκυϊα (Ξ.)' ς-', διά διαφόρου προσδιορισμών χαρακτηριζόμε-
νον* Σωκράτης ό φιλόσοφος.—ό πρεσβύτερος αυτών.—τέχνη ή ημε-
τέρα.— περί, τών νόμων ου ς παρεγραψάμεθα (Δ.)* ζ'. παοιστάμενον
ώς τό κατ' έξοχήν λεγόμενον" οί δανειζόμενοι έπι τοιςμεγάλοιςτό-
κοις (Δ.). Οί μεγάλοι τόκοι ήσαν ώρισμένοι έν Αθήναις, οί έπίτριτοι,
π. χ. έν οίς έπληοόνετο τόκος τό τρίτον τοΰ κεφαλαίου, 33 \ τοις
εκατόν, κτλ, ώς και οί μικροί, οί έπόγδοοι (ϊδε Είσαγωγήν είς Πίν-
δαρον §. 156)" ή. ώς εκάστοτε ιδιαιτέρως άναφαινόμ,ενον" d βουλό-
μενος. — d αεί έθέλων τε και δυνάμενος (Πλ.).— d Κύρος νπισχνεΐ-
ται δώσειν τρία ήμιδαρεικά τοϋ μ?]νός τω στρατιώτη (Ξ.).

6. Είς ταύτας δυνατόν ί'σοις νά άναχθή πάσα άλλη πεοίστασις*
ά. d τετρημένος πίθος έστιν ή τοιαύτη βοηθία τοις άπόροις (Αρι-
στοτ.)' β', πολλούς ε'ξομεν τούς έτοίμως συναγωνιζομένους (ίσ·).
——όσην έ'χεις τήν δύναμιν (Αρφ.).—οίον δ' εχεις τό πρόσωπον
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(Ào<p.)—Ξενίας τά Αύκαια εθυσε, καί αγώνα εύηχε, zà δέ άθλα
ήσαν στλεγγίδες χρυσαί (Η)' γ'. απέτισε τάς πεντακόσιας δραχμάς
(Α.).—αύθις δε ό ήγησδμενος έ'σται ουδείς (ϊσ.). Ωσαύτως δ'. πα-
ρά τ ίνας τον ς ή μας ; (Πλ.). — δεινόν μεν τοίννν προσδοχαν ον δεν
δει τον έμέ (Πλ.). Προς έμφατικήν δέ διάκρισιν τίθεται το άρθρον
έπι τών κτητικών αντωνυμιών' τόν έμόν ει Jo υ βίον (Σ.).—τόν έμόν
στοναχεΐν πατέρ άθλιον (σ ).

§. 7. 0ς ορίζεται άτομον κλάσεο>ς, ούτο) καί κλάσις ολόκληρος
οντον* αηδέστατα ό τύραννος βιώσεται, ό δέ βασιλεύς ήδιστα
(Πλ.). — ποΎηρόν ό συκοφάντης αεί (δ.)* καί είδος' επειδή ô άνθρω-
πος θείας μετέσχε μοίρας (Πλ.)' καί γένος' πότερον καί ό άνθρω-
πος èv τών ζώων έστιν ή οϋ ; (Πλ.)

§. 8. Τά κύρια ονόματα, οίκοθεν ό'ντα ώρισμένα, ού χρηζουσι του
άρθ ρου" Ξενοφών έτδλμησε σχίζε ι ν ςύλα (Ξ.). —Μίνως ναυτικόν
έκτήσατο (θ.). Δέχονται δέ τό άρθρον' ά. επί περιωνύμου τινός' ϊν
αί Μυκήναι γνοΐεν, ή Σπάρτη θ\ οτι χή Σκύρος ανδρών άλκίμων
μήτηρ εφ υ (Σ.)' β'. επί έπαναλήψεο^ς του προηγηθέντος' εαυτόν δΊ
έκέλευεν άποστέλλειν ό Θεμιστοκλής (θ. α', 90), όπερ αναφέρε-
ται εις τό προηγηθέν Θεμιστοκλέους γνώμη.

§. 9. Εις τά κύρια Ονόματα κατατάσσονται ώς προς τοϋτο καί
τά ουρανός, ήλιος, σελήνη, γή, αήρ, θάλασσα, άνεμος, αδης, βα-
σιλεύς,, περί βασιλέοος τών Περσών λεγόμενον, κτλ. Εις τήν αυτήν
κατηγορίαν ώς προς τό άρθρον θετέα καί τά ονόματα τής συγγενείας,
πατήρ, μήτηρ, αδελφός, γονείς, πρόγονοι, παίδες, γυναίκες, κτλ.
δταν ταϋτα, ιδιάζοντα εις τους περί ών η εις τους προς ους ο λ.όγος,
οίκοθεν χωρίζονται τών άλλων ομοειδών» Ωσαύτως καί τά ονόματα
πόλις, πατρίς (ΐδε Συντακτικού Περίοδον Αευτέραν).

§. 10. Τά ονόματα τών αφηρημένοι εννοιών τών αρετών καί
εκφέρονται ένάρθοο^ μέν, όταν παρίστανται ώς πρόσωπα, τρό-
πον τινά, η ώς πράγματα εκτός ημών υπάρχοντα, ώς ό'ντα ενότητα
έχοντα καί (.ορισμένα* αρετή μάλλον ή ή φυγή σώζει τάς ψυχάς
(Ξ.), — φύσεθ)ς κακίας σημειόν έστιν ό φθόνος (Δ.)' άνάρθρο^ς δέ,
όταν παρίστανται ώς εννοιαι ψυχικής καταστάσεως σημαντικαί, κα-
τά διαφόρους περιστάσεις αναφαινομένης' φόΰος μνήμην εκπλήσσει
(θ.).—του ζήν άπό λύπης άρχόμεθα (ίΐλ,).—Ίνα δέος ένθα και ai-
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δώς (πλ.). Ενάρθρως δέ κα! άνάρθρως εκφέρονται κα! τα δνόματοε
τών επιστημών κα! τεχνών' άρ ονν ον τό μεν ôJov ή ρητορική άν
εϊη τέχνη ; (Πλ.)—ρητορική πειθούς έστι δημιονργός (Πλ.). Ουτως
ή τεκτονική κα! τεκτονική, ή υφαντική κα! υφαντική.

§.11. Κα! τα ονόματα τών τάξεων, τών είδων, κτλ, τών εμ-
ψύχων ό'ντων εκφέρονται ωσαύτως ένάρθρως (§. 7) κα! άνάρθρως·
χρώνται ώσπερ ταΤς πρεσβύτισιν οι παίδες πρός τό ήδέως μνθο-
Λογήσαι (Πλ.). Ωσαύτως Λύπη παρούσα πάντοτ. εστίν ή γυνή (Πλ.).
—έπϊ πάσι δε άσθενέστερον γυνή άνδρόc (Πλ.).— ô άνθρωπος άνα-
θρει και Λογίζεται τούτο 8 όπωπεν (Πλ.).— άνθρωπος θειότατον,
ήμεράτατόν τε ζώον γίγνεσθαι φιΛει (Πλ.). Επ! ατόμου δε άείποτς
ένάρθρως' ό άνθρωπος ή άνθρωπος, ό άνήρ ή άνήρ, κτλ.

Συγκεφαλαιωτική ούναμις του άρθρου.

§. 12. Αν και ή φύσις και ή χρήσις έν γένει τοϋ άρθρου- περι-
λαμβάνεται έν τοις προηγουμένοις, διακριτέα όμο)ς, τής άκριβείας
χάριν, φαίνεται δευτέρα τις κατηγορία τής τούτου χρήσεως, καθ"
χωρίζει μέν, ώς και άνο)τέρω, άλλ' έν ταύτώ συγκεφαλαιο"ϊ πολλά
καθ' έκαστα. Ούτω, π. χ. οί άνθρωποι δηλο"ϊ το σύνολον τών ανθρώ-
πων, είτε ολου τοϋ είδους, είτε ώρισμένης τάξεο^ς, δριζομένης δι' άλ-
λης λέξεο^ς, οί πΛούσιοι, οί σοφοί, κτλ' έν ώ άνθρωποι σημαίνει
πολλούς ανθρώπους, άλλα κεχωρισμένους* ούτως οί Αθηναίοι, οί
ΕΛΛη νες, οί Θράκες, οί εύπατρίδοit, οί έχοντες (οί πλούσιοι), οί
στρατιώται, rà αγαθά, τα κακά, κτλ. Εν πάσι τούτοις και το"ίς δ-
μοίοις χωρίζει τό άρθρον τήν τάξιν έκάστην πάσης άλλης, συγκε-
φαλαιοϋν είς εν όλα τά ταύτην συγκροτοϋντα άτομ,α* άνευ δέ άρθρου
δηλοϋνται άτομα τής τάξεως, ουχί τάξις.

13. Ενταϋθα ανάγεται ή έναρθρος χρήσις τοϋ πάς' τους πάν-
τ ας ξνμμάχονς ' παρακαΛέσαντες (θ.).— η και Μεσσήνιοι έκΛήθη-
σαν οί πάντες (Θ.).—ώστε αί πάσαι εΰδομήκοντα έγένοντο (0.)==
τό ολον, τό κεφάλαιον — όλαι όλαι. Κατ' άκριβο^ρημοσύνην δέ τού-
των έκληφθέντων, τό μέν τονς πάντας Αργείονς Λαβείν (Σ. Φ. 47)
ήθελεν εξηγεί τήν διά τοϋ ρήματος σημαινομένην ένέργειαν, άναφε-
ρομένην είς τους Αργείονς, συλλήβδην λαμβανομένους, είς τό σύνο-
λον αυτών* τό δέ τών άγαθών πάντων (Ξ. Κ. Αν. Γ', ά. 20) εξη-
γεί μέν τό αυτό, άλλ' έπιμεριστικώς. Αλλ' ήθελεν είναι ίσως παρ-χ-
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μεγάλη αύστηρότης περί την γλώσσαν το άπαιτεΤν απανταχού καί
πάντοτε τήν αυτήν άμετάτρεπτον y ρήσιν.

§. 14. Καί οχι μόνον διά τοϋ πληθυντικού, άλλα καί διά τοϋ
ενικού άοιθμού εκφέρεται τό τοιούτον* τό τε πλήθος αυτών ούχ ά-
γαν άεΐ φο6εΐσθαι (Θ.). — έπεισαν τόν όήμον (Πλ.). Καί ταΰτα μέν
κυρίως περιληπτικά, άλλα, περιληπτικήν εννοιαν λαμβάνοντα, τοιαύ-
την εννοιαν έξηγοϋσι καί πολλά ουδέτερα επίθετα, τό ναυτιχόν, τό
οπλιτικόν, τό τοϋ άνόρος ρητοριχόν, τό μουσιχόν, ωσαύτως τό ή-
μέτ5ρο^=ήμεΐς, κτλ.

§. 15. Ομοίως δέ καί τό χαλόν=το κεφάλαιον τοϋ καλού, ή ά-
όιχία=το όλον τών άδικων πράξεων, έν ω άόιχία είναι μία τών
κατά διαφόρους καιρούς εκάστοτε γινομένων αδίκων πράξεων' φρονή-
ματος όεΐ—χρειάζεται φρόνημα* τοϋ φρονήματος <?£ί=χρειάζεται
το δλον τοϋ ορονήυ.ατος. Ούτοι τό νόωρ δυνατόν νά σημ.άνν] ώοι-
σμ.ένον τι μέρος ύδατος, κατά τά άνο^τέρο), η καί τό σύνολον τών
υδάτων ούτως ο 'Έχτωρ, λέγο)ν οισετε πυρ (Ϊλ. Ο, 717), ζητεί
μέρος άόριστον τής ουσίας ήτις καλείται πϋρ, ο λέγων φιλοσοφικώς
τό πυρ έστι χαυστιχόν, κτλ, συγκεφαλαιοΐ τά διάφορα μέρη τής
ουσίας ταύτης εις έν, θεοιρών αυτήν ώς ούσίαν διακεκριμένην, ενό-
τητα έχουσαν, κτλ.

Ούσιαστικοποιός δύναμις του άρθρου.

16. Εκ τή; άνοιτέρο) εξηγηθεί σης ιδιότητος τό άρθρον λαμβά-
νει την ϊδ».αιτέραν δύναμιν τοϋ μ.ετατρέπειν εις ούσιαστικόν τό μεθ'
ού τίθεται, μη ον εκ φύσεο^ς τοιούτον' ά. επί άπαρεμφάτου' ο λέγοιν
ούΰε νουθετεΐν εζεστί σε (Σ. 'Ηλ. 595) δεν σημαίνει τό νουθετεΐν
ως όλον καί κεφάλαιον, άλλ' ώς μίαν περίστασιν κατά διαφόρους
καιρούς άναφαινομένην, έν φ ό λέγων τό νουθετεΐν, ένάρθρο>ς, σημαί-
νει αυτό ώς όλον, ώς πρσ.γμ,α έκτος ημών υπάρχον* r<3 γάρ τυχεΐν
αύτοις άπαν τ έντανθ' εν ι (Σ. Τ. 598), οίον ή έπίτευξις.—τό μεν
εννοεΐν τ ε xal προοραν άγαμαί σου (Ξ.).—τό άμαρτάνειν Ανθρώ-
πους όντας ούόεν θαυμαστόν (Ξ.)' ούτο^ καί επί οριστικής' μυριάχις
γαρ ειρήκαμεν και τό γιγνώσκομεν χαί ού γιγνώσχομεν τό έπιστά-
μεθα και ούχ έπιστάμεθα (Πλ. Θεαιτ. 196)' β', επί επιθέτων καί
μετοχών* ό σοφός, ό πλούσιος, ό άρχων, ό βουλόμενος, οί έχοντες'
πλούσιον όενομίζοιμοιτόν σοφόν (Πλ.),— ovôèvxà σοφόνμοι εγένετο
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(Πλ.).=τό σόφισμα, τό τέχνασμα.—πολλή ι) ν αφθονία τών έθελόν-
των κινδυνεύειν (Η.)' γ', έπι επιρρημάτων* τό πάλαι, τό πρόσθεν,
τό οπίσω, οί έγγυτάτω γένους, οί πάνυ τών στρατιωτών (Θ.)" δ',
επί πλαγίων έκ προθέσεων εξαρτωμένου, κατά παράλειψιν του οικείου
ονόματος' τό έπ" έμοί.—τό κατ έμέ.—τά είς τόν πόλεμον' έ. έπι
ολοκλήρου λόγου' Èv έ'τι λείπεται τό ην πείσωμεν ύμάς, ώς χρή
ημάς άψεΐναι (Πλ.).—τί σοι άλλο εννοεί τοΰτο τό ρήμα, τό ουκ
έχω ότι γρήσωμαι τοις λόγοις; (Πλ.) κτλ.

Τό άρθρον επί κατηγορουμένου και αντικειμένου.

§. 17. Τό κατηγορούμενον, χωριστόν όν του συνδετικού, δεν δέ-
χεται άρθρον, όταν σημαίνη ότι τό υποκείμενον είναι Ιν τών άνη-
κόντων είς τήν κλάσιν τήν υπ' αύτοΰ έκφερομένην* ό Σιμωνίδης εστί
σοφός.—ό άνήρ έστιν έτοιμος. Δέχεται δέ, τουναντίον, τό άρθρον*
ά. όταν έξηγή ολόκληρον τήν τάζιν περιληπτικώς, ώστε κατηγορού-
μενον και τάξις είναι τό αυτό' οί άδίκως τά χρήματα αφαιρούμενοι
και τονς ουδέν άδιχοϋντας άποκτείνοντες, ούτοι είσιν οί καϊ πολ-
.·Ιούς τους έναντίους ποιουντες καϊ προδιδόντες ού μόνον τους φί-
λους, αλλά καϊ εαυτούς δι αίσχροκέρδtιαν (Ξ.). Ωσαύτο^ς και όταν
έξηγή ώς όλον είδικον τό κεφάλαιον προωνομασμένων ή προεγνωσμέ-
νων προσώπων ή ποαγμάτοίν' ούτοι οί ταύτην τήν φήμην κατασκε-
δάσαντες οί δεινοί είσί μου κατήγοροι y Πλ·), ένθα περιεχεται και η
έννοια οί άλλοι δέ είσιν οί μή δεινοί' β', όταν, και καθ' έηκόν άρι-
θμόν, έξηγή τό κυρίως και κατ' εξοχήν ανήκον είς τήν υπ' αύτοΰ έκ-
φερομένην τάξιν' ουτός έστιν ό μέγιστος.—οντός έστιν ό προδότης.
— ό δε καϊ ςυγχολάί,ων είς δύναμιν τοις άρχουσιν ό μέγας άνήρ
έν πό.Ιει καϊ τέλειος ούτος άναγορευέσθω (Πλ.). Ώσαύτο^ς επί άντι-
κειμένου, μάλιστα μετά τών βημάτων χα.Ιεΐν και ονομάζειν' τόν
καλόν στρατιώτην èuè ώνόμασεν (Αίσχ.).— τόν μόνον άδωροδόκη-
τον όνομάζοντες τή πόλει (ΛΪσγ.). Ταΰτα παρεμφαίνουσιν οτι ουδείς
άλλος προδότης, ούδεϊς άλλος μέγας, καλός στρατιώτης, άδωρο -
δόκητος, κτλ. Èv γένει δέ τίθεται τό άρθρον έπι κατηγορουμένου και
αντικειμένου, όταν ιδιαιτέρως είδικεύηται τό υπ αυτών έξηγούμενον.

Θέσις τοϋ άρθρου.

§. 18. Επί έναρθρου ουσιαστικού, άνευ επιθέτου έκφερομένου, προ-
τάσσεται τό άρθρον* ό άνήρ, ό στρατιώτης. Ωσαύτως και όταν το
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έπίΟετον προτάσσεται του ουσιαστικού' ό χρηστός άνήρ, ή σώφρων
γυνή, κτλ' επαναλαμβάνεται δέ, δταν προτάσσεται τδ ούσίαστικόν'
ô χρόνος ô πολύς, τήν γυναίκα τήν σώφρονα, τά πράγματα τά με-
γάλα, κτλ.' ωσαύτως τάς ήδονάς θήρευε τάς μετά δόξης (ίσ.)=τάς
ένδοξους.—τά τείχη τά εαυτών τά μακρά απετέλεσαν (®.). — τώ
δήιιω τώ τών γυναικών (Αρφ.), κτλ. Ενίοτε δέ επαναλαμβάνεται
καί έπι τών επιθέτου τόπον έπεχόντίον προσδιορισμών, προτασσομέ-
νων' αί άλλαι αί κατά τό σώμα ήδοναί (Πλ.).—έν τή τοϋ /Iιός τή
μεγίστη έορτή (Θουκ Α', 1—6)* διότι ταΰτα εκλαμβάνονται, τρόπον
τινά, ιδιαιτέρως* έν τή τοϋ Α ιός, έν τή μεγίστη δηλ. τοϋ J ιός

" Ν \ '

έορτή. Ιύε περι τών λοιπών Σ. Π. Β .

§. 19. Η τοιαύτη θέσις του άρθρου διαστέλλει πραγμα πράγμ,α-
τος η πρόσο^πον προσώπου, ενότητα διακεκριμένην άλλης ένότητος*
τουναντίον δέ, δταν τίθηται μεταξύ του επιθέτου καί τοϋ ουσιαστι-
κού, διαστέλλει τοϋ αύτοϋ πράγματος ή προσώπου διάφορον κατά-
στασιν* ούτω διά μέν τοϋ έπι τοις πλουσίοις πολίταις διαστέλλον-
ται οί πλούσιοι πολΤται τών μή πλουσίων, διά δέ τοϋ έπι πλουσίοις
τοις πολίταις διαστέλλονται οί πολΐται επί καταστάσεως πλουσίων
καί επί καταστάσεως μή πλουσίον. Το αυτό γίνεται καί προτασσο-
μένου τοϋ ουσιαστικού ενάρθρου, χωρίς νά επαναλαμβάνεται επί τοϋ
επιθέτου' ε χει τον πέλεκυν όζύτατον, έν ω τδ έχει τόν όι,ύτατον
πέλεκνν παρέχει άλλην εννοιαν, ουχί δηλ. τον έλαττον οξύν, κτλ.
ΠαροΓλείψεις επί του άρθρου.

§. 20. Οταν τδ ούσίαστικόν έννοήται έκ τής συνάφειας, παραλεί-
πεται, άναπληροϋντος τοϋ ά'οθρου* ό έμός πατήρ καί ô τοϋ φίλου.
—περί τον δήμον τών 'Λ θηναίοιν και τόν τών γυναικών (Αρφ.).
Συνηθέσταται δέ κατήντησάν τίνες τοιαϋται παραλείψεις, ευνόητοι
γινόμεναι, δια τήν συχνήν χρήσιν' Αιχίας ό Νικηρύ.του (υίός), εις
τήν Φιλίππου (χώραν), τά τής πόλεως (πράγματα), τά κατά, Παυ-
σανίαν κτλ. ϊοιαϋτα δέ καί, τά περιγραφικώτερα, τά της τύχης,
τά τών Θετταλών, τά τών βαρβάρων, τά τής πόλεως, τό τής πόας.

'2 1. Το άρθρον συνδέει πολλάκις καί δλόκληρον άναφορικόν λό-
γον μ.ετά τίνος ουσιαστικ,οϋ' άνόμοιόν έστι τή ή φής συ σκληρότητι
(Πλ.). Ενίοτε δέ, παραλειπομένου τοϋ ουσιαστικού, ολόκληρος ο ανα-
φορικός λόγος επέχει τόν τόπον τοϋ ουσιαστικούς ενότητα λαμβάνων
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δια του άρθρου' τ όν 8ς εφη δεσπότης τούτου είναι (Λυσ.)=τόν εί-
πόντα.— προσήκει μισεΐν ιούς οίός περ ούτος (Δ.)=τους ομοίους
τούτω.—των όσοι άγαθοί κριθώσιν (Πλ ), κτλ. Περιττόν λοιπόν νά
έκλάβωμεν τό άρθρον έν τούτοις έπι άντωνυμικής χρήσεο)ς, ώς παρά
τίνων γέγονεν.

§. 22. Τής αυτής αρχής είναι και ό παρ' Ηροδότω, Θουκυδίδη,
Π)άτίονι και παρά τοις μετέπειτα συνήθης τρόπος τής υπερθέσεως,
διά τοϋ εν τοις, μετά τίνος υπερθετικού' εν τοις πρώτοι δε 'Αθη-
ναίοι τον σίδηρον χατέθεντο (Θ Α, 6. ίδε και Ζ', 24. 71).—ομο-
λογείται ό Ερως εν τοις πρεσόύτατος είναι (Πλ. Σνμπ. 178), κτλ.
Και κατ' άρχάς μεν φαίνεται ότι υπενοεΐτο έν τούτοις ή μετοχή του
ρήματος ή τό κατηγορούμενον' εν τοις χαταθεμένοις τον σίδηρον
πρώτοι 'Αθηναίοι χατέθεντο. Ωσαύτως εν τοις πρεσβντάτοις ούσι
πρεσβύτατος, κτλ. (ϊδε Hp. ζ', 137. Πλ. Σ. 173. Κρίτ. 43. 52,
κτλ)'επειτα όμως, έπιρρηματικώς έκληφθέν τό εν rote—ποό πάντων,
μάλιστα, έφηρρ.όσθη και έπι θηλυκών' ουτο>ς ωμή ή στάσις πρού-
χώρησε χαί εδοζε μάλλον, διότι έν τοις πρώτη έγενετο (δ.Γ',πά).

§. 23. Η παρ' ή αϊ ν χρήσις τοϋ άρθρου ευκολύνει βέβαια όπωσοϋν
τήν άσυγκρίτω λόγω πολυπλοκωτέραν χρήσιν αύτοΰ παρά τοΐς άρ-
χαίοις. Εν τ'?ί Αευτέρα Περιόδω τοϋ Συνταχτικού, και έν τη Εισα-
γωγή είς την 'Ελληνιχήν Σύνταξιν, ευρίσκονται πλείονα περί τού-
του, άλλα τό παν κρέμαται έκ τής μετά προσοχής και επιστασίας
άναγνώσεα)ς τών ενδόξων συγγοαφέΐυν και ποιητών.

«O-O-O-tf-OO-O-OO-OO-O-

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΚΤΟΝ.
Περι τών Κοινών Ιίροσδιορισμών.

1. Κοινοί Προσδιορισμοί, είς πάσαν τάξιν ρημάτων, κατά τό
μάλλον και ήττον, αρμόζοντες, είναι μάλιστα οί ακόλουθοι επτά' I.
ό τόπος' II. ο χρόνος' Ηί. το ποιον IV. τό ποσόν' V. τό χατά τι'
VI. ro αίτιον' VII. τό ήθικόν αίτιον.

I. Ό Τ ό π ο ς.

2. Κατά τέσσαρας τρόπους θεωρείται ό τόπος' ά. δ τόπος εν ω
στέκει τό πρόσωπον η πράγμα' β', ό τόπος πρός δν κατευθύνεται
τό πρόσωπον η πράγμα" γ', δ τόπος εξ ού δρμάταΓ δ', δ τόπος δι
ου περ^.
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Α'. Ό τόπος έν ώ στέκει τό πρόσωπον ή πραγμα.

§. 3. Τοΰτο λέγεται καί ή έν τόπω στάσις, καί δια τούτου γίνεται
ή άπόκρισις εις το ερώτημα ποϋ. Εκφέρεται δέ τό τοιούτον δια τών
καταλλήλων επιρρημάτων. Είναι δέ τοιαύτα μάλιστα' τά έκ γενι-
κής έχοντα τήν αρχήν, ώς αντοϋ, άΛΛαχοϋ, έκασταχοϋ' ώς ε'κηΛος
α,ύτοϋ μίανε (Σ.).— έπίσχες αύτοϋ, <£eVe(2.).— ού^/ε -^ρτ) θανεΐν (Σ.)·
τά έκ δοτικής ορμώμενα, δοτικοφανή καλούμενα υπό τών γραμματι-
κών οΐκοι, Μεγαροΐ, 'Ισθμοί. Τοιαύτα καί τά αυτόθι, άΛΛαχόθι.

§. 4. Ωσαύτως εκφέρεται δ τόπος διά τών πτώσεων, έξ ων
δρμώνται τά ανωτέρου παραδείγματα, οίον διά γενικής έμποοθέτου
ώς ό f^ri σκοπής, οί νηών' διά δοτικής ήτις συνήθως μέν είναι
εμπρόθετος, ώς εν τή Ποτίδαια, er τή Ακαδημία,
νεΐτε, sr ω καθέστατε (Εύρ.), κτλ" άποόθετος δε επί τών δήμων
τής Αττικής' ΜεΛίτη, Μαραθώνι, κτλ' κατηγορίαι κατ' Αθηνών
γεγόνασιν εκ τής Μαραθώνι και ΣαΛαμΐνι ναυμαχίας (Σ.). Λέγε-
ται όμως καί <?> Μαραθώνι, καί ir ΣαΛαμΐνι, καί άείποτε <fV
θήναις η 'Αθήνησιν' καί διά αιτιατικής έμποοθέτου' καζ:' οίκους με-
rftr. Παρά δέ ποιηταΐς καί διά γενικής άπροθέτου' oy* " Αρ-
γεος (ôi I, 251).

Β\ Ό τόπος προς δν κατευθύνεται τό πρόσωπον ή πράγμα.

§. 5. 0 τόπος προς ον κατευθύνεται τό πρόσωπον η πραγμα εκ-
φέρεται ώσαύτως" ά.. διά τών καταλλήλων έπι^ρημάτ(ον, τών κινή-
σεως σημαντικών* έκεΐσε, χαμάζε, πεδίονδε, Αθήναζε, κτλ' β', διά
αιτιατικής μετά τής «sy'c, προς, επί, έν τώ πεζώ λόγω' διεδησαν εις
ΣικεΛίαν (Θ·)·—έ'ρρνγον προς τήν γήν (Ξ.).— σεϋται . . έπι οΐκους
(Σ.).—νανν (Σ.). Παρά δέ ποιηταις τίθεται ή αιτιατική και
άπρόθετος" ερπειν στίβον (Σ.). Εκφέρ$ται δέ καί δι' επιθέτου' ^α-
Λάσσιον έκμίψατε (Àptp.). Διά τούτων άποκρινόμεθα εις τό ερώτη-
μα πόσε.

Γ'. Ό τόπος έξ οϋ όρμαται τό πρόσωπον ή πράγμα.

§. 6. Ο τόπος έξ ου τό πρόσωπον ή πράγμα δρμάται εκφέρεται
ώσαύτως δι έπιρρήμ,ατος καί διά πλαγίας άπροθέτου η έμπροθέτου.
Τά προς τοϋτο επιρρήματα είναι τά εις θέν' δεϋρο άφίκετο οίκοθεν

(Πλ.). -τών 'Αθήναζε ν-αί τών Άθψηθεν σνμβοΛαίων (Δ.), Εκ

(ΣΤNT. ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α.) 4
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τών πλαγίων τίθεται ή γενική άπρόθετος μέν παρά τοις άρχα'ί'ζουσι
ποιηταΐς' εί μή τόν δε άγοιντο νήσου τής άε (Σοφ.), εν δε τω πεζοί
λόγω μετά τής εκ η από προθέσεως" εξ αδου (Σοφ.). - εκ Λακε-
δαίμονος.— έκ Τεγέας (Ξ ).—άπό τοϋ Ίλισσοϋ (Πλ.).—ά.πό Συρα-
κουσών.— από Κερκύρας (Ξ.). Δια τούτων άποκρινόμεθα είς τό ερώ-
τημα πόθεν.

Δ'. Ό τόπος δι' ου περα τό πρόσωπον ή πραγμα.

§. 7. 0 τόπος δι' ου τό πρόσωπον ή πράγμα περά εκφέρεται
παρά τοις άρχαιοτέροις και άρχαΐ'ζουσι ποιηταΐς και δια γενικής
άπροθέτου' έρχονται πεδίοιο (0μ·). — Ημερεύοντας μακράς κεΛεύθου
(Αι σ/ύλΛ Èv δέ τω πεζω λόγω η δι ά γενικής μετά τής c^à προ-
θέσεο)ς* cV ούρανοϋ πορεύεται (Πλ.).— έπορεύθησαν δια τοϋ πεδίου
(Ξ.)' η δι' αιτιατικής έχούσης τήν *arà" *cù *ard θά-

λασσαν. Επιρρήματα ίδιάζ οντα π οός τοϋτο δέν υπάρχουσιν.

II. Ό χρόνος.

§. 8. 0 χρόνος, τό πότε δηλ. γέγονεν, η γίνεται ή γενήσεταί τι
εκφέρεται' ά. δι επιρρήματος χρονικού' κατέβην χθες είς Πειραιά
(Πλ ). — ήν σύ νυν λέγεις (Πλ ). — η h ι δέ αύτίκα (Πλ.)" β\ διά
γενικής, μάλιστα έπι φυσικών διαιρέσεων τοϋ χρόνου' οί λαγιο τής
νυκτός νέμο-ται (Ξ.).— ή οικία χειιιώνος μέν ευήλιος έστι, roy (iff
θέρους ενσιιος (Ξ.)' γ', δια δοτικής ιιηνός έκτη φθίνοντος (Αισχ.)"
δ', δι αιτιατικής' τρίτην ήδη ήμέραν (Πλ.) —προχθές.

§. 9. Η γενική τίθεται ώς επί τό πλείστον άνάρθρως, όταν ήναι
άνευ επιθετικού προσδιορισμού' εσπέρας, ήρος, όπά>ρας (Αρφ.)' ο-
μοίως και μετά τής προθέσεως' (Αρφ.).— ijri Θησέως'
ένάρθρως δέ σημαίνει jpori*ô>' ιιέτρον' Μαγνησία προσφέρει πεντή-
κοντα τάλαντα τοϋ ένιαυτοϋ (Θ.).=£κάστου ένιαυτοϋ. — ο οπλίτης
δραχμή ν ελάμβανε τής ημέρας (Θ.). Μετά τών αριθμητικών σημαίνει
τό έντός ('ορισμένης περιόδου' ούκ άφικνεΐται έτών μυρίων (Πλ.).
Ούτω και πολλού γάρ αυτούς ούχ έόρακά .τω (=εώρακα) χρόνου
(Αρφ.). Τό αυτό δέ και ε μ π ροθετο^ς' διά πολλού χρόνου. Αλλοι οε
προσδιορισμοί έναρθροι τίθενται μάλιστα μετοχαί" τοϋ έπιγιγνομέ-
νου θέρους.—τής έπιούσης ήμέρας, άλλα και τοϋ αύτοΰ θέρους.

§. 10. Η δοτική τίθεται άπροθέτως, όταν σηυαίνηται μόνον ή
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εποχή καθ' ή ν το -πράγμα έγινε' γτ/ προτεραία, τή ύστεραία, κτλ.
ίΐσαύτως επί τών αττικών εορτών' 77 αναθηναίοις, A ιονυσίοιςβΕλευ-
σινίοις' ούτοί καί νουμινίαις, r?/ έορτή, κτλ. Τίθεται δε έμπροθέτως,
δταν δηλοϋται ή περίοδος έντδς τής οποίας γίνεται τδ πραγμα* éV
έΰδομήκοντα έ'τεσιν ούδ' civ εις λάθοι πονηρός ων (Λυσ.). Αλλ' ώς
πρδς το έμπρόθετον καί άπρόθετον τή; έν τούτοις δοτικής υπάρχουσι
πολλά·, πονκιλίαι, περί ών παραπέμπω εις τήν Αευτέραν Περίοδον
τοϋ Συντακτικού.

§. il. Η αιτιατική δέχεται καί τήν περί πρόθεσιν, δταν σημαί-
νεται τδ ώς εγγιστα' περί δ ε ίλην. — περί ε τη μάλιστα πέντε καί
έζήκοντα (Πλ.), κτλ. Ωσαύτως καί άμφί μέσας πως νύκτας (Ξεν.).

§. 12. 0 χρόνος εκφέρεται προσέτι καί διά τών χρονικών μετο-
χών* παις ών.—μαθόντες καί έθισθέντες καί μελετήσαντες (Ξ.)* y,αί
δια χρονικού επιθέτου* σκοτιαίους διελθεΐν τό πεδίον (Ξ.).— τεταρ-
ταίους άφιχνεΐσΟαι (Πλ.).

§. 13. Η άλλη σχέσις τοϋ χρόνου, καθ' ήν δηλοϋται οχι πότε
συνέβη τδ πράγμα, αλλά πόσον χρόνον διήρκεσεν, ώς αί σπονδαΐ έ-
νιαυτόν έσονται (Δ.), κτλ, ανάγεται κυρίως εις τδ ποσόν, περί ου
κατο^τέοω.

III. Τό ποιόν.

§ 14. Ποιόν η ποιότης ονομάζεται ή έν τώ πράγματι σταθερώς
ένυπάρχουσα ίδιότης. Τοϋτο εκφέρεται μάλιστα διά τών ποιότητος
λεγομένων επιρρημάτων' καλώς εχειν (Ξεν.).— εύδαιμόνωc ζήν.—
όιάγειν πρεπόντως (Πλ.), κτλ.—άλλήλοις όμονόως μάχεσθαι (Ξ.).

§. 15. Μετά τούτου συνδέεται ό τρόπος, σημαίνων τήν έν αύτη
τη πράςει έζηγουμένην ποιότητα' τοϋτο εκφέρεται' ά. διά τών τροπι-
κών λεγομένων επινοημάτων* ώς γε ούτωσί δόζαι (Πλ.). — ούτως ό-
πως δύναμαι λέγειν (Πλ.).— ούδ' όπωστιοϋν (Πλ.)=ηΐΐ11θ pacto.
ί^σαύτο^ς διγεΛηάόν^ βοτρυδόν, κτλ. β', διά τών πλαγίων πτώσεων,
άπροθέτων η έμπροθέτων' τούτω τώ τρόπω (Πλ ).—έν τρόπω βο-
σκήματος (Πλ.).—κατά τρόπον.—καθ' ήσνχίαν (Ξ.).—αιτίου τρόπον
(Πλ·).— κυνός δίκην. Ωσαύτως διά τών τροπικών λεγομένων μετο-
χών' παίζων ουδέν ήττον η σπουδάζων (Σωκράτης) ίλυσιτέλει (Ξ.).

IV. Τό ποσόν.

§. 16. Και τόπος, καί χρόνος, καί βαθμός, καί αριθμός, καί

4!



52 , ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ.

παν πράγμα έν γένει, αυξομειώσεως δεκτικόν, ανάγεται εις τήν κα-
τηγορίαν τοϋ ποσού. Εκφέρεται δέ τοϋτο' ά. διά τών π Λ αγίων πτώ-
σ$ων, άπροθέτων ή εμπρόθετων' β . δι' επιρρημάτων.

17. Εκ τών πλαγίων πτώσεων τίθεται προς τοϋτο μάλιστα ή
αιτιατική' απέχει ή Πλάταια των Θηβών σταδίου ς εβδομήκοντα
(Θ.).—παρά πάντα τον πόλεμο ν.—πολύν χρόνον μ επέσχον (Σ.).
—τοσούτον μόνον διαφέρεις (Πλ·).

§. 18. Και ή δοτική τίθεται έν τούτοις, τη παρά Αατίνοις άπενε ·
κτική ήτοι αφαιρετική ισοδυναμούσα, και ώς οργανον παοιστώσα το
μέτρον" ενιαυτω πρεσβύτερος (Αρφ.).— πόλι λογίμη ή Ελλάς γέ-
γονε άσθενεστέρη (Hp.).

§. 19. Η γενική τίθεται εις δήλωσιν τοϋ τιμήματος" τών πόνων
πωλοΰσιν ήμιν πάντα τάγάθ οί θεοί (Ξ.). — τούτο J' έστιν Ô τών
άναλισκομένων χρημάτων πάντων Φίλιππος ώνεΐζαι (Α.).—τών δ*
έμών παίδων φυγάς ψυχής αν άλλαζαίμεθα, ού χρυσού μόνον (Ευρ.).

§. 20. Επιρρήματα δέ προς τοϋτο είναι τά οίκοθεν έχοντα τήν
εννοιαν τοϋ ποσού' ώστε μή λίαν στένε (Σ.).—σφόδρα πείθει (Σ.).
— πά> υ καλώς. Συχνότατα δέ τά έκ πλαγίων πτώσεων έχοντα τήν
αρ/ήν, ολίγον, πολύ, μέγα, κτλ.

21. Η δέ ιδέα τοϋ ποσάκις εκφέρεται δια τών ποσότητος κα-
λουμένων επιρρημάτων, άπα£, δις, τρις, πολλάκις, κτλ' ή έίπαζ ι)
χαί πλεονάκις περιελιχθέντα περί τήν γήν (Πλ.).—η πλείων έλατ-
τονάκις ή έλάττων πλεονάκις (αριθμός) γίγνεται (Πλ.).

V. Τό κατά τι.

§. 22. Η σχέσις αύτη εκφέρεται' ά. δι' αιτιατικής, τιπροθέτου
μεν τα πολλά, ενίοτε δέ και μετά προθέσεως' κάμνειν τοις οφθαλ-
μούς (Hp.).—άλγεΐς τους πόόας (Ξ..).—διαφέρει γυνή άνδρός τήν
φύσιν (Πλ.). — δεινοί μάχην (Αισχύλ.). — θαυμαστός τό μέγεθος
(Πλ.), κτλ. — σοφός πρός τι. — ένδοξος είς τά πολεμικά (Πλ.).— ζ αν-
θός κατά τήν κόμην (Πλ.). Ωσαύτως τίθεται και δοτική έν τούτοις,
επί δυναμικής μάλιστα εννοίας" άμαχοι και πλήθει και πλυύτω καί
τέχνη καί ρώμη (Πλ.). ϊδε σ. 22, §. 32.

VI. Τό αίτιον.

§. 23. Τό ποιητικόν αίτιον έπι μέν τών μεταβατικών ρημάτων εί-
ναι αυτό τό υποκείμενον τής προτάσεως" οί 'Αθηναίοι τήν πόλιν èui-
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χισαν έν όΛίγω χρόνω (Θ.)' επί δέ τών παθητικών είναι ώσαύτο;>ς
το ποιούν τήν ένέργειαν αίτιον, διά γενικής έμπροθ έτου συνήθως έκ-
φερόμενον* νπ άλλον τι μωρηθήναι (Πλ.).—άδικεϊσθαι νπό τίνος.

§. 24. Το πειστικόν, προτ ρεπτικόν ή άναγκαστικόν αίτιον, υι>' ού
κινούμενο ν το ποιητικόν αίτιον ενεργεί, εκφέρεται' ά. δια γενικής
μετά της υπό προθέσείος, άνάρθρο^ς τά πολλά' υπό Λύπης υβρίζει
β', δι αίτ ιατ ικήο μετά τής προθέσεως άιά' διά τοϋτο δεσπότου επι-
κούρου π ροσδ έονται (Ξ. Ιν. II. Ζ', έ, 6 ί )' γ', διά δοτικής άπρόθε-
τον' cpôGcp επραττον.—ονχ αγροικία ταϋτα πράττω. — εύνοια καί
φιΛία τή έμή (Ξ.).—τώ Παυσανίου εχθει (θουκ.)' δ', δια τών αι-
τιολογικών μετοχών' δαίμο^ν έμαυτώ γεγονα γήμας πΛουσίαν (Γν.).

§. 25. Το όργανικδν αίτιον, γενικώτερον έκλαμβανόμενον, περι-
λαμβάνει υλικά τε όργανα καί ηθικά μέσα, οίς χρώμενον ενεργεί το
ποιητικόν αίτιον* οί μεν ράθδω κρούοντες, οί δε καί βακτηρία (Ξ.).

-ουδείς επαινον ήδοναίς έκτήσατο (Γν.). Η οργανική αύτη δοτική

λ,αμβάνει ενίοτε καί τήν εν πρόθεσιν' εν πέΛταις, εν άκοντίοις, εν
τόζοις διαγωνίζεσθαι (Ξ.)' β', διά γενικής μετά τής προθέσείύς διά'
δι οφθαλμών ôpclv.— χαταχεΐν τής ψυχής διά τών ώτων, ώσπερ
δια χώνης, τάς άρμονίας (Πλ.)' γ', διά τών οργανικών λεγομένου
μετοχών' άκοντίσας καταδάλλει τον ελαφον (Ε.).

§. 26. Ποιδτης καί τρόπος (§. 14—15) τόσον είναι προσεχή ώςε
πολλάκις ει\αι δυσδιάκριτον άν τά προς τοϋτο τιθέμενα επιρρήματα,
καλώς, κακώς, κτλ, σημαίνουσι τό εν η τό άλλο' γυναικιεΐς ευ καί
πιθανώς (Αρφ.). ύσαύτως πολλά λεπτή ούσα διαφεύγει ή διαφορά
τοϋ ποιητικού καί τοϋ συνδραμόντος προτρεπτικού αίτιον' εχω γάρ
ci χ ω διά σε, ούκ άλλον βροτών (Σ.).—λέγονται Αθηναίοι δια 1/ε-
ρικλέα βελτίονς γεγονέναι (Πλ.).—τέχναι δέ πάσαι διά σε χαί
σοφίσματά εσθ' εύρημένα (Α,ρφ.), κτλ. Τό αυτό ισχύει περί τρόπου
καί οργάνου' άκοντίζοντες=τω ακόντιζε ιν καί=διά τών τόςο^ν.

27. Τό τελικόν αίτιον εκφέρεται' ά. διά γενικής μετά τοϋ
χάριν, ενεκα η ενεκεν, προθετικώς έκλαμβανομένων* χάριν πλησμο-
νής (Πλ.). — κοινωνίας χάριν (Πλν.),—κολακεύουσιν ενεκα αργυρίου
(Ξ.).—cS'ér^pa θεραπεύειν τοϋ καρπού ενεκεν (Ξ.)' έτι δέ καί ενεκα
τον τοιούτου πάντες δρώμεν χάρ*ν ("λ.)' β', διά δοτικής μετά τής
προθέσεως επί' ονχ επί τέχνη έμαθες, ώς δημιουργός έσόμενος,
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άλ.ί έπϊ παιδεία (Πλ.)' γ'. δι' αιτιατικής μετά τής προθέσεως ηρός"
.τρός ποίον έργον; (Αοφ.)' δ'. διά τής υποτακτικής καί τών τελι-
κών μορίων" ταΰτα ôè έχα λ λ ω π ι σόι μ η ν, era καλός παρά καλόν ϊω
(Πλ.)· έ. δια τών τελικών λεγομένων απαρεμφάτων' δίδωσι βουκό-
λοισιν εκθ είναι βρέφος (Ευρ. Φ. 25). — οίνόν μοι έγχεΐς πιεΐν
(Αρφ. Σφ. 6 J 6)' 7· διά τών τελικών λεγομένου μετοχών' ήκω φρά-
σων τούτο άγγελών θ νμΐν (Αοφ.). — έπερησόμενος ονν ώχόμην ώς
τόν θεό ν (Αρφ. Πλ. 32).

VII. Τό ηθικόν αίτιον.

§. 28. Ούτως ονομάζομεν ένταΰθα έκείνην τήν περίστασιν καθ' ήν
εξηγείται δτι εκ τίνος ενεργείας προκύπτει τι ηθικώς ενδιαφέρον το
περί ού ο λόγος πρόσο^πον. Γίνεται δε τούτο μάλιστα διά τής δοτι-
κής τής προσωπικής αντωνυμίας και ττς αντωνυμίας αυτός. Διά τοΰ-
το πολλοί τών νεωτέρων φιλολόγων ήθικήν άοτικήν ονομάζουσιν αυ-
τήν. Αποβλέπει δε ή χρήσις τής τοιαύτης δοτικής τά εξής μάλιστα
τρία' ά. τήν βούλησιν' β', τό αισθηματικό ν' γ', τόν νοϋν.

§. 29. Κατά τό πρώτον σημαίνει ή δοτική αύτη τό πρόσωπον ζη-
τούν έπ'θυμίας έκπλήρωσιν' αλλά μοι εσθιέμεν και πινέμεν (0μ.)*
όπερ άν ε'ιη παρ' ήμΐν νά μοϋ τρώγης και νά μου πίνης.— τί σοι
παράσχω δήτα τω τεθνηκότι ; (Εύρ.) — ίιλΧ ίμάτιον γοϋν χρήσον
ήμΐν τοντωι και στρόφιον (Αρφ.). Ούτο) καί μή μοι θεούς καλούσα
βουλεΰου κακώς (Αισχύλ.)=μή, παρακαλώ, κτλ. Αύτη ονομάζεται
δοτική χαριστική παρά τών ημετέρων γραμματικών.

§. 30. Κατά τό δεύτερον, τό αίσθηματικόν, ή δοτική σημαίνει
τό πρόσωπον τό αίσθανόμενον έκ τίνος ενεργείας εύάρες-ον η δυσάρες·ον
αίσθημα* ή μήτηρ εζι σε ποιεΐν ότι αν βουλή, ϊν αυτή μακάριος
ής (Πλ.). Τοιαύτα ήθελαν είναι τά παρ' ήμΐν νά τής ζήσης, νά τής
προκόύης.—ή γυνή άχθεται ότι ον τών αρχόντων αντή ô άνήρ
έστιν (Πλ.)=ότι δεν τής εγινεν άρχουν.—ώ τέκνον, ή βέ&ηκεν ήμΐν
ό ξένος ; (Σ. Κ. 81)—πού, τέκνον, ει μοι (Σ. Κ. 84ο)=ποΰ μου
είσαι; Πολλάκις δέ καί ειρωνικώς' οϋτως ήμΐν οί ρήτορες δεξιοί
είσιν (Πλ.). Ενταύθα άνάγονται τά έστι μοι βονλομένω, ήδομένω,
άσμένω, άχθομένω, κτλ. Παρά δέ ποιηταις καί θέλοντι' θέλοντι
χαμοί τοϋτ αν ην (Σ. T. I 3ό 6).

§. 31, 0ς ττρος τό τρίτον, πρός τόν,?Ό0>·, ή δοτική δηλοΤ το
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πρόσο^πον πρδς του δποίου την κρίσιν είναι σύαφωνον το πράγμα*
τ έθνη χ νμιν πάλαι (Σ. Φ. 1 030)=ώς προς υμάς.—νϋν ουκ ειμί σοι
χωλός, δυσώδης ; (Σ. Φ>. 1032) —ό έσθλός ευγενής έμοί γ' άνήρ
(Εύρ.).—έκ τούτου τοϋ λόγου ήμιν πάσαι ψυχαί πάντων ζώων ο-
μοίως άγαθαί έσονται (Πλ.). Ενταύθα ανάγονται τά τίμιός τινι.—
άξιον τή πόλει (Âp©.) —έμοί τε ειπείν καί σοι άκοΰσοι άξιον (Πλ.)

ρέπον, άρμόζον' δθεν άξιος τινί ru'oç—ώς προς τινα, έκ μέρους
τινός, άξιος τούτου' έίξιος θανάτου τή πόλει (Ξ.)=άξιος θανάτου
έκ μέρους τής πόλεο^ς, κτλ.

-ο-ο-αοο-ο ο~ο· οοο-ο

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΕΒΔΟΜΟΝ.
Περί 'Ρημάτων.

1. Τά ελληνικά ρήματα ώς προς τήν σύνταξιν δυνατόν νά διαι-
ρεθώσιν εις δύο τάξεις άνισους, έξ ών ή μία περιλαμβάνει τδ εί-
ναι μετά τών ολίγojv συγγενών αύτώ ρημάτων, ή δέ άλλη πάντα
τά λοιπά, συγκείμενα εκ τής ιδέας τού είναι καί τής ιδέας ενός κα-
τηγορουμένου (σ. 2. §. 6).

Συνταξις του είναι καί τίνων άλλων οίον ισοδυνάμων.

§. 2. Τδ είναι εκλαμβάνεται κατά εννοιαν συνάετικήν καί κατά
εννοιαν ύπαρκτικήν, αϊτινες πρέπει άκριβώς νά διαστέλλονται.
Τό είναι κατά συνδετικήν εννοιαν.

3. Κατά συνδετικήν εννοιαν εκλαμβάνεται τδ είναι, δταν χρη-
σιμεύει ώς άπλοϋν συνδετι*όν ήτοι σύνδεσμος τοϋ υποκειμένου καί
κατηγορουμένου' ό Αριστείδης εστί δίκαιος, καθ' ά έν τώ περί Απλής
ΣΓροζάσεως εςηγήσαμεν (σ· 1).

4. Επί της εννοίας ταύτης η διά τοϋ είναι γινομένη κρίσις έμ-
φαινε». μόνον ο τι τδ περί ού ο λόγος υποκείμενον εννοείται μετά τή;
δεΤνος η δεινός ιδιότητος, ουδεμία δε κρίσις γίνεται περί υπάρξεως,
ήτις ε'ίτε πρϋποτίθεται είτε καί όλο^ς παραλείπεται' εις το ό κύκλος
εστί στρογγύλος περιέχεται ή ιδέα δτι ό "κύκλος δεν εννοείται άνευ
στρογγυλότητος, εί δέ καί όντο^ς υπάρχει ο κύκλος η όχι τούτο
άδιάωορον.

§. 5. Επί τής εννοίας ταύτης τδ είναι συντάσσεται μετά δύο ονο-
μαστικών, ώς μέχοι τούδε το είδαμεν, έξ ών ή μία παριστά, τδ υπο-
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κείμενον, ή δε το κατηγορούμενον, κατά τους προε£ηγηθέντας τρ<5
πους' d άνθρωπος εστίν άνθρωπος.—ό Φαίδων εστί Φαίδων, κτλ

§. 6. Καί περιγραφικός ενίοτε τό συνδετικόν τοΰτο είναι έκφέ
ρεται δια τών ρημάτων τυγχάνω καί κυρώ καί τής ιδίας αύτοΰ με-
τοχής ών' ό θάνατος τυγχάνει ών δυοΐν πραγμάτοιν διάλυσις (Πλ.).
—καν θνραΐος ών κυρ?/ (Ευρ ).

§. 7. Καί κατά παράλειψιν τής μετοχής ών τιθέμενα ταΰτα έπέ-
χουσι τόν τόπον τοΰ είναι ό θεατής τυγχάνει εϋνους (Αοφ.).—ού-
τος ό τής Πολυνείκους αύτοχασιγνήτας ννμφας όμόγαμος χυρεΐ ;
(Εύο. Φ. 139)ι=ούτός εστίν ό τής αύταδέλφης τής γυναικός (γυναι-
καδέλφης) τοΰ Πολυνείκους σύλλεκτρος δ άνήρ ; ένθα είναι καί δ
προσημειωθείς (άν. σ. 14. §. 4) προσδιορισμός προσδιορισμού. Τού-
του δέ δυνάμει τίθενται καί μετ' άλλων μετο/ών' τυγχάνει ε χω ν.
—κυρεΐ ευθυνών (Σ.).— είρηχώς χυρεΐ (Σ.), κτλ. ώς άν ε'ίη εστίν
έχων.—έστιν ευθυνών, κτλ.

§. 8. Τπάρχουσι δέ καί άλλα τινά ρήματα τά οποία δμοιάζουσι
κατά τήν σύνταξιν ταύτην πρός τό είναι, διπλήν δνομαστικήν καί
ταΰτα δεχόμενα, περί ών ϊδε Π. Β'.

§. 9. Ώς, κατά παράλειψιν τοΰ υποκειμένου rte, προύκυψαν τά <?-
σΓίκ κτλ, (σ. 37, §. 57)* κατά παράλειψιν τοΰ αικείου*προσδιορι-
σμού (σ· 47, 20], τά Αλέξανδρος ο Φ>ιλίππου, Πηλεύς ό Αία-
Περίανδρος ό Κυψέλου, 'Ιππίας ό ΓΙεισιστράτου, "Αρτε-

μις,Μαιάνδριον Μαιανδρίου, Αύτεσίωνος τοϋ Τ ισαμενοϋ, τοϋ Θερ-
σάνδρον, roù Πολυνείκους (Hp. Τ', 52), κτλ' ουτω, καί κατά παρά-
λειψιν τοΰ κατηγορουμένου, επί σαφών καί γνωστών, γίνονται άλλαι
συνήθεις παραλειπτικαί πλοκαί λόγου'Νικόστρατος rjv Θρασυμάχου,
υιός δηλ:— Αίσωπος 3Ιάδυονος έγενετο, δούλος δηλ: — Τροία ήν
τών Αχαιών, κτήμα δηλ. Ώσαύτοος αδελφών τυράννων, γί-

γνεσθαι πατρός καί μητρός, φΰναι, κτλ. Εν τούτοις προστίθεται
επίσης καί ή πρόθεσις Συχνάκις δέ παραλείπεται επί τοΰ είναι,
κτλ, τό ϊδιον, έργον, σημεΐον καί τά όμοια, κατά τήν περίστασιν.
Τό είναι καθ' ύπαρκτικήν εννοιαν.

§. 10. Επί τής ύπαρκτικής έννοίας τοΰ είναι ή δι αύτοΰ γινο-
μένη κρίσις αποβλέπει μόνον τήν υπαρξιν, περί δέ ιδιότητος ούδεα IX
κρίσις, ουδείς λόγος' εστι θεός.—έστι δίκαιον. — εστι πρόνοια.
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Η διαφορά τή; εννοίας καί συντάξεως αμφοτέρων δεικνόεται προφα-
νώς έν τω έξης τοϋ Σοφοκλέους (Κ. 386) ότ ούκέτι ειμί, <τηνικαντ

„ ■> „ ' , /
αρ ίί/ί ανήρ.

§. II. Επί τής σημασίας ταύτης το fiVat ανάγεται εις τί) δεύτε-
ρον είδος τών προτάσεων, τών συνεπτυγμένων (σ. 3, §. 8), περιέχον
έν έαυτω το κατηγορούμενον. Δυνατόν λοιπον καί τοϋτο νά άναλυθή,
ως τά λοιπά ρήματα' ώς το σωφρονεΐ Σωκράτης=Σο)κράτ*/\ς έστι
σώφρων, ώς τό υπ άρχει τόάε=·τό()ε εστίν υπάρχον, ου τω καί τό ε-
στί $·εός=θζός έστιν ών==υπάρχων=υπάρχει θεός' ούτως εστί λό-
γος.— ήν πόλεμος, κτλ.

§. 12. Οταν δέ η έννοια τής απολύτου υπάρξεως (έστι θεός) με-
ρικεύηται, δταν δηλ: έξηγήται δτι ή ύπαρξις τούτου ή έκείνου αρμό-
ζει εις τδ δείνα η δείνα πρόσωπον, τό πρόσωπον εκφέρεται διά δο-
τικής' εσΓ£ ^ ρ ή μ a r α=έχω χρήματα' oi'x εστί χρήματα ήμΐν
(Ξεν.). — εστίν ανθρώποισιν, ώ ξένοι, κακά (Εύρ.) —φύσει ύπάρχει
ζοΐς παρονσι τα τών απόντων και τοις έθελουσι πονεϊν και κινδυ-
τενειν τα τών άμελούντων (Δ.).

§. 13. Επί ταύτης τής σημασίας δυνατόν νά εχη καί τινα προσ-
διορισμόν τό υποκείμενον, συμπληρωτικόν τής εννοίας του' ήν έκει
πόλις μ εγάΛη, το οποίον ισοδυναμεί τω ήν εκεί μεγαλόπολις, καί
παρέχει εννοιαν διάφορον παρά εάν έκληφθη τό μεγάλη ώς κατηγο-
ρούμενον, ή εκεί πόλις ήν μεγάλη ούτως έστι λευκά 'ία, ήτοι λευ-
χόϊα, και τα ϊα έστι λευκά. Ωσαύτως νπάρχονσι δέ καί. άλλαι όάοϊ
πολέμου ήμΐν (θουκ. Α, 12 2).—πολλοί και άγαθοί φίλοι νπάρ'
χονσιν έμοί (Ξ·). Κατά τήν αυτήν άναλογίαν καί τοιαϋται βραδύ-
τητες εν ταΐς πράξεσι τοϋ βασιλέως ένεισιν (ΐσ. Πανηγ. ΑΘ').—
είσί και έν Μούσησιν Έρινν ύες (Επίγρ.) = καί μεταξύ τών Μουσών.

§. 14. Επί τής υπαρκτικής ταύτης σημασίας τό τρίτον ένικόν πρό-
σωπον του είναι προτάσσεται τοϋ λ^όγου, καί τονίζεται επί τής πα-
ραληγούσης, εστίν, οίον εστ ι θεός.—εστ ι νόμος, κτλ' καί ούτε έγ-
κλίνεται ούτε παραλείπεται, τουλάχιστον έν άρχη τοϋ λόγου (ϊδε
κατωτέρω), έν ω επί τής συνδετικής σηρ-ασίας καί είς τά πάθη τής
εγκλίσεοος υπόκειται καί δυνατόν νά παραλειφθη, καθ' α έν τοΤς
πτροηγουμένοις εξηγήσαμεν' ο λόγος εστίν ό αυτός. — ro τρίγωνόν
έστιν ορθογώνιον.-άληθές έστι τοϋτο.—-αληθές τοϋτο' τό δέ έστι
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τις λόγος δέν γίνεται ούτε λόγος τις έστιν ούτε Λόγος τις. (ϊδ
Είσαγ. Έλλην. Σνντάξ. σ, 23—).

§. 15. II παράλειψις τοϋ είναι επί υπαρκτικής σημασίας γινετα
σπανίως, και τοϋτο επί τών αναφορικών λόγων' πάντας âè βωμούς
oî κατ Αδμήτου δόμους (είσί), προσήλθε χ cil· έστεψε και προσηύ-
ξατο (Εύρ. Άλχ. 171). Μάλιστα δε έν τη πλοκή ουδείς όστις ον,
ώς 'Ελένην γάρ ουδείς (έστιν) cotîc oy στυγεϊ βροτών (Εύρ.
931)=ούδεις ού μισεί. Και επί υποτακτικής έγκλισεως απαντάται
ενίοτε ή τοιαύτη παράλειψις αναφορικών ή αναλόγων μορίων προη-
γουμένου/ ούτο) παρά Ιΐλάτωνι fίΤολιτ. Β , 3/0) ojr ar αύτοΐς
χρεία (ή), παρά Θεόγνιδι (252. 370. Βεκ.) ocpp άν γήτε,
^îoç (ή), κτλ.

§. 1 6. Τά άλλα ρήματα δι ών ή υπαρςις εκφέρεται είναι, ώς έν
τοις έμπροσθεν εί'δομεν, κυρεΐν, τνγχάνειν, πέλειν καί ε'ί τι
ετερον (Κεφ. Α, §. 7). Αύτόθι δέ ώσαύτο^ς έσημ.ειοί>σαμεν ότι τά
αύτά ταϋτα εκλαμβάνονται καί κατά συνδετικήν έ'ννοιαν. Ούτω π. χ.
καί ^à^j γέρων κυρώ (Σ. Κ. 726).—oc α/ μάλιστα (ρίλτατος
κυρί) βροτών (Εύρ. Ίππολ. 142).— δι άχοής 7)δονή τυγχάνει
καλή (Πλ. /jtjt. Μ. 45).—ονδεν άνθρωπου δεινότερον πέλει (Σ.
'^nr. 333). Καί κατ άλλον δέ τρόπον εκλαμβάνονται τά ρήματα
ταϋτα" πρός μετοχή ν δηλ. φερόμενα, εκτός τής υπάρξεως, δηλοϋσι
καί τοιάνδε η τοιάνδε περίστασιν, ώς ££ /ί?) έκύρουν έγώ φυλάσσων
(Σ. //./. 132θ)=εί μή έγώ κατά συγκύρησιν έφύλασσον αλλά περι
τούτου θέλομεν ομιλήσει πλατύτερον έν τή οσον ούπω έκ νέου έκδο-
θησομένν; δευτέρα Περιόδω.

-ο-ο-ο-ο ο-οοοο ο-οο

ΚΕΦΑΛΑΙΟΙ ΟΓΔΟΟΝ.

Διαίρεσις και Σύνταξις τών άλλων ρημάτων,
έκτος του είναι.

§. 1. Εν γένει δυνατόν ειπείν ότι τά διάφορα ρήματα δένονται
τήν σύνταξιν τών όνομάτων τόϊν οποίων τήν έννοιαν περιέχουσιν'
επιμελούμαι αρετής, ώς επιμελής αρετής, άπειθεΐν τοις νόμοις, ώς
άπειθής τοις νόμοις, οξύνω τόν νοϋν, ώς dçyc ror νουν.

§. 2. Ύπάρχουσιν όμως καί διαφοραί' διότι, έν ω λέγεται ο/λγο-
Jo^oç οικίας7 σωπ/ρ πόλεως, κτλ. λέγεται οικοδομώ οίκίαν, σώζ^ω
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πôJiv, κτλ. Τινά δε συντάσσονται μετά ρ,ιας και άλλης πτώσεως,
έπιτ νγ parser τίνος κ αί επιτυγχάνε ir τ tri, κατά μείζονα η έλάτ-
τονα διαοοράν εννοίας- Ανάγκη λοιπόν, προς άκριβεστέραν του πρά-
γματος έζέτασιν, νά καταταχθώσι τα ρήματα είς τάς προσήκουσας
τάξεις, και νά σημειωθώσι τά εκάστη αυτών ιδιάζοντα.

§. 3. Ως προς την σύνταξιν, εστω η κατάληξις οποιαδήποτε, τά
ελληνικά ρήματα διαιρούνται είς ενεργητικά, παθητικά και ουδέτε-
ρα. Ονομάζομ,εν δέ ένεργητικά τά σημαίνοντα ενεργειαν, οίον παίζω,
κόπτω, ϊστημι' παθητικά τ à σημαίνοντα πάθος, οίον πέπαιχται, κό~
πτομαι, έστάθη' ούόέτερα τά σημαίνοντα κατάστασιν η ιδιότητα,
οίον υγιαίνω, σωφρονώ.

§. 4. Μεταζύ των ένεργητικών και παθητικών κείνται τά μέσα,
σημ,αίνοντα ενεργειαν υπο τού υποκειμ.ένου γινομ-ένην και εις το
αύτο αμέσως η έμ.μέσως έπιστρέφουσαν, επομένως ενεργειαν μ.ετά
πάθους η πάθος μετά ενεργείας συνάμα, οίον ενεάνσατο, έ.ΐονσατοy
εκ αΛύφατο. Ημιτελή δε ι/ε σα είναι τά αποθετικά, ώς άγροικεύομαι,
μάχομαι, αγωνίζομαι, τά πλείστα των δποίο^ν κατηντησαν ώς ενερ-
γητικά είς «at, οίον εργάζομαι, δέχομαι., επιμελούμαι, κτλ.

§. 5. Περι πάντο^ν τούτων θέλομεν διαλάβει νυν ιδιαιτέρως, άρ-
^ίζοντες έκ των ουδετέρων, των οποίων ή σύνταζις είναι απλου-
στέρα και εύκολωτέρα, ολίγον μακρυνομένη της των συστοίχων η
συγγενών ονομάτων, τών οποίων περιέχουσι την ίδέαν' ησυχός είσι
και ησυχάζω, πΛοντώ και πλούσιος είμι, πλήρες έστι και γέμει, κτλ.

.Συντα^ς τών Ουδετέρων 'Ρημάτων.

§. 6. Ουδέτερα ώνομ,άσαμεν τα σημαίνοντα κατάστασιν η ιδιό-
τητα μ.όνον, και τοιαύτα είναι βέβαια τα ούτε ένέργειαν ούτε πάθος
σημ,αίνοντα, ώς επι τών ονομ.άτων oyc^'cf^or γένος λέγεται το ούτε
άρσενικόν ουτε θηλυκόν.

§. 7. Της σημ,ασίας μόνον ενταύθα θεωρούμενης, η κατάληξις δυ-
νατόν νά η να ι οποιαδήποτε' το ηρεμώ, ησυχάζω, εϋδω καΙ
τά όμοια είναι ρημ,ατα ουδέτερα' το υγιαίνω, σωφρονώ, μωραίνω,
άνοηταίνω, πΛουτώ, πΛηθω, γέμω, εύπορώ και τα τοιαύτα, είναι
επίσης ουδέτερα, κα: ουδέν ήττον ουδέτερα κατά την σημασία-ν είναι-
τά κάθημαι, κ ε Τα α ι και τά ομ,οια.
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§. 8. Των ουδετέρων ρημάτων τα μεν κατάστασιν y; ίδιότητα ά«
πόλυτον σημαίνοντα τίθενται εις τον λόγον άπτωτα, η δέχονται τούς
προεξηγηθέντας κοινοτέρους προσδιορισμούς, ,τοί;, πότε, πώς, χαζά τί,
âtà τί, κτλ* ζ*?) d δείνα. — ζώμεν èv ταΐς πόΛεσιν (Πλ ). — τότε
μεν εν ζώντες, νυν δε ούδε ζώντες (Πλ.).— ζώσι κοσμίως, εντίμως%
ευδαιμόνως.— οί κα.Ιώς καί όσίως βιώσαντες (Πλ.), κτλ. οντω θά.Ι-
Λει χαί ισχύει (Σ.).—ευημερεί. — ενδει.— εγρήγορεν.— πάντα εύ-
δαιμονεΐν.—πάντα ô υ στ υ χει ν (Πλ.)' οΰτω και ζήτω ιδιώτης.— ζτ\
έ.Ιεύθερος.—μεν ήσυχος (Αρο.), κτλ. (σ. 6, §. 25).

§. 9. Τα δέ σημαίνοντα σχετικην κατάστασιν η ιδιότητα, δέχον-
ται και πλαγίαν πτώσιν, ητις συ μ πληροί την δια του βήματος
έμφαινομένην σχέσιν' προξενώ υμών αεί (Αρ<ρ.)=ειμΙ πρόξενος ύ-
μ,ών.—γέμομεν έΛκίδων, Λόγων, κακών, αίσχρότητος, σωφροσύ-
νης κτλ. (Πλ.). — εύπβρώ Λόγων, ρημάτων, ονομάτων, απάντων,
κτλ. (Πλ.).—πεινήσας χρημάτων πεπΛούτηχας (Ξ.).—πΛουτεΐν cpi-
Λων (Ξ).—άλλα και παισΐ π.Ιηθύειν (Σ.). — Ώσαύτοις εοιχε τώ (ρρο·
νίμω χαί άγαθώ ό άδικος ;—τοϋτο εοικεν άτόπω (Πλ.), κτλ. Ωσαύ-
τως δυνάμει των προθέσεων' πρόκειται της γύρας ορη μεγάΛα (Ξ·.).
—οί ποΛέμιοι ύπερκάθηνται ημών (Ξ.). — τοις πράγμασι τα ονό-
ματα επίκειται (Πλ.). ϊδε κατωτεο(.ο, σ. Do, s*

ooo-»o-o-ooc-o-o-o·

ΚΕΦΑΛΑΙΟΙ ΕΝΝΑΤΟΝ.
Συνταξις των Ενεργητικών 'Ρηγάτων.

§. 1. Ενεργητικά ώνομάσαμεν τα ενέργειαν σημαίνοντα. Η ενέρ-
γεια, το εναντίον ούσα της ηρεμίας, υποθέτει πάντοτε κίνησιν και
μετοβολην καταστάσεοις. Επειδή δε ή ενέργεια αύτη ήτοι μένει έν
αυτω τω ποιοϋντι υπο/,ειμένω, η% εξέρχεται και μεταβαίνει εις πρόσω-
πον η πράγμα διάφορον αυτοΰ, δια τοϋτο και τα ενεργητικά διαι-
οετέα εις δύο, εις ενεργητικά αμετάβατα και ενεργητικά μεταβατικά'
εις τα πρώτα ανάγονται τα παίζω, π;ηδώ> βαίνω, και τά όμοια' εις
τα δεύτερα τα τύπ,τω, κρούω, πατώ, σφάζω, κτλ.

Σύνταξις των Άμεταβατων Ενεργητικών.

§. 2. Τα αμετάβατα ενεργητικά ρημ.ατα δυνατόν να ύποδιαιρε-
θώσιν εις τας ακολούθους τάξεις*



ΚΕΦ. Θ'. ΣΤΝΤΑΞ1Σ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ. 61

ά. εις τα φυσικής ενεργείας σημαντικά, ώς αδω, αλαλάζω, βοώ,
γελώ, θρηνώ και τά ομοια' β · εις τά τεχνικής ενεργείας σημαν-
τικά ήτοι οργανικά, ώς κιθαρίζω, κιθαρωδ ώ, κυμΰαλίζω, σαλπίζω,
κτλ* γ . εις τά μιμητικά, ώς αίγυπτιάζω, άττικίζω, Μοιράζω, δωρί-
ζω, ελληνίζω, μηδίζω, κτλ' ο . εις τά έφετικά, ώς γελασείω, <ρα-
γητιάω, θανατώ, κτλ* έ. εις τά ώρας καί jpoVov σημαντικά, ώς
(ΐισ/^ειμά^ω, έαρίζω, θερίζω, άπενιαυτίζω καί άπεκίανΓώ, κτλ' ς·',
εις τα κινήσεως σηααντικά, ώς βαίνω, βαδίζω, περιπατώ, πλέω,
ρέω καί τα δμοια.

§. 3. Τά ρήματα τών πέντε πρώτων τάξεων οίκοθεν σημαίνου-
σιν αυτοτελές τι" διότι α<^ω=ποιούμαι ο)δήν, κί^α^ω^ώ^παίζο^ν
την κιθάραν άδω, δωρίζω=1 αλώ ή μιμούμαι τήν δωρικήν διάλε-
κτον ή τόν δωρικόν τρόπον, φαγητ ιώ=ϊτ:ιθυμ.ώ φαγείν, (ίία^ί^ά^ω
—όιαγοι τον χειμώνα. Αιά τούτο η τίθενται εις τόν λόγον άπτώ-
τοϊς, η δέχονται τους προσήκοντα; έκ τών προεξηγηθέντων κοινών
προσδιορισμών.

§. 4. Ούτω λοιπόν λέγεται αδειν τε καί μυθολογεΐν (Πλ·).—r<3r
à^ôrrcor έκ rotç ^οροΓς (Πλ,.).—γελώσι δ έχθροί (Σ.). — γελάν ε-
λευθέρως (Σ.).—£ί,'Γε παίζω εϊτε μή (Πλ.). — κιθαρίζειν βύκ έπι-
σταμαι (Αοφ.).—μηδίσας έφυγε ν (Ξ.).—μαθητιώ γάρ (Αρφ.).—ro
θύριον κλαυσιζι (Αρφ.).=ήχε"ϊ αυτοματί.—χειμάσαι πυρί αχρθόνω
καί θερμοΤς λουτροΐς (Ξ.), κτλ.

Ωσαύτως και τα τής έχ.τη; τάξεως' βαδίζειν καί τρέχειν
(Πλ.).—βαίνειν έν ρνθμώ (Πλ.).— ήσυχη βαδίζοντες (Ξ.).—

<?mr (Πλ.). — ή πονηρία θάττον θανάτου θεί [Πλ.). — ~£-
ριπατεΐ έν μετρίω σχήματι (Πλ ). — εΓυχ-or εκ τώ κή.τω κα^ ε^ώ
το'ζτε περίπατων (Πλ.). Αλλά ώς κινήσεως σημαντικά δέχονται ιδιαί-
τερους και τους προσδιοοισμ.ούς πόθεν καί πόσε, κατά του; προεξη-
γηθέντας τρόπους' βαδίσας Μεγαρόθεν (Πλ.).—γ/ ον βαδίζομεν
παρ αυτόν; (Πλ.) — καί ,6'àç ν.το p/c i'rfor ££C 'Αργός ■ Σ.),—
άποχώρησον δόμων (Αρφ.).

§· 6. Καί έκ τών τής πέμπτης τάξεως είσιν ά δέχονται πτωτι-
κον άντικείμενον δυνάμει τής περιεχομένης εννοίας* rt ci' έργασείεις;
(Σ. Φ. 1001) —άπαλλαόείοντες του μηδικού πολέμου (Θ. Α', 95.
Ιύε καί Γ, §5),—οιίτείοντες αϋτΐ(ς καί πολέμοιο (ΐλ. Η,37)— όπτι-

γ u ι

If
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κώς εχοντες = ίδειν έφιέμενοι. Παρά δέ Λουκιανω καί άθηνιώ=ζ
Αθηνών έπιθυμώ, εττΐ το κωμικώτερον.

ΚΕΦΑΑΑΪΟΝ ΔΕίνΑΤΟΝ.

Σύνταξις τών Μεταβατικών Ενεργητικών.

§. i. Τα μεταβατικά ενεργητικά ρήματα σημαίνουσιν ενέογειαν
πηγάζουσαν έξ ενός και τελευτώσαν είς έτερον τι διάφορον τοΰ ενερ-
γούντος υποκειμένου σημειον όθεν άπαιτοΰσιν απαραιτήτως τό ποιούν
και τό δεχόμενο ν τήν ένέογειαν. Τό πρώτον ονομάζεται, ώς είς πά-
σχν άλλην τάξιν ρημάτων, υποκείμενον, τό δεύτερον ονομάζεται

.< ^ ρ s y ν

άντικείμενον το πρώτον εχουσι τα μεταοατικα κοινον προς πασαν
άλλην τάξιν ρημάτων, τό δεύτερον έχουσι τά μεταβατικά ιδιάζον.

§. 2. Εκ τών μεταβατικών ενεργητικών τινά μέν άπαιτοΰσιν Ιν
μόνον άντικείμενον, οίον τυγχάνει ταφής (Πλ.).—πειθαρχεί ν τοις
νόιιοις δει (Αοφ.). — ό Λαγώς τά μεν τέτοκε, τά όε τίκτει, τά âè
κύει (Ξ.)' τινά δέ άπαιτοΰσι δύο, ώς Λυσόν με δεσμών (Εύρ ). —-
αί σειρήνες τάς χείρας ούδενί προσέφερον (Ξ ).— οί Περσαι âiâcc-
σκουσι τους παΐδας δικαιοσύνην (Ξ.). Εκ τούτου λοιπόν οίκοθεν
διαιρούνται είς δύο κλάσεις, είς τά δεχόμενα εν μόνον καί είς τά δε-
χόμενα διπλούν άντικείμενον. Καλοΰμεν δέ, συντομίας χάριν, μονό-
πτωτα μέν τά πρώτα, δίπτωτα δέ τά δεύτερα.

§. 3. Επειδή τό άπλοΰν άντικείμενον πρέ—ει νά έκφρασθή διά
μιας τών πλαγίων, αί δε πλάγιαι είναι τρεις, γενική, δοτική καί
αιτιατική, έπεται ότι καί τά μονό πτωτα μεταβατικά ποέ—ζί νά ύπο-
διαιρεθώσιν είς τά έκφέροντα τό άντικείμενον διά γενικής, είς τά
έκφέροντα αύτό διά δοτικής, και είς τά δι' αιτιατικής. Τοΰτο δέ λέ-
γεται, ώς καί έπι τών ονομάτων, ότι τά δείνα ρήματα συντάσσον-
ται μετά γενικής, μετά δοτικής, μετά αίτιατικής.

Μονόπτωτα μεταβατικά ενεργητικά μετά γενικής
συντασσόμενα.

4. Εκ τών μονοπτώτων μεταβατικών ενεργητικών, περιλαμ.-
βανομένων τυχόν καί ταύτοσήμων άποθετικών ή καί μέσων, μετά
γενικής συντάσσονται'

ά. τά μεθέξεως και μεταΛήψεως σημαντικά* μετέχειν, μετα.Ιαμ-
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6άνειν, μεταΛαγχάνειν, χοινωνείν τίνος* άμείνονος ιιοίραςμεταΛαμ-
βάνειν (Πλ. Φαιό ρ. 248)=μετοχην λαμβάνειν* β', τά έπ*μεΛείας,
άμε Λείας, κτλ, σημαντικά* έπιμεΛεΐσθαι, χήδεσθαι, άμεΛιΐν τίνος'
Ωσαύτως φροντίζειν, άφροντιστεΐν, οΛιγωρεΐν τίνος, κτλ* τής yv-
χής ocx έπιμεΛεΖ ουδέ φροντίζεις' γ'. τά επιτυχίας και αποτυχίας
σημαντικά* τ/^/τκ τυγχάνειν, ατυχεί ν των δικαίων, κτλ' δ . χ à μνή-
μης και Jrçtfrçç σημαντικά" r?}ç αρχής μνημονεύομεν. —της σωφροσύ-
νης έπιΛαθεσθαι (Ξ.)' έ. τά φειάοΰς και σφειδίας σημαντικά* φεί-
σασθέ μου (ïVk.).—ψυχής άφειδήααντε (Σ.)' ç. τά άρχιχά' γαστρος
άρχειν.—άρχουσί γ ε αί τέχναι και κρατοΰσιν εκείνου όυπέρ ε ία ι
τέχναι (Πλ ).—άΛΛων δεσπόζειν. — πάντων κυριεύειν' ζ', τά παρα-
θέσεως ΐδέαν ε/οντα' πΛεονεχτεϊν και ιιειονεκτεΐν τίνος. — râ)r καό1
aùroyç ανθρώπων αριστεύσαντας. Ωσαύτως και τά ανάλογα τούτων*
Παυσανίας υστέρησε τοϋ Λυσάνδρου, κτλ. Σαλεύουσι δέ αμφότερα
ταί,τα (ς·', ζ'.) μεταξύ των ουδετέρων και των κυρίως ενεργητικών*
ή τά εφετικά, έκτος του φί^ώ* ro ανόμοιοι' ανόμοιων επιθυμεί (Πλ.).
—γΛιχόμενος τοϋ ζήν (Πλ.)* θ', τα απολαυστικά' σχοΛής άποΛαύο-
μεν' ί. τά ενάρξεως και Λήξεως σημαντικά* άρχειν χειρών άδικων.
— ού //εκ Jr/ Jr/^ω θρήνων στυγερών τε γόων (Σ.)' ιά. τά των αί-
σθήσεων, έκτος του ορώ' ^^àrfir, όσφραίνεσθαι, άκούειν, αί-
σθάνεσθαί τίνος.

§ ύσαύτως εις τα μετά γενικής συντασσόμενα προς-ίθενται και
πολλά ρήματα εκ προθέσεο^ν σύνθετα, και άλλων μέν, ώς της àvro,
η προ και tfjtf'p, μάλιστα δέ της *arà, και τούτων δυνάμει εν-
ταύθα αναγόμενα* ονδενος γρή πράγματος τον ευ πονοϋντ απο-
γνώναί ποτε (Μ.).—τής έαυτοϋ ιδέας εκβαίνειν (Πλ.).—προκινδν-
νεύειν τοϋ πΛήθους (λνδ.). — ύπεροραν τών καθεστώτων (Ξ.).—
χρή μή καταφρονεΐν τοϋ πΛήθους [\α ).—ουδείς αυτούς αύτοΰ κα-
τηγόρηκε πώποτε (\.). — μή μου κατείπης προς τους άΛΛους (Πλ.)*
ούτο.) χαταγιγνώσκειν, καταδικάζειν, καταδιαιταν, χαταψηφίζεσθαΐ)
χαταχίτεύδεσθαι, χαταΛαΛεΐν, καταγεΛάν, καταπτύειν τινός, κτλ.
Μονόπτωτα μεταβατικά ενεργητικά μετά δοτικής
συντασσόμενα.

6· Εις τα μετά δοτικής συντασσόμενα μεταβατικά ενεργητικά
άνάγονται*
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ά· τά συμφωνίας σημαντικά' όμονοεΐν άλλήλοις.—ομολογώ σοι
(Àp<p· Πλ. 94).—τά έργα ου συμφωνεί τοις λόγοις (Πλ.)' β', τα μί-

ζεως και επιμιξίας σημαντικά' μεμιγμένα άλλήλοις (Πλ.).-ο Λη-

μοκήάης Π ολυκράτεϊ ώμίλησε (Hp.)' γ', τα προσεγγίσεως σημαν-
τικά* δμοιον όμοίω άεΐ πελάζει' δ', τά περιποιητικά και άντιπερι-
ποιητικά' άρήγειν, άμύνειν, άλέζειν, βοηθεϊν, φθόνεΐν, έπιύου-
λενειν, μέμφεσθαί τινι και τα ομοια' έ. τά εϋπειθείας και υποτα-
γής σημαντικά' πειθαρχείy πατρί [Σ.).—τιμαις ύπείκειν Ούτω
και τά εναντία' άπειθείν τη πόλει. — d δήμου έρως άντιστατεΐ μοι
(Πλ.)' ς·', τά ερίσεως σημαντικά" έρίζειν, άμφισΰητεΐν, στασιάζειν,
πολεμειν τινι, κτλ.

§. 7. ύς πολλά ρήματα δυνάμει της προθέσεως μ,εθ' ής είναι
συντεθειμένα δέχονται την γενικήν (§. 5), ουτω και πολλά αλλα, δια
τον αύτον λόγον, δέχονται την δοτικην" πολλάκις έντετύχηκα 'Α-
σπασία (Πλ.).— άγνώμονι κριτή περιτυχεΐν (Ξ.).- συντυγάνειν

πρεσβυτέρω (Ξ.). Ουτω και έγκυρεΐν, έγκαλεΐν, επιτιμαν, άντιλε-
γειν' ούτως έγχειρεΐν, εμβάλλειν τοις πολεμίοις (Ξ.).—
roîç πράγμασιν (Ξ.).— oy'r<s ικανός ων είς πασιν άγρίως άντέχειν
(Πλ //oJtr. Τ', 396), κτλ.

Μονόπτωτα μεταβατικά ένεργητικά μετά αιτιατικής
συντασσόμ,ε^α.

§. 8. Πάντα τα άλλα ρήματα τά μη περιεχόμενα εις τας δύο
ανωτέρω τάζεις συντάσσονται μ,ετά αιτιατικής. Και έν φ τά ά7Λα
σημαίνουσι τάσιν μάλλον προς το άντικείμ,ενον φροντίζω τινός, φθο-
νώ τινι,χ.τ'λ, σαλεύοντα πολλάκις μεταξύ ενεργητικών και ουδετέρων,
ύπερέχειν τινός, άρέσκειν τινι, κτλ, ταΰτα σημαίνουσιν, άπ' εναν-
τίας, άμιγη και καθαοωτέραν την ένέργειαν, παριστώντα δια του
αντικειμένου η όλοίς νέον τι παραγόμ,ενον, ό 3~£0ς έκτισε τον κόσμον,
η προϋπάρχον μεν αλλ' ούτως η άλλως διατιθέμ,ενον, βάλλω τον
λίθον, πλέω την θάλασσαν, κτλ. Δια τούτο, εί μ.εν ου χι τα μ.όνα,
ώς παρά τίνων ελέχθη, δυνατόν δ μ. ω ς τα ρήματα ταϋτα νά ονομ,α-
σθώσι τά κυρίως και κατ εξοχήν μεταβατικά.

9. Τα ρήματα ταΰτα είναι πολυειδη" σωματικής ενεργείας,
νίπτω, λούω, σκάπτω, πατώ' νοητικής ενεργείας, νοώ, κρίνω, ot Ja*
ηθικής διαθέσεως7 τιμώ, θαυμάζω, θεραπεύω, κτλ* ΛονεΐΥ
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(Πλ.).— φράζε πάν όσον νοεΐς (Πλ.).—νικά φρόνησις τήν ηδονή ν
(Πλ.).—οί δούλοι, τους δέσποτας θεραπεύουσιν (Πλ.).

§. 10. Καί τά πλείστα δε τών δύο ανωτέρω τάξεων, μεταβολή
δ~03σ0ΰν σημασίας, έλκονται επί τήν μετ' αιτιατικής σύνταξιν" τών
όπλων κείνων άνήρ άλλος κρατύνει νυν (Σ. Φ. 3ϋ5)=ε·/ει το
κράτος, κυριεύει, βρίζει έν τη συνήθεια.— ώ κρατύνων, Οιδίπους,
χώρας έιιής (Σ. Τ. 14).—το (=όπερ) πτόλιν κρατύνει (Αίσχ. Ίπ.
669). — κρατυνάμενοι αυτήν (Αντανδρον Θ. Α', 52).—μέμφομαι τινι
καί μέμφομαι τινα' ένοχλεΐν τινι καί ένοχλβΐν τινα' ύπ,αντιάζειν
τινι καί ύπαντιάζειν τινά, κτλν. ίδιαίτερον κεφάλαιον περί τών έν
τούτοις συντακτικών ποικιλιών ευρίσκεται èv τη Σ. Π. Β .

§. 11. Συνηθέστατον τοις άοχαίοις τόθέτειν σύστοιχον αίτιατικήν
μετά πάσης κλάσεως βημάτων, είτε καθαρών μεταβατικών, καί άλ-
λοις αίτιατικήν δεχόμενων' φυλαχάς φυλάττειν (Ξ.). — δικάζειν
όίκας (Αρφ.), ή μ.όνον έπι τής τοιαύτης πλοκής δεχομένων αυτήν' ώς
έίρχειν αρχάς (Ξ.).— δουλείας δούλεύειν (Πλ·). — πολεμεΤν πόλεμον.
-ζήσεις (οίον κράτιστον (Μ.).

1*2. ύς δε έπι τών όνομάτoiv συντίθεται πολλάκις είς μίαν
λέξιν προσδιορίζον καί προσδιοριζόμ.ενον, olnov δεσπότης καί οικοδε-
σπότης., παχύς τα σκέλη καί παχυσκελής, χρηστός τφ ήθει καί χρη-
στοήθης, ούτω καί έπι τών βημάτων τό άντικείμενον μετά ιοΰ ρή-
μ,ατος' ναυπηγεΐν, τρογοποιεΐν, σκυτοτομειν, πλινθουργειν, σκυ-
Λοδεψεΐν, κτλ. Πολλά δε τούτων, άποβαλλομένης τής εννοίας τοΰ
πρώτου μέρους τής συνθέσεως, καί γενικώτερον έκλαμβανόμενα, δέ-
χονται νέον άντικείμενον" οίχοδομείν πύργον, ναόν—κτίζειν' οίκο-
{δομεΐν οίκον.— ό δεσπότης βουθντεί ύν και τράγον καί κριόν (Αρφ.
Πλ. 819 — 20)=θύει·—νεωλκίΐν νέας.

§. 1 3. Η σημερινή γλώσσα, εύκολίαν καί σαφήνειαν διώκουσα, καί
άποβαλοΰσα τήν περί τάς τοιαύτας διαφοράς λεπτολογίαν, μετέφερε
πάντα σχεδόν τά μ,εταβατικά ρήματα είς τήν μετά αιτιατικής σύντα-
ξιν' έπιθυμώ τήν δόζαν, πολεμώ τους εναντίους, κτλ. Συντάσσει
μετά γενικής τά αποθνήσκει τής πείνης, μυρίζει χωματίλας, κτλ.
Μεταχειρίζεται δέ αίτιατικήν μετά τής είς ή τής ήκρωτηοιασμένης
μέ (μετά' μετά χαράς' μ,ετ " μετ εκείνον' μετ εσένα θέλω νάμαι,
καί είς μια Ερημιά καλάμαι' μέ τόν άδελφόν), δπου παρά τοις άρ-
(ΣΤΝΤ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α.) 5
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χαίοις έ/ει χώραν ή δοτική' προσήλθε μητρί καϊ ςρυταΛμίω πατρί
(Σ.)=έπλησίασεν εις τήν μητέρα και εις τον γεννήσαντα πατέρα.——
δεν ομοιάζει με τόν (ρρόνιμον και αγαθόν ό άδικοζ\=ούκ εοικε τω
φρονίμω και άγαθω δ άδικος.

<ΜΧ»«»ίΜ«·

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΝΔΕΚΑΤΟΝ.
Σύνταξις τών Δίπτωτων Μεταβατικών.

§. 1. Τά δίπτωτα ενεργητικά μεταβατικά ρήματα υποδιαιρούν-
ται εις τέσσαρας τάξεις' ά. εις τά μετά αιτιατικής και γενικής συν-
τασσόμενα ' β', ει'ς τά μετά αιτιατικής και δοτική ς' γ. εις τα μετά
διπλής αιτιατικής' δ', εις τά μετά δοτικής και γενικής.

ά. Τά μετά αιτιατικής και γενικής συντασσόμενα.

§. 2. Μετά αιτιατικής καί γενικής συντάσσονται' ά. τά πληρώ-
τιχά και κενωτικά, τής μέν αιτιατικής σημαινούσης το λαμβάνον
τήν πλήρ&)σιν ή κένίϋσιν, τής δε γενικής το έξ ου αύται γίνονται"
ζεύγη καϊ ϋποζύγια σίτου γεμίσαντες (Ξ ).— τούτων κενώσαντες τήν
ψυχήν (Πλ ). όμοίως καί τά τής αυτής ιδέας έχόμενα' γεύω, έστιώ
τινά τίνος, κτλ. Ωσαύτως χ-ωρίζςο, Λύω, .ταρα.^ύ), άπαλλάττώ,
κωλύω, άποτρέπω, παύω, κτλ' εγώ σε παύσω του θράσους (Âpo.
J7.?. 129).—οΤιιαι ταύτης άπαΛΛάζειν σε τής όφθαλμίας (Αρφ.)*
έμπροθέτως δετό έλενθερώ επί προσώπων συνήθους* έλ ευθεροϋν τάς
πόλεις άπό Λμύντου (Ξ.)· β . τά μεθέζεως καί άποΛανσεως έν γέ-
νει σημαντικά, τής αιτιατικής ενταύθα σημαινούσης το μέρος, τής δέ
γενικής τό ολον έξ ού ή μέθεξις' μετέχειν τάρρου μέρος (Αισχυλ).——
μετέλαχες τύ γης Οιδίποδα μέρος (Ευρ. Ίκετ. 1077).-— ουκ έΛάχιστον
μέρος άπελαύσαμεν αυτής (ΐσ)' γ', τά μνημονεντικά' άναμιμνήσκειν
τινά τίνος' δ', τά ανταλλακτικά καί τιμήματος σημαντικά* άμείβειν
τινός τι· — πλείστου τιμάν τι. Ενταύθα ανάγονται καί τά πωΛήσεως
καί άγοράσεως σημαντικά, καί έν γένει τά δεχόμενα την εννοιαν του
τιμήματος* έ. τά απαιτούντα τό ενεκα τίνος γίνεται τι, όπερ ανά-
γεται εις τούς γενικωτέρους προσδιορισμούς (σ. 4S.—)* 3-αυμάζειν,
έπαινεϊν τινα τής αρετής, if-έγειν τής κακίας, κτλ* ς-', τά έχοντα
τήν εννοιαν τοϋ μανθάνειν παρά τινός τι* μανθάνειν, τζυνθά-
νεσθαι3 άκοΰειν τινός τι, κτλ. Αεπτίνου πυνβάνει (Πλ.). Ταϋτος
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δε κ αϊ μετά της παρά προθέσεως εκφέρονται' ταϋτα παρ1 αυτών
πυν Θάνου (Πλ.).

§. 3. Πολλά ρήματα ανάγονται ενταύθα δυνάμει τών προθέσεων*
καταγινώσχειγ τινός τι.—προτάσσειν τινός τι.—προτιμάν τινός τι,
κτλ. Ωσαύτως και διά της άπό και ε χ' απέκλεισε τον àvôpocpôvor
τών άμφικτυονιχών ιερών (Δ ).—έχχέχρουχάς με της ελπίδος (Πλ.).
Αλλ έν τούτοις συνήθως επαναλαμβάνεται ή πρόθεσις και επί της
πτώσεως* άπελάσαι Χαλδαίους άπό τών άκρων (Ξ.).—εζαγαγεΐν
εκ της οικίας τάνδράποδα (Δ.), κτλ.

β'. Τά μετά αιτιατικής και δοτικής συντασσόμενα.

4. Ενταύθα ανάγονται' ά. τα έχοντα έν εαυτούς την ιδέαν της
δόσεως έν γένει, της μεν αιτιατικής παριστώσης το διδόμ,ενον, της
δε δοτικής τον είς δ ν δίδεται' τ à αγαθά διδόναι τοις δικαίοις (Πλ.).
—πάσιν άνθρωποι ς εκπορίζειν αγαθά (Αρφ.). Ούτ&) και νέμειν,
παρέχειν, κομίζειν, άγειν, φέρειν' δώρα τώ ΰεώ φέρειν (Αρφ.).
Ωσαύτως τα δεικνύναι, δηλοϋν, άγγέλλειν, φράζειν, λέγειν τινι τι'
πάντα ταυ τα σοι λέγει (À ρ<ρ ·)* β', τά έχοντα έν εαυτοΐς την έννοια ν
του προσαρμόζειν και προσάπτειν τι πρός τι και τα δμοια' προσαρ-
μόζειν εχαστον εχάστω (Πλ.). — εύδαιμονίαν τοΐο φύλα ζ ι προσά-
πτειν (Πλ.). Ουτω περιάπτειν, προσπατταλεύειν τινι τι, κτλ' γ', τά
έναντιώσεως σημ.αντικά' 'ίσους ιυοισι πολεμίοις άντιτιθείς (Ευρ.).
—εμοί γάρ άντέθηχας άνθρωπων τίν ; (Αρ©.)' δ', τα μίζεως ση-
μ.αντικά' χόπρον τη γη μιγνύναι (Η.)" έ. τά όμοιώσεως καί ίσωσεως
σημ,αντικά' έμε &εώ ουκ εϊκασεν (Ε,).—άπισοϋν εαυτόν τοις κλιν-
τήρσιν (Πλούτ.).

γ'. Τά μετά διττής αιτιατικής συντασσόμενα.

5. Μετά διπλής αιτιατικής συντάσσονται* ά. τά παιδευτικά' σύ
με τοϋτο έπαίδευες (Ξ.). — τά άλλα επαίδ ευσας την γυναίκα (Ξ.)*
β'. τα ενδύσεως καί εκδύσεως σημαντικά' άμφιέσας το ίμάτιον το
έμαυτοϋ τούτον (Πλ.).—την εσθήτα άπέδυσαν αυτόν. Ταύτα δε πα-
ρακολουθουσι καί τα στερητικά, καί τα αΐτητικά' τά ημέτερα ημάς
(Φίλιππος) αποστερεί (Δ.).—αίτήσας νέας έβδομήκοντα και στρα-
ζιήν και χρήματα τους Αθηναίους (ΤΤρ.). — τά είς τροφήν δέοντα
εξετάζετε τους εφ ύμΐν (Ξ.). —■ ô μεν αυτόν χάριν απαιτεί (Πλ.).
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γ\ τά έχοντα τήν εννοιαν του λέγειν ή ποιεΐν τι, αγαθόν, κακόν ή
άπλώς τι εις τινα' πάς τις τό γνναικεΐον φΰλον κακά πόλ.ΐ αγο-
ρεύει (Αρφ.). — ή γ ή τους άριστα θεραπεύοντας αυτήν πλείστα αγα-
θά άντιποιεΖ (Ξ.). — κακόν τι μ έργάσεσθε (Αρφ.).— τίνα δέδρακε
δήτα ταϋτα ; (Αρφ.) — αυτήν οϋτ είπα ον τ έποίησα ουδέν (Ξ.). £ϊ-
σαύτως καί περί τινός τι λέγειν' ει χρή δέσποτας ειπείν τ όδε (Εύρ.).
δ . τά ίκετεντικά και προτρεπτικά μετά τών op.oiojv* ικετεύω σε τό-
δε (Εύρ.). — τόν ταϋθ' ημάς προτρέποντα (Πλ.). Ουτω καί πείθειν
τινά τι, καί άγειν τινά τι ναύς μέν γάρ ουκ atei σε ταύτην τήν
όδόν (Αρφ. Είρ. 125). Αλλά ταΰτα συνηθέστερον εκφέρονται έμ-
προθέτοις" προτρέπειν τινά εις τι ή έπι τι, άγειν εις τι, κτλ. κάμε
κατά ταύτην τήν όδόν άγε (πλ. Σοφ. 237).— είς τά τοιαύτα άγειν
τους λόγους (Πλ. Γοργ. 494).

§. 6. Αλλη σειρά ρημάτων μετά διπλής αιτιατικής συντασσομέ-
νων είναι τά διά μέν τής μιας έκφέροντα τό πρόσωπον τι πράγμα,
διά δέ τής άλλης προσγινομένην χυχώ μεταβολήν καταστάσεως, ώς
ό δέ μ' έποίησε τνφλόν (Αρφ.). — χρήσιμον έξ άχρηστου καί σκλη-
ροϋ (τό θυμοειδές) έποίησεν (Πλ.). Ωσαύτως στρατηγόν άποδεικνύ-
ναι τινά, κτλ' ή άπονεμόμενον αύτώ τοιούτον ή τοιοΰτον προσόν ή
ονομα' τό κλέπτειν άγαθόν ένόμιζον (Ξ.).— τών έμών οίκετών πι-
στότατον ήγοϋραί σε καί κλεπτίστατον (Αρφ.).—τήν τιμήν ταύτην
μισθόν καλούντες (Πλ.).— ώνόμασέ μου τήνπρό) οιαν δειλίαν (Αρφ.).

δ'. Τά μετά γενικής και δοτικής συντασσόμενα.

§. 7. Ενταΰθα ανάγονται ελλειπτικά'' τίνες φράσεις καί φράσεις
άλλαι συνεπτυγμέναΓ ά έ—ί τών μεταδοτικών, κατά γενικήν μέν τι-
θεμένου τοΰ όλου έζ ου ή μετάδοσις, κατά δοτιχ.ήν δέ τοΰ προσώπου
εις ό, καί έζυπονοουμένου τοΰ μεταδιδομένου μέρους' μεταδίδωμι τω

βονλομένω τοϋ έν τη έμή ψυχή πλούτου (Ξ.). -μεταδιάόναι τοϋ

βάρονς τοις φίλοις. ί^σαύτο^ς, προστιθεμένου καί τοϋ τιμήματος*
ταύτης τής δραχμής αντώ μεταδοϋναι τών κίχλων (Αρφ. A, 925j*
β', επί τών σημαινόντων μετά τίνος άλλου συμμέθεζιν' μή μετε-
χονσών άνδράσι γυναικών κοινή τής ζωής ταύτης (Πλ.)" γ', επί
τών παραχωρητικών' τις c?' αν οίκέτη παραχωρήσειε πολίτης τών
εαυτού ; (α ) δ', έπι δικαστικών τίνων φράσεων'. Σμίχρωνο δέκα
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ταλάντων έτιμήσατο, καί Σκίρτωπ τοσούτων έτερων (Δ.)=τιμήν
ήτοι τίμημα έποιησατο.

§. 8. Καί έν τούτοις άπαντώντα' ποικιλίαι συντακτικαί, έκ τών
προηγουμένων εξηγήσιμοι' ά. τό αυτό ρήμα δυνατόν, διαφορά εν-
νοίας, νά συντάσσηται μια. ή δυσί πτώσεσιν" ε'οικέ τινι καί εικάζω
τινά τινι' προσπελάζω τινά τινι κ αί προσπελάζω τινι, οιον ,ττροσ-
πελάζω έμαυτόν τινι, προσέρχομαι.—μιγνύειν τινι τι καί άθρόυι
προσέμιζαν τοις βαρβάροις' έσμιξαν καί έν τη συνήθεια' β'. tir;αύ-
το^ς τό αυτό ρήμα δυνατόν νά συντάσσηται αιτιατική καί δοτική η
διπλή αιτιατική, κατά τήν διάφορον εννοιαν* αί μεγάλαι μεταΰολαί
λύπας τε και ήδονάς ποιοϋσιν ήμΐν (Πλ.)—έμποιοϋσι, φέρουσιν.—
ουκ οίδα δ τι χρήμα με ποιείς (Αρφ.). — δικαιοτέρους έποίει τους
π.Ιησιάζοντας (Ξ.).

§. 9. Και άνευ δε διαφοράς σημασίας τό αυτό ρήμα δέχεται μίαν
ή δύο πτώσεις, κατά τήν χρείαν, παραλειπομένου τοϋ μή απαραι-
τήτως αναγκαίου' άλλους ταύτα παιδεύειν (Πλ.). — τήν rΕλλάδα
πεπαίδενκεν ούτος ô ποιητής (Πλ.)' ούτω καί Βάχχαις συμμετα-
σχήσω χορών (Εύρ.).—ξνμμετίσγω και φέρω τής αιτίας (Σ.). Ωσ-
αύτως άπολαύειν τών άγαθών (Πλ.), καί ταυτι τά βέλτιστα άπολέ-
λαυκ Ενριπίδου (Αρφ ).

§. 10. Ώσαύτως τό άπροθέτο)ς έκφερόμενον δυνατόν διά προθέ-
σεως νά εκφέρηται πληρέστεοον και ποικιλώτερον* ποιεΐν τήν πδλιν
αγαθά, καί ποιεΐν πολλά, χρηστά περί τήν πδλιν (Αρφ.).—αλλά-
ξασθαί τινός τι καί άλλάζασθαι κάλλος άντί κάλλους, καί νόμι-
σμα άντί νομίσματος (Πλ.). Ώσαύτο^ς πωλεΐν, πωλεΐν σιτία, πω-
Λεΐν άργυρίου, τήν σοφίαν άργνρίου τώ βουλομένω πωλεΐν (Ξ.).—
μετέχειν, μετέχειν τινός, μετέχειν τι, μετέχειν τινός τι, καί, άλ-
λοιοτρόπως πλ^ηοέστερον, δπως civ ϊσον έκαστος ήμΐν μετάσχη τού-
δε του πΛούτου μέρος (Αρφ. Π λ. 225. ϊδε καί 1144). ίδε πλείονα
περί τούτου έν Σ. Π. Β .

§. 11-. Επί τών συνθέτων βημάτων ώς προς τήν σύνταξιν ενίοτε
μεν συμπίπτει δύναμις τοϋ βήματος καί τής προθέσεο)ς' άντάν τινι
και ζυναντάν τινι, όμολογεΐν τινι καί συνομολογεΐν τινι, μιγνύειν
τινι καί συμμιγνύειν τινι, άρμοζε ι ν τινι καί π ροσαρμόζειν τινι.
Αλλοτε υπερισχύει ή δύναμις τοϋ ρήματος" κάτειπέ μοι (Αρφ. Πλ.
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86)=ειπέ μοι ακριβώς καθ' εν. Αλλοτε δέ η δύναμις της προθέ-
σεως' μη προς τών 3-εών ημών κατείπης δέσποζα (Àρ<ρ. Είρ. 372)
=εϊπης καθ' ημών, κατηγοοήσης.

οο-οοοο·

ΙνΕΦΑΑΑΙΟΝ ΔΩΛΕΚΑΤΟΝ.
Σύνταξις τών Παθητικών 'Ρημάτων.

§. J. Εκ τών παθητικών ρημάτων τα μέν, εις μ. α ι λήγοντα, εχου-
σι καΐ εις ώ ενεργητικού τύπον, εις ον δύνανται και να τραπίοσι,
πατοϋμαι, πατώ, τύπτομαι, ryjrrw, και ταϋτα είναι τά πλείστα, τά
δε εχουσι μέν παθητικήν ση μ α σία ν, αλλά, εις ώ λήγοντα, δεν τρέ-
πονται εις μαΓ, φθίνω, πάσχω. Τά πρώτα, διακρίσεως χάριν, κα-
λουμεν Παθητικά Κύρια, τά δεύτερα Αύτοπαθή.

Παθητικά Κύρια.

§. 2. Ετεροπαθή οντα τά κύρια παθητικά αιτουσιν, έκτος του
υποκειμένου, και το αίτιον τοϋ πάθους. Τοϋτο δέ εκφέρεται κατά δύο
μάλιστα τρόπους* 1. ;mrd γενικήν συνήθως εμπρόθ ετον' 2. *arà
δοτικήν συνήθως άπρόθετον.

Κατά γενικήν συνήθως εριπρόθετον.

§. 3. Η συνήθης έν τούτοις προθεσις είναι η υπό' ^<3 τών σέων
(==σητών) κατακόπτεσθαι (Αρφ.). — πατεΐσθαι υπό του γέροντος
(Αρφ.).—όρθοϋσθαι ύπο μικρότερων (Σ.). — οίων ύπ άνδρών ηδε
φρουρείται πόλις (Σ.).—χάγώ γαρ ίκανώς ύπο σου ζεθεράπευμαι
(Πλ.).—μεμισημένος και χαταπεφρονημενος ύφ απάντων (ίσοκρ.
Φιλ. νζ').

§. 4. Εις δηλ ο) σι ν τοϋ αιτίου τοϋ πάθους επί τών παθητικών τί-
θεται και ή πρόθεσις παρά, και μετ' άλλων μέν ρημάτων, ώς γελά-
σθαι κασιγνήτου πάρα (Σ.). — παρ' vy/ώλ· ηχείται κτύπος (Σ ). —
παρ1 ημών ουδέν αδικήσει (Ευρ.).—όφεί.ΐεζαι παρά τοϋ εχθρού τω
εχθρώ κακόν τι (Πλ.). — επέμφθη αύτω επιστολή παρά Διονυσίου
(Πλ.)' μάλιστα δε μετά τών ρημάτων ύμολογεΐσθαι? επιδείχνυσθαι,
βεβαιοΰσθαι και τών ομοίων' χαλεπά δε καϊ παρ' ημών ομολογεί-
ται (πλ.).—τοϋτο αύ παρά σον έπιδεικνύσθω (Η. Κ. Π. Ε, έ, 20).
Αείποτε δέ τίθεται έπι προσώπων έν τώ πεζώ λόγω ή παρά7 και
πολλή συχνή αυτής ή χρήσις έπι τών παθητικών παοά τοΤς μεταγε-
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νεστέροις. Η πρόθεσις αύτη τίθεται καί μετ* άλλων βημάτων είς δή-
"λωσιν της εκ τίνος άοχης' έμπορος ήχων εκ Θεσσαλίας παρά πλεί-
στων άνδραποδιστών (Αρφ.). Αλλά τοϋτο ανήκει είς τον περί Προ-
θέσεων λόγον.

§. 5. Σπανιώτερον τίθεται παρ' Αττικοΐς ή ποόθεσις πρός επί
τών παθητικών, καί τούτο επί προσώπων' προς της δ* υβρίζει μη-
τρός (Σ. JΗλ. 790). — προς ανδρός ήδικημένη (ΐιύο.).—προς πάντων
ανθρώπων λεγομένη ( ΓΙ λ. ).—πρός τίνος επαινεΐσθαι, κτλ. Η δε
εκ, συνηθεστέρα ούσα προς τούτο παο' ία)σι, σπανίως τίθεται παρ'
Αττικοις επί τών παθητικών, καί συνηθέστερον επί τών δόσεως ση-
μαντικών' τοϋτο δε μοι έκ &εου δέδοται (Πλ.), άλλα καί παρ' εκεί-
νου δίδοσθαι (Πλ.), και υπό του νόμου δίδοσθαι (Πλ.), κτλ. Η δε
άπό σημαίνει το ττορρωτέρω α'ίτιον επί τών παθητικών (=εκ μ,έ-
ρους), καί μ.αλ».στα μ.ετα τών ρημάτων λέγεσθαι καί πράττεσθαι
àcp έκαστων ελέγοντο (Θουκ. Γ', 36)=άπο μ.έρους·

§. 6. Τπάρ^ουσι δέ καί τινα ρήματα τα όποια, συγκοιτικήν έν-
νοιαν ε/οντα, δέχονται τήν γενικήν άπρόθετον δυνάμει της περιε-
χόμενης συγκρίσεο^ς, ώς ήττάσθαι τινος=τίτ-ον<χ. είναι τινός, όθεν=
νικάσθαι..— αγρυπνίας ήττάσθαι.— α ίστροι; ήττάσθαι (Ξ.). Κατ ά-
ναλογίαν δέ καί το νικάσθαι' ομοίως αίσχρόν νόμιζε, rwr εχθρών
νικάσθαι ταΐς κακοποι'ί'αις, καί τών φίλων ήττάσθαι ταις εϋεργε-
σίαις (ΐσ. Λημ. $'.).

2. Κατά δοτικήν συνήθως άπρόθετον.

§. 7. Η μετά τών παθητικών δοτική επί μ,εν προσώπων δηλοϊ
το èvspyoDv αίτιον* roTc παΛαιοΐς ποιηταις δεδήλωται (Θ.)· — πολ-
Jal θεραπεΐαι τοις ίατροΐς ενρηνται (ΐσ·). — τετάχθω ήμΐν ô τοιού-
τος άνήρ (Πλ.). Επι δε πραγμ.άτων πολλώ μάλλον το δυναμικον
μέσον, το δι ού' ?) πλου τω ή πλήθει η αλλ ω τω τοιούτω έπαίρε-

σθαι (Πλ.). -νόστο έςρθάραται 'Αθηναίοι καί χρημάτων δαπάνη

.—οί Π Λαταιής επολιορκοΰντο ύπό τών ΠεΛοπον νησιών καί
τών Βοιωτών και τω σίτω έπιλιπόντι έπιέζοντο (Θ.).

8. Το έν Τ'7) επιγραφή προστιθέμενον συνήθως υποδεικνύει ότι
άπανταται καί γενικήςάπρόθετος, νικάσθαι τίνος, καί δοτική εμ-
πρόθετος, νπο τώ πατρί τεθράφθαι. ίδε περί τούτο>ν Σ. Π. Β .
§. 9. Θέλοντες νά μετατρέψωμ.εν το ένεογητικον είς παθητικον
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κατά πρώτον τρέπομεν τό άντικείμενον του ένεογητικου εις υποκεί-
μενον του παθητικού κατ' δνομαστικήν, δεύτερον φέοομ,εν τόν ενερ-
γητικόν τύπον είς παθητικών, καί τό τρίτον τοϋ ενεργητικοϋ υποκεί-
μενον τρέπομεν είς γενικήν προθετόπτο^τον ή δοτικήν άπρόθετον* οί
'Έλληνες έμίσουν τόν Φίλιππον, ό Φίλιππος έμισεΐτο υπό τών
'Ελλήνων.—έγώ γέγραφα τήν βίβλον, έμοί γέγραπται ή βίβλος.

§. 10. Οταν δε τό ένεογητικόν, άναγόμενον είς τά δίπτωτα, έχη
διπλήν αίτιατικήν, τότε έπι τοϋ παθητικοϋ τρέπεται είς ονομ.αστι-
κήν ή τό έμψυχον δηλοϋσα, μενούσης, ώς και έπι τοϋ ενεργητικοϋ,
τής πραγματικής αιτιατικής' τόν άνδρα Λάμπρος μέν έπαίδευσε
μουσιχήν, Αντιφών δέ ρητορικήν, και ό άνήρ υπό Λάμπρου μέν
μουσιχήν έπαιδεύθη, υπ1 Αντιφώνος δέ ρητοριχήν (Πλ.).

§. 11. Τό προσωπικόν υπικείμενον άρέσκει πολύ τοις άρχαίοις*
ώστε και επί τών μετά προσωπικής δοτικής και πραγματικής αιτια-
τικής συντασσομένων ενεργητικών, έν ώ δυνατόν νά τραπή και ή
αιτιατική είς δνομαστικήν, τρέπεται χαριέστερον ή δοτική" Νιχίας
παρηνει τοις 'Αθηναίοις τοιάδε (Θ. Τ , 8). — τοις 'Λργείοις χαϊ
ζυμμάχοις ταϋτα παρηνέθη (Θ. Ε, 69). — έπέτρεψαν τοις εννέα
άρχουσι τήν φυλακή ν (Θ·).—οί τών 'Αθηναίων επιτετραμμένοι τήν
φυλακήr (Θ. Α. 126).

§. 12. Ούτω και επί τών μετά αιτιατικής καί γενικής συντασ-
σομένων* 6 μεν ένεχυράζει τα χρήματα μου, έγώ ένεχυράζομαι υπό
τοϋδε τά χρήματα, κτλ. ύ.τό γάρ τόκων χρηστών τ ε δυσκολότα-
των άγομαι, φέρομαι, τα χρήματ ένεχυράζομαο (Àp©. Ν. 241).
—από δέ στεφάναν κέκαρσαι πύργων (Εύρ.) = στεφάνη πύργων
άποκέκαρταί σου, κτλ. ίδε Σ. 77. Β'.

Παθητικά Α,ύτοπαΟη.

§. 13. Ούδεν έςωτερικόν αίτιον τοϋ πάθους δεικνύοντα, άλλ' ο'ί-
κοθεν αύτό σημαίνοντα, τά αύτοπαθή παθητικά, παρίς-ανται κυρίως
ώς έμπαθοϋς καταστάσεως δηλωτικά. Τίθενται λοιπόν ώς καί τά
άπλώς κατάστασιν δηλοϋντα. Ώς λέγεται υγιαίνω, ουτω και νοσώ,
πάο"γω, άθυμώ' έν νέοις ανθεί τε καί φθίνει πάλιν (Σ.). — φθίνει
μεν ισχύς γης, φθίνει δέ σώματος (Σ.). Δυνατόν νά προστεθη καί
τό μέρος είς όπερ τό πάθος πίπτει' ά άνθρωπος τόν δάκτυλον άλ-
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γεΐ (Πλ.). — έν τούτω νοσεί, κτλ. ύς δε λέγεται κεφαλήν άλγώ,
o'j-ω καί κεφαλαλγώ, ούτω ποδαλγώ η -ποδαγρώ, κτλ.

§. 14. Οταν δέ τύχη νά έξη γ η θ η καί το δώσαν άφορμήν ε?ς το
πάθος αίτιον, τοϋτο εκφέρεται κατ' αίτιατικήν μετά τής προθέσείος
διά' âià τό πάθος ά. ίγεΐ (Πλ.), οπερ έν τοις μεταβατικούς ήθελεν
είναι το προτρεπτικον αίτιον' άιά τόν έρωτα έποίησε ταϋτα, ένθα
διαστέλλεται το ποιητικόν τοϋ προτρεπτικού. Πολλάκις δέ δέχονται
τά ρόματα ταύτα τήν σημασίαν καί τήν σύνταξιν τών κυρίως παθη-
τικών" ΰνήσκειν ύπό τινος=γ.τε'.νεσθαα.—y όσω,λιμώ, άποθνήσκειν,
κτλ. Τίθενται προσέτι τά ρήματα ταϋτα συν επτυγ μένους υπο το εί-
δος τών μεταβατικών' δέδοικα τόν νόμον (Πλ.).—δειμαίνω τάν σαν
άλχάν (Εύρ.).—τό σον φρίσσω στόμα (Σ.), κτλ. ϊδε Σ. Π. Β'.

•ο-οο-ο oo-oocyo-o-o-

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΛΕΚΑΊΌΝ ΤΡΙ ΓΟΝ.
Σύνταξες τών Μέσων ""Ρημάτων.

§. I. Τά μέσα ρήματα, σημαίνοντα ένέργειαν αμέσως η εμμέσως
είτε εις δλόκληοον τδ ενεργούν υποκείμενον, είτε εις μέρος είτε εις
πράγμα αυτού έπιστρέφουσαν υποδιαιρούνται εις τρία" ά. ε£ς άντα-
ΥακΛώμενα' β', εις άλληλοπαθή' γ', εις άιάμεοα.

Μέσα Άντανακλώμενα.

§. 2. Τώ άντανακλώμενα μέσα ρήματα, σημαίνοντα ένέργειαν
αμέσως καί κατ' ευθείαν εις τδ ενεργούν υποκείμενον έπιστρέφουσαν,
ισοδυναμοϋσι τω συστοίχω μεταβατικώ ένεργητικώ καί τη συνθέτω
αντωνυμία' Λοΐ)θμαι=^οόω έμαυτδν=τδ έμαυτοϋ σώμα. — έστεφα-
?·-ώ<7-αζ:ο=έστεφάνωσεν έαυτόν=τήν έαυτοϋ κεφαλήν.—έκτενιί,οντο
=έκτένιζον έαυτούς=2την εαυτών κόμην.—δαπανώνται—δαπανώσι
τά εαυτών χρήματα. Ούτο^ς έν τη συνήθεια λούεται=.\ούει τδ εαυ-
τού σώμα η τήν κεφαλήν" £ύεται=ζ6ζι τδ έαυτοϋ σώμα η μέρος αυ-
τόν' ττ.ϊύνεται, ράπτεται=π'λύνει, ράπτει τά έαυτοϋ ιμάτια' ε/;ο-
ί?£ΐ;£Γαί=εξοδεύει τά έαυτοϋ χρήματα, κτλ.

§. 3. Τά έκ μονοπτώτων ενεργητικών έχοντα τήν αρχήν άντα-
νακλώμενα μέσα ρήματα γίνονται ρ.άλιστα έκ τών αιτιατική συν-
τασσομένων, και αναφέρονται τά πλείστα εις τά σωματικήν ένέρ-
γειαν δηλούντα* λονσθαι, νίζεσθαι η νίπτεσθαι, γυμνάζεσθαι7
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άπομόργνυσθαι^ άπομύτζεσθαί, άλειφεσθαι, χρίεσθαι, χαΛΑωπίζε~
σθαι, στεφανοϋσθαι, κτλ. Ώσαύτο^ς άπατ^-ίσ^α*, στράττεσθαι,
μάννυσθαι, κοιμασθαι, τάττεσθαι, τρέπεσθαι, εγειρε σθαι, πορεύε-
κτλ. [Είσαγ. 'Ελλην. Συντάζ. σ. 246)' oî yyir γυμτασάμε-

yol xal χρισάμενοι, οί δε και Λουσάμενοι παρή.Ι θον (Ξ ). - ύπό

rrçc φειδωλίας απεκείρατ ουδείς πώποτ ovâ ήΛείψατο (Αρφ. iV.
826).—'Οδυσσεύς φύΛΛοισι χαλύψατο (όμ..).—σείσαζο d* είνϊ ^ρό~

ro) (0μ·)·— εκαΛΛωπισάμην (Πλ.)=έστολίσθην.-στεφανωσάμενος

χαΛάμω Λευκώ (Αρφ.). — διαΛύσαντες την σχηνήν άνεπαύοντο (Ξ.)·

—οί έφηβοι κοιμώνται περί τά αρχεία (Ξ. Κ. Π. α', έ, 9). -οί

μεν ριπτοϋντες εαυτούς, οί όε άπαγγόμενοι (Ξ.).—εγειρόμενον χαί
εζανιστάμενον (Πλ.).—επί τ à με (ζω επινοείς τραπέσθαι (Πλ.).
» §. 4. Εΐ'τε διακρίσεως λόγω ε'ίτε πληρεστέρας εκφράσεως χάριν,
πολλά τών τοιούτων ρημάτων δέχονται και αιτιατικην, και τότε το
ιχεσοΥ ρημα ισοδυναμεί τω συστοίχω ένεργητικώ και τη γενική της
συνθέτου ήτ οι άντ ανακλώμενης άντο^νυμ,ίας' νίπτεσθαι τ à σώματα,
=νίπτειν τά εαυτών σώμ,ατα.—τά σώματα διεσωσάμεθα (Ξ.).—
χαθαίρεσθαι την χείρα, χΛαύσασθαι τα πάθη, χαταρρήγνυσθαι,
περίχαζαρρήγνυσθαι τους πέπλους (Ξ.).—περιεσπάσαζο την τιάραν
(Ξ ).—άποκρύπζεσθαι την ούσίαν.—δσα εις άπαντα τον ττρά τοϋ
πόλεμον δεδαπάνησθε (Δημ. Φ. Α', 1").—παΐδας παίδων καζαΛεί-
πεσθαι (Εύρ.).—εν χεροΐν φέρεσθαι.—χτενίζεσθαι τάς χώμας, κτλ.

§. 5. Ουτω δέ συνήθως έκλαμ.βάνονται και τά έκ τών ήθικωτέ-
ραν εννοιαν έξηγούντων ενταύθα άναγόμ.ενα* άποφαίνεσθαι, άποδεί-
χνυσθαι γνώμην, επιδείχνυσθαι άρετήν, παιδείαν, svrotar' δνσμέ-
νειαν ένεδείξαζο (Α.), και, άντιθετικώς, ενδείκνυσθαι την ιδίαν
όύναμιν χαί βίαν χρείττω τών νόμων ονσαν (Α.).—μεταβάΛΛεσθαι
τους τρόπους (Αρφ.).—άποχλάεσθαι πενίαν (Αρφ.), κτλ.

§. 6. Εκ δε τών δίπτωτων μεταβατικών τά μ,έν έχοντα αιτια-
τικην και γενική ν, γινόμ,ενα μέσα, η συγχωνεύοντα. Ιν εαυτοΐς την
αιτιατικην κρατοϋσιν άμετάβλητον την γενικήν, -η, αντίστροφους,
συγχωνεύουσι την γενικήν, κρατούντα την αιτιατικην' μήτε υπγου
μήζε αφροσύνης εμπίπΛασθαι (Ξ.)-= εαυτόν έμπιπλάναι.—πολέμου
έχόρεσθεν (Αρφ.).—κακών άπέχεσθαι (Ξ.). — ποΛΛώ μάΛΛον έξό-
μεθάσου (Αρφ. ΠΛ. 10). Ωσαύτως άπώσασθαι την δονΛοσννην (ΐΐρ.)
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=άφ' εαυτών.—άχαρίστως άποπέμψασθαι ενεργέτας (Ξ.).—προσ-
βάλλοντας τους Άργείονς άπεκρούσαντο (Ξ.). 'Ως δε τό άποχρούο-
μαι=·άιζοκρούω άπ έμαυτοϋ, ούτω τό παρέχομαι=ποι.ρέγοi έκ τών
έμαυτοϋ' Ιππο ν είς χιλίαν τω βασιλεΐ παρειχόμην (Ξ.)' ούτω καί
συμΰάλλεσθαι' λογίζεσθαι πότερος αριθμώ πλείω σνμ6έ6ληται ή-
μών.-ούτος τά πλείονος άξια σνμδέΰληται Ξ.).

7. Ωσαύτοος δε και τά αίτιατικήν και δοτικήν έχοντα μετα-
βατικά ενεργητικά, μέσους εκφερόμενα, συγχωνεύουσιν ή τήν αίτιατι-
κήν ή τήν δοτικήν* "Ερωτι ούδέ "Αρης άνθίσταται (Πλ.).—άντι-
ταξάμενοι τούτοις πολυπλασίονς ένιχάτε (Ξ.)=άντιτάξαντες υμας
αυτούς.— ον τε ύπεχστήσεταί σοι ό δούλος (Ξ. Άθ. Πολ. Α. I )=δεν
θέλει σοι προσηκωθή. Ώσαύτο^ς βίον πορίζεσθαι=^· πορίζειν έαυτω*
ουτο^ π ροσάγεσθαί τ ira, χομίσαοθαι επιστολή ν. — ποιίΐσθαι σνμ-

μαχον.-ενρίσχεσθαί τί=εύρήμα ποιεΐσθαι. — τί μ άγετε ; τί μ>

άπάγεσθε \ (ς), κτλ.—αίρομαι ζΎ=αϊρω έμαυτώ ήτοι απ' έμαυτοϋ.—
αϊρεσθαι πόλεμον·— οί παίδες φέρονται σΐτον μέν αρτονς, όψον
χάρδαμον (Ξ. Κ. Π. Α, β', 8)=φέρουσιν έαυτοίς ήτοι μεθ' εαυτών*
ου τό άντίθετον χαταλείπειν. — σΐτον χαί ποτόν προσφέρεσθαι (Ξ.
Κ. Π. ΔΓ, β', 41)=τροφήν και ποτόν λαμβάνειν. Αύτη είναι ή συχνο-
τέρα χρήσις τών μέσων τούτου τοϋ είδους.

§. 8. Τά δέ διπλή αιτιατική συντασσόμενα μεταβατικά, μέσους
εκφερόμενα, συγχο^νεύουσι τήν προσο^πικήν αίτιατικήν* παιδεύεσθαι
σωφροσύνην, ένδύεσθαι χιτώνα, κτλ. Επί δέ τών αιτιατικών καί
αφαιρετικών δυνατόν νά μείνωσι κα ί αί δύο αίτιατικαί' Α ρίστιππος
αιτείται Κϋρον ξένους χαί μισθόν (Ξ ) = αιτεί έαυτω. — τήν σήν
αρχήν άφαιρούμεθά σε (Πλ.).

β'.) Μέσα 'ΑΛληλοπαθη.

§. 9. Τά άλληλοπαθή μεσα υποθέτουσι πλείονα υποκείμενα αμοι-
βαίως έπ' άλληλα ενεργούντα, καί διά τοϋτο κατά πληθυντικόν άρι-
•θμόν εξηγείται ή φύσις αυτών έπιφανέστερον. ί*2ς τό οί άνθρωποι
φιλοϋνται σημ.αίνει ότι έκαστος τοιν ανθρώπων φιλεΐ έαυτόν, ούτο>
τό αυτό δυνατόν νά σημάνη φιλονσιν αλλήλους, όταν τό φιλεΐν
ηναι άμοιβαΐον.

§. 10. Πολλαχώς άναπληροϋσα ή ελληνική γλώσσα τό άμοιβαΐον
τοϋτο τής ενεργείας δεν 'έχει παραπο7Λά τοιαϋτα μέσα, ως εν τω πρω-
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τω ειδει, τών αν τ ανακλωμένων' κατηγοροϋσιν άΛΛήΛων, περιέ-
βαλ.Ιον àJJr/Jovc, πΛηγάς ένετειναν άΛΛήΑοις, άΑΛηΛοκτονεί>,κτλ.

§. 11. Εκφέρονται δέ ουτω συνηθέστερον' ά. τά άμοιβαίαν μέ-
£ιν καί συμπΑοκήν σημαίνοντα' έπεμίγνυντο έν ανταΐς (Θ.). — ε-
Χοιδορούμεθα (Αοφ.).— ωσζιΐ.όμεθα (Αρφ.), καί προστιθεμένης της
άΛΛηΛοπαθ ους αντωνυμίας' έπιμίγνυσθαι άΛΛήΛοις (Ξ.).—έπιμίγνυ-
σθαι παρ άΐλήΐους (®.). Ως δέ είναι ή αμοιβαία μίξίς, ούτω καί
δ αμοιβαίος χωρισμός" διε,Ιύθησαν κατά πόΛεις (Θ.)·—ô (.εκρίθησαν
άπ' ά.Ι.Ιή.Ιων (Θ.)' β . τά έρίσεως σημαντικά, οίκοθεν δηλούντα
ένέργειαν άμοιβαίαν' διαφέρεσθαι, διαφέρεσθαι άΛΛήΛοις, κτλ' γ',
τά συμβιβασμού σημαντικά' συνεβιβάυθησαν επί τούτοις (θ.)* ούτω
καί διαΑύεσθαι πόΛεμον, έχθραν, κτλ* δ', τά σημαίνοντα διάνο-
μην Trpoc ά.ΜήΑους' διενείμαντο τήν Αρχήν (Πλ.). — μερισάμενσι
τδ έμόν χωρίον.

γ'. Μέσα Διάμεσα.

§. 12. Ούτο^ς ονομάζομεν τά σημαίνοντα ένέργειαν υπό άλλου
μέν, αλλά δι'επιμελείας καί φροντίδος τοϋ υποκειμένου γινομένην
καί εις αύτδ έπιστρέφουσαν. Εχει δέ ή ελληνική γλώσσα ολίγα τοι-
αύτα μέσα, διά τοϋ συστοίχου μεταβατικού εξηγούσα τά άλλα' oê-
κοδομοΰμαι = διά τοϋ οικοδόμου οικοδομώ, ναυπηγούμαι = διά
τοϋ ναυπηγοί ναυπηγώ, αλλά καί έναυπήγει Αγησίλαος (Ξ.), άντί
έναυπηγεΐτο. 'Ωσαύτο^ς δέ καί τά κατ' άνοχήν τοϋ υποκειμένου έπ'
αυτού γινόμενα' τύπτομαι (Αρφ. iVsga. 494)=je me laisse battre.

§. 13. Τά εξής παραδείγματα δεικνύουσι τήν δύναμιν καί χοή-
σιν τών τοιούτων ρημάτων' έκέΛενον άπογράφεσθαι πάντας (Ξ.)=
διά τού γραμματέως άπογράφειν τδ εαυτών όνομα.— ουδέ δανείσα-
σθαι ούδαμόθεν εστίν άργύριον (Ξ.).— ει τις βούΛοιτο σκντέα δι-
δάξασθαί τινα (Ξ,).— ή αυτός μαθεΐν τδ δίκαιον, ?) υ ίο ν η οίκέ-
την διδάζασθαι (Η.).—σώματος εικόνα στήσασθαι (Ξ.).—μήτε άνευ
πόνου σΐτον παράθησθε (Ξ.).

§. 14. Η φύσις καί ή δύναμις τών ρημάτων τούτων επιδεικνύε-
ται έναργέστερον, αντιπαρατιθεμένου τών συστοίχο^ν ενεργητικών,
άπογράφειν, δανείζιιν, διδάσχειν, παρατιθέναι, κτλ* έξ ών τά μέν
ενεργητικά δηλοϋσιν âJJco ποιεΐν τό ύπό τοϋ ρήματος σημαινδ-
μενονf τά δέ μέσα δι' ά.ΙΛου τοϋτο ποιεΐν τω νποκειμένω.
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Ασαύτως μισθοΰν καί μισθοϋσθαι, έγγυαν καί έγγυάσθαι, κτλ. ϊδε
Π. Β'.

§. 15. Η έςα/,ρίβωσις τώ^ μέσων ρημάτοιν απαιτεί μ.εγάλην
σπουδήν' διότι ούτε απανταχού επιδέχεται ή φύσις του πράγματος
τοιούτον ρήμα, ώς έσθίω, πίνω, περιπατώ, πνέω, πεινώ, όιψώ,
β.Ιαστάνω, εύάω, κτλ' ούτε, καί οπου ουδέν τοιούτον κώλυμα υπάρ-
χει, δοκιμάζει αυτο πανταχού ή χρησις τών ένδόξο^ν συγγραφέίον.
O'jtco λέγεται π· χ. èvôiêôvai, φιΛεΐν, άναλαμθάνειν, φυΑάττειν,
λυπεΐν, εύφραίνειν εαυτόν, κτλ" άλλα καί φάγε και εύφραίνου.

§. 16. Αλλά καί επί περιστάσεων 'ένθα το μέσον συνειθίζεται τί-
θεται πολλάκις ένεργητικόν, εί'τε διότι δεν είναι άνάγκη νά δειχθη
επιφανέστερον ή μεσάτης, είσπράττειν αντί είσποάττεσθαι, προσπο-
ρίζειν άντί προσπορίζεσθαι, κτλ' εί'τε προς εύ/.ολωτέραν άνάδειξιν
της άντιθέσεοις τίθεται, ώς ανωτέρω (§. loj, το ένεργητικόν μετά
της συνθέτου αντωνυμίας' γυμνάσαι εαυτόν και τούς ίππους (Ξ.).
Αλλοτε δε μετά του μέσου προστίθεται, ώς έκ περισσού, κατά το
φαινόμ,ενον, καί ή σύνθετος αντωνυμία' οί στρατιώται προθύμους
αυτούς έν τοις κινόύι οις παρείγοντο (ΓΙΧ ), καί τοΰτο πάλιν προς
^αποφυγήν συγχύσεο>ς·—οί άέ (φασίν) έαυτον έπισφάζασθαι, σπα-
σάμενον τον άκινάκην (Ξ. Av. Δ' , ή, 29).

§. I 7. Εκτος δε τούτο^ν το αυτο μέσον δυνατόν νά άνάγηται είς
h η άλλο είδος' δ ιδάσχοιιαι τον παΐάα' ά.—εγώ αύτος διδάσκω τον
έμαυτου παΐδα' β'.=διά διδασκάλου ποιώ τον έμαυτου παΐδα διδά-
σκεσθαι* η είς μ.ίαν η είς άλλην τάςιν τοϋ αυτοϋ είδους' προσφέρο-
μαι=προσψερω έμαυτον και=προσφέοω έμαυτώ. Μόνον έκ προθέ-
σεως περί τούτων πραγματεία δυνατόν να έςακριβώση τά τοιαύτα,
ίδε έν τούτοις Σ. Π. Β', καί Είσαγ. Έ.Μην. Σ υντάζεως.

■οοο-ο οο-ο αοο-ο-ο-

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΔΕΙνΑΊΌΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ.
Συνταξις τών 'Αποθετικών 'Ρημάτων.

1. 0ς αύτοπαθή ονομάζονται τα πάθος μεν σημαίνοντα, αλλά
είς ώ λήγοντα καί μή έχοντα τύπον παθητικών είς μαΐ, οίον ττάσ^ω,
φθίνω, κτλ* ούτο^ς άποθετικά καλούνται τά είς /mi λήγοντα, ένέρ-
γειαν σημαίνοντα καί μ ή έχοντα τύπον είς ώ, άκροώμαι, ασπάζομαι,
κτλ. είναι λοιπον ώς προς την χρησιν οίον ενεργητικά είς /mt.
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§. 2. Εκ τής παραθέσεως προς τά μέσα, έκ τής παραθέσεως προς
άλλοιν γλωσσών παρόμοια ρήματα, καί έκ πολλών άλλων τεκμηρίων
εικάζεται ότι τά αποθετικά ρήματα ανέκαθεν ήσαν πλήρη καί εντελή
μέσα, έχοντα καί τύπον είς ώ επί μεταβατικής σημασίας, αίδέσα-
σθαι καί αίδέσαι, όσρρρήσασθαι καί οσφρήσαι, άποΛογήσασθαι καί
άπολογήσαι, κτλ. Μετέπειτα δέ, άποβαλόντα τον ένεργητικόν τύ-
πον, έγιναν άποθετιχά.

§. 3. Επί τής μεταβολής ταύτης τινά μέν τούτοι ν διέσο.)σαν μ,αλ-
λον ή ελαττον προφανή τής αρχαίας μεσότητος ιχνη, χανχώμαι,
προφασίζουαι, κτλ' τινά δε άλλα, διά τής τριβής και τής φοράς τών
χρόνων, μετέπεσαν κατά μικρόν είς τοσούτον διάφορον σημασίαν,
ώστε δυσκόλως τά νυν γνωρίζονται τοιαύτης μεσότητος ίχνη,
/m*, άχέομαι, κτλ.

§. 4. Καί τα πρώτα δέ καί τά δεύτερα συντάσσονται κατά τά
άνάλογα //έσα καί ενεργητικά ή καί κατά τά oy^irf^a καί πάθη"
τικά, είς άπερ κατά τήν σημασίαν άντιστοινουσι. Τά κανγάσθαι,
παρρησιάζεσθαι, σκέπτεσθαι και τά όμοια άντιστοιχοϋσιν είς τά
έπ αινεΐσθαι, έπι δείκνν σθαι, καλύπτ εσθαι' τό προφασίσασθαι είς
τό προβαλέσθαι, τό προχαθέζεσθαι είς τό προ'ιστασθαι, τό àjroc^io-
ποιιπεΐυθαι είς τό άποπέμτιεσθαι καί άπωθεΐσθαι' τά χτήσασθαι,
ληισασθαι, κτλ, είς τά πορίσασθαι, προσαγαγέσθαι, κτλ.

§. 5. Ουτω δέ καί τά άγωνίζεσθαι, μάχεσθαι, πΛηχτίζεσθαι,
κτλ, άντιστοιχοϋσιν είς τά μίγννσθαι, συμπΛέχεσθαι, κτλ' τά frtt-
χηρυχεύσασθαι, δ ιαχηρνκενσασθαι, κτλ, είς τά άπογράφεσθαι, Οί-
χοδομεΐσθαι, κτλ' ισως καί τά ώνονμαι καί πρέαμαι είς τά μισθού-
μαι καί τά όμοια.

6. Αφ ετέρου μέρους τά χεϊσθαι, καθ~\σθαι, κτλ, άντιστοι-
χοϋσιν είς τά ουδέτερα μενειν, ήρεμεΐν, κτλ* τό πένεσθαί τίνος
είς τό άπορεΐν τίνος' τά (ρθέγγεσθαι, αίγυπτιάζεσθαι (Αρφ. 0.
922), όρχεΐσθαι, κτλ, είς τά βοάν, έλληνίζειν, σκιρτάν, κτλ.

§. 7. Τά έπιμελεΐσθαι καί χήδεσθαί τίνος άντιστοιχοϋσιν είς τά
φροντίζειν τινός' τό γλίχεσθαι τον ζην είς τό έπθυμεΐν τοΰ ζην'
τό χαταιτιώμαί τίνος (Ξ. ,/Γ. Π. Τ', ά, 24)=κατηγορώ τίνος' τό
μέμφεσθαί τινι είς τό έπιτιμάν τινι' τό μιμεΐσθαί τινα είς τό
./oSr το δέχεσθαί τίνος ή .τα^ά n^oç είς τό λαμβάνειν
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τινός η παρά τινός τι το πυνθάνεσθαί τινός τι' εις τί) μανθάνειν
τινός η παρά τινός τι' το χαρίζεσθαί τιν'ι τι εις το διδόνάι η παρέ-
χεσθαί τινί τι (εκ τών ιδίων)' το εργάζεσθαί τινα κακά εις τ£>
ποιεΐν τινα κακά' το έπεζέρχεσθαι τω πατρι φόνου εις το τιμάν
τινι $·ανάτου.

§· 8. Ως δ ε τών μέσων, ουτω και τών άποθετικών απέκλιναν τινα
προς τά παθητικά κατά τε δύναμιν και σύνταζιν* άπεχθάνεσθαί τι-
νι, βε6ιάσθαι, άποκεκρίσθαι, δεχθήναι, έωνήσθαι τής κεκτημένης
=κατεχομ.ένης (Θουκ. Ζ', 70) και κεκτηυένης=·/.αΐζγο{)ατις, της
δεσποίνης, κτλ. Περί τούτων, περί τών τύπων τών αποθετικών, ώς
και τών μέσων, κτλ, ΐδε Σ. 77. Ζ?' και Είσαγ. Έλλην. Συντάξ.

-Ο-ΟΟ-Ο-Ο-Ο-Ο- ΟΟΟΟ-Ο·

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΑΕΚΑΤΟΝ ΠΕΜΠΤΟΝ.
Περί 'Εγκλίσεων.

§. 1. Εκ τών εγκλίσεων του ρήματος αΐτινες άντιστοιχοϋσιν ε?ς
τάς πτώσεις του ονόματος ή οριστική, υποτακτική, ευκτική και προσ-
ταχτική, ώρισμένον πρόσο^πον και αριθμόν παρεμφαίνουσαι, καλούνται
παρεμφατιχαί, άντιθετικώς προς τήν άόοις-όν τι, ούτε πρόσωπον δηλ.
ούτε αριθμόν οίκοθεν παρεμοαίνουσαν άπαρέμφατον, καταχρηστικώς
©νομ.αζομ,ένην εγχΛισιν, ώς και ή ονομαστική καταχρηστικώς όνο-
μ,άζεται πτώσις.

Αί Ποφεμφατικαι Εγκλίσεις.

§. 2. Η χοησις τών παρεμβατικών έγκλίσεο^ν είναι διττή" ά. Ιν
άπολύτω λόγω' β'. εν συνδέσει Λόγου και εξαρτήσει.

A'. At Παρεμφατικαί Εγκλίσεις έν άπολύτω λόγω.
1. Έ 'Οριστική "Εγκλισις έν άπο7ώτα) 7νόγω.

§. 3. VI οριστική έγκλισις έν άπολύτω λόγω, καθ' έαυττν δηλ. τι-
θεμ.ένη και άνευ αμέσου συνδέσεως προς άλλον, παριστά το υπο του
ρήματος σημ,αινόμ,ενον ΰετικόν και orrcoç y^rap^or η v^râpjor,
η ώς τοιούτον τουλάχιστον.

4. Τίθεται λοιπον εις τον λόγον' α. έπι άπολύτου καταφάσεως
η αποφάσεως' εστι ταϋτα.—ουκ εστί ταϋτα' β'. επί υποθετικής πε-
ριστάσεως,, G)ç θετικής εχλαμβανομένης' και δή και άποΰαίνομεν
(Ξ.^=:άς υποθέσοψεν ο τι, κτλ" γ', επί ερωτήσεων ώσαύτως ΰ-ετιχων.
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δι' ών έρ6)ταται περί του οντος ή μή όντος, περί τοΰ γενομ.ένου η μ ή
γενομένου, περί του έαομένου μή έσομ,ένου' ζή άνήρ ; (Σ.) ενταύθα ζη-
τείται άπόκρισις rai ή oiL·—αρ' κακός ; (Σ.) — ποιήσεις ή ου ;
η περί τών διαφόροον παρεπομένων του υπάρχοντος* τίς\ ποιος·, πόνε;
,ττώί ; πότε έσει οίκοι; (Ξ.)— πώς έχεις ; (Πλ.) δ', επί ερωτήσεων
δια του μέΛ2ο>τος μετά του ού μή, αίτίνες έξηγοΰσιν αύστηράν άπα-
γορευσιν* ου jm?) Λαλήσεις ; (Αρφ.)=μή λάλησες' έ. επί ευχής περί
πραγμάτων παρελθόντων" σο« rcfrf συνεγενόμην (Ξ.)' επί άπευ-
χής δέ μ,ετά του μή' μήποτ ώφε.Ιον Λιπεΐν την Σκϋρον (Σ ).

2. Ή Υποτακτική έν άπολύτω λόγω.

§. 5. Η υποτακτική έν άπολύτω λόγω, καθ' έαυτήν δηλ. τιθεμένη
πα ρ ι στα το υπό τοΰ ρήματος σημαινόμ,ενον ώς βεβκίως μεν ούχ υ-
πάρχον, άλλα προετοιμαζόμενον, τεΐνον είς πραγμ,ατοποίησιν καί
τρόπον τινά προσδοκώμενον.

§. (3. ΤίΟετχί ε?ς τον λόγον' ά. επί τών αύθυποτάκτων λεγομέ-
νων" ΐωμεν—/ο) φοβωμεθα' τούτων δε πολλάκις προτάσσονται τά

άγε, φέρε' Χθι άναΛογισώμεθα (Πλ.).—άγε σχοπώμεν.—
σχεύώμίθα (Πλ.). Κατά τον αυτόν τρόπον τίθεται καί το πρώτον ένι-
κον πρόσωπον, άλλα σπανίως άνευ τοΰ φέρε, άγε η τοιούτου τινός"
φέρε άή τάς μαρτυρίας ήμΐν άναγνώ(Λ,).—φέρε δη εί'πω πρός υμάς
■ — φέρε κομίσω (Αρ<ρ.).—φέρε κατέχω (Α ρ©.),
ί. 7. Τίθεται* β'. καθ' έαυτήν ή ύποτακτική έγκλισις επί έρο^τή-
σεων περί τοΰ δέοντος γενέσθαι. Τοϋτο δε παρίσταται υπό άδιάφορον
είδος' 1. ώς arîfia. ή γνώμη περί τοΰ πρακτέου' ειπω τι τών είω-
θώτων; (Αρφ.)—δέξεσθε ημάς η άπίωμεν; (Πλ.) μετά τοΰ βούΛει,
η βού.Ιεσθε πολλάκις' βού.Ιει θώ;—βούΐεσθε άπώμεν ; 2. ώς ά.το-
ρία περί του δέοντος γενέσθαι' τί φώ ; τί δρώ; πώς Λέγω μεν ; "
jtû>C ποιώμεν ; (Πλ ) — λοϊ φύγω μεν ; (Αί'σχ.) 3. ώς άγανάκτησις'
σοί γ εγώ σιωπώ; κτλ.

§. 8. Δια την συγγένειαν τών εννοιών, τό δέον γενέσθαι παρι<Γ<*~

ται ως γενησόμενον, επομένως τίθεται καί μέΛΛων της οριστικής

πολλάκις επί τών τοιούτων ερωτήσεων' τί ούν ποιήσομεν ; ποτερον

" \ î'

£îC jrdJtr πάντας τούτους παραδεξόμεθα η τούς μεν, ζους ο^
αν; (Πλ.) Αλλοτε δέ, όταν συμβουλεύηταί τις καθ' εαυτόν η
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άλλου περί του ευθέως πρακτέου, τίθεται ένεστώς οριστικης'.π'ώί ου ν
ώ ΑΛκιθιάδη ποιου μεν ; (Πλ.).

§. 9. Τίθεται* γ'. ή υποτακτική καθ' έαυτήν επί αορίστου κατά
δεύτερον και τρίτον πρόσωπον μετά τοϋ μη επί άπαγορεύσεοις, άντί
προστακτικής* μη ειπης.— μηάενΐ συμφορά)4 όνειδίσης' δ', δια τοϋ
ού μη, επί αποβατικής εννοίας' ου μη σε χαταΛίπω (Πλ.)=ου δέοι
μη σε μ.όνον καταλίπω=ούκ έγκαταλείψο^ σε, οπερ διάφορον τοϋ
άνωτέοο) (§. 4) ού μ?) Λαλήσεις ;

3. Ή Ευκτική èv άπολύτω λόγω.

10. Η ευκτική έν άπολύτω λόγω τίθεται* ά. εις έξήγησιν ευ-
χής, ητις δυνατόν να πληρο^θη επί τοϋ παρόντος η επί τοϋ μέλλον-
τος, η και να μείνγ) άνεκπλήοωτος* ζυνενέγχοι ταϋτα (Θ.).—άΛΛά

βουΛ?]θείης (Πλ ).-εχτεΛοΐτο δη τά χρηστά,—μή ζώην μετ άμου-

σίας (Εύρ/Hp. Μ. 676). — μή μοι γένοιθ' â βούΛομ\ άΛΧ â συμ-
φέρει (Μ.). Επί ταύτης της έννοιας προτάσσονται και τα μόρια ει, εί
γάρ, εϊθε (ai, γάρ, αϊθε, παρ' όμηροι)' ει γάρ γένοιτο (Ξ.).—εϊθε
μή ποτ ε γνοίης 0ς ει (Σ. Τ. 1068). Ωσαύτως και μετά τοϋ ούτως,
εν ει δει ορκου, τρόπον τινά' οϋτως όναισθε των όντων άγαθών ήμΐν
(Δ. Κατά Αφό6ου, Β', 842) = νά χαρητε τά αγαθά σας.

§. II. Τίθεται' β', ή εύχτιχή καθ' έαυτήν, μ.ετα τοϋ μορίου άν,
εις ενδε*-£ιν τοϋ δυνατόν γενέσθαι' γένοιτ αν.— δύναιο αν. Τοϋτο
δέ καλείται λόγος δυνητιχός, και είναι κυρίους υποθετικοϋ λόγου άπό-
δοσις κατά παράλειψιν τοϋ ήγουμ.ένου μέρους=ει έξείη, γένοιτ' άν,
καί=δύναιο άν, ει βούλοιο.—ârjraitô τις âv—zl τύχοι, άψαιτό τις
άν' ουτω {3ουΛοίμην âvy εροΐμην αν, κτλ. ό αυτός δέ λόγος, εικα-
σίαν και δισταγμον έξηγών, καλείται εικαστικός και διστακτικός'
'ίσως άν τις επιτιμήσειs zotç είρημένοις (ΐσ ).

12. Τίθεται* γ', η ευκτική εγκΛισις επί ερωτήσεων δι' ων Ipoj-
ταται, ουχί τό έσόμενον, ώς δια της οριστικής, ουχί το c^oy
νεσθαι, ώς διά της ύποταχτιχής, άλλα το δυνατόν γενέσθαι' άρα,
έθεΛήσειεν άν Γοργίας ήμΐν διαΛεχθήναι ; (Πλ. Γοργ. 447) οπερ
προσεγγίζει εις ίκεσίαν. Είναι δε φανερον δτι τοϋτο ουδέν ετερον ^
5 άνοιτέρω δυνητικός Λόγος έν έρο^τήσει. Τοιοϋτον και το πώς civ
ο.Ιοίμαν ; (Ευρ. Μ. 97) οπερ προσεγγίζει εις εύχήν.

§. 1 3. Τίθεται* δ', η ευκτική εγχΛισις καθ' έαυτήν προς μετοιω-
(ΣΤΝΤ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α'.) 6



82 , ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ.

τέραν έξήγησιν τών της οριστικής έπι συμπερασμάτο^ν' ούκοϋν ή ρητο-
ρική δημηγορία αν εϊη (Πλ·)" ή επί γνωμικών' άνήρ άριστος ούκ αν
εΐη δυσγενής (Γν.)' έ. πρός μετριωτέραν έξήγησιν της προστακτικής'
χωροις αν ε'ίσω (Σ. 'Ή J. 1491). Είναι δέ καί ταύτα (δ', έ.) διάφορα
είδη του δυνητικού Λόγου. Η ευκτική έγκλισις είναι ιδιαίτεοον πλεο-
νέκτημα τής ελληνικής γλώσσης δι' ιδιαιτέρου τύπου έξηγούσης καί
άλλο τι, μάλιστα δέ καθαράν εύχήν.

rii Προστακτική έν άπολότω λόγω.

§. 14. Η προστακτική έγκλισις τίθεται' ά. επί προσταγής' απτέ,
.ταΓ, Λύχνον, κακφερε τό γραμρατεΐυν (Αρφ. Ν. 18).—δ ευρ'
(Αρφ. iV. 58)' β. έπι άπαγορεύσε&>ς, δ έστιν επί προσταγής του μή
ποιήσαί τι' και τα μεν πο'ιει, τά δε μή ποιεί (Πλ. Πρωτ. 325).
Καί συνήθως μέν τίθεται προστακτική, ένεστώτος οντος του χρόνου,
υποτακτική δέ επί αορίστου (αν. §. 9). Απαντάται δέ, άλλα σπανιώ-
τερον, καί άόριστος προστακτικής' και σύ μή πρότερον εμΰαΛε τοις
πο.Ιεμίοις (Ξ. Κ. ΓΙ ζ', ά, 17). Ώς έπι δευτέρου, ούτω τίθεται προσ-
τακτική καί επί του τρίτου προσώπου* εί^εμέντοι έπιστάοθωσαν (Η.
Αν. Α, δ', 8).— ιερά μηδέ είς έν ίδίαις οικίαις έκτήσθω (Πλ. Ν.

ί, 907).

§. 1 5. Τίθεται* γ', ή προστακτική έπι συμβουλής' τους μέν δέους
tρο6οϋ, τους δέ γονείς τίμα, τους δέ ρρίΛους αισχύνου, roiC rJ-
μοις πείθου (ίσ. Αημόν. δ'). 'Ωσαύτως καί περί του υ ή πρακτέου*
μή κατδκνει μακράν όδδν πορεύεσθαι πρός τους διδάσκειν τι χρή'
οιμον έπαγγε.ΙΙομένονς (Ισ ένθ. άν.)' δ', επί προτροπής* δάρρει,
έ.Ιπιζε. — άσσον ί'τε (ίλ. Α, 335), — παίδες ΈΛΛήνων ί'τε, έ.Ιενθε-
ρούτε πατρίδα, έΛευθεροϋτε δέ παΐδας, γυναίκας δεών τε πατρώων
έόη, θήκας τ ε προγόνων (Αισχύλ. Πέρσ. 402). Τοιαύτα καί τά
άναπαύου, jr/ε, εύφραίνου (Αουκιαν.)* έ. επί ευχής καί κατά-

ρας* χαίρε, ευτυχεί, ερρωσο' ταϋτα χάρισαί μοι (Ξ.).—
ρακας (Αρφ. 77Λ. 604)' 7'. έπι ίκεσίας' μήνιν άειδε, δεά (ίλ. A, I).

§. 1(3. Εκ τών άνωτέοω γίνεται δήλον δτι συνέβην καί'ει'ς τά ονό-
ματα τών εγκλίσεων δτι καί είς τά τών πτώσεων' ώνόμασαν^δηλ.
οι γραμματικοί άμφοτέοας έκ τίνος σημασίας ήν περ ένόμισαν μό-
νην, ή, τουλάχιστον, κυριωτέραν, έν ώ παρά ταύτην εχουσι καί αλ-
λάς. Ούτε ή γενική, π. χ. μόνον γένη έξηγεϊ, ούτε ή δοτι/.η μονον
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οόσιν, αλλά και, το εναντίον, άφαίρεσιν" τοΐσιν άφείλετο νόστι/ιον
ή/ιαρ (θδ. Α, 9. ϊδε Είσαγ. Έλλην. Συντάζ. σ. 199. §. 47). Το
αυτό συνέβη καί είς τά ονόματα 'Οριστική, Προστακτική, κτλ.

-o-o-o-o-o-o-o-«-<vo-e-

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΚΑΤΟΝ ΕΚΤΟΝ.

Αί Παρεμφατικαί Εγκλίσεις έν συνδέσει λόγου
καί έξαρτήσει

§. 1. Εν συνδέσει λόγου αί παρεμφατικαί εγκλίσεις φυλάττου-
σιν ώς εγγιστα τήν αυτήν χρήσιν ήν καί καθ έαυτάς τιθέμεναι. Αι
δέ διάφοροι αυτών ποικιλίαι προκύπτουσι καί έκ τής φύσεως αυτών
καί έκ τής φύσεως τών δι' αυτών έκφερομένων λόγο^ν.

Ή Όριστική "Εγκλισις έν συνδέσει λόγου καί έξαρτήσει.

2. Η οριστική εγχλισις τίθεται έν συνδέσει λόγου, είς τά
εξαρτώμενα κώλα" ά. επί τών ^rc^cr^cDr, εικαστικών, Λεκτικών,
εχθ ετικών, άγγεΛτιχών καί τών τοιούτο^ν λόγο^ν, έν οίς τό δεύτερον
κώλον εκφέρεται δια τοϋ οζύ καί ώ<·" εκείνο χρή γνώναι δτι χερδα-
λεώτερόν έστι (Ξ.).—-γνώσει χαχοΰ θυμοϋ τελευτήν ώς κακή προσ-.
γίγνεται (Σ.).—λέγουσιν δτι έπι τοϋτο έρχονται (Ξ )} κτλ.

§. 3. Γενικώτερον μ.έν ισχύει τοϋτο, όταν έν τω κώλω τής κυ-
ρίας προτάσεως υπάρχω ένεστώς ή μέλλων, παρωχημένου δέ ηγου-
μένου ή καί ιστορικού ένεοτώτος, τίθεται ευκτική* έπεί ταϋτα έκη-
έγνωσαν οί στρατιώται δτι κενός ô φόβος ειη (Ξ.).—οίΊν-
όοί ελεζαν δτι πέμψειε στρας ό 'Ινδών βασιλεύς (Ξ. Κ. Π. Β', δ', 7).
Αλλά πολλάκις, παραμελουμένης τής τοιαύτης εξαρτήσεως ώς πρός
τήν σύνταξιν, τίθεται οριστική καί παρωχημένου ηγουμένου, ώς ει
προηγε*ϊτο ένιστως ή μέλλων' ηδειν δτι εψενδου.—^fr άγγέλλων
τις ώς 'Ελάτεια χατείληπται (δ. Στεφ. 284). — ηδει *Αφοβος οτι
έζεΑεγχθήσεται (δ.), κτλ. ίδε κατωτέρου έν τώ περί Ευκτικής.

§. 4. Τίθεται* β', ή όριστική έν συνδέσει λόγου, είς τά εξαρτώ-
μενα κώλα, έπι ύποθέσεως, οταν τό έπόμενον παρίσταται ώς αναν-
τίρρητος συνέπεια τοΰ ήγουμ,ένου' ει θεοί είσιν·, εστι χαί έργα $·εών.
—εί μέν &εοϋ υιός ήν Ασκληπιός, ουκ ήν αισχροκερδής, εί δε
αισχροκερδής, ουκ ήν $·εοϋ (Πλ·). ί^σαύτο^ς καί επί τοϋ ηγουμένου
μέρους τοϋ υποθετικοΰ λόγου τίθεται.όριστική, όταν ουδεμία.άμφι-

6*
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βολία παρεμφαίνηται* ε ι 3-εοί είσι.— εί τοϋτο πεποίηχα.—εί γενή-
σεται.—ει τι ε'σται, κτλ.

§. 5. Τίθεται* γ'. ή οριστική εγχΛισις εν σύνδεσε: λόγου εις τά
εξαρτώμενα κοίλα, επί άναφοράc, όταν ο αναφορικός λόγος άναφέ-
ρηται είς ώρισμένον πρόσωπον η πράγμα, ή είς χαρακτήρα ώρισμέ-
vo)v ιδιοτήτων' Zfî>c έτρορα πάντα (Ξ.).— ?) j^py^rôc άνήρ πολί-
της εστίν απασιν, δςτις γ' fori τοιούτος (Αρφ. -Ê"^. 909).

§. 6. Τίθεται' δ', η οριστική εγχ.ΐισις έν συνδέσει λόγου είς τά
εξαρτώμενα κώλα, επί ^poVoy, όταν ό λόγος αναφέρεται εις ώρι-
σμένου χρόνου σημεΐον* τότε ήνίκα ήμιν ώμοΛόγουν (Πλ·).—δτε
$εοϊ μεν ήσαν, ΰνητά δε γένη ουκ ην (Πλ. Πρωτ. 320).—νυν δτε
βεβηχώς τυγχάνεις (Σ.)' έ. έπί αιτίας' ποιητέα ταΰτα, επεί ύμΐν
δοκεΐ.—ίδεϊν ènεθύμει, δτι ήχουε xaJèv χάγαθόν αυτόν είναι (Ξ.).

§. 7. Τίθεται' ς . ή όριστιχή έν συνδέσει λόγου επί θετικών ερω-
τήσεων, επί τών αυτών δηλ. περιστάσεων καθ' ας καί έν άπολύτω
λόγω* πόθεν ηχείο ; έρωτώ σε πόθεν ήχεις. — τί εστι τοϋτο ; λέζον
μοι τί έστι τούτο.—μή μ άνέρη τις είμι (Σ.).— δρα τί ποιείς, ώ
παι (Σ ).—δςτις ποθ' υμών Αάϊον χάτοιόεν ανδρός έχ τίνος διώ-
Λετο, τούτον κελεύω' κτλ. (Σ. Τ. 225).

Ή Υποτακτική και Ευκτική έν συνδέσει λόγου
καί εξαρτήσει.

§. 8. Η ύποτακτιχή καί ή ευκτική, όμ.οιάζουσαι καθ' ό τι άμφό-
τεραι δεν παριστώσιν ώς θετικώς υπάρχον το υπό του ρήματος ση-
μαινόμενον, καθάπεο ή οριστική, διαφέρουσιν άπ'άλλήλων καθ'ό τι
ή μεν ύποτακτιχή παριστ^ αυτό ώς έκ της πείρας προσδοκώμενον,
ή δε ευκτική ώς έν τω λογισμω υπάρχον.

9. Αμφότεραι αύται αί εγκλίσεις τίθενται έν συνδέσει λόγου"
1. έπι ύποθέσεως' 2. ίπί αναφοράς' 3 έπI χρόνου' 4. έπί τέ.Ιους'
5. επί ερωτήσεων. Η δε ευκτική ιδιαιτέρως προσέτι καί επί τών èx-
θ&τικών καί διηγηματικών λόγων, όπερ έχει κοινόν μετά της ορι-
στικής (§· 3).

1. Ή Υποτακτική και ή Ευκτική έν συνδέσει λόγου,
έπΐ υποθέσεως.

§. 10. Η υποτακτική τίθεται επί τών υποθετικών λόγων μ,ετα
τών μορίων, èàr, αν, ην, έν τω ήγουμένω κώλω, όταν ή υπόθεσις
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παρίσταται ώς δυνατή καΐ προσδοκοομένη, επί τοϋ παρόντος 9) μέλ-
λοντος. Και τότε έν τη άποδόσει τίθεται όριστική μεν, έάν παρί-
σταται ώς θετική, ευκτική δέ μετά τοϋ άν, όταν παρίσταται ώς αμ-
φίβολος ή συνέπεια* εάν γιγνώσκη ών άεΐ, αγαθός âr εϊη προστά-
τ71ζ (Ξ·).— άπας Λόγος, άν άπη τ à πράγματα, μάταιόν τι φαίνεται
και κενόν — ουκ αποδέχομαι σου, έάν τοιαύτα (pJuaçjjç (Πλ.).
Η διαφορά τοϋ ει γράψει και εάν γράψη πολλάκις γίνεται ανεπαί-
σθητος' εάν (pp.—ει δ' αύ (ρήσει (Α.).

§. Jl. Η ευκτική δέ τίθεται έν τω ήγουμένω κώλω ' τοϋ υποθε-
τικοϋ λόγου μ.ετά τοϋ εΐ και άνευ τοϋ αν, όταν ή υπόθεσις ή ναι
προβληματώδης και έν τω λογισμώ, μή προσδοκωμένη έκ τής πεί-
ρας' ει τοϋτο ειη, όπερ £σα δύναται τω τεθέντος ότι ήθελεν είναι
τοϋτο' έν δέ τη άποδόσει τίθεται ευκτική μετά τοϋ αν' εί άπαντες
μιμησαίμεθα την Λακεδαιμονίων όργιαν και πΛεονεζίαν, άπαντες
αν άποΛοίμεθα (Ϊσ.). Αλλά ή άπόδοσις ποικίλλει πολυειδώς.
2. Ή Υποτακτική και ή Ευκτική έν συνδέσει λόγου,

έπι άναφορας.

§. 12. Η υποτακτική τίθεται έπι άναφορ&ς μετά τών πτωτικών
τε και μοριακών αναφορικών, εχόντων τον σύνδεσμον αν, 0ς άν, ός-
τις άν, άν, όσος άν, ώς άν, όπου άν, κτλ, όταν ο λόγος, ένε-

ς-ώτος η μέλλοντος, έν τ?ί κυρία προτάσει δντος, άναφέρηται εις μίαν
μ-όνην άόριστον περίστασιν έκ τών πολλών δυνατών τοϋ παρόντος ή
μ,έλλοντος' συμμαχεΐν τούτοις έθέλουσιν άπαντες, οΰς αν όρώσι
παρεσκευασμένονς και πράττειν έθέλοντας â χρή (Α.). — άττ άν
σοι Λογιζομένφ (ραί>ηται βέλτιστα, ταϋτα τοις εργοις έπιτέλει (ίσ.)*
ουτω και όσοι άν, όσω άν, καθ' όσον αν δύνωμαι, όπη άν ήγήται,
κτλ. Η άοριστία επιδεικνύεται έναργέστερον δια τοϋ Se άν, κτλ, 9)
δια τοϋ άπλοϋ ός. Πολλάκις δέ ή διαφορά καταντά πολνλά μικρά*
ών Ίέγη, ών άν ειπρ (Α.).

§. J 3. Η ευκτική τίθεται έν συνδέσει λύγου επί άνσφορας, παρω-
χημ.ένου χρόνου έν τη κυρία προτάσει ό'ντος, μετά τών άνο^τέρω ά-
%αφορικών, άνευ τοϋ άν, προσέτι δέ και μ,ετά τοϋ άν, όταν ό λόγο;
άναφέρηται εις πρόσωπα η πράγμ.ατα πολλάκις επί τοϋ παρε λθόντος
Ιπαναληφθέντα, οσάκις ή περίστασις εφερεν. Ούτω λοιπόν το όσους
ειάεν = όσους ε^.δεν άπαξ. — όσους ϊδοι = όσους κατά διαφόρους
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-καιρούς ειδεν.—δσονς αν ϊδτ)=οσους ϊδτρ είς το έξης· και οΰς μεν
i'âoi . - . επήνει' εί δέ τ ίνας αισθητό (Ξ.). —- Ôv ελοιεγ των ταύ-
ρων ε'σφαζτον (Πλ.).—καί οί μεν όνοι, έπεί τις διώκοι, προσδρα-
μόντες αν είστήκεσαν, καί πάλιν, έπεί πλησιάζοι ό ΐππος9 ταύτα
έποίουν (Ξ. Αν. λ', έ, 2).

3. Ή Υποτακτική καί Ευκτική έν συνδέσει λόγου,
έπι χρόνου.

§. 14. Περί τών χρονικών Λόγων ίσχύουσι τα περί τών άναφο-
ρικών. Τίθεται υποτακτική έν τώ χρονικώ λόγω μετά τών χρονι-
κών μορίων, δτε, όποτε, έπεί, κτλ, προσλαμβανόντων τον άν, καί
γινομένων δταν, οπόταν, έπάν, εως άν, όταν, αρκτικού χρόνου ον-
τος έν τη κυρία προτάσει, ο λόγος άναφέρηται εις το παρόν $ μέλ-
λον" άπαντα δυσχέρεια, την αύτοΰ φύσιν όταν Λιπών τις δρα τά
μή προσηχότα (Σ.). — τούτο χαϊ ννν ποιοϋσιν οί βάρβαροι βασι-
λείς, οπόταν στρατοπεδεύωνται (Η.).—εως civ σώζηται τό σκάφος,
τότε χρή και ναύτην και κυβερνητών και πάντ άνδρα έξης προθύ-
μους είναι' έπειδάν δε ή θάλαττα ύπέρσχη, μάταιος ή σπονδή (Α.).

§. 15. Τίθεται δέ εύκτική, παρωχημένου χρόνου ήγουμ.ένου, μετά
τών αυτών χρονικών μ.ορί&)ν, άνευ του άν, όταν ό λόγος άναφέρη-
ται είς πράξιν πολλάκις έπί του παρελθόντος έπαναληφθεισαν, οσά-
κις ή περίστασις έφερεν, καί όχι είς ώρισμένον σημεΐον χρόνου' δτε
άφίκετο=δτε έφθασεν. — οπότε άφίχοιτο=δτε καί ότε, κατά δια-
φόρους καιρούς, οσάκις εφθασεν. — όταν άφίκηται = όταν φθάσνΓ
9πότ εύ πράσσοι πόλις, έχαιρε, λυπρώς δ' έ'φερεν, ει τι δνστν-
χοΐ (Εδρ. Ίκ. 897).

4. Ή Υποτακτική και ή Εύκτική έν συνδέσει λόγου,

έπι τέλους.

§. 16. Η υποτακτική τίθεται επί τών τελικών Λόγων, μετά τών
μορίων ινα, ώς (καί οφρα παρά ποιηταΤς), όπως, ϊνα μή, ώς μή, ό-
πως μή, ένίοτε δε καί μετά μόνου τοΰ μή, ένεστώτος η μέλλοντος
χρόνου έν τή κυρία προτάσει όντος* βασιλεύς αίρεΐται, ούχ ϊνα
εαυτού χαΛώς έπιμελήται, άλΧ ϊνα καί οί έλόμενοι δι αυτόν εύ
πράττωσιν (S.).—εάν τις σοι κάμνη τών οίχετών, παρακαλείς ία-
τρόν, δπως μή άποθάνη (Ξ.).—διηγησόμεθα ώς μάλλον δήλον γέ-
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nival (Ξ.). ΕΙς τδ ώς καί όπως προστίθεται ενίοτε καί ο άν, ούτε
όμως εις το ϊνα ούτε εις το μόνον μή.

§. 17. Η ευκτική τίθεται μετά τών αύτών μορίων, παρωχημένου
χρόνου έν τη κυρία ποοτάσει ό'ντος' Μίνων έπεθύμει άρχειν, ό-
πως πΛείω Λαμβάνοι, έπεθύμει δέ τιμάσθαι, ïra πΛείω κερδαίνοι
(ρίΛος χ εβούΛειο είναι τοις μέγιστα δυναμένοις, ϊνα αδικών μή
διδοίη δίκην (Ξ. Αν. Β, ς, 21).—δπως άσφαΛώς θηρωη, ιππέας
τε προσέ.Ιαΰε πο.ΙΛούς καί πεΛταστάς (Ξ.).

§. 18. Πολλάκις δέ, καί παρωχημένου χρόνο υ ηγουμένου, έπε-
ται υποτακτική, ήτοι διότι, καί τοι παυσάσης τής πράξεως, ό σκο-
πός όμως, δι' 6ν ή πραξις έγινεν, είναι εισέτι εκτελέσιμος, η απλώς
παραμελουμένης τής τοιαύτης συνδέσεως καί μεταφερομένου τοϋ λό-
γου έκ τοϋ παρελθόντος, όπερ εκφέρεται διά τής ευκτικής, εις τό δια
τής ύποτακτικής έκφερόμενον ένεστώς καί ρ.έλλον* ούτω κατά τό
πρώτον' παρήΛθομεν, δπως μή ραδίως περί μεγάΛων πραγμάτων
χείρον βουΛεύσησθε (Θ. Α', 7δ)' κατά τό δεύτερον' επίτηδες σε ούκ
ήγειρον, ϊνα ώς ήδιστα διάγης (Πλ.).— Αδροκόμας τά πΛοΐα κατέ-
καυσεν, ϊνα μή Κύρος διαβή. Ενίοτε δέ τίθενται άμ.φότεραι είς τόν
'λόγον* Τιμόθεος δανείζεται (ιστορικός ένεστώς) χιΜας δραχμάς
παρ' 'Αντιφάνους, ϊνα διαδιδοίη τοις Βοιωτίοις τριηράρχοις καί
τταραμένωσιν, εως αν αντώ ή κρίσις γένηται (Δ.)* έξ ού φαίνεται
ότι έν τούτοις η μ,έν ύποτακτική τίθεται, όταν τό τέλος θεωρήται
ώς μάλλον εις τό βέβαιον προσεγγίζον, η δε εύκτική όταν έννοήται
ώς άμ.φίβολον. ίδε περί τούτων Σ. Π. Ζ?', καί Είσαγωγήν ΈΛΛη-
νικής Συντάξεως.

§. 19. Πρός τους τεΛικούς Λόγους συγγενεύουσιν οί τροπικοί,
όταν δηλ. τό δπως σημαίνη το τινι τρόπω, οποία ήτον ή άπ' αρχής
αύτοϋ σημασία' καί τότε ολόκληρος δ δι' αύτοϋ εκφερόμενος λόγος
επέχει τόπον άντικειμένου' Σεύθης κεΛεύει Ξενοφώντα προθυμει-
σθαι δπως διαδή τό στράτευμα (Ξ.).—έπεμεΛεΐτο Κύρος δπως μή-
ποτε άνίδρωτοι οί στρατιώται επί τό άριστον γ.αί τό δεΐπνον εί-
σίοιεν (Ξ.).

§. 20. Γίνεται δέ τοϋτο μάλιστα μετά τών ρημάτων άτινα τά-
σιν καί σπουδήν πρός τι σημαίνουσιν, βουΛεύεσθαι, έπιμεΛεισθαι,
σπουδάζειν, παρασκευάζειν, πράττειν, μηχανάσθαι, κτλ. Εν τούτοις
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τίθεται δ μέλλων τής οριστικής συνηθέστερον' βουΛεύεται (Κΰρος)

όπως μήποτε ε'τι έ'σται έπι τφ άδελφω, άλλ , ην δύνηται, βασιλεύσει
αντ εκείνου (Ξ. Av. Α', ά, 4). — ον μικράν τιρόνοιαν έ'χειν δει, δπως
κύριος εσζαι ό νόμος καϊ μήτε σνγχνθήσεται μήτ αύ μεταποιηθή-
σεται (Α. 'Αριστοκρ. 640). Μετά τον μέλλοντα έρχεται είς χοήσιν
δ δεύτερος αόριστος, και μετ'αύτον δ πρώτος αόριστος, ένεργητικός
τε καί μέσος, τής ύποτακτικής.

§. 21. Καί τά φόδου σημαντικά ρήματα τήν αύτήν σύνταξιν δέ-
χονται' δέδοικα μή έπιλαθώμεθα τής όδοϋ (Ξ ). — εδεισαν οί Ελ-
ληνες μή οί Πέρσαι προσαγάγοιεν πρός τό κέρας. Αλλά ώς λέγε-
ται 'Αριστεύς συνεβούλευε τοις άλλοις έκπλεϋσαι, όπως έπι πλέον
ο σίτος άντίσχη (θ), κτλ. (§. 18), ουτω καί οί 'Αθηναίοι τους
ςυμ μάχου ς έδεδίεσαν σφώ>' μή άποστώσιν (Θ.). Είς γενόμενον δέ
αναφερομένου τοϋ φόβου, τίθεται όριστική' φοβούμεθα μή αμφοτέ-
ρων ήμαρτήκαμεν (Θ.). Περί τών εντούτοις παραλείψεων ϊδε Σ.ίΙ.Β'.
5. Ή Υποτακτική και ή Ευκτική έν συνδέσει λόγου,
επί έρωτήσεων.

§. 22. Η ύποτακτική τίθεται επί έρωτήσεων έν ταΤς αύταις πε-
ριστάσεσιν έν αίς καί έν άπολύτω λόγω* ώς τί ειπω ; πώς ειπω;
πώς άποδρώ; κτλ. (σ· 80. §. 7), ουτω καί τί βούλει ίνα ειπω ; È-
πειδή δέ μόνον οί άποροϋντες έρωτώσι, διά τούτο καί οί άπορημα-
τικοί, οί διαβουλευτικοί καί οί τοιούτοι λόγοι, καίτο». άνευ του ερω-
τηματικού τύπου, είς τήν αύτήν κατηγορίαν άνάγονται καί τήν αύ-
τήν δέχονται σύνταξιν' άπορώ τήν τ άδελφήν δπςος έκδώ καί
τάλλα οπόθεν διοικώ (Α.).—ουκ ?χω όπως σοι ειπω â νοώ (Πλ.).
— βουλεύομαι πώς σε άποδρώ (Ξ.). — οί κάπηλοι φροντίζουσιν
δτι ελάττονος πριάμενοι πλείονος άποδώνται (Ξ,.). — ονδέν Σω-
κράτει διοίσει, έάν μόνον εχη δτω διαλέγηται (Πλ.) = μετά τίνος
νά διαλέγηται. Ενίοτε τίθεται καί μέλλωr τής οριστικής, παριστών
τό πραγμα ώς γενησόμενον' ουκ έχετε δτι ποιήσετε (Δ·)» ώς καί
έν άπολύτω λόγω.

§. 23. Καί ή ευκτική ομοίως τίθεται έπι έρωτήσεο^ν έν ταΐς αύ-
ταΤς περιστάσεσιν, ώς έν άπολύτω λόγω, παρωχημένου χρόνου ηγου-
μένου" οί 'Επιδάμνιοι τόν έν Αελφοις &εόν έπηρώτων ει πσρα-
δοΐεν Κορινθίοις τήν πόλιν (Θουκ. Α', 25). Τοϋτο, ένεστώτος ήγου-
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μένου, ηθελεν είναι καθ' ύποτακτικήν' έρωτώμεν εί παραδ&μεν,
κατά μέΛΛοντα της οριστικής, παραδώσομεν.—Αλκιβιάδης ήπόρει
δ τι χρήσαιτο τοις παροϋσι πράγμασιν (ΐσ·), κτλ.

Ή Ευκτική επί τών εκθετικών και Βιηγηματικών λόγων.

§. 24. Ανωτέρ&> παρετηρήσαμεν ότι οί δια του or ι και ώς μετά
τών λεκτικών, δ ιηγημαζικών και έν γένει εκθετικών ρημάτων έξη-
γούμενοι λόγοι, ένεστώτος μέν ηγουμένου και μέλλοντος, έκφέρον-
ται καθ' όριστικήν' λέγουσιν δτι τέθνηκε' παρωχημένου δέ ήγου-τ
μ.ένου, κατ' εύκτικήν' ε'Λεγον δζι ειη. Παρετηρήσαμεν προσέτι ότι
ένίοτε, και παρωχημένου ηγουμένου, εκφέρονται ωσαύτως καθ' όρί-
στικήν' ήγγειλεν δτι 'Ελάτεια κατείληπται (δ. Στεφ. 284. ϊδε άν.
§. 3). Ενίοτε δέ τίθενται και άμφότεραι αί εγκλίσεις αύται έν τω αύτω
λόγω" ε'Λεγον δτι Κϋρος μεν τέθνηκεν, Αριαΐυς δε πεφευγώς ειη (Ξ.).

25. Επειδή ή ευκτική έν συνδέσει λόγου αναφέρεται συνήθους
ε?ς το παρελθόν, επεται ότι ή τής οριστικής χρήσις έν τούτοις είναι
ώς έξαίρεσις. Εχει δέ ή έ£αίοεσις αύτη τον αυτόν λόγον 8ν εχει ή
χρήσις τής υποτακτικής, παρωχημένου ηγουμένου, επί τών τελικών
Λόγων, επί τών φόβου σημαντικών, επί ερωτήσεων, κτλ. Παραμε-
λείται δηλ. ή σχέσις τής συνδέσεως, και ό λόγος θεωρείται ό'χι ώς
έξαρτώμ,ενος, άλλ' ώς αύθυπόστατος.

§. 26. Κατ' αυτόν τον τρόπον λέγεται τ ή ύστεραία ήκεν άγγε-
Λος Λέγων δτι ΛεΛοιπώς ειη Συέννεσις τά άκρα (Ξ. Αν. α', β, 21),
και ήλθον άγγελοι δζι (οί Επιδάμνιοι) πολιορκούνται (Θ. Α , 26).

-άνέκραγον οί παρόντες δτι ζή ô άνήρ (Ξ. Αν. Ε', ή, 10), και roô-

τον μεν άνέκραγον πάντες ώς όΛι'γας παίσειεν' (αυτόθι, i 2).— Κϋ-
ρος εΛεγεν δτι ή οδός εσοιτο προς βασιλέα μέγα ν εις Βαβυλώνα
(Ξ. Αν. Α', δ', II)* και εγνω ό Αρχίδαμος δτι οί Αθηναίοι ουδέν
τζω ε> δώσουσιν (θουκ. Β', 12).

§. 27. Μεταφερόμενο; ο λόγος έκ τής ευκτική ς εις την όριστικήν
και ζωηρότερος γίνεται και ώς βεβαιότερος εκφέρεται τό Σνέννεσις
Λελοιπώς εϊη είναι αγγελία του αγγέλου, δια τοϋ Ξενοφώντος δια-
βιβαζομέλ/i, τό ογλ πολιορκούνται είναι οι λόγοι τών αγγέλων* το
or* <Γfi ο άνήρ είναι ή αύτη φωνή τών άνακοαγόντ6>ν, οιτινες παρί-
στανται ώς αυτοπροσώπως λέγοντες ζή ό άνήρ' και ώς ει μ ή υπήρχε
τό δζι' εγώ είπον δτι αληθή λέγεις (Πλ· Χαρμ. 106).
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§. 28. Κατά τόν αυτόν τρόπον λέγεται οί Αθηναίοι τους ξ ο μ μά-
χου ς έδεδίεσαν σφών μή άποστώσιν (θ. Ε', 14)=οί Αθηναίοι βδε-
δίεσαν περί τών συμμάχο^ν μ ή άποστώσιν=έδεδίεσαν μ. ή άποστώσιν
οί σύμμαχοι' ένθα οί Αθηναίοι χωριζόμ.ενοι εκ τής ιστορικής διηγή-
σεως, παρίστανται είς τό μέσον, ώς φοβούμενοι μή άποστώσιν οί
σύμμαχοι, Ώσαύτο^ς είς τό ή πόρου ν τί ποτε λέγει ό $εός (Πλ.) πα-
ρίσταται ό Σωκράτης περιερχόμενος καί άπορων τί Λέγει ό <$·£0ί,κτλ*
ομοίους είς τό οί ΠΛαταιής έβουΛεύοντο ειτε κατακαύσωσι (κατα-
καύσουσι παρ' άλλοις) τους Θηβαίους (Θ. Β', 4), οί Πλαταιής πα-
ρίστανται βουλευόμενοι' είς τό ήρόμην "Αφοβον ει τίνες παρήσαν (Α.)
παρίσταται ό Δημοσθένης ερωτών τον Αφοβον παρήσάν τίνες ;

§. 29. Οί δέ χρόνοι έν τούτοις ρυθμίζονται κατά τό ύποτιθέμ,ενον
χρονικόν σημεΐον τής υπάρξεως τών του λόγου κώλο^ν έκφερομένων.
Εις τό ρδειν ότι έψεύδου αναφέρονται αμφότερα δριστικώς είς τό
παρελθόν καί σύγχρονα' είς τό έτόΛμα (Ανδροτίων) Λέγειν ώς ύπέρ
υμών καϊ δι υμάς εχθρούς εφ εαυτόν εϊΛκυσε, και νυν έν τοις
έσχάτοις έστι κινδύνοις (Α.), τό μέν εϊΛκυσεν αναφέρεται είς τό
παρελθόν, τό δέ έστιν, είς τό ένεστώς. Ωσαύτως είς τό Σ ιμμίου
Λέγοντος, πάνυ έθαύμαζον ει τι εζει τις, κτλ. (Πλ.), δ λόγος έκ τοϋ
παρελθόντος μεταφέρεται είς τό μετέπειτα μέλλον.

§. 30. Καί δ δυνητικός Λόγος τίθεται πολλάκις έν συνδέσει άπα-
ραλλάκτο^ς μεταφερόμενος έκ τοϋ απολύτου λόγου* άπεκρίνατο ΚΛεά-
νωρ δτι πρόσθεν civ άποθάνοιεν ή τά όπΛα παραδοΐεν (Ξ.), όπερ
έν άπολύτω λόγω, ο'χι έκ τής διηγήσεως τοϋ Ξενοφώντος, άλλά κατ
εύθεΤαν έκ προσώπου τών διά τοϋ Κλεάνορος άποκρινομενων, ήθελεν
είναι π ρόσθεν άν άποθάνοιμεν ή τά όπΛα παραδοιμεν' ουτο> καί
έπι άναφορας' χρή τους μέγα φρονοϋντας μή τοις τοιούτοις έπιχει-
ρεΐν, à και τών τυχόντων άν τις καταπρά^οιεν (ΐσ.)' επί όμοιώ-
σεως' Μανία τόν Μειδίαν ήσπάζετο, ωσπερ αν γυνή γαμβρόν ά-
σπάζοιτο (Ξ. ΈΛΛην. Γ', ά, 14). Αλλά ή έξακρίβωσις τών τοιούτων
έκβαίνει τών δρίων τοϋ πονήματος τοϋδε. Περί Προστακτικής έν
συνδέσει Λόγου ϊδε Σ. Π. Ζ>\

-ο-οο-ο Ο-Ο-Ο ύΟΟ-ΟΟ-
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Περί 'Απαρεμφάτου και 'Απρόσωπων 'Ρημάτων.
ΙΙερί 'Απαρεμφάτου.

§. 1. Και ή απαρέμφατος ήτοι το άπαρέμφατον δυνατόν να Οεω-
ρηθή ως καθ' εαυτό τιθέμενον εις τον λόγον, καί ώς έν συνδέσει καί
έξαρτώμενον, οίον τό αίδεισθαι έν τούτοις ουκ ένεστιν, καί δέομαι
συγγνώμην εχειν, κτλ. Αλλά καί ώς εύ*ολώτερον καί ώς συμ.φο:>νό-
τερον προς τά έν τ ή Β . 77. θέλομεν θεωρήσει τό άπαρέιιφατον' ά. ώς
εγκλισιν ρήματος' β', ώς όνομα.

Α'. Τό Άπαρέμφατον ώς Έγκ7νΐσις 'Ρήματος.

§. 2. ύς εγκλισις ρήματος τό άπαρέμφατον συντάσσεται μετά τι-
νο)ν ιδιαιτέρων κλάσεο>ν ρημάτων, δέχεται ύποκείμενον όπερ προσ-
διορίζει την αόριστον αύτοΰ φύσιν, κατηγορούμενοι* έπί τοΰ είναι
καί τών ομοίων, άντιχείμενον καί προσδιορισμός.
Κλάσεις τών ""Ρημάτων μεθ' ών τό Άπαρέμφατον συντάσσεται.

3. Αι κλάσεις τών ρημάτων μεθ' ών τό Απαρέμφατον συν-
τάσσεται είναι μάλιστα*

ά. Τά έφετικά καί τα έκ τούτων προκύπτοντα' οί αγαθοί επιπο-
Υεΐν έθέλουσιν (Ξ.). Ούτω καί αίροϋμαι, προθυμοϋμαι, κελεύω,
κτλ. παρακαλώ, προτρέπω, ικετεύω, πείθω, κτλ. επινοώ, λογίζο-
μαι, [βουλεύομαι, κτλ. Ωσαύτως καί τά εναντία τούτων' κωλύω, α-
ποτρέπω, κτλ. β'. Τα σημ.αίνοντα φύσιν, δύναμιν, ικανότητα, i'^oç
Ttpo'c τι καί τά ομοια.' πέφυκεν άνθρωπος ύπερφρονειν' ούτίο Jyra-
//at, ζολμώ, αναγκάζω, διαπράττομαι, εϊωθα, κτλ' ωσαύτως καί
τα έναντία τούτων' αδυνατώ, δέδοιχα, αίσχύνομαι, κτλ. γ'. Ta (ΐο-
ζασίας, εικασίας καί τών τοιούτων σημαντικά' νομίζω, συμφέρειν
(Πλ.) —ro?)<: άλλους ηγείται πολιτικούς ποιεϊν (Ξ.).— πιστεύω δια-
λύσειν τήν διαδολήν, κτλ. δ'. Τά λεκτικά μετά τών ομοίων'
<7ar κατερεΐν αύτοϋ (Ξ. Κ. II. Α', δ', 8). — fi) πεπονθέναι ώμολό-
γουν (Ξ.);—ώμόμοκε δικάσειν κατά τους νόμους (Πλ.), κτλ.

§. 4. Εν πάσι τούτοις δυνατόν να θεωρηθή τό άπαρέμφατον ώς
άντικείμενον τοΰ ρήμ,ατος της κυρίας προτάσεως "ές ου κ ρέματα'/
επιθυμώ αυτοκράτωρ γίγνεσθαι (Ξ.)=έπιθυμώ της αυτοκρατορίας.
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—βούΛομαι ά>'α)*Γώ^α£===βούλομαι τήν άνάγνωσιν.—εγνω τόν πο-
ταμό? δια6ήναι=τ·ην τοϋ ποταμού διάβασαν.—άπαΛΛάττειν τινά
όφθαΛμίας καί άπαΑΛάττειν τινά (του) (Γ^· — παραινώ σοι ταϋτα
καί παραινώ σοι πείθ εσθαι, κτλ. Αλλά ούτε ή σημασία είναι κατά
πάντα ή αυτή, ούτε ή χρήσις αυθαίρετος.

§. 5. Ùç τά άνωτέρω ρήματα, ούτω καί τά τοιαύτην εννοιαν Ιξη-

γοΟντα επίθετα συντάσσονται//ir' απαρεμφάτου' δυνατός ειπείν.-

δεινός Λέγειν.— Θεμιστοκλής ίκανώτατος ην ειπείν καί γνώναι χαί
πράξαι (Λυσ.). — επιτήδειος ταϋτα παθεΐν (Δ.). — ταπεινή ύμών ή
διάνοια έγχαρτερεΐν α έγνωτε (θ.). — μαΑακός χαρτερεΐν πρδς ήδο-
νάς.—άξιος άαυμάσαι=ά£,ίο0ζ.4μο:στος. Èv τούτοις τόάπαρέμφατον
έκπληροΐ τά τής αιτιατικής (σ· 22, §. 32). Ούτω δε καί ô χρόνος
βραχύς άξίως διηγήσασθαι τά πραχθέντα (Πλ.)=ώς πρός τούτο.
Αλλαχοϋ δέ τά τής γενικής' άξιος τιμάσθαι (Πλ ). — τήν βονΛήν κυ-
ρίαν έποίησαν τής ευταξίας έπιμεΑεΐσθαι (ίσ.). όμοίως τό νόσημα,
μείζον ή φέρειν (Σ.), κτλ.

§. 6. Δυνατόν δέ καί μετά πάσης άλλης κλάσεως ρημάτων νά συν-
ταχθή τό άπαρέμφατον, καί άνευ τούτου πλήρη σύνταξιν δεδομέ-
νων καί μάλιστα μετά τών σημαινόντων διδόναι η προσφέρειν τινί
τι έπι τινι σκοπώ' παρέχω έμαυτόν τέμνειν και καίειν (Πλ·).—οί
ΦΑιάσιοι τήν πόΛιν φυΑάττειν τοις ΛακεδαιμονΙοις παρέδωκαν
(Ξ.).—όσοι περιήσαν τών Θηβαίων παρέδοσαν σφάς αυτούς τοις
ΠΛαταιεϋσι χρήσασθαι, δτι αν βούΛωνται (Θ. Β', 4).

§. 7. Εις ταϋτα τά τελευταία κυρίως αρμόζουσα ή προσηγορία τε-
Μκά απαρέμφατα έφηρμόσθη έπειτα γενικο^τερον καί εις πάντα τά
άλλα όσα ή σημερινή γλώσσα διά τής υποτακτικής καί τοϋ μορίου
rà συνήθως μεθερμηνεύει (§. 3. ά. β'), ώς ειδικά καλούνται τά διά
τής οριστικής καί τοϋ ότι έρμηνευόμενα (§. 3. γ', δ').

Τό Υποκείμενον του 'Απαρεμφάτου.

8. Οταν υποκείμενον τοϋ απαρεμφάτου ηναι τό αυτό πρόσω-
πον όπερ καί εις τό ρήμα τής κυρίας προτάσεως έξ ού τό άπαρέμφα-
τον εξαρτάται, καλείται ταυτοπροσωπία' όταν δέ άλλ,ο ηναι τό υπο-
κείμενο ν τοϋ απαρεμφάτου καί άλλο τό τοϋ ρήματος τής κυρίας προ-
τάσεως, τότε καλείται έτεροπροσωπία. Επί ταυτοπροσωπίας τίθεται
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το άπαρέμ,φατον άνευ ιδιαιτέρου υποκειμένου" ομολογώ άδιχεΐκ.—σν
μεν εΐΛου ζην, εγώ δε κατθανεΐν (Σ ). Μόνον δέ έν συνεπεία λόγου
τίθεται ιδιαίτερον ύποκείμενον τοϋ απαρεμφάτου, διά τίνος άντωνυ-
μ.ίας, άνανεούσης το έν τω ρήματι τής κυρίας προτάσεως, και τοϋτο
κατ' ό νομ. αστική ν* εγώ ήθεΛον τούτω ταύτην ήτις εϊη μεγίστη πι-
στις δούναι, ή μην εγώ τοϋ πατρός άχούειν (Δημ.. προς ΚάΛιππον,
1239).— φασί τίνες ούχ ένονσης έν τη ψυχή επιστήμης σφεΐς έν-
νι θέναι (Πλ.).

§. 9. Γίνεται δε μάλιστα τοϋτο, όταν έκ τοϋ αύτοϋ ρήματος ε-
ξαρτώνται δύο απαρέμφατα διάφοοον έχοντα ύποκείμενον, καθ' έτε-
ροπροσωπίαν και ταύτοπροσωπίαν' άς (δραχμάς Τιμ.όθεος) Ιδία εφη
δανεΐσαι τόν πατέρα Λντιμάχω χαί ούχ αυτός Λαβείν (Δημ. προς

Τιμόθ. 1 J 97).-ει οΐεσθε ΧαΛχιδέας την 'ΕΛΛάδα σώσειν ή Με-

γαρέας, ύμεΤς δ* άποδράσεσθαι τα πράγματα, ούχ ορθώς οϊεσθε
(Δημ. ΦιΛ γ , 1 30). Τοιοϋτον δε και τό παρά Θουκυδίδη (δ', 28)
ουκ ε γη αύτός (στρατηγεΐν), άΛΛ εκείνον στρατηγεΐν. ϊδε και κα-
τωτέρω §. 12.

10. Αλλοις δέ επί έτεοοπροσωπίας. Αύτη υποδιαιρείται εις δύο
περιστάσεις. H πρώτη περίστασις είναι όταν τό ύποκείμενον τοϋ α-
παρεμφάτου ήναι τό άντικείμενον τοϋ ρήματος τής κυρίας προτά--
σεως, και τότε δεν τίθεται ίδιαίτερον ύποκείμενον, επί τοϋ απαρεμ-
φάτου ώς και ανωτέρω (§· 8)' δέομαι σου παραμεΐναι.—έπέταζαν
τω θηραμένει άνεΛέσθαι τους ναυαγούς (Ξ ).—πείθω σε Λέγειν.

§. 1 I. II δευτέρα περίστασις είναι όταν ύποκείμενον τοϋ απα-
ρεμφάτου ήναι πάντη διάφορον και τοϋ υποκεψ.ένου και τοϋ αντι-
κειμένου τοϋ ρήμ.ατος τής κυρίας προτάσεως. Τότε τό ύποκείμενον
τοϋ άπαρευ.φάτου τίθεται κατ' αιτιατικην' άξιώ υμάς άΛΛήΛους δι-
δάσχειν (Πλ.). — ηύχοντο Ξενίαν χαί Παυσίωνα ώς δολίους Λη-

(ρθήναι (Ξ.). - Ιδεί ν σε βούΛομαι και τήν γυναίκα χαί τόν υ ίο ν

τον μόνον (Αρφ. Π Λ. 249)=θέλω να σέ ιδν) και ή γυνή και ό μο-
νογενής υιός μου.

§. 12. Τίθεται δέ και επί ταυτοπροσωπίας ένίοτε τό ύποκείμε-
νον τοϋ άπαρεμ.φάτου κατ' αιτιατικην, όταν διακρίν/] αυτό εαυτό ώς
θεωοοϋν και θεο^ρούμενον, και μάλιστα επί αντιθέσεων' οΐμαι έαέ
παρά σον ποΛΛής και καΛής σοφίας πΛηρωθήσεσθαι (Πλ ),-~φημΙ
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chtvJxsivovç μέν άπολέσθαι, ότι ήσέβησαν, έμέ δε σώζεσθαι, ore
ovJèv ήμάρτηχα (Δνδ.).

Τό Κατηγορούμενον καί οί Προσδιορισμοί τοΰ 'Απαρεμφάτου.

§. 13. Χ(οριστόν κατηγορούμενον είς το άπαρέμφατον τίθεται,
φυσικώ τω λόγω, έπί τοΰ είναι, γίγνεσθαι καί τών ομοίων. Τίθεται
δε κατ' <5νομαστικήν ή αίτιατικήν, καθάπερ είναι ή υποτίθεται και
το ύποκείμενον* νομίζω ούδεν χειρών είναι τών αλλων.—αιτίαν
έ'χω μισόδημος είναι (ΐ1λ.).—ούδενός ύστεροι γνώμη (εφασαν) φα-
νήναι (&■)·—εγώ γαρ Αθηναίους φημϊ σοφούς είναι.—ανά Ακίδας
ήγεΐτο είναι αυτούς (Ξ.). — την πόλιν όντως ήγήσω πολέμου έργα-
ςήριον είναι (Ξ ).— οϊτινες αυτόχθονες είναι φαμέν (ΐσ. Συμμ. ΐζ').

§. 14. Οταν δέ ύποκείμενον τοΰ άπαρεμφάτου ήναι το άντικεί-
μενον του ρήματος της κυρίας προτάσεως (§. 10), τότε, έλξεως καί
άφομ.οιώσεως νόμω, τίθεται συνήθως τό κατηγορούμ.ενον δμ.οιοπτώ-
τως αύτω' εδέοντο Κύρου ώς προθυμοτάτου γενέσθαι (,Ξ.), καί πάν-
τοτε σχεδόν ούτως, όταν προηγηται γενική μετοχής δοξαστικού,
λεκτικού ή τοιούτου τινός ρήματος* τών δοχούντων σοφών είναι
(Πλ.).— τών φασχόντων διχαστών είναι (Πλ.). Μένει δε ώς άμ,ετά-
βλητος φράσις τό είναι τι' τών δοχούντων τι είναι (Πλ. Γοργ. 472).
—àvâpl οίομένω τι είναι (Πλ. Μενεζ. 247).

§. 15. Ούτω καί έπί δοτικής* εύδαίμοσιν ύμιν εζεστιν γίγνεσθαι
(Δ.).—Κύρος άνεγέλασεν έπί τω χρείττονι τοΰ νΕρωτος φάσκοντι
είναι (Η.). Λσαύτ&)ς καί μή άναγχάσης έμε χαχήν γενέσθαι (Εύρ.),
όπερ συμ.πίπτει τω ανωτέρω γενικώ κανόνι, ότι τό ύποκείμενον τοΰ
απαρεμφάτου έπί έτεροπροσωπίας τίθεται κατ' αι'τιατικήν (§. II).

§. 16. Τό αυτό ισχύει καί περί τών προσδιορισμ.ών* έψηφίσασθε
έζελθεΐν βοηθήσοντες (Α.).—άνευ εκείνων εφασαν γνόντες τολμή-
σαι (θ.). — ου τοΰ βελτίονος σώματος εστίν έχοντος τά σχήματα
σχηματίζειν; (Πλ.) — συνέβη τω XaGpia έκπλεΐν μίαν ναΰν έχοντι
(Δ.). — άλλως πως πβρίζεσθαι τά επιτήδεια ή ώνονμένονς όρκοι
ήάη κατέχουσιν ήμάς (Ξ.).

§. 17. Αλλά καί έπί κατηγορουμένου καί έπί προσδιορισμών,
τών μετοχικών μάλιστα, ποικίλλει πολλάκις έν τούτοις ή χρησις.
Δυνατόν π. χ. καί γενικής ηγουμένης νά επηται κατ' αίτιατικήν τό
κατηγορούμενον ή ο προσδιορισμός' έδέοντόμου προστάτην γενέοθα0
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(Η.).-δέομαι υμών καταψηφίσασθαι Θεομνήστου, ένθυμοημένους,

κτλ. Ωσαύτως καί δοτική; ηγουμένης' συμφέρει αυτοίς φίλους μάλ-
Λον ή πολεμίους είναι (Ξ ).—εξεστir νμΐν, λαδόντας όπλα, κτλ.
(Ξ.). — καί Ξενία τώ Αρκάδι ήκειν παραγγέλλει λαβόντα τους
άνδρας (Ξεν Αν. α', β', 1).

Τό Άντικείμενον του 'Απαρεμφάτου.

18. Τό άντικείμενον τοϋ άπαρεμφάτου τίθεται κατά τήν φύ-
σιν τής τών ρημάτων τάξεως εις ην άνήκει* έπιθυμεϊν αρετής.—

χρήσθαι βιβΑίοις.-πατεΐν τήν δίκην. — παραλύειν τινά τής αρχής.

— δίδομαι τινι χρήματα, κτ7^. Περί άλλων χρήσεο^ν τοϋ άπαρεμφά-
του και περί τών εις αυτό προστιθεμένων μορίων ίδε Σ. Π. Β.
Β'. Τό Άπαρέμφατον ώς "Ονομα.

§. 1 9 Ει μέν τό άπαρέμφατον διά τοϋ άΰθρου δεν γίνεται τέ-
λειον ούσιαστικόν δνομα, πλησιάζει ομως τοσούτον εις τήν τούτου
φύσιν, πάσαν αυτού χρήσιν, κατά παιαν πτώσιν καί κατά πάντα
τρόπον έκπληροϋν, ώστε δύσκολους διακρίνεται. — τό λέγειν, ό λό-
γος' το άρχε ιν, ή αρχή.

§. 20. ύς τοιούτον έκλαμβανόμενον τό άπαρέμφατον τίθεται εις
τόν λόγον υποκείμενον, κατηγορούμενον, άντικείμενον, προσδιορι-
σμός. Επειδή δέ καί ώς ό'νομα τιθέμενον τό άπαρέμφατον δεν άπο-
βάλλει τήν ρηματικήν αύτοϋ φύσιν, διά τοϋτο, καί επί τή; ονομα-
τικής χρήσεως δέχεται 'ίδιον υποκείμενον, κατηγορούμενον, κτλ.

Τό 'Ονοματικον Άπαρέμφατον ώς Υποκείμενον
καί Κατηγορούμενον τοϋ λόγου.

§. 21. Το όνομ,ατικόν άπαρέμφατον τίθεται υποκείμενον καί κα-
τηγορούμενον εις τόν λόγον, ώς καί παν άλλο ό'νομα' ου^· ούτως ήδύ
έστι τό ε'χειν χρήματα, ώζ· άνιαρον το άποΰάλλειν (Ξ.).—τοΰτό έ-
στι τδ άδικεΐν τό π ΐέον τών άλλοιν ζητεΐν ε'χειν (Πλ·).—τό δί-
κην όιΰόναι πρότερον πάσχε ι ν τί έστιν ή ποιεΐν ; (Πλ.)

Τό Όνοματικον Άπαρέμφατον ώς Άντικείμενον.

22. Τό όνοαατικόν άπαρέμφατον τίθεται άντικείμενον εις τόν.
"λόγον, ώς καί τό ρηματικόν, κατά τήν φύσιν τής τών ρημάτων τά-
ξεως εις ην ανήκει' τοϋ διαλέγεσθαι άμελεΐν (Πλ.).—πιστεύω τω
κοσμίως ζήν (Α.). — τό τελευτήσαι πάντων ή πεπρωμένη χατέχρινδ



96 , ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ.

τό (U καλώς αποθανεϊν Ιδιον τοις σπουδαίοις ή φύσις άπένειμεν
(ίσ ).—τό αρχικούς είναι ανθρώπων παιδεύεις αυτούς ; (Ξ.).
Το Όνοματικόν Άπα ρ έμφατον ώς Προσδιορισμός.

§. 23. Καί ώς παντοίος προσδιορισμός τίθεται εις τόν λογον τό
όνοματικόν άπαρέμφατον, άποοθέτο;>ς τε καί έμπροθέτως" άήθης τοϋ
κατακούειν τινός (Ξ ) — οί έμποροι τά πελάγη διαπερώσιν ένεκα
τοϋ πλείω ποιήσαι τήν ύπάρχουσαν ούσίαν (ίσ.).—αί καλώς πολι-
τευόμεναι δημοκρατίαι προέχουσι τώ δικαιότεραι είναι (Α.).—
Σωκράτης εθαυαάζετο επι τω εύθύμως ζήν (Ξ.). — τό προσταλαι-
πωρειν τω δόξαντι καλώ ουδείς πρόθυμος ην (Θ. Β\ 53).— Κϋρος
πάντων τών ήλίχων διαφέρων έφαίνετο είς τό ταχύ μανθάνειν â
δέοι (Ξ. Κ. Π. Λ', γ, 1).

Τό Υποκείμενον και Κατηγορούμενον τοΰ 'Ονοματικού
Απαρεμφάτου.

24. Καί επί της ονοματικής χρήσεως δέχεται τό άπαρέμφατον
ίδιον υποκείμενον καί κατηγορούμενον, κατά τους προεξηγηθεντας κα-
νόνας, κατ όνομαστικήν μέν επί ταύτοπροσωπίας, κατ' αίτιατικήν δέ
επί έτεροπροσωπίας' άντί του έπελθειν αύτοί (θ.). — τό είναι Φί-
λιππον πάντων, ένα οντά, κύριον πολλώ προέχει (Α.). — διά τό
τούς πολεμίους προεισεληλυθέναι (Α.). όσαύτως ή πόλις σφών τε-
τείχισται, ώστε ικανή είναι, κτλ. (Θ. α', 91). — ή τής ψυχής φιλία
διά τό άγνή είναι καί άκορεστοτέρα εστίν (Ξ. Συμπ. Η, 15).—(Ϋ/ά
τό ξένος είναι, ουκ αν εΐη άδικηθήναι ; (Ξ. 'Απομν. Β', ά, 1 5).

Περι Άρθρου έν τω Άπαρεμφάτω.

§. 25. Επί γενικής καί δοτικής τίθεται συνήθως τό άρθρον εις τό
άπαρέμφατον, ώς μετά τών ανωτέρου πολλά άλλα δεικνύουσι παρα-
δείγματα" τοϋ δραπετεύειν δεσμοίς οί δεσπόται τούς οίκέτας ειρ-
γουσιν (Ξ.).—πρός τό μετρίων δεΐσθαι πεπαιδευμένος (Ξ. Απ. Α,
β, 1). Επί ονομαστικής δέ, υποκειμένου τόπον επέχοντος τοϋ απα-
ρεμφάτου, καί επί αιτιατικής, αντικειμένου τόπον επέχοντος, δυνα-
τόν να τεθή ή να παραλειφθή τό άρθρον.

§. 26. Τίς ή διαφορά τής ένάρθρου καί άναρθρου χρήσεως εν τού-
τοις τοϋ απαρεμφάτου είναι δυσαποφάσιστον (ϊδε Είσαγ. Ελλην.
Συντάξ. σ. 484). Φαίνεται δέ ότι καί ένταϋθα τό άρθρον, τά τοϋ
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άρθρου έκπληροϋν, αναδεικνύει το άπαρέμφατον ώς το κύριο ν μέρος
της προτάσεως, περί ου καταφάσκεται η άποφάσκεταί τι' το ζην, τό
διαΛέγεσθαι, τό θάνατον δεδιέναι, κτλ. Ασαύτως κατ' αιτιατικην*
πειρώ κατεργάσασθαι τό είδέναι â βούλει πράττειν (Ξ. 'Αχοιιγ.

Γ', ς-', ι 8).

§. 27. Παραλείπεται δέ το άρθρον επί απαρεμφάτου, δταν ήναι
ύποκείμενον τών άπροσώπων ρημάτων' δεΖ λέγειν.— ού δει αντα-
διχεΐν (Πλ.), κτλ- (ϊδε κατο^τέρω), και ένθα ώς κυριώτερον μέρος τοϋ
λόγου αναφαίνεται πολλω μάλλον τό κατηγορούμενον μετά τοϋ εστίν,
συμ,πληρούμενον δια τοϋ απαρεμφάτου* οικονόμου αγαθού εστίν ευ
οίχεΐν τόν έαντοΰ οίκον (ξ. Οίκον. α', 25). Τοϋτο δέ προσεγγίζει
εις την ίδέχν τών απρόσωπων, ώς ει ήν προσήκει ή προσήκον έστι
ζω άγαθώ οικονομώ ευ οίχεΐν τόν έαυτοϋ οικον. Ούτω και ούχ ήδύ
πολλούς έχθρονς εχειν (α.)=δυσαρεστεϊ (ϊδε κατο^τέρω §. 30), κτλ.
Ωσαύτως παραλείπεται τό άρθρον επί απαρεμφάτου και επί αιτιατι-
κής, και τότε τό άπαρέμφατον αναλαμβάνει την καθαράν ρηματικήν
αύτοϋ φύσιν* βούΛομαι δηλώσαι, κτλ. (σ. 91, §. 4).

Περί Άποοσώπων 'Ρημάτων.

§. 28. Απρόσωπα ρήματα όνομάζονται τά μόνον κατά τόν τύπον
τοϋ τρίτου προσώπου σχηματιζόμενα, ή έν χρήσε», ό'ντα τουλάχιστον,
ποοσωπικόν δέ ητοι εμψυχον ύποκείμενον ού δεχόμενα. Τα ρήματα
ταϋτα είναι έκ της φωνής ώ και έκ τής φο^νής μαΓ. Εκ τούτων δέ
τά μεν πρώτα έςηγοϋσιν εννοιαν τοϋ πρέποντος η μή πρέποντος, του
αναγκαίου η μή άναγκαίου, κτλ* δει, προσήκει, χρή, κτλ' τα δέ
δεύτερα έξηγοϋσιν Ιννοιαν Λεγομένου, οριζομένου, αποφασισμένου
τινός, κτλ' Λέγεται, αδεται, ενδέχεται, πέπρωζαι, κτλ.

§. 29. ύς προς την σύνταξιν τά ρήματα ταϋτα δυνατόν να θεο}-
ρηθώσ'.ν υπό δύο έπο ψ ει ς* ά. càc έχοντα ύποκείμενον τον έΐ αυτών
έξαρτώμενον Λόγο ν' β', ώς έχοντα ύποκείμενον ζην άφηρημένην
εννοιαν ζης αύζών σημασίας.

Α\ Τα 'Απρόσωπα 'Ρήματα έχοντα' ύποκείμενον
τόν εξ αυτών έξαρτώμενον λόγον.

§. 30. Επί της πρώτης ταύτης περιστάσεως λόγος έκ τών άπρο-
σώπων έξαρτώμ.ενος είναι τό άπαρέμφατον, έπου.ένως τό άπαρέμ-
<ραζον είναι αυτών ύποκείμενον* δει λέγειν, οίον ειπείν τό λέγειν
(ΣΤΝΤ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α.) 7



98 ΤΜΙΙΜΑ ΠΡΩΤΟΝ.

έστί δέον. — το φέρον έκ S-εον καλώς χρή φέρειν. Καί τα εικός,
άναγκαΐον, χαλεπόν, κτλ, μετά του έστίν, ιδέαν «προσώπου έξη-
γοΰσιν (ϊδε Σ. /7. 2?'. σ. 395), δθεν καί δέ/ονται την σύνταξιν αυτών
(ϊδε άνωτέρω §, 27)' ούτω καί λέγεται βροντήσαι, πέπρωται
νεΐν, κτλ.

§. 31. Καί ύποκείμενον δέ ον του άπροσώπου το άπαρέμφατον
δένεται ίδιον ύποκείμενον. Τοϋτο δέ τίθεται κατ' αίτιατικήν'
αυτούς παρείναι (Ξ.) = το αυτούς παρείναι = ή αυτών παρουσία
έστί δέον.—χρή έκαστον την έαυτού γνώμην άποφαίνεσθαι (Πλ.).
Ωσαύτως καί όταν τό άπρόσωπον, α— άλλου ρήματος έξαρτώμενον,
έκφέρηται καί αυτό κατ' άπαρέμφατον* ίΐιό 3-υμοειδή και πράόν φα-
μεν εκάστοτε είναι δεΐν τον αγαθόν (Πλ.)' ούτω δε έκφεοόμενον τό
άπρόσωπον καί υποκειμένου τόπον επέχον τίθεται καί ένάρθρως* ορ-
θώς εχει τά δεΐν είναι τοιούτον (Πλ.).

§. 32. Οταν δέ μετά τά ρήματα, φημί, ηγούμαι, οιμαι, επωνταε
τα απαρέμφατα χρήναι, δεΐν, κτλ, ταΰτα άποτελοΰσιν ώς εν ρήμ.α,
ήγονμαι-χρήναι, οιμαι-δεΐν' καί τότε ή δύναμις τοΰ προσωπικού
ελκει τήν τοΰ άπροσώπου, καί τό ύποκείμενον καί κατηγορούμενον
τίθενται κατ' ονομαστική ν, ώς ήθελεν είναι καί λείποντος τοΰ άπρο-
σώπου* οϊεσθε χρήναι ύμεΐς άπολέσαι (Λυσ.)=ει οιεσθε άπολέ-
σαι. Ούτω καί έπί κατηγορουμένου' Αλκιβιάδης ύβριστής ωετο δεΐν
είναι (Α.).

§ 33. ΐπάρχουσι δε καί ρήματα τα όποια, ώς προσωπικά καί
ώς απρόσωπα έκλαμ.βανόμενα, δέχονται τήν τών προσ(οπικών καί
τήν τών άπροσώπο^ν σύνταξαν, κατά ταύτοπροσωπίαν δηλ. ή έτερο-
προσωπίαν* εδόκει Ξενοφώντι, βροντής γενομένης, σκ?/πτός πεσεΐν
είς τήν πατρφαν οικίαν (Ξ. Αν. Γ', ά, 7). — δοκεΐς civ η πόλιν ?}
στρατόπεδον ή λησιάς ή κλέπτας πράζαι αν τι δύνασθαι, εί άδι-
κοΐεν αλλήλους; (Πλ. ΙΙολ. α', 351)—όψολόγηται ό ιατρός σωμά-
των είναι άρχων (ΓΙλ.).—ομολογείται τούς άπό /Iιός ενγενεςάτονς
τών ήμιθέων είναι (ϊσ.).

Β'. Τά Απρόσωπα 'Ρήματα έχοντα ύποκείμενον τήν
άφηρημένην εννοιαν της αυτών σημασίας.

§. 34. Επί της περιστάσεως ταύτης τα απρόσωπα συντάσσονται
κατά τήν έν αυτοίς περιεχομένην εννοιαν* δει χρημάτωγ=^'ίατι δεία
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(=ελλειψις) χρημάτων.—ένδεϊ μοι χρημάτων =ϊττι μοι ενδεια
χρημ.άτων.—μεγάλου τινός έδει σωτήρός τε αυτή (Πλ.).—μετα-
μέλειμοι Γ0ϋΓθΐ>=γίγνεταί μοι μετάμελος τούτου, κτλ.—αυτόν γάρ
σε δεΐ Προμηθέως (Αισχύλ. Προμ. αύτον εχει χρεία Προ-

μγϊθεως" ουτο3 παρά Σοφοκλεΐ (Φ. 646) orot; σε χρεία καί πόθος
μάλιστ έχει. Èv τοις προηγούμενοι; ή γενική γίνεται καί ονοματική'
νυν τοίνυν ύμιν μελησάτω τών πεπραγμένων (Αυσ. κατά Νικοιι.

30) καί έμοί μελήσει τοϋτο (Àctp. ΙΙλ. 229)' το πρώτον=εστι
μ.οι μέλησις ήτοι φροντίς τούτου ή περί τούτου, το δεύτερον=τοΰτο
εστι μοι φροντίς, κτλ. ϊδε πλείονα περί Απρόσωπων εν Εισαγωγή
'Ελληνικής Συντάξεως, σ. 557.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΑΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΟΝ.
Περί Μετοχής καί τών είς τ ô ς καί τέ ο ς 'Ρηματικών.

Περί Μετοχής.

§. I. Δυνάμ,ει τής ρημ.ατικής φύσεως συντάσσεται ή μετοχή, ώς
καί πασα εγκλισις ρήματος κατά το ίδιον ρήμ.α' γης.·—'

φοιτών είς τά διδασκαλεία.—ιΐ'όγου άφροντιστών.—πολεμών τη
κακία.—λέγων ταϋτα.'—ώσπερεί υπό άγαθοϋ πύκτου πληγείς (Πλ.).
—λουόμενος τήν κεφαλήν.—δύναμιν κεκτημένοι (Δημ.), κτλ.

§. 2. Δυνάμ.ει τής επιθετικής φύσεο^ς τίθεται είς τον λόγον r, με-
τοχή τριχώς μ.άλιστα* ά. έπιθετιχώς' β'. κατηγορηματικώς' γ', πα-
ρενθετικώς.

Α'. ΊΕΓ Μετοχή επιθετικώς.

§. 3. 'Επιθετικως τίθεται είς τόν λόγον ή μετοχή συμπλεκομένη
μετά του ούσιαστικοϋ, ώς καί πάν έπίθετον" ô 3-ερμαίνων ήλιος, τ?
λάμπουσα άκτίς, τό xatov πνρ.

§. 4. ί*2ς δε τά καθ'αύτό επίθετα λαμβάνουσιν ενίοτε ούσιας-ικοΰ
χαρακτήρα, ούτω καί ή μετοχή, ένάρθρο^ς μέν μάλιστα, ώς d <^ώ-
χω^, ο Γυ^'ώκ, oc ^orr^c, oî πολιτευόμενοι, κτλ' ενίοτε δέ και
άνάρθρως' έρών ερωμένη άπειλεΐ.—διαφέρει μαθών μή μαθόνϊος.
Συχνότατα δε ούσιαστικώς εκλαμβάνεται ή μετοχή επί του ουδετέ-
ρου γένους, άφηρημ-ένην εννοιαν έξηγοϋντος' ro δεδιός=ο-φόβος, τό
ποθοϋν=-ο πόθος, ro βουλόμενον=τ\ βούλήσις, κτλ.



100 , ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ.

§. 5. ός τό άπαρέμφατον καί επί της ονοματικής χρήσεως δέν
αποβάλλει τήν ρηματικήν αύτοϋ φύσιν, ουτο) καί ή μετοχή" όθεν λέ-
γεται υ τής αρετής έπιμελόμενος, ό τους θώρακας ποιών, ό γράμ-
ματα είδώςΊ οί τόν θάνατον δεάιότες άνθρωποι, ώς ήθελεν είναι
καί τό τους ανθρώπους τόν θάνατον δεδιέναι, κτλ.

§. 6. Δέχεται δε ή μετοχή ενίοτε καί όνοματικήν σύνταξιν παρά
ποιηταΐς" ό κείνου τεκών (Εύρ.)=τοκεύς, κτλ. Τοιούτον παρά πε-
ζούς τό οί προσήχοντες=οι συγγενείς, καί μάλιστα τό ανωτέρω (§.
4) σημειωθεν ούδέτερον γένος τής μετοχής' rô άποβάν τής Συμφο-
ράς (Θ. Β', 87).—τό τοϋ κρείττονος συμφέρον (Πλ.).

Β. Ή Μετοχή κατηγορηματικώς.

§. 7. Clς κατηγόρημα η κατηγορούμενον τίθεται εις τον λόγον ή
μίτοχήι κατά πρώτον, μετά τοϋ είναι καί τών συγγενών ρημάτων*
ry^àr/ ω —νόμος έστιν ô βοηθών.—ούδαμοΰ τά μή

όντα όντα έστιν (πλ.). — νυν γάρ ευτυχούσα τυγχάνεις (Σ. Ήλ.

.—λανθάνει ών.—ενλαβοϋ μή φανής κακός γεγώς=μ.7) κτεί-
νας γένη (Σ. Τραχ. 1)29).

§. 8. Τίθεται, δεύτερον, ώς κατηγορούμενον ή μετοχή μετά τι-
V63V ιδιαιτέρων κλάσεων ρημάτων, αΐτινες αιτοϋσι τήν μετοχήν, ώς
αί προσημειίυθεισαι αιτοϋσι τό άπαρέμφατον (σ. 91, §. 3). Είναι δέ
τοιαϋτα ρήματα μάλιστα' ά. τά ένάρξεως, Λήξεως καί συνεχείας
σημαντικά' ήρχόμεθα πρώτον αθροίζοντες (Ξ.).—ου ποτε Λήγει κι-
νούμενο ν (Πλ.).—πολεμούσα τόν αεί χρόνον διάγει (Πλ.)· β', τα
καρτερίας, άνοχής καί ι}υχικοϋ παθήματος σημαντικά* ει τις καρ-
τεροι άναλίσκων άργύριον φρονίμως (Πλ.).—oy àV άνασχοί-
μην πλεονεκτοΰντας όρών τους άτακτοϋντας (Ξ. Κ. Π. Ζ', β', 6).

ήδεται λέγων αεί (Εύρ.).— δςτις ισχυρώς χρήμασιν ήδεται, ευ
ϊσθι τούτον και δαπανώντα ισχυρώς ανιασθαι (Ξ. Κ. Π. Η, γ'. 44).

§. 9. Είναι προσέτι τήν μετοχήν αι'τοϋντα ρήματα* γ', τά αίσθή-
αεως, γνώσεως καί κατανοήσεως σημαντικά' ryr c?' οϋχέτ άκούω,
αλλ αυτός ήδη παρών όρώ Λακεδαιμονίους ήκοντας (Ξ.).—πληγάς
οίδα λαμβάνων (Ξ.).—κατενόησαν ού πολλούς τους Θηβαίους όντας
(Θ. Β, 3)' δ', τά δείξεως, δηλώσεως καί τών τοιούτο>ν σημαντικά*
άνανδρίας ένεκα δειχθήσεται τοϋτο πεποιηκώς (Δ.). — τοϋτο τό
γράμμα δηλοΐ ψευδή τήν διαθήκην ουσαν (Δ.)' έ. τά έχοντα τήν
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εννοιαν του άγγέΛΛειν' που δήτα νυν ζών ή θανών γ' ά^γέΛΛεζαι;
(Σ. Γρ. 73). Σπανιώτ ερον δέ τά έχοντα την εννοιαν του νόμιζεivy
Λέγειν και τών τοιούτων' πάσι ταϋτα δεδογμένα ήμΐν νόμιζε (Πλ.
ΠοΛιζ. Ε, 450).—πόζερόν σε φώμεν νυν σπουδάζοντα η παίζοντα;
(Πλ.)* ούτω και τίθημί σε όμοΛογοΰντα, κτλ.

§. 10. Πολλά τών προηγουμένων ρημάτων δέχονται και άλλην
σύνταξιν, και μάλιστα την μ.ετ' απαρεμφάτου και την μετά τής ό-
ρισζικής και του δτι' ούτω π. γ. τά γνωστικά' οίδα μαρζυρήσεσθαί
μοι (Ξ.).—ούχ. οίσθα δζι χαί δσον σκαρδαμνζτω γρόνον πάνυ πο-
Λύς μοι δοχεΐ είναι ; (Ξ. Κ. Π. Α , δ', 28)' ούχ ι δέ άδιαφόρως ώς
προς την εννοιαν. Περί τούτων παραπέμπω εις την Σ. Π. Β, σ.
415* μάλιστα δέ εις την Είσαγ. 'ΕΛΛην. Συντ. σ. 605—609, ένθα
κατά πλάτος περί τούτου γίνεται λόγος.

Γ'. Ή Μετοχή παρενθετικούς-.

§. II. Παρενθετικώς η μάλλον παραθετικώς και παρατακτικώς
τίθεται εις τόν λόγον ή μετοχή μετά πάσης κλάσεως ρημάτων, όταν
μετά του ρήματος μέν τής προτάσεως άποτελη ενα λόγον πλήρη,
αλλά καθ' έαυτήν λαμ.βανομ,ένη άποτελνί άνεζάρτητον λόγον, χρησι-
μεύοντα εις πληρέστερον προσδιορισμόν τής κυρίας προτάσεοις.

§. 12. Τίθεται δέ ή μετοχή κατ' αυτόν τόν τρόπον* ά. εις δήΛω-
σιν αναφοράς' δοϋΛος ων εφασκες είναι δεσπότης=αυ δς ει δούλος
=σύ εί δούλος, και έφασκες είναι δεσπότης. Αύτη καλείται αναφο-
ρική μεζοχή' β'. εις έζήγησιν χρόνου' ζαΰζα ποιήσανζες έπι ζάς
άΛΛας νήσους έζράποντο (Hp.)' χρονική μετοχή' = έπεί εποίησαν
ταύτα* γεις δήΛωσιν αιτίας* ο Λ είσθε δ' ήδικηκότες τόν άνδρα
τόνδε (Σ. Φ. 1035)' αιτιολογική μετοχή' το ζεΛικόν αϊζιον δηλοϋ-
ται δια του μέΛΛοντος, και μάλιστα μετά τών κινήσεως σημαντι-
κών ρημάτων* ηκε δουΛωσόμενος (θ. α', 48). — καϊ καζήρχεν ήδη
(Κϋρος) άναττηδών έπι τους 'ίππους ή διατοζευσόμενος ή διακον-
τιονμενος από ζών ϊππων (Ξ. Κ. Π. α', ιδ', 5), κτλ. τελική με-
τοχή' δ', εις δήΛωσιν τού πόρου και τρόπου' Ληϊζόμενοι ζώσιν (Ξ.
Κ. Π. Γ', β', 25).—άΛΛά θαρμήσας Λέγε (Πλ.), κτλ* τροπική με-
ζοχή' = μ.ετά θάρρους ειπέ' έ. εις δήΛωσιν υποθέσεως' ταϋτ έχων
απανζ ε χω (Σ )· υποθετική μετοχή' ç. εις δήΛωσιν έναντ Κύματος
τίνος ποός τά υπό του ρήμ,ατος τής κυρίας προτάσεο)ς έκφερόμενα*
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πολλοί μεν οντες ευγενείς είσι κακοί (Εύρ.)=κ*ίπερ οντες' έναν
τιωαατική μετοχή.

§. 13. Πολλαί τών τοιούτιον μετοχών, πρός άνάδειζιν μείζονα
ττ,ς εννοίας αυτών, παραλαμβάνουσι καί διάφορα κατάλληλα μ.όρια'
ή χρονική τά ενταύθα, δ ή, είτα, κτλ' ή αιτιολογική τά άτε, οία,
κτλ' ή έναντιωματική τά καί, χαίπερ, κτλ. ϊδε περί τούτο^ν Σ. Π.
Β'. καί Είσαγ. Έλλην. Συντάξεως.

Περί 'Απολύτων Μετοχών.

§. 14. Καιά τήν μέχρι τοΰδε έζηγηθεισαν χρήσιν ή μετοχή συμ-
φωνεί πάντοτε πρός τό ύποκείμ ενον, κατηγορούμενον, άντικείμενον,
κτλ, εί; προσδιορισμόν τών οποίων τίθεται, ή τών όποίο>ν τόν τό-
πον έπέχεΓ βουλεύσας καί τον βονλευτικόν δρκον όμόσας (Σο^κρά-
της) ουκ ήθέλησεν έπιψηφίσαι (Ξ. '^jr. Α', ά, 18). — Ί\δεσαν αυτόν
τεθνηκότα (Ξ.).—?Ιδει εαυτόν ήττονα όντα (Ξ.), κτλ.

§. 15. Αλλ' έκτος ταύτης υπάρχει καί ετεροία τις χρήσις τής με-
τοχής, έν ή λείπει πάσα τοιαύτη συμφο^νία' σεισμού γενομένου,
λύθησαν.—άΧ/ά rô στρόφιον λυθέν, rd κάρυα μούξέπιπτεν (Αρφ.
Λποσπ.). Επί τής τοιαύτης χρήσεως αί ρ.ετοχαί καλούνται απόλυτοι,
Ή Απόλυτος Γενική.

§. 16. Εί καί κατά πασαν πτώσιν τίθεται απολύτως η μετοχή
ή άπόλυτος ομο)ς γενική είναι ή συχνότερα καί περιφημότερα παρά
γραμματικοΐς. ύς κανόνες περί τήν χρήσιν τής απολύτου γενικής
ορίζονται' ά. τό δια τής μ.ετοχής σχημ.ατιζόμενον κώλον, όπερ σύγ-*
κείται έκ διπλής γενικής, πρέπει κατά τι νά προσδιορίζει όλόκληρον
τό κώλον τής κυρίας προτάσεως' β', πρέπει νά ήναι έτεροπροσωπία
επί του υποκειμένου τών δύο κώλων* $εοϋ θέλοντος, ουδέν ισχύει
φθόνος (Γν.). Ωσαύτως τούτων λεχθέντων (υπ' άλλου προσώπου),
άπήλθον έγώ' τούτο δέ είς τό αυτό πρόσωπον άναφερόμενον πρέπει
νά γένη ταϋτα ειπών άπήλθον έγώ.

§. 17. Εκ τής χρονικής σημασίας όρμηθεΐσα ή χρήσις τής απολύ-
του γενικής έπεξετάθη καί είς όλας σχεδόν τά; άλλας όσων ή μ.ετο-
χή είναι δεκτική, καί μή απόλυτος ούσα' άναχωρησάντων των Πε-
λοποννησίων, οί Σπαρτιάται έόοήθουν (Θ. α', 8). — τούτων ούτως
εχόντων (Πλ.)=έπεί.— νοσήματος μή οντος, ούδεν δεϊ φαρμάκου

(Πλ. ΛιΐίΓ. 225)=έαν ή όταν μή ή.
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§. 18. Et καί ανωτέρω παρετηρήσαμεν δτι ως κανών 'περί τήν
χρήσιν της απολύτου γενικής ορίζεται δτι πρέπει νά ήναι διάφορον
το ύποκείμενον της κυρίας προτάσείος καί το της μετοχής, ρηματικώς
έκλαμ,βανομ.ένης, πολλάκις όμ.οκ απαντάται απόλυτος γενική έχουσα
ύποκείμ.ενον τό της κυρίας προτάσεοΛς ή τό άντικε'μ.ενον αυτής'
θησάντων υμών προθύμως πόλιν προσλήψεσθε ^Θ.).—καί εις αυ-
τήν διαΰεΰηκότος ήδη Περικλέους ήγγελθη αύτώ (θ. λ, ριδ';, κτλ.

Ή 'Απόλυτος Δοτική.

§. 19. Σπανιωτέρα είναι ή χρήσις της απολύτου δοτικής. Τίθε-
ται δε καί αύτη μ.άλιστα' ά. εις δήλωσιν χρόνου' περιϊόντι τω ΰέ-
ρει οί Κορ'ινθlol έοτρατοπεδεύσαντο επί 'Ακτίω (θ. α', 30)—πε-
ριϊόντι δε τω ένιαυτω, χαίνουσι πάλιν οί έφοροι φρονράν (ξ. 'Ελ-
λην. Γ', β',·24)' β', εις δήλωσιν του δι ου' 'Ελλήσποντον ϊκοντο
νότω τρίτον ήμαρ άέντι (Θεόκρ.).

§. 20. Εκ της οργανικής ταύτης σημ.ασίας φαίνεται ότι έλ^αβε τάς
πρώτας αρχάς ή απόλυτος δοτική διότι ό'χι μ,όνον τό Κϋρος έξελαύ-
νει σνντεταγμένω τω στρατεύματι παντί (Ξ. 'Αν. Α', ζ\ 14)' τό
ηύλίζεσθε εγχεχαλινωμένοις τοις ΐπποις (Ξ. 'Αν. Ζ', ζ', 6), κτλ,
αλλά καί τό άνωτέρο) περιϊόντι τω ένιαυτω, κτλ, ένταϋθα κυρίως
άνάγεται=τώ τελευτώντι ένιαυτω, καί, χυοα'ίκώτερον, με τό τέ.ίος
του έτους. Αλλαχου δε ή μετοχική δοτική τίθεται δυνάμει του ρή-
ματος" άπορουμένοις προσελθών (Ξ ).—ήμέραι ήσαν τή Μιτυλήνη
εαλωκυία επτά, ore, κτλ. (θ. Γ', 29) = είχε τρείς ημέρας αφ'ου.
rH 'Απόλυτος Αιτιατική.

§. 21. Η απόλυτος αιτιατική έκ προσωπικών ρημάτων γινομ.ένη,
μετά τών μ.ορίο^ν ώς και ώσπερ τίθεται, κατά πρώτον, εις δείξιν
-άληθ-.νης ^ ώς αληθινής αιτίας" <i>ç ούν τά μέν οίκοι στρατείαν ουσαν,
τάδε δέ έορτήν, έμοί μεν ού δοκεΐ διαλύειν τήν δε τήν πανήγυριν
{Ξ. Κ. Π. Τ', ά, 10).—τούτων δε φανέντων, ουδέν έτι άλλο οίω-
Υΐζόμενοι έπορεύοντο, ώς ούδένα λήσοντα τά τού ΰεοΰ σημεία (ξ.
Κ. Π. Α', ς-', 1).—πολλοί τών αδελφών άμελοΰσιν, ώσπερ έκ πο-
λιτών μεν γιγνομένους φίλους, εξ αδελφών δέ ου γιγνομένους
(Η. Απ. Β', γ', 3)=ούτ(ος ώς ει, κτλ.

§. 22. Τίθεται, δεύτερον, ή απόλυτος αιτιατική, γινομένη έκ τών
προεξηγηθέντο^ν άπροσώπων ρημάτων, έπί τών αυτών περιστάσεων,
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εν αΓς έκ τών προσωπικών συνειθίζεται γενική* ούχ ούτοι ίχαγοί εί"
civ άγωνισταί ο'ίτινες, άγρυπνήσαι δέον, ηττώνται τούτον (Ξ. Κ.
Π. Α', έ, 7)=^τοϋ άγρυπνήσαι —τους σκώπτειν δυναμένους εύφυεΐς
καλοϋσι, προσήκον τής προσηγορίας ταύτης τυγχάνειν τονς άριστα
πρός άρετήν περρυκότας (ϊσ·)

§. 23. Ωσαύτως άιιφοτέροις μέν δοκούν άναχωρεΐν, κυρωθέν δέ
ουδέν, οί Μακεδόνες έχώρουν έπ* οίκου (θ. δ', 125)' αλλ'έπι τού-
των, τών έκ τής παθητικής φωνής, συνηθέστερος ο παρακείμενος'
προστεταγμένον, έπιτεταγμένον, είρημένον, κτλ" αλλά και ώς έξε-
σόμενον, παρά Λυσία, 'ΐδε καί περί τούτων Είσαγ. 'Ελλην. Συντάζ.
Ή 'Απόλυτος 'Ονομαστική.
S. 24. Η απόλυτος όνο^ιαοτική τίθεται μέν καί κατ' άλλον τρό-
πον, μάλιστα δέ όταν δι αυτής άοχίζων ό λόγος διακόπτηται μετέ-
πειτα διά τινα αι'τίαν καί τοέπηται εις άλνλην σειράν* Αίαν πάλαι
δή σ εξερωτήσαι δέλων σχολή μ άπεΐργεν (Εύρ. ' Α ποσπ.).—εκείνοι
δέ είσελθόντες συν τοις νπηρέταις, είπεν ό Κριτίας (Ξ.). Η απόλυ-
τος ονομαστική είναι ή κυρίως καί καθ' αυτό απόλυτος μετοχή, άνα-
γομένη εις τά έινακόλουθα, αί δέ λοιπαί είσιν οίον προσδιορισμοί,
ϋερί τών εις τ ό ς καί τ έ ο ς ρηματικών.

25. Εκ τών εις τός καί τέος ρηματικών άπερ προσεγγίζουσιν
εις τόν μετοχικόν χαρακτήρα, τά μέν εις ro'c, δηλούντα μάλιστα τό
δυνατόν γενέσθαι, έκφέρουσι τό αίτιον τοϋ πάθους κατά δοτικήν ά-
πρόθετον ώς καί τά παθητικά, καί μάλνίς-α ό παθητικός παρακείμενος.
άλωτά γίγνεται έπιμελεία καί πόνω άπαντα (Μ.).— ονκουν δείπρο-
θεΐναι έλπίδα ούτε λόγω πιστήν, ούτε γρήμασιν ώνητήν (θ. Α', ρμ').

§. 26. Τά δέ εις τίος, δηλοϋντα τό δέον γενέσθαι, ώςαίπαρά Ρω~
μαίοις μετοχαί εις ndus δέχονται δ ι πλην τινα σύνταξιν, όμαλήν καί
άνώμαλον. Κατά τήν πρώτην συντάσσονται, ώς καί πάν άλλο έπίθετον*
τιμητέος ό άνήρ.—ή γε σιωπή άσκητέα καί ή τάξις δ ιαφυλαχτεα,
κτλ. Κατά τήν δευτέραν τήν, φαινομένην τουλάχιστον, άνώμαλον
σύνταξιν, τίθενται κατ' ούδέτερον γένος καί ίσοδυναμοϋσιν άπροσωπω
μετ απαρεμφάτου' πρακτέον, .·τ«£>ασΛ:£Ί>ασΓέ'ο>*·=δε'ί πράττειν, πα-
ρασκευάζειν' ούτω νευστέον (=κολυμβητέον), πειρατέον, εύκτέον,
κτλ. i'rior η ίτητέον, πλενστέον, πλ ουτητέον, ούκ άποδ ειλιατεον
(Πλ.) (ρειστέον, κτλ.
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27. Επειδή τά κατ' ούδ έτερον γένος τιθέμενα ταϋτα ρηματικά
Ισοδυναμοϋσιν άπροσώπω μετ' απαρεμφάτου, έπεται δτι δέχονται
και την τούτων σύνταξιν. Αι μετ' αυτών λοιπόν τιθέμεναι πτώσεις
είναι άνζιχείμενα, τιθέμενα κατά την φύσιν τοϋ περιεχομένου βήμα-
τος' άνζιληπτέον ζών πραγμάζων.—έπιχειρητέον τω έργω (Ξ.).—
οίστέον ζην ζύχην (Εύρ.)=δε"ΐ φέρειν την τύχην, κτλ.

§. 28. Η δέ τό υποκείμ,ενον παριστώσα πτώσις έν τούτοις τίθε-
ται' ά. χαζά δοτικήν, δυνάμει τοϋ περιεχομ.ένου «προσώπου' ού τα-
χέως ανζοΐς βουΑευτέον (Θ.)=ού προσήκει αύτοις ταχέως βουλεύ-
σασθαι* δθεν και φημι δη βοηθητέον είναι τοις πράγμασιν vuϊν (Α.
Ολ. Γ', 14) = προσήκει ύμ/ϊν βοηθήσαι τοις πράγμασιν' β'. κατ αί-
τιατικήν, δυνάμ.ει τοϋ περιεχομένου απαρεμφάτου' ον άουλευτέον
τους νουν έχοντας τοις κακώς φρονούσιν (ίσ. Εύαγ. β') — ου δει
τους νουνεχείς οουλεύειν τοις άφροσιν·

§. 29. Τά εις τέον ρηματικά, ώς και τά εις ζός, εκφέρονται πολ-
λάκις κατά πληθυντικόν αριθμόν, επί τό μεγαλοπρεπέστερον' έπιχει-
ρηζέα, παραδοτέα, διαχριτέα, τιμαρητέα, κτλ. (θ·)' συνεχποτέ'
έσζί σοι χαί την τρύγα (Αρφ. Π Λ. 1086). Αλλά και περι τούτου και
περι άλλων συντακτικών ποικιλιών τών ρημ,ατικών τούτων ίδε πλα-
τύτερον Σ. Π. 1σ. 438—445, και Είσαγωγήν 'Ελληνικής Συν-
τάξεως, σ. 56S—574.

-ΟΟΟ-Ο000-Λ>0^0-

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ AEKATOÎS ΕΝΝΑΤΟΝ.

Περί Χρόνων τοΰ 'Ρήματος.

§. 1. Χρόνοι τοϋ ρήματος έν τη γραμμ,ατικη ονομάζονται οί ιδιά-
ζοντες αύτω σχηματισμοί προς δήλωσιν τοϋ τμήματος τοϋ φυσικού
χρόνου, τοϋ παρόντος, τοϋ παρελθόντος, ή τοϋ μέλλοντος, καθ' δ
υποτίθεται το υπό τοϋ αύτοϋ ρήματος σημαινόμενον' γράφο), έγρα-
ψα, γράψω. Είναι δέ οί χρόνοι έκ τών κυριοτέρων χαρακτηριστικών
τοϋ ρήμ.ατος' δθεν παρά Γερμανοις χρόνου σημαντική λέζις ονομάζε-
ται τό ρήμα (Zeilwort).

Χρόνοι τ?ις Όριστικης Έγκλίσεως.
Ό Ένεστώς.

§. 2. Ô ενεστώς δηλοΐ έν γένει, ώς και τό Ονομα δεικνύει, τό πα-
ρόν η ώς παρόν παριστάμενον.

§. 3. Τίθεται λοιπόν ά. εις δήλωσιγ καταστάσεως η πάθους
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% ενεργείας συγχρόνου τή στιγμή καθ' ή ν ό λαλών η γράφων έζη-
γεΐται. Και ή κατάστασις λοιπόν καί ή ενέργεια παρίσταται ή ώς αρ-
χομένη' ανατέλλει ό ήλιος' ή ώς ήρχισμένη, άναπτυσσομένη, διαρκούσα
καθ'ην ς-ιγμγιν ο λόγος γίνεται καί ουπω παύσασα" Cff , ενδει, γράφει,
κινείται' ουτω καί πιέζεται, τήκεται, κτλ' β . είς δήλωσιν τοϋ άπολύ-
τως, αιωνίως καί απεριορίστως ύπάρχοντος, σννεχομένον και τούτου
πρός τήν στιγμήν τοϋ παρόντος' εστι S-εός.— ό S-εός τ ε καί τά τοϋ
iS-εοϋ πάντη άριστα έχει (Πλ.)'γ'. είς δήλωσιν τοϋ κατ εθος επί ώρι-
σμένου χρόνου έπαναλαμβανομένον' πλοΐον είς ΑήJov οί Αθηναίοι
πέμπουσιν (Πλ.), κατ' έτος δηλ. δ', είς δήλωσιν τοΰ πρό πολλον μέν
γενομένου, αλΧ έπι τό ζωηρότερον ώς παρόντος παρισταμένου' Τισ-
σαφέρνης διαΰάλλει τόν Κϋρον πρός τόν άδελφόν' ό δέ πείθεται
τε και συλλαμβάνει τόν Κϋρον ώς άποκτενών (ξ. 'Αγ. α', ά, 7).
—Αιόνυσος δν τίκτει ποθ' ή Κάδμου κόρη (Εύο·). Ούτος καλείται
ιστορικός ενεςώς' έ. είς δήΛωσιν τοϋ άνενδοιάςως προσδοκωμένου'
γίγνει γαρ άνήρ μέγιστος (Αρφ. Ίππ. 178) τοϋ άφευκτύ)ς καί πά-
ραυτα γενησομένου' ει φησέ τοιοϋτόν τι είναι, δειζάτω καί παρα-
σχέσθω, κάγώ καταβαίνω (δ. Παραπρ, 251)' ς . είς δήλςοσιν τοϋ
σκοπουμένου' παΐδ' άποκτείνεις (θμ.)' ούτω πείθω = προσπαθώ
πεΤσαι' (?/(?οναι=ποοσφέρειν, μάλιστα επί ρετοχής" Λακεδαιμόνιοι
διδόντες είρήνην καί συμμαχίαν (Θ.). Περί τής ανωμαλίας τοϋ ηκω,
οιχομαι, κτλ, ιδε κατωτέρου έν τώ περί Παρακειμένου.

Ό Παρατατικός.

§. 4. 0 παρατατικός είναι πρός τό παρελθόν ό τι ό ένεστώς
πρός τό παρόν, κατά πασαν ώς ε'γγιστα χρήσιν αύτοΰ τιθέμενος' ά.
σημαίνει κατάστασιν ήτις ήρχιζεν η ύπήρχεν, η ένέργειαν ήτις
εγίνετο κατά τι σημεΐον τοΰ παρελθόντος κατά συνέχειαν άδιά-
σπαστον καί άνεπτύσσετο συγχρόνως πρός τινα άλλη ν' άνέτελλεν
ô ή.Ιιος' έπι Κέκροπος καί τών πρώτων βασιλέων ή 'Αττική κατά
πόλεις ωκεϊτο καϊ αϋτοϊ έκαστοι έπολιτεύοντο καί έβευλεύοντο
(θ. β', 15)' β', τό ως σταθερόν εθος καϊ ώς εζις προσώπου τινός
έπι τίνος χρόνου τοϋ παρελθό/τος παριστάμενον' όστις άφικνειτο
τών παρά βασιλέως πρός Κϋρον, πάντας ουτω διατιθεϊς άπεπέμ-
πετο, ώστε, κτλ (ξ. Ά ν. α', ά, 5)' γ', τό πολλάκις έπαναλαμδα-
Υόμενον' Σωκράτης ώσπερ έγίγνωσκεν, όντως ελεγεν (ξ.). — καϊ
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αύτω φρουρίω οί 'Αθηναίοι έχρώντο, δτε πόλεμος καταλάόοι (θ.).
— Σόλων εν ίίπασιν οίς έτίθει νόμοι ς (δ ). — τα πολλά άιημε-
ρεύομεν μετ αύτοΰ (πλ.).—dous passions ordinairement le jour
avec lui" δ'. είς δήλωσιν του σκοπουμένου' Φίλιππος ' Λλόννησον
εδίδου (Αισχ_.)=ήβούλετο διδόναι' έ. είς διήγησιν ιστορικών γεγο-
νότων εν θ α κυρίως αρμόζει ό αόριστος' έπεμπαν άγγελον (Θ.).—
παρελθόντες οί 'Αθηναίοι έ'λεγον τοιάόε (Θ.), κτλ. ίδε κατωτέρω
έν τω περί 'Αορίστου.

Ό Παρακείμενος.

§. 5. Ο παρακείμενος παριστά το τετελεσμένον ώς πρός τό πα-
ρόν, καί συνήθως ώς σωζόμενον αποτέλεσμα' εύρήκαμεν 8 πάλαι

έζητοϋμεν.-τών ποιητών τίνες τών προγεγενημένων ύποθήκας ώς

χρή ζην καταλελοίπασιν (ΐσ.)=έχουσιν άφειμένας.— οικήματα ω-
κοδόμηται (Ξ,.).—άριστάν έστεαανωμένους (Η.), ϊδε καί κατωτέρου
έν τω περί 'Αορίστου.

§. 6. ύς δέ πολλοί ενεστώτες προσέλαβον καί παρακειμένων ση-
μ,ασίαν, οίον (ρεύγω=ηευγω καί=ειμί φυγάς ήτοι εξόριστος, νικώ=ζ
νικώ καί=νενίκηκα ήτοι ειμί νικητής* καθ αυτό δέ παρακειμένου έλα-
βον τά ^'*ω=έλήλυθα, οϊχομαι, κτλ' ούτως, άπ' έναντίας, πολλών
ρημάτων παρακείμενοι μ.ετέπεσαν εις σημασίαν ένεστώτος. Τούτων
δέ τών ρημ,άτων οι ενεστώτες ήτοι είναι ά/ρης-οι, τοις Αττικοΐς, παρ
οίς λέγεται δέδοικα καί δέδια, έγρήγορα, ειωθα, κτλ, αντί δείδω,χ.τ'λ.
η έχουσιν άλλην σημασίαν' ϊστημι=στaivoj, ε'στηκα — στέκο>* κτώμαι
=άποκτόύ (acquérir), κέκτημαι=εγω ίδιοκτησίαν (posséder)' κέ-
κτησό τε αυτός τάπεο αυτός έκτήσαο, κτλ. (lip. ζ', 29)=jouissez
donc vous seul du bien que yous avez acquis' etc.

Ό Τπερσυντελικός

§. 7. 0 νπερσνντελικός παριστά κατάς-ασιν ή ενεργειαν τελειω-
μ.ένην έν τω παρελθόντι προ τίνος άλλης' έδήωσαν της 'Αττικής τά
τε πρότερον τετ μη μένα και ει τι έβεόλαστήκει, καί όσα έν ταΐς
πριν έσβολαΐς παρελέλειπτο (Θ.. Γ', "26)' καί πεοιφραστικώς' ουπω
δυο η τρεις δρόμους περιεληλυθότε ήστην,καΐ εισέρχεται Κλεινίας
(Πλ. Εύθυδ. 273). Εν τω έξης παραδείγματι έναργέστατα δεικνύε-
ται ή διαφορά του παρακειμένου καί ύπερσυντελικοϋ' η γε μεν ïïvpa
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ή έμή άνέωκτο μεν δηπου και πρόσθεν είσιέναι τω δεομένω τι è-
μοι5, άνέωκτai âè xal νυν (Ξ. * ΕΛλην. Ε, ά, 1 4).

§. 8. Οι ύπερσυνιελικοϊ τών προσεσημειωμ.ένων ρημάτων, τών
οποίων οί παρακείμενοι κατήντησαν ώς ενεστώτες, εκλαμβάνονται,
φυσικώ τω λόγω, ως παρατατικοί' έδεδοίκειν=εζ,οβούμην.— αυτόθι
εωθέν τι είστήχει σκοπών (Πλ.) —αεί γάρ δή χαί τάς πρόσθεν "η-
μέρας είώθημεν cpouciv (Πλ. Φα'ιδ. 59).— ό θυρωρός δοπερ είώθει
νπαχούειν (riΧ. αύτόθι)=Ιβ jcôîier qui nous introduisait ordi-
nairement.

Ό 'Αόριστος.

§. 9. 0 αόριστος τίθεται εις δι η γη σι ν παρελθόντων πραγμ.άτων,
είτε καθ' ίς-ορικήν συνάφειαν, είτε και καθ'έαυτά θεωρουμένων, ασχέ-
τως προς τό παρόν' ώς ήθροίσθη Κύρω τό Έλληνικόν, δτε έπι τόν
αδελφό ν ^ Αρταζέρζην έστρατε ύετο, και δσα έν zfj άνόδω επράχθη
και ώς ή μάχη έγένετο και ώς ό Κύρος ετεΛεύτησεν, εν τώ εμπροσ-
θεν Λόγω δεδήλωται (Η. Αν. Β', ά, 1). — ονμός πατήρ ΚέτραΛος επεί-
σθη μέν ύπο Περικλέους εις ταύτην τήν γήν άφικέσθαι, έτη δε τριά-
κοντα ωκησεν (Λυσίας).—ώς τό άρχαΐον έχτίσθησαν ai πόλεις (Πλ.).

§. 10. Εκ του πρώτου παραδείγμ-ατος τοΰ προηγουμένου παρα-
γράφου δεικνύεται οτι έν τήι διηγήσει μεταξύ τών αορίστων παρεμ.-
βάλλονται και παρατατικοί. Αλλ' έκαστος τούτων φυλάττει τήν έαυ-
του φυσιν, ο μέν αόριστος παριστών τό πράγμα συνεπτυγμένον και
ώς άπαξ τελεσθέν, άνευ διαρκείας, δ δέ παρατατικός κατά παράτα-
σιν, πλατύτερον και πε.ο ιγραφικώτερον, ούπω πάντη τετελεσμ,ενον,
αλλ' έν παρατάσεΓ τό έστρατεύετο δήλοι τήν στρατείαν ακόμη έν
κινήσει, τό δέ ^j-fVfro, έτελεύτησε, κτλ, παρίστανται ώς εις £ν ση-
μειον συγκεντρωμ-ένα, ώς γενόμενα. Εν τω άορίστω θεωρείται τό
πραγμα ώς έκ του τέλους τής χρονικής γραμμ.ής, έν δέ τω παρατα-
τικώ ώς έκ τής αρχής' έτελεντησεν ό Σωκράτης, έτεΛεντα ό Σω-
κράτης.

§· II. θαυμασίως αναφαίνεται ή διαφορά του παρατατικού και
άορίστον εν τω έπο μένω παραδείγματι του Θουκυδίδου" τάζ Γ£ où/
προσβολάς ηύτρεπίζοντο, χαί άλλως ενδιέτριψταν χρόνον περί αυ-
τήν (Θ. Β'. 18). Ουτω και (Θουκ. Α', 94)· Παυσανίας έχ Λακεδαί-
μονος στρατηγός τών 'Ελλήνων έξεπέμφθη μετά είκοσι νεών άπό
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Πελοποννήσου' ζυνέπλεον δε καί Αθηναίοι τριάκοντα νανσίν, καί
τών δίων συμμάχων πλήθος' ένθα παρεντίθεται καί ο παρατατι-
κός, σημαίνων τήν διαρκούσαν ένέργειαν τών Αθηναίων επί τής στρα-
τείας τών Λακεδαιμονίου. Λσαύτο^ς δέ αυτόθι, έν τη συνεχεία τής
διηγήσεως, μεταξύ πολλών άοοίστω^ παρεντίθενται παρατατικό! επί
τω αύτω σκοπώ' εστράτενσαν, κατεστρέχίταντο, έξεπολιόρκησαν, ή -
χθοντο, ήξίουν, μετεπέμποντο, έπυνθάνοντο.

§. 12. Αλλ' ουδέν ήττον τίθεται ό παρατατικός καί καθ'εαυτόν
ενθα κυρίως ήρμοζεν αόριστος' άδεώς και γενναίως (Σωκράτης) έτε-
λεύτα (Πλ.). Γίνεται δέ τοϋτο συνηθέστεοον επί τών δηλούντων έναρ-
ξιν πράξεως η πράξεο^ν, καί μάλιστα όπου απαιτείται χρονοτριβή
καί κόπος" διέΰαινον τά opta (Ξ. Κ.· Π- Β', ά, 1).— τοϋτο ποίησαν-
τες οί Πλαταιής ες τε τάς Αθήνας άγγελον επειιπον καί τονς νε-
κρούς νποσπόνδονς άπέδοσαν, τά τ εν τή πόλει καθίσταντο (Θ.
Β', 6). — παρελθόντες οί Αθηναίοι ε'λεγον τοιάδε (Θ. α', 72)' τό
αυτό δε άλλαχοϋ κατ' αόριστον" παρελθόντες δε οί Κορίνθιοι είπον
τοιάδε (&. Α\ 67).

§. 13. Καί κατά τοϋτο μεν διαφέρει ό άδριστος τοϋ παρατατι-
κού. Σημαίνων δε τό γενόμενον μόνον ώς πρός τό παρελθόν καί άσγέ-
το^ς προς τό παρόν δ αόριστος διαφέρει καί τοϋ παρακείμενου δςτις
φέρει τό γενόμενον εις τό παρόν, ώς αποτέλεσμα σο^ζόμενον συνήθους
θεωρών αυτό' εκτισται ή οικία καί έκτίσθη ή οικία.—ωχοδόμηται
καί ωκοδομήθη. — πάντα πέφρακται, κτλ. (Αρφ. Στρ. 351)=tOUS
les trous sont bouchez.

§. 14. Αλλά, παραμελουμένης ενίοτε τής άκριβολ,ογίας ή τοιαύ-
τη διαφορά δεν τηρείται, τιθεμένου καί άορίστον ένθα κυρίως ήομοζε,
κατά τά προηγούμενα, παρακείμενος. Ούτω, π. χ. παρά Θουκυδίδη
άναγινώσκεται (α', 93) τούτω τώ τρόπω οί 'Αθηναίοι τήν πόλιν
έτείχισαν έν ολίγω χρόνω, καί όμως τά τείχη, τό αποτέλεσμα του
τειχίζειν, έσωζοντο επί Θουκυδίδου. οςτις παρακατιών λέγει'
δήλη j) οικονομία ετι καί νυν έστιν δτι κατά σπουδήν έγένετο' οί
γάρ θεμέλιοι παντοίων λίθων υπόκεινται.—θησαυρούς κατέλιπον
(Ξ. Απ. Α', ς-', 14) —ρρανήσομαι ούδένα μεν πώπυτε άδικήσας,
πΛείους δέ καί τών πολιτών καί τών άλλων rΕλλήνων εύ πεποιη-
κώς η σύμπαντες οί προ έμοϋ βασίλευσαν τες (ϊσ.). Ωσαύτο;ς καί
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εκ του εναντίου' τίθεται δηλ. παρακείμενος σημαίνων το προφανώς
ού σωζόμενον* à σοι τύχη κέχρηχε, ταϋζ άφείλετο (Μέν.).

§. 15. Τίθεται προσέτι ο αόριστος, κατά τινα άνά>μ,αλον φαινο-
μένην χρήσιν* ά. είς δήλωσιν του συνήθως γινομένου επί τοιούτων
περιστάσεων οποίας εξηγεί το υπ'αύτου ώς άπαξ γενόμενον έκφερό-
μενον* τας τών φαύλων συνουσίας ολίγος χρόνος διέλυσε (Ϊσ.), κτλ*
εν τω επομένω παραδείγματι δεικνύεται ή χρήσις αύτη έπιφανές·ε-
ρον, παρατιθεμένου καί τοΰ ένεστώτος' ό τύραννος ταΐς μέν πρώ-
ταις ήμέραις προσγελά τε χαί ασπάζεται πάντας, ύπισχνεΐταί τε
πολλά καϊ ίδια και δημοσία, χρεών τ ε ήλευθέρωσε χαί γην διέ-
νειμε δήμω τε χαί τοις περί εαυτόν χαί πασιν ίλεως τε καί πράος
είναι προσποιείται (Πλ. Πολιτ. Η', 5 6β).

§. 16. Τίθεται" β'. ο αόριστος, οίον κατ' άνώμα7,ον χρήσιν, επί
πρώτου προσώπου είς δήλωσιν οχι προγενεστέρας ενεργείας ή κατα-
στάσεως, αλλά διαθέσειος έν τή στιγμή τοϋ παρόντος αναφαινομέ-
νης" ώ 'γαθε, καί αύτός έμαυτοϋ νυν δέ χατεγέλασα (Πλ.)=κατα-
γελάσαι με δει. Αλλ' ή διάθεσις αύτη νοείται ώς πρώην έτοιμαζο-
μένη' ούτως έγέλασα, έπήνεσα, ησθην, έδεξάμην, απέπτυσα, κτλ,
παρά δραματικούς. Τοιούτον τι φαίνεται καί τό παο' ήμΐν παρά τίνων
έν τοις χαιρετισμούς έθιζόμενον, σ έπροσχύνησα, όπερ οίον τετελε-
σμένον εκφέρει τό νϋν γινόμενον.

§. 17. Τίθεται* γ', επί άποφατικής έρωτήσεως διά τοϋ τί ου ;
ήτις, θαυμασμόν δηλοΰσα διά τί μέχρι τοϋδε δεν εγινε τό περί ου ο
λόγος, παρεμφαίνει προσταγήν έντονον ίνα γέντ)' τί ούχί καϊ έιιοί
αύτώ ε'φρασας ; (Πλ·) — φράσον.—τί ούχ άπεχρίνατο ; (Πλ.)^=άπο-
κοινάσθω —τί ούχ έκαλεσαμεν ;=καλνέσωμεν Τό αύτό δέ καί δι' έ-
νεστώτος ένίοτε' τί ού χαλοϋμεν ; (Αρφ.).—τί ού βαδίζομεν παρ
αύτόν ; (Πλ. Πρωτ. 316).

§. 18. Οχι ανώμαλος, αλλά κανονική φαίνεται'ή χρήσις του αο-
ρίστου έν τοις έβασίλευσεν, ισχυσεν, έτυράννησεν, έΰούλευσεν, ή-
γήσατο, κτλ' διότι, εί καί τό έβασίλευσε δέν σημαίνει έτελείωσε τό
βασιλεύειν, ώς τό έτελεύτησε σημαίνει έτελείωσε τό ζην, σημαίνει
ομως έζελείωσε τόν ίδιωτικόν βίον καί μ ετέθη είς τόν βασιλικόν*
κατέστη είς τήν βασιλείαν 3Αρταξέρξης (Ξ. Άν. Α', ά, 3), κτλ*
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οπεο εις τον χαρακτήρα του άορίστου ανάγεται, ϊδε πλατύτερο ν περί
τούτου Είσαγ. 'ΕΛΛην. Συντάζ. σ. 523—524.

Ό Μέλλων.

§. 19. 0 μέΛΛων σημαίνει άπλώς μέλλουσαν ένέργειαν ή κατά-
στασιν' εί τοϋτο ποιήσω μεν, ραδίως τά επιτήδεια έζομεν, δσονχρό-
Υον έν τ\) ποΛεμία έσόμεθα.—ε'σται ποτέ, δτε δεήσει (Ξ.). — άποΛώ
τον άνβρωπον (Àp<p. ΠΛ. (>8).—τί διαφέρουσιν, . . . ει γε πεινή-
σουσι καί διχ^ήσουσι καί ριγώσουσι καί άγρνπνήσουσι καί μογθή-
σονσιν έχοντες ; (Ξ. 'Απ. Β', ά, 1 7).—χρηστός έσει, εάν κέρδη νο-
μίζ'Κ δι ών ευδοκιμήσεις, άΛΛά (/ή δι ών εύπορήσίΐς (ta.)·

§. 20. 0 μέΛΛων της οριστικής έκπληροΐ πολλάκιςτά της προσ-
τακτικής, έκφέρων ώς άφεύκτως γενησόμενον το δέον γενέσθαι'
πρός ταΰτα πράξεις, οίον άν θέΛης. Κατά άποφατικήν έρώτησιν εκ-
φέρει εντονον καί αύστηράν προσταγην' παίδες ού σκέψεσθε ; (Πλ.)
— ουκ άποδειώξεις σαυτον άπό της οικίας; (Αρφ Ν. 1298). Απαγό-
ρευσις εκφέρεται ωσαύτως δια του μέΛΛοντος καί του δπως μή' σκό-
πει δπως μ ή έζαρνος έ'σει â νυν Λέγεις (Πλ. Εύθυδ. 283) καί δι à
του ού μή (σ. 79, §. 4).

Γ0 Περιφραστικός Μέλλων.

§. 21. Δ'.ά του ρήμ,ατος μέΛΛω καί τοΰ απαρεμφάτου κατά μεΛ-
Λοντα, ενεστώτα, σπανίως δέ κατ' άόριστον, σχηματίζεται περι-
φραστικός μέΛΛων, δηλ ών τό νυν μελετώαενον Τνα τελεσθή' οίσθα
ούν Ô μέΛΛεις νυν πράττειν ; (Πλ. Πρωταγ. 312) — ώς έγώ άρα
έξαπατήσας υμάς μέΛΛω άγειν είς Φάσιν (Ξ. Αν. Ε, ζ', 7).—
μέΛΛω υμάς διδάζειν (Πλ.) —ε ι μέΛΛει κακός γενέσθαι (Πλ.). Το
με.ΙΛοτέΛεστον τοΰτο, δια τοΰ παρατατικού ή αορίστου της οριστι-
κής έςηγούμ-ενον, μεταφέρεται έκ τοΰ ένεστώτος εις τό παρελθόν" ενε-
θυμοϋντο οί "ΕΛΛη> ες δτι άγοράν ουδείς ε'τι παρέζειν ήμεΛΛεν
(Ξ. 7Αν. Γ', ά, 2). — έμέΛΛησαν έχπΛεϊν (ίσ·). Εκ τούτου δέ έν ττί
συνηθεία, τοΰ ΘέΛω έπί μελλοντικής έννοιας λαμ,βανομένου, θέΛω
Λέγειy ΘέΛω ειπεί, ΘέΛω τρώγει, ΘέΛω φάγει. Προφανώς δέ διάφο-
ρος ή βουλητική έννοια' θέΛει νά φάγη.

Ό μετ' ολίγον μέλλων.

§. 22. 0 μετ' όΛίγον μέΛΛων, είτε δια μετοχής καί τοΰ £ήμα-
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τος είναι, εί'τε διά τύπου ιδιαιτέρου σχηματιζόμενος, οίον πεποιη-
χώ<: ε'σομαι, επί τών ενεργητικών, είργασμένος εσομαι επί τών α-
ποθετικών, διεφθαρμένος ε'σομαι, τετελεσμένον εσται, πειράζεται,
λελύσεται, κτλ, επί τών παθητικών, σημαίνει' ά· ro èr τω μέλλοντι
τ ελειωμένον καί έτοιμον, ώς άμε σον συνέπ ειαν π ρογενομένης πρά-
ξεως' παρά τούτων δίκην είληφότες 'έσεσθε (Λυσ.).— εί παρελθών
εις όστισοΰν δύναιτο διδάξαι καί πεισαι τις παρασκευή χρήσιμος
εσται τή πόλει, πας ό παρών φόβος Λελύσεται (Δ. περί Συμμορ.
178)' β'. προγενεστέρας πράξεως διαρκούν αποτέλεσμα' τής δυνά-
μεως ήμών ες ά'ί'διον τοις έπιγιγνομένοις μνήμη καταλελείψεται,
(Θ. Β', 64). Ενίοτε δέ φαίνεται παριστών ό χρόνος ούτος το πάραυ-
τα πραχθησόμενον' φράζε καί πεπράζεται (Αρφ. Π λ. 1027). Αλ-
λά περί τούτου ϊδε 2". Π. Β'. σ. 464, §. 65.

Οί χρόνοι τών άλλων Εγκλίσεων.

§. 23. Οί χρόνοι τών άλλων εγκλίσεων φυλάττουσι μέν έν γένει
τό έν τή όριστική αυτών σημαινόμενον, αλλά κατά τήν φύσιν τών
διαφόρων εγκλίσεων. Τό άγωμεν, π. χ. σημαίνει κίνησιν κατά διάρ-
κειαν, ώς καί τό άγομεν, άλλ' εις προσδοκώμενον χοονικόν σημεΐον"
τό πίνωμεν σημαίνει διάρκειαν πόσεοίς, ουχί δέ γινομένην, άλλά
γενησομένην" το πιω μ εν σημαίνει πόσιν -κοιτά, συντέλειαν ουχί κατά
διάρκειαν, άλλ' εις χρονικόν σημεΐον έσόμενον καί ουχί υπάρξαν ώς
είναι τό έ π ίο μ εν. Ασαύτως εάν κάμνη καί έάν κάμη. — δπως μή
κωλυώμεθα, καί δπωο μή κωλυθώμεν, κτλ.

§. 24. Ούτω λοιπόν ή υποτακτική εγκλνίσις, ές ιδίας φύσεως εις
τό μέλλον άναφερομένη, καί ού χργζουσα διά τοϋτο ούτε ιστορικών
ούτε καθ' αυτό μελλόντων χρόνων, καί τόν ίδιον ενεστώτα καί
ριστον εις τό μέλλον άναφέρει, τόν μέν κατά παράτασιν καί διάρ-
κειαν, τόν δέ κατά συντέλειαν καί ώς έν ώρισμένω σημ.είω, εί καί
πολλάκις, συμπιπτούσης της χρήσεως, άναιοείται πάσα σχεδόν δια-
φορά. Αλλά καί τόν ί'διον παρακειμενον εις τό μέλλον έφέλκεται ή
ύποτακτική, τό τέλειον έν τώ μέλλοντι δι' αύτοϋ σημ.αίνουσα* άττ αν
κεχλόφωσί μου (Αρφ. Ίππ. 1 148)=οσα θέλουσι μ.οϋ εχει κλεμ.μένα.

§. 25. Τό αυτό ισχύει, κατά τό μάλλον καί ήττον, και περί ένε-
στώτος καί άοοίστου τών άλλων έγκλίσεων' ειθε λαμδάνοιμι καί
είθε λάβοιμι, δπως λαμθάνοιμι καί δπως λάβοιμι? φράζε καί φρά-
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<7ον, γράφειν καί γράψαι' ωσαύτως καί περί μετοχής, ο γράφων, ο
γράψτας, κτλ. Αλλά, εί καί απανταχού τηρείται ή διαφορά τοΰ ένε-
σζώτος καί αορίστου ώς προς τό διαρκές τε καί μή, έπι μέν της εύ'
κτικής αναφέρονται είς τό παρελθόν, ώς καί ο μέλλων' οί Ôè Βοιωτοί
ούχ έ'φασαν παραμενεΐν, εί μή τις αύτοϊς τήν καθ' ήμέραν τροφήν
όώσοι (Αημ.. προς Τιμόθεον, 1188)=εμελλε δώσειν, όπερ επί ένε-
στώτος ήθελεν είναι οΰ φασι παραμενεΐν, εί μή τις δώσει' επί τής
προστακτικής αναφέρονται είς τό ούποί μεν ον αλλά γενησόμενον ή
τά νΰν ή μετέπειτα' επί απαρεμφάτου συμμεταφέρονται κατά τό
ρήμ,α τής κυρίας προτάσεως εξ ού αυτό κρέμαται'/3ο(λ-?ομαι γράφειν
ή γράψαι, βουλήσομαι γράφειν ή γράψαι, ήΰούλετο γράφειν ή
γράψαι, έθουλήθη γράφειν ή γράψται, κτλ. Ωσαύτως καί επί μετο-
χής* έργαζόμεναι ήρίστων, άριστώσιν, άριστήσουσιν' έργασάμεναι
ήρίστων, άριστώσιν, άριστήσουσιν. Αλλά περί τούτων καί τών τοι-
τούτων ϊδε /Ζ". καί Εισαγωγή ν 'Ελληνικής Συντάξεως.

§. 26. ό δυνητικός σύνδεσμ.ος άν, £χι μόνον έπι τής υποτακτι-
κής καί ευκτικής τιθέμενος αυξάνει τήν άοριστίαν τών εγκλίσεων τού-
το)ν, όπως άν είδης (Αισχύλ ), ώς άν ποταθείην (Σ. Λποσπ.), κτλ*
άλλα καί επί τής οριστικής μετατρέπει τήν Οετικήν είς υποθετικήν
εννοιαν* έλεγον=-ϊ\ζγα, ελεγον α>·=ήθελα λέγει" έδωκεν
6ελε δώσει, Ώσαύτο^ς επί άπαρεμφάΐου' δυνηθήναι καί δυνηθήναι
άν, πολεμήσαι καί πολεμήσαι άν' καί επί μετοχής' ώς άλόνεος αν
τοϋ χωρίου (Ξ.).— ώς έν άλλοις ούκ αν δηλώσαντες τήν γνώμην
(Θ. Γ', 37). Αλλά τά περί τοΰ άν είναι τοσούτον πολύπλοκα ώστε ο
περιώνυμ.ος Ερμανος δεν έδίστασε τέσσαρα δλόκ7^ηρα βιβλία νά συγ-
γράψω περί τοΰ μορίου τούτου, ουδέ καί ταΰτα ικανά φανέντα. ίδε
έν τούτοις -Σ". 2?', κα·· Είσαγ. ΤΕλλην. Συντάξεως σ. 428.

-0-0-0-0-&-0-00000-0-
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ν ΕΙΚΟΣΤΟΝ.

Περί Επιρρημάτων καί Επιφωνημάτων.
Περί Επιρρημάτων.

§. 1. ός πρός τήν σύνταξιν τά έπιψρήματα δυνατόν νά έξετα-
σθώσιν υπό τάς εξής πέντε επόψεις* ά. o>c χυρίως χαί καθ* αύτό ε-
πιρρήματα' β'. d)c άλλων επιρρημάτων προσδιοριστικά' γ', ώς
(ΣΤΝΤ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ Â.) S
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έπιθέτων προσδιοριστικά' δ . ώς τών ουσιαστικών προσδιοριστικά'
ζ. ώς μετά πτώσεως συντασσόμενα.

Α'. Τά Επιρρήματα ώς κυρίως καί καθ' αυτό επιρρήματα.

§. 2. Τά έπιρρήματα ώς κυρίως καί καθ'αυτό επιρρήματα προσ-
διορίζουσα τά ρήματα, καθάπερ τά επίθετα προσδιορίζουσι τά ουσια-
στικά. Ποοσδιοοίζουσι δε αυτά* I. ώς προς τόν τόπον' ά. εν στάσει'
οΐκοι μένειν (Ξ.).— ο'ίκοι καθήσθαι (Ξ. >.— έπι δε εκ ει ήσαν. — νήες
'Αθήνησιν ου σαι (Ξ.)' β'. εν κινήσει πρός τι' άλλοσε άγειν (Ξ.).—
μήπω έκεΐσε ΐωμεν (Πλ.)·—όπότε ελθοί Αθήναζε (Ξ.)' γ', εν κινή-
σει εκ τίνος εκείθεν έπανήχθησαν εις τήν Χίον (Ξ.)—ξυλλεγό-
μενοι άλλοι άλλοθεν (Ξ.). — Αθήνηθεν εις Όλνμπίαν άχρικέσθαι
(Η.).—εμπόρων άτρικνου μένων πάντοθεν (πλ.)' II. ώς προς τόνχρό-
νον' εί'τε τήμερον ειτε αύριογ δοκει ύπερβάλλειν το όρος (Ξ ).—χθες
αύτυν διέφνγον (Πλ.).— τότε μεν έξέτρυγεν·, ύστερον δε συνήγαγεν
έκκλησίαν[Ξ.).—όψε κοιμηθήναι και πρωί άναστήναι (Ξ. Απ. Α, ά,3).

3. Τά επιρρήματα προσδιορίζουσι' III. τά ρήματα ώς προς τό
ποιόν καί τον τρόπον καλώς χρώνται (Ξ.).—κακώς καί στατιστι-
κώς εχειν (Δ.). — τό κάνουν δ' ό παις περίεισι τηνάλως έχων
(Φιλ.).=ττήν άλλως φέρουσαν όδόν=μ.αταίως.—συνέβαινεν εκείνως
(Λ.).—ήγοϋ τώ στρατώ ήρέμα (Ξ ).— ήσυχή βαδίζοντες (Ξ.). — άν
τις επισταμένως τούτο πράττη (Ξ.).— διατρώξομαι όδάζ τό δίκτυον
(Àρφ». Στρ. 1G4).—πυξ πατάξας (Âρφ. Β', 548).—λάξ ποδί κινή-
σας (ίλ. Κ, 158)' IV. ώς προς το ποσόν' σφόδρα πε ίθεσθαι (Ξ.).
—λίαν δεάοικέναι (Ξ.).—ολίγον έπισχόντες (Πλ.).—ού πολύ τι
διαφέρειν (Πλ.). Ωσαύτως πολλάκις συνερχόμεθα (Πλ.).—άκήκοας
μυριάκις άγω βούλομαι (Àp<p. Ν. 728).

Β'. Τα Επιρρήματα ώς άλ7,ων έπιρρημάτων προσδιοριστικά.

4. Τά έπιρρήματα τίθενται ώσαύτως και είς άλλων επιρρη-
μάτων προσδιορισμόν' κάστ ούχ έκάς που (Σ.).— άλλοθι που είναι
τήν rf-υχήν (Πλ.). — ένταύθά που (Πλ.). — έ'ξω μέ που καλύψατε

άλλοθεν πόθεν (Πλ.).—ούδαμόθεν άλλοθεν (Πλ.).—νδη ποτέ
(2.).—έτι ποτέ (ς.).—πάλαι ποτέ (Âp<p.). — άεί ποτε (Ξ.).—τότε
πρώτον (Ξ.)' καί τό μεν τότε άναφέρεται εις ώρισμένον (παρελθόν ή
μέλλον) χρόνου σημειον, τό δεποΓί ειςάόριστον' πάλιν αύθις (Αρφ.).
—ολίγον ύστερον (Ξ.).—ουτω πρωί (Ξ.).—ούτω δυσκόλως (Η.).—
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πάνυ ραδίως (Ξ.).—ουτω πανταχώς (Πλ·).—ζαχύπάνυ, ταχύ πάμ-
παν (Ξ.). —Jiav ταχύ (Ξ·). — ώμώς άγαν (Ξ.). —ζοσοΰτον μόνον
(Ξ.), κτλ. Κατά τα ανωτέρου δε χρονικά είναι και τα νυν τάδε (Ép.
Ζ', 1 04)=άκριβώς τώρα. — ευτυχείς τ à νυν τάδε (Εύρ. 'Ήρακλ.
641).—τοϋτ' έκεΐ νυν (Εύρ. ϊ. 554)=άκριβώς εκεί, ώς λέγεις.

Γ'. Τά 'Επιρρήματα ώς τών επιθέτων προσδιοριστικά.

5. Απαραλλάκτως τά επιρρήματα προσδιορίζουσι τά έπίθετα,
κ,αθάπερ και τά επιρρήματα' παντελώς χεναί (Ξ. 'Ελλην. Β, ά, 28).
—παντελώς Λενκά (Ξ.).—ή τραγωδία δλως σοφόν είναι (Πλ·).—
πάνττ) άνοσιώτατον (Πλ.). — πάντη πάντως αύτοΐς όμολογούμενοι
λόγοι (Πλ.).-πάνυ άλχιμοι (Η.).—πάνυ ταπεινοί.

Δ'. Τά Επιρρήματα ώς τών ουσιαστικών προσδιοριστικά.

6. ίΐς προσδιορίζουσι τήν τών επιθέτουν ιδιότητα, ουτω προσ-
διορίζουσα και τήν ούσίαν τών ουσιαστικών τά επιρρήματα' ai λίαν
άνεπιστημοσνναι (Ξ. Ο ex. Κ. 2 ]). — ή άγαν έλευθε ρία εις άγαν δου-
Λείαν μεταβάΛΛει χαί ιδιώτη χαί πόλει (Πλ. Πολ. Η, 564). — διά
τήν άγαν άναρχίαν (Πλ ). — ην χιών ποΛΛή χαί ψύχος οΰζως ώσζε
τό ύδωρ έπήγνυτο (Ξ.).—τήν οίκοι πολιτείαν (Πλ.).—διατρίψομεν
τήν τήμερον ήμέραν (Ξ.).—οί πάλαι πρόγονοι (Ξ,.).—οί πάλαι σο-
φοί.—τών πά.ΐαι σοφών άνδρών=τών παλαιών σοφών.

§. 7. Εν τούτοις τά επιρρήι/ατα έπέχουσι τόπον επιθέτων άκλι-
των. Γίνονται δέ ουσιαστικά, όταν, παραλειπομένου τοϋ προσδιορι-
ζομ.ένου ουσιαστικού, καταλαμβάνωσι μετά τοϋ άρθρου τόν τόπον
αύτοϋ" οί έχει, τά έκεΐ (Ξ.), τά οίκοι (Πλ.), οί πάλαι, οί πάνυ.—
τών νυν οί τότε μυρίω προς εύδαιμονίαν διέφερον (Πλ. Πολιτιχ.
272). Ώσαύτ^ος ενθουσιαστικούς ποιεί ή φρυγιστϊ άρμονία (λρις-οτ.),
χαί ή μιζολυδιστι κα\ ξυντονολυδιστί ... ή ίαστϊ και λυδιστί .. .
7) δωριστί χαί φρυγιστϊ (Πλ. Πολιζ. Γ, 398). Ουτοί και ζό άνω, ζό
κάτω, τό πέραν, τό σήμερον, τό αυριον, τό λίαν, ζό φανερώς, κτλ.

§. 8. ύς δέ έν τοις προηγουμένοις τά επιρρήματα, μετά τών
ουσιαστικών τιθέμενα, έπέχουσ'.ν έπιθέτων τόπον, ουτο>ς έν άλλοις,
αντιθέτως, τά επίθετα έκπληροϋσι τά τών Επιρρημάτων' θαλάσσιον
εκρίψατέ με (2.). — όρθιος ήχων (Πλ.).—ήδε μοι (νόσος) όζεΐα φοι-
tcZ και οαχει απέρχεται (Σ. Φ. 808). Ωσαύτως και πότερον &cùr
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ή άκων περι αύ τών λέγει ; (Πλ.)—εί μή άσμενοι έκεΐσε ϊοιεν (Πλ.).
—μή φεύγειν τους πόνους, άλΧ έθεΛοντήν ύπομένειν (Ξ.).
Ε'. Τα Επιρρήματα ώς μετά πτώσεως συντασσόμενα.

§. 9. Κατά τρεις τρόπους απαντώνται τα επιρρήματα μετά πτώ-
σεως συντασσόμενα* ά. δυνάμει τής έπιθετικήτ αύτών άρχής' άξι'ως
ήμών αύτών (Α.).—πολυωφελώς μέν πόλει τή Αθηναίων, τνχη-
ρώς δε ήμΐν αύταΐς (Âρ<ρ. Θ'. 304). — ύγιεινώς έχειν τά σώματα
(Πλ.) Ούτω καί ομολογουμένως τοις είρημένοις (Ξ.)' β . κατά προ-
θετικήν δύναμιν εϊσω τοϋ έρύματος ηλθεν (Η.).—εκτός τών όρων
(Πλ·). — πριν ώρας νΠίνδ.)" γ'. κατά συνεπτυγμένην εννοιαν* είμι

δέ ποΐ γης; (Λ ρ<ρ. ΠΛ. 605)=ε?ς ποίον μέρος γής*,-πανταχού τής

γης (Πλ·). — ή έκαστος ετύγχανε τον νάπονς ών (Ξ. 'Αν. Τ', έ,
22).—όψέ τής ώρας (Α.). — ώς εχει τάχονς (Ξ.).— άνδρες χρημά-
των εν ήκοντες (Hp·)·—πολλάκις τον μηνός (Ξ.), κτλ.

ΙΤερί Επιφωνημάτων.

§. 10. Τα επιφωνήματα δυνατόν νά διαιρεθώσιν εις δύο* ά. εϊς
τό κλητικόν ώ' β', εις τά πάθημα ψυχής έξηγοϋντα, Λύπην, χαράν9
κτλ. τά παθητικά.

À'. Τό κλητικόν ώ.

§. 11. Τό κλητικόν ώ τίθεται μετά τής κλητικής επί τακτικής
καί άταράχου ομιλίας, εις ένδειξιν του πρός δν ό "λόγος αποτείνεται,
καί συνήθως μεν επι έμψυχων* έστι τό τολμάν, ώ ρρίΧ ανδρός ού
σοφού (Γν.). — ώ μώρε, θνμός έν κακοΐς ον ζύμφορον (2.). 0 λε-
ξικογράφος Ρείμερος τό παραβάλλει κατά τοϋτο πρός τό γαλλικόν
monsieur. Οταν δε ο λόγος έκφέοηται επί τό έμπαθέστεοον, τίθε-
ται τό κλητικόν ώ καί επί αψύχων* ώ γή καί ηΛιε καλ σννεσις
(Αίσχ.).—ώ γήρας, ώς έπαχθές άνθρώποισιν ει (Γν.).

§, 1 2. Η θέσις του κλητικοϋ ώ ποικίλλει. Επί επιθέτου καί où-
σιαστικοΰ προτάσσεται τού επιθέτου επί μείζονος έμφάσεως* ώ χα-
λρί παίδες.—ω κάκιστε άνθρώ:των, κτλ. ί^σαύτο^ς καί όταν προσ-
τίθηται εις τό σύ' ό χρυσός, ώ σοφέ σύ, καλά ποιεί ρραίνεσθαι
(Πλ.). Προτάσσεται τοϋ ούσιας-ικοΰ επί έλ,άττονος έμφάσεως" ώ φάος
άγνόν' η ένθα ουσιαστικόν καί έπίθετον άποτελοΰσι, τρόπον τινά,
μίαν λέςιν' ώ Ζεν πατρφε.— ώ δαΐμον άγαθέ (À ρφ.) = άγαθοδαΐ-
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[λον. — ώ παΐ χαΛέ (Πλ.)* ουτω φαίνεται καί το ω "Ανδρες 'Αθη-
ναίοι. Τίθεται προσέτι και εν τω μεταξύ' πάτερ ώ ζεΐνε (όμ.)—
έ'ρεβος ώ φαεννότατον (Σ.).— Μνχηνίδες ώ φίΛαι (Εύρ.).— θανμά-
σι ώ Κρίτων (Πλ.), κτλ. Ωσαύτως ώ προς θεών (Πλ ).—ώ προς
Α ιός (Πλ.). ϊδε Εισαγωγή ν 'ΕΛΛηνιχής Σνντάζεως, σ. 769.

§. 13. Είς χΛητιχήν μ,ετά τοΰ ώ δυνατόν νά προστεθη καί ονο-
μαστική έναρθρος ώς προσδιορισμός' ώ άνδρες οί παρόντες (Πλ.).
Ωσαύτως καί δια τοΰ χαί' ώ Κϋρε χαί οί άΛΛοι Πέρσαι (Ξ.)=καΙ
ύμ.εΐς οί άλλοι ΙΙέρσαι.

§. 14. Η δέ χΛητιχή άνευ τοΰ ώ, τίθεται έπι χεΛεϋσεως' παΐ
Λαΰέ τό βιθΛίον χαί Λέγε (Πλ.)" επι παραινεσεως' γυναι, γυναι-
ξί*' χόσμον ή σιγή φέρει (Σ.)' επί θαυμασμού' άνθρωπε τί ποιείς ;
(Ξ )' επί άγανακτήσεως' έμβρότητε, είτα νυν Λέγεις; (Α.) Ενίοτε δέ
καί μετά τοΰ ώ τίθεται ή κλητική επί νΰρει ή έπιπΛήζει' άγαθής
γυναικός έστιν, ώ Νιχοστράτη, μή χρείττον είναι τάνδρόν, άΛΧ
νπήκοον (Γν.).— ώ βΑασφ?ιμών περί έμοΰ (Α.). Τιθεμένου δέ ή έν-
νοουμ.ένου τοΰ συ ή ύμεΐς, τίθεται καί ονομαστική έναρθρος έπε προς-
τακτικής' ιθι μεν ονν σύ ό πρεσθύτατος (Πλ ).—ό παις άκοΛούθη
(Αρφ.).—παρατηρείτε τούτον οί πΛησίον (Ξ. Άπομν. Γ', ιδ', 4).

§. 15. Τό επικρατήσαν εθος τοΰ δι' ύποστιγμής χωρίζειν τήν κλη-
τική ν τοΰ λοιπού λόγου, ούτωσί, ώ παΐ χαΛέ, έννόησον (Πλ.), α-
ποδοκιμάζεται παρά τίνων νεο^τέρο^ν φιλολόγων* διότι κατ αύτον
τόν τρόπον, λέγουσι, πρέπει νά χωρισθώσι τά φύσει όντα ήνο)μένα,
ώς είναι τά έγκλινόμενα πρός τά ε'γκλιτικά" ΐθ , ώ τέκνον, μοι
σπεύδε (Εύρ. Ôp. 1 24).— συ δ' ώ τέκνον, μοι Λεΐπε πωΛικονς ά-
γους (Εύρ. yfcp. ΑυΛ. 613). Αλλ ούδέν κωλύει νά συμπεριληφθώ καί
τό έγκλινόμενον έντός τής παρενθέσεως' σύ δ', ώ τέκνον μοι, κτλ.

§. 1 6. Κατόπιν τοΰ κλητικοΰ ώ δυνατόν ϊσως νά τα-/θώσι τά έκ
ρημάτ&ίν έχοντα τήν αρχήν παρακεΛευστικά' άγε, φέρε, κτλ' άγε
νυν, άγε πάς (Αρφ. Είρ. 504).—φέρε, τί ονν ; (Αρφ. ΠΛ. 94) —
άγε δή πειθώμεθα (Πλ.). Ρηματικής φύσεως είναι προφανώς καί τό
άμέΛει' ά=θάρρει" β . = ό'ντο3ς, βέβαιους' άμέΛει ουδέν αν γένοιτο
$-αυμαστόν (Πλ.). Τοιούτον καί τό παο'ήμΐν εΛα, ώς &ία=έλθέ, καί
εΧ άς νπάγωμεν.— εΛα άμβτε' τούτου τό έναντίον άπέΛα απαντά-
ται παρά Εενοφώντι (Κ. Π. Η, γ'. 32), οίον εΛα (έλαύνω) άπο=
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απεΛθε. Παρά δέ Πινδάρω ('Ισθμ. Δ', 38) και 2Λα νΰν μοι πεδόθεν,
όπερ, εί μέν δεν είναι αύτδ τούτο το παρ' ήμΐν έ'Λα (=έλθέ), ουδέ
όμως παραπολύ απέχει· ίσο)ς δε και τδ χυδα'ίκδν έ'τσι παρεμοοφώθη
έκ του έστι, κατ' άμυδράν άναλογίαν προς τδ εσχε, ώς ή μνΛίσκη
εγινε μοΛίτσα (Κορ. Άτ.) καί ή κορίσκη, κορίτσα, καί ή σχιρίσχ?ι
'ίσως τσιρίτσα, κτλ (ϊδε Ορθογραφικού σελ. 83).

Β' Τα Παθητικά Επιφωνήματα.

§. 17. Παθηματικά επιφωνήματα είναι τα πάθημα ψυχής ση-
μαίνοντα, επιρρήματα παρά τών άρχαίων γραμματικών καλούμενα,
σχετλιασμού, ώ, Ζώ, Ζου, οΐμοι' δαυμασμον, φεν, βαΰαί, παπαί'
εκπλήξεως, ά, αί' θειασμον, εύάν, κτλ.

§. 18. Πολλά τών τοιούτων έπιφωνημάτο^ν χρησιμεύουσιν εις
πλειόνων ψυχικών παθημάτο^ν δήλωσιν* τδ ci, π. χ. είναι δανμαστι-
κόν' ά, μέγα τολμήεις χήρος άνεπλάσατο (Επίγρ.)' έπιτιμηζ ικον η
μεμπτιχόν' ci, ci, άδικος, άδικα ror' <χρ ελακεν (Εύο. '<9^. 162).
Ώσαύτ&ίς δε καί ^-apâç σημαντικόν* είπε d ε τοι χαίρων ό γεωπόνος
ά, κτλ. (Επίγρ.)' έφεχτιχδν ή κωλντικόν' ci, ci, μηδαμώς, μή προς
δεών β ε Λος άφής (2.). Τδ ώ είναι δαυμασζικόν' ώ, τ/ Λέγεις;
(Πλ.)—ώ, r/c d τεχνίτης τόδ' άνέπΛασεν ; (Επίγρ.) σχετΛιαστικόν'
ώ, πόΛΧ έγώ μοχθηρός (Σ.)' καί χΛευαστιχόν' ώ, γενναίος, κτλ
(Πλ.). Τδ ofy/oi εκλαμβάνεται σχετΛιαστικόν* ot/i' ώί τεθνήζει
(Αρφ. Αχ. 565)' j^apaç σημαντικόν" ofyi' ώς ηδομαι (Αρφ. Ν.
763). « Τδ οΐμοι καί ω μοι ποτέ μέν έπ ευφροσύνη κείμ.ενον εύρη-
ται, ποτέ δέ επί λύπης* καί έπ' ευφροσύνη, μεν ώς ενταύθα" επί δε
λύπης ώς τδ οΐμοι τάΛας » κτλ. (Σχολααστ. αυτόθι). Ώσαύτο^ς τδ at
at καί at' ευρίσκεται σχετΛιαστικόν, δνσφορικόν, μεμπζιχόν, έκ-
πΛηκτικόν, κτλ. Ούτω καί φεϋ, ώς εύ Λέγεις (Πλ.).

19. Οί άρχαΐοι γραμματικοί καί οί αρχαιότεροι έκδόται έν
πολλοίς τούτων ήλλασαν καί τόνον καί πνεύμα, κατά τήν διάφορον
σημασίαν. Ούτω, π. χ. έγραφαν ά επί σχετΛιασμοϋ (ίλ. Ρ, 4-13.
Αρφ. ΙΙλ. 1052), καί cl επί δαυμασμοϋ (Αρφ Πλ. 127)" τήν σή-
μερον όμως γράφουσι καί επί τών τριών χ topi ων ά. Τδ αύτδ δέ α η
ά εκλαμβάνεται καί επί χΛευασμοϋ' δασυνόμενον δε α ά ή ά « επί
γέλωτος, γβΛαστιχόνζζζχά χά. ϊδε καί κατωτέρω §. 22 περί τού ώ
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20. Τα έπιφωνήμαζα ταύτα, έκ τών άρχαιοτέρων ή, μάλλον
ειπείν, έκ τών πρα>τογόνων λέξεο>ν τής γλώσσης 5ντα, ίσοδυναμοϋσι
ολοκλήρω προτάσει" /5α#αί=θαυμάζω — εγώ είμι θαυμάζων* οιμοι
=άλγώ, κτλ.

§. 21. Τοιαύτα δε οντα τίθενται, κατά πρώτον, τά έπιφωνήματα
ταϋτα εις δήλωσιν τοϋ παθήματος, αλλ' ασχέτως προς τον λοιπόν
λόγον, οςτις ακολουθεί ώς εί ουδέν τοιοϋτον προϋπήρχε, καθάπερ έν
τη ποιήσει τίθενται πολλάκις μ.ή άποτελ^οϋντα μέρος τοϋ στίχου*
βαθαί, καλός γε χαί φοινιχιούς (Αρφ *Ορ. 272. ϊδε κα: Είρ. 24<^).
—ιού, ιού, έζολεΐζε μ ώνάρες (Àpcp. Είρ. 3 lb).— <ρεν, ών εύ λέ-
γεις (Πλ.). Ωσαύτως τίθενται έπιφερομένης Ονομαστικής ή κλητικής,
έξηγούσης τόν οίκτειρόμενον, ταλανιζόμενον, κτλ' οιμοι τάλας (Αρφ.),
Ο)μοι εγώ πανάποτμος (0μ.).— φευ, φευ, μάτερ άθλια, φευ τέχνον

[Σ. *Ανζ. 1299).—ώ ζλήμων εγώ (Αρφ. Πλ. 777).

§. 22. Εκ τούτου γίνεται δήλον ότι, διακρίσεοϊς χάριν τουλάχι-
στον, απαιτείται διάφορος γραφή εις τό κλητικό ν ώ χρυσέ, ώ πλοϋ-
ζε, κτλ, και εις τό ώ ^^ûc^c, ω έβενος, κτλ. Εν πολ7.οΐ;ς όμίος το-
σούτον συμ.πίπτει ό &ανμασμός και ή έπίχλησις ή προσφώνησις,
ώστε αποβαίνει δυσαποφάσιστος ή γραφή* ώ τάλας και ώ τάλας,
κτλ' ούτο>ς ω .Τ£>ός ·$·£ώ>· καΐ ώ jrpôç (Ξ. 'Λκ. Ζ', β', 15.

Βουτμ.. Λιεζοδ. Γραμματ. Β', σ. 303).

§. 23. Τίθενται προσέτι τά παθηματικα έπιφο^νήμ,ατα γενικής
έπιφερομένης ήτις εξηγεί το τίνος ϊνεχα τό ψυχικόν πάθος προξε-
νείται, κατά τά άλλαχοϋ ρηθέντα (σ. 66, §. 2)" τών χαχών

(Αρφ.).-Ιού ίου τών όρνιων, î'oî) ζών χοώίγων (Αρφ. Ορν. 305).

-φευ της άνοιας (Σ. '//./. 290).— ω τής τύχης, ώ τής μωρίας,

κτλ. Τίθενται δέ και κατ' άλλον τρόπον, ΐδε περι τών 'Επιφωνη-
μάτων Σ. Π. Β\ σ. 516. Είσαγ. 'Ελλην. Συνζάζεως, σ. 765, και
Κοραή Πρόδρομον, σ. λθ'.

§. 24. Οί Ρωμ.αϊοι γραμ,μ.ατικοί, άποσ πάσαντες τά ε^ιφίονήρ,ατα
έκ τών έπιόρημ.άτο^ν μ ε θ ' ών οί Ελληνες τά συγκατηρίθμησαν, τά
κατέταξαν εις χα>οιστόν μέρος λόγου, interjecliunem αυτό κ α") έ-
σαντες' «sedaecedit superioribus inlerjeclio» (Ruintil.). Τούτους
ακολνουθοϋσι και οί νεώτεροι φιλόλογοι, εύρίσκοντες αυτά διαφόρου
φύσεως παρά τα επιρρήματα· Ο μ,ακαρίτης Κοραής μετέφρασε (ένθα
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άνωτέρω) τήν interjectionem παρέμβλημα, Ηθελε φαν-Τϊ κατ αρχά<?
δτι, ώς ή praepositio λέγεται πρδθεσις, ουτω καί ή inlerjectio
κατ' άναλογίαν 'έπρεπε νά λέγηται παρένθεσις. Αλλ' επειδή τό jacio
είναι βάλλω καί ουχί τίθηυι, ροιιο, καί επειδή αί μεν προθέσεις
τίθενται εις τον λόγον ήσύχως καί άταράχως, ώς παρατίθεται εις
τον άνθρωπον κοσμ.ίως ή τράπεζα, τά δε έπιφωνήμ.ατα παρεμ,βάλ-
λονται, δπως τό πάθος φέρει, καθάπερ παραβάλλεται και παραρρί-
πτεται εις τά θηρία ή τροφή, δια τοΰτο κατα7Ληλότερον φαίνεται
τό παρέμβλημα ή καί παρεμβολή.

•OOO-QOO-O-OO-O-OO·

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕίΚΟΣ'ΓΟΝ ΠΡΩΤΟΝ.
Περί τών Άποφατικών Μορίων.

§. I. Περί της έν τή συντάξει χρήσεως τών άποφατικών μορίων,
ου και μή, ώς γενικός κανών έπικρατεΐ δ εξής. Τίθεται μεν τό ου έν
γένει όπου ή άπόφασις ήτοι άρνησις οίκοθεν ενυπάρχει είς τό πραγμ-α,
τίθεται δέ τό μ ή δπου αυτή έρχεται έξωθεν. Τό μ.έν ον αναιρεί ποα-
γματικώς τό μεθ' ου τίθεται, τό δέ y/?) ήτοι δια τοΰ λογισμ,ου υπο-
θέτει τό άνύπαρκτον του ποάγμ.ατος, ή τείνει εις άναίρεσιν ή κώλυ-

σιν αύτοΰ' ονχ εστίν.—ονχ έγένετο.-μή τι αληθές ?} (Πλ.).—μή-

τι νεώτερον άγγέλλείς ;—μή λέγε.—μή ψεύσης.— μή γένοιτο. Το
περί τών απλών μορίων λεγόρ.ενον εννοείται καί περί των έκ τούτων
γινομ,ένων, ούτε, ουδέ, μήτε, μηδέ, ουδείς, μηδείς, κτλ. μ,ετα της
προστιθεμένης σημασίας τών προσλαμ.βανομένων μ.ορίο>ν.

§. 2. Τίθεται λοιπόν τό ον' ά. έν άπολύτω άποφάσει ήτις είναι

αντίθετος τή άπολύτω καταφάσει' ού δύναμαι. — ούχ άζιώ.-ούχ ες-1

παρά ταύτ άλλα (λρφ.).—ούχ ηγούμαι.— ήμϊν δ* ουχί σνγχωρη-
ζέα, (2.).— ούδ' άμαρτεΐν οίον τ ην αυτών (Ξ Κ. Π. Α, δ , 1 1).

§. 3. Τίθεται" β', τό ου έπί ανεξαρτήτων ερωτήσεων αϊτινες, θε-
τική ν άπόκρισιν άπαιτοΰσαι μ,άλισ ra καί άποκρούουσαι διά τοΰ έρω-
τηματικοΰ τρόπου τήν άπόφασιν, περιέχουσιν έν έαυταΐς απολύτου
καταφάσεως στοιχεία' σύ γε αντίκα μάλα ευδαίμων εγένον ;

(Ξ. Κ. Π. Η, γ', 46)—ού χαί σύ αύ ομολογήσεις μηδέν νπ έμοϋ
άδικεΐσθαι ; άλΧ ανάγκη έ'φη Ξ. Κ. Π. É, έ, 13). Ουδέν ομ.ως το
κωλΰον ώστε καί παρ ελπίδα τοΰ έρωτώντος νά ήναι έν τούτοις και
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άποφατική άτ-όκρισις* ούχ αίσχρόν ήγεΐ δήχα τά ψευδή Λέγειν ; ονχ
(Σ. Φ. 108).

§. 4. Τίθεται' γ', το ου έν τη παρ' έπικοΐς συνήθει χρήσει τής
υποτακτικής καθ' ην προσεγγίζει εις τόν μέλλοντα τή; οριστικής'
ου.πω τ οίους ϊδον άνέρας ουδέ ϊδωμαι (ίλ. Α, 262) = ουδέ ίδεϊν
δυνήσομαι=^ ουδέ οψομαι.

§. 5. Τίθεται' δ', τό ou έν τη άπολύτω χρήσει της ευκτικής, τί)
προσεγγιζούσι^ εις τήν σημ.ασίαν τής οριστικής' ούχ αν γένοιτο ταϋτα
=ούκ ες*ι γενέσθαι.—ούχ αν διείποιμι (Σ. Τ ρ. 22), κτλ. Τό αυτό δέ
και όταν, περι παρελθόντος τοϋ λόγου όντος, τίβωνται παρωχημένοι
τής οριστικής* ονχ αν ζάά' έ'στη τήδε, μή <$·εών μέτα (Σ. Αϊ. 950)'
και ώς έν τω ούχ αν γένοιντο ταϋτα περιέχεται ή έννοια ού γενή-
σονταιι, ούτως έν τω ου* ctr έ'οττ? περιέχεται ή έννοια έ'στη. ϊδε περί
'Υποθετικών Λόγων. Τό αυτό δε και κατ' ερώτησαν.

§. 6. Εν άπολύτω άποφάσει δεν τίθεται ουδέποτε μή' όθεν δεν λέ-
γεται μή Λέγω, ώς λέγεται ού Λέγω. Τίθεται δέ μή επί ερωτήσεως,
δταν περιμένηται άποφατική άπόκρισις' μή χαί σύ ηδέα ίίττα χα-
Λεΐς κακά χαί ανιαρά αγαθά; (Πλ.) Σπανίως δέ καταφατική: άπο-
κρίσεως περιμενομένης' πώς μή ψεύσομαι ;=-άνάγκη ψεύσασθαι. Τί-
θεται, δεύτερον, μή επί άπευχης περί πραγμάτων παρελθόντων' μή
γης έπι ί,ένας θανεϊν έχρηζες (Σ. Κ. 1712).—μήποτ ώφεΛον Λι-
πεΐν τήν Σχϋρον (Σ. Κ. 969). — Ô μήποτ' έγώ τά.Ιας επωφέΛησα
πόΛεως έζεΛέσθαι (Σ. Κ. 540) = εϊθ' ώφελον μή δέξασθαι = είθε
μ ή ποτ ε έδεξάμην παρά τής πόλεο>ς.

§. 7. Επί υποτακτικής και εύκτιχής έν άπολύτω λόγω, εξαιρου-
μένων τών ποοσεσημειωμένων περιστάσεων (§. 4 — 5), τίθεται πάν-
τοτε /ί//' έπι αύθυποτάκτων' μή (ροβηθώμεν' έπι ερωτήσεως' μή
Λάβω; μή ε ι π 0> ; Ωσαύτως μή γένοιτο. — μή ζωην μετ' άμουσίας
(Εύρ.). — πώς μή τό ον Λέγοι ; (Πλ.) κτλ.

§. 8. Επί απαγορεύσεως, αποτροπής και τών τοιούτο>ν τίθεται
πάντοτε μ ή ποίει τάδε, (οούΛου, κτλ. Ωσαύτως y//) (ρθονή-
CT7/C, /ν?) &ανμάσης, μή δίκην όικάσης, κτλ.. Ούτίο και πΛουτεϊν
αδίκως, jurç κΛέπτειν, μή άρπάζειν, κτλ»..

§. 9. Εν δέ συνδέσει λόγου τίθεται τό οί) όπου ή σύνδεσις είναι,
μόνον εξωτερική και συμπλεκτική. Ούτω, π. χ. έπι τών διηγημα-
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τιχών καί εκθετικών έν γένει λόγων, έν οίς τό δτι καί ώς χρησι-
μεύουσα μόνον είς έπιπλοκήν τών δύο κώλων, άλλα δεν εξαρτάται
άναγκαίως έκ τοϋ προ')του τό δεύτερον, εστο^ τό τελευταΐον τοϋτο
καθ' όριστιχήν ή εύχτιχήν, μετά ή άνευ τοϋ ar, ο—ο^ς ή έννοια ά—αι-
τεί" Λέγουσιν δτι έπι τοΰτο έρχονται (Ξ.). — Λέγων δτι οΰπω δη
ποΛΛοΰ χρόνου ήδίονι οί'νω ϊπιτύχοι (Ξ.). — και ουχί τοϋτο Λέγω ώς
ού άεΐ ίέναι (Ξ ).—μέγα τεκμήριον ώς ούκ αν έιπ έκτεινε Φρύνιχον
(Αυσ.).—ΉράχΛειτος Λέγει ώ<: όϊς είς τόν αύτον ποταμόν ουκ αν
έμβαίης (Πλ·). Ούτο^ς οίόα ότι ου, μανθάνω δτι ου, κτλ.

§. 10. Πολλώ μάλλον ώς αύθυπόστατος θεο)οητέος ο λόγος επί
αντιθέσεως, ένθα έπεται τό δεύτερον κώλον διά τοϋ ού', ώς εί καθ'
εαυτό υπήρχε* <τόκ αρα τούργον, où* έμόν κεχΛήσεται (Σ.).—
ccz^o' ϊσθ*, ούχ ίίΛΛος (Σ )" έπι όμοιώσεως' συ άέ τσ,ντης άπειρος
είναι (ραίνει, ώσπερ έγώ έμπειρος (Πλ.). Και υπονοουμένου τοϋ
ενός κοίλου' χαί παράάειγμα τόδε τοϋ Λόγου ούχ έΛάχιστόν έστι
(0. Α, 2) (άλλά μέγιστον).—καί ούχ οί άσθενέστατοι (Θ. Τ', 10).
— ού περί βραχέων (Θ. Â, 7S)' έπι συνεπείας' συνείθισθε ήδη
τάδιχήματα αύτοΰ άκούειν, ωστ ού θαυμάζετε (Αίσχ.)' επί άπο-
χρίσεως δι' αύτοϋ τοϋ περί ου ό λόγος μορίου' ουκ αίσχρόν ήγεΐ ô ή-
τα τά-ύενδείν Λέγειν; ούχ' κτλ. (Σ.).

§. 11. Τίθεται, δεύτερον, έν συνδέσει λόγου τό ο ν, αιτίας έπι-
φερομένης διά τοϋ δτι, a>ç, διότι, έπεί' τούς ποΛΛοϋς ΛέΛηθεν, δτι
ούκ ϊσασι τήν ούσίαν έχάστου (Πλ.).—καί (είχε λέγειν) ώς Λακε-
δαιμόνιοι διά τούτο ποΛεμήσειαν αύτοίς, δτι ούκ έθεΛήσειαν μετ
ΑγησιΛάου έΛθεΐν έπ' αυτόν. — δι ουδέν άΛΛο ή διότι (Πλ. ΓΙρωτ.
353).— έπι ου μοι ζώντι γ* αύθις εξετον (Σ.), Τίθεται δέ μή, ό-
ταν ή έννοια τοϋ a I τ '. ο λο γ ου μ έν ο υ κώλου κοέμαται όλο^ς διόλου έκ
τοϋ τό αίτιον έξηγοϋντος* έπεί μηδέν άντιπίπτει (Πλούτ.). Αλλά
περί τούτου ϊδε Είσαγωγήν r ΕΛΛηνικής Συντάξεως, σ 7ί>6.

§. 12. Επί ύποθετιχών καί τεΛιχών λόγων τίθεται //?/' fàr μη
πάσι κηρύζης τάδε (Σ·).—ειμή ψυΛάξεις μίκρ , άποΛεις τά μείζονα
(Ε.).— ϊνα μή έθιζώμε θα (Π\.).—παρήΛθο/ιεν όπως μή χείρον βου-
Λεύσηοθε (Θ.).—όπως τά όπΛα μή αϊσθησιν παρέχοι (Θ. Γ , 22).

§. 13. Απόρροια τών υποθετικών λόγων είναι οί περιορισμούς καί
υπεξαιρέσεις σημαίνοντες' εί μή κωφός γ1 είμι (11λ.). — εί μή τι σί>
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άΛΛο Λέγεις. Ειρωνικώς δε τίθεται πολλάκις το ειμή' ειμή■ Αδικώ
(Πλ.)' ώσαύτως και το ειμή άρα. Κατά παράλειψιν τοϋ προηγηθέν-
τος ρήματος προύκυψε το είδέ μή' οιfor έχουσιν, είδε μή (όψον I-
χουσι), χάρδαμον. Εκ τούτου δέ άπεξέσθη και το ή air ουδέν a J Jo
έστιν ειμή δπ.Ια (Ξ.)=παρά όπλα.

§. 14. Κατά τήν έξηγουμένην δέ εννοιαν ρυθμίζονται και οί Ανα-
φορικοί Λόγοι' εις ώρισμένο^· τι και βέδαιον η ώο τοιούτον αναφε-
ρόμενοι δέχονται τό ου' Πρωταγόρα, or οΰτε γιγνώσκεις, κτλ. (Πλ.),

-δταν τοιαύτα Λέγης, α ουδείς civ φήσειεν ανθρώπων (Πλ·). Πάν-

τοτε δε ούτως, αρνήσεως ηγουμένης ώς έπι τών ουδείς έστιν ός,
ουκ ε'στιν δς, ουκ εσθ* όπως, κτλ. Δέχονται δέ το μή εις Αόριστον
ζ ι, Α6έ6αιον καί ύποθ ετ ικόν αναφερόμενοι* κωφός άνήρ τιΓ, δς Ή-
ραχΛεΐ στόμα μή παραβά.ΙΛει (Πίνδ )=ει μή τις παραβάλλει.—*
βονΛηθείς τοιούτον μννιμεΐον κατα.ίιπεΐν 8 μή τής ανθρωπινής φύ-
σεως έστιν (Ϊσ. Πανηγ. ΚΕ'/ ένθα διά τοϋ μή εξηγείται ό σκοπός
τοϋ μέλλοντος καταλιπεΐν τό μνημειον Ξέρξου, διά τοϋ ού ήθελεν
εξηγείται ή ύπαρξις τοϋ πράγματος, βεβαιουμένη καί παρά τοϋ διη-
γουμένου Ισοκ.ράτους.

§. 15. Ωσαύτως καί οί χρονικοί λόγοι" δτ ούκέτ ειμί, τηηκαύζ'
άρ7 εΐμ άνήρ; (Σ.)—δτε ουδέν, ήν έρευνώσι π.Ιίον (Σ.).— εί τότε
δωροΐθ or' ουδέν ή χάρις χάριν φέρει (Σ.).— όποτε μή φαΐεν (α-
γαθόν τι δεδρακέναι), άπάγοντες άπεκτεινον (Θ. Γ'. 59) —επει μή
άντανάγοιεν, Αναχωρούν τες ήσύχαζον (Θ. 11 . 38), Ωσαύτως Ζη-
νός δ ούκ civ εγωγε Κρονίονος άσσον έκοίμην, δτε μή αυτός γε
χεΛενοι (Ιλ. Ξ. 247)=s: μή, κτλ.

§. 16. Τό αυτό ισχύει καί περί τών εξαρτωμένου ερωτήσεων' δέ-
χονται μεν τό μή, όταν αναφέρονται εις αόριστον τι, τό δέ ού, ό-
ταν, εις ώοισμένον, ώς ήθελαν είναι έν άπολύτω λόγω' οσάκις Αθή-
ναζε άφικοίμην, έπαν?ιρό)των Σωκράτη 8 μή έμεμνήμηι (Πλ. Θεαίτ.
14 3). — έρήσονται εί ούκ έναντιώτατον έχθρα φι.Ιία (πλ.).— δτε
τις έ'ροιτο δτι ούκ Απέρχεται (Θ·), κτλ.

§. 17, ύς έξαίρεσις τών προηγουμένου φαίνονται yoipia τινά τών
υποθετικών λόγων, έν οί ς απαντάται ου άντί μή' εί τους θανόντας
ούκ έάς θάπτειν (Σ. Αι. 1 13J).— εάν δ* ού φάσκη (Δυσ ). Αλλ έν
τούτοις τό ον} τά τοϋ στερητικού â.hγα έκπληροϋν, αποτελεί μίαν
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εννοιαν μετά τοΰ ρήματος* ούχ £ας=κωλύν}ς, ού φάσκτγ= ήταεί
Λσαύτο)ς το θαυμάζω ει ού, κτλ=θαυμ.άζω δτι ου, κτλ* ουτο> καΐ
έπι τών ζεΛιχών. ϊδε Σ. ΤΙ. Β , σ. 527.

§. 18. Επι τοϋ τεΛιχον απαρεμφάτου λεγομένου, ώ; εξαρτωμ,έ-
νου έκ τοΰ ρήματος της κυρίας προτάσεο)ς, τίθεται μή' έδέοντο μή
περιοράν (θ·)·—προεΐπον μή ναυμαχεί*· (θ.)·—μή όχνείν δεϊ{&.).
—νμάς ή μή χαχώς Λέγειν ή μή ζυνεΐvac (Αυσ.). — εν τω
άσφαΛε ΐ ήδη χείσομαι, ώς μηδέν αν ε τ ι χαχόν παθεΐν (Ξ.), Ωσαύ-
τως δέ το μή δεχετα'. το άπαρέμ.φατον και δταν, καθ' εαυτό δια
τοΰ άρθρου έκφεοόμενον, παριστά εννοιαν αύθυπόστατον' το μή άΛ-
Λοθι διατρίΰειν άΛΛ εν τούτω εύ έχει (Πλ.)" τό μή πυθέσθαι,
τοϋτο μ άΛγύνειεν άν (Σ )' ούτω και τοϋ μή καταπετρωθήναι
(Ξ.).— διά τό μή είναι (Θ.).— êrci τό μή Λυπεΐν και μή βΛάπτε-
σθαι (Θ.). Ωσαύτως και άναρθρους' τίνα J' αϊσχιον μή φιΛεΐν η ζόκ
άδεΛφόν ; (Ξ.)

§. 19. Επειδή τό είδιχόν άπαρέμφατον λεγόμ.ενον (σ. 92, §. 7}
ισοδυναμεί ύριστιχΐ] μετά τοΰ ότι, Λέγουσιν ίί><2ί=λέγουσιν δτι.
ές-ίν, ή δέ οριστική μ.ετά τοϋ δτι δέχεται έπι αρνήσεως τό ού (§. 9),
τούτοις έπόμενον ήτον ώστε και τό άπαρέμ,φατον έπι τής αυτής πε-
ριστάσεοος νά δέχηται ώσαύτως τό ου' Λέγουσιν δτι ονχ εστι καΐ
Λέγουσιν ούχ είναι. Και δμως, άν και δεν λείπουσι τοιαύτα παρα-
δείγμ,ατα (ϊδε κατωτέρω §. 22), ή συ/νοτέρα και ή συνήθης χρησις
εκφέρει τό άπαρέμ.φατον έν τούτοις διά τοϋ /./?/' Λέγουσι μή ε~ιναι.

§. 20. Ούτο^ μ.ετά τά ρήμ,ατα Λέγειν, φάναι, είδέναι, επίστα-
οθαι, όράν, δοχεΐν, νομίζειν, οίεσθαι, μετά τά ρήμ,ατα δειχνύναι,
δηΛοϋν, όραν, πυνύά/'εσθαι, ύπισχνεΐσθαι, άπειΛεΐν, βουΛεύεσθαι,
μεταγιγνώσχειν, μετά τά όμνύναι, όμοΛογεΐν, αρνεΐσθαι, μ.ετά τά
ά^ά^ΛΓ^, εικός, αδύνατον, δίκαιον εστι, κτλ, έπι τοΰ έκ τού-
των έξαρτωμένου απαρεμφάτου τίθεται πώς àV τοΛμώμεν Λέ-
γειν τό χαΛόν μή χαΛόν είναι ; (Πλ.) - εφασαν μή άδικήσεσθαι

Ξ ).—έπιστάμεθα μή πώποτ αϋτόν ψεύδος Λακεϊν (Σ-).

§. 21. 'Ως λόγος τής τοιαύτης διαφοράς επιφέρεται δτι επί μέν
τοϋ απαρεμφάτου ή έννοια κρέμαται πάντη πάντο^ς έκ τοϋ ρήμ,ατος
τής κυρίας ποοτάσεο^ς, δ έστιν εκ τής γνώμης τοΰ Λέγοντος, νομί-
ζοντος} κτλ, επομένως ή άρνησις έρχεται έξωθεν (§. Ι)" επί δέ τής



ΚΕΦ. ΚΑ'. ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΤΙΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ. 125

Εριστικής μετά του δτι και ώς θεο)ρειται οίον αύθυπόστατος καί ανε-
ξάρτητος έκ τοΰ ηγουμένου κώλου, χρησιμεύοντος τοΰ μορίου μόνον
εις έπι πλοκή ν καί σύνδεσιν τών δύο λόγο^ν, επομένως ή άρνησις ενυ-
πάρχει είς αυτό τό πράγμ,α (§. J). Ούτω λοιπόν, κατ'άκριβορρημ,ο-
σύνην, τό μ.έν φημί ταύτα jιή ούτως εχειν εκφέρει τήν περί τοΰ προ-
κειμένου κρίσιν έπί τό μετριώτεοον, κατά τήν γνώμ,ην τοΰ λέγοντος,
τό δε ψημι δτι ταΰτα ούχ όντως έχει εξηγεί τήν αυτήν εννοιαν έπί
τό βεβαιότερον, ώς όντως υπάρχουσαν καί ουδαμώς εκ τοΰ ηγουμέ-
νου έξαρτωμένην=ταΰτα ουκ έχει ούτω, καί λέγω τούτο.

2 2. Αλλ' ουδέν ήττον και μετά τά άνωτέρω ρήματα απαν-
τώνται άπαρέμ.φατα τό ου έχοντα' ήγοΰ/ιαι yàp αύτούς ούτι δια-
πράζασθαι (Πλ. Πρωτ. 317) — ούδ' άνθρωπον νομίσαιιιι εμαυτόν
είναι (Πλ.) —κινδυνεύει ούχ όντως ε'χειν (Πλ.)' μάλιστα δέ μετά
τά λεκτικά' (ρημι δ* ου σε μανθάνειν (Σ. Φ. I 389).—φημί αύτον ού
διαμενεΐν (Ξ,.), ίδε περί τούτων Είσαγ. Έλλην. Συι τ. σ. 791—.

23. Εί μ.έν ουχί άπαντα, τά πλείστα τουλάχιστον τών τοιού-
των χωρίων δυνατόν ίσο^ς νά άναχθώσιν είς δύο γενικοοτέρας περι-
στάσεις τάς εξής* ά. όταν ο δι ά τοΰ άπαρεμφάτου λόγος άποφάσκη-
ται επί τό βεβαιότερον καί άνενδοιάστως, έπομένο^ς ίσοδυναμή τω
διά της οριστικής καί τοΰ δτι (§. 21)· (ρτησί δεΐν ουδέν τοιούτον
προσςρέρειν τω φαρμάκω (Πλ. Φαίδ. (>3).—μηδέν δύσοιζ ον πο-
λεμίους δρ&σαι τάδε (Εύρ. Ρ. 805)' ούτο^ς ί'σως καί τό αίσθόμενος
ουκ άν πείϋειν (Θ. Ε', 4).

§. 24. Τίθεται" β', ου έπί τοΰ άπαρεμφάτου, όταν ή άρνησις πί-
πτη είς μ.ίαν μ,όνην εννοιαν. Γίνεται δέ τοΰτο μ,άλιστα έπί άντιθέ-
σεων, όταν είς κώλον άποφατικόν άντιτίθηται κώλον καταφατικόν
ίσοδύναμ.ον" κοντέ απόρρητα ετρη αντάς (τάς γυναίκας) έκτρερειν, σε
δε κάμε τοΰτο δράν άεί (λρφ. Έκκλ. 44 2), ή καί αντιστρόφως*
καί ταΰτ άποτρέρειν (έφη) πάντα κούκ άποστερεΐν (αυτόθι 449).
— ώμοσε δ' ούκέτι λοιπόν νπερ πελάγους πόδα θεΐναι, άλλα με-
τειν έπί γης (Θεόκρ. κά, 59). Ενίοτε δέ, τιθεμένου τοΰ ενός μόνου
κώλου, έξυπονοε*ίται τό άλλο (άν. §. 10)' εγώ οϊομαι σύν ύμΐν ώς
πιστοΐς βουλενόμενος ουκ άν έζαμαρτάνειν (Ξ. Κ. Π. Ε, β', 23).—
■ήγησάμενος ούκ έτι έμόν έργον είναι παρεΐναι έν ταΐς συνουσίαις
(Πλ. Πρωτ. 335), κτλ. ϊδε κατωτέρω έν τέλει τοΰ κεφαλαίου.
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§. 25. H μετοχή δέχεται το μή' ά. επί πλοκής λόγου οΐκοθεν-
άπαιτούσης τήν τοιαύτην άρνησιν, ώς επί προστακτικής' τ^ηφίσασθε
τάν πόΛεμον μηδέν φοβήθέντες (Θ.)' επί άπαρεμφάτου απαιτούντος
τό ^/τ/* τί έστιν, εί χρή μή κεΛευσθεϊσαν Λέγειν; β'. δταν έξηγή
εννοιαν ύποθετικήν' φίΛοι γε ούκ civ είεν μή περί ποΛΛοϋ ποιούμε-
νοι εαυτούς (Πλ.)=-εί μ.ή.— ούκ εστι μή νικώσα σωτηρία (Πλ ), κτλ.

§. 26. Αέχεται, τουναντίον, τό ou, όταν έξηγή εννοιαν θετικήν*
οίνος οϊεσθαι νουν έ'χειν ποιεί τών πινόντων τους ποΑΛούς ουκ

έχοντας (Πλ.)=έν ώ ουκ έχουσι.-τί ταντ1 αίτιας μ ούδέν ώφε-

Λουμένη ; (Σ.)—καί γάρ έμοί ποΛέ μιός έστιν ουκ έμε μισών, ciJlX
οίόμενος κτλ. (Ξ.).— οι ού δυνάμενοι (Θ. Β', 25).— οί ούτε αγα-
θοί ον τε κακοί πως οντες (Πλ.).

§. 27. Τά εξής παραδείγματα σαφηνίζουσι τό πραγμα καλλιώ- *
τερον* ô μέν Λαβών άργύριον ύπερεπηνεσεν, ό ού Λαθών, κτλ.
(Αρφ. ΕκχΛ. 186). — είώθατε τά ούκ οντά Λογοποιεΐν ώς εστίν
ήμΐν έτοιμα (λνδ ).— ούτος γάρ έδόκει καί πρότερον ποΛΛά ηδη
άΛηθεϋσαι τοιαύτα, τά όντα τε ώς όντα καί τά μή όντα ώς ούκ
όντα (Ξ. Αν. α', δ', 15).

§. 28. Πολλά τών άνωτέρω σημ.ειο>μ.ένων ρημ,άτων (§. 20) συν-
τάσσονται καί μετά μετοχής, καθάπερ έν τοις έμ,προσθεν παρετηρή-
σαμεν, κατηγοοουμ.ένου τόπον έπεχούσης (σ. 100, §. 7. σ· 101, §.
10). Καί τότε δέ, ισχύοντος τοΰ άνωτέρω κανόνος, δέχονται ou, επί
θετικής, καί μή, επί υποθετικής εννοίας" φανερός γέγονεν ού συj—
γενής ών (Ξ.). — καί ούτ έπιχειρήσας οϋτ έπιθυμήσας οίάα δτοΌ
ήτύχησα (Ξ. Κ. Π. Η, 7).—ί'στε μέν με ούδένα πω κίνδυνον προ-
ζενήσαντα ύμΐν έθεΛούσιον (Ξ. Αν. Τ', έ, 14).—ορώ ού δυναμέ-
νους (Ξ.). — ήγγειΛε τήν πόΛιν ού ποΛιορκηθεΐσαν (Ξ.). Ώσαύτο>ς
εύ ϊσμεν μή άν -ήσσον ύμ,άς Ληπηρούς γενομένους τοις ζυμμάχοις
. — ώς μηκέτ όντα κεΐνον έν φάει νόει (Σ.)=ώς εί μ,ή ή^.—
ώς μηδέν είδόζ' ϊσθι μ ών άνιστορεΐς (Σ.).

§. 29. Η αύτη χρήσις τών δύο άποφατικών μ.ορίο^ν ου καί μη
επικρατεί έπι τών ουσιαστικών, επί τών έπιθέτων, επί τών έπιρρη-
μάτων καί έπι τών έμπροθέτων πτώσεων' τίθεται δηλ. μή επί υπο-
θετικής καί ου έπι Θετικής έννοιας' δεινό ν δ' έστιν ή μή Εμπειρία
(Αρφ. ΈκκΛ, 115).—γράχ^ας τήν τών γεφυρών ού διάΛυσιν (Θ. Α9
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137).—κατά τήν ουκ έζουσίαν τής άγωνίσεως (θ. Ε, 50).*—ούτοι
φίλα τά μοι φίλα (Εύρ. Τ ρ. 4 65).—ού δίκαια δρας (Ξ.).— ον φίλα
τοι ερέω (Ho·)·—μή έμποδών (Θ·).—μ ή καλώς (Ευρ).— ούκ είκό-
τως (Θ.). — ούκ εύκαιρως (ΐσ.).— â μή μετά τόμων ήμαρζεν (Θ. Γ',
62). — επί κακονργία ν.σ.1 ούκ άρετή έπετήδενσαν (Θ. α', 37).

§. 30. Ού τco λοιπόν, δεχόμενοι τάς ανωτέρω εξαιρέσεις καθ άς
έν τω έξαρτωμ.ένω λόγω τίθεται ού άντί μή} δεχόμεθα φαινομένας
μόνον εξαιρέσεις' διότι, ειτε τό ou, τά του στερητικού άλφα έκπλη-
ροϋν, αποτελεί μίαν εννοιαν μετά της άποφασκομένης λέξεως (§. 17),
ει^ε εκφέρει τον δι άπαρεμ.φάτου λόγον ίσοδύναμον τό) δια της ορι-
στικής και του ότι (§. -3), ειτε τελευταϊον άποφάσκει δγι όλον τον
λόγον, άλλνά μίαν μόνην Εννοιαν, ώς επί τών αντιθέσεων 24),
πάντοτε άποφάσκει, κατά τήν ιδίαν αυτοϋ φύσιν, οίκοθεν, ουχί έξω-
θεν και δυνάμ.ει εξαρτήσεως.

§. 31. Δεχόμενοι δέ άφ' ετέρου ώς έλλειπτικάς τάς φράσεις έν
αίς, έπ.ί του άπολύτου λόγου, τίθεται Λιιή' ειπώ /=βούλει 'ίνα εί'πω ;
μή γένοιτο^βουΧοίμ'ην ίνα μ.ή γένοιτο, κτλ. έλευθεοοϋμ.εν διά τού-
του παντελώς τόν καθ αυτό απόλυτον λόγον άπό τού μ,ορίου (ΐή,
ώς διά τού προηγουμένου (§. 30) έλευθεροϋμ.εν τόν άληθώς καί ο'ν-
τως έξαρτώμενον λόγον άπό του μ,ορίου ον. Καί ούτο>ς ευρίσκεται
κατά πάντα ισχύουν ό έν άρχη τοϋ κεφαλαίου τοϋδε τεθείς κανών,
ότι τά μεν ον έν γένει τίθεται όπου ή άπόφασις ενυπάρχει οίκο-
θεν εις το πράγμα, τό άέ μή όπον έρχεται έξωθεν (§. 1).

§. 32. Ταύτας τάς άρχάς άποδεχόμ,ενοι δυνάμ.εθα, μετά μείζο-
νος η έλάττονος ισχυρίσεο^ς, πολλά τών ποιητών καί συγγραφέων
χωρία νά προσελκύσωμεν εις τους άνο^τέρο} τύπους' πα*ς διεζης f)
πόθεν μηδέν ποών ; (Αοφ. Π λ. 906)=εί, ώς λέγεις, μηδέν έπόεις
=εποίεις" τό ού δεν ποιών ήθελεν είναι ή έπεί ουδέν έποίεις.

-λύσετε δέ ούδέ τάς Λακεδαιμονίων σπονδάς, δεχόμενοι ημάς

μηδετέρων όντας t ν αμάχους (Θ. Α', 35) —ώς εί μηδετέρων ειημεν
σύμμαχοι, επι ταύτη τη υποθέσει" τό ουδετέρων όντας -ήθελεν είναι
=οΤτινες η έπεί oύδετέpcov έσμέν σύμμαχοι.

§. 33. Δυσκολώτερον το πάλαι δέ μή παρών θαυμάζεται (Σ. Τ.
289), έν ω επρεπε νά ήναι ού παρών. Αλλ' ίσως καί τοϋτο=θαυ-
μάζεται ει μ.η ούτος πάρεστι. Τό τοϋ Θουκιδίδου καί ές μέν άκρόα-
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σιν το μή μυθώδες αυτών άτερπέστερον φανεΐται (θ. α', 22)=
άτερπέστερον φανεϊται τοις άναγινώσκουσιν, όταν μ.ή ευρωσι το μ,υ-
θώδες, ώς ήλπιζον, καί, κατά τον Αρτουγγ=τοσοΰτον μάλλον άτερ-
πές, όσον ελαττον μ.υθώδες' τό ού μυθώδες ήθελε φανερώσει τό απο-
λύτως χαί χαθ αύτο άάευδές, άπ' ούδεμ,ιάς τοιαύτης εξωτερικής
σχέσεως έξαρτώμενον. Τό τοΰ Ηροδότου (α', 32) ?) δε ήμετέρη εύ-
δαιμονίη ούτω τοι απέρριπταν ες το μηδέν, κτλεις τοσούτον ώ-
στε μηδέν είναι.

§. 34. Τά τελικά απαρέμφατα δέχονται τό μή (§. 18), επομ,έ-
νως κ α! όταν σημαίνωσι συνέπειαν τών προηγζ υμένων" τοοοϋ τον προ-
βέΰηχεν ώστε μή ζητεΐν αύτήν έν αίσθήσει (Πλ. θεαιτ. 187). Καί
ομ.ως παρ Ευριπίδη απαντάται ούμος γάμος ώνησεν Ελλάδ ού
χρατεΐσθ' έχ βαρβάρων (Εύρ. Τρ. 932). Φαίνεται ότι ένταΰθα ετέθη
τό ου εις ενδειξιν ότι ή συνέπεια δέν άφίνεται άμφίβολνος, αλλ έκ—
φέρεται ώς γενόμενον=ώνησεν είς τό άκράτητον υπό τών βαοβάρο^ν
τήν Ελλάδα είναι=δια τον εμον γάμον ή Ελλάς ού κρατείται υπό
τών βαρβάρων, Αλλο τοιοΰτον παράδειγμα έκ τοϋ Πλάτωνος ί'δε έν
Εισαγωγή rΕλληνικής Συντάξεως, σ. 794.

§. 35. Καί τούτου όμως τεθέντος, είναι αδύνατον νά άρνηθώμ,εν
ότι ύπάρχουσι καί χωρία τα οποία πρέπει νά άφεθώσιν είς δευτέρας
φροντίδας, ίσως δέ καί ζήτημ,α δυνατόν νά κινηθη. Αν παρά τήν έ-
πίπονον κατάταξιν πασών τών εξαιρέσεων είς έλάττονας ή πλείονας
πεοιστασεις (Σ. 77. Β'. σ. 527. σ. 53 L) και την εις τον προσήκοντα
τόπον, πιθανώς ή άπιθάνως, άνευ ή μ.ετά βίας, άναγωγήν τών δια-
φόρων χωρίων, δέν είναι ορθότερον νά δεχθώμ.εν καί έν τούτοις, έπί
τινο)ν τουλάχιστον, έξαιρέσεις, οποίας άπανταχοΰ άπασα γλώσσα έ-
χει. Περί άλλων παρεπομένων τών άποφατιχών μορίων, περί τών
συνδυασμών αυτών ού μή καί μή ου, κτλ, ίδε Σ. 77. Β'. καί Εί-
σαγωγήν Ελληνικής Συντάξεως.

<οοο~<χ>οοο ο-ο-οο-

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΕΙΚΟΣΤΟΝ ΔΕΓΤΕΡΟΝ.
Περί Προθέσεων.

§. 1. Ως πρός τήν αρχήν αυτών θεο^ρούμεναι αί προθέσεις ήσαν
τοπικά έπιρρήματα. Ως πρός τήν έν συντάξει χρή σι ν, άνα πληροϋσι
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τα τών πτώσεων, εξηγούσα', σχέσιν ονόματος προς ονομα' νιος μετά
πατρός.—βεΛτίους έποίει τους πολίτας άντί χειρόνων (Πλ. Γοργ.
515). Εάν λοιπόν ύποθέσωμεν γλώσσαν δεκατρείς πτώσεις εχουσαν,
ώς ή Φιννιχή, αυτή εχει μικρότερων χρείαν τών προθέσεων, δι'ιδιαι-
τέρου τύπου εξηγούσα ό τι άλλαι διά προθέσεως· Ετι όλιγώτερον χρή-
ζει τών προθέσεων γλώσσα είκοσι πτώσεις έχουσα. Εάν δέ, τουναν-
τίον, υποθέσωμ-εν γλώσσαν όλως άπτωτον, ή γλώσσα αύτη δέν δύ-
ναται σχεδόν να κινηθή άνευ προθέσεο.)ν, ώς συμβαίνει έν ταΐς πλεί'-
σταις γλώσσας; τών νεωτέρων εθνών.

§. 2. Τίθενται δέ αί προθέσεις εις τόν λόγον κατά δύο τρόπους,
εν σνντάζει, χωριστά δηλ. τοΰ ονόματος ποός 8 φέρονται, ώς έπί
γης, έπί τών ώών, ir ούρανώ, κτλ, και έν συνθέσει, κατ' έπι£ρη-
ματικήν εννοιαν, επίγειος, επωάζει?', ενουράνιος, κτλ" πολλάκις δε
και προθετικήν* άποσχιρτάν τίνος.—άρα ένεχέσθω (Πλ.).— ό πο-
ταμός διαρρεΐ τήν πόλιν. Συνήθως δε προτάσσονται έν συντάξει ού-
σαι, και πάντοτε έν συνθέσει, και έκ τούτου τό ό'νομα πρόθεσις, οπερ
εν άλλαις γλώσσαις δεν αληθεύει.

  3. ύς προς τας πτώσεις μ.εθ' ών συντάσσονται, αί προθέσεις
διαιρούνται εις μονοπτώτους, μετά μιας μόνης πλαγίας συντασσομέ-
νας, εις δίπτωτους μετά δύο πλαγίων συντασσομένας, και εις τρι-
πτώτονς, και μ.ετά τών τριών συντασσομ.ένας.

Προθέσεις Μονόπτωτοι.

§. 4. Προθέσεις μονόπτωτοι είναι επτά, ή αντί, ή άττο', ή £<f ή
ή πρό, μ,ετά γενικής συντασσόμ.εναι, ή £ύν ή σύν και ή εν, μετά
δοτικής συντασσόμενα:, και ή ί μετά αιτιατικής.

1. Ή Πρόθεσις ά ν τ ί.

5. Η πρόθεσις àvvi σημαίνει' I. άνταλλαγήν' πεζήν δύναμιν
έχων, άνθΊ ής αΛΛην ούχ άν δέΕαιο (Ξ. Κ. Π. α', ς-', 10)' 2. άντι-
χατάστασιν' βονΛεύεται όπως βασιλεύσει άντ εκείνου (Ξ. Jv. Α,

ά, 4).-άντί μέν δούλου πολίτης γεγένηται, αντί δέ πτωχού

πλούσιος, άντί δε ύπογραμματέως νομοθέτης (Αυσίας)' 3. άμοιδήν'
άντϊ τών πολλών πόνων σμικρά άποΛανσαι (Πλ.).— άντI τοϋ κα-
χοϋ έργου τιμίάζιοϋν (Η. Κ. Π. Δ', ς-', 15)' 4. προτίμησιν' τόν
χαΛόν θάνατον άντί τοϋ αισχρού βίου αίρεΐσθαι (Ξ.)' 5. αίτιον'
τόν Μίνων τιμωρούμεθα, άνθ' ώ^ ήνάγχασε τους δασμούς τε-

(ΣΤΝΤ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ À'.) 9
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Λεϊν έχείνους (Πλ.).— άντί τοϋ ; (Ξ. Κ. Π. Η, γ', 31)=τίνος ένε-
κα. Πάντα δέ τά σημαινόμενα ταϋτα είναι προφανώς ποικιλίαι τοϋ
πρώτου όπερ προύκυψεν έκ τής πρωτίστης σημασίας τοϋ αντικρύ,
σωθείσης είς τό επίρρημα άντα καί είς τό λατινικό ν a nie.

§. 6. Èv συνθέσει ή πρόθεσις αντί σημαίνει" 1. άντικατάστασιν' 2.
τό èrarzlor. Και τής μέν πρώτης σημασίας επικρατούσης, συντάσ-
σονται τά μετ' αυτής συντιθέμενα γενική' άντιιιθένα* r//>· τώ>*
θηναίων έμπειρίαν της σφετέρας μεΛέτης (Θ. α\ 35)" τής δέ δευ-
τέρας επικρατούσης, συντάσσονται δοτική' τη άΛηθείa άντιΛέγειν
(Π.\.).-—άντιτάζτεσθαΙ τ tri ή πρός τινα (Ξ.). — ό δε ' Αρχιππος ήν
τιδίκει η μην τόν Έρμήν ϋγιά τε χαί ό.ΐον είναι (Λυσί ας 'Ανδοχ.
Άσεβ.%. 12)=άντίδικος ών έλεγεν, άντιδικαζόμενος" καί τοϋτό έστι
τό συνηθέστερον. Συντάσσονται δε τά μετ αυτής συντιθέμενα ρήματα
καί δυνάμει τής ίδιας αυτών σημασίας, ούδεμίαν ροπήν εχούσης τής
προθέσεως πρός τήν σύνταςιν' άνταδιχεΐν άΛΑήΛονς (Πλ.) = έξ α-
μοιβής αδικεί ν.—άνθυβρίζειν.—άνταγοράζειν σΐτον (Ξ.), κ,τλ. Καί
τά άντέχεσθαί τίνος, άντιΛαμβάνεσθαί τίνος, κτλ, δένονται τήν
γε\ικήν ώσαύτιος δυνάμει τής σημ.ασίας' διότι καί άπλα ο ν τα ούτο>
συντάσσονται' Λαόόμενος της δεξιάς τοϋ Κυαξάρου (Ξ. Κ. Π. Ε ,
έ, 7).—άντεΧάβετο τοΰ τρίΰωνος τουτονί (Πλ. Πρωζ. 335).—r?7c
γνώμης άεί της αυτής έ'χομαι (θ. Α', 140). — r^c θαΛάσσης μάΛ-
Λον άνζείχοντο (Θ. Α', 13).

2. Ή Πρόθεσΐς ά π ό.

§. 7. Η πρόθεσις άπό σημαίνει' 1. χωρισμόν' από δ* ανχένος
ίύμον έέργαθεν (0μ.)' 2. άπομάκρννσιν' άπό σκοπού' 3. rô σημεΐοτ
ΐξ ού όρμάζαί ζ ι καί έ'χει ζήν αρχήν' ά. έπι τόπου έν γένει' εν θα
δέ είσιν αί διώρνχες άπό ζοϋ Τίγρητος ποταμοϋ ρέονσαι (Ξ.)·—-
άφ ήΛίου άνιόντος (Ε.)· β', έπϊ πατρίδος' άπό ΖάγκΑης (Θ.)' γ'.

καταγωγής' οί άπό Αημαράζον (θ.)' δ'. <?Vtî πΑήθονς' τών άπό
δήμου τις (Θ.)" έ. προσώπου' άπ έκείνον έρχομαι (Πλ.)" ς-'.

θέσεως' άφ ΐππον, άπό νεώς, άπό άρμάτων, άπό πύργων μά-
χεσθαι (Ξ.)' ζ', επί χρόνου' άπό τούτον, έιπό γενεάς, άπό παί-
δων, ά<ρ ou (Ξ.)" ή. έπι αφορμής' άπό στάσεων έκπίπτοντες (&·)'
θ. επί συμφωνίας' άπό σημείου ένός έπιστρέόταντες (Θ.)' ί. έπι
οργάνου' ή άπό τόξων μάχη.—άπό κυάμου άρχοντας καθίστασθαι
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(Η.)' ιά. επί ν.Ιης' άπό κέάρον (Hp·)' ιβ' . έπι πόρου xal μέσου'
άπό σιδηρείας ό βίος (Ξ.). — άπό τοϋ συκοφαντεί/ ζην ·(Πλ.).—■
άπ' έλαχίστων όρμάσθαι (Ξ.).—ά,-τό σμικρόν έθέλωδιαπράξαι (Αρφ.).

§. S. Εν συνθέσει ή προθεσις ά.~ο σημαίνει μάλιστα γωρισμόν,
άπομάκρννσιν καί άποΰολήν άπέρχεσθαι, άποσχιρτάν, άπομανθά-
νειν' αΐτησιν δέ, δδσιν καί λήψιν οφειλομένου δηλοϊ έν τοις άπαι-
τεΐν, άποδιδόναι, άπολαμδάν ειν' απανταχού δ'επικρατεί, διαφόρως
τρεπομένη, ή έννοια του έξ άλλων χωρισμού. Εκ ταύτης δέ προήλ-
Οεν ή σημασία τής τελειώσεως" άπστεΛείν, άπεργάζεσθαι, άπερη-
μονν, ά.·το()Λ£ίκ>ϋΓαί=άπεργάζεσθαι, παρασκεύαζε· ν, πα ρ έχει ν (Ξ.
κ. Π. α', β , 5 β', ά, 23. η, ά, 35)· ούτω δέ καί άπαριθμεΐν=.
τελευταν τήν άρίθμησιν' rà όέ χρήματα ών είπεν ό Κϋρος διπλάσια,
άπηρίθ μησεν (Ξ. Κ. Π. Γ ,ά, 42)=έπλήρο)σεν, κυρίο): δέ=έμέτρησεν'
ούτο} δέ και απογεγραμμένοι ή=τελέσαντες το άπογράφεσθαι, ή=:
διά τής έν καταλόγω απογραφής κεχωρισμένοι τών άλλων. Τά μετ'
αυτής συντιθέμ.ενα συντάσσονται ή δυνάμει τής προθέσεως, ώς άπε-
χε ιν τινός, άποχωρείν άπό τίνος καί τίνος, ή δυνάμει τού ρή-
ματος' άπερχεοθαι εις Λακεδαίμονα, άποδιδόναι τινι τι, άπαιτεΐν
τινά τι. Δυνάμει τής τώ ρήματι διδομένης σημασίας συντάσσονται
καί τά παρά το"ΐς έ κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ ο 1 ς ' ΙΙαϋλος τοις αδελφοίς άποτα-
ζάμενος (Πρ. Λποστ. Ili', 1 8)=άποχο:>ρισάμενος καί χαίρειν ειπών.
—αποτάσσει τώ σατανά ; το εναντίον τοϋ συντάσσεσθαι τώ Χριστώ.

3. Ή πρόθεσης εξ ή εκ.

9. Η πρόθεσις εξ η εκ σημαίνει έν γένει τήν εκ τίνος περιφε-
ρείας, πλατυτέρας η στενοατέρας, εξαγωγή ν' ά. τόπου' έξιεναι
εκ γτ^ς εις φως (Πλ.)' β'. <?\ττ£ προσώπου' έξ εμού' γ'. αποστά-
σεως' έκ βελέων, έκ ποδών, έξ οφθαλμών, έϊ. άνθρώπων έγενετο
=έξηφάνισται" δ'. è.Tt ύλης' έκ πέτρας, ύσαύτοις τίθεται ή εκ, ώς
η άττο, εις δήλο:» σι ν τοϋ r/]c άρχής σημείου' τοπικώς, χρονικώς, αί-
ζιολογικώς, μεταδολικώς, έκ προηγουμένης συμφωνίας, έκ κανόνος,
κτλ. δεξιάς, έξ άριστεράς, ό τόπος απότομος έκ 3αλάττης, ό
εξ Αθηνών, έκ παίδων, έκ πολλού, έκ τοντου=ε·/. τούτου τοϋ
χρόνου=-έκ τούτου τοϋ αιτίου, έκ πολλοΰ = ά~ο πολλού χρόνου καί
έκ πολλού π poop αν = έκ μακρού τόπου = μακρόθεν, πενητοΓ,
πΛούσιος έκ τών πρόσθεν δακρύων γελάν, έκ τών ξυγκειμένων

9*
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ποιεϊν, έχ τών έργων χρίνειν. Ουτω λοιπόν έκ της τοπικής προκύ-
πτει ή χρονική, έκ της χρονικής ή αιτιολογική σημ.ασία, κτλ.

§. J0. Êv ταις συνθέσεσι της προθέσεως εξ ή εκ επικρατεί μά-
λιστα ή έννοια του έξω' εκδημος, εξιέναι, εκβάλλειν, εκπεμπειν'
ή έννοια της αποστάσεως, εκ ποδών. Εκ ταύτης δε άνεπτύχθη ή ση-
μασία του λίαν' ίχπεπταμένως εϋτρραίνεσθαι (Ξ. Κ. Π. Η, ζ', 7)'
του εντελώς' έξοπλίζεσθαι, έχπληροϋν, έχπονεΐν, εκπλεως' ή ση-
μασία της καταγο^γής, εκγονος. Ωσαύτως και ή της μεταβολής έν
ταύτώ* εξελληνίζω, εκβαρβαρόω, κτλ. Καίτοι δέ ομοιάζει έν πολ-
λοίς τή απο', διαφέρει όμως έν άλλοις" έκιιανθάνειν=εντε'λώς μαν-
θάνειν, και άπομανΰάνειν=~Κ·τισμθΊζίν, ούπερ ή σημερινή γλώσσα
έχει τό έναντίον' άπ^/α^^^έτελείο^σε τό μανθάνειν, έξεμαθ εν=·
έλησμόνησεν.

4. Ή πρόθεσις π ρ ό.

§. 11. Η πρόθεσις .Tf>ô σημαίνει* 1. rd έμπρός' πρό τών ότρθαλ-

μών προτραίνεται (αίσχύλ.).—ΛΟ^ώ»" (Πλ.).-cppovpiov τό προ

της χώρας (Ξ·)' 2. τό πρότερον' οί πρό ήμών γεγονότες (ίσ.).-

πρό ήμέρας (πλ.)' 3. ϋπεράσπισιν' προ δεσποτών θνήσκειν (Εύρ.)*
πρό τίνος βουλεύεσθαι' 4. προτίμησιν' πρό τούτον τεθνάναι αν
πολλάκις ελοιτο (Πλ.)·—χάλλιον πρό τον ςρεύγειν ύπέχειν τήν
δίκην (Πλ.). — τους επαινοΰντας προ δικαιοσύνης άάικίαν (Πλ.).

§. 12. Καί έν τα"ϊς συνθέσεσιν έπικρατοϋσι τα αυτά σημ,αινόμ,ενα,
ά'περ ούδεν έ'τερον ή ποικιλίαι του πρώτου* προανλιον, πρόθυρον,
πρόδομος, πρόστωον, πρόλογος, πρόρρησις, προστασία, προτίμησις,
πρόκειμαι, προέρχομαι, προτάττω, προαγορεύω, προασπίζω, προ-
αιρούμαι, προνοώ' έαυτον τε κήδεται ό προνοών άδελφον (Ξ. Κ. Π.
Η', γ', 15). Ούτω καί έν τοις προβολή, ;nrpoYo>*oç, Trpo'fc^oc, πρό-
βατον' ωσαύτως-καί πρόθυμος, προπετής' τοιούτον βέβαια καί τό
προδότης. Καί τό τής σημερινής δέ γλώσσης πρό τής συγκομιδής
τοΰ καρπού συμ.φωνητικόν προστοίχιον μάλλον ή προστύχιον έν-
νοητέον.

5. Ή πρόθεσις εν.

§. 13. Η μετά δοτικής συντασσομένη πρόθεσις JV σημαίνει τό
JV τινι περιτρερεία είναι, πλατυτέρα ή στενωτέρα* ούρανω, <sV τ*?7>

Σπάρτη, κτλ. Τοϋτο δέ, διαφόρως ποικίλλον, έξηγει' ά. ro ««"τ
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ιός* έν οϊκω* β'. το έπάνω' εν ορεσιν' γ', τ à κάτω' èv τοΐς ύψη-
Joîç δένδρεσιν (Πλ )' δ', τό μεταξύ' εν φίλοις' έ. τό ενώπιον' έν
δήμω' ç. τό πλησίον' ή έν Μυκάλη μάχγ' ζ'. τόν χρόνον' έν ήμε-
ρα, έν θέρει, έν τω παρόντι, έν τω τοιούτω=ζν τοιαύτη πραγμά-
των καταστάσει.—έν τοιούτοις όντες πράγμασιν (Ξ. 'Αν. Β', ά, 3).
ήσαύτως και κατά διαφόρους άλλους τρόπους, κυριολεκτικώς τε και
τροπικώς ποικίλλον, εξηγεί διάφορον υπάρξεως κύκλον, πολιτικόν,
έπιστημον ικόν, τεχνιχόν, ηθικόν, χ.τλ' έν ολιγαρχία., των ,έν τέλει,
έν φιλοσοφία, έν άρετή, έν τέχνη, έν έλπίσιν, ir χρηστώ τρόπω,
κτλ. Παραλειπτικα δε είναι τά ir α^ου τόπω δγιλ. «κ ' Α ρίφςονοç,
ο?κία δηλ. 'Ωσαύτως îk Κλωπιδών (Αρφ.), δήμω, κωμικώς, άντί
Κρωπιδών.

§. 14. Η πρώτη σημασία, τό εν τινι είναι, επικρατεί και έν ταις
συνθέσεσι της προθέσεως ταύτης κατά διαφόρους τροπάς' ένοιχεΐν,
έμμένειν, ένδύειν, εναυΛος, έννομος, έντιμος, ενάντιος, κτλ' ούτω
και (εν 6a=da γερμ ). Η σύνταξις τούτων βαίνει κατά τήν έν

συνθέσει επικρατούσαν εννοιαν' έμφερής τινι=δμοιος.—έγγελάν έμοί
(Ί,.'ΗΛ.270).-—ού ay τοσοντονϊ ενέχραγες ήμΐν (Αρφ.Ζ7Λ.224).
— έμπίπτβιν τινί, ίμπίπτειν άλληλοις. — i-νίστασθαι τοις ποιον-
μένοις (θ. Η, 3-9) = άνθίστασθ.αι' ή δυνάμει τοϋ μετ' αυτής Ονό-
ματος η ρήμ.ατος, άνευ £οπης τής προθέσεο^ς ώς προς τήν σύνταξιν*
έμπειρος γεωμετρίας (Πλ. Πολιτ. Ζ'. 529) = έν πείροι γεωμε-
τρίας.— τοϋμπαλιν ών βούλονται (Ξ. Κ. Π. Il', δ", 32).=τό εναν-
τίον τών & βούλανται. — ένθυμεΐσθαι, έννοεΐντι=εν θυμω, έν νώ
τιθέναι τι.·—έμπεδοϋν όρκους (Ξ. 'Αν. Γ', β', 1 0)=βεβαιοϋν, κυ-
ροϋν.—rot? ένίστασθαι (Πλ.)=εισέρχεσθαν. Ωσαύτως

έμφαγεΐν και. έμπιεΐν.— ένεδαλεν εις τήν πολεμίαν (Ξ )=είσέβα-
λεν, κ.τλ.

6. Ή Πρόθεσις ξύν ή σύν.

§. 15. Η μ.ετά δοτικής, ώς ή iV, συντασσομένη πρόθεσις <fpr ή
avr σημαίνει σύνδεσιν και συνάφειαν' τής γης σύν άνδράσι χάλ-
Λιον ί) κενής κρατεΐν (Σ.).—σύν τοις δπλοις. — συν τω αω άγαθώ
τ) συν τή ση ζημία (Ξ. Κ. Π. Γ', ά, 1 3). Εκ ταύτης προκύπτει ή
σημασία της συμφωνίας' σύν τω νόμω (Ξ.)· και ή της βοηθείας'
συν £εω, κτλ. Εστι δε τό μ.έν ζύν συγγενές τω ζυνός—Υ.οινός' ώς
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δέ το συν ποούκυψεν, αφαιρεθέντος του κ (ξύν=κσύν, σύν), ούτοις,
αφαιρεθέντος τοΰ σ, προύκυψε το λατινικον cum, οίον κύν.

§. 16. Η σημασία τής συναφείας, ενώσεως καί συμπλοκής επι-
κρατεί καί έν συνθέσει* σνμπορεύεσθαί τινι, σύμπλους zlvL — ό tVr-
;roc τοϋτο (το οπλον) συμφέρει (Η. κ. Π. δ', γ', 17)=φέρει ομ.οΰ.
—συγκρατ εΐν τω χει ρε. ήσαύτως καί ή τής βοηθείας' συμπράττεις·,
συνεργεΐνj συνήγορος, σύμφορον, κτλ. Εκ τής πρώτης προκύπτει
καί ή σημασία τής <?>* τάξει καί αρμονία πλοκής' συντάττειν, συν-
τιθέναι, συγγράφειν, δθεν καί συγγραφή το έγγραφον συμ.φωνητικον,
syngrapha· το αυτό δε κα\=άοοαΐϊΐ6-ηί, Urkunde γερμανιστί.
7. Ή Ιίρόθεσις εις ή ε ς.

§. 17. Η πρόθεσις ή £C> μετά αιτιατικής συντασσομένη, εί-

f î /Λ ~ -Λ Λ" J/ . Ν / r ν ·>\ / -Λ " > \ ν

ναι η αντίθετο; της ίζ η οιοτι η μεν ές η îpî σημαίνει την εκ
τίνος αρχήν, ή δέ εις ή £c σημαίνει το είς τι τέρμ.α" έκ θαλάττης
είς θάλατταν (Ξ,.). Εκ ταύτης προκύπτει ή σημασία τοΰ τέλους' πολ-
λά δει μοχθείν τον ήξοντ είς έπαινον ευκλεώς (Γν.)' ή τοΰ έναν-
τίον' στρατεία είς ΓΤοτίδαιαν (Πλ.)' ή τοΰ έσω' είς φρέαρ έμΰάλ-
λειν (Πλ.)" ή τοΰ ώς πρός' είς χρήματα.—εις γε τό ίδιον (Ξ,.).

§. 18. Εκ τών άψύχων μεταφέρεται ή πρόθεσις αύτη εις τα έμ.-
ψυχα, δταν μ.ετά τοΰ προσώπου έννοήται και 6 τό—ος' είς /ίελφοϋς
(Αρφ.).— είς ύμάς είσελθών (Αυσ·)=είς ύμ,άς τους δικαστάς, είς το
δικαστήριον.—είς Πέρσας πορεύεσθαι [Έ..) — ζΙ; τήν χώραν τών Περ-
σών. Επί προσώπων δέχεται πολλά ς ποικιλίας" είς τους πρώτους
άγειν, αληθής είς φίλους, λέγειν είς άπαντας, κτλ.

§. 19. Το προμ.νημονευθέν τέρμα σημαίνει ή πρόθεσις αύτη, δια-
φόοως τρεπόμενον* έπί αριθμών' ές είκοσι μάλιστα (θ.)=ού πλείο-
νες τών είκοσι.—-είς δώδεκα το βάθος (Ξ.).— είς τους τριακοσίονς
(Ξ.). Ωσαύτως έπί χρόνου' ήκετε είς τήν τριακοστήν ήμέραν (Ξ.)'
τοΰτο είναι το τέρμα τής προθεσμ,ίας —είς δύναιιιν^=οαον εκτείνε-
ται ή δύναμις.—είς άργύριον λογίξεσθαι=ως α ργύριον, ώς νόμ.ισμ.α
λογαριάζεσθαι. — είς καιρόν = εγκαίρως.— εις κάλλος ζών = εύ-
πρεπως.

§. 20. Κατά βραχυλογίαν δέ είναι, μετά τών ομ.οίων, τό ές τήν
Σαλαμίνα ϋπέκκειται ήμΐν τέκνα τε καί γυναίκες (Hp. TL? 60) =
εις Σαλαμίνα άχθέντα ϋπέκκειται εν Σαλαμϊνι. Τοΰτο δέ είναι το άν-
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τίθετον του κάππεσον εν Λήμνω (ΐλ. Α, 593)=είς Λήμνο ν πεσών
εκ ε'α γ, ν εν Λήμνο)" ούτω και ftc ro αυτό χωρίον παρεΐναι (Ξ.)' εν
δε τω (Ξ. Κ. Π. Β , ά, 9) γέρρον δέ είς τήν άριστεράν κοπίς âè η
σάγαρις είς τήν δεξιά ν, ή είς=εν, ή πολλώ μάλλον—διά, δια τήν
άριστεράν, και δια τήν δεξιάν. Παραλειπτικά δε τα £îç διδασκάλου,
£î'ç παιδοτ ρί6ου, κτλ.

21. Ù; εν ταις συνθέσεσι τής «ί ή επικρατεί ή έννοια τοΰ
ί'ςω, έζάγω, εκπίπτω, κτλ, ούτως εν ταΐς συνθέσεσι τής ή £Ç ε-
πικρατεί ή έννοια τοΰ εϊσω ή ίσω" εισάγω, εισπίπτω, εποικίζω και
είσοικίζύ), εξαναγκάζω και είσαναγχάζω' ούτως εκπΑους καί
πΑονς, είσοδος και l^o^oç, κτλ* ούτως είσορώ, §ίσδύομαι, κ,τλ.

Προθέσεις δίπτωτοι..
§. 22.. Προθέσεις δίπτωτοι, μετά δύο πτώσεων συντασσόμεναι,
είναι τέσσαρες, ή ά>~ά, ή c^ià, ή *ard καί ή ^τ/ρ. έκ τούτων δε ή
μεν àrà συντάσσεται γενική καί δοτική, ή δε *arà καί
γενική καί αιτιατική.

1. Ή, πρόθεσις à ν ά.

23. Αιτιατά συντασσομένη ή drà πρόθεσις σημαίνει" 1. το
επάνω, επί μεγάλης έκτάσεως" άνά τά ορη πΑανάσθαι, rpέχειν (Ξ.).
—àm πάσαν γήν χαί θάλασσαν ειρήνη έ'σται (Η.)' τό δε àrd τό*·
ποται.ιόν πλέειν (Hp.) = πρός τάς πηγάς" 2. ^ρόκοκ' άλ'ά πάσαν
ήμέραν (Ξ.)· 3. διανέμησιν' άνά εχαστον έτος (Πλ.)' έκ τής έννοίας
τής τοπικής έκτάσεοίς προκύπτει ή τής δυναμικής' άνά χράτος=ο-
σον φθάνει ή δύναμις— όλαις δυνάμεσιν.

§. 24. Η μετά δοτικής σύνταξις τής προθέσεως άνά, έπι τής ση-
μασίας τής εν, απαντάται μόνον παρ' έπικοΤς (ίλ. Α, 14) καί παρά
λυρικοί ς (Π-,νδ. Π. Α', 6)' έκ τούτων δε μβτεφέρθη και είς τά λυρι-
κά τεμάχια τών αττικών τραγικών' άνά τ ε ναυσίν καϊ συν δπλοις
(Εύο. Ίψ. Αύλ. 754).

§. 25. Év συνθέσει ή άνά πρόθεσις σημαίνει" 1. τό έπάνω' άνα-
πηύ'άν επί τον Ϊππον' 2. τό οπίσω' άναποδίζειν, άναχωρεον,.άνα-
π'σεο·^αί=άποσύρειν, άλλάσσειν θέαιν τοΰ λίθου επί τής παιδιας, καί
= αλλάσσειν γνώμην, rétracter" 3. τό πcUiv' άναμάχεσθαι, eim-
Gιωσχεσθαι, άναδιδάσκειν τά δρά//ατα=£χ. νέου παρισταν, κτλ. 4.
επιτασιν' άναΰοάν, άναγε.Ιάν, άνακαλείν=^·χζ^αλοφώνώς καλεϊν,
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προτρέπειν* άναχαλεΐσθαι χύνας = καλείν" 6π(σο>. Εκτασιν δε ση-
μαίνει εν τοις άνοίγειν, απετανννναι, κτλ' ουτω και έν τω ά/α-
στο^οι5/==άνοίγειν στόμα ή δίοδον (Ξ. Κ. Π. ζ', ιέ, 15)' ούτω παρ
ΐατροΐς άναστομωτιχά, τα δύναμιν του άναστομοϋν ητοι άνοίγειν
έχοντα.

2. ΊΞ πρόθεσις δ t ά.

§. 26. Η πρόθεσις διά, μετά γενικής συντασσομ.ένη, σημ.αίνει τό
Jidμέσου' τοπιχώς' διά τής άγοράς πορεύεται (Α.)' έπι προσώπων'
διά βασιλέων πεφυκώς'=κα.ταγόμενος, οϊον διαβάς* όργανιχώς' διά
τίνος διαγινώσχειν' χρονικώς' διά βίον εύτνχεΐν' τροπιχώς' ή α-
ρετή βαίνει δια μόχθων (Εύρ.).—δια πένθονς τέ γήρας άγων (Ξ.).

§. 27. Εκ τούτου προκύπτει ή σημασία τοδ μετά τοσούτον διά-
στημα τοπικόν η χρονικόν' δέκα επάλξεων (θ. Γ', 21).—διά
τετρακοσίων ετών—μετά τετρακόσια έτη* διά^ρ^-ου' δtà τελους=ζ
μέχρι τέλους. Ωσαύτως και ή του όργανον και μέσου, έπί έμ.ψύχων
τε και άψυχων' λέγειν δι έρμηνέως (Ξ. Α'Τ Β, γ', 19).— δε' έαυ-

τών κτάσθαι (Ξ. Κ. Π. Αν. ά, 6). — διά λόγον μανθάνειν (Ξ.).-

αί διά καρτερίας έπιμέΑειαι (Ξ.).

§. 28. Μετά αιτιατικής συντασσόμενη ή πρόθεσις διά σημ.αίνει τό
αίτιον' διά τούς άδίχως πολιτιυομένονς έν τft όΛιγαρχία δημοκρα-
τία γίγνεται (Αυσ.).—διά τήν άμετρον εξιν (Πλ.). — διά τό έράν
τοϋ έργου' παρά δέ ποιηταΐς σημαίνει και τό διά μέσον, ώς μετά
γενικής' φεύγειν διά κϋμ άλιον (Αίσχύλ.).—cTdd πόνπον χϋμ άΛ-
μας έπόρευσας έμάν άνασσαν (Εύρ. 'Ιππολ. 753).— διά τούς εν
μαχομένονς αί μάχαι κρίνονται (Ξ. Κ. Π. Ε', β'. 35}=οί εύ μ.α-
χόμενοι κρίνουσι τάς μάχας.

§. 29. Εν συνθέσει ή πρόθεσις διά σημαίνει* 1. διάβασιν' διέρ-
χεσθαι, διατρέχειν, διαγγέλλειν' 2. διάρκειαν μέχρι τέλους' δια-
μένειν, διατελειν, διαβιούν, διαγίγνεσθαι' 3. χωρισμον και άπ:ό-
στασιν' διαβάλλειν, διέχειν' 4. διανομήν και σκορπισμόν, διαδι-
δόναι, διαπέμπειν, κτλ. Εξαιρουμένων τών λαμβανόντο^ν τήνΙννοιαν
τοϋ έρίζειν, δοτική συντασσομένων, ώς δ ιαφέρεσθαί τινι, διαπολι-
τεύεσθαί τινι, κτλ. και τών λαμβανόντων τήν εννοιαν της διαφοράς
και αΛοστάσ^ωο, γενική συντασσομένων, διαφέρειν τινός, και f^fi'-
jvir τινός, κτλ, έπι τών άλλο^ν επικρατεί ή κατ' αιτιατικην σύντα-
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£ις* διάγειν, διαιρεΐν, διακριθούν, κτλ, ώς καί το διαδέχεσθαι. Εν
δε τω (Ξ. Κ. Π. Η, ς-', 18) τω νυκτερινώ άγγεΛω τον νυκτερινόr
διαδέχεσθαι, παθητικώς, καθ Ερμάννον" έστι δ' όμως καί=επεσθαι
έκλαβειν το διαδέχεσθαι' τά δε διαμάχεσθαι, διαμιΛΛάσθαι, κτλ,
δέχονται δοτικήν δυνάμει τής αυτών σημασίας.

3. Ή Πρόθεσις κατά.

30. Η πρόθεσις *arà, μετά γενικής συντασσομένη, σημαίνει, κατά
πρώτον, τό άνωθεν πρός τά κάτω, έςηγουμένου ή του ενός σημείου,
ώς ερρίπτεον εαυτούς κατά του τείχεος κάτω (Hp. Η, 53)=en se
précipitant du haut du mur.—τόν νέκνν κατά τοϋ τείχεος κατα-
κρεμάσαι (Hp. Β', 121), η του άλλου, ώς μύρον κατά τής κεφαλής
καταχέειν (Πλ.). — έΛείβετο αντί} τά δάκρυα κατά τών παρειών (Ξ.
Κ. Π. Τ', δ', 3), η και άμφοτέρο)ν, χείμαρροι κατ ορεσφι ρέοντες
ές μισγάγκειαν συμδάΛΛετον ύδωρ (ίλ. δ, 452).

§. 31. Εκ τούτου προκύπτει ή σημασία τοϋ επάνω κατά πολλούς
τρόπους, κυριολεκτικούς τε καί τροπικώς, εννοουμένου' κατά κόρης

ΐύπτειν.-καθΊ ιερών ομνύναι·■—μή κατ άνθρώπων σκόπει μόνον

τοϋτο, άΛΛά και κατά ζώων πάντων και φυτών (Πλ.).— κατά σκο-
πού τοζεύειν=ετ:άνω.—ψεύδεσθαι κατά τοϋ ΰεοϋ (Ξ.) = περί.—
καθ"" ύμών έγκώμιον (δ. Φ. Β', 68).—οί κατά Δημοσθένους έπαι-
νοι (Δι'σχ. Κτησ. 60), μάλιστα μετά τών λεκτικών ρημάτο^ν τοϋτο.
Συνήθως δε έπι τής σημασίας τοϋ εναντίον- κατ έμοϋ μάρτυρας πα-
ρασχέσθαι (Πλ ), κτλ. Ωσαύτως καί η τοϋ κάτω' άφανίζεσθαι κατά
τής 3-αΛάσσης (Hp.).— κατά τής γης δϋναι ή καταδϋναι (Η. Κ. Π.
é. έ, 9). — τόν κατά γης (ξ. κ. Π. δ', έ, 5) = τον υπό γης, τόν
τεθαμμένον.

§. 32. Μετά αιτιατικής συντασσομένη ή πρόθεσις κατά σημαίνει*
1. διατριδήν εν τινι η περί τι' κατά τήν άγοράν άψευδεΐν νόμος
γέγραπται (δ. Αεπτ. 459)' 2. διεύθυνσιν προς τι' παρήεοαν ai
παρθένοι κατά πατέρας (Hp.)· — οί "ΕΛΛηνες ένίκων τό καθ' αυ-
τούς (Ξ.)=τό καθ' αυτούς βλέπον, τό καταντικρύ των.

§. 33. Εκ τής πρώτης σημασίας, τής τοπικής, τής εν τινι δια-
τριβής, προκύπτει ή χρονική σημασία* κατά τόν πρότερον πόΛεμον
(Hp.).—οί καθ' έαντονς όίνθρωποι (Ξ.) = οί σύγχρονοι. Εκ δέ τής
σημασίας τής διευθύνσεως προκύπτει ή τής σνμφωνίας' κατά μοι-
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ραν, κατά τους νόμους, κατά το εικός,. κατά Π Λάζωνα' έκ τούτου
δέ κατά *^άΓθί==συμ,·<ρώνως τη δυνάμ.ει=όσον δυνατόν* κατά γώ-
,9ακ=εκαστον έν τω προσήκον τι τόπω. Εκ ταύτης δέ ή σημασία τοΰ
ο, οοόν άφορα' κατά τήν τροφήν τών παίδων ζοσαϋτα

ε'Λεγον (Hp.)' και τής συγκρίσεως' κρείττων ή κατά άνθρωπον (Η.)*
έκ ταύτης δέ ή σημασία τού χωρισμούς μετά τών ά ν τ α ν α κλ ο) υ. έ ν ω ν
άντο^νυαιών' aùro χα^' εαυτό (1σ.)=^καθ εαυτό κ αϊ τών άλλων κε-
yωρισμένον θεωρούμενον. Εκ τής τοΰ χο^ρ'.σμ.οΰ προκύπτει ή τής δια-
νεμήσεως σημασία' κατά μίαν και δύο Λαμβάνεcv (Δ.).

§. 34. Εκ τής αυτής σημασίας της διευθύνσεως ποοκύπτει και ή
τής προσεγγίσεως' έπι αριθμών' κατά έζήκοντα ετεα καϊ χί.Ιια (tip.),
προς τούτον τον αριθμόν έκλιναν. Ωσαύτως και ή τοΰ σκοπού' κατά
θέαν ήχειν (Θ. Τ, 31).—*arà rt ;=προς τί ; διά τί ;

§. 3-5. Εν συνθέσει ή προθεσις κατά σημαίνει' 1 . το κάτω' κατα-
βά.ΙΛειν, καταπηδάν, καταχ.Ιίνειν' έπιστροφήν δε και εκ τής έζο-
ρίας έπάνοδον έν τω κάθοδος' ή κάθοδος τών ΗρακΛειδών' 2. το
εναντίον' χαταψεύδομαι' 3. τό ές ό.ΙοχΛήρου' καταπιμττράναι, κα-
τασβεννύναι, καταφαγεϊν' κατακΛεισάμενος (Ξ,.). Ούτο} και κατα,-
θόστρνγος=τ:'Κτ,ρ·/]; βοστρύχου ν, Λ·αΐ:ά(?ριγίθί=πλήρης δρυμ.ών·

36. Ει και πολ7>.ά ρήματα έκ τής προθέσεως ταύτης σύνθετα
συντάσσονται συνήθως μετά γενικής προσώπου και αιτιατικής πρά-
γματος, χατηγορειν τίνος, καταδικάί,ειν τινός τι, κτλ, απαντώντας
όμο,ις και άλλως συντασσόμενα' καταφρονεί με και Θήβας όδε (Εύρ.
Βάκχ. 503. Θ. Τ', 34. Η', 82).—ήδ ο μεν ως πράττοντά με κα-
τ εγ ν ως (Ξ. Κ. Π. Η', δ', 9. ϊδε και Αρ<ρ. Ίππ. 46)=έφώρασας.-

iViOi καταποΛιτεύονται (Δ. περι τών έν Χερρον. 102). — ούκ
βάσεις καταγείάσαι ήμΐν (Hp. Ζ,', 9. ϊδε και Γ', 1 55).—καθυβρί-
ζειν τινι [Σ.At. 153).—τοΐσι μεν κατακέκριτο θάνατος (llp.z',146).
4. Ή Πρόθεσης υπέρ.

§. 37. 11 πρόθεσις υπέρ, μ,ετά γενικής συντασσομ.ένη, σημαίνει*
1. τό έπι τοπικής θέσεως' d ^εόζ· εθηκε τον ijJcov ύπερ

γης (Πλ.).—ύπερ τής κώμης γήΛοφος ην (Ξ.). — ύπερ τών πρόσθεν
διακοντίζειν (Ξ. Κ. Π. Τ', γ', 34)· 2. tf.TTfpctcr^crir" άποθ νήσχειν ύ-
περ τών δίκαιων (ίσ.).~ύπερ τοϋ κοινού (Ξ.)' 3. τό περί ού ό Λό-
γος* iixàcsiv ώμομόχατε ύπερ ών ή δίωξις^=πζρί. — ύπέρ ziroç
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3açç{(Y (Ξ. )=—εοί τίνος' 4. είς τόπον τινός' εγώ ύπέρ σον άπο-
χ ρ ιν ονπ α ι ( Π λ. j=ά ν τ ί.

§. 38. Μετά αιτιατικής δε συντασσομένη σημαίνει το έπέχεινά
τίνος (>ρίον, κ α ι τούτο μάλλον επί κινήσεως" ύττέρ γης δρους αφα-
νισθείς (Πλ.). Συνηθέστατα δε τίθεται ή μετά αιτιατικής έπί
νπερδάοεως μέτρου καί αριθμού' ύπέρ τά έσχαμ μένα.— ύπέρ άν-
θρωποι· (Πλ.). — υπέρ ημάς τούς άλλους (Πλ.)=ύπέο τήν ήμετέραν
κατάληψιν.—τούς ύπέρ τ ριάκοντα έτη γεγονότας (πλ.).—υπέρ τό
ήμισυ (Ξ ).— ό δείνα εύΰαίμων νπερ τήν πόλιν (Δημ. Συντάξ. 172).

§. 39. Εν συνθέσει ή πρόθεσις υπέρ σημαίνει* 1. ύπεροχήν' ύπε-
ρεχειν, ύπερβαίνειν' 2. νπερΰολήν' νπεράγασθαι, ύπερμισεΐν, ύ-
περεμπίπλασθαι, ύπέρπλουτος, ύπέραισχρος, ύπερΰαλλόντως' 3.
καταφρόνησιν' ύπεροράν, υπεροψία' απανταχού δέ αναφαίνεται ή
έννοια τοΰ επάκω.

Ιίροθέσεις Τρίπτωτοι.

§. 40. Προθέσεις τρίπτωτοι, και μετά τών τριών πλαγίων συν-
τασσόμενα'., είναι αί έπόαεναι επτά, η άμφί, ή .τερί, ή ε.τ/, ή μετά,
ή παρά, ή πρός, ή ι;.το.

1. Ή Πρόόεσις ά μ.φ ί.

§. 41. Η πρόθεσις άμφί, μ.ετά γενικής καί δοτικής συντασσομένη,
σημαίνει σχεδόν τά αυτά' ά. το πέριξ τοις άμφί ταύτης οίκέουσι
τής πόλεως (Hp.)' β', τό ενεκα' οί πολέμιοι προσήεσαν άμφί ών εί-
χον διαφερόμενοι (Ξ.)' γ', τό περί ού ό λόγος' πυθέσθαι ΰεόμενος
τά τ άμφί σου, τά τ ci μ φ Όρέστου (Εύρ. Ό ρ. 865). — δπως αχού-.
°">,Κ τής δίκης τής άμτρί τοΰ πατρός (Ξ. Κ. Π. Γ', ά, 8).— άμφί φαι-
ό ίμοις ώμοις ε'χων (Ε,Λποσπ.) —θανάτου άμφί φόβω (Ευο.).—άμφί
νόστω τω βασιλείω (Αισχύλ·).—άμφί τω θανάτω αυτής ôt£èς λέ-
γεται λόγος (ΐϊρ.)· Η μετά γενικής σύνταξις τή; άμφί δεν είναι
πολλή συχνή παρ' Αττικοί;' ή δε μετά δοτικής είναι άχρηστος παρά
τοις πεζοΤς αυτών.

42. Μετά αιτιατικής ή άμφί σημαίνει τό πέριξ τοπικώς' άμτρί
Τροίαν (Σ.).—άμφί τον ποταμόν (Η.)' τό περίπου, έπ: χρόνου* άμτρί
δόρπιστον, άμφί μέσον ημέρας (ξ)' έπί άριθμοϋ' άμφί τους δισχι-
λίονς (Ξ.), κτλ. Μετά τών ρημάτων tirai καί ε'χειν σημκίνει άσχ
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λεΐσθαι περί τι' άμφί ταϋτα ησαν. — οί πολέμιοι είχον άμφί zà
αυτών (Ξ.).

§. 43. Το οί άμφί τινα, επί κυρίου Ονόματος, εννοείται τριχώς*
ά. έννοε*ΐται δι αύτοϋ ο όνομαζόαενος, έπίσημόν τι πρόσωπον, μετά
τών περί αυτόν, ΰ.τ' αυτόν, οταίΐώ^, ομοίων, κτλ" οί άμφί Σω-
κράτη, οί άμφί Κϋρον, Οί Ζήνωνα, ο/ άμφί Εύθύφροι α, κτλ*
β', μόνον το όνομαζόμενον πρόσωπον, κτλ. Αλλα
τοΰτο μόνον παρά γραμματικοί; καί σ/ολιασταις, ο/ ^rf/vi Ζήθον καί
'^μφίονα=ο Ζήθος καί ο Αμφίων, ot πί^ί Ορέστην καί Πυλάδην,
κτλ. Τά παρά τοΊς ένδόςοις τοιαύτα χωρία δυνατόν άπαραβιάστ&}ς νά
άναχθώσιν εις τήν ά. κατηγορία ν" γ . μόνον οί περί τό ονομαζόμε-
νον πρόσωπον, cirsv rowrou, ώς οί 'Ορφέα=οΙ Ορφικοί. Αλλά
καί τούτojv τα πλείστα χωρία δυνατόν να άναχθώσιν εις τήν ά. κα-
τηγορίαν. Συνηθεστέρα έν τούτοις είναι ή πρόθεσις περί.

§. 44. Εν συνθέσει σημαίνει ή ποόθεσ'.ς άμφί συνήθως τό εκατέ-
ρωθεν, άμφιφορεύς, άμφίβίος, άμφιδ έξιος, άι/ρρίστομος' ούτω και
αμφίβολος καί άμφίλογος' ενίοτε δέ και τό άπανταχόθεν, αμφία-
λος, άμφιένΐ'υμι, κτλ" τό δέ (Πλ. Τομ. 86) πυρετούς άμφημερινούς
=καθημερινούς.

2. Ή Πρόθεσις π ε ρ L

§. 45. Η ποόθεσις περί έχει τα αυτά σημαινόμενα τη άμφί, της
οποίας όμο)ς είναι συνηθεστέρα εις τόν πεζόν λόγον.

§. 46. Μετά γενικής συντασσομένη ή πρόθεσις αύτη μόνον παρά
ποιηταΤς άπαντάται επί τής κυριολεκτικής σημασίας τοϋ πέριξ' τεί-
χη περί Δαρδανίας (Εύρ.)' παρά δέ τοις πεζοΊς τίθεται εις δήλωσιν
τοϋ περί ού ό λόγος θέματος' περί τε τών νοσηρών χωρίων καί
τών ύγιεινών λέγοντες (Ξ. Κ. Π. Α, ς-', I 3). — φοβεισθαι περί τίνος.
—τό περί ήμών δίκαιον (ΐσα"ΐος)=τό ήμέτερον δίκαιον" έν τοις περι
ποΛΛοϋ ποιεΐσθαι, κτλ, ή περί—υπέρ (Σ. Π. Β\ σ. 576).

§. 47. Μετά δοτικής συντασσομένη ή σημαίνει τό πέριξ'

π8ρΙ Tfî X€cpt χρνσοϋν (έχειν) δακτύλων (Πλ. Πολιτ. Β', 359)" εί-
ναι δέ τοϋτο όχι τοσούτον συχνόν. Συχνότερον τίθεται μετά τών
βου καί θάρρους σημαντικών ρημάτων" δεδιότες περί τω χωρίω (Θ.
Α, 60).—θάρρει περί σεαντω (Πλ. Θεαιτ. 148).

§. 48. Μετά αιτιατικής η πρόθεσις περί σημαίνει, τό πέριξ, κυ-
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ριολεχτιχώς' περί τόν ούρανόν, περί τήν γήν, περί τήν ^άλατταν
(Πλ.)' τροπικώς' περί d-tovç καί περί άνθρώπους (ΠΓοργ. 765).
— τάς περί τά μαθήματα ήδονάς (Πλ. Φ ίλ. 52) Ωσαύτως περί
έτη πέντε κσ,ί έξήχοντα (Πλ ). — περϊ τούς τριαχοσίους, οί περί
τον Άριαϊον (Ξ,·).—οί περί Άρχίδαμον (Ξ.)=:οί Οπαδοί τοϋ Αρχι-
δάμου, κτλ. ϊδε τα περί τής άμφί ρηθέντα.

49. Εν συνθέσει επικρατεί' 1. ή έννοια τοϋ πέριξ' περιάγω,
περιπέττω, περίβολος, περίοικος' περίJ^o/voc^^gcilïerie. Εκ τούτου
ή έννοια τοϋ φιλοφρονεΐσθαι, περιέπω=τζεοι·κοΐύΰμ<χι' 2. ή τής είς
τό εναντίον τροπής' τχερι^ιέτεια' περιτρέττω=ζΙς τουναντίον τρέπω'
3. ή τοΰ λίαν' περίόλεπτοτ, περιαλγεΐν έκ τούτου ή έννοια τοϋ πε-
ριτζώς, ματαίως καί άπερα τκέπτως' περι εργάζομαι' 4. ή τής κατα-
φρονήσεως' περιοράν' το δε περιφρονεΐν' ά.=λίαν σοφον είναι' ον
περιφρονούσαν ήλικίαν έχει (Πλ. Άξιόχ. 365)' β'.=κατα<ρρονεΐν'
ηδη περιφρονώ τοϋ ζήν (Πλ. αυτόθι 372).

3. Ή Πρόβεσις έ π ί.

§. 50. Η πρόθεσις έπ/, μετά γενικής συντασσομένη, σημαίνει τό
επάνω, κυριολεκτικώς τυγχάνει τά επί γης ύπό τω ούρανώ όντα
.— έφ ΐππων οχεΐσθαι.— επί τών ορέων τών υψηλοτάτων (Hp·)·
5 1. Εκ τής κυριολεκτικής ταύτης σημασίας ή έννοια τοϋ έπάνω
τρεπομένη λαμβάνει πολλάς ποικιλίας' τήν τοϋ ενώπιον' επί τοΰ δικα-
στηρίου' τήν τοϋ χρόνου' έπι ειρήνης.— έπι Θησέως' τήν τοϋ ση-
μείου έφ ού άναψαίνεταί τι' έπι πολλών έστιν ίδεΐν, κτλ' προσή-
κει έπι τών κινδύνων τήν άνδρίαν ένδείκνυσθαι (Δ. Συμμορ. 180).
— έπι Λυδίας οϊχεσθαι (Ξ )=είς Λυδίαν. — έπ' ο'ι'κου διεκρίθησαν
(Θ.). Τό δέ επί τίνος λέγειν = περί τίνος" τό έπι τίνος καλεΐσθαι
=άπό τίνος ή—κ,ατά τι [Σ. 77. Β\ σ. 582).

§. 52. Μετά δοτικής η πρόθεσίς έπι σημαίνει* 1. τό έπάνω' ά-
λωπεκίδας έπι ταΐς χεφαλαΐς φορεΐν (Ξ.)' β . τό πλησίον' έπι τή
θαλάσση (Ξ )· 3. τό κατόπιν καί τό ύστερον' έπι τούτω■ — οί έπϊ
πάσι = οί όπισθεν τών άλλων τεταγμένοι, ή ουρά τοϋ στρατοϋ' 4.
σχοπόν' έπι κακώ άνθρωπου σίδηρος άνεύρηται (Hp. Α', 68)* 5.
σννθήκην' επί τούτω ύπεξίσταμαι τής αρχής (Hp·)' τό δέ έπι τινι
ειναι=ζις τήν έζουσίαν τινός είναι.

§. ο3. Μετά αιτιατικής ή πρόθεσις επί σημαίνει* 1. διεύθυνσιν"
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ά· πρός τά άνω' άναθαίνειν εφ ΐππον' β . διεύθυνσιν π ρο ς τι έν
γένει' επί τάς ήδονάς άρμα ν (Ισ.)' γ . έχθριχήν κίνησιν' έΛαύνειν,
επί Πέρσας (Hp.). Σημαίνει' 2. εχτασιν το.~ική>" τό ou μα δύναται
έπί ποΛ.Ιά στάδια έζιχνεϊσθαι (--)· Στϊμ.αίνει' 3. διάρχειαν' έπί
δέχα tτη (Θ·)· Εκ τής σημασίας τής πρός τι διευθύνσεως προκύπτει
ή ση α. α σία τής συμφωνίας' επί στόιθμην (0μ.).

§. 54. Εν ταΤ: συνθέσεσι τής προθέσεως ταύτης επικρατεί μ.άλι-
στα' 1. ή σημασία τοΰ έ.τά;'ω καί του προσέτι' έποικοδομεΐν, ε.τί-
ζιθέναι, έπιπίστωσις' υπήρξε δέ χαί ΕΛΑήνων (Η. Κ. Π. Α', ά, 4)'
έπιγίγνεσθαι—μετέπειτα γεννάσθαι ϊπιγινόμενοι=ο\ μ.εταγενές*εροΓ
2. ή του εναντίον' επιστρατεύειν, έπιγε.Ιάν' 3. ή τοΰ έναΛΛάξ' ε-
πιγ au ί α=γ ά μ co ν έπαλλαγή' 4. ή τοΰ όπισθεν' έπιτάττε ιν τή φά-
Ααγγι (Ξ.), κτλ* τό δέ έπιΟμεΐοθαι (Ξ. Κ. Π. α', β', 4) = ζητεϊ-
σθαι ώστε παρειναι.

4. Ή ΙΙρόΟεσίς μετά.

§. 55. Μετά γενικής συντασσομένη ή πρόθεσις μετά σημ.αίνει τό
ομού' μετ εκείνου π.εριεπόΛουν (Πλ.). —μετά πνος είναι, μάγζ-
σθαι. —^ετά. πενίας, κακής έΑπίδος (Πλ )' έν το"ϊς μετά τοΰ

σώματος μηδέν γνώναι (Πλ.).—^srct ri/c ποιήσεως έπιχρύπτεσθαι
(Πλ.), κτλ, άναφαίνεται ή έννοια τής διά—δίά τής ποιήσεως.

§. 56. Μετά αιτιατικής ή πρόθεσις μετά σημαίνει* ά. το ύστε-
ρον' Λαρεΐος μετά Καμβύσην Περσών εΰασίΛευσεν (Θ. Α , 14)" β',
τό ε/ καιρώ' μεθ ήμέραν=γ.ατά τήν ήμέραν, τό εναντίον τοΰ >
χτωρ' (Ξ. Δ', ς-', 12)' παρά ποιηταΐς σημαίνει καί τήν rrpo'c
r<ra διεύθυνσιν' βήναι μετά, Νέστορα (θμ..)7 κτλ' εκ τούτου έν τή
συνήθεια με rôr Νέστορα, /(ôr' έσενα=μζ~ά σοΰ·

§. 57. Μετά δοτικής μόνον παρά ποιηταΐς- απαντάται ή μετά,
σημαίνουσα τά παρά τοΊς πεζοΤς δια τής έΥ καί συν έζηγούμενα*
μετά φρεσίν (θμ.). — raie ίδαιαισι γυναιξί παρθένοισί τ ε μέτα
(Εύρ.)· Ούτω καί μετ ci χερσίν ( καί μετά χείρας) έ'χειν, ές ού τό /ίε-
ταχειρίζεσθαι (manier).

§. 58. Εν συνθέσει ή πρόθεσις μετά, φυλάττει μ.άλιστα τό ση-
μαινόμενον τής κοινωνίας καί συμμεθέ^εως' μετέχειν, μεταδιδόναι.
Τό συνέχειν δηλοΐ μάλλον συνά<ρειαν, τό ^εΐε'^είκ μάλλον συνύπαρ-
£ιν, κατά Κρύγερον. Ωσαύτως καί τό τής μεταΰοΑής' μεθισζάναι,
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μετανοεί}', μεταδοζάζειν, μέτοικος' εν τοΤς /ιεταπέμπομαι, μετέρ-
χομαι, μέτειμι, κτλ, έφύλαξε τήν σημασίαν του π ρ ο'ς rira' έν τοις
μεταδ ιώκω, μ ετ αθ έω, κτλ, τήν του κατόπιν.

5. Π Πρόθεσις π α ρ ά.

§. 59. Η πρόθεσι: παρά, μετά γενικής συντασσομένη, σημαίνει
τό i'pi τίνος, προσώπου συνήθως, δέχεσθαί τι' έτερος παρ' ετέρου
δεχόμενος (Πλ.)' ούτω . Ιαμδάνειν, ζητεί)', άκούειν, μανθάνειν, ηυν-
θάνεσθαι παρά τινός τι, κτλ. Ωσαύτως ήκειν, έ'ρχεσθαι, πέμπεσθαι
παρά τίνος, κτλ. Σπανιώτερον δέ επί αψύχων, λαμβάνειν παρά της

γης (Πλ.).-παρά φύσεως λαμβάνειν (Π7,.). Τό δε άνήλωσα παρ'

έμαυτον (ίσαΤος) και τά όαοια=έκ του έμ.οϋ βαλαντίου, έζ ιδίων.

§. 60. Μετά δοτικής σημαίνει ή παρά' 1 . τό πλησίον, συνήθως
έπι προσώπου ν' .τ an ήμΐν έτράφην (Αισχίν.). — παρά (ΐητρί, παρά τώ
διδασκά.ίω σιτεΐσθαι (Ξ. Κ. II. δ', β', S)' 2. κτήσιν' τδ παρ* ύμΐν
(ναυτικόν) ^αΐ γο ήμέτερον (θ. a', 3G)" 3. κρίσιν' παρά Λαρείω
xpizf/ (tip ). — θα ν/ta στ δζερος παρά πάσι νομίζεται (δ). Παρ' όμή-
ρω δε ή πρόθεσις παρά απαντάται καί μετά γενικής καί μετά δο-
τικής επί άψυχων" ενίοτε δε καί παρά τοΙς άττικοίς ποιηταΐς" μόνος
παρά σκηναΐσιν (Σ. ^6. 985). Ύποπτο ν δέ τό (θ. Β , 89) παρά
r a Te νανσίν.

§. (3 J. Λίετά αιτιατικής ή πρόθεσις παρά σημ.αίνει' 1. κίνηση' πρός
εμάνχον' εργει παρά τον Πρωταγόραν (Πλ.)=πρός. 2. τό πλαγίως
καί παραλλήλως πλησίον κΐ)·εΐσθαι καί κεΐσθαι' παρά τήν Βαβυ-
,ΐώνα παριέναι (Ξ.). — ήσαν πο./λαί χοιμαι παρά τόν ποταμόν
(Ξ.), κτλ.

§. 62. ός δε τό ίέναι παρά Τισσαφέρνει (Ξ. ^Β , έ, 27)=
ΐέναι παρά Τισσαφέρνη και μ.ένειν παρά Τισσαφέρνει, ούτως, άπ ε-
ναντίας, τό στήτε παρ/ έμέ πλησίον (Αρφ. Λ. 1 1 22)=έλ,θόντες παρ
έμέ στήτε παρ' έμοί (ϊδε §. 20). Εκ τούτων προύκυψαν τά είναι,
μένειν, καθήσθαι παρά τινα, κτλ. Επί δε άψυχων μετά αιτιατικής
ή παρά σημ.αίνει καί, άνευ τής παρασημ.ασίας του παραλλήλως ή
τής συμπτύζε ως τής κινήσεως καί ηρεμίας, απλώς τό πλησίον' πα-
ρά τήν πόλιν ήν πυραμΐς (Ξ ). — παρά r«c 7'aùc άριστοποιεΐσθαι

-παρά τό τείχος. — Φρυγία ή παρά τον *Ελλήσποντον (5.).

§. 63.. Εκ τής τοπικής άνεπτύχ.θη η χρονική σημασία'παρά ror
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πόλεμον (ϊσ.)' έκ δέ τής σημασίας του πλησίον άνεπτύχθη η σημ.α-
σία τής παραθέσεως' ή /ίου εκλείψεις πυκνότεραι παρά τά εκ τον
πριν χρόνου μνημονευόμενα (Πλ.). Εκ ταύτης δέ ή σημασία τής
διαφοράς' παρά τέσσαρας ψήφους (Ισαίος). Διαφόρως δέ άνεπτύχθη-
σαν ή σημασία τοϋ αίτιου' παρά τήν ιδίαν άμέλειαν (Α.), και ή

σημασία τής παραβάσεως' παρά τό δίκαιον (Πλ ).—παρά φύσιν.-

παρά τα σημαινόμενα—παρά οιωνούς (H.=invi(is auguriis).

§. 64. Εν ταΐς συνθέσεσι τής προθέσεως παρά επικρατεί ή σημα-
σία' I. τής παρουσίας, τοϋ παρουσιάζεσθαι' παρεΐναι, παραγίγνε-
σθα ι, παρερχεσθαι 2. ή τοΰ πλησίον' παρακαθήσθαι, παραζιθεναο,
παρακαλειν' 3. ή έννοια τοϋ τίνος, παραλαμβάνειν, παραιρεΐν
τινός τι' ή τής παραβάσεως, κυριολεκτικώς τε και τροπικώς" παρα-
μείθεσθαι, παραδαίνειν, παρασπονδ εΐν, κτλ' και συχνάκις σημαίνει
στρεβλόν τι, παροράν, παρακούειν, παρερμηνεύειν, κτλ.

6. fiT Πρόθεσης πρός.

§. 65. Μετά γενικής συντασσόμενη ή πρόθεσις προς σημαίνει' I.
τήν εκ riroc διεύθυνσιν, το ε* μέρους' προς της Βοιωτίας κείται
(Δ.)' 2. καταγωγήν' πρός πατρός, προς μητρός (Δ.)' 3. συμφωνίαν'
χρηστού προς ανδρός (Μ.)' το ποιητικόν αίτιον έπί τών παθητικών
ρημάτων* ro ποιεύμενον προς Λακεδαιμονίων. Ωσαύτως δέ και
^pôc i//oy στυγούμενον (Σ.).—πρός τών Ατρειδών ώς διάλυμα ι
(Σ.). Εκ τής πρώτης προκύπτει ή έννοια τοϋ πλησίον' πρός θαλάσ-
σης (Ηρ. Γ'. 154), και ή τής πρός τι διευθύνσεως' οίκέειν πρός νό-
του άνεμου (Hp. Γ, ΙΟΙ)- ούτω πρός θεών, πρός ανθρώπων.

§. 66. Μβτά δοτικής ή ποόθεσις πρός σημαίνει, κατά πρώτον,
το πλησίον' προς τω Ευφράτη ποταμώ. — πρός τή Ασσυρία (Ξ.).—■
πρός έαυτοΐς εχειν (Ξ.)=πλησίον, μεθ' εαυτών. Εκ ταύτης άνεπτύ-
χθη ή σημασία τοϋ προσέχειν τινι' πρός τω λαβείν ό νους ών (Γν.)·
και ή σημασία τοϋ Αρμόζοντος' αί άσπίδες πρός τοις ώμοις ούσαι
(Ξ. Κ. Π. Ζ', ά, 33). Ωσαύτως και ή σημασία τοϋ προσέτι' πρός
τούτοις.—πρός τοις άλλοις πάσι και πανοΰργός εστίν.

§. 67. Μετά αιτιατικής συντασσομένη ή πρόθεσις πρός σημαίνει
διεύθυνσιν πρός τι' έπί τόπου' πρός βορράν.—πλέειν πρός οίκους
(Σ.)' έπί προσώπων' Ατρείδας πρός φίλους (Σ.)" επί έργου' χωρω
πρός ε'ργον.—άθόμως αενήλθον πρός τά όπλα, άθνμως δε επί ζάς
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yvJaxâç (Ξ. Αν. Γ', ά, 40)· επί σκοποϋ μανθάνομεν πρός τό είδέναι
ζην άλήθειαν (Πλ )' επί ήθιχής τάσεως' πρός τά χρηστά ορά (Σ.).

§. 68. Εκ ταύτης άνεπτύχθη ή χρονική σημασία" Jtpôç έσπέραν
(Πλ.)" jrj9t3c ήμέραν (Ξ. δ', έ, 21), ώς καί, èv τη συνήθεια' πρός τά
χαράγματα' ή του εναντίον' ταχθ έντες ίσοι πρός ίσους. — χύων φέ-
ρεται προς χάπρον (Ξ. Κ. Π. Α, δ', 21)· ή τη- παραθέσεως' λήρος
πάντα έδόχει είναι πρός τό άργνριον εχειν »(Ξ. Αν. ζ', θ', 41)'
ουδέν πρός έμέ, ή τής συμφωνίας' πρός αύ.Ιόν αδειν.— πρός τόν
όεσπότην δει ζήν έμέ (Μ ).—πρός ταΰτα —προς ταύτα αποβλέπουν
=τούτων ουτο>ς έχόντων=όθεν.—πρός ήδονήν λέγειν=·ωατ:ζ. ήδε-
σθαι τον άκούοντα. —πρός /3ίαν=^>ιχίως.

§. 69. Εν ταΐς συνθέσεσι τής προθέσεως ταύτης Ιπικρατεΐ ή ση-
μασία τής πρός τι κινήσεως ή διευθύνσεως' προσιέναι, προσέρχε-
σθαι, προσχαΛεϊν. — ή τής τον πλησίον' προσεχής.—ή τοΰ προσέτι
προστιθέναι, προσαποβάλλειν' προσδειν=πρός τοΤς ούσι δεΐν.—ή
τοΰ άρμόζοντος' προσήκον' ον σοι προσήκει='&ϊν αρμόζει είς σέ,
δεν είναι εογον σου.

7. Ή Γίρόθεσις υπό.

§. 70. Η πρόθεσις ύπό, μετά γενικής συντασσομένη, σημαίνει τό
νποκάτω' πηγή ύπό της πλατάνου (Πλ. Φαίδρ.·230).—τά υπό γης

δικαστήρια (Πλ. Φαίδρ. 249).- μάλης (Πλ. Ν. Ζ', 789).—

ύπό χθονός (Σοφ.)' καί, τροπικώς, ύπό κήρυχος. Ούτω καί κατέσχεν
ύπό σκότου τόν φθόνον (Ξ. Κ. Π. Δ', ς-', 14)=Ικρυψεν, υπεκρίνα-
το. Επί τών παθητικών ρημ,άτων σημαίνει τό ενεργούν αίτιον' ύπό
πολλών τριτρώσχεσύαι 3.). — ύπό τών έχθρων συκοφαντεΐσθαι(β.).
-ύπό τοΰ τόπου âιδάσκεσθαι (Πλ.), κτλ (ϊδε περί τών Παθητι-
κών 'Ρημάτων). Ωσαύτως, κατ' άναλογίαν, 3-ανεΐν ύπό τίνος. —

μαθεΐν ύπό τίνος.-ύπ ελπίδων διώλεσεν. Ούτω καί ύφ ηδονής,

υπό της χαρμονής, ύπό χάλΑους καϊ μεγέθους.

§. 71. Μετά δοτικής ή πρόθεσις ύπό σημαίνει ωσαύτως τό ύπο-
χάζω' υπό τη άκροπόλει' ύπό στέγη' ύπό .σκηναΐς' έκ τούτου καί ή
προσεπισημασία τοΰ δργάνου, ώς, Ζεϋ, ύπό σω φθίσον κεραυνώ (Σ.)*
τής έπικρύψεως' υπό τω ΐματίω, καί ή τής ύποταγής' ύπό νόμοις
χαί πατρί (Πλ. Πολιτ. θ', 574). — τρέφεσθαι υπό τη μητρί, όπερ
εμφαίνει τι φιλοφρονέστερον τοΰ τρέφεσθαι ύπό τής μητρός.

(ΣΤΝΤ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α.) 10
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§. 72. Και μετά αιτιατικής ή προθεσις ύπό σημαίνει το ύποκάιω'

επί κινήσεως' φοιτά γάρ ύπ άγρίαν ν.Ιην (Σοφ.).-άνακεχωρηκό-

τες υπό τό τείχος (Ξ.).— ύπό τήν σκιάν έκαθέζετο (Ανδ.),ένθα καί τις
εκτασις προσεπισημαίνεται* επί υποταγής' ύφ εαυτούς πο: εΐσθαι
(Πλ. Πολιτ. Α', 348' άλλοι γράφουσιν έαυτοΐς). Ωσαύτως οί ύπ
αύτόν άρχοντες.—οί ύπό βασιλέα βάρβαροι (Ξ.). Τίθεται προσέτι
εις δήλωσιν χρόνου' ύπό τήν νύκτα, ύπό τήν εω, ύπό τόν σεισμόν (Θ.).

§. 73. Εν ταις συνθέσεσι τής προθέσεως ταύτης επικρατεί μάλι-
στα' I. ή σημασία του υ/το-τάζ-ω, κυριολεκτικώς τε καί τροπικώς* ιΐ-
jro^fioc, ύποζύγιον, ΰφυδρος, ύφαλος, ύποχείριος, ύπόσπονδος' 2.
ή τοϋ σχολαίως, άνεπαισθήτως καί κρυφίως' ύποχωρώ, υπάγω, υ-
ποδύομαι. Εκ τούτων προκύπτει καί ή τοϋ ολίγον' νπάργυρος, ί.το-
χαλκος, ύπόλευκος = ουχί καθαρώς λευκός, ύπόφαιος, νπόπικρος.

§. 74. Τοσαϋτα καί περί τών προθέσεων, άτινα δμο>ς καί άλλως
έπ' άπειρον σχεδόν ποικίλλουσιν. Επειδή δηλ. πάντα τά προσεχή
εύχ.όλο^ς εναλλάσσονται, καί επειδή 6 τόπος καί ο χρόνος κοινωνοϋσι
τοσούτον πρός άλληλα, διότι δι' αύτών καί έπ' αύτών ενεργεί ό νους,
διά τοϋτο καί επί τών προθέσεων, ώς καί επί άλλο>ν, ή τοπική ση-
μασία εύ'.ολώτατα μεταπίπτει είς τήν χρονικήν' ώς είναι τό *ar<i
τήν αγυιά ν περιέρχεσθαι, ώς πρός τό έ'ν, ούτως είναι τό κατά τήν
ήμέραν, ώς πρός τό άλλο. Επίσης ευκόλως γίνεται ή έκ τής κυριο-
λεκτικής είς τήν τροπικήν σημασίαν μετάπτοΛσις' ο υπερβαίνων τους
νόμους είναι ώς ο ύπερβαίνων τους τεθεί μένους όρους (Ηρ· 108).

§. 75. Ουτο;ς ό άναιδείην έπιειμένος (ίλ. Α, 14 9) είναι οίον ο
χιτώνα έπι ει μένος' ο τιμάς τινι περιάπτων ή άνελενθερίαν (Ξ. Κ.
π. Ζ , έ, 60. Η , δ , 32) είναι οίον ο περιδέραιον ή άλλο τι περίαμ-
μ.α ύλικόν περιτιθείς τινι' προσποιούμαι τήν ν'ικην=· πρός έμαυτώ
ποιώ τήν νίκην, οί/.ειοποιοϋμαι' όθεν καί ουδέν πέπονθε δεινόν ό λοι-
δορούμενοςν έάν μή προσπο/ήται=εχν μή οίκειοποιήται, εάν μή ώς
περί αύτοϋ λεγομένην έκλαμβάνη τήν λοιδορίαν (ίδε Κοραήν είς Θεο-
φράστου ^Γαρα^Γ^ρα*:, έν τέλει)' προσποιούμαι βήττειν (Η. Κ. π.
Β , β', 5)=ποιώ έμαυτόν πρός τό βήττειν, υποκρίνομαι (καμόνομαι
έν τή συνήθεια)' προσποιούμαι των χρημάτων, roy ονόματος (Ισαίος)
πρός έμαυτοϋ ποιούμαι, αντιποιούμαι' ούτ&> παροράν, άνέχειν έπι
διαφόρων σημαινομένων, κτλ, ύποβαστάζειν, νποσζή-
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ναι κινδύνους' ούτως νπ άστεγος ο υπό τη στέγη κ «ί ο εντός τής οι-
κίας ν jt ο ν Λος ο υπό τη ούλη, είτα δέ ο κριψύνους, ό δόλιος, κτλ.
11 τοιαύτη σπουδή εσται ωφέλιμος προπαρασκευή εις τήν Ερμηνευ-
τική ν.

§. 76. Αλλά εκτός τούτου αί προθέσεις, υπό διαφόρους επόψεις
θεωρούμενα'., και έκ συγγενούς εις συγγενή σχέσιν τρεπόμεναι, πα-
ρίστανται έν τέλ.ει υπό τοσούτον κεχο:>ρισμένα και άπ' αλλήλων διά-
φορα σημαινόμενα, ώστε μόλις διακρίνεται ή αρχή και ή συγγένεια
τούτων, και δυσκόλως προσδιορίζεται ή καθ αυτό δυναμις τής προ-
θέσεως" άνειΛε τον άνδρα και άνεΐλεν ή Πυθία' παραϋαίνειν, έπι
τών όμ,ηρικών οχημάτων, παραΰαίνειν συνθήκας, και παράβασις εν
τ ft κωμωδία διαγράφειν πόλιν (Πλ.), διαγράφειν στρατόν, διαγρά-
<ρειν δίκη ν, και, μ,έσως, διαγράψασθαι τήν κατηγορίαν, διαγράψα-
σθαι τήν γραφήν' άπογράφεσθαι τήν Όδύσσειαν και άπογράρρεσθαι
εις τόν κατάΛογον' πρόσοδος' ά-=προσέλευσις, προσευχή' β —πά-
ροδος του ρήτορος εις τό βήμ.α' γ'=ζζαΐ πρόσοδοι, τά εισοδήματα,
ώς και τά προσιόντα τft πό.Ιει (Αυσ. ΑποΛογ. Λ οιροδοκίας §. 13).
Αλλοτε δέ συμ,πίπτουσιν εις τήν σημασίαν διαφορώταται προθέσεις*
àrà κράτος, κατά κράτος, εις δύναμιν, κατά δύναμιν' έδίδου έκά-
στCo προς τήν άξίαν (£.)' και κατά τήν άζίαν" à<p' ού και ού, κτλ.

§. 77. Γεννάται λοιπόν ή ελλνογος έπιθυμία τοϋ γινώσκειν άν τά
διάφορα ταϋτα τών προθέσεων σημ.αινόμ.ενα δυνατόν να άναχθώσιν
εις εν πρώτον και κύρ-iov έξ ου τα λοιπά έπήγασαν, ποίον τοϋτο, τις
και ποία ή κλίμαζ δι* ής, και ό τρόπος καθ' Βν τόσας βαθμίδας κα-
τήλθον, τίνα τά opta εκάστης, κτλ* πώς ένεργοϋσιν αί πτώσεις εις
τάς προθέσεις και αί προθέσεις εις τας πτώσεις, παραινώ τινι καΐ
τταρακαΛώ τινα, πώς ή έννοια ε?ς τήν σημασίαν τοϋ ρήματος, αύτη
δέ εις την σύνταξιν αυτού, κτλ. Ωσαύτως τίνι λόγω συμπίπτουσα
τά σημαινόμενα. Αλλά ή έξακρίβωσις τοότων ^θελεν άπαιτήσει ολό-
κληοον, καΐ ταύτην ούχ ι μικράν, Ιρμηνευτικήν πραγματείαν. Εν τού-
τοις και περι τούτων ολίγα τινά, και περι άλλων προθέσεων η προ-
θετικώς έκλαμ,βανομ,ένων, και περί άλλων παρεπομ,ένων τών προη-
γουμένων, κτλ., κτλ, ίδε Είσαγ. fΕΛΛην. Συντάξεως' και Σ. Π. Β'.

§. 78. Κατά τήν αυτήν δε άναλογίαν πειρατέον έξηγήσαt καί
&λλα πολλά τών προθέσεων^ πολύ απέχοντα, κατά τό φαινόμενον?

10*
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τής πρώτης αυτών σημασίας, ως διασύρειν πτώιια και διασύρειν=
κακολογειν' πέραν άπό μ,έρους είς μέρος καί=-:διασύ-

ρειν λόγοις ήτοι συκοφαντείν* μή έντ ρεπωμεθα-= μή έπιστρεφώμεθα,
καί (/ή έντοεπώμεύα (Σοφ. Οίδ. Κ. 154 Ι).—μή μέλλωμεν, άποτέ-
λεσμα του έπιστρέφεσθαι ή τοΰ παο' όμ,ήρω (Ιλ. Ζ, 496) έντροπα-
λίζεσθαι' πρόσχημα=καλλώπισμα καί=πρόφασις, διότι απανταχού
οίον προπέτασμα παρίσταται, όθεν καί το προσ^πεΐογ δυνατόν νά
ώνομασθή ούτως. Ωσαύτως καί τα συνεπτυγμ.ένην εννοιαν έχοντα, ώς
εχμο\θεΐν εΰχΛειαν= διά μ.όχθων κτασθαΓ άπορχήσασθαι τον γά-
μον (Hp. 159)-^=διά τής όρχήσεως άποβαλεΐν" καθ ιπποτροφεΐΥ
τ ήν ονσίαγ=$ ι' ίπποτροφίας καταδαπαναν.—καρ^/ας c?' εξίσταμαι
zèôpâr (Σοφ. /^rr. 1095)=ρ.εθίσταμαι τής γνώμ.ης=άλλάσσω γνώ-
μην=πείθομαι τό δραν. Ανάλογα δέ τούτων καί τά κίνησιν μέν ση-
μαίνοντα, άλλ' ώς στάσεο.>ς σημ.αντικά παριστάμενα καί τούτων τήν
σύνταξιν δεχόμενα, ώς οί εν τω Ηραίω χατ απ ε φευγάτες (Ξ. rEJJ.
δ', ς-', 5)=οί είς τό Ηραΐον καταπεφευγότες καί έν αύτω διατρίβον-
τες' έν τάφοις θεσθε (Σοφ. Οίδ. Κ. 1410)=θέσθε ει'ς τάφους και
εατε έν τοις τάφοις μένειν' καί αντιστρόφως τά στάσιν μέν σημαί-
νοντα, άλλ' ώς κινήσεως σημαντικά συντασσόμενα, οίον fi'c δόμους
μένειν=ζΙσζ\§ζϊν είς δόμους και μένει ν έν αύτοΤς ή άπλώς:=βεβη-
κέναι" ούτω καί εστηχε πέτραν (Ευρ. Ίχ. 987)' ου τινα κείται τό-
πον (Σοφ. Φ. 145)' ούτω καί θέσΐΥ κείμενη (θουκ Α, 37)=διά
τοΰ κείσθαι θέσιν έχουσα τοιαύτην.

■Ο-Ο-Ο-Ο-Ο-Ο-Ο-Ο©-®-©-^

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΕίΚΟΣΓΟΝ ΤΡΙΤΟΝ.
Περί Συνδέσμων καί Πο7α>σήμων Μορίων.

§. 1. Οί σύνδεσμοι χρήσιμεύουσιν, ώς καί τό ονομ.α δηλοΐ, εις
τήν πρός άλλήλους σύνδεσιν τών λόγων καί τών μερών αυτών. Επει-
δή δέ ή σύνδεσις είναι πολυειδής, διά τοΰτο πολυειδεις είναι καί οι
σύνδεσμοι.

§. 2. Λς κύριοι δέ σύνδεσμοι, τών οποίων ή δύναμις καί άναγ-
καιότερον άπαιτεΤται καί καθαρώτερον άναφαίνεται έν τή συνδέσει
καί συναφεία τών εννοιών, δυνατόν νά διακριθώσιν οι εξής, ονομα-
ζόμενοι έκ τοΰ κυριοτέρου αυτών έργου.
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1. Οί συμπλεχ',τικοί, καταφατικώς μέν* καί, te' άποφατικώς δέ*
ου τε, μήτε, ουδέ, μηδέ.

2. Οί διαζευκτικοί' ?/, ήτοι, εί'τε.

3. Οί άντιθετικοί ή έναντιωματικοί' μέν, δέ, άλλά, άτάρ, μέν-
τοι, καίτοι, καίτερ, όμως, αύ.

4. Οί αιτιολογικοί' έπεί, δτι, διότι, ώς, ατε, δτε, οπότε γαρ.

5. Οί τελικοί' ϊνα, ώς, δπως, όφρα.

6. Οί ύποθετικοί' εί, ècir (έκ τοΰ εί άν), άν, ην.

7» Οίχρονικοί'ότε,όπότε,ήνίκα,έπεί,έπειδή,έςτε,ε'ως,άχρι,μέχρι.

8. Οί συμπερασματικοί' ώστε, «ρα, J??, ούν, τοίνυν.

9. Οί αναφορικοί έν οϊς καί οί συγκριτικοί καί παραβολικοί' ώς,
ίόσπερ, καθώς, καθά, καθάπερ.

i 0. Οί ειδικοί ή εκθετικοί' ότι, ώς.

3. Επειδή δι à τούτων καί τών έκ τούτων γίνεται ή σύνδεσις
τών λόγων καί τών μερών αυτών, δια τοϋτο ό περί τούτων λόγος
γίνεται οίκειότερον έν τω έπομένω Συνδέσεως Τμήματι, νυν
δέ ολίγα τινά περί Πολυσήμων Μορίων.

4. Μόρια έν τή γραμματική, οίον μικρά μέρη, αντιθέτους ποος
τά μ.εγαλήτερα, είναι βέβαια καί τά αριθμητικά όνόματα, καί αί
άντωνυμίαι καί τά άρθρα' συνήθως όμως καλούνται ούτω τά άκλιτα
μέρη τοΰ λόγου, τά έπι^ρήμ.ατα, αί προθέσεις καί οί σύνδεσρ,οι. Ποι-
κίλλουσι μεν καί ταΰτα βεβαίως ένίοτε κατά τήν χοήσιν' αί προθέσεις,
7Γ. χ· εκλαμβάνονται έπι^ρηματικώς, καίάλλαχοΰ μεν, ώς σοι δετάόε
λέγω, δράσω τε προς (Εύρ.)=προσέτι, καί έντήλεγομένη δέ τμ.ήσει,
συχνότεοον μεν παρά τοΤς έπικοΊς, σπανιώτερον δέ παρ' ΑττικοΤς, καί
μ,άλιστα τοις πεζογράφοις, ώς ξύν κακώς ποιειν (Θ.)' τά επιρρήματα
καί οί σύνδεσμοι εκλαμβάνονται προθετικώς, οίον χ-Gjpîc τούτου—τού-
του ενεκα, κτλ* ούτε όμ.ο^ς αί τοιαΰται μ.ετατροπαί συχναί ούτε η
κατ' αύτάς σημ.ασία δυσεύρετος. Αλλ' έκτος τών μέχρι τοΰδε έζηγη-
θέντων, υπάρχουσι καί άλλα μ,όρια, ών καί ή αρχή πολλάκις δυσεύ-
ρετος καί ή χρήσις πολύ ποικιλωτέρα καί ή σημ.ασία ουκ εύθήρατος*
ταΰτα δυνατόν καλέσαι πολύσημα μόρια.

§, 5. Είναι δέ καί ταΰτα, ώς έν γένει τά μ.όρια, ή λείψανα πτώ-
σεων αρχαίων, ώς τθ6=τώ, κατά τό οικοι=οίκω, νύ, ώς ούδέτερον
τοΰ κατά τό ήδύν καί ή θραύσμ,ατα άλλων μεγαλητέρων,
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ώς όή έκ του ήδη, άρ και ρά εκ του άρα, έκ του άρα, θε έκ του
θέν, έκ του θήν, περ έκ τοϋ περί, έκ τίνος άγνωστου (Ισως γά,
άγαν), ή συμ,πίλησις πολλών ομ,οϋ, ώς γάρ έκ τοϋ γ à και άρ, αϋτε
έκ τοϋ αυ και τέ ή τέν, δθεν και τό λατινικόν aulem, γονν έκ τοϋ
γ ε και oi)r, τοίνυν έκ τοϋ roi και 7 ζ) y, κτλ. Αι δ^ά τών πολυσήμ,ων
τούτων μορίων προσδιοριζόμενα ι σχέσεις τών προτάσεων πρός άλλή-
λας είναι τοσούτον ποικίλαι και τοσούτον λεπταί ώστε διαφεύγουσα
τών πλείστων τήν προσοχήν. Η δέ έκ τούτου δυσκολία προύτρεψε
πολλούς τών νεωτέρο>ν έν ιδιαιτέρους πόνημα σι να πραγματευθώσε-
περι αυτών, και εις ταϋτα παραπέμπονται οί άναγνώσται" ουδέ α
ημέτερος δέ μοριολόγος Ανανίας εστίν ευκαταφρόνητος-
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ΠΕΡΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΜΕΡΩΝ ΑΥΤΩΝ.

•ο-α-ο-οο- ο-ο- ο- ο-ο-ο-ο·

ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ,
ϋερί Συνθέσεως καί τών Διαφόρων αυτής Τρόπων.

1. Επειλϊι ούτε ή άττλή, ούτε ή σύνθετος πρότασις έξαρκεΐ είς
τον σκοπόν τής ομιλίας, διά τοΰτο ανάγκη νά ενωθή ποότασις μετά
προτάσεως 'ίνα άποτελέσωσιν δλον πλήρες, καί τοΰτο πάλιν μετ' άλ-
λο, επί τω αίιτω σκοπώ, καί ούτω καθεξής, προς έντελνή έκπλήρωσιν
τών διανοητικών χρειών τοΰ άνθρωπου. Τοΰτο καλείται Σ ύνδεσις.

§. 2. Συνδέεται δέ είτε μέρος προς μέρος ίνα άποτελέσο^σιν δλον,
ώς έν ταΤίς συνθέταις προτάσεσιν* επί υπο*ειμένουν, έγώ καϊ σύ ά-
κούομεν' επί κατηγορουμένων, παΛαιός κάγαθός, τρίΛος r' έμός'
ώσαύτο>ς Ιπί αντικειμένων καί προσδιορισμών* xçaroç, xai πε-
ριθραχιόνια xai iJreJta πΛατέα (Ξ ). — (ρίΛους τε και ποΛίτας.—
άρτι τε χαϊ ύστερον.—νυν τ ε, έπειδάν τε' είτε ολον προς δλον ΐνα
άποτελέσοίσιν δλον πληρέστερον" οϋτως ίσχυρόν έστιν ή άΛήθεια,
ώστε πάντων έπιχρατ ει τών άνθρωπίνων Λογισμών (Αίσχίν. Τιμ.
1-)' εΐτε μέρος πρός δλον' έστιν άξια ?) χό>ρα καϊ ύπό πάντων έ-
παινεΐσθαι, ού μόνον ύφ -ημών (Πλ.)· ε&τε καί αντιστρόφως δλον
πρός μέρος* τήν αΕχτορός τε χ άτέρων ποΛΛών κάσιν (Εύρ.). —
χίνησις γάρ αντη μεγίστη δή τοις "ΕΛΛησιν έγένετο καϊ έπϊ πΛεΐ-
στον άνθρώπων (Θουκ ).

§. 3. Η σύνδεσις γίνεται κατά πολλούς καί διάφορους τρόπους' ά.
κατά συμπ.Ιοκήν, καταφατικώς ή άποψατικώς ή σνι/μίχτως' β', κατά
διάζε υζιν' γ', κατ^ αντίθεσιν ή έναν τίωσιν' δ', κατ* αίτιοΛογίαν' ε.
κατά τέΛος' ς-'. καθ' ύπόθεσιν' ζ'. κατά χρόνον' ή κατά συμπέρασμα
ητοι συνέπειαν' θ'. àvacpopctv' ί. κατ είδίχενσιν ήτοι έ'χθεσιν.

§. 4. Η τοιαύτη σύνδεσης γίνεται διά τών καταλλήλων μορίων
ήτοι συνδέσμων. Κατά τόν τρόπον δέ καί τό είδος τής συνδέσεο^ς
καλοΰνται καί οί λόγοι συμπΛεκτιχοί, διαζευκτικοί, άντιθετιχοί,
αίτιοΛογικο'ι, τελικοί, ύποθετιχοί, χρονικοί, συμπερασματικοί ήτοι
Λόγοι συνεπείας, ειδικοί ήτοι εκθετικοί.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΎΤΕΡΟΝ.
Περί Λόγων Συμπλεκτικών.

§. 1. Οί συμπλεκτικοί λόγοι εκφέρονται καταφατικώς μέν διά
τών συμπλεκτικών συνδέσμων, καί, ri, και τών συνδυασμών αύτών,
—καί' τε — τε' καί—τε' τε—καί' άποφατικώς δε διά τών ο#Γ£
—ον τε, μήτε—μήτε, ούί?£, μηδέ, καί συμμίκτο)ς διά τών ου μόνον
—αλλά καί.

§. 2. Η διά τών συμπλεκτικών τούτων μορίων σύνδεσις όχι μό-
νον δεν γίνεται άδιαφόρως καί αυθαιρέτως, αλλά, τουναντίον, καί
κατά τήν φύσιν τών συνδεομένων καί κατά τόν βαθμόν τής έν τη
συμπλοκή ένώσεο>ς είναι τοσούτον απ* αλλήλων οί τρόποι αυτής δια-
φέροντες, ώστε αφ' ενός μεν δεικνυου<κ τήν λεπτόνοιαν τών Ελλή-
νων, αφ'ετέρου δε γίνονται δυσπερίληπτοι, πολλάκις δέ καί δυσδιά-
γνωστοι. Λέγομβν δε περί τούτων, ώς εν τύπω, τά έςής.

§. 3. Εκ τών συμπλεκτικών συνδέσμων ό και ένόνει μ.ετ' αλλή-
λων δύο ή πλείονα, όμοια ή ανόμοια, μέρη λόγων η λόγους ολό-
κληρους, gv όλον άτνοτελών δι'αύτών, δυάδα, τριάδα, κλ. ό Λαρτίον
παις καί σύ.—cρύλον ορνίθων ... καί θηρών αγρίων εθνη (2.).— δις
καί τρις. Συζεύγει δέ μάλιστα λ,βγους όλοκλήρους, ώς ή δ' έμή y ό-
σος αεί τέθηλε κάπί μείζον ίργεται (Σ.).— έλεοϋσι μεν χαί που τι
χαί βοράς μέρος προσέδοσαν (Σ.). Ενίοτε δε καιτριπ λασιάζεται καί
τετραπλασιάζεται" χαί περί παιδαγωγών , και περί μουσείων, καί
περί έρμαιων (Αισχ.)·—καί ούτως ημάς κατερρρόνησε, χαί τους πο-
λεμίους έ'δεισε, καί ίππεύειν έπεθύμησε χαί τών τόμων ούχ έρρρόν-
τισεν (Λυσίας).

4. Τίθεται δέ και κατ' έπιδοτικήν σημασίαν* ένθα λαμβάνει
οίον έπιρρηματικήν εννοιαν === προσέτι' αύτά γε ταϋτα χαί οί θεοί
πεπόθασιν (Πλ. Εύθύρρρ. 366)=ού μόνον οί άνθρωποι αλλά καί οί
θεοί.—καί σύ Βρούτε ; (Ϊδε κατωτέρω). Καί, τουναντίον, κατ' έλατ-
τωτικήν έννοιαν, έκ τού μείζονος είς τό έλαττον τίθεται ό χαί' ίέ-
μενος καί καπνόν άποθρώσκοντα νοήσαι (0δ. Α, 58 =καί καπνόν
μόνον=καί άνευ άλλου. — καί τριχός άξιον (Αρφ. Βατρ. 604).—
άλλ αρκεί καί τοϋτο (Πλ.). Εκ ταύτης προκύπτει ή έναντιωματική
σημασία τού μορίου τούτου, ρ.χλιστα μετά μετοχών" καί μισούν τες
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αυτούς όμως άπείχοντο αυτών (Ξ.)* τούτο δέ συνηθέστερον εκφέρεται
διά του χαίπερ' χαίπερ χαλεπόν (το χωρίον όν), κτλ. (Θ.).

§. 5. όμ,οίως δέ και δ τέ συμπλέκει μέρη λόγων και λόγους όλο-
κλήρους, αλλ,à σχέσιν έχοντας πρός αλλ,ήλους' Τευχρος έγώ τ ε (Σοφ.).

-αί Μυχήναι, ή Σπάρτη τε (Σ.).—άσκοπα κρυπτά, τ έ'πη (Σοφ.).

—-δράν λέγειν τε—τόλμησον, οΐκτειρόν τε μιν (Σοφ.). — έπιστρα-
ζεύει πατρίδα . . . χτείνει τ άναχτα. ΐί χρήσις του τέ μόνου, συ-
χνοτώτη μεν ούσα παρά τοις επικούς, συνήθης δέ και παρά τοις
τραγικούς, είναι σπανιωτέρα παρά το"ϊς πεζοΐς' Τισίαν δέ Γοργίαν
τε έάσομεν εϋδειν (Πλ. Φαιά p. 267. ϊδεκαιΘουκ. Α, 14.60. Β', 12).

6. Πεοι διαφοράς τών δια τών συνδέσμο)ν χαι και τέ συμπλε-
κομ,ένων υπάρχει διαφωνία τών φιλ.ολ,όγο:>ν, άλλων άλλα λεγόντων,
ούτε σύμ.φο)να ούτε άείποτε σαφή. Φαίνεται δε ότι ορθότερα τά τοϋ
Ερμάννου, σαφέστεοόν τε και έρθότερον έξηγηθέντος μετέπειτα (0-
pusc. III.) ή έν Βιγέρω. 0 μέν χαι, κατ'αυτόν, εστι κυρίως συμπλε-
κτικός, ο δε τε προσθετικός' ό λέγων έγώ χαι συ πορευόμεθα δηλοΐ
δτι οί δύο βαδίζουσιν ομού, οίον ζεύγος αποτελούντες, ο λέγων έγώ
συ τ ε πορευόμεθα δηλοΐ ότι του ενός βαδίζοντος έ'πεται 5 έτερος, καΐ
λείποντος δέ τούτου ήθελε βαδίζει δ πρώτος' προσθέτει λοιπόν εις
τι προηγούμενον κυριώτερον άλλο τι οίον δευτερεύον. Ει δέ τοϋτο α-
πανταχού έπ' άκρ·. βές δυνατόν έφαρμοσθήναι, άλλο ζήτημα.

§. 7. Εκ τών συνδυασμών τών προειρημέν&)ν τούτο^ν συμπλεκτι-
κών μ,ορίcoν δ μεν χαι — και συμπλέκει, κατά τήν φυσιν τοϋ άπλοϋ
χαί, μέρη λόγων και λόγους, σημαίνων τό τόσον τοϋτο, όσον χαϊ ε-
κείνο' χομίσας καϊ χρήματα χαι άνδρας (Hp ).— όρώσι κίιμέ χάσε
■—και τόν έχθρόν καϊ τον (ρίλον τιμώσιν (Σοφ·).—τολμάν ανά-
γκη, καν τύχω καν μή τύχω (Εύο.). — καϊ νυν και αεί (ΐΐλ.).

§. 8. 0 τε — τέ συμπλέκει, ωσαύτως κατά τήν φύσιν τοϋ άπλοϋ
τε, μέρη λόγων καί λόγους, μάλιστα ομοειδείς, ώς εν τ όδΰναις
ομού, Λιμώ τ ε οικτρός.— τοϋ σώματος αυτός τ ε ονχ ήμέλει, τούς
τε άμελοϋντας ούχ έπήνει (Ξ ' Λπομν. À, β , 4).—ούτοι τ ε βελ-
τίονες έσόμεθα, οι τε παίδες ούχ άν ραδίως πονηροί γίγνοιντο
(Ξ.)' και ούτος δε τριπλασιάζεται και τετραπλασιάζεται και πεντα-
πλασιάζεται, co ς έν ταΐς άπαριθμήσεσιν, ύπ/ρ γ' έμαντοϋ, τοϋ θίοϋ
τε, τήςδε τε γης (Σοφ.).—τυφλός τά τ ώτα, τόν τε νουν, τά τ
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όμματα ην (Σοφ.)* πενταπλασιάζεται δ' εν Τραχινίαις (1084—
1089).

§. 9. 0 χαί—τέ προσθέτει λόγον λόγω^=προσέτι δε' καί τε ,3-εοΙ
ζείνοισιν εοιχότες (0δ.).—χαί τ έσσυμένην χατέρυχε (ίλ.). Τίθεται
δε παρ' Αττικοϊς συνήθως διαχωριζομ.εος διά τίνος μορίου (καί ήδη
τε, χαί τήν τε), καί άλλου λόγου επομένου μετά του χαί, ώς
7/Jrç τε ην άμφί άγοράν πλήθουσαν, *αί πλησίον ην ό σταθμός (Ξ,
Α, ή, 1). Μόνον δε τό καί—-τε, άνευ ά'λλου επομένου φαί-

νεται δτι δεν απαντάται παρά τοις Αττικοΐς πεζογράφοι?, όθεν το
παρά Θουκυδίδη (Λ, 9) κρίνεται ύποπτον. Αλλοις δε παρά τοις ποιη-
τα"ϊς αυτών (Σοφ Τ ρ. 550, και άλλαχόθι'·

§. 1 0. Ο τε—χαί συμπλέκε ι μ-έρ^ λόγων, καί λόγους εξηγοΰντας
μάλιστα εννοίας βμ.οειδεΐς' ώς άνδρες τε χαί γυναίκες. — τά τε λε-
γόμενα χαί πραττόμενα (Ξ.).—ή Έλλάσ μεταν ίστατό τ ε χαί με-
τωχίζετο (Θ.), Ώσαύτοίς ορθώς τε λέγετε, καί έγώ τω νόμω πεί-
σομαι (Ξ.). 0 τε προετοιμάζει καί προσαπαιτεΐ τον έπόμενον καί, ή δε
σχέσις τών συνδεομένων είναι στε -ίοτέρα έν τούτοις ή εν -ω καί—

§. 1 Ι-. Καί τοσαΰτα μ.έν περί καταφατικής συμ.πλο-κτ,ς' έστι δέ,
ώς είπαμεν, καί άποφατική. Ώς δηλ. τό ri—ένόνει είς ΐν όλα τά
συνδεόμενα, άνδρες τε χαί γυναΐχες.—πεζοί τε καί ιππείς, ουτω
καί τό ου τε ούτε' ως ούτε άνδρες ούτε γυναίκες.— ούτε πεζοί ούτε
ιππείς. Αλλα τό μ.έν πρώτον καταφατικώς, τό δέ δεύτερον άποφατι-
κώς* το πρώτον λέγει περί άμ.φοτέροιν ναι, τό δεύτερον λέγει περί
αμφοτέρων ούχί. Επειδή δέ καί τό πρώτον καί τό δεύτερον εςηγεε
περί αμφοτέρων τών συνδεομένων κοινόντι σημείο ν επαφής, διά τοΰτο
καί τά δια τοΰ oy'rf—ot'rs συνδεόμενα κατατακτέα είς τούς συμ-
πλεκτικούς λόγους. Ωσαύτως τα δια τοΰ μήτε—μήτε.

§. 12. Εν τούτοις τηρείται ή δύναμις τών άποφατικών μορίων οϋ>
μή, τοΰ συμπλεκτικού τέ, καί τοΰ Ji, συμπλεκτικώς έκλαμ.βανομ.έ-
νου. Τίθεται λοιπόν τό σι»Γ£ — ούτε, κατά μέν τήν άπόφασιν, ενθα,

δίχα συμπλοκής, άρμ.όζει τό ού, δυνάμει δέ τοΰ rf, ενθα τό ri-καί,

έπί λογικών άντιδιαιρέσεο^ν ενός τίνος όλου' ούτε S-εός ούτε άνθρω-
πος (Αρφ. Πλ. 42).—ή ς (παιδεύσεως τής ψυχής) ούτε άνθρώποις
ούτε ΰεοΐς τή άληθεία τιμιώτερον ούτε εστίν ούτε ποτέ εσται (Πλ.
Φαιά ρ. 24 J ). Ωσαύτως καί τό μήτε — μήτε, ενθα άλλως αρμόζει τό
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μή και το τέ' χαί δπλα μή έπιφέρειν τώ Πελοποννησίων στρατω,
μήτε κατά γή>· μήτε κατά S άλασσαν (Θ. δ', 1 6).—μή δώμεν αύτοΐς
σχολήν μήτε βουΛεύσασθαι, μήτε παρασχευάσασθαι άγαθόν έαυτοίς
μηδέν (Ξ. Κ. Π. Δ , β', 22).

8. 13. Επειδ-ή δε καί δ σύνδεσμος δε εκλαμβάνεται ενίοτε συμ.-
πλεκτικώς (ϊδε κατώτερο) περί Λόγων Αντιθετικών), διά τοϋτο καί
το σύδε καί το μηδέ τίθενται επί άποφατικής συμπλοκής' ούδε τοΰ-
το=καί τοϋτο ουχί.—]ΐηδε τοντο=χ.ζ1 τοϋτο μή' ή ν δε ουδέ άδύ~
νατος (θουκ. Δ', 84)= προς τοις άλλοις δεν ητον καί αδύνατος· —
μηδέ τούτό τις πρεσβύτατον ήκει κ ρίνας (Θ. δ', 61). £)σαύ τως επι
έπιδοτικης καί έλαττ οπτική ς εννοίας' ούδ' έωρακότε ς (Ξ.Κ.Π.Α,ά,3).
—άνδρες γεωργοί χαί ού θαλάσσιοι, και προσέτι ουδέ μελετήσαι
έασόμενοι (Θ. α', 142). —μηδέ βελόνης, ό) τρίλτατ , έπιθύμησον
αλλότριας ποτέ (Φιλ.). Αλλά καί ή εκδοχή καί οί συνδυασμοί πάν-
το>ν τούτων προς άλληλα ποικίλλουσι τά μ,έγιστα, πρός έξακρίβο>-
σιν τών οποίων ούτε τόπος ένταϋθα, ούτε καιρός, ούτε σκοπός,

§. 14. Εκτός δέ τούτων υπάρχει καί τρίτος άλλος τρόπος συ μ,-
πλοκής σύμμ.ικτος, καταφατικός τε καί άποφατικός συνάμ,α, δια τοϋ
ού μόνον—άΛΛά καί συνήθως έκφερόμενος, καί οίον κλιμακωτός
ων, μείζονος η ώς μείζονος τίνος προστιθεμένου δια τοϋ δευτέρου
κώλου* ûy coî μόνον λοιδορήσεται, άλλα καί έι/οί (Ξ, Κ, Π. Α, δ ,
. — ον μόνον κεφαλήν και σώμα καί πόδας άρχει αύτοίς έσκεπά-
σθαι, αλλά. καί περί άκραις ταΐς χερσί χειρΐδας δασείας καί δα·°
χτυλήθρας εχονσιν (S. Κ. Π. Η, ή, 17).

§. 15. Είναι δε περί τούτου σημειωτέα τά εξής' ά. ότι άνευ τοϋ
χαί έτι μάλλον εξαίρεται τό έν τώ δευτέρω κώλω' καί ίμάτιον ήμ-
(ρίεσαι (ώ Σώκρατες) ού μόνον (ραϋλον, αλλά τό αυτό (Ξ. Απομν.
Α , ς·, 2)' β', δτι πολλάκις τιθεμ.ένου τοϋ ον μόνον εν τω ποωτώ
κώλω, έξυπονοοϋνται τά λοιπά έκ τών ήγουμένο^ν* ή καί σχολή,
εφη, εσται, ώ πάτερ, σωμασκειν τοϊς στρατιώταις ; Ού μα Ai, έ'φη
ô πατήρ, ού μόνον γε (σχολή εσται), ciJJà xtu ανάγκη (Ξ. Κ. π.
α', ς·', 17)· γ', οτι, άντί τοϋ άϋά καί, τίθεται πολλάκις ό Jè έν
τώ δευτέρω κώλω* ού μόνον αγαθός civ στρατιώτης *ΐη, πό-

Jiv δέ καί άστη δυνάμενος διοικεϊν (Πλ. Ν. Β', GGG).

§· 16. Καί τό ονχ δτι—αλλά καί, καί ονχ όπως—αλλά καί
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τίθενται επί τοιαύτης συμμίκτου συμπλοκής, άλλα μετά τίνος δια-
φοράς. Το μεν ούχ δτι— άΛΛά και, οπερ κυρίως = ού λέγω τούτο
οτι, κτλ, εκφέρει καταφατικήν εννοιαν=ούχί μόνον τούτο άλλα και
εκείνο, ο εστι και τούτο και εκείνο' oy^ δτι άνδρες, à J Λα και γυ-
ναίκες (Πλ. Σνμπ. 179).—-καί o?''^ ore ? μόνον ό Κρίτων έν ησυ-
χία ην, άΛΛά οί ρρίΛοι αυτού (ξ. 'Απομν. β', θ', 8)' ένθα ί'δε
Κοραήν. Αποφατική έννοια δι' αυτού εξηγείται, προστιθεμ.ένου έν τώ
έπομένω κώλω τοϋ ουδέ' ούχ δτι τά έν τη Ευρώπη, άΛΛ ούδ ε έν
τ ft 'Ασία (Θουκ. Β', 97).

§. 17. Τουναντίον δέ τό ούχ όπως, εϊτε επομένου τοϋ ουδέ, ειτε
τής άντιθέσεοις μόνον έν ταΐς έννοίαις ενυπαρχούσης, εξηγεί εννοιαν
άποφατικήν=ού μ.όνον τοϋτο ουχί, αλλ' ούδ' εκείνο, ό στιν ουδέ
τοϋτο ούδ' εκείνο' r/^/iV il' où^· όπως περί τοϋ τόκου Λόγος έσζίν,
Γάρ^αΓα άποΛαθεΐν δυνάμεθα (Δημ. Αιονυσιοδ. 1492).
—oùj£ όπως ήμιν τών αύτοϋ τι έπέδωκεν, άΛΛά και τών ύμετερων

ποΛΛά ύφήρηται (Αυσ. κατά Νικομάχου Γραμματ. §. 26).-ον%

όπως κωΛυταί γενήσεσθε, .... άΛΛά και περιόψεσθε, κτλ. (Θουκ.
Α', 35). Σπανιώτερον άπαντοϋνται τά ούχ οίον και ούχ όσον (Πο-
λύβ. α', 18. γ', 82. Θουκ. δ', 62) έπί τή: τοιαύτης σημασίας. Τό
δέ (Θουκ. Il', 89) ούχ οπως ίσοι, άΛΛά και . . .=ού μ.όνον τοϋτο,
άλλά και έτι μείζον, διότι δεν έ'πεται άντιθετική έννοια.

§. 18. Επί άποφατική; εννοίας εκλαμβάνονται και τά μή δτι και

όπως, τιθέμενα ενθα άλλως αρμόζει τό μη ούκ άν άσφαΛώς έρ-
γαζοίμεθα, ori r?)*· τούτων, ά.Λ/' ο£·<Γ àV r?)r ήμετεραν (Ξ. Κ.
Π. γ; β', 21) .—όπως όρχεΐσθαι έν ρυθμώ, άΛΛ' ούδ όρθοϋσθαι
ήδύνασθε (ξ. Κ. π. Α', γ', 10. ίδε και θ Γ', 4 2). Μετά μείζονος δέ
έμφάσεως και τό ούχ όπως και τό ort έπιτάσσονται εις τόν λό-
γον' ούδ έστάναι χαμαί, ούχ όπως βαδίζειν ήδύνατο (Αουκ. Νεκρ.
ΑιαΛ. κζ'). — ούδ ε πΛεΐν, μή δτι ά ναιρεΐσθαι τους άνδρας δυνατόν
ην (Ξ. ΈΛΛην. β', γ', 35). Και άλλα δέ τινα περί τούτου εισί ση-
μειωτέα, αλλ ή έξακρίβωσις αυτών παραπέμπεται εις τους έκ προθέ-
σεως περί μορίων τής Ελληνικής Γλώσσης πραγματευθέντας. ϊδε έν
τούτοις και Είοαγωγήν rΕΛΛηνικής Συντάξεως, σ. 819—821.

§. 19. Κατά τα άνω πειοατέον έξηγήσαι και τα χωρία, έν οίζ
φαίνεται η περιττεύων ή ελλείπων σύνδεσμος η και έπιρρηματικώς
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έκλαμβανόμενος, καί τήν σχέσιν δε προσέτι των συμπλεκομένων, ει
συμπλέκεται μέρος κα! μέρος, δλον καί δλον, μέρος καί δλον ή συν-
αμφότερα" εί διά τοϋ συνδέσμου προστίθεται νέα έννοια ή έπι μάλ-
λον αναπτύσσεται ή προηγουμένη, καί ειτι έτερον. Αλλά ή σχέσις
αύτη είναι πολλάκις τοσούτον ποικίλη καί λεπτή ώστε αποβαίνει
δυσεύρετος. Καί περί τούτων δε καί περί τής ρ.ετ' άλλο^ν μορίων
συζεύξεως τών συμπλεκτικών, οίον καίγε, καίτοι, καί γάρ, καί μήτ,
ώς καί περί τής ορθής ακολουθίας τών οΰ, ούτε, ουδέ, μή, μήτε,
μηδέ, κτλ, επίσης παραπέμπονται οί άναγνώσται είς τούς έκ προθέ-
σεο>ς περί τούτων πραγματευθέντας μοριολόγους, ο^ίτινες ομο)ς πολ-
λάκις διαφο^νοϋσιν.

-ΟΟΟΟ ΟΟΟ OCOOO-

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ.
ΙΙερί Λόγων Διαζευκτικών.

§. 1. ί*2ς οί συμπλεκτικοί λόγοι υποθέτουσι συμφο)νίαν τών συν-
δεομ.ένων κώλων, ούτως, άπ' εναντίας, οί διαζευκτικοί χωρισμόν. ί*2ς
τό άνδρες τε καί γυναίκες ένόνει τά δύο κώλα είς εν όλον, τό ours
άνδρες ου τε γυναίκες ώσαύτως, τά ένόνει δηλ. καθ' ότι αποκλείει
αμφότερα τής περί αυτών γινομένης κρίσεως, ούτο) τό η άνδρες τ)
γυναίκες τό Ιν μ,έν παραδέχεται, τό δ' έτερον απωθείται καί απο-
κλείει" περί τοϋ ενός λέγει ναι, περί τοϋ άλλου λέγει oy^·/.

§. 2. Φανερόν δε δτι, όταν τά διαζευγνύμενα ήναι έκ διαμέτρου
αντικείμενα, μηδέν Ιχοντα τό μεσολαβούν, καθ' αυτό άντιφάσκοντα,
τοϋ ενός άληθεύοντος, τό ετερον είναι ψευδές* r) ζωή ή θάνατος'
ουχί δε καί επί τών άλλοις έχόντο^ν, ώς ή μέλαν, ή λευκόν' διότι
δυνατόν μηδέτερον νά άληθεύτΓ ούτως ί) χρυσός ή άργυρος, κτλ. ϊδε
κατωτέρω §. 4. καί §. 5.

§. 3. Οί διαζευκτικοί λόγοι εκφέρονται διά τών διαζευκτικών
μορίων ή—τ\' ή Λίγε τι σιγής κρειττον ή σιγήν ε'χε (Ευρ·)· — η πο-
Λέμω κρατηθείς, ή καί άλλον τινά τρόπον δουλωθείς (Ξ. Κ. Π.
Γ , ά, 11)· Τό διαζευκτικόν ?}, προσλαμβάνον τό τόί (—τω, επί τω,
όντως), γίνεται -ήτοι' καί ο σύνδεσμος ούτος συνήθως προτίθεται έπι τών
διαζευκτικών λόγων" ήτοι το πρότερον=τοτ:ρότζρον, έπι^ρηματικώς*
η ϋσζερον ούκ ορθώς λέγει (Πλ. Πρωτ, 339).—ήτοι μαχομένονς
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i) πεισομένους (Η.). Σπανίως προτάσσεται το ή τοΰ ήτοι. Εστι δέ το
διαζευκτικών τοΰτο ήτoc ού διάφορον ίσως τοΰ παο' έπικοίς ήτοι.

§. 4. Ωσαύτως γίνεται η διάζευξις δια τών είχε—εί'τε' χαί δεί-
ξεις τάχη, εΐτ ευγενής πέφυκαο εΐτ έσθλών κακή (Σ. 'Art. 37-

38).—παρά τής 'Εκάτης έέ,εστι τοϋτο πειθέσθαι, εϊτε τό πλουτεΐν
εΐτε το ποινήν βέλτιον (Âρφ. Πλ. 594—). Ί ο αυτό και μετά τοΰ
ούν' ειτ οι)ν αληθές, εΐτ ούν ψεΰδος ( Π λ. Απολ. 34). Τίθεται δέ
μάλιστα το εΐτε — εΐτε, πλειόνο^ν οντο^ν κώλων άπερ, φυσικω τω λό-
γω, ουκ άναιροΰσιν άλληλα, και αδιάφορος τρόπον τινά, παρίσταται
ή παραδοχή τοΰ ενός ή τοΰ άλλου' εΐτ' έν γραφική, ειτ εν μουσική,
εΐτε άή έν πολιτική (Πλ. ΓΙολιτ. Τ', 493). Ωσαύτο^ς διά τοΰ ε'ά>"
τε — έάν τε, ή ν τε — ήν τε' ό αγαθός άνήρ, σώφρων ών χαί δίκαιος,
ευδαίμων έστί χαί μακάριος, έάν τε μέγας χαί ισχυρός, εάν τε
σμικρός καί άσθενήτ ?/, χαί έάν πλουτή χαί μή (Πλ. Ν. Β', 660).
Ενίοτε δε καί διά τοΰ είτε ή' εΐτε Λυσίας ή τις άλλος πώποτε ε-
γ ράψε ν (Πλ.).

§. 5. Ù; δέ ό καί καί τέ καί τρις καί πολλάκις έπί συμπλοκής
τίθεται, ούτως S ή έπί διαζεύξεως' ή Αϊας ή 'Ιδομενεύς ι) δΐος ^Ο-
δυσσεύς.—ή κύνες καθήγισαν ή θήρες ή πτηνος άετός (Σ.).—ή τέ-
κνον ή .Ηχος ή χρέος ή S eôc. Επί τοιαύτης περιστάσεως ο η σύνδε-
σμος καλείται παρά τών γραμμ.ατικών πα ραδιαζευχτιχός. Καί πάλιν,
ώς έπί τών συμπλεκτικών λόγων πολλάκις τίθεται εις μ,όνος σύνδε-
σμ.ος, καί Σωκράτης είπε ταύτα, ούτω καί έπί τών διαζευκτικών
τίθεται μόνον τό εν μ.όριον, έςυπονοουμ.ένου τοΰ άλλου" ζητών όλε-
θρον ή φυγην (Σοφ.).—τούτό έυτι>·, ήτοι τούτου τι είδος ή δικαιο-
σύνη (Πλ. Πολιτ. Δ', 433) —ή τοΰτό έστιν, ή βέβαιους τούτου εί-
δος.— ε£ ή επτά (Ξ. 'ΕΛΛ. Γ', γ', 9).— εννέα η δέκα (Ξ.).— δύο
ή καί πΛείους ημέρας (Σοφ.). Εκ τούτων τά παρ' ήμιν πέντε έζ καί
πεντέξ' επτά, οκτώ' ώσαύτως άνωθεν ή κάτωθεν (Σοφ.).

§. 6. Εκ τούτου ο ή, μόνος τιθέμ,ενος, λαμ,βάνει τήν σημασίαν τοΰ
εί μή' μηδένα παριέναι ή τούς φίλους (Ξ. Κ. π. Ζ, έ, 41). Ωσ-
αύτο^ς τήν τοϋ ^ε /ί??' ώο εατ άνάγκη τοΰ παρεστώτος 3-έρους
Τροίαν άλώναι πάσαν' ή δίδωσ' έκών χτείνειν έαυτόν, raJs
ψευσθΐ] Λέγων (Σ. Φ. 1341.—ίδε καί Θουκ. Α, 78. 121. É, 64).
Επί δέ προτιμήσεως, όταν έξηγήται ότι έκ δύο τιθεμένων τό εν λαμ.-
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βάνεται το δ' έτερον απωθείται καλείται δ ή διασαφητικός,1 ώς βον-
Λομαι π Αουτ ε7 ν ι) πέν-εσθαι. — βούΑομ* εγώ Ααόν σώον s μ μεν a 7}
άποΑέσθαι (θα. ).

§. 7. Δια τήν συγγένειαν τών εννοιών το η τίθεται προσέτι καί
επί συγκριτικής εννοίας' μείζω ή κατά δύναμιν (Σ ). — βούΑομαι
έξα/ζαρτεΐν μάΑΑον η νικάν κακώς (Σ ). 0σαύτο:>ς επί εννοίας δια-
φορικής μετά τών άΑΑος, ουδείς άΑΑος καί τών ομοίων' ουδέν άΑ-
Αο αυτοί έπιτηδεύουσιν η. άποθ νήσκειν τε και τεχθάναι (Πλ Φαίδ.
6-4), όπερ πλησιάζει είς τον άιτιθε τικόν .1όγον=χο μέν απόθνησκε ιν
έπιτηδεύουσιν, άλλ ουδέν άλλο, ώς και τά προηγούμενα.— είσήΑθε
δέ καί ές τών Καβείρων τό ιερόν, ές γο ού ΰεμιτόν έστιν εσιέναι
ΐιΑΑον γε ι) τόν ιερέα (Hp. Γ', 37. ϊδε Σ. Π Β'. σ· 647). Ωσαύτως
και επι ερωτήσεως* τί ά.ΙΑο ούτοι η έπεΰούΑευσαν ; (Θ. Γ', 39).

■oowcoo-οο-οοο-

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ.
Περί Λόγων 'Λντιθετικών,

I. Οί άντ(θετικοί λόγοι δηλοϋσιν άντίθεσιν. Εστι δέ άντίθε-
σις εκείνη τών κώλων ή σχέσις, καθ' ην το Iν κώλον ήτοι περιορίζει
δπωσοϋν ή άναιρεΤ το άλλο, ή διάφορο ν τι έν γένει εκφέρει' ώς τό
σοφός τε καί χρηστός συμπλέκει δύο τινά προσόντα είς τό αυτό υπο-
κείμενον ή κατηγορούμενον, κτλ, αναφερόμενα, ούτως, άπ εναντίας,
τό αγροικος μεν, χρηστός δέ εκφέρει περί του αύτοϋ δύο διάφορα,
περιοριζομ.ένου του πρώτου διά του δευτέρου. £ΐς τό έγώ καί σύ
παίζομε ν εκφέρει κοινόν τι προσόν είς δύο υποκείμενα, ούτως, άπ ε-
ναντίας, τό έγώ μέν σπουδάζω, σύ δέ παίζεις έκφέρει δύο διάφορα
περί δύο διαφόρων. Εν τω ~ρώτω παραδείγματι τό σπουδάζειν εστί
κοινόν άυ.φοτέοοις, έν τώ δευτέρω μόνον τώ ένί αρμόζει' ώσαύτως
τό μέν έ'φ-εγε, τό δ έπηνει (Πλ.), κτλ.

§. 2. Εκ τούτου δήλο ν ότι ή άντίθεσις, εί'τε εις τό αυτό υποκεί-
μενον ειτε είς διάφορα άναφέρεται, δυνατόν νά ηναι άπλή δια-
φωνία τών προσόντων η καί καθαρά άντίφασις, δι ής τό εν άναιρεΐ-
ταΐ ύπό τοϋ άλλου, ώς έν τη προεξηγηθείση καθαρά διαζεύςει (ήτοι
ήμερα η ν ν ξ) και παραδιαζεύξει (?) Λϊας ή Ιδομενεύς ή δΐος Ο-
δυσσεύς). Τό αυτό δέ έννοεΐται καί περί κατηγορουμένων καί περί
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αντικείμενων καί περί προσδιορισμών. Καθάπερ δέ τά διαζευγνύμενα
διαζευγνύουσΐ μέν τάς εννοίας, συνδέουσι ^ε τον ; όγον, ουτω τά αν-
τιτιθέμενα, χωρίς λαμβάνοντα τάς εννοίας, συνδέουσι διά τούτου
τον λόγον.

3. Τά μόρια δι' ών τά αντιθετικά κώλα συντίθενται εισί τά
μεν—dè, μέν—àJJdy μέν—o//wc, κτλ' τ à ah" à.Lia επιεικής, άφω-
νος δέ (Hp.). — έκεΐνος μεν άπιών ωγεζο, εγώ ό* έκάθευδον (Δυσ.).
—τοις μεν Αόγοις ηνφρανε, τοις δ' εργοισιν οΰ (Εύρ. Ôp 287).—
μή καινά μεν, πιοτά δε (θουκ.). Ούτω καί άκαρπων μεν, χρησί-
μων δέ (Αριστοτ.).—άκων μεν, ειπε δέ.—τό μεν ώφέ.Ιιμον χαΛόν,

τό δε β.Ιαβερόν αισχρόν (ίΐλ·).-μορφή μεν ούκ ευφυής, ανδρείος

δέ άνήρ (Ευρ· Ôp. 916).—τήνδε μεν μή κτείνετε, ημάς δ* άγοντες
πρός πυράν ΑχιΑΑέως κεντειτε, μή φείδεσθε (Εύο. Εκ. 385). — φά-
νε ρώς μέν οΰ, κρύφα δέ (θουκ.).

§. 4. Τίθεται δέ καί ο μέν καί ο δέ μετά τήν λέξιν, έφ' ής ή άν-
τίθεσις πίπτει' ό μεν—ό δέ' τοϋτο μέν—τοϋτο δέ' ενταύθα μέν—·
εκεί δέ, κτλ. Πολλάκις τίθεται δ μέν, άνευ επομένου δέ' έγώ μέν
ούκ οιδα (Ξ.). Ενταύθα παραλείπεται ύπονοούμενον τό άλλο κώλον
τής αντιθέσεως, οίον άλλοι δε 'ίσως γιγνώσκουσιν.— έγώ μέν ού κέ-
x.loçpa (λοφ.). Ωσαύτως τίθεται δ δέ άνευ προηγουμένου μέν' οί
αίχιιάλωτοι ώχοντο είς Αέκέλειαν, οί δ' είς Μέγαρα (Ξ.)=τοί μέν,
οί δέ.—τέθνηκεν άνδρός ούδενός, θεού δ* νπο (Σοφ.). Αλλοτε δέ
τίθεται πολλάκις* τών φίλων δ μέy ίμάτιον, ό δέ προσκεφάλαιον,
ύ δέ ότι έτυχεν έδωκεν είς τήν έκείνου ταφήν (Αυσίας).

§. 5. Επί επαναλήψεως τής αυτής η συνο^νύμου λέξεως δ δέ φαί-
νεται λαμβάνοίν προσθετικήν δύναμιν=ποοσέτι δέ* έγώ σύνειμι μέν
S-εοΐc, σύνειμι (ί' άνθρώποις τοις άγαθοΤς (Ξ. Άπομν. Β', ά, 30).
Λσαύτως μετά τοϋ καϊ τιθέμενος' Ααρεΐος Κϋρον σατ ράπην έποι η-
σε, καϊ στρατηγόν δέ άπέδ ειίεν (β. 'Αν. Α', ά, 1). — καί πάντες δ'
οί τών βαρβάρων άρχοντες μέσον έχοντες τό αύτών ήγοϋντο (Ξ. Αν.
Α', ή, 22). Αλλ' ούδεν ήττον ή ένυπάρχίυσα αντιθετική δύναμ.ις τεί-
νει πρός μείζονα άνάδειξιν τοϋ κώλου μεθ' ού τίθεται, ύς δέ τό
οΰ τε συμπλέκει άποφατικώς, ούτω καί τό ούδέ' ουδεμία τέχνη ούδ*
αρχή τό αυτή ωφέλιμο ν παρασκευάζει (Πλ. Πολιτ. Α', 346)=ο5
παρασκευάζει τέχνη, καί ού παρασκευάζει αρχή.
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6. Γίνεται δε, τελευταΤον, μεταβατικός ο δέ, χρησιμεύων εις
μ,ετάβασιν τοϋ λόγου έκ, προσώπου εις πρόσωπον ή εκ. πράγματος
εις πράγμα, ίνα μή μένγ) ό λόγος ασύνδετος και κομματικός" έπεί
δέ εκείνοι ωχονζο, ό Κϋρος είπεν (Ξ. Κ. Π. δ', έ, 1 ).—είεν' τών
δέ δή χρόνων (Α.), κτλ.

§. 7. Μείζων γίνεται ή άντίθεσις διά τού àJJà, ώστε, ει μέν τό
πρώτον κώλον είναι καταφατικόν, τό δεύτερον είναι άποφατικόν καϊ
αντιστρόφως' (ριΛοσόφους, άλλ ού φιλοδόξους κλ?/τέον (Πλ. Πολιτ.
Ε, 480).—ούκ αϋζω, άλλά σοι.—ού μόνον βουλεύματα, άλΧ έρ-
γα δρώμενα (Σοφ.).—ού τ άρα ΤρωσΙν, αλλά σοι μαχούμεθα (Σοφ.).
—-ουκ, à J Χ αληθείς (Σοφ. Φιλ. 993)=ού ψευδείς τούς θεούς τίθη-
μι, αλλ' αληθείς. — ού γάρ σοι ζω δούλος, αλλά Λοξία (Σοφ. Τ.
410).—ούκ, αλλά κάτ ωθεν (Πλ.).

§. 8. Καθαρά δέ έναντίωσις καί άντίφασις δηλοΰται διά τών μέν-
ζοι όμως, άΛΛ όμως, κτλ, προ τασσομένων ή ουχί, έν τω έτέρω
κώλω, τών μέν, καίτοι, χαίπερ' λέγεις μεν ιικότ , αλλ όμως σε
βούλομαι έχπλεΐν.—ή φύσις βούλεται μέν, ού μέντοι δύναται (À-
ριστ.)·—πάνυ μεν ουκ ήθελεν, όμως δ' ήναγκάσθη όμολογήσαι (Πλ.
Πρωζ. 328). — και ζοι (ραμέν γέ που αδύνατον suai, αλλ' όμως
αύτοΐς συμβαίνει (Πλ. Φαίδ. 68).—καίπερ αίοθανόμενος ταϋτα, ό-
μως έπέμενεν. (Ξ.). Τοϋτο παρά τοις ποιηταΐς εκφέρεται και διά μό-
νου τοϋ πέρ' μή πρόσλευσσε, γενναίος περ ών (Σ. Φ. 1068)' παρά
ποιηταΐς δε και πεζοί ς και δια τοϋ άπλοϋ και (σελ. 152). Παρα-
λείπονται δέ ένίοτε και τά έν τή άποδόσει μ,όρια" οϊπερ πρόσθεν
προσεκύνουν καϊ τότε προσεκύνησαν, χαίπερ είδότες ότι έπι θα-
νάζω άγοιτο (Ξ. Λν. Α, ζ', 6).

9. Αντιθετικήν εννοιαν εκφέρει και τό ού μην αλλά, όπερ
κυρίως=ού μην τοϋτο γίγνεται ^ γέγονεν, άλλα, κτλ. τοιούτον τι
τό ό ίππος πίπτει εις γόνατα, και μικρού χάχεινον έΐτ.ετραχήλισεν'
ού μήν (έξετραχήλισεν), άλΧ επέμίΐνεν ό Κύρος μόλις πως, και ô
ϊππος εξανέστη (Ξ. Κ. Π. Α', δ', 8). Αλλά και άλλως τίθεται τοϋτο.

§. 10. ό άλλά τίθεται και πρός μετάβασιν έννοιας* χαι ό Αβρα-
δάζας ειπεν' 'ΑλΛά ζ à μέν καθ' ή μας ε μοι γε δοκεϊ καλώς έχειν,
κτλ. (Η. Κ. Π. Ζ', ά, 16)* ένθα παραλείπεται τό προηγούμενον, ούτε
«ναιρούμενον ούτε ομολογούμενον. Και ο αλλά δέ καϊ τά άλλα μο-
(ΣΓΝΓ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α.) 11
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ρια, τά μέχρι τούδε έξηγηθέντα, δέχονται και άλλους συνδυασμούς,
οίον μέν-άτάρ, μέν-αύθις, μέν-γε, μέν-ζοι, μέν-είτα, δέ-γε, Jè-
άλλά-γάρ, κτλ· Περί τούτων παραπέμπεται 5 αναγνώστης είς
τά λεζικά καί είς τούς μοριολόγους.

Ο-Ο-ΟΟ <ΚΚ>θΜΗΗ>

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΕΜΠΤΟΝ.

Ιίερί Λόγων Αιτιολογικών.

§. I. Οί αιτιολογικοί λόγοι έζηγουσι τήν σχέσιν τοΰ πα ράγονζος
καί παραγομένου, τοΰ αιτίου καί αιτιατού' άλλ' δγε φέρζερός ε-
στίν, έπεί πλεόνεσιν άνάσσει (ϊλ. Α, 281).— σοΐ Jè roî>r' ού*
i'trr', f.irfi τυφλόο τά ζ ώτα, roV ri νουν, τά τ' ομματ εί (Σοφ. Τ.
371).—άρχομεν, δτι ζε ναυτιχόν πλείστον ζε χαί προθυμίαν ά-
-προφάσιστον παρεσγόμεθα, χαί διότι, κτλ. (θ. Τ', 83) = καί δια
τοΰτο ότι.

§· 2. Τά μόρια δι' ών συνήθους εκφέρονται οί αιτιολογικοί λόγοι
είναι τά επόμενα, έπεί, έπειδή, ώς, δτι, διότι, προτασσόμ,ενα καί
έπιτασσόμενα' πράσσει νυν κακώς, ε.τεί ΰανών 'Αντίλογος αύτω
φρούδος (Σ. Φ. -124). — λέγω δ\ επειδή χαί τυφλόν μ ώνείδισας
(Σ. T. 4 12).—άλλά μοι σαφώς χαί άχριδώς λέγε, ώς έγώ ούχ ά-
ποδέί.ομαί σου, έάν υθλους τοιούτους λέγης (Πλ. Πολιτ. λ, 336).
—όσοι οΐονζαι zfj άληθεία πολιτ ικοί είναι, ότι έπαινοϋνται υπό
τών πολλών (Πλ. Πολιτ. α', 426).—ίδε Τ ν έπεθύμει, δτι ήκουεν
αυτόν χαλόν χαί αγαθόν είναι (Ξ. Κ. Π. Α, γ', 1).—θηλέων βοών
ούτι γεύονται, διότι περ ούδέ Αιγύπτιοι (Πρ.)=διά τόν αυτόν τοΰ-
τον λόγον, δι' ον, κτλ. — έν μέν ούν τώ πολεμώ, διότι ούχ ήσαν
δίχαι, ού δυνατοί η μ εν παρ' αύτών â ώφειλον πράζασθαι (Αυσ.
περί δημοσίων 'Αδικημάτων, §. 3)' ώσαύτο^ς καί διά τοΰ άτε, έπί
μετοχής σσνηθο;ς' άτε άήθους τοις Αακεδαιμονίοις γεγενημένης r?/ç
συμφοράς, πολύ πένθος ήν (Ξ.).

§. 3. Πάντα τά προηγούμενα μ.όοια έκλαμ.βάνονται καί χρονικώς.
Καί τό δτε ώσαύτως έκλαμβάνεται χρονικώς τε καί αιτιολογικά)ς'
δτε γε μηδ' ύμάς δύναμαι πείθειν (Πλ. Φαίδ. 84). ίΐσαύτως καί τό
όπότε, ως οπότε ένταύθά έσμεν του λόγου, τόδε άποκρινώμεθα (Πλ.
Ν. I, 895), όπερ παρ' όμήρω ούχ ευοηται αίτιολογικώς, έν ω ευρί-
σκεται ουτιος ένίοτε τό ότι καί συχνάκις τό έπεί.
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ξ, 4. Καί διά τοΰ γάρ εκφέρεται αιτιολογία, άλλ εντασσομέ-
νου συνήθοας' ούκ έμοί χαλεπανεΐς, γιγνώσχεις γάρ τούς αίτιους
(ΐΐλ. Φαιά. 1 16). Ενίοτε δέ καί παοεντιθεμένου' ό δέ, χρίνουσι γάρ
fîoiy χαί ον ψήφω, ούχ έ'φη διαγιγνώσκειν (Θ. Α', 87). Πολλάκις
δε, παρασιωπωμένου του αίτιολογουμένου κώλου, τίθεται μόνον τό
διά τοΰ γάρ αιτιολογούν, καί κατ' αύτον τόν τρο—ον τό γάρ έκπλη-
ροΧ δύο έργα, βεβαιο')σεως καί αιτιολογίας' Αυσιστράτη' άχθομαι,
ότιή παρά μεν τοις άνδράσι νενομίσμεθα είναι πανούργοι. Καλό-
ν ίκη' χαί γάρ έσμέν νή Αία (Αρφ. Α. 10—)=δικαίως' καί γάο έ-
σμέν. — Φιλοκτήτης. ήδη, τέκνον, στέλλεσθε ; Νεοπτόλεμος, και-
ρός γάρ καλεΐ (Σοφ. Φ. 466). Εκ τούτου πολλάκις ό γάρ εκλαμβά-
νεται έξηγητικώς* έμε γάρ τις ού προσεΐπε ; — οίσθα γάρ 8ν αύ-
όώμαι (Σ. Φ. 85 2)=δηλαδή.

5. Η αιτιολογία εκφέρεται προσέτι καί κατ' άλλους τρόπους'
διά τών πλαγίων πτώσεων' 'ένεκα τούτου (Ξ.).—(îtà τούς επανορ-
θούντας άεί τι τών μή χαλώς εχόντων αί επιδόσεις γίγνονται ταΐς
πόλεσιν (ΐσ.).—έχω γάρ άχω διά σε (Σ. Κ. 1129)' δ ι απαρεμφά-
του ένάρθρον και έμπροθέτου" διά τό μή είναι (θ.),κτλ. Ωσαύτως διά
μετοχής' άσεΰήσας έκολάσθη. Αλλά έν τούτοις δεν διακρίνονται κα-
θαρώς δύο λόγοι συνδεδεμένο ι, διότι τά κώλα συγχωνεύονται είς έ'ν.

•ο-οο-οο-ο-οοο-ο-οο

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΕΚΤΟΝ.
Περί Λόγων Τελικών.

§. 1. Τό αίτιον, γενικώτερον λαμβανόμενον, περιλαμβάνει καί τό
τέλος, όθεν καί οί τελικοί λόγοι έν γένει μέν περιλαμβάνονται είς
αυτούς, μερικώτερον δέ λαμβανομένου του αιτίου, οί τελικοί λόγοι
διαστέλλονται μεν τών αιτιολογικών, συγγενεύουσιν όμως αύτοΐς, τοΰ-
το μόνον διαφέροντες, ότι έπι μεν τών αιτιολογικών προηγείται τοΰ
παραγομένον τό χαράγον, επί δέ τών τελικών γίνεται η πράξις ίνα
ποοέλθη τό τέλος. Είς τό στέφανοι ό δήμος Αημοσθένη, αρετής
ένεκα καί εύνοιας (Δ.) προηγείται τοΰ στεφάνου ή αρετή καί ή
νοια' είς τό θεραπεύειν τοϋ καρπού ένεκεν (Ξ.Ί Απομν. Β',

δ', 7) προηγείται ή θεραπεία τών δένδρων, ΐνα προκύψωσιν οί
καρποί.

11*
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§. 2. Èv ω λοιπόν οί κυρίως αιτιολογικοί έκφέοουσι τήν σχέοιν του
παράγοντος και παραγομένου, οί τελικοί λόγοι έζηγοΰσι τήν σχέσιν
τοΰ μέσου πρός έπιτυχίαν τοϋ τέλους' ώς μανθάνω ϊνα σοφός γένω-
μαι, ή προς αποφυγήν κακού' παραφυλάττουσι à JJ ήλους, όπως
μή ποτέ τις έπαναοτή (Πλ. Ν. Δ', 7 Ιό), οπερ και αυτό τέλος ές-ίν.

§. 3. Οί τελικοί λόγοι εκφέρονται συνήθως δι υποτακτικής ν) εΰ-
κτικής και τών τελικών μορίων, ira, όπως, ώς' δι υποτακτικής μέν,
όταν έν τή κυρία προτάσει ύπάρχη ένεστώς ή μέλλουν οριστικής, προ-
στακτική, υποτακτική έν ερωτήσει, ή ευκτική, όπερ συμ.βαίνει έπί
πραγμάτοον εις τό μέλλον άναφερομένοιν' ιν έμπολά βέλτιον, ε.τί-
θυμεϊ μοιχών (Αρφ. Είρ. 447).— ήζομεν πάλιν ... ο;τως φέρωμεν (Σ.
Ή Λ. 54).—συ μ£ κατάστι\σον, IV όρμώμεθ ές ναϋ> (Σ. Φ. 880).—
rt κ άλλ, Ιν όργίζη πλέον; (Σ. 7\ 364)—προσμόλυι μό~

νον, IV' έκδιδαγθή (Σ. 7". 111). Δί' ευκτικής δέ, όταν προηγήται
χρόνος παρωχημένος, όπερ αναφέρεται εις τό παρελθόν" άφικόμην
όπως ... ευ πράζαιμί τι (Σ. T. J005). — κατεΐχ 'Αχαιούς, ώς πα-
τήρ . . . έκθύσειε τήν αύτοΰ κόρην (Σ. 'Η λ. 470). ί*2σαύτ(ύς πρός
ε£οδον στείχουσα, Παλλάδος όπως ίκοΐμην εύγμάτων προςήγορος
(Σ. 'λντ- 1 I 85)— οτε έστειχον.—τοϋ θανόντος ίμέρω, όπως ϊόοιμ
άθαπτον (Σ. Φ 350)=ίι/.είοων=έπεί ΐαειοον.

ν ' ι I Ik

Περί τούτων έλαλήσαμ,εν και έν τοις εμ.προσθεν (σ. 86
— 87 j, ένθα έσημειώσαμεν καί τινας έςαιρέσεις' προσσημειωτέον δ'
ενταύθα' ά· ότι ενίοτε τίθεται ευκτική, ένεστώτος προηγουμένου, ού
μόνον όταν ο ένεστώς ούτος είναι ιστορικός (ώς έν Έκ. 10. χρυσόν
εκπέμπει, κλ.), άλλα καί όταν ο ένες-ώς άναφέρηται εις σκοπόν παρελ,-
θόντα τού ενεργούντος καί αποτυχόντα, οίον τό περίφημον (Αρφ. Βατρ.
24.) τούτον J' όχώ, ϊνα μή ταλαιπωροΐτο, μηδ' άχθος φέροι διότι
ότε ο Διόνυσος έθεσεν έποχον τόν Ξανθίαν, ούτος ήν ο σκοπός αύτοΰ"
προσέτι δε καί εις ένδειξιν άμ.φ·.βολίας περί τής τοΰ σκοπουμένου
έπιτυχίας" ισως δέ που ή άποσκάπτει τι ή άποτειχίζει, ώς άπορος
ειη ή όδός [Ξ. Άν. Β', β', 2)=riva, εί δυνατόν, άπορος ή οδός η, όπερ
όμως, πιθανώς, ούκ έσται. Τοΰτο δέ ισχύει μάλιστα παρά Θουχ.υδίδη,
ός,παρωχημένου χρόνου ηγουμένου, θέτει υποτακτικήν ή εύκτικήνη καί
άμφοτέρας, κατά τήν πιθανότητα, 'ίσως, τής έπιτυχίας. Αλλ' επειδή
έν γένει τοϋτο επιδέχεται αυθαιρεσίαν, διά τοϋτο καί τά αντίγραφα
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πολλάκις διαφέρουσα καί οί φιλόλογοι διαφωνουσιν είς τήν παραδο-
χών τής μιας η άλλης γραφής.

§. 5. Σημειωτέον' β', ότι οί Αττικοί πολλάκις μετά τό δπως επί
υποτακτικής προσθέτουσι τόν âr' νϋν δίδασχ\ δπως αν έχμάθω' σπα-
νιώτεοον δέ μετά του ira. Εί τω όντι υπάρχει διαφορά είς τον μετά
η άνευ âr λόγον είναι άμφισβητήσιμον' γ', ότι τό δπως μή πολλά-
κις δεν εκφέρει τέλος, άλλά είναι συμβουλή καί προτροπή=<^Λα£αί
δπως μή· δ . τοιαύτη δέ ελλειψις γίνεται καί επί τέλους' Ζευς εσθ ,
ϊν είδης (Σ. Φ. 989)=Ζεύς έστι, καί λέγω σοι τοϋτο ΐνα είδης' έ.
ότι ενίοτε καίτοι ευκτικής ηγουμένης, 'ένθα έπρεπε, κατά τά προεξη-
γηθέντα (§. 3), νά τεθη υποτακτική, απαντάται ευκτική' γενοίμαν
• . . , τάς ιεράς δπως προοείποιμι 'Αθάνας (Σ. Αϊ. 1217).

§. 6. Εκφέρεται δετό τέλο; καί διά τών τελικών άπαρεμφάτων
λεγομ.ένων (σ 92. 6—7)' τοις Αίγινήταις οί Λαχεδαιμό* toi s-
ôooar Θνρέαν οίχεΐν (θουκ. Β'. 27). — παρέχειν έσθίειν (Αρφ.
Ει ρ. 23)' καί τά μετά του ώστε χωρία, προτασσομένης αιτίας ικα-
νής ίνα παραγάγν) τό διά του απαρεμφάτου έξηγούμενον, ομ,οιάζουσι
τούτοις, αλλά δεν είναι πάντη πάντως τά αύτά" διότι έν τούτοις δη-
λοΰται μάλλον συνέπεια τών προηγουμένων ή. τέλος σκοπούμενον*
έχεις εγκλημ 'Ατρείδαις, ώστε θυμονσθαι (Σ. Φ. — οΐμαι μεν

άρχε^ σοι γε καί τ à σά ... άλγήματ α, ώστε μη, τ à τών πέλας στέ-
νειν (Σοφ. Φ. 34û)=vous avez assez de maux à déplorer, sans
prendre encore part à ceux de vos amis (ϊδε άν. σ. 92 καί κα-
τωτέρω σ. 178). ύσαύτως καί διά μέλλοντος μετοχής, τής τελικής
λεγομ.ενης, έπι των κινήσεως σημαντικών ρημάτων' ηΛθον έγώ παύ-
σονσα τό σον μένος (ίλ. Α, 207). — προσενξόμενος ήχω (Αρφ. Π λ.
S4).—και τοντ άναβήσων έρχομαι προς τόν $·εόν (^ρφ. Π λ. 844),
ως έν τοΊς περί Απαρεμ.φάτου καί Μετοχής διελάβομ,εν. Ενίοτε δέ καί
κατ ενεστώτα, ώς γινομ,ένου καί ουχί ώς γενησομένου θεωρουμένου
του πράγματος' διενοοϋντο πρέυδεις πέμπειν κωλύοντας (Θουκ.
Τ", 88).

§. 7. Καί διά τών πλαγίων πτώσεων επίσης έκφέρονται οί τε-
λικοί λόγοι' της Κορινθίων ε'ι-εκα ήσνχίας (Θουκ. Ε, 5ο).—επί τώ
ήμετέρω άγαθώ ίΞ.). — ιέ ναι επί πνρ, έφ νδωρ, επί ξύλα, κατά
&έαν τοϋ χωρίου (Θ. Ε, 7), τοϋ έπαινεΐσθαι ενεκα, κτλ, ώς έν τω
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περί Προθέσεων διελάβομεν. Αλλα καί ενταύθα δέν άναφαίνονται
δύο λόγοι συνδεδεμένοι.

•O-O-O-O-O-O-O-OCrO-C-O-

ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ ΕΒΔΟΜΟΝ.
Περί Λόγων Υποθετικών.

§. 1. Οί υποθετικοί λόγοι, έξηγοΰντες καί ούτοι τήν σχέσιν τοΰ
■χα,ράγοντος καί παραγομένου, συγγενεύουσι τοις αίτιολογικοΐς. Αλλ
οί μέν αιτιολογικοί έξηγοΰσι τοΰτο πραγματικώς, κατά τοΰτον τον
τύπον' γο δείνα προήλθεν ή προέρχεται, έκωλύθη η κωλύεται
το δείνα' οί δέ ύποθετικοί ύποθετικώς κατά τοΰτον τον τύπον* του
δεινός τεθέντος, προκύπτει ή ού προκύπτει τό δεΐνα, τοΰ δεινός
μή τεθέντος, προκύπτει ή ού προκύπτει το δείνα. Σύγκεινται δέ
έκ δύο μερών, έξ ών τό μέν περιέχει τήν παραλαμ.βανομένην υπόθε-
σιν, τό δε τήν έκ ταύτης συνέπειαν* τό πρώτον καλείται ήγούμενον
καί πρότασις, τό δεύτερον καλείται έπδμενον καί îLto'îÎoovc* εί μέν
είσι βωμοί, είσί καί 9εοί.—ήν θάνατος ί'λθη, ουδείς βούλεται
rSvr/σκειν (Εύρ. ' Αλκ. 574). Δυνατόν δέ είς τον λόγον νά προταχθή
καί η άπόδοσις' ούκ άρα έτι μαχειται, εί èr ταύταις ου μαχεΐται
ταίς ήμέραις (Ξ. Άν. Α', ζ', 1 8).

§. 2. Οί υποθετικοί λόγοι εκφέρονται διά τών υποθετικών μο-
ρίων, εί, έάν, άν, ?/V, κατά τούς ακολούθους μάλιστα τρόπους.

Α . Τίθεται οριστική μεν έντή προτάσει, μετά τοΰ μορίου εί, κατά
ενεστώτα, μέλλοντα ή παρωχημ.ένον χρόνον, όταν ή ύπόθεσις παρί-
σταται ώς δυνατή, καθάπερ έπί τών έν τή φύσει καί παρ' άνθοώποις
όντων καί γινομένων, ούτε αμφιβολίας περί μή ύπάρςεα>ς ούτε νύ-
ξεως περί υπάρξεως τοΰ υπ' αυτής έξηγουμένου υποδεικνυομένης, έν
δε τή άποδόσει" 1. ωσαύτως οριστική, άνευ τοΰ άν, όταν ή συνέπεια
θεωρήται ώς αναγκαία καί απαραίτητος* 2. εύκτική μ.ετά τοΰ άν,
όταν παρίσταται ώς ένδοιαστή καί οίον έκ περιστάσεων έξαρτο)μένη*
3. ευκτική άνευ τοΰ άν, έπί ευχής ή κατάρας* 4. προστακτική, έπί
προσταγής, παραινέσεως ή τοιούτου τινός, καί πάντοτε κατά τον ά-
παιτούμενον ypôvov' ούτο.), π. χ.

1. εί! τι μεμπτός είμι, κάρτα μαίνομαι (Σ. Τ ρ. 44 5).—εί ταύτα
λέξεις, εχθαρεΐς εξ εμού (Σ. 'Αντ. 93). Ωσαύτως εί αύτη ή πόλις
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Λη φ θ ή σετ at, έ'χεται καί ή πάσα Σικελία (Θουκ. Τ, 91), ένθα προς
μείζονα βεβαιότητα τρέπεται. είς ένεστώς τό μέλλον τής συνεπείας*
εί ταϋτα έδρα, ΰανείν χρήν αυτόν (Σ. Ή λ. 577) —τούς τριηράρ-
χους ήνάγχαζεν έπισχευάζειν τάς νήας, ει τις έπεποτήκει (Θουκ.
Ζ, 38). — ει ε6ρόντησε καί ήστραΦεν. — εί ô έργάσει μή ταϋτα,
λύπην πάσιν 'Αργείοις βαλεΖς (Σ Φ. 66).

2. εί τάδ^ ε\·ει κατά νοϋν, ταϋτ ιιν άπαρκοΖ (Σ. Κ. 1768).—
εί γάρ κτενονμεν, σύ τοι πρώην <9~άνοις άν (Σ. ΊΗλ. 682).— πάν
τοίνυν, εί καί τοϋτο έτλη, χλύοι τις άν (Σ. Τρ. 71).

3. σφώ ô' ευοδοίη Ζευς, τάό εί τελείτε μοέ (Σ. Κ. 1435).—
ολυίμαν, φρόνησιν εί τ άνά* εγω (Σ. Τ. 663).

4. ει ze χρήζεις^ φράζε (Σ. Φ. 49).—εί γάρ θέλεις, δίδαξον (Σ.
Η Λ. 385).—et TèÇ οίδ\ έμοί κατειπάτω (Αρφ. Είρ. 20).

§. 3. Β'. Τίθεται νποταχτ ιχή μετά τών μορίων εάν, άν, ή,ν, έν
τη προτάσει, μ.ετά νύξεως ένδεχομέννβς η καί προσδοκώμενης έπαλη-
θεύσεως, έν δε τη, άποδόσεΰ τίθεται, συνήθως όριστική κατ ενεστώτα
η μέλλοντα^ όταν ή συνέπεια θεο)ρή.ται ώς θετική, ευκτική, μετά τοϋ
άν, όταν θεο>ρήται ώς ενδεχομένη, καί προστακτική, όταν παρίστα-
ται ώς προσταγή ή ώς παραίνεσις· εάκ άληθεύσης, νπισχνοϋμαί σοι
δέκα τάλαντα (Ξ. λ', ζ , 18).— iàr δυνώμεθα σώζεσθαι,

πολλή ύμείς ειρήνη έσ>·σθε (Ξ. Κ. Π. Τ , ά, 18).— ακ αίτώ δι-
δώς άργύριον, ai ποιήσει σοφόν (ΓΙλ. Πρωτ* 310).—ην φ ρ ά-
σω, διόλλυμαι (Σ. Τ7. 1159). — ήν τις άνθιστήται, πειρασόμεθα
χειροϋσ&αι (Ξ. Ζ', γ', 1 I). — «.Tac λόγος, άν άπή τά πράγματα,
μάταιόν τι φαίνεται χαί κενόν (ά. '(9.7. Β', έ). — rem' fcb* ΰέλης
έπη κλύων δ έχεσ&αι, άλκήν άν λάόοις κανακούφισιν κακών (Σ. Τ.
21 8).— ην γαρ ενρεθή λέγων σοι ταϋτ*, εγωγ* αν έχπεφευγοίην πά-
θος (Σ. Τ. 839).—αν βούλησ&ε, χειροτονήσατε (Δημ. Φ. Γ', ιδ ).

§. 4. Γ . Τίθεται ευκτική μετά του εί, άνευ του άν, έν τν) προ-
τάσει τών υποόετικών λόγο^ν, όταν ή υπόθεσις, μόνον έκ του λογι-
σμού τοΰ λέγοντος λαμβανομένη, ή,ναι άπλώς ιδεατή καί ποοβλημα-
τώδης, άνευ νύξεως επαληθεύσεως ή μή επαληθεύσεως, έν δε τη ά-
ποδόσει τίθεται ευκτιχή μετά τοΰ άν, όταν ή συνέπεια παρίσταται
ώς ενδεχομένη, οριστική δε άνευ τοϋ ακ, όταν παρίσταται ώς άν αμ-
φίβολος' εϊ τις τούς κρατοϋντας τοϋ πλήθους έπ άρετήν προτρέόειεν,
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άμφοτέρονç civ ώφεΛήσειεν fier, προς ΝικοκΛ. Β).—ει πάΛιν άνα-
6Λέψειας, ώσπερ χαι πρό τον, φεύγοις αν τους πονηρούς ; (Α ρ©·.
Πλ. 9ο).-—το λέγειν εν δεινόν εστίν, εί φέροι τινά βλάβην (Ευρ.
'Αρχελ. Αποσπ.).— τί δει καλής γυναικός, εί μή τάς τρρένας χρη-
στός εχοι ; (Εύρ. 'Άντιόπ. 'Αποσπά).

§. 5. δ'. Τίθεται οριστική y.otTcc παρατατικόν, αόριστον και υ-
περσυντελικόν μετά τοΰ εί έν τη προτάσει, όταν ή υπόθεσις παρί-
σταται προφανώς μή έπαληθεύουσα, έν δε τή άποδόσει οριστική άνευ
του άν, όταν ή συνέπεια παρίσταται ώς άφευκτος, οριστική δε μ.ετά
τοΰ ar, όταν θεωρήται ώς ενδεχομένη και δεκτική επαληθεύσεως"
ή πόλις έκινδύνευσε πάσα διαφθαρήναι, fc άνεμος επεγένετο (θ. Γ ,
74) —εί èc, αργής ταύτα έγίγνωσκε, πολέμιος μεν ην, ο£ μένζοι
πονηρός γ' «λ* δικαίως ενομίζετο (Ξ. Ελλ. Β', γ', 27). — fi cîf
ζουν' èποιούν έκαστος, ένίχων άν (δ. Γ, ς-'). — y/ir είχέζην

ήδη φρένας, πόλλ' α*· παρήνουν (Σ. 7\ 151).—εί μή πατήρ ήσά ,
ειπον αν σ ουκ ευ ψρονειν (Σ. Vrr. 755).

§. 6. Οί χρόνοι τών υποθετικών λόγων λαμβάνονται ήτοι εκ του
αυτού έκ διαφόρου χρονικού τμήματος, κατά τήν σχέσιν τής υποθέ-
σεως πρός τήν συνέπειαν" ήτοι δηλ. συμπεραίνεται" 1. έξ ένεστώτος
περί ένεστώτος' ή' 2. έκ μέλλοντος περί μέλλοντος, η' 3. έκ παρω-
χημένου περί παρωχημένου. Εν πάιι τούτοις εξηγείται οτι, ει μεν
υπάρχει, υπάρξει, υπήρξε τό έν τή υποθέσει, υπάρχει, υπάρξει, υ-
πήρξε καί τό έν τή συνεπεία. Προκύπτει λοιπόν ό εξής τύπος'
ζαντα λέγει, ψεύδεται' εί ταύτα Λέξει, ψεύσεζαι' εί ταύτα ελεζεν,
έψενσατο. Οταν δέ υπάοχη ευκτική μετά τοϋ αν έν τη άποδόσει,
τότε ή έννοια είναι οτι, εί μεν τούτο εστι, δυνατόν προκύχίαι εκείνο'
όταν ευκτική άνευ τοϋ άν, ή έννοια γίνεται, εί μέν τούτό εστι, εϊθε
γένοιτο εκείνο' έπί δε προστακτικής, εκφέρεται προσταγή, παραίνεσις
ή τοιούτον τι" κατά τόν τύπον, εί μέν τούτό εστι, γενέσθω εκείνο.

§. 7. Ωσαύτως καί έπί άποφατικής έννοίας. Οταν δηλ. ή άπόφα-
σις υπάρχει έν τή άποδόσει, γίνεται ο έξης τύπος' εί μή ύπάργει,
ν.τάρζεί, κτλ, τοϋτο, προκύπτει εκείνο, κτλ,' f/jU?) Λέγω τάληθές, άζιώ
θανεΐν (Σ. Τ. 894).—ή χάρις, . . . εί μή ζακός πέφυχα, προσφι-
λής μενεΐ (Σ. Φ. 55S;.—σιγά ν αν αρμόζει σε, .. . εί μή τι λέξει
(Σ. 7". 731)' ούτω καί εί μή καιρού τυγχάνω, μεθάρμοσον (Σ. Ήλ.
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31). Οταν δε ή άπόφασις ύπάρχη έν τη άποδόσει, τότε γεννάται S
έξης τύπος' εί υπάρχει, ύπάρξει, κτλ, τοϋτο, ού προ*ύ;τΓ£<, ου προ-
κύψει, κτλ, έκεΐνο' εί έ'πεστι νέμεσις, ού λέγω (2. '//"Λ. 1467). — εί
μείζον τι λέξεις, ούκ αν άντείποιμι (Σ. Ήλ. 376)=ούκ αν δυναί-
μην άντειπεΐν, ούκ άντερώ* ούτω δέ καί επί ευχής ή κατάρας' μή
νυν οναίμην, . . . εί σε τι όέάρακα ών έπ αίτια με àpâv (Σ. Τ. 644)
=καλόν νά μην ιδο), εάν, κτλ. Οταν δέ, τελευταΐον, ή άπόφασ'ς ύ-
πάρχη καί έν τή προτάσει καί έν τή άποδόσει, τότε γεννάται ό έξης
τύπος' ειμή υπάρχει, υπάρξει, κτλ, τοϋτο, ον προκύπτει, ού προ-
κύψει έκεΐνο.— εί τά τόξα μή ληφθήσεται, ουκ έστι πέρσαι σοι τό
Ααρόάνον πέdor (Σ. Φ. 68).— εί γάρ μή τοϋτο πεισΟήσεσθε ταϊς
■ύυχαΐς, ούκ έθελήσετε ύπέρ τών πραγμάτων σπουόάζειν (Δημ.
Χερρον. ιά).

§. 8. Καί τοσαύτα μεν περί τής περιστάσεως Α, ες ής ευκόλως
εννοούνται καί τά περί τών περιστάσεων β', γ', δ'. Επί τής περι-
στάσεως δηλ.. Β' ο τύπος εστίν, ώς επί τής πρώτης, καθόσον εις τό
μέλλον αναφέρεται, έάν ύπάρχη, ύπάρξη τούτο, ύπάρχει ή υπάρξει
έκεΐνο, η τό εναντίον, επί άποφατικής έννοιας, μετά τής διαφοράς
ότι διά τής υποτακτικής εκφέρεται τι είς τήν εφεξής πειραν άνατι-
θέμενον, ε: μέλλει νά πραγματοποιηθη ή ουχί, "κατά τήν ^ύσιν τής
υποτακτικής, έν ω τοιούτον τι δεν υπάρχει εν το"ϊς δι οριστικής έκ-
φερομένοις. Εί δετό είγενήσεται διάφορον του εάν γένηται, ή διαφορά
έστι τοσούτον μικρά καί λ^επτή, ώστε καταντά σχεδόν ανεπαίσθη-
τος. Επί τής περιστάσεως γ' ο τύπος εστίν επί ύποθέσει ότι ήθε-
Λεν υπάρξει τοϋτο, ήθελε προκύψει βεβαίως ή πιθανώς έκεΐνο. Ε-
πί τής περιστάσεοίς δ' ό τύπος εστίν, εί έγίνετο τοϋτο, προνκυπτε
βεβαίως ή πιθανώς έκεΐνο. Η διαφορά έστιν ότι διά μέν τής ευ-
κτικής ούτε πιθανόν ούτε προσδοκώμενον περιέχεται, δεν αποκλείε-
ται όμως τό δυνατόν, ώς έν τη διά τών παρωχημένων τής οριστι-
κής υποτιθεμένων' έν τω εί άναβλέψ-ειας, π. χ. δεν εξηγείται τό
αδύνατον τής άναβλέψεως, έν δέ τω εί φ ρ ένας είχέτην περιέχεται ή
έννοια ούκ έχετε ρρρένας' τουναντίον δε έν τώ διά τής άποφάσεο>ς"
έν τώ εί μή πατήρ ήθα, π. χ., περιέχεται ή έννοια πατήρ, Jtai
τοϋτο κωλύει με ειπείν ότι ούκ εύ φρονείς.

§. 9. Ως δέ έκ τής διαφόρου σχέσεοος τής υποθέσεως πρός τήν
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συνέπειαν, ως ποος τό βέβαιον, άβέβαιον ή αδύνατον, προκύπτει η
διαφορά τών εγκλίσεων, ούτο^ς έκ τής σχέσεο^ς τών αυτών ώς πρός
τον χρόνον, καθ* δν λαμβάνεται ή ύποθεσις καί ή συνέπεια, προκύ-
πτει ή διαφορά τών χρόνο>ν. Συμπεραίνεται δηλ. ουχί μόνον έκ τοΰ
αύτοΰ περί τοΰ αύτοΰ χρονικοΰ τμήματος, ώ, άνωτέρω, αλλά καί έκ
τοΰ Ινός περί τοΰ ετέρου' I. έκ τοΰ ένεστώτος περί τοΰ μέλλοντος
ή περί τοΰ παρωχημένου' ή χάρις, ... ειμή κακός π έφν χα, προσφι-
λής ιιε/εϊ (Σ Φ. 558). — πεσού/ιεθα, εί χρή (Σ. Ί£1Λ. 399).—εί μά-
λα καρτεράς εσσί, ΰεός που σοι τόγ έδωκεν (ίλ. Α, 1 77)' 2. έκ τοΰ
μέλλοντος περι τοΰ ένεστώτος ή περί τοΰ παρωχημένου" εί à·' â συμ-
φέρει χωρίς κολακείας εΟελήσετε άκούειν, έτοιμος λέγειν (Δημ.. ΦιΛ.
Γ, β'). — εί μεν ούν έτι λέξει τον αύτον αριθμόν, ουκ εγώ 'κτανον
(Σ. T. S43)' 3. έκτου παρωχημένου περί τοΰ ένεστώτος ή μ.έλλοντος*
εί πέπαυται, κάρτ άν εύτυχειν δοκώ (Σ. Αι. 263).—τάς πόλεις αύ-
τονόμονς αφήσομεν, εί και αύτονόμους έχοντες έσπεισάμεθα (Θουκ.
Ar, 144).

§. 10. Κατά τά άνωτέρω έςηγοΰνται καί άλλα πολλά τών υπο-
θετικών λόγων οϊτινες, διά την από έγκλίσεο^ς εις εγκλισιν, δυνάμεν
τής τών εννοιών συγγενείας, καί διά τήν άπό χρόνου είς χρόνον με-
τάβασιν, δυνάμει τής μεταξύ υποθέσεως καί συνεπείας συνάφειας, καί
δι άλλας προσέτι περιστάσεις, καταντώσιν έκ τών δυσκολωτέοο^ν τή£
ελληνικής συντάξεως. Κατά τό παράδειγμα (§. 2. ά) τούς τριηράρ-
χους ήνάγκαζε, κτλ, εξηγείται καί τό εί μεν επίοιεν οί 'Αθηναίοι,
yjrfj-w^ofr (οι Συρακούσιοι ·, it' J' έπέκειντο (&ουκ. Ζ,

79. Ids και Η, 69), ενθα διά μ.έν τής ευκτικής μ.ετά τοΰ άν έκφέ-
ρεται τό κατ επανάληψιν, τό οσάκις, διά δέ τών παρωχημ.ένων τής
οριστικής τό ιστορικόν καί θετικόν' τό (λρφ. Ίππ. 77 6. αλλ. 725)
χρήματα πλείστ άπέδειξα, ού φροντίδων τών ιδιωτών ούδενός, ft"
σοι (τω δήμω) χαριοίμην, ε/ει τήν μ.έν άπόδοσιν κατά μετοχήν, oy
φροντίζων, εις τό προηγούμ.ενον ρήμ.α άπέδειζα άναφερομ.ένην, τήν
δέ πρότασιν αναφέρει είς τό μέλλον έπί τοΰ παρελθόντος. Εστι δέ
τό όλον=ίί εμελλόν σοι χαριεΐσθαι, ούχ έφρ07~τιζον περί άλλου.

§. 11. Ούτως έν τω (Ξ. Κ. Π. Η, ά, 10) ή δ ε ι γάρ ότι εί τι μά-
χης όεήσοι, έκ τούτων αύτώ καί παραστάτας καί έπισζάτας ληπτέον
εί'η, αναφέρεται μεν ωσαύτως ή πρότασις ζΐς τό μέλλον έπί τοΰ πα-
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ρελθόντος, ή άπόδοσις δε τίθεται κατ* ευκτική ν άνευ του αν9 ως'εις
τον πλάγιον ήτοι διηγηματικόν λόγον άναγομένη. Êv τω χαίροις άν,
ει σοι χαρτά τυγχάνει τάδε (Σ. Η Λ. 1457), 'ίσα δύναται ή ευκτική
τή προστακτική, ojς και τό άπαρέμ.φατον εν τω (Σ. Τ. 462) xàv
Λάθης μ εψευσμένον, φάσχειν εμ ήδη μαντιχη μηδέν (ρρονειν.
Τοιούτον τι και τό (Πλ. Φαίδ. 7ί*>) αύθυ πότακτον έπανέΛθωαεν. ει
σοι ήδομένω εστίν, ελλείψει πρώτου προσώπου εν τή προστακτική.

§. 12. Εύκολώτερά εισι τά χωρία έν οίς ή πρότασις έκφέ,ρεται διά
f/,ετοχής, ώς μαθών γαρ ούχ αν άρνοίυην το δράν (Σ. Φ. 1 18)=
έάν μάθο^.— ούχ αν δύναιο μή χαμών ενδαιμονεϊν (Εύρ. 'ν/.τοσ.τ.)
=έαν μή κάμης* ή έν οίς παραλείπεται, παραλαμβανομένη έκ τών
ήγουμέν<ον, ώς ούτε έσθίουσι πΛείω ή δύνανται φέρειν, δ ιαρραγεΐεν
γάρ άν, ούτ άμψιέννυνται πΛείω ή δύνανται φέρειν, άποπν/γεϊεν
γάρ άν (Ξ. Κ. Π. Ή', β', 2J), ένθα προ μεν του διαόραγεϊεν έξυπο-
νοε*ΐται τό εί ήσθιον, προ δέ του άποπνιγεΐεν τό εί ήμφιέννυντο.
Ούτω δε καί έπί τούν βουΛοίμην άν, έροίμην άν, κα: τών ομοίου ν,
ένθα υπονοείται τό εί έζήν ή άλλο τι τοιούτον. Ούτω δέ καί όταν
πολλά! προτάσεις άναφέρωνται εις μίαν άπόδοσιν, ή μία πρότασις
εις πολλάς αποδόσεις, ή πολλαί προτάσεις εις πολλάς αποδόσεις, ή
μ.ία άπόδοσις κήται μεταξύ δύο προτάσεων, ώνπερ καί ή έννοια ουχί
δύσκολος καί τά παραδείγματα προχειρότατα. όμοίως δέ καί όταν
ή άπόδοσις παραλείπεται, ε'ίτε έκ τών ήγουμένοιν παραλαμβανομένη,
ώς ££ χερτόμησίς εστι τάΛηθή Λέγειν (Σ. 0 1236). ένθα υπονοεί-
ται έν τή άποδόσει τό Λέγω.—ει μοι τι τόξων τώνδ άπημεΛημέ-
rov παρερρύηχεν (Σ. Φ. 65.ί), ένθα έκ τών ηγουμένου παραληπτέον
τό βούΛομαι ΛαΰεΤν, ή έκ τής εννοίας άναπληρουμένη, ώς έν τω τί
γάρ, εάν πορθώσι χώραν τήν έμήν ; (Σ. Φ. 140ô)=i-i εσται, ή τί
ποιήσεις; καί όταν παραλείπεται ολόκληρος πρότασις, ό εις σύνδεσιν
χρησιμεύων κρίκος τών έννοιών, ώς εί τήν είρήνην ψέγειο, συ χαι
τήν ξυμμαχίαν έγραψας (Αισχ. Παραττρ. λθ )' ένθα τό πλήρες εί
τήν είρήνην -χΐέγεις, γίγνωσχε ή ένθυμού ότι, κτλ.

§. 13. Ωσαύτως δέ καί όταν πάντη πάντως παοασιωπάται ή ά-
πόδοσις, σπεύδοντος τοϋ συγγραφέως εις τό έπόμενον κυριώτερον κώ-
λο ν, διά τοϋ «t δέ μή άρχόμενον, ώς έν ταΤς άποσιωπήσεσιν, οίον ar
ύ Κνμος βονΛηταιΊ εί δέ μή, ύμεΐς γε τήν ταχίστην πά ρέστε
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(Η. Κ. Π. Δ', έ, 11. ϊδε καί ζ', έ, 54. Η', ζ\ 24), Ινθα άναπλη-
ρωτέον τό καλώς, ευ έχει, ή τι τοιούτον. Ακριβώς δέ διασταλτέα ή
μέχρι τούδε έξηγηθεισα καθαρά υποθετική τών άλλων τοϋ μορίου «
σημασιών, οία, π. χ. η διστακτική η ερευνητική, ώς fit' πέπαυται
τής εδωδής σκέψομαι (Αρφ. Είρ. 29), η ή καθ αυτό θετική ύπό έρ-
μηνείανήτοι εκφρασιν ύποθετικην, ώς S-αυμαστόν ουδέν πεποιήκαμεν,
εί άρχήν διδομένη/ έδεζάμεάα (θουκ. α', 76. ϊδε και Γ', 65), έν-
θα ή άπόδοσις καί διά τοϋ δτι ήδύνατο νά έξηγηθη, καί μάλιστα
καταλληλότερον καί σαφέστερον' ούτω καί ουδέν αυμαστόν, ft rt
πεπλεονέκτηκεν (Φίλιππος) ήμών (Δημ.. Φ. 'Επιστ. Ε), όπερ, βέβαιον
δν κατά τό πράγμα, καλύπτει καί κρύπτει, τρόπον τΐ·νά> ερμηνεία
οίον άμ,φίβολος.

-ΟΛΟ-ΟΟ ο ο-ο ο-σοο-

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΟΓΔΟΟ Ν.
Περί Λόγων 'Αναφορικών.

§. I. Οί διά τών αναφορικών αντωνυμιών καί τών αναφορικών
μορίων γινόμενοι Αναφορικοί λόγοι έξηγοϋσιν άναφοράν. Εστι δ&
αναφορά εκείνη τών κώλο>ν τοϋ λόγου η σχέσις, καθ' ήν τό έπόμε-
νον άναμιμνήσκει πάντοτε ηγούμενόν τι" πρόσωπον άναμιμνήσκει άλ-
λο σχετικόν πρόσο>πον, πράγμα άναμιμνήσκει άλλο πράγμα, καί πε-
ρίσταση άλλην περίστασιν.

§. 2. Σύγκεινται λοιπόν οί Αναφορικοί λόγοι έκ δύο μερών, εκ
τοϋ αναφερομένου όπερ εκφέρεται διά τών δεικτικών Αντωννμιών
καί τών δεικτικών μορίων, καί έκ τοϋ αναφορικού, έξηγουμένου διά
τών αναφορικών αντωνυμιών καί τών αναφορικών μορίων, άνα-
μιμνησκόντων πάντοτε τά δεικτικά, λεγόμενα ή νοούμενα, καί εις
ταϋτα αναφερομένων. Τό oc άναμιμνήσκει τό oiroç ή εκείνος ô Α-
τό o;rep άναμιμνήσκει τό royro ή έκεΐνο τό πράγμα, τό όποιτ
ανακαλεΐ τό τό ors τό ro'rf, τό ο,πωζ· τό ούτως, κτλ.

§· 3. ή; πρός τήν σύνταξιν δυνατόν νά θεωρηθώσιν οί άναφορικοί
λόγοι' ά. û>ç ισοδυναμούν τες τή δεικτική αντωνυμίτι καί τω συμ-
πλεκτικό) συνδέσμω καί' δς=χ.χ\ ούτος ή ούτος δέ' β', ώς έΡηγοϋν-
τες χαρακτηριστικό/ τι κατηγόρημα (τοιούτος ή τοιοϋτος, κτλ) καί
προσδιορισμό}' μέρους τής κυρίας προτάσεως' τους πρώτους κάλου-
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μεν, συντομίας χάριν, προσθετικούς, τούς δευτέρους προσδιοριστι-
κούς' διά τών πρώτο>ν ένείρεται νέα έννοια είς τήν προηγουμένων,
διά τών δευτέρων χαρακτηρίζεται και προσδιορίζεται η προηγουμένη.

§. 4. Οί προσθετικοί αναφορικοί λόγοι δέχονται συνήθους τήν
σύνταξιν τών απολύτων "λόγων, τιθέμενοι καθ' όριστικήν, άνευ τοΰ
αν τά πολλά, ή κατ' ενχτικήν μετά τοΰ αν, έπι δυνητικής έννοιας,
ώς ήθελε τεθή και ο διά τοΰ καί ούτος ισοδύναμος λόγος" παρήν ô
Μηδοσάδης, οςπερ έπρέσΰενεν αντω πάντοσε (Ξ. Αν. Ζ', β', 23)=
καί ούτος έπρέσβευεν. — r <3 πάγος τοΰ τείχους, δπερ νυν ε'τι δήλόν
έστι περί τόν Πειραιά (Θουκ. Α. 93)=τοΰτο δέ καί νΰν 'έτι δήλον.
0σαύτο)ς καί κατ' ενχτικήν, εάν ποτε συμβή τι πταίσμα, à πολλά
γένοιτ άν άνθρώποις, κτλ. (Α. Χερρον. Ι)=καί ταΰτα πολλά γέ-
νοιτ' άν.—πάν εξαιρεί λόγος, Ô χαί σίδηρος πολεμίων δράσειεν άν
(Εύρ. Φ. 520)· καί κατά προστακτικήν' κρατήρες είσιν, ών κράτ
έ'ρεΦον (Σ. Κ. 472). Περί υποτακτικής ϊδε κατωτέρου §. 8.

§. 5, Καί οί προσδιοριστικοί άναφορικοί λόγοι δέχονται τήν σύν-
ταζιν τών απολύτων λόγων, τιθέμενοι καθ όριστικήν η ενχτικήν
μετά τοΰ άν, όταν έξηγώσι θετικήν ή δυνητική ν εννοιαν" ιππέας ό-
σους γε δή και οϊο^ς έτύγχανεν έχων (Ε.).— ούδεμίαν ήγοϋμαι τοι-
αύτην είναι τέχνην, ήτις τοις κακώς πεφνκόσι πρός άρετήν σωφρο-
σύνην άν καί δικαιοσννην έμποιήσειεν (ίσ )·—ού ράδιόν εστίν εύ-
ρεΐν έργον, έφ ω ουκ άν τις αίτίαν ε'χοι (Ξ. Απομν. Β', ή, 5)* έπι
δε παρελθόντος" ^tiov τήν αύτήν Πασίωνι ij-ενδομένω γίγνεσθαι
ζημία ν, f/ς περ civ αύτός έ τ ύγχανεν, κτλ. (ίσ. Τραπεζιτ. ιά).

§. 6. Εν πάσι τούτοις ο λόγος ούτε περί ιππέων, ούτε περί τέ-
χνης, ούτε περί έργου, ούτε περί ζημίας άπλώς, άλλά περί τοσού-
των καί τοιούτων ίππέο^ν, περί τοιαύτης τέχνης, περί τοιούτου έρ-
γου, περί τοιαύτης ζημίας. Ούτοί λοιπόν τό τοΰ Λυσίου ( Ερατ■ Φό-
νου 'Απολογ. §. 3 I. Φρ.) καί ούτω σφόδρα ό νομοθέτης έπι ταις
γαμεταΐς γυναιξί δίκαι ταϋτα ήγήσατο είναι, ώστε ν,αί επί ταϊς
παλλακαΐς ταϊς έλάττονος άζίαις τήν αυτήν δίκην έπέθηκεν, εις
άναφορικόν λόγον άναλυόμενον, ήθελεν είναι' αίτινες έλάττονός (αξίας)
είσιν' τοΰτο δέ κατά τόν δεύτερον τρόπον έκλαμβανόμενον ήθελε
παρέχει διάκρισιν παλλακών = επί έκείναις μόνδν ταΐς παλλακαΐς
αίτινες, κτλ' όπερ άτοπον' κατά τόν πρώτον δέ τρόπον, τόν μόνον
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όρθόν=έπί τών πα"λλακών, α'ίτινες, κτλ,=αύται δέ έν γένει έλάτ-
τονός εισιν άξιαι τών γαμετών.

7. Όταν δέ οί τοιούτοι λόγοι έξηγώσιν ύποθετικήν εννοιαν,
τότε τίθενται καθ' ύποτακτικήν μ.έν μετά του άν, αρκτικού χρόνου
ηγουμένου, κατ' ευκτική ν δέ άνευ του α*', ιστορικού χρόνου ηγου-
μένου' ο/ άνθρωποι τούτοις μάλιστα έθέλουσι πείθεσθαι, oëc ar 77-
γώνται βέλτιστοι:ς είναι (Ξ. Απομν. Γ , γ', 9).—oî 'Αθηναίοι ή-
ξίουν ους μή μόνοι νικψεν ούδ' αν μετά συμμάχων δύνασθαι (Αυσ.
3Επιταφ. §. 24). Ισοδυναμεί λοιπόν τό μ.εν ους άν ήγώνται τώ έάν
τινας ήγώνται, τό δε ους «ή τώ ει τινας μή νιχωεν' ουτο^ς

6ς άν τνγχάντ}=ίάν τις τυγχάνη, oc τυγχάνοι=ζ'ίχις τυγχανοι.

§. 8. Διά τών αναφορικών λόγων τοΰ πρώτου είδους καθ ύπο-
τακτικήν Ιγκλισιν εκφέρεται καί τελιχή έννοια' είς χαλάν ήμϊν Α-
νυτος όδε παρεχαθ έξετο, ώ μεταδώμεν τής σκέψεως (Πλ. Μέν. 89)
=ινα μεταδώμεν' τοΰτο δέ —καί μ,εταδώμεν τούτω (σ. SO, §. 6).
Συνηθέστερον δέ τοΰτο εκφέρεται δια τοΰ μέλλοντος τής οριστικής*
όποχωρίσαι τάξεις, αϊτινες βοιιθήσουσι (Λυσ. Μαντιθ. Απολογία
§. 16).— τεχμήριόν τίμοι έπιδείξατον, ω εΐσομαι ότι αληθή λέγετον
(Πλ. Εύθυδ. 294)' εκφέρεται δέ καί συνεπεία* τις ουτω μαίνεται,όστις
ού σοι βούλεται φίλος είναι; (Ξ. Αν. Β', έ, 12) ταΰτα δέ καί είς τούς
προσδιορις-ικούς δυνατόν άναγαγεΐν. Ωσαύτως καί αίτιον' θαυμασζόν
ποιείς ος ούδεν δίδως (Ξ Απομν. Β', ή, I 3)=ότι. Τοιαΰτα καί τά
(Η. Απομν. Α, β', 64) πώς ούν ένοχος εΐη τή γραφή, ός, κτλ=
ούτος γάρ.—άτοπα λέγεις, ώ Σώχρατες, χαί ούδαμώς πρός σού, ός
γε κελεύεις έμέ νεώτερον όντα χαθηγεΐσθαι (Ξ. 'Απομν. Β', γ, 1 5).

§. 9. Είς τούς αναφορικούς λόγους ανάγονται καί οί παραβολι-
κοί, οί έκφέροντες παραΰoJàc αίτινες κοσμοΰσι τήν ποίησιν καί μ.α-
λιστα ττν ομηρικήν' διότι καί έν τούτοις παρατηρείται σχέσις αμοι-
βαία, καί όχι υέρους πρός μέρος, άλλά κώλου πρός κώλον ώς πα-
τήρ ού πατρός οδύρεται όστέα χαίων . . . , ως 'Αχιλλεύς έτάροιο
όόύρετο (ΐλ. Ψ, 222).—οί δε φέθοντο κατά μέγαρον, βόες ώς άγε-
λαΐαι (όδ. Χ, 299),

-O-O^Of-O-^O·
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΝΝΑΤΟΝ.
Περί Λόγων Χρονικών.

§· '· °'· χρονικοί λόγοι έξηγοϋσι τήν προ; άλληλα σ/έσιν δυο
κώλων κατά τι χρονικόν σημ.εΤον. Εστι δέ ή σχέσις αύτη, ώς επί τών
αναφορικών, διττή' ήτοι δηλ. τό έν κώλον προσθέτει νέαν εννοιαν είς
τό «ροηγούμενον, η προσδιορίζει τό κατά τόν χρόνον τής υπάρξεως
αύτοϋ. Εν τώ ταϋτα έγένετο χθες περί τήν μεσημβρίαν, δτε καί
ήστραψε, το δτε καί ήστραύε ήθελε σημαίνει ότι καθ' ήν στιγμήν
έγένοντο τά περί ών ό λόγος συνέβη προσέτι καί ή αστραπή' έν τώ
δτε ούκ ετ ειμί, τηνικαντ αρ' είμ* άνήρ (Σ. Κ. 393), τό διά τοϋ
δτε κώλον προσδιορίζει τό διά τοϋ ήνίκα, ορίζει δηλ. τό χρονικόν
σημειον έν ώ τούτο υπάρχει η γίνεται. Κατά ταϋτα λοιπόν δυνατόν
ειπείν ότι οί χρονικοί λόγοι όμοίάζουσιν ώς πρός τήν σύνταξιν τους
προεξηγηθέντας άναφορικούς, διαιρούμενοι καί ούτοι είς προσθετι-
κούς καί προσδιοριστικούς, οϊτινες τελευταίοι υποδιαιρούνται είς
τούς θετικήν καί είς τους ύποθετικήν εννοιαν έςηγοϋντας 0ς δέ επί
τών αναφορικών λ.όγων υπάρχουσι δύο κώλα, τό άναφοοικόν καί τό
αναφεοόμενον, ούτω καί ένταϋθα, επί μέν τών προσθετικών τό προσ-
τιθέμ,ενον καί τό είς ο προστίθεται, επί δέ τών προσδιοριστικών τό
προσδιορίζον καί τό προσδιοριζόμενον ήτοι κύριον κώλον.

2. Οί προσθετικοί χρονικοί Λόγοι διά τών χρονικών μορίων
έκφερόμ.ενοι δέχονται τήν σύνταξιν τών απολύτων λόγων, καθ' όρι-
στικήν ή εύκτικήν τιθέμενοι, κατά τήν φύσιν τοϋ λόγου. Είναι δέ
σπάνιοι* ολίγον πρόσθεν, δτε εγώ εψην πλοντεΐν, εγέλασας (Ξ. Οίκ.
Β', 9).— Φίλιππος φνλάζας τούς ετησίας επιχειρεί, ήνίκ αν ημείς
μή (η ού) δυναίμεθα άφικέσθαι (Αημ.. Φ. α', ιά).

§. 3. Οί προσδιοριστικοί γρονικοί λόγοι δέχονται τήν όριστικήν,
όταν έξηγώσι μ.ερικόν γενόμ.ενον, είς ώρισμ.ένον χρόνου σημ,εΤον άνα-
φερόμενον' νϋν γάρ οίμώζαι πάρα, . . . . δθ ùûJ έχων πρός τήςδ
υβρίζει μητρός (Σ. "Ηλ. 788).— δτε πλούσιος ήν, έφοβονμην (Ξ.).
•—μέχρί μέν (°ί Αθηναίοι) άπό τοϋ Ισον ήγοϋντο, προθύμως είπό-
μεθα (θ Γ', 10). —Μεσσηνίονς ού πρότερον έπανσαντο (Λακε-
δαιμόνιοι) πολιορκονντες, πριν έζέβαλον έκ τής χώρας (ΐσ. Παν.
λέ). Ούτω καί . . . οπότε οί ;1αχεδαιμόνιοι ενέβαλον (Ξ. Ιηπαρ.
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Ζ', ιδ').—εοχς άφίχοννο (Θουκ.). — έως ξννετρίβη τής κεφαλής (Αρφ.
Είρ. 71).—έςτε ήνάγκασαν [Έ.,). — εως έστι καιρός, αντιλάβεσθε
τών πραγμάτων (Δημ.). Èv τοις χωρίοις τούτοις παρίστανται οίον
σύγχρονα τά υπό των δύο κώλων εκφερόμενα, εν τω ενεστώτι καί
παρωχημένοι, τοΰ χρονικού μορίου σημαίνοντος τό πότε καί i'ojc ού.
δταν δε ώσαύτως μέν άναφέρηται το πράγμα είς ώρισμένον χρόνου
σημειον, άλλα ή μία ενέργεια γίνηται μετά τήν άλλην, τότε τό προσ-
δ'.οοιστικόν χρονικόν κώλον εκφέρεται δια τών χρονικών μορίων έπεί,
έπειδή, ώς, δτε, ο.τΟΓί·, ήνίχα' έπεί * δάχρνσα κει) ον, τά θ δπ~1 ά-
πήτουν (Σ. Φ. 36). — ταύτην, έπειάή θαλερός ει χ ήβης χρόνος,
μνηστήρες ητονν 'Ελλάδος πρώτοι χθονός (Εύρ. Ηλ. 20). — ώς
τάχιστα εως ύπέφαινεν, έθΰοντο πάντες παρόντες οί στρατηγοί (Ξ.
*Λν. Δ', γ', 9)=ευθύς άφ' ού.— τοιούτος ήσθα τοις λόγοισι, χώτε
μον τά τόξ* 'έκλεπτες (Σ. Φ>. 1271).—όποτε γε καί τόν έν χεροϊν
κατεΐχον (Σ Κ. 1220).—ήνίκ' εβλεπον (Σ. T. 1470).—ήνίκα έξω
μέσου ήμέρας έγένετο (Ξ. Κ. Π. Δ', δ', 1).

§. 4. όταν δέ ό λόγος άναφέρηται εις αόριστον χρόνου σημείο ν
επί τοΰ ένεστώτο:, μέλλοντος, παρωχημένου, τότε τα προσδιορι-
στικά χρονικά κώλα, λαμβάνοντα τόν χαρακτήρα τών υποθετικών,
δέχονται καί τήν τούτων σύνταξιν, ώς έπι τών αναφορικών, καθ υ-
ποτακτικήν η ευκτικήν τιθέμενα' καθ' υποτακτικήν μέν, ένεστώτος ή
μέλλοντος, κατ ευκτικήν δέ ίστορικοΰ χρόνου ηγουμένου, όπερ δήλοι
οτι τά μέν πρώτα άναφέρονται είς τό ένεστώς ή μέλλον, τά δε δεύ-
τερα είς τό παρελθόν' επί άμφοτέρων δέ δηλοΰται ήτοι άπαξ γινόμε-
νο ν η πολλάκις έπαναλαμβανόμενον. Καί ή μέν υποτακτική δέχεται
συνήθως τόν δυνητικόν σύνδεσμον άν, είτε χο^ριστόν, ειτε μετά τών
χρονικών μορίων είς μίαν λέςιν συγχοινευόμενον, ώς εσι άν, άχρι άν,
άν, έως άν, ήνίκ άν, καί οΓακ^ότε άν, όπο'Γακ^οπότε άν,
£πάκ=έπεί άν, έπήν=ίπε\ ήν, έπειδάν=ζπζι^τ, άν' ή δέ ευκτική
τίθεται συνήθως άνευ τοΰ ακ. Ούτω, π. χ. Jf* royc γενομένους μέ-
χρι αν ζωσι πονεΐν (Μέν.).—έςτ άν λεύσσω (Σ. Ήλ. 105).—έπει-
δάν άκούσητε, κρίνατε (Δημ.).—όταν άγασθώ τινι (Ξ. Κ. Π. Β', δ',
9).—οπόταν δνοφερά νύξ ύπολειφθή (Σ. Ή λ. 91). ήσαύτως πο-
ρεύεσθαι έκέλευσεν ήσύχως, έως άγγελος έλθοι (Ξ. Κ. Π. Γ , γ ,
53)=εως ού ελθτρ.—καί διά παντός τοΰ πολέμου, οπότε ζυμόαίη
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avrccç, έχρώιτο τω νόρω (θ. Β , 34)=οσάκις.—δτε έξω τοΰ άεινου
γένοιντο, ποΛΛοι τόν ΚΛέαρχον απέΛειπον (Ξ. Β, ς·', 12).—
όπότ εύ πράσσοι jzoJtç, έχαιρε, Λυπρώς à' ε'φερεν, art όυστνχοΖ
(Εύρ '/at. 89 S). Ενίοτε παραλείπεται μέν 5 α>· έπί τής υποτακτικής,
ώς έστ μόΑω (Σοφ. Λΐ. 1183), τίθεται δε έπί τής ευκτικής,

ώς οπόταν ήχοι.— οπόταν σπονδάζοι (Ξ. Κ. Π. Α, γ', 11).

§. 5. Οί χρονικοί λόγοι έξ ιδίας αυτών φύσεο:>ς ομοιάζουσι τοις
άναφοοικοίς, διότι ώς τά τοπικά έπι^ρήμ.ατα, ούτω καί τά χρονικά
ουδέν ετεοον η αναφορικά είσιν. Ώς τό oc πρός τό εκείνος, τό ώ(· πρός
τό οϋτως, τό όπου πρός τό έχει, ούτω καί τό ότε πρός τό τότε, κτλ.
(σ. 17 2) δια τοϋτο δέχονται καί τήν σύνταξιν αυτών. Ως πρός τό ώρι-
σμένον χρονικόν σημ.εΐον, τό προτερόχρονον καί ύστεοόχρονον, ομοιά-
ζουσι τοις αιτιολογικούς, μετά τής διαφοράς οτι έπί μέν τών χρονι-
κών τό £ν συμ.βαίνει κατά σύμ,πτωσιν μετά τό άλλο, έπί δέ τών αι-
τιολογικών τό &ν προκύπτει δια τό άλλο, καί τοϋ πρώτου άφαιρε-
θέντος συναφαιρεΐται καί τό δεύτερον. Επειδή δε πολλάκις συμπί-
πτει χρόνος καί αίτιον, διά τοϋτο πολλά-μόρια έκ τών προηγουμέ-
νων είσί χρονικά έν ταύτώ καί αιτιολογικά, επεί, επειδή, ότε, όπο-
ώς. Εκ τούτου λ,οιπόν καί δια τών χρονικών λόγων εξηγείται αί-
τιον, ώς καί διά τών αναφορικών* ότε τοίνυν τοϋθ> οϋτως έχει,
προσήκει προθνucùç έθέΑειν άκούειν τών βου.ίομένων συμβουΑεύειν
(Δημ. Ό.Ιυνθ. Γ', ά). ΐπάρχουσι δε καί χωρία έν οίς δυσκόλως α-
ποφασίζεται εί μόνον τυχαία χρονική περίστασις εξηγείται ή συνάμα
καί αίτιον. Καί τοΤς υποθετικοΐς ομ,οιάζουσιν οί χρονικοί λόγοι ώς
πρός τό μ,έλλον' διότι επίσης άμφίβολον το έπειάάν ε.Ιθη, ώςκαίτό έάν
è'dOy, μετά τής διαφοράς ότι έ; μέν τω πρώτω ή αμφιβολία πίπτει
έπί τοϋ χρόνου μάλιστα, έν δέ τώ δευτέρω έπί αυτής τής έλευσεως.

6. Τά χρονικά μ.όρια ότε, όποτε, μετά τού αναφορικού ώς, πα-
ραλαμβάνονται καί έπί τών παραβολών, προτιθέμενα ή επιτιθέμενα.
Συχ^νότατον δέ τοϋτο έν ταΐς όμηοικαΤς παραβολαΐς (ϊδε Ιλ. Β, 147.
209. Γ, 33. Δ, 130. 462. Ν, 471. όδ· Δ, 335. Ε, 125, κτλ).
Αύται δέ αί όμ.ηρικαί παραβολαί καί δια τόν συντακτικόν τρόπον
καί διά τήν ποιητικήν καλλονήν έγιναν ιδιαιτέρων πραγματειών θέ-
μ,α, πολλών καί διαφόρων πονημ.άτων περί τούτο^ν γραφθέντο^ν.

^joooooojrooo
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ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ ΔΕίίΛΤΟΝ.
Μερί Λόγων Συμπερασματικών ήτοι Λόγων Συνεπείας.

§. I. Καλοΰμεν λόγους συμπερασματικούς ήτοι λόγους συνε-
πείας εκείνους τους λόγους, ών το δεύτερον κώλον περιέχει συνέπειαν
τοΰ πρώτου' Λακεδαιμόνιοι τοσούτον άπολελ ειμ μένοι τής κοινής
παιδείας καί φιλοσοφίας είσίν, ώστ' ούδε γράμματα μανθάνουσι (Ϊσ.
/7ar. πγ ).—rà πολλά, Πρωταγόρας ένδον διατρίΰει' ώστε 3άρρει,
χαταληψόμεθα αυτόν, ώς τό εικός, ένδον (Πλ. Πρωτ. 3i I).— . . .
ώοτ ουκ ε γ ω τάλαινα ποΐ γνώμης πέσω (Σ. Τρ. 705). — αίδοϋς
δ' ένεπίμπλατο, ώστε και έρυθραίνεσθαι (Ξ. Κ. Π. Α, δ', 4). όμ,οίαν
σχέσιν εξηγοΰσι βεβαίως καί οί αιτιολογικοί καί οί τελικοί λόγοι,
αλλ οί μέν έχουσι τήν συνέπειαν σκοπουμένην και άναγκαίαν, οί δέ
συμπερασματικοί όχι σκοπουμένων, ούδε πάντοτε άναγκαίαν.

§. 2. Οί συμπερασματικοί λόγοι έκφέρουσι τό δεύτερον κώλον
διά τής οριστικής καί τοΰ ώστε, όταν η συνέπεια παρίσταται ώς
ΓίΛτόλ* γινόμενο ν, γενόμενο ν ή γενησ όμενον' τά εν τω βίω ούτως ή-
μϊν δ οχ ει παντός άξια είναι, ώστε πάντες τό καταλιπεΐν αύτά πάν-
των μάλιστα γεύγομεν (Ξ. "Απομν. Β', β', 3).— ώστε εγωγε, εξ ών
άκούω, ούδένα κρίνω υπό πλειόνων πεφιλήσθαι ούτε 'Ελλήνων
ούτε βαρβάρων (Ξ. Vr. α', 0', 28). —ra^'ù ίΐε rd tV r<p παραδεί-
σω θηρία ό Κύρος άνηλώχει, ώσζ-ε d Αστυάγης ούχ ε ι χ ε ν αύτω
συλ λέγειν θηρία (Ξ Κ. Π. α', δ', 5). — ώστ' έν à όμοιοι τοΊσι
σοΐς στήσω σ άγων (Σ. Λ'. 1342). — à./.?' εστίΚ εύνουν, ώστε πρός
πιστάς έρεΐς (Σ\ '/Λ/. 1204).

§· Εκφέρεται κατ' άπαρέμφατον μετά τοΰ ώστε τό δεύτερον
κώλον τών συμπερασματικών λόγων, όταν ή συνέπεια παρίσταται ώς
άποτέλεσμα σύμφωνον χαί σύμμετρον τή έν τή χυρ'ια προτάσει ί-
διότητι όταν δηλ. τό έν τή κυρία προτάσει παρίσταται ώς ίκανον
ϊνα παραγάγη τοΰτο ή εκείνο τό άποτέλεσμα' τοιούτοι ήσαν, ώστε
roùç ήμαρτηχότας άργύριον λαμβάνοντες άφιέναι (Λυσ. Α ή μου Κα-
ταλ. Άπολ. §. 26), ήσαν δηλ. ικανοί ποιεΤν τοΰτο, εί δέ και έποί-
ουν ού δηλουται. — ΚΜαρχος ήλαυνεν επί τούς Μένωνος, ώσ<τε
έχε.ίνονς έκπεπλήχθαι (Ξ. "Αν. α', έ, 13).—χραυγήν πολλή ν έποι-
ουν, ώστε χαί τούς πολεμίους άχούειν (Η. Ά ν. Β\ β', 17).
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4. Τίθεται ευκτική μετά τοϋ civ, δταν ή συνέπεια εκφέρεται
δυνητικώς' έπίστασθε, ώστε καν άΛΛονς εικότως αν διδάσκοιτε (Ξ.).
— ώστε βουΛοίμην αν χαρίζεσβαί σοι (Πλ. Πρωτ. 335). Ωσαύτως
δέχονται τον civ σύνδεσμον οί ιστορικοί χρόνοι, όταν ή συνέπεια έκφέ-
ρηται κατά τον αυτόν δυνητικον τρόπον" τό χωρίον πανταχόθεν κά-
τοπτόν έστιν, ώστε τις αν άπετόΛμησεν έπιχειρήσαι τοιοντω πρά-
γματι; (Λ. Σηκοΰ ΑποΛ. §. 2^) Τίθεται δε προστακτική καί υπο-
τακτική προστακτική ίσοδνναμονσα, δταν ή συνέπεια παρίσταται ώς
προσταγή, ώς παραίνεσις, ώς δέησις, κτλ' ώστε μή Λίαν στένε (Σ.
*ΗΛ. 1172).— ώστε μηκέτι άπόρει (Ξ. Συμπ. Δ', 1G).— ώστε μοι
σνγγνώμην εχε (Πλ ). Ούτω δέ καί ώστε μή άποκάμης σαυτόν σώ-
σαι (Πλ· Κρίτ. 4 5), διότι επί αορίστου τίθεται υποτακτική.

§. 5. Μετ' απαρεμφάτου τίθεται πολλάκις τό δεύτερον κώλον τών
τοιούτων λόγων έπι τής σημασίας τού έπι συμφωνία' Συνέβησαν ώσ-
τε ζύμμαχοι είναι καί ομήρους δούναι (θ. ε, 61).—έζήν αυτοίς
τών Λοιπών άρ-χειν fΕΛΛή ν ων, ώστ αυτούς ύπακούειν βασιΛεΐ (Δ.
Φ. Β , β')" τό αυτό δέ εκφέρεται διά τοϋ έφ ω τε καί τής οριστικής*
ζυνέβησαν πρός τονς Λακεδ aiuoviouc, έφ ώ τ ε έζίασιν έκ ΙΤεΛο-
ποννήσου καί μηδέποτε έπιβήσονται αυτής (θ. α', 103). Ωσαύτως
τίθεται τό άπαρέμφατον μετά τοϋ ώστε καί επί τής συνήθους, άνευ
τοϋ ώστε, αύτοϋ χρήσεως' τούς 'ΕΛΛηνας ή πόΛις άπεΛύσατο δου-
Λείας ώστε ελευθέρους είναι (Πλ. Μενεζ. 245).—ού γαρ έπειθε
Ιστιαίος τονς Χ ίονς ώστε έαντώ δούναι νέας (Hp. 5). Επί ταύ-
της δέ τής περιστάσεως, εί μέν δεν ταυτίζονται τοις τεΛικοΐς άπα-
ρεμφάτοις, προσεγγίζουσιν όμως τοσούτον ώστε ολίγον διαφέρουσιν.
Επί τω αύτω σκοπώ τίθεται καί τό ώς, άλλά σπανιώτερον.

-ο-ο-ο-οο-οο-ο-^ο-ο-ο-

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΝΔΕΚΑΤΟΝ.
Περί Λόγων Ειδικών ήτοι Εκθετικών.

§. 1. Λόγο υς ειδικούς ήτοι εκθετικούς καλοϋμεν τούς διά τοϋ
οτι καί ώς, διά τών ειδικών λεγομένων απαρεμφάτων η διά τών ει-
δικών μετοχών εκφέροντας τό δεύτερον κώλον δπερ, είδικεϋον τό διά
τοϋ πρώτου γενικώτερον έςηγούμενον, εκθέτει καί ερμηνεύει τό όλον*
εύ γάρ οίδ' δτι νοσείτε πάντες (2, Τ. 60),—σφών δ' έννίπω γε

12*
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τοϊν παρεστώτοιν ότι νϋν καιρός έ'ρδειν (Σ. 7JJ. 1368).— έ'άοιδα
J1' ώς μέλει γε (Σ. Φ. 1037).—γ αυτόν <ρημι tuai τό βέλτιον xai
τό κρεΐττον (Πλ. Γοργ. 489).—λυπηρός ϊσθ> ών (Αρφ. * Αχ. 455).
Γίνεται δέ τοϋτο μάλιστα μετά τών γνωστικών, λεκτικών, άγγελ-
τιχών, διηγηματιχών, δυναστικών καί τών τοιούτων ρημάτων.

§. 2. Επί τών ειδικών ήτοι έχθετικών λόγων πρόκεινται εις έςέ-
τασιν τά έζής τέσσαρα' ά. ή χρήσις τώ)ν εγκλίσεων' β . ?) χρήσις
τών χρόνων γ', ή σχέσις τών διά τοΰ ότι καί ώς προς τους δι α-
παρεμφάτου καί μετοχής έκφερομένους, καί' δ', ή προς αλλήλους
σχέσις τών δι' αυτών τούτων, or* καί ώς, έκφερομένων λόγων,
ά. Ή χρήσις τών Εγκλίσεων.

§. 3. 0ς πρός τήν χρήσιν τών εγκλίσεων έν τοίς εμπροσθεν ήδη
παρετηρήσαμεν δτι ο)ς γενικός κανών ορίζεται ο εξής' Ενεστώτος
ή μέλλοντος εν τή κυρία προτάσε ι ηγουμένου, έπεται οριστική.
'Ιστορικού δε χρόνου ήγουμένου' έπεται ευκτική άνευ τοΰ άν' οίσθ
ότι χαίρομεν (Πλ. Πολ. I, 605).—λέξω δέ σοι ό)ς ού δίκη γ' (Α-
γαμέμνονα) εχτεινας (Σ. 7/./. 560). — Περικλής προηγόρευε τοις
'Αθηναίοις ότι Αρχίδαμος μεν οί ξένος εϊΐ] (Θ Β', 13). Αλλ έν
ταύτω παρετηρήσαμεν δτι πολλάκις, παραμελουμένης τής τοιαύτης
έξαρτήσε&)ς, τίθεται καί οριστική, καίτοι ιστορικού χρόνου ήγουμέ-
νου' ori δ' αληθή ελεγεν, ώδε έδίδασκεν (Ξ ). — έ'λεγον οί έπιτή-
δειοί μου ώς έλπίζουσιν, κτλ. (ΐσ ). ϊδε σ. 89, §. 24. σ. 90, §. 28.
Προσσημειωτεον δέ ενταύθα δτι ή ρ.ετά ευκτικής σύνταξις τοϋ ότι,
ούκ άπαντωμέν/} πζρ όμήρω, είναι μεταγενέστερον επινόημα τών
Αττικών μόνοις αύτοΤς ιδιάζουσα, κατά Απολλώνιον τόν Δύσκολον
(Βεκκέρου 'Ανέκδ. 'Ελλην. σ. 501).

β'. Ί:1 χρήσις τών Χρόνων.

.§. 4. Ωσαύτως άνωτέρω παρετηρήσαμεν δτι οί γραμματικοί χρό-
νοι ρυθμίζονται κατά τήν ύποτιθεμένην σχέσιν τοϋ έν τη κυρία προ-
τάσει καί του έν τω δευτέρω κώλω χρονικοϋ τμήματος* τό προηγο-
ρευεν ότι εΐη εκφέρει άμφότερα τά κώλα, κατ' έξάρτησιν, είς τό πα-
ρελθόν καί ώς σύγχρονα* τό Κύρος ελεγεν ότι ή οδός έ'σοιτο προς
Βασιλέα μέγαν, είς Βαβυλώνα (Η. 'Αν. Α', δ', 11) εκφέρει τό μεν
τής κυρίας προτάσεως είς τό παρελθόν, τό δέ τοϋ εξαρτωμένου κώλου
είς τό μέλλον επί τοϋ παρελθόντος* τό μετεμέλοντο οί Αθηναίοι ôti
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ού ξυνέβησαν (θ. Ε, 14) εκθέτει άμφότερα. εις το παρελθόν,-σύγχρονα
καί ώς αύθυπόστατα. (ϊδε κατωτέρω)' εις τό έβόα ό (3άσκανος ούτος
δζι δεινά ποιώ (λ. Στεφ. μβ'), τό μεν αναφέρει είςτό παρελθόν, τό δε
παριστα ώς ένεστώς' εις τό ελπίδα ειχον ώς άνενρήσειc, κτλ, (Πλ.
Λάχ. 200) τό μέν αναφέρει εις τό παρελθόν, τό δέ μεταφέρει εις
τό μ.έλλον.

•γ'. Ή σχέσις τών δια του οτι καί ώς πρός τους δι'απα-
ρεμφάτου και μετοχής έκφερομένους λόγους.

§. ο. Δυσκολο^τέρα είναι ή σχέσις τών διά του δτι κ*ί ώς πρός
τους δι απαρεμφάτου και μετοχής έκφερομένους λόγους, ή όμοιότης
δηλ. και ή διαφορά τών ούτως η έκείνως έξηγουμένων λόγων* διότι,
καίτοι ή διά του μ.ετ' αιτιατικής καί άπαρειιφάτου πλοκή τοΰ λόγου
έκλαμ.βάνεται ισοδύναμος έν γένει τή δια τής οριστικής καί τοΰ δτι
καί ώς, καί απαντώνται παραδείγματα ί/.ανά πρός άπόδειςιν τούτου,
οίον χαί τις οί τών οίχετέων εξαγγέλλει ώς οί παις γέγονε.— δτε
οί εξήγγειΛε ό οίκέτης παΐδα γεγονέναι (Hp. 63. 65).—πολε-
μίους Λέγεις ιππείς èt.axitruυρίους drat. — λέγει ozt ήκουσιν αύτώ
άγγελοι (λ. Κ. Π. Β', ά, 6. É, γ', 26), υπάρχει όμως καί διαφορά
εις τήν χρήσιν, ει καί ούχι πάντοτε 'ίσ&>ς τηρουμένη, ώς καί έν αύτοΐς
τοις διά τοΰ δ τ ι καί ώς.

§. 6. Προ πάντοιν σημειωτέον περί τούτων έν γένει οτι δια μέν
τοΰ δτι εκφέρεται ή έννοια ώς πραγματικόν γενόμενον, εσωτερικώς
άνεξάρτητον έκ τοΰ ρήματος τής κυρίας προτάσε&^ς (ίδε τό* έπόμε-
νον παράγραφον), οίον άγη-έΛΛουσιν δτι ?} πόΛις πολιορκείται (Ξ.)*
διά τοΰ ώς εκφέρεται ώς γενόμενον άμφίβολον καί υπό σκέψιν καθυ-
ποο αλλόμενον' Λέξου air ώς είσί τ ή πόλεί δύο τόμοι κείμενοκτλ.
(Αίσχ.)' δια τοΰ /'«γ* αίτιατεκης καί απαρεμφάτου ώς γνώμη πάντη
πάντως έκ τοΰ ρήμ,ατος της κυρίας προτάσεως έξαρτ&ψένη* τον Κΰ-
ρον ε'φασαν Λέγειν (Ξ.)" δια δε τής μ.ετοχής ώς κατηγορούμενον έν-
υπάρχον ε:ς το ύποκείμ.ενον* σύ ήγγέλθης γεγεντ^ίένος (Hp.).—
δειχθήσεται πεποιηχώς, κτλ.

§. 7. Τούτων δε τό μέν πρώτον, τό δια του δτι, Γσα δύναται τω
ή πόλις όντως πολιορκείται, καί τούτο άγγέΛΛουσι τό δεύτερον,
τό δια τοΰ ώς, ισοδυναμεί τω ort τή πάλει δύο νόμοι κείμενοι,
ώς αύτοί Λέξουσι, φαίνεται μοι à6é6atov χαι Λοιπόν εξεταστέον.
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Είναι λοιπόν, κατά τά πολύκροτα και περιλάλητα όνόμ.ατα τής γερ-
μανικής φιλοσοφίας, το μεν πρώτον εκ μ.έρους του άντικειμ,ένου ήτοι
πραγματικό ν και βέβαιον, τό δε δεύτερον έκ μέρους του ύποκειμ.ένου
ήτοι προσωπικόν, κλινον πρός τό άβέβαιον και οίον άρνήσιμον υπό
του άναφέοοντος αυτό' έν τώ τρίτω, τώ διά τοΰ άπαρεμφάτου, τό
παν στηρίζεται έπ;. τοΰ ρήματος τής κυρίας προτάσεως, έπί τοΰ εφα-
σαν, ούτε ομολογοΰντος ούτε άναιροΰντο; τοΰ συγγραφέως' έν τω
τετάρτω, τώ διά τής μετοχής, δηλοΰται βέβαιον τι, ώς έν τώ πρώ-
τω, καί μάλιστα οίον έγκείμενον τω υποκειμένω ώς κατηγόρημ.α* έν
τοις συ ήγγέΛθης γ?γενηιιενος (Ho Τ', G9).— ήγγε'Λης μανείς (Ευρ.
'ΐφ. Τ. 932).—άγγέΛΛεται σφιγμένος (θουκ.), ή μετοχή έστιν οίον
κατηγορούμενον (ίδε σ 100)' ταΰτα δέ, ώς καί τά άγγεΛθεϊσα γεν-
ναίως ήτοι γενναία (Εύρ. Εκ. 5V) J , άγγέΛΛεται δόλος κρύφιος
(Εύρ. Ρ. 91), κτλ, πλησιάζουσι, κατά τήν σύνταξιν, είς τ ά Λέγεται
άφιγιιένος, έστιν σφιγμένος, εσΓί μανείς ήτοι μανικός, κτλ" ούτω
καί Π είσανόρος ήγγέΛΛετο τετεΛιντηκώς (Η. 'ΕΛΛην. Δ', γ', 7),
ô ειχθήσεται πεποιηνώ(,=()ά,ιχΟήσεται ποιητής τοΰ πράγματος, ώς
τό έσται ποιητκτλ.

§. 8. Εκ τούτου προκύπτει η διαφορά τής συντάξεως ήτις, καί-
τοι πολλάκις κοεμαμ,ένη έκ τοΰ σκοποΰ τοΰ λέγοντος ή γράφοντος,
θέλοντος να δο>ση τοΰτον ή εκείνον τον χαρακτήοα είς τήν έξηγου-
μένην εννοιαν, δέν είναι όμο>ς πάντη αυθαίρετος, άλλοις έπ άλλων
έπικρατούσης τής χρήσεως. Ούτω λοιπόν τά γνωστικά, τά δείζεως,
άηΛωσεως σημαντικά, καί έν γένει τά ρήματα τα έχοντα τοιοΰτον
πραγματικής η ώς πραγματική; υπάρξεως χαρακτήρα, δέχονται συ-
νήθους τήν δ'.α τοΰ ort καί ώ<τ σύνταξιν' τοΰτο γιγνώσχουσ δτι ai-
οχρόν [Σοο. 988).—έπιστάσθωσαν δτι ούτε άττοδεδράκασιν,
κτλ. (Ξ. " Αν. α', δ', 8).— εί μέν ήπιστάμεθα ότι σαφώς ήξει πΛοΐα
(Ξ. 'yifjr. Ε, ά, 22).— o.tojc έπίστωντ α ι ώς δει άπιέναι (Ξ. Κ. Π. Β ,
γ', I (ί).— δείζωμεν τοις βαρΰάροις ότι καί άνευ τοΰ έκείνους 3αυ-
μάζειν δυνάμεθα τούς εχθρούς τιμωρεϊσθαι (ξ. ΕΛΛ. Α', ς-, i).—
άηΛοΐ jiοΛΛαχοΰ δτι ούτως έχει.— δηΛωσον δτι Φωκεΐς ματεύουσ
άνδρες Αΐγισθυν τίνες (ς. ΉΛ. 1106).

§. 9. Επειδή δέ, ώς άνωτέρω παρετηοήσαμεν (§. 7), τά διά τής
μετοχής ρμοιάζουσιν, ώς προς το βέβαιον, τοις καθ οριστικήν και
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τοϋ δτι εκφερομένοις, διά τοϋτο καί αυτά τά ανωτέρω ευρίσκονται
καί μετοχή συντασσόμενα* όθεν ουχί μόνον γιγνώσκων oïl ηδ' έ-
στιν ή σώζουσα (Σ. 'Αντ. 188), άλλα καί εν κακοίς τοΐσιν μεγί-
στοις όντες ού γινώσκετε (Σ. 3Ηλ. 1329).— τοϋτο έπίστω δτι εγώ...
(Ξ. Κ. Π, Γ , β , 1 6). — ώς ζώντα έπίστω καί. κρατούντα [Σ. Τ ρ.
182).— ώς εϊσ αληθείς οιδα {Σ. Φ. 320).— ά κρείττων ήδει ών.
—απερ ηδει έαντόν ήττονα οντά (Ξ. Ιν. π. Α , δ', 4)' ουτο; καί
εγνωκα φωτός ήπατημένη (Σ. Αϊ. 807). ϊδε καί §. 7 έν τέλει.

§. 10. Τουναντίον δέ τά δοξαστικά, οίον οϊεσθαι, ήγεΐοθαι, νο-
μίζειν, ύπολ α μ 6 ά νειν, καί πάντα έν γένει τά έχοντα χαρακτήρα δο-
ξασίας, υπάρξεως δηλ. έν τω νω, καί ουχί έν αυτοΤς τοΊς πράγμα-
σιν, ώς τά ανωτέρω, συντάσσονται συνήθο)ς μετά απαρεμφάτου,
σπανίους έκφερόμενα καθ' οριστική ν μετά τοϋ όπ καί ώς' οίμαι γ'
είδέναι (Πλ^. Γϊ ρω τ. 3 I 2). — Ισως ταϋτα ορθώς ήγεΐσθαι λέγεσθαι (δ.
Φ. Α', ί).—Αθηναίους πάντας νομίζεις δυνήσεσθαι ποιήσαι πεί-
θεσθαί σοι ; (Ξ. 'Απομν. Γ', ç, 15) Ωσαύτως καί τό δοκεΐν καί έλ-
πίζειν' έμοί δ' ούάείς δοκεϊ είναι, πένης ών, άνοσος, αλΧ αεί νοσεΐν
(Σ. 'Αποσπ. Κρεούσ.).— εί σύ . . . μ ήλπισας άζειν (Σ. Φ. 1 175).

§. 11. Ùç δε τά έν τω προηγουμένω παραγράφω σπανίους εκφέ-
ρονται καθ' όριστικήν μετά τοϋ δτι ή ώς, καί έτι σπανιώτερον τά
τελευταία, δοκεΐν καί. έλπίζειν, ούτο^ς, άπ'εναντίας, τά άνο^τέρο^ (§.
8. 9), μετά της οριστικής καί τοϋ δτι ή ώς ή διά μετοχής έχοντα
τήν συνήθη σύνταξιν, σπανίως εκφέρονται δι' απαρεμφάτου. Outoj δέ
καί τά λεκτικά, λέγειν καί ειπείν, ούχί είς άπλήν γνώμην, άλλ' είς
βεβαίοίσιν άναφερόμενα' ά.Ιηθή άρα έγώ ελεγον λέγων δτι . . . (Πλ.
Γοργ. 468). — Λέζω δέ σοι ώς ον δίκη γ* έκτεινας (Σ. ' Η λ. 560).—
ημείς δέ εΐπομεν δτι ... (Πλ. Πολιτ. Ε, 41)6) . — ειπείς αν ώς θέλοντι
τοϋ τ έμοί τότε πόλις τό δώρον είκότως κατηνησεν (Σ.ΑΓ.43 i ). Αλλοις
δέ τό cpcivai, όπερ, ώς δοζασίαν καί γνώμης άπ όφανσιν ση μ αΐνον,
είς τά δοξαστικά αναγόμενο ν, τούτο)ν καί τή·/ σύνταξιν δέχεται' φής
ή καταρνεΐ μ ή δε δρακέναι τάδε ; φημί δράσαι (Σ.y Αντ.442—443).

§. 1 2. Οτι πάντα τά άνοοτέρω δέ/ άπάντώνται πάντη άνεξαιοέτως
καί οίον μετά μαθηματικής άκριβείας,τοϋτο καί οίκοθεν εννοείται,ώς είς
πάσαν γλώσσαν έν γένει, καί μάλιστα είς τήν έλληνικήν, μαχόμενον,
καί ανωτέρω έσημειώθη διά τοϋ προστιθεμένου σννήθως δένονται τήν
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τοιαύτην σύνταξιν, καί παραδείγματα ουκ ολίγα δεικνύουσι* λέ-
γεις δέσποιναν είναι τήνδε σήν ; (Σ. Τρ. 408)- ταύτας δε έγώ

λέγω είναι (ξ. κ. π. α, ς\ 41, καί άλλαχοϋ). Δεν ανάγεται δμως
είς τήν αυτήν κατηγορίαν άλλη έξαίρεσις πολλών ρημάτων έκ τών
προηγουμένου, άτινα δέχονται μέν τήν μετ απαρεμφάτου σύνταξιν,
επί άλλης δμως εννοίας" διότι επί μέν τής καθ' όριστικήν καί τοϋ δτι
ή δια μετοχής συντάξεως δηλοϋται δτι γίνεται, γέγονεν ή γενήσεταί
τι, έπι δέ τής περί ής ο λόγος μετ απαρεμφάτου δτι υπάρχει προ-
σταγή ίνα γένη τι ή ικανότης καί εμπειρία περί τό ποιεΐν τι* τά πρώ-
τα είναι, κατά τάς προσηγορίας τών γραμματικών, είδικαί μετοχαί,
τα δεύτερα τελικά άπαρέμφατα.

§. 13. Ούτο>, π. χ. τά έγώ κατ ενόησα ότι οί πρόγονοι γειρονες
ήαών ουδέν έγένοντο (ξ. Κ. Π. α', έ, 8), καί λέγω Οίδίπουν όλω-
λότα (Σ. Κ. 1580).—οίδα ότι έν'ιχα έτ ύμΐν τοιάδε τις δόξα (Πλ.
Γοργ. 487).—οίδα υμάς κοινωνούς γεγονότας (Πλ ενθ. άν.), καί
τά όμοια, δηλοϋσι τι γενόμενον, τά δέ λέγω σ έγώ δόλω Φιλοκτή-
τη*· λαόεΐν (σ. Φ>. 101)=κελεύο) ίνα, κτλ, ώς καί είπε κάπέσκη-
■ύεν είρξαι Αϊαντα (σ. At. 752).—λύπην οίδεν εννονς ίάσθαι φί-
λος (Μ.)—δύναται. — ίνα είδήτε ότι καί άρχεσθαι έπίσταμαι (Ξ.
Ά ν. α', γ', 15)=γνωρίζω, κατέχω τήν τέχνην. Κατά τά πρώτα
είναι μετ' άλλο>ν καί τά γνώσονται ότι κερδαλέον έστι (Ξ.). — έ'γνω
αύτον επιθυμούντα (Ξ. Κ. II. α', δ, 7)=ε'νόησεν δτι έπεθύμει' κατά

τά δεύτερα τά άνθρωπος ών γίγνωσκε τής οργής κρατεΐν (Μέν.).-

'ίνα γνω τρέφειν τήν γλώσσαν ήσυχωτέραν (σ 'Αντ. Ι087)=ί'να
μάθ'/î, κτλ.

δ'. Σχέσις τών διά του οτι καί ώς έκφερομένων λόγων.

§. 14. Οτι μέν έν γένει όμοιάζουσι πρός άλλήλους οί διά τοϋ ότι
καί ώς έκφερόμενοι λόγοι τοϋτο δεικνύεται ουχί μόνον έκ τών άνοί-
τέρο) καί πολλών άλλο>ν παραδειγμάτων, άλλα καί έκ τής όμοιας
αύτών αρχής' διότι άμφότεοά είσιν άναφορικά. ί*2ς δηλ. τό Ô είναι
ούδέτερον τοϋ άναφορικοϋ ός, ούτο) τό ότι τοϋ ότις (0δ. Α, 47, καί
πολλαχοϋ)=όςτις. Καί καθώς τό καλώς έκ τοϋ καλός, ούτω τό ώς
έκ τοϋ ός. Διά τοϋτο οί δι' αυτών έκφερόμενοι λόγοι όμοιάζουσι τοις
άναφοοικοΐς, τιθέμενοι καθ' όριστικήν ή ευκτικήν, ώς ήθελαν τεθή καί
έκτος συνδέσεως, άπόλυτοι ό'ντες (σ. 172). Ώς δέ επί τών καθ αυτό
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άναφορικών τ à ος καί ο αναφέρονται εις τα δεικτικά ούτος καί τοϋτο
κτλ, ούτω καί τά διά τοϋ δτι καί ώς' τω φθόνω τοϋτο μόνον άγα-
6ου πρόσεστιν ότι μέγιστον κακόν τοις εχουσιν εστίν (ίσ·).—ôçaç
τό(Ϋ ώς εΐρηκας ώς άγαν νέθ( ; (Σ. 'Αντ. 735) Καί ένθα δέ δεν
προηγείται δεικτικόν τι, έςυπονοούμενον διασαφεί τό πράγμα, δτι
δηλ. τό δια τών μορίων τούτων έπόμενον κώλον προσδιορίζει τό άλ-
λο* τό δε μέγιστον δτι ταϋτα όντως έχει (Πλ. Εύάυό. 303)—τό
δέ μέγιστον τοϋτό έστιν δτι, κτλ.

§. 15. Η πλατυτέρα του πράγματος τούτου άνάπτυζις καί ή προς
τα ομηρικά (ΐλ. Θ, 362. Α. 439. Σ 197. 0δ. Γ, 166) παράθετι-,
διεςοδικο^τέρα γινομένη, ήθελε μ.άχεται πρός τόν σκοπόν του πονήμα-
τος. Διά τούτο παρατρέχοντες έπί τοϋ παρόντος τοϋτο σημειούμεν
μόνον ότι άμ.φότερα τα μόρια ταϋτα, ώς καί τά καθ' αυτό αναφορικά
(σ· 173) μετέπεσαν καί εις τήν αίτιολογικήν σημ.ασίαν' συμφωνία κα-
λείται, δτι ταϋτα πά>τα . . . αρμονία τni πολεΐ άμα πάντα (Πλ.
ΚρατύΛ. 405).—ειπών Ô χρήζεις λήξον' ώί εγώ νόσων ουδέν ζυ-
νίημι ών σύ ποικίλλεις πάλαι (Σ. Tç. I 120). Η καθ'αυτό δέ κλί-
μαζ τής τοιαύτης μεταβάσεο^ς εγινε διά τών παθηματικών ρημάτων,
χαίρειν, λυπεισθαι, όργιζεσθαι, μεταμέλεσθαι, κτλ' τό εδώ δ άλ-
γύνομαί τοϋτ αϋθ\ δτι ζώ ζύν κακοις πολλοίς τάλας [Σ. Φ. 1021)
=τό αίτιον δι'ο άλγύνομαί εστι τοϋτο, καί πάλιν=τοϋτο αυτό ές-ιν
εφ'ώ άλγύνομαί. Αλλά τά πλείστα τούτων ελαβον τήν μετά δοτικής
έμπροθέτου άπροθέτου καί τήν μετά μετοχής σύνταξιν.

§. 16. Επειδή δέ έπί μέν τοϋ δτι έπεκράτησεν ή αναφορική μάλι-
στα έννοια, έτι δε τοϋ πολυσημ,οτάτου ώς ή άνέκαθεν παραβολική
ητοι ομοιωματική, διά τούτο έν πολλοί: διαφέρουσι τά μόρια ταϋτα'
τό μέν δτι δηλ. έξηγε7- θετικόν τι καί έξωτερικώς υπάρχον, τό δέ ώς
φαινόμενον, όμοιάζον μ.έν τοις άληθέσιν, άλλα καί άπατηλόν. Καθώς
δηλ. τό ώς μεΑΛων άποπλείν— ούτως ώς ο μέλλων άποπλεΐν, τό ώς
έτητύμως=οντοίς ώς έστί τό έτητύμως, ώς βέλτιστα, ώς μάλιστα,
κτλ, ούτω καί έν τοις είδικοΐς λόγοις' ούτω δει υμάς γιγνώσκειν ώς
καλά διαπράττονται (Ξ ).—λέγεις ώς φ/λίαν κτησάμενος ουδέν έτι
δεήσεται (Ξ. Ίέρ. ί)=τοιαύτη εστίν ή ιδέα σου ότι, κτλ. Συχνότατα
είναι τά τοϋτο ερεΐ ώς—εκείνον τόν λόγον έρεϊ ώς, κτλ.—οί λεγό-
μενοι μϋθοι ώς τόν ένθάδε άδικήσαντα δει έκεϊ διδόναι δίκην (Πλ.
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Π ο J.. Α', 330). Μετά τών δοξαστικών καί τών τοιούτων ρημάτων
τιθεμενον εκφέρει το πράγμα ώς άβέβαιον καί ουκ αληθές* νομίζου-
σιν οί εκείνη άνθρωποι ώς Ηφαιστος χαλκεύει (Θ. Γ', 88). — οί
σοφισταί πειρώνται πείθειν τούς νεοηέρους ώτ, ήν αύτοΐς πλησιά-
σωσιν, â πρακτέον έστιν εϊσονται (ΐσ. Σοφιστ γ ).

§. 1 7. Καί πανταχού σχεδόν τό ώς έν τοις τοιούτοις τίθεται επί
λόγου ώς μή αληθούς έκφερομένου, προφανέστατης ούσης πολλάκις
τής τοΰ ότι πρός αυτό διαφοράς' λέγει à' ώς ήμεΐς ήλθομεν έπι τήν
οίκίαν τήν τούτον όστρακον έχοντες, χαί ώς ήπείλονν αύτώ έγώ
άποχτενεΐν χαί ώς τοϋτό έστιν ή πρόνοια' έγώ à ηγούμαι, ώ βου-
λή, ράδιον είναι γνώναι ότι ψεύδεται ... τω yàp αν δό^οιε πιοτον
ώς έγώ προνοηθείς ήλθον έπι τήν Σίμωνος οίχ'ιαν μεθ' ήμέραν;...
άλλως τε καί είδώς δτι . . . καί εί μέν ην παρά τούτω τό μειρά-
χιον, είχε ν αν τινα λόγον το ψεύδος αύτώ, ώς cl ρ' έγώ διά τήν
έπιθυμίαν ήναγχαζόμην . . . (Αυσ. πρός Σίμωνα §. 28. — ).—λέγε
κανταϋθα τάληθή, ότι ούκ οίσθα (Ξ. Κ. Π. Β', δ', 31).

§. 18. Τίθεται δε τό ώς μάλιστα μετά λόγους άποφατικούς' ού
μέν δή ούδέ τούτ άν τις ειποι ώς τούς κακούργους χαί άδικους
Κύρος ε'ια καταγελάν (ξ. 'Αν. α', θ', 13)' ή όταν άποφάσκηται δ
δι αυτοΰ έκφερόμενος λόγος ού τοϋτο λέγω ώς ον δεΐίέναι έπι τούς
πολεμίους (Ξ.)' ότι δε καί πολλαχοΰ ίσοδυναμοΰσι τό ότι καί ώς
καί ο'ίκοθεν έννοεΐται, καί πολλά τών προηγουμένων καί άλλων πα-
ραδειγμάτων δεικνύαυσιν. 'ϊδε περί τούτου Σ Π. Β'.

§. 19. Ενίοτε άρχίζων δ λόγος διά τοΰ ότι ή ώς μετατρέπεται είς
τήν δι άπαρεμφάτον πλοκήν' οί Λακεδαιμόνιοι είπον ότι σφίσι μέν
δοχοϊεν άδικεΐν οί 'Αθηναίοι, βούλεσθαι δέ χαί τούς πάντας Συμ-
μάχους παρακαλέσαντες ψήφον έπαγαγεΐν (θ. α', 87) Αλλοτε δε
πάλιν, τουναντίον-, τρέπεται δ λόγος έκ τής άπα ρ εμφατικής πλοκής
είς τήν καθ' όριστικήν μετά τοΰ ότι ή ώς' τόν δ' αύ Τισσαφέρνην
τάς τε ναϋς ού κομίζειν (διεβόων), καί τροφήν ότι ού ζυνεχώς ούδ
εντελή διδούς κακοί τό ναυτικόν (θ. ii, 7 8).

οοο-
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ΚΕΨΑΑΑΙΟΝ ΑΩΑΕΚΑΤΟΝ.
Περί Λόγων Ερωτηματικών.

§. 1. Μεταξύ τών καταφατικών και άποφατικών λόγων κείνται
ο: δι' ερωτήσεως γινόμενοι ερωτηματικοί λόγοι, υποβαλλόμενοι υπό
τήν κρίσιν του έρο)τωμ.ένου, ινα άποφασίση διά της άποκρίσείυς τό
καταφατικόν ή άποφατικόν αυτών' έγρήγορας; ναί —ενάεις; ουχί.

2. Η έρώτησις ήτοι, γνωστού ό'ντος τοϋ προσώπου ή πράγμα-
τος, αποβλέπει ιδιότητα ή συμβεβηκός αυτών, ή, γινωσκομένης τής
ιδιότητος, αποβλέπει τό πρόσωπον η πράγμα, ή αποβλέπει αμφότε-
ρα ταϋτα, αγνοούμενα. Κατά τον πρώτον τρόπον λέγεται ούκ εί κα-
κός σύ ; (Σ ) — ποιόν τι τοϋτο ;—απορείς, âè σύ ; (Σ.) — ποϋ στιν
ούτος; (Τ.)—πότε ε'σει οίκοι ; (Ξ )—πώς ποιήσεις; (Ξ.)— τοϋ ε>'ε-
κα\ — τί (f ; 0ς παλαιός κάγαθός φίλος τ if ιοί, Λ έστω ρ ό Πύλιος,
εστίν; (Σ. Φ. 421) Κατά τόν δεύτερον τρόπον λέγεται' τις ούτος ;
— τίνος ποτ' εστίν ή ξένη βροτών ; τις ή τεκοϋσα; τις ό φιτύσας
πατήρ ; (Σ. Τ. 312) — τις σ απέστειλε βροτών ; (Σ.) Κατά τόν τρί-
τον τρόπον λνέγεται" τις άρα νέατος ; ( Σ. Αι. 1185) —τις ό πόθος
αυτόν ς ικετο· (Σ. Φ. 601) — οίσθά τινας άγαρίστους καλουμένους; (Ξ.)

§. 3. Η έρώτησις ήτοι διακρίνεται μόνον δια τής άναγνώσεο>ς
και διά τοϋ έ ρ oi τ η μ α τ ι κ ο ϋ σημείου έπί γραφής, ή διά τίνος ερωτη-
ματικής, επιθετικής ή έπιβρηματ·κής λέξεως, ή διά τίνων μορίων.
Κατά τόν πρώτον τρόπον είναι' "Ελληνες όντες βαρβάροις ΰουλεύ-
σομεν ; (Εύρ Τηλέφ. 'Αποσπ.) Κατά τόν δεύτερον τρόπον είναι* τί
τοϋτο; — πώς ήμΐν έ'γεις', καί πολλοτατα τών έν τω προηγουμένω
πα ρ α γο άφω πα ρ α δει γμ άτω ν.

§. 4. Μόρια ερωτηματικά προαγγελτικα καί οίον είσάγοντα τήν
έρώτησιν είναι μάλιστα τά ου, οϋκουν, άρα, y/?'/, ?}. Καί δια

μ.έν τοϋ ου καί οϋκουν περιυένεται καταφατική, δια δε τών
y/??, /.ίώκ, άποφατική άπόκοισις (σ. 120, §. 3 σ. 122, §. 6)' αναπο-
φάσιστος μένει διά τοϋ ?'/. Παραλειπτικώς δε τίθεται τό τί άήτ άν ;
τί όήτ' άν, έτερον εί πείθοιο τοϋ Σωκράτους φρόντισμα; (Αρφ. /V.
155)=τί δήτ' άν είποις", κτλ.

§. 5. Η εοώτησις είναι άπλή, όταν δι αυτής γίνηται εν μόνον
έοώτηαα, καί είναι σύνθετος, όταν πλείονα έν ταύτώ. Απλή εοωτησις
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είναι το έγώ γάρ είμι πτωχός ; (Αοφ. Άχ. 569) καί πάντα τά Ιν
τοις προηγουμένους παραδείγμ,ασι. Σύνθετος, είναι μετά τών ομοίων
τά τις τε καί πόθεν πάρει; (2.) — ώ Ζεϋ, τί ταϋτα ; πότερον εύτυ-
χή λέγω, η δεινά μέν, κέρδη δέ ; (Σ. ^Η Λ. 767) Καί ή άπλή δέ
καί ή σύνθετος έρώτησις είναι απόλυτος $ εξαρτώμενη.

§. 6. Η έρώτησις είναι άπόλστος, δταν τίΟηται καθ' έαυτήν εις
τόν λόγον, κατ ευθείαν ύπό τού έοωτώντος έκφωνουμένη, από παν-
τός προηγουμένου ανεξάρτητος" τις άνήρ; [Σ )=τίς ό άνήρ; — τί
δήτα χρήζεις; (Σ.) — πού ποτ' έστι; (i\)—.Tfoc ε χεις ; (Πλ.) ώς
καί επί τών προηγουμένων παραδειγμάτων.

§. 7. Σύνθετος δε ούσα ή απόλυτος έρώτησις εκφέρεται παρά
μ.έν όμήρω μ,άλιστα διά τού ή—ήέ (=η— ή)' v ρ οϊ γ* ύβρισταί τε
καί άγριοι ουδέ δίκαιοι, ή ε φιλόξενοι ; (0δ. Ζ, J 20 ; παρά δέ Ατ-
τικοί ς σπανιο>τερον μ.έν τούτο, συνηθέστερον δε τό πότερον—η, πότε-
ρα—?/. Τό άνωτέρω όμ.ηρικόν ήθελεν είναι παρ'Αττικοϊς πότερον ούτοι
νβρισταί είσιν η φιλόξενοι; ούτο^ καί πότερον φανηναί τινα τόν
ταϋτα κωλύσοντα ποιεΐν αυτόν έχρήν η μή ; (Δημ. Στεφ. κβ)— καί
τούτων πότερα τονς 3~εούς ή το αύτδματον χρή αίτιάσθαι; (Αυσ.
κατ' Ανδοκίδου 'Ασεβείας §. 25) — πότερα φώμεν η μή φώμεν;
(Πλ. Φιλ. 40) Καί παρ' όμήρω δέ παραλείπεται πολλάκις έν τώ
πρώτω κώλω τό ή καί παρ' Αττικούς τό πότερον, ώς είΛαπίνη ήέ
γάμος; (Οδ. Α. 223)—άρτι, ώ Τερψΐων, ή πάλαι έξ άγροΰ; (Πλ.
Θεαιτ. άρχ.) - ήδονή καί λύπη πέρας έ'χεζον ή τών τό μάλλόν τε
και ήττον δεχόμενων έστόν ; (Πλ. Φιλ. 27) Ενίοτε τίθεται τό πό-
τερα καί επί πλειόνων κώλων, ώς πότερα παρά δήμου η όΛιγαρχίης
η μοννάρχον; (ΐίρ Γ', 82) Αλλοτε δε πάλιν τίθεται καί επί ένός
μόνου κώλου* κότερα δε κερτομέων λέγεις τάδε ; (Σ, Φ. 1235)
υπονοουμένου τοϋ άλλου κοΆου—παίζων ή σπουδάζουν; Τά δέ περί
τών άνο^τέρω ερωτηματικών μορίων ισχύουσι καί επί τούτων, ώσπερ
έπι τών άπλών έρωτήσεων.

§. 8. Αί εγκλίσεις επί τής άπολύτον ερωτήσεως, απλής η συν-
θέτου, ρυθμίζονται κατά τά άλλαχοϋ ρηθέντα (σ. 88, §. 22 — 23).
Εκφέρεται δηλ. έρωτηματικώς ή έννοια κατά τήν αυτήν εγκλισιν καθ'
ην ήθελε τεθή καί μή έν ερωτήσει ούσα' εστί ταϋτα; οράς; μών ού
κέκλοφας, άλλ' ήρπακας ; (Αρφ. Πλ. 372) — μ ή των τυράννων
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έσζιν; (Σ)— ούχουν εγώ σοι ταΰτα προύλεγον ; (Σ )-—που tic, άν
ζράποιτο ; (Αοφ.)—πότερ άν άέζαιό σοι ε J) cit. αγαθά η χαχά; (Πλ )

— πότερον ψώμεν είδότας avrovς êt^^cizâr ή λεληθέναι χαί εαυ-
τούς ; (Σ ) Εν πάσι τούτοις ούδεμίαν μεταβολήν λαμβάνει δ λόγος
καί άφαιρεθείσης τής έρωτήσεως' έστι ταύτα.·—όρζις.— κέχλοφας.

— ονχ εστίν.

§. 9. Κατά τά άνω ρυθμίζεται συνήθως καί ή άπόκρισις, άλλ'ή
ελληνική γλώσσα είναι καθ' ύπερβολήν πλουσία εις τούς τρόπους τής
καταφατικής ή άποφατικής άποκρίσεο>ς. Επί καταφάσεως μεταχει-
ρίζεται τά επιρρήματα rai, πάη? our, rrαντάπασι μεν our, *ο-
μιδή μεν ούν, 7*f» παντάπασί γε, μάλιστα γε, .τά-c γάρ ον ;

κτλ. Ωσαύτως τά ρήμ.ατα (ρημί, εστί, καί τό παραχωρητικόν fVrw*
επί αποφάσεως τά ού'*, ού' φημι, ούχ εστί, κτλ.

§. 10. Επί άποκρίσεως είς έρώτησιν τό πρόσο^πον άποβλέπουσαν
τίθενται αί κατάλληλοι άντωνυμ,ίαι, ούτος, εχεΐνος, κτλ ή τά κα-
τάλληλα όνόμ,ατα' "Ελληνες έσμεν.—αύΰώμαι Νεοπτόλεμος (Σ.
234. 2 40)' έπί άποκρίσεως είς έρώτησιν συμβεβηκός άποβλέπουσαν
τίθενται τά προσή-κοντα έπιρρήματα, ro'r.c, ούτως, έχείνως, κτλ.

§. 11. 'Εξαρτώμενη ερώτησις είναι καί λέγεται όταν, άλλου
προηγουμένου λόγου ποοσάρτημ.α παοακο7.ουθοΰσα, κρέμαται άπ' αύ-
τοΰ, ώς τό άντικείμενον έκ τοΰ μεταβατικοΰ ρήματος. Αύτη δε κα-
λείται καί πλαγία ερώτησις.

12. Προτάσσονται δ' έν τούτοις έπί τή: κυρίας ποοτάσεο^ς τά
ρήμ.ατα έρωτάν, πυνθάνεσθαι, ζητεί ν, καί τά περιέχοντα έν έαυτοΐς
τήν εννοιαν τής ερωτήσεως, σχοπεΐν, σχέπτεοθαι, (—προσέ-

χειν, φοοντίζειν\ à^rofούκ είδέναι, άπο^έΐκ, άμηχανεΐν, ούχ
έχειν, άδ?]λον είναι, κτλ.

§. 13. Επί τής περιστάσεως ταύτης, ένεστώτος χρόνου η μέλ-
λοντος ήγουμ.ένου έν τή κυρία προτάσει, ίσχύουσι τά ανωτέρω* τό
έςαρτώμ.ενον κώλον δηλ., ώς αύθυπός-ατον θεο^ρούμενον, τίθεται κατά
τόν αύτόν τρόπον καθ' δ ν ήθελε τεθή καί καθ' εαυτό' εΐρεαι όππόθεν
ειμέν (0δ. Γ, 80).—ούχ έ'χομεν οπόθεν ê.r ιπληρωσόμεθα τά ς rav ς
(Θ. Ζ14). — δρα χατ "Αργός εΐτις ύμΐν εγγενής εσθ' ôctiς âr
σον τοΰτο προσχρηζοι τυχεΐν (ς. Κ. 1 1G7).—βουλεύομαι γε δπως
σε άποδρώ (Ξ. Κ. Π. Α',.δ', 13).
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§. 1 4. 'Ίστοριχοΰ δέ χρόνου έν τη κυρία ττροτάσε', ηγουμένου, τό-
τε κανονικώς τίθεται ώς επί τών διηγηματικών λόγων, ευκτική' ει-
ρετο Καμβύσης ό τι τήπόλι ovroj/a εϊη (Tip. Γ, 64). — είρώτα τον

'Αλέζανδρον ύ Π ρωτεύς τις ει η και οπόθεν πλέοι (ί'Τρ. Β , I 15).-

άνηρώτα τί βούλοιντο (Ξ. 'Αν. Β , γ', 4). — ή μήτηρ όιηρό)τα τόν
Κϋρον πότερον βούλοιτο μένειν η άπιέναι [Ξ. Κ. Π. α', γ', 15).
Επειδή δέ ή τοιαύτη έρώτησις είναι οίον άλλου λόγου προηγουμένου
εξάρτημα, τό έρωτηματικον σημεΐον έν αύτώ είναι περιττόν.

§. 15. Επί τής έξαρτωμένης ερωτήσεως τίθενται αί άντωνυμίαι
όστις, όποιος, όπότερος, όπόσος, καί τά μόρια o.To'rf, όπου, όπως'
ήρόμην όπότερος τούτοιν τοΐν άνδροΐν άμείνων πεποίηται τω Ο μ ή-
ρω (Πλ. Ίππ. Ελάτ. 370). — καί ήρετο ότι καί εΧη τό σύνθημα.
(Ξ. 'Αν. Α', ή, 16).—μετά δε ταϋτα ήρόμην όπου ό σίτος ειη ό ά-
πηλοημένος (Δημ. Φαίνιπ. 1040).

§. 16. &ς δέ επί τών διηγηματικών λόγων, ούτω καί ενταύθα
πολλάκις, διακοπτομένης τής σειράς τής διηγήσεο^ς, ώς εί μή υπήο-
ξέ τι προηγούμενον, τίθεται καθ' όριστικήν τό έξαοτώμ.ενον κώλον,
καί ιστορικού χρόνου ηγουμένου' fë εροιτό τις ύμάς' είρήνην άγετε ;
(Δ.)—συ δε έπηρώτας ώδε πως' άρά γε είπες καί οικονομίας τί σοι
έπεμνήσθη ό άνήρ; [Ξ. Κ. Π. α', ς-', 12) ή καί μ. ε τα φερομένου τοϋ
λόγου έκ τοϋ παρελθόντος είς τό ένεστώς' έπυ> θάνετο ποίοις ού χρή
ΰηρίοις πελάζειν (Ε. Κ. Π. Α', δ', 7). — ήρώτων τί χρή ποιεΐν (Ξ )*
ένθα ώς έν μέσω παρίσταται τό παρεισαγόμενον προσο:>πον, οίον άπ
ευθείας ποιοϋν τήν έρώτησιν.

§. I/. Εκ τούτου λοιπόν καί επί έξαρτωμένης ερωτήσεως τίθενται
πολλάκις αϊ άπλαΐ άντωνυμίαι, oc, πότερος, κτλ. καί τά μόρια που,
πότε, κτλ, καί έν συνεχεία λόγου* αί γυναίκες ήρώτων αυτούς τί-
νες είεν (Ξ. '^ίι-. α', έ, 10)—ήρώτων τί χρή ποιεΐν (Ξ.). Είς τήν
αυτήν τάξιν τοις έπι τής έξαρτωμένης ερωτήσεως προτασσομένοις ρή-
μασι (§. 12) άνάγεται καί τό θαυμάζω' έθαύμασεν ότω ποτέ τρό-
πω έγένετο (3. Αακεδ. Πο.Ιιτ. Α , 1).—θαυμάζω ούν όπως ποτε
έπείσθησαν ' Αθηναίοι Σωκράτη ν περί τούς θεούς μή σωρρρονεΐν
(Ξ. Άπομν. Α', ά, 20). Αλλά καί πολλάκις έθαύμασα τίσι ποτέ
λόγοις, έπεισαν .... ώς άζιος εϊη θανάτου (Ξ. Άπομν. Α', ά, 1).
τ—$αυμαστόν τίποτε πειρώνται (Ξ. Πολιτ. Α'? 6).
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§. IS. Συνθέτου δέ τή; εξαρτώμενης ερωτήσεως ούσης, διαστέλ-
λονται τά κώλα, ώς και τ à τής άττλή; (§. 7). ύσαύτίος δια τών suê
— ειτε' έθουΛεύοντο ειτε χαταχαύσωσιν, έμπρήσαντες τό οϊχ-ημα^
εΐτε τι aJJo γρήσωνται (Θ. Β', 4). Ούτοί και διά τών ft — ή' era
έπισχεψαίιιε θα εί ό άριστος ενδαιμονέστατος χαί ό χάχιστος άθΛι-
ώτατος ή άΛΛως εχοι 'νΙΙλ. Πο.Ιιτ. Η, 544).

§. 19. Ε—ί τή: συνθέτου ερωτήσεως ή άπόκρισις αναφέρεται είς
το δεύτερον κώλον. Ημίχ τί ô ρ ont εν ; άγγέ.Μο>μεν éç πόΛιν τάδε,

ή σιγ' εγω/tεν; Ιίμίχ. άσφαΛέοτερον \Εύρ. Op. 1539)=άσφαλέ-
στεοον σίγα εχειν. Οταν δέ —λ,είονε; ερωτήσεις ε—ωνται άλλ.ήλαις, ή
άπόκρισις γίνεται κατά τήν αυτήν τάξιν' orar σ ερούτά τις τε xal
πόθεν πάρει ; Λέγειν 'ΑχιΑΛέως παις . . . πΛεΐς ô' côc προς οίχον
(Σ. Φ. 5G).

-ο-ο-ο-^ο-ο ο ο ο οοο-
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IIKPl ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΜΑΤΩΝ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΏΤΟΝ.
ΙΙερί Σχημάτων.

Ι. 2?!xhma έν τη συντάξει καλείται πασα πλοκή λόγου έκτρε-
πομένη τοΰ κανονικοιτέρου και φυσικωτέρου τύπου κατά συγχωρη-
τήν παράβασιν. II κανονικο>τέρα π. χ. και τυπικοχτέρα πλοκή είναι
τό συμπλέκει ν ενικό ν ρήμα μ.ετά ενικού υποκειρ.ένου πληθυντικόν
μετά πληθυντικού, καί ομο^ς ό'χι μόνον συγχωρούνται τά ό δήμος
έύηφίσαντο, τά ζώα τρέχει, κτλ, άλλνά καί έξ ανεκτών κατήντησαν
πολλαχο0 τά επικρατέστερα.

2. Ούτε εις τά όνόμ.ατα τών σχημάτων συμφωνοϋσιν οί γραμ-
ματικοί, άλλως άλλοι τά αυτά καλούντες, ούτε εις τόν άριθμ.όν,
παραλαμβάνοντες εις τά σχήματα ένίοτε καί κοινοτάτας καί ουδέν
ίδιαίτερον έχουσας πλοκάς λόγου.

§. 3. Καθ' ο παράβασις διαφέρουσι της κυρίας συντάξεως τά σπ/-
ματα, καθ ο δε συγχωρητή παράΰασις, είς τήν χρησιν τών ενδόξων
ποιητών καί συγγραφέα)ν στηριζομ.ένη, διαφέρουσι τού σο.Ιοικισμοϋ
όςτις είναι παράβασις καί κακία λόγου ασυγχώρητος. Τά crurrafcrtjed
σχήματα είναι πάντη διάφορα καί τών γραμματικών παθών λεγο-
μένων καί τών ρητορικών οχημάτων, καθ'ά ό λόγος λέγεται έσχη-
ματισμένος καί άσχημάτιστος. Εκ τούτων λοιπόν τών συνταχτικών
σχημάτιον θέλομεν πραγματευθή ενταύθα διά βραχέων τά κυριώτερα.
Α'. Σχήμα κατά Σύνεσιν.

§· 4. Σχήμα κατά σύνεσιν καλείται εκείνη του λόγου ή πλοκή
έν ή ή σύνταξις βαίνει κατά τήν εννοιαν καί ουχί κατά τήν λέξιν.
Γίνεται δέ τοϋτο κατά πολλούς καί διαφόρους τρόπους* 1. κατά γέ-
νος διαφερόντων τοϋ ούσιαστικού τών επιθετικών, εί'τε ώς κατηγο-
ρουμένων είτε ώς προσδιορισμών τιθεμ.ένων* rà μοχθηρά άνθρώ-
πια πασών τών επιθυμιών ακρατείς είσιν (Ξ. Κ. ΓΙ. É, ά, 14* ά-
κρατή, παρ άλλοις, ούκ ορθώς).—εΛθών εκάκωσε βίη 'ΗρακΑειείη
(ΐλ. Λ, 689),—(pile τέχνον (ΐλ. Χ, 84).—βρέφος εσορώ φέροντα
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τόξον (Àv. 'Ωό. Γ').—ψυχή άπολιπών (Ξ. Κ. Π, Ζ', γ', 8).— φά-
Λαγγες ερχόμενοι (^Ιλ. Π, 280). 2. Κατ' άριθμόν' όρνις βεόρώτες
(Σ. Άντ. 1022). 3. Κατ άμφοτ ερα' επί τήν πόλιν έπλεον έν
πολλή ταραχή χαί, φόβω οντάς (β. Γ', 79), κτλ. ίδε καί κατω-
τέρου §. 8.

§. 5. Ακριβώς εξετάζοντες τά προηγούμενα χωρία εύρίσκομεν
οτι εν πάσι τούτοις δ νους, παρατρέχων τήν νεκράν λέξιν, διορα τήν
υπό ταύτη ένυπ«λανθάνουσαν καί ζώσαν εννοιαν, καί κατά ταύτην συν-
τάσσει" το μοχθηρά άνθρώπια=οι μοχθηροί καί ευτελείς άνθρο^ποι"
τό βίη 'Ήραχλειείν[=·Ηρακ.λής" το φίλε γε*Γοκ=--φίλε υιέ* το βρέ~
φος φέρονΓα=παϊδα φέροντα" το φάλαγγες έλπόμενοι=ο\ φαλαγ-
γηδον τεταγμ-ένοι έλπόμενοι* το έπι τήν πόλιν οντάς = έπί τούς
πολίτας #ντας, κτλ. Διά τούτο ή πλοκή αύτη καλείται καί Σχήμα
κατά, ή πρός τό νοονμενον καί Σχήμα χατά ή πρός το σημαινό-
μενον, ιδιαίτερους δέ καί Σχήμα χατά τό Συνώνυμον, όταν το επό-
μενον, έπί τών αναφορικών μάλιστα, έκφέρηται διά λέξεως ετερογε-
νούς μ,εν καί ετεραριθμ.ου πολλάκις τής προηγουμ.ένης, αλλά συνω-
νύμου κατά τι άλλο' νεφέλη άμφιΰέΰηχε χυανέη} τό ούποτ έρωεϊ
(0δ. Μ, 75)=ό, νέφος.

§. 6. Ουτω καί δταν, προηγηθέντος τοιούτου τίνος ουδετέρου,
μειράχιον, π. χ. Επηται έν τω έπομένω κωλω αυτόν ή έχεΐνον' ϊν
οπότε έξελθοι τό μειράχιον εισαρπάσαιεν αυτόν (Αυσ. 'Απολ. πρός
Σίμωνα § 1 1)=τόν νεανίσκον ή τον Θεόδοτον, ώς ώνομάσθη προ-
τεοον το μειράκιον. — έντυχών ό' έγώ τούτων μέν ούχ ήπτόμην, τοΰ
μειράχιον ό' έπελαμθανόμην' ούτοι <f έχεινόν τε ηγον βία χαί έμέ
ετυπτον (αυτόθι §. 37).

§. 7. Ύπο το κατά σύνεσιν ήτοι χατά τό νοούμενον σχήμα δυ-
νατόν νά άναχθή καί ή τών περιληπτικών ονομ.άτων σύνταξις, άτι-
να, ώς είναι γνωστόν, καί αριθμού ένικοϋ οντα, συντάσσονται πλη-
θυντικω ρήμ.ατι (σ. 10, §. 11— 12)" τό πλήθος έπεβοήθησαν (Hp.).
—ό άλλος στρατός άπέβαινον (©■)·—τό στρατόπεάον άνεχώρουν
(Θ.)" διότι καί έν τούτοις έπικρατει βεβαίως ή χατ εννοιαν σύντα-
ξις" τό πλήθος οϊονται (Θ.)=οί πολλοί οίονται.— d άλλος στρατός
άπέβαινον (Θ.)=οί άλλοι στρατιώται άπέβαινον.

§. S. Τό αυτό ισχύει περί τών στράτευμα ενθύνοντας (Εύο. Έχ.
(2ΤΝΤ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α.) 13
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38), τοϋ στόλου πλεόντων (Δ. Μειδ. 569), καί αλλ to ν τοιούτων,
όμοιων όντων τοις ανωτέρω (§. 4). Οταν δέ τά περιληπτικά ταύτα
ονόματα, κατ' ονομαστικών ό'ντα και μ.ετοχικόν έχοντα προσδιορι-
σμόν, φέρωνται ώς ύποκείμενον πρός .ρήμα, τότε δυνατόν' ά. ή μ,ε-
τοχή να ήναι αριθμού πληθυντικού και τό ρήμα ώσαύτως πληθυν-
τικού' Τροίην έλόντες στόλος θεοΐς Λάφυρα ταντ επασσάλευσαν
(Αισχύλ. Ά γ. 582)' δυνατόν* β', τής μετοχής πληθυντικής ούσης,
τό ρήμα να ήναι ένικόν* στρατός έκβάντα πας ήσπάζετ , όμνύντες
βλέπειν, .... (Σ Φ. 356).— όχΛος ήθροίσθη, θαυμάζοντες χαί
ίδεΐν βουλόμενοι (Ξ. ΕΛλην. Α', δ', 13) δυνατόν' γ', της μετοχής
ενικής ούσης, κατά τό όνομα, τό £ήμα να ήναι πληθυντικών' ô (ΐ?/-
y/oc ζυνιστάμενος χαί άναθαρσήσας επέθεντο (Θ. Γ', 82)* δυνατόν*
δ', πολλών ουσών τών μετοχών, ή μία να ήναι ένική, ή άλλη πλη-
θυντική, καί τό ρήμα πληθυντικόν' ό άτιμος λαθών τό σαφές, *cit
(5επ-όκ ποιούμενοι . . . , τόν μεν μηνυτή ν έλυσαν, roi>c χαται-
τιαθεντας, χρίσεις ποιήσαντες, ro?>c /vfr άπέχτειναν, τών δε δια-
φυγόντων θάνατον χαταγνόντες έπανειπον άργύριον τω άποχτεί-
γάντι (Θ. Τ', 50).

IV. Σχήμα Άττικον ή Αττική Σύνταξις.

9. Σχήμα άττικόν ή αττική σύνταζις καλείται ή καί τοΤς άρ-
χαρίοις γνωστή πλοκή τού λόγου, καθ' ήν ούδέτερον πληθυντικόν ύπο-
κείμενον συντάσσεται ένικώ ρήματι' χαχοΰ γάρ άνδρός δώρ' ονησιν
ούχ ε'χει (Εύρ Μνδ. 618).—rà καλώ ς εύρημέν έργα τω Λόγω μη-
νύεται (σ κ. 1 I 88). Ούτο^ς έλεγε καί 6 ολίγον γυναικάρεσκος αρ-
χαίος -/.ωμικός' διά τάς γυναΐχας πάντα τά χαχά γίγνεται (Μ.).

§. 10. Παρ Ομήρω καί παρ' ίωσιν απαντάται μ.έν τό τοιούτον'
και τότ έπειτα νομόνδ* ε ξε σουτ ο άρσενα μήλα (0δ. I, 438)* αλλά
δεν ήτον σταθερά χρήσις' ένίοτε δε έν τω αύτώ κώλω απαντώνται
άμφότεραι αί συντάξεις" δον ρ α σέσνπε νεών και σπάρτα ΛέΛυνται
(ΐλ. Β, 135). Παρ Αττικοΐς, τουναντίον, έγινε σταθερά ή τοιαύτη
χρήσις μετά ολίγων έξαιρέσεων.

11. αί συνηθέστεραι εξαιρέσεις είναι όταν τό ύποκείμ,ενον ση-
μαίννι έμψυχον' τά τέλη τών Λακεδαιμονίων (=οί έν το"ϊς πράγμα-
σιν) ύπέσχοντο αύτοΐς (Θ. α', 58).—τά μειράκια διαλεγόμενοι επι-
μέμνηνται Σωκράτους (ίΐλ. Α. 180).—τοσάδε μέν μεν' Αθηναίων
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£θνη εστράτευον (θ. Ζ', 58), κτλ" καί δεύτερον όταν αναδεικνύεται
ή έννοια τών χαθέχχστα' τ<\ μειράχια χατ ε φρόνησαν (ίσ. ΤΙar α θ ην.
V)' η εξαίρεται ή έννοια της εκτάσεως πολυμερών καί ή τής πλη-
06ος' βασίλεια ήσαν (Ξ. \4ν. Α, β', 23). — χαί υποχωρούντων φα-
νερά ήσαν scat 'ίππων xai Ανθρώπων ίχνη πολλά (Ξ 'Αν. Α, ζ', 17).
Αλ7^ά και ταϋτα δέν είναι γενικά' έν τω πρώτω μάλιστα παραδεί-
γματι παρ' άλλοις φέρεται ύπέοχετο.

§. 12. Εάν δεχθώμεν ως άληθινήν τήν γνώμη ν ότι οί Αττικοί
μετεχειοίζοντο τήν περί ής ο λόγος σύνταξιν, Φεωροϋντες το υπό τοϋ
υποκειμένου σημαινόμενων ώς σωοόν πραγμάτων, τότε πρέπει νά εί-
πωμεν οτι καί ή σύνταξις αύτη ανάγεται εις τό κατά τό νοοΰμενον
σχήμα' διότι τό είιορυττοιτο civ σχαπτόμενα τά φυτά (Ξ. Οίχ. ΙΘ',
4)=έξορύττοιτο αν ο σο>ρός τών φυτών' εξαίρετα δέ αρμόζει τοϋτο
εις τά ομηρικά δσσα τε φύλλα χαί άνθεα γίγνεται ώρη (ίλ. Β, 467)*
διότι παριστώσιν άπειρον πλήθος φύλλων καί ανθέων, άλλ' άνευ ατο-
μικής υπάρξεως.

Γ'. Σχήμα Πινδαρικό ν ήτοι Βοιώτιον.

§. 13. Πινάαριχόν ήτοι βοιώζιον σχήμα καλείται εκείνη ή πλο-
κή τοϋ λόγου, καθ εναντίον τής κοινής συνήθειας, υποκείμενον
πληθυντικό ν, αρσενικού η θηλυκού γένους, συντάσσεται μετά ενικού
ρήματος' μελιγά ρυες ύμνοι ύστερων άρχαί λόγων τελλεται (Πίνδ.
Ολ. I, 5, Β.). — Αχεΐται τ όμφαί μελέων σύν αύλοΐς} άχεΐται
Σίμέλαν ελιχάμπνκα χοροί (Πί.δ. Αιθυρ. Γ', 'Αποσπ.).

§. 14. Τό π ινάαριχόν ήτοι βοιώτιον σχήμα διαφέρει τής Αττι-
κής συντάξεως μ,όνον καθ ό τι έν ταύτη μέν είναι ούδέτερον, έν έ-
κείνω δέ άρσενικόν ή θηλυκόν τό υποκείμενον, αμφότερα δε είναι τό
άντίθετον τής επί τών περιληπτικών συντάξεως, εν οίς ενικόν υπο-
κείμενον φέρεται πρός πληθυντικόν {$ήμα* τό στράτευμα άπήλθον.

§. 15. Τό π ινάαριχόν ^ βοιώτιον σχήμα φαίνεται οτι ίδίαζεν
έξαιοέτω; εις τήν βοιωτικήν ήτοι αίο") ικήν διάλεκτον' απαντάται ό-
μο^ς καί παρ' όμήρω ενίοτε έν τοις ύμνοις, ώς ξανθαί δε χόμαι χα-
τενήνοθεν ("Υμν. Αήμ. 2~9), καί παρ' Ησίοδος καί παρ' ΪΙροδοτω.
Παρά δέ Αττικούς μάλιστα μετά τών εστι καί ήν, προτασσομένο^ν
τοϋ λόγου* εστι γάο εμοι γε χαί βωμοί (Πλ. Εύθυδ. 302).—ή ν δ
άμφίπΛεχζοι χλίμαχες (Σοφ. Τ ρ. 520).

13*
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Δ'. Σχήμα καθ' ολον καί μέρος.

§. 16. Σχήμα καθ' δΛον xai μέρος, όπερ, συντομίας χάριν, καί
δμοιόπτωτον έν μέρει δυνατόν όνομ,άσαι, κ^λεΤται πλοκή λόγου καθ
ήν, τιθεμένου ποώτον τοΰ ολου, ομοιοπτωτο^ς έπειτα προστίθεται καί
τό μέρος έφ' ου καθ' αυτό ή ενέργεια πίπτει. Γίνεται δέ τοΰτο' ά. κατ
ονομαστικήν· β . κατά γενικήν* γ', κατά δοτικήν" δ', κατά αίτιατικήν.

ά. Κατ' ονομαστικήν.

§. 17. Κατ' ονομαστικήν γίνεται τό σχήμα τοΰτο επί τών ονο-
μάτων εχαστος, έκάτερος, .Tac, άΛΛος, άΛΛος άΛΛοθεν, έν oiç, τι-
θεμένου τοΰ ολου ώς υποκειμένου τής προτάσεως, επεται κατά τήν
αυτήν πτώσιν τό μέρος, έξυπονοουμένου τοΰ ρήματος κατ άναλογίαν*
οί Jè χΛήρον έσημήναντο έκαστος (ίλ. Η, 175)=ούτοι δέ έσημή-
ναντο κλήρον, έκαστος δηλ. έσημήνατο τόν έαυτοΰ κλήρον.—οί δε
Λόγους πΛάττοντες έκαστος περιερχόμεθα (Πλ. Αημ. Φ. Α, 17 )·

§. 18. Σημειωτέον δέ ενταύθα* ά. ότι, παραλειπομένου πολ,λάκις
τοΰ γενικοΰ υποκειμένου, μένει ώς υποκείμενον τοΰ ολου τό υποκεί-
μενο ν τοΰ μέρους, αλλά κατά πληθυντικόν αριθμόν' <ίί£(?ί$ρασ·*ο)/" ήδη
έκαστος ènl τά έαυτοΰ, βουΛόμενος τά όντα εκποδών ποιεϊσθαι
(Ξ. Κ Π. Γ', ά, 3) —οί Αρμένιοι διεδίδρασκον άπαντες, έκαστος δηλ.
διεδίδρασκε, βουλόμενος, κτλ.— ήρώτων άΛΛος άΛΛο (Πλ·).— ησπά'
ζοντο αΛ,Λος άΛΛοθεν (Πλ Χαρμ. 153]=^ήσπάζοντο πάντες, δ μέν
δηλ. ήσπάζετο εξ ενός, δ δέ έξ άλλου μέρους' β', ότι πολλάκις τό
ρήμα, καίτοι τοΰ γενικοΰ υποκειμένου πληθυντικοΰ οντος, πρός τον
αριθμόν τοΰ μερικού υποκειμ.ένου έλκόμ,ενον, τίθεται ένικόν" ούτοι μέν
. . . . άΛΛος άΛΛο Λέγει (Ξ. 'Αυ. Β', ά, 15). — .Tcirrfc <$έ ούτοι
κατά έθνη έν πΛαισίω πΛήρει ανθρώπων έκαστον έθνος έπορεύετο
(αυτόθι α', ή, 9).

β'. Κατά γενικήν.

§. 19. Κατά γενικήν γίνεται τό καθ' όΛον καί μέρος σχήμα, ό-
ταν, τεθέντος τοΰ όλου κατά γενικήν, επηται καί τό μέρος κατά τήν
αυτήν πτώσιν* εί μέν γαρ τοΰ παιδός τοϋ σοϋ τοϋδε έστεώτος έν
τοΐσι προθύροισι βαΛών τύχοιμι μέσης τής καρδίης (Hp. Γ', 35)=
τύχοιμι τοϋ παιδός, τής μέσης καρδίας δηλ. Η πλοκή αυτη διαφέρει
τής διπλής γενικής, ήν ενίοτε δέχονται, ενεργητικώς τε καί παθητι-
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κώς, τά Ονόματα* ώς * Ιστιαίος ύπέδννε τήν τών 'Ιώνων ήγεμονιην
τον πρός Λαρεΐον πολέμου (Hp. Τ', 2), καί τής άλλης πλοκής κατά
τήν περίστασιν δ^αν ή μία γενική εξαρτάται τής άλλης, ώς ό τών τοΰ
βασιλέως ιππέων στρατηγός' όμολογητέον όμο^ς οτι δεν είναι αδύ-
νατον καί το άνο^τέρω παράδειγμα νά έκληφθή κατά τον αυτόν τρό-
πον' τύχοιμι μέσης καρδίας τοΰ παιδός, ή καί, του παιδος εστεώ-
τος, τύχοιμι μέσ7]ς καρδίας αύτοΰ.

γ'. Κατά δοτικήν.

§. 20. Το κατά δοτικήν δμοιόπτο^τον γίνεται μ.άλιστα επί άντω-
νυμ,ίας, δταν δηλ· πρός ταύτη τίθεται καί ονόματος δοτική πρός ά-
κριβέστερον προσδιοοισμόν τοΰ γενικώτερον έκφρασθέντος' εν τ' άρα
<ρϋ χειρί (ΐλ, Ζ, 253, καί άλλαχοΰ). — τον ρά οί έμβαλεν χερσίν
(Ιλ. Ξ, 218).—Ôv (κόσμον) σφι Ζεύς γένει ώπασεν (Πινδ. 'Ολ. Η,
83). — κελαινώπιν δ' επί οί νεφέλαν άγκύλω κρατί χατέγευας
(Πίνδ. Πυθ. Α', 7). Ούτω καί παρ' Ηροδότω (Β', 18) μαρτυρέει δέ
μ οι τή γνώμη.

δ'. Κατ' αίτιατικήν.

21. Κατ' αίτιατικτν γίνεται, δταν ώσαύτως τό μέρος έπηται
κατά τήν πτώσιν ταύτην, καθ' ήν προτάσσηται καί τό όλον. "Εκτο-
ρα δ* αίνον άχος πύχασε φρένας άμφιμελαίνας (ίλ. Ρ, 83). Ητον
βέβαια 5μ.αλώτερον καί εύσυντακτότερον νά τεθή τό όλον κατά γε-
νικήν' ό νους όμο>ς ευρίσκει εύκολοιτερον νά συνδέστ) όμ,οιον πρός ό-
μοιον κατά τήν εξωτερική» μ.άλλον σχέσιν ή κατά τήν έσωτερικήν
συνάφειαν. Κατά τόν πρώτον τρόπον ήθελεν είναι αίνον άχος πύχα-
σε τάς φρένας του "Εχτορος, κατά τόν νυν τρόπον είναι αίνον άχος
πνκασεν °Έκτορα, ràç (ρρένας δηλ. αύτοΰ. Τοιαΰτα είναι τά βάλ-
λειν τινά στήθος, μέτωπον, μετάφρενον.—τόν <Γ άορι πλήξ αύχέ-
να (ϊλ. Λ, 240), κτλ. ένίοτε δε καί κατά δο τικήν έκφέοεται τό όλον'
δάχε δέ ρρένας Εκιορι μύθος (ίλ. Ε, 493. ίδε καί 0δ. Σ, 88).

§. 22. Η το'-αύτη κατά δοτικήν καί αίτιατικήν δμοιόπτωτος πλο-
κή τοΰ λόγου ιδιάζει μάλιστα τοις έπικοΐς, απαντάται δμ.&)ς ενίοτε
καί παρά το"ίς δραματικούς τών Αττικών" πρόχειρον ει τι σοι,τέχνον,
πάρα ξίφος χειροΐν, πάταξον είς άκρον πόδα (σ Φ. 747)=πάοε-
στί σοι, ταΤς χερσί δηλ. — μέθες με, πρός S-εών, χείρα, φίλτατον
τέκνον (σ. Φ. 1 301 ),—χαί νιν άρθρα ενζεύξας (σ. Τ. 717). Toi-



198 ΤΜΗδΙΑ ΤΡΙΤΟΝ.

οϋτον δε φαίνεται καί το συ /ί' ό<?ον .το^α χρύψον χατ άΑσος
(Σ.Κ. 114), άλλ' αντί νά άναλυθή xpvijrov με χατ ' άλσος, τόν πόδα,
μου δηλ., όρθότερον αναλύεται άγουσα πόδα μου (ή πόδα èuov) £<f
ôJoy χρύψον ρε χατ' άλσος' ωσαύτως και τό (Eùp. Ex. 807)

ύπεζάγεις πόδα ; Σπανιώτερον δε τό σχήμα τοϋτο παρά τοΤς πε-
ζογράφοι;' ώχνουν έπανερέσθαι, μή σοι έμποδών ειην τή επιδείξει
(Πλ. Ίππ. rEJ. 364).

§. 23. Τό αυτό δμ.οιόπτωτον συμβαίνει καί επί τών επιμερισμών,
επί τών λογικών δηλ. διαιρέσεων ενός τίνος όλου, δταν> αντί νά τεθή
τό όλον κατά γενικήν, ώς ήτον ή φυσικο>τέρα πλοκή, οίον r<5>* όντων
τ à μεν έφ ή u ΐν} τά δέ ούχ έφ ήμΐν (Επίκτ.), τίΟηται δμοιοπτώτως
τοις μέρεσι' rà δέ δονρα άλλα μέν πάγεν, . . . ποΛΛα δέ χαι έν
γαί/] ΐσταντο (ίλ. Λ. 571).—οίχίαι αί μεν ποΑ./αι πεπτώχεσαν,
ό.ΐίγαι δέ περιήσαν (θ. Α , 89). Ουτο^ δε κ*ί τό άνο^τέροί (§. 8) έν
τέλει. Πεοί άλλο>ν τινών σχημάτων ϊδε έν τώ έπομένω κεφαλαίο*.

ο-ο-ο-ον-ο o-o-c-o-o-o

ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ.
Περί Ιδιωμάτων.

§. 1. Ειτε τά ιδιώματα έκληφθώσι συνώνυμ.α τοΤς σχήμασιν, ώς
παρά πολλών γίνεται, ειτε θεωρηθώσιν ώς γένη, υπαγομ,ένων υπ αύ-"
τα τών ανωτέρου καί άλλων παρομοίων σχημάτων, είναι καί ταϋτα
πάντοτε οίον συγχο^ρητή παράβασις τής κανονικωτέρας καί τυπικω-
τέρας πλοκής. Υπό τήν δευτέραν ταύτην έποψιν θέλομεν εξετάσει
διά βραχέων τά εξής τέσσαρα γενικώτερα ιδιώματα τής ελληνικής
γλώσσης, τήν *ΕΛΛειΦιν, τόν Π.ΐεονασμόν, τήν "ΕΑζιν ή ΕφεΛ-
tir καί τό ΑναχόΛουθον, συμπεριλαμβάνοντες και τά υπό ταϋτα
υπαγόμενα σχήματα.

Α'. Περί Ελλείψεως καί τών υπ' αυτήν υπαγομένων

Σχημάτων.

§· 2. Τό όνομα δεικνύει τήν ούσιν τούτου τοϋ ίδιώυιατος. Πολλά-
κις δηλ. ομιλούντες καί γράφοντες παραλείπομεν λέξιν ή λέξεις αΐτι-
νες διά τήν πραξιν έπρεπε νά τεθώσιν, άλλ' όμως, καίτοι παρα-
λειπομεναι, ήτοι διά τήν συνάφειαν ευκόλως εννοούνται, ή διά τήν
συχνήν χρήσιν κατήντησαν γνωσταί, είς τήν δεΤνα ή δεΐνα περίστα-
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σιν, έπί ταύτης ή εκείνης τής σημασίας, ακριβώς τιθέμεναι, ώς τόσοι
τεχνικοί δροι. Τοϋτο καλείται "ΕΛλειψις.

§. 3. Ούτω παρετηρήσαμεν έν τοις έμπροσθεν οτι παραλείπεται
τό σννδεζιχόν έκ τών μερών τής απλής προτάσεως. Αλλα ουδέν ήτ-
τον καί εις τό ούχ αγαθόν πο.ΐυχοιρανίη, καί εις τό άριστον μεν
νΰωρ, κτλ., καί ή θέσις τών μερών είναι τοιαύτη, καί τοιαύτη ή σχέ-
σις τών εννοιών πρός άλληλα ς, ώστε ούδεμίαν δυσκολίαν άπαντα ο
νοϋς ϊνα έννοήση οτι τό εν είναι κατηγορούμενο ν τοϋ άλλου, καί οτι
τά ανωτέρω=ούκ άγαθόν έστιν ή πολυκοιοανία, καί=τό ύδωρ έστιν
άριστον, κτλ. (σ. 3, §.11 —).

4. Επίσης παρετηοήσαμεν δτι, έπί ώρισμένων περιστάσεων, καί
τό ύ-ποκεί μενον καί τό κατηγορούμενον καί τό άντικείμενον δυνα-
τόν _νά παραλειφθ^. Ούτίυ δέ καί έπί μετοχής' έπιπίπτων (Δημ.ο-
σθένης) τοΐς 'Αμΰρακιώταις έτι εν ταΐς εύναΐς (θ. Γ', I 12), ουσι

δηλ.-οέ δε 'Αθηναίοι τους πρώτους φύλακας ευθύς διαφθεί ρονσιν

ετι έν ταΐς ενναΐς (Θουκ. δ', 32"), ό'ντας δηλ.—ώς εμού μόνης πε-
Λας (σ. Κ. 83), ούσης δηλ . — ών νφηγητών (σ. Τ. 91)6), όντων δηλ.
Λσαύτως καί ολόκληρος πρότασις' εις κόρακας (ερρε), πρός σε γβ-
νάτων νε.κετεύο>, κτλ. σ· 4,§. 14 — 16.σ. 5, 17—19). Ούτως ονχ ότι

=ού λέγο> οτι.-μή 0Γ£=μή ειποί ότι.— όπως άνήρ έ'σ£ί=όρα τίνι

τρόπω εσει άνήο. — όπως ε'σεσθε άνδρες άζιοι τής ελευθερίας ης
χέχτησθε (ξ. 'Αν. α', θ', 3). — όπως μή *ρεΐς (Αρφ. Βατρ. 7)=πρό-
σεχε μή. τό εϊπης (ϊδε σ. 165, §. 5).

§. 5. Εκ της συχνής δε καί ώρισμένης χρήσεως κατηντησαν οχι
μόνον εύληπτα πολλά επίθετα άνευ ουσιαστικών τιθέμενα, άλλα σχε-
δόν κατέλαβαν τόν τόπον αυτών. Ουτοί λέγομεν τή ύστεραία, κατά
γε τήν έμή-ν, δεξιά, διάμετρος, κτλ, μόλις έχοντες χρείαν να υπεν-
θυμ,ίσο^μ.εν δτι τό πλήρες έν τούτοις είναι ήμερα, γνώμην, χείρ,γραμ-
μή, κτλ.. Ούτως έν μέν ίλιάδος σ, 22 λέγεται άμφοτερησι χερσίν
ελών . . , έν Οδύσσειας Ε, 428 άμφοτέρη,σι χερσίν επεσσύμενος, έν
δε Οδύσσειας σ, 28 κό.ττων άμ φοτ έρησι. Τινά δε κατηντησαν οίον
έπιρρηματικά, έν μ.έρει μεν πρόχειρον έχοντα τό κατ' άρχάς ϊσως ά-
ναπληρούμενον ούσιαστικόν, ώς ά.πο τής 'ίσης (Θ. Α, 15), μοίρας δηλ.,
διά πάσης (Θ. Â, 1-1) τής νηός (ίσως), δυσκολο^τερον δέ άλλοτε ώς
έκ καινής (Θ. Γ', 92), διά κενής (Θ. δ', 1 20)? χατςϊ μόνας (Θ. Α, 32).
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Αλλά καί τεθέντος οτι ευρίσκεται ουσιαστικών κατάλληλον προς άνα-
πληρ&>σιν, ήθελεν είναι βεβαίως σχολας-ιχώτερον του δέοντος το ζΖτζ&ν
καί γράψαι. διά κενής χειρός, κατά μόναο μερίδας, καί είτι τοιούτον.

6. 'Ελλείιί·εως είδος είναι καί ή άποσιώπησις, εν -/) ο ηρχι~
σμένος λόγος, δια διαφόρους αιτίας, καί πάντοτε επί ρητορικω σκο-
πώ, διακόπτεται" εί μεν δώσουυι γέρας 'Αχαιοί (Ιλ Α, 135) ενθα
έπρεπε νά ακολουθήσω καλώς έχει, παύυομαι, τι άλλο τι όμοιον, άλλ
b νους, σπεύδων εις το έν τω δευτέρω κώλω σπσυδαιότερο-ν, παρα-
λείπει τήν άπόδοσιν του πρώτου. Ωσαύτως παρά Ξενοφώντα [Αν. Β\
ζ', 15)' εί μεν σύ τ ι έχεις, ώ Μηδόσαδ ες, λέγειν' εί δε μή, ήμεΐς
πρός σε ε'χομεν.—και ήν μεν ζυμδβ ή πείρα' είδε μή (θ. Γ', 3).
Αλλά καί όλως άποσ«οπωμένου του δευτέρου κώλου" ην σ εΛω ποτέ
(Σ. Κ. 810).

§. 7. Επειδή εν τούτοις άποσιωπαται η άπόδοσις, διά τούτο ïj
πλοκή αύτη καλείται Σχήμα Άνανταπόδοτον, συνηθέστατον Ôv παρ-
Αττικοΐς ('ιδε Ξ. Κ. Π. Η, ζ', 22. 'Απ&μν. Γ', ά, 9. Γ', θ', 11. Πλ.
ΤΙ ρω τ. 325. ΙΙολιτ. Θ', 575, κτλ)' όθεν παρά τοΊ-ς γραμματικούς
λέγεται αττικόy δε καί τό άνανταπόδοτον (Γρηγ. Κορίνθ.). Αμφι-
σβητοϋσι 6ε περί άλλ ων τε και π ερι τού (Ξ. 'Αν. Ζ', ά, 31)
ειπείν ότι ήμεΐς ουδέν βΐαιον ποιήσοντες παρεληλύθαμεν είς τήν
πδλιν, άΛΛ' ?V δυνώμεθα παρ' τύμών αγαθόν τι εύρίσκεσθαι"
είδε μή, κτλ' ενθα τό ήν δυνάμεθα ot μέν ώς έν παρενθέσει δέχον-
ται='ίνα ίδοψεν εί, κτλ, οί δέ είς τά άνανταπόδοτα ελκουσιν* ούτω
καί τό θουκυδίδειον (δ'. 13)- ήν μεν άντεκπλεΐν έθέλωσι σφίσιν ές
τήν ενρνχωρίαν, ένθα ώς άπόδοσιν δυνατόν έννοήσαι τό ώς έν ταντρ
(τή ευρυχωρία), ναυμαχήσοντες ή ίνα ναυμαχήσωσιν.

§. 8. Τό άντίθετον τοϋ προηγουμένου εί-ναι ό δυνητικός λόγος, ά-
πόδοσις ών τοϋ υποθετικού λόγου, κατά παοάλειψιν της ευκόλως έν-

νοουμένης προτάσεως' βουλοιμην άν= βουλοιμην άν, ει δυναίμην.-

ήδέως άν ήκουσα—·$ίως άν ήκουσα, εί έςήν, εί έλέγετο.— ούδ «V
είς άντείποι (α.).—ήδέως άν εγωγ' έροίμην (δ.—ϊδε σ. 171).

§. 9. Ως δέ διαφέρει τής άποσιωπήσεως η ελλεηΙτις καθ' ό τι ή
μέν πρώτη γίνεται διά ρητορικόν, ή δέ δευτέρα διά γραμματικόν
σκοπόν, ούτω διαφέρει κατ' άλλον λόγον καί τής βραχυΛογίας.

10. Βραχυλογία ιδιαιτέρως παρά τών νεωτέρων φιλολόγων
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ονομάζεται είδος ώρισμ-ένον ελλείψεως, έν ω παρίσταται μεν oîov èV
λεΤπόν τι, ώς έν τ*ή κυρία iJJeiifrst, όπερ επρεπε κατ' άκριβολογ(αν
καί προς ολοκληρίαν του λόγου νά τεθή, αλλά μ.όνον κατά τό φαινό-
μενον,άλλως λανθάνον έν τοις ήγουμ.ένοις ή έπομ.ένοις, ήτοι αυτό τοϋτο
ή σύστοιχον τν\ ρίζ'ρ της λέξεως, διάφορον μ.έν κατά σ^ηματισμόν,
συγγενές δέ κατά τήν εννοιαν, ενίοτε δέ καί όλο^ς διάφορον ή καί τό
άντίβετον, έπομ.ένως αυτόθεν κατ* άναλογίαν παραλαμβανόμενον.

§. il. Κατά τόν πρώτον τρόπον ή αυτή λέξις άπα?; τεθείσα πρέ-
πει νά έννοήται δίς' άπαν $εοϋ μοι δώμ' ϊν* άν Jâ6r\ μ ύπνος (Εΰρ.
*Ιωνι, 3 1 5)=άπαν θεοΰ δώμ* έστί μοι δώμα.—(piJôxfroyov δε χρή-
μα θη.ΐειών έφν Εύρ. Φ. 206)=τό y ρήμα τών θηλειών εφυ φιλό-
ψογον χρήμα. Εις ταύτα έλκει ό Ερμάννος καί τό (Σ. Φ. SI) à.LÎ
ήδυ γαρ κτήμα, κτλ=ήδύ κτήμά έστι τό κτήμα τής νίκης λαβείν.
Καί έν τούτοις μ.έν τό ύποκείμενον παραλαμβάνεται έκ του κατηγο-
ρουμένου, έν δέ τώ έπομένω παραλαμβάνεται τό κατηγορούμενον έκ
τοΰ υποκειμένου* ισθι γαρ έζ έμέο τά ποιεύμενα υπό Μήδων (tip.
Η, 80)=ίσθι εξ έμέο ποιεύμενα τά ποιεύμενα υπό Μήδων.

12. Ωσαύτως τό αυτό ρήμ.α είς τό εν κώλον τιθέμ.ενον έννοεΐται
καί εις τό άλλο* ύ μεν πεπραιιένος ην τον υίτον, ό ΰε ένδον άπο'
κείμενος (Δ. Φαίνιπ. 1040) —χατά μεν εΛενσαν αυτού τήν γυναί-
κα, κατά âè τ à τέκνα (Ηρ· £)', 5)· Καί ποόθεσις παραλαμβάνεται

έκ κώλου εις κώλον' ή ά./ος ή επί τής γής ίόδ. Μ, 27).--Jiapt-

τεσσί τε καί συν 'Αφροδίτη (Πίνδ.). όμοιους σύνδεσμος' ζό)ει δγε ϊ)
τέθνηχεν (0δ.). — έχόντα μήτ άκοντα (Σ. Φ. 77 1) = μήθ' έκόντα
μήτ? άκοντα.—γή δ' ούδ' άνήρ, ούδ' ουρανός ήν (Αρφ. Ορν. 694).

§. 13. Καί ολόκληρος λόγος ο προηγούμενος παραλαμβάνεται έκ
του πρώτου είς τό δεύτερον κώλον. Ούτοις, είπόντος του Σωκράτους
ουχοϋν χακω ύπεpôàJJov το άδικεϊν κάκιον αν εΐη τον άδικεΐσθαι;
αποκρίνεται 6 Πώλος δή.Ιον δή ότι (Πλ. Γοργ. 375)—δήλον δή ότι
κάκιον άν ε'ι'η. Ούτως έπί τών υποθετικών λόγων τό εί δε μή περιέ-
χει έν έαυτω όλόκληοον προηγούμενον λόγον" εΐ μοι θέμις, θέΛοιμ
άν, εί δέ μή, πάρε ς (Σ. Φ. 661) = εί δέ μή θέμις μοι. Η τοιαύτη
πλοκή τοΰ λόγου καλείται Σχήμα άπο κοινού, διότι ή αυτή λέςις ή
ρήσις, άπαξ τεθείσα, εννοείται άπό κοινού είς αμφότερα τά κώλα>
§. 14. Κατά τόν δεύτερον τρόπον γίνεται ή βοαχυλογία, όταν εν-
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νοήται μέν ή αύτη λέ£ις αλλά κατ' άλλον σχηματισμ.όν διάφορον είς
αριθμόν, εις ποόσιοπον, εις χρόνον, εις έγκλισιν, κτλ, ή εις πολλά
δ.'Λοϋ* σύ τε "Ελλην εί, ή μ εις τοσούτοι όντες (Ξ. Β , 16)

=καί ήαεΐς Ελληνές εσμεν.— ου γάρ δtel τήν παράνομον ένοίκησιν
αί ξυμφοραϊ γενέσθαι τ(\ πόλε ι (Θ. Β , 17), ένθα παραληπτέον τδ
δοκοϋσιν εκ του π ρ οηγηθέντος Jo-vét' τουναντίον δέ παρα το> αυτω
Θουκυδίδη ολίγον τι κατο^τέρο) (β', 20) λέγοντι r ο πεδίον τ ε αεί ν
και προς αύ'ήν τήν πόλιν χωρήσεσθσι, παραληπτέον τό έδόχει έκ
τοΰ προηγηθέντος έδόκουν.— οί στρατηγοί έν άθυιιίςι ήσαν, δτι αύ-
τοίς τοϋιό τε πρώτον άντεκεκρούχει καϊ οί ' Ρηγΐνοι, ούκ έβελή-
σαντες £νστ ρατεύειν (θ. Τ', 4 6)=καί οί Ρηγΐνοι άντεχ,ε/.ρούκεοαν.
—ήκεΐς δε όμοιοι τότε καϊ νυν έσμέν (Θ. Η', 36)=καί τότε ήμεν
καί νΰν εσμέ ν.

§. 15. Τοιαύτα είναι καί τά ώ μήτε ρ, ώς πράσσεις κάκτος, όσον

περ ευ ποτε (Εύρ. Εκ. 56), ένθα παραλαμβάνεται τό επ ρασσες.-

σύ μεν τιμής, ήμεΐς δέ ησυχίας έπιθυμοϋμεν.—roTç γε Αθν-
ναίοις βοηθεΊν, όταν ι).τ' άλλων, καί //// αυτοί τούς πέΑας άδικώσιν
(Θ. Τ', 79) = οταν υπ' άλλίον άδικώνται.—οι (Αθηναίοι) αρχειν τ ε
τών ά.IJων άζιοΰσι και έτιιόντες τήν τών πέλας δηοϋν ή μάλλον ?}
τήν εαυτών ύράν (θ. Β', 1 1 )=δραν δηουμένην.— ημείς δέ έν ούδε-

~ ι >1 y ' \ 3/ ' ~ / '

μια πω τοιαύτη αμαρτία όντες ού τ αυτοί υύθ υμάς όρων τ ες (0. Ar
78)=ούθ'υμάς ορώντες έν τοιαύτη αμαρτία οντάς. — ourf πάσχον-
τες κακόν ούδέν ούτε μέλλοντες (Ισ.)=μέλλοντες πάσχει ν.

§. 16. Αυσκολώτερος είναι ό τρίτος τρόπος τής βραχυλογίας,
καθ δν ούτ αυτή ούτε σύστοιχο; λέςις έπαναληπτέα έκ τοΰ ενός
είς τό άλλο κώλον, αλλά κατά τήν εννοιαν μόνον συγγενής, είς εύ-
ρεσιν τής οποίας πολλάκις πρέπει νά μοχθήση 6 νοΰς* ώς έκάσζω
έργον προτάσσων (Πρ. Α, 1 14):^=ώς Ικάστω ήρμοζεν.— απέπλευ-
σαν ώς έκαστοι κατά πόλεΐί (Θ. Α', 89)—ώς έκαστοι εί/ον πατρί-
δος, ούτως απέπλευσαν έκαστοι είς τάς εαυτών πατρίδας.

§. 17. Ούτω βέβαια καί τό παρά Θουκυδίδη (α', 14 2) τό δε
ναυτικόν τέχνης έστιν, ώσπερ καί άλλο τι, καϊ ούκ ενδέχεται, ο-
ra*" τύχη, έκ παρέργου μελετάσθαι, άλλά μάλλον μηδέν έκείνω
πάρεργον γίγνεσθαι' ένθα προ τοΰ γίγνεσθαι έννοη τέον τό έκ

τοϋ προηγηθέντος èrJfij^frai κατ' άναλογίαν παοαλαμ.βανόμενον.—
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χαί βασιλεΐ ètjîvai άεί επί τούς αύτοϋ (=αύτοθι, έν Ασία) λυπη-
ρούς τούς έτερους έπάγξιν (Θ Η, 46)=ζζε£ί ιναι εφη, εκ του ποοη—
γηθέντος παρηνει παραλαμβανόμενον. Εν δέ τω (θ. Λ, 85) χαί τήν
αιτίαν ούχ έ'ήω πιστή ν άποδ εικνύναι άλ,Γ ή àôtxor τήν έλευθε-
ç'iar έπιχρέρειν ή ασθενής xal Αδύνατος τιμωρήσαι τά πρός Αθη-
ναίους, ην έπίωσιν, άφΐχθαι, έν τω δευτέρω κώλω άναπληρωτέον τό
δόζω, έζ όλης της προηγουμένης ρήσεως παραλαμβανόμενον.

§. 18. Γίνεται δέ τούτο μάλιστα επί αντιθέσεων, έν αίς άναπλη-
ρωτέα ή αντίθετος έννοια* νυκτί if όμως πλείειν (όδ. Ο, 3-3) =

νυκτί καί ήματι-ί ύ πράσσε' τα φίλων ο ούΰέν ήν τις ô υ ατυχή

(Ευρ. Φ. 40 6)=·. ευ ττρασσε καί τά φίλων εσται τι, κτλ. (ϊδε σ. 24,
§. 2)' άλλojç δε ο ΟυαλκεναΤρος' ούτο>ς επί του ούχ ήχιστα πολλά-
κις αντιθέτους έννοητέον τό μάλιστα.

%. 19. Κατά τά προηγούμενα (§. 14—15) μετά πλείστων άλλων
είναι καί τά επόμενα* τοις δέ βοηθυϋσιν ή πόλις ή πέμπουσα πα~
ρεχέτω μέχρι μέν τριάκοντα ήμερων σΐτον, έπήν ε J G η ές τήν πό-
Λιν τήν έπαγγεί ίασαν βοηθεΐν ^Θ. Ε, 47), ένθα μετά τό έλθη έν-
νοειται τό ή βοήθεια, έκ του προηγηθέντος βοηθοϋσιν.— οί γάρ οί
άρχοντες άλλων, ώσπερ και Λακεδαιμόνιοι, ούτοι δεινοί τοις νι-
χηθεϊσιν, άλλ ήν οί ύπήκοοί που των άρξάντων αυτοί έπιΟεμενοι
χρατήσωσιν (θ. Ε, 91), ένθα μετά τό άλλά έννοητέον δεινόν, πα-
ραλαμβανόμενον έκ του προηγηθέντος δεΐ)θί.

§. 20. Ωσαύτως δε καί τά έςής, έν οίς έκ του προηγουμένου
έξακτέον τό άντίθετον" αμελή (Τ α ς ω > π ε ρ οί πολλοί (Πλ. 'Απολ. 36),
επιμελούνται δηλ.—άλΧ ου δίκαιον (τούς μέν πολεμίους ώφελεΐν,
τούς δέ ς υ γγ ε ν εις διαφθεΐραι), άμύνειν δέ (Θ. Τ', 79)=άμύνειν δέ
δίκαιον. — ο τ έχων αμφότερα (τό γνώναι τε καί σαφώς διδάξαι),
τή δέ πόΛει δύσνονς, ούκ αν ομοίως τι οικείο ς φράζοι' προσόντος
δέ καί τούδε (Θ. β'? 60)= καί τούδε τού εύνου τη πόλει, κτλ.

§. 21. Εις τήν βραχυλογίαν, γενικώτερον έκλαμβανομένην πρέπει
νά άναχθη βέβαια καί πασα άλλη πλοκή λόγου συντασσόμενη. Ούτω,
π. τό (Ξ. Ά ν. É, γ', 12) άλσος ήμέρων δένδρων έφυτεύθη όσα
έστι τρωκζά ώραΓα=δένδρο:>ν όσα εστίν οία τροοκτά ωραία φέρειν.
— ό Jè (Ξενοφών) rowc ήμετέρονς πόνους έχει (Ξ. Αν. Ί· ,ς , 9)=τόν
μισθόν τών ημετέρων πόνων* ούτο^ς έν τη συνήθεια τρώγει τούς κό-
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πους μου.—εί μέΛλουσι τοιαΰται άιάνοιαι έγγραφήαεσθαι άνθρώ-
ποις (Ξ. Κ. Π. Γ', γ', 52) —ταΤς τών άνθρο^πων ψυχαΤς.— έπιθυμή-
σαντες δέ κύριοι είναι πάντων, âià ταύτα και ών ειχον άπέτυχον
(Ξ. Κ. Π. α', ς, 45)=ών τε έπεθ ύμησαν καί εκείνων α είχον απέ ·
τυχόν. — καί είκοσι μάλιστα ένέμειναν τί} έξόδω εθελονταί τρόπω
τοιώδε (Θ. Γ', 20)=τρόπω τοιώδε παρασκευασθείσν].

§. 22. Ακριβώς δέ ειπείν καί πολλά τών έν τή «οχη τ°ύ πονή-
ματος τούτου εις τήν παράλειψπν έν γένει αναφερθέντων (σ. 3 — 4,
§. J1 — 13. σ 4 — 5, §. 14—I 9 j κυρίως εις τούτο το είδος τ*7ΐς πα-
ραλείψεως ανάγονται, εις τήν βραχυλυγίαν. Τοιούτον καί το τοντό
μοι έν τοις θειότατον φαίνεται γίγνεσθαι (Hp Ζ , 1 37)=έν τοις
θείοι; θειότατον (σ. 48, §. 22), κατ' άλλους δέ=έν τοις θειότατον
(=θειοτάτως) γινομ.ένοις.

§. 23. Ούτω λοιπόν καί τό άσύνάετον σχήμα λεγόμ.ενον εις τήν
βραχύ λογία ν ανάγεται. Καλείται δέ άσύνάετ ον σχήμα ή άνευ συμ-
πλεκτικών καί συνδετικών μορίων πλειόνων συμ.πλοκή" ην τε έν τω
στρατεύματι πάντα ομού άκούσαι, όλοφυρμός, βοή, νικώντες, κρα-
τούμενοι, άλλα όσα έν μεγάλω κινόύνω μέγα στ ρατόπεάον πολυ-
ειδή άναγκάζοιτο φθέγγεσθαι (Θ.Ζ',71)·—συμβα.Ιόντες τάς ασπί-
δας έωθούντο, έμάχοντο, άπέκτεινον, άπεθνησκον (Ξ. rΕ J J. Δ', Γ',
12). Ούτ&^ς άσυνδέτως έκφέρεται τό άνω κάτω έν τω άνάτρεψον
εμπαλιν, άνω κάτω τά πάντα συγχέας όμοϋ (Ευρ. -Β. 348. ίδε καί
Ιφ. Τ. 282), άλλως λεγόμενον άνω τε καί κάτω (Εύο. Φ. 1 88), κλ*
έκ τούτου δέ τό παρ' ήμΐν κατωνικόν— έπιπλα ή κινητή ουσία άνω
καί κατά κάτω μετακομιστή.

§. 24. ήσαύτως καί έπί πλοκής ολοκλήρων λόγων' καί έκ τών
παρόντων ελπίδα χρή έχε ι V ήδη τίνες καί έκ δεινότερων η τοι-
ούτων έσώθησαν_ (Θουκ. Ζ', 77), ένθα δικαιολογείται τό άσύνδετον,
κατά τον Πό^πον, δια το πάθος τοϋ λαλοϋντος.—τους τά τοιαύτα
παρά τών θεών πυνθανομένους άθέμιστα ποιεΐν ήγεΐτο (Ξ. Απομν.
Α, ά, 9), όπερ οίον άνακεφαλαίωσις τών προηγουμένων. — ούκ αν πολλή
άμαθία ειη καί κακοδαιμονία τοις έπ ώφελεία πεποιημένοις έπί
βλάΰη χρησθαι ; (Ξ. Απομν. Β', γ', 19)—έ> ί ΰέ μόνω προέχουσιν
οί ιππείς ημάς' φεύγεtr αύτοΐς άσφαλέστερόν έστιν ή ήμΐν (Ξ. 'Αν.
Γ, β, 19)' ένθα τό τελευταΐον είναι άνάπτυξις τοϋ προεξαγγελθέν-
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τος* οΰτο) καί έπί συμπερασμάτων' μή καταφρονεί, εφη, ώ Νιχομα-
χίδη, τών οικονομικών άνάρών (Ξ. 'Απομν. Γ , δ', 12). Καί επί
αλλίον προσέτι περιστάσεο.>ν γίνεται το άσύνδετον, περί ού καί ιδιαί-
τερα πονήματα εγράφησαν (ϊδε καί ΛογγΤνον Κεφ. ΙΘ').

§. 25. Εις τήν βραχυΛογίαν ανάγεται καί το συντακτιχάν σχή-
μα το καλούμενον Ζεϋγμα. Καλείται δε ζεϋγμα εκείνη του λογού ή
πλοκή καθ' ήν εις πλείονα κώλα τίθεται έν κοινον ρήμα, ούτινος 0-
μ.ως ή έπί τοΰ ενός σημασία δέν άρμ.όζει εις τό άλλο, άλλά πρέπει
ή τό αυτό νά έκληφθή κατ' άλλην σημ.ασίαν, ή έκ τής συγγενείας
το"3ν έννοιών τοϋ ενός και άλλου κώλου πρέπει νά έξαχθτι άλλο ρήμα
κατάλληλον' εΛεν J Οίνομάου βίαν παρθένον τε σύνευνον (Πινδ.
Ό Λ. λ, 88), ένθα τό ε J εν έπί μ.έν τοΰ πρώτου κώλου σημαίνει τό
ε νίκησε ν ή εφόΐ'ε υσεν, έν δέ τω δευτέρω τό έ'Λαβεν.—ή μεν (Θέτις)
είς άΛα άΛτο, Ζευς (f εόν πρός δώμα (ϊλ. Α, 532), ένθα παραλη-
πτέον ε'6η ή άλλο τι τοιοΰτον άνάλογον' όθεν καί έξ άναΛόγου èv-
νοείσθαι λέγεται περί τών τοιούτων* ούτο) και ή πνοαΐσιν η βαθυ-
σκαφεΐ κόνει κρύψον (σ. 3ΗΛ. 435\ ένθα ή άγνοια τοΰ τοιούτου
σχήματος έγέννησε τάς άτοπους διορθώσεις ποαϊσιν καί ροαΐσιν' έν
φ έν τώ πνοαΐσιν, έκ τοΰ έν τω επομένω κρύψον, παραληπτέον κατ
άναλογί αν piifror, δός, ή τοιοΰτόν τι' τοιοΰτον και τό (σ. Τ. 27 1)
S-εούς εύχομαι μητ" αροζον αύτοΐς γήν άνιέναι τινά' καί τοΰτο δι-
ορθωθέν, καί τό (Πλ. Χαρμ. 1 6 1 ) υποδήματα σκυτοτομεΐν, καί Λή~
κυθον καί στΛεγγίδα, aJ.la πάντα κατά τόν αυτόν Λόγον, καί πολ-
λότατα άλλα, περί ών έν τή όσον ούπω έκδοθησψ.ένη Β' Περιόδω.

§. 26. Εις τό ζεϋγμα ανάγεται καί ή πλοκή τοΰ λόγου καθ' ήν
τό ρήμα τοΰ προηγουμένου κώλου, συνεπτυγμένην εννοιαν έχον, συν-
άπτει δύο εννοίας είς μίαν" άνίστατο είς οϊκημά τι (Πλ. Φαίδ. 116)
=άνίστατο ίνα πορευθή, κτλ.— βοά πυρ καί δικεΛΛας, ώς κατα-
σκάάων τήν πôJir (Εύρ. Φ. 1 162)=βοών αιτεί.— εδουΛεύοντο èx-
Λιπεΐν τήν πόΛιν είς τά άκρα τής Ευβοίας (Hp. Τ', 100). Ούτω
παρ' ήμιν Λείπει είς τήν ζενιτείαν. Ωσαύτως οί 'Αθηναίοι μετε-
γνωσαν Κερκυραίοις ζυμμαχίαν μή ποιήσααθαι (α', 44)=μετέ-
γνωσαν καί έγνωσαν.

§. 27. Ζεύγματος είδος είναι καί εκείνη ή πλοκή τοΰ λόγου, καθ
ή ν δύο ενικά υποκείμενα έχουσι κοινό ν ρήμα, κατά πληθυντικόν άρι-
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θμόν μεσολαβούν' Π νριφλεγέθων Ζε ρέουσι Κωχυτός θ', κτλ. (0δ.
Κ, 514. ϊδε καί ίλ. Ε. 77 4. Υ, 138) Ωσαύτως καί ή κατά πτω-
τικών σύνταζιν μεσολάβησις πληθυντικού Επιθέτου είς όύο ενικά ου-
σιαστικά ανήκοντος' τον μεν Εχίονα, χεχλάδοντης ήδα, τον δ Εϋ-
ρυτον (Πίνδ. δ', 179) Τοΰτο καλείται ιδιαιτέρως Αλχμανι-

χόν Σχήμα καί Προεπιζευχτιχόν ή 17 ροεπίζευι,ις.

Β . Περί Πλεονασμού και τών ύπ' αυτόν υπαγομένων

Σχημάτων.

§ 28. ό πλεονασμός είναι τδ άντίθετον τής έλλεί^εω<\ Δια τής
έλλεΐ.χί-εως παραλείπομέν τι όπερ έπρεπε μέν νά τεθή, άλλα δέν τί-
θεται ώ; ευκόλως υπό τοΰ \οός άναπληρούμενον, διά τοΰ πλεονασμού
προστίθεται τι όπερ φαίνεται περιττόν, ώς δι' άλλης ήδη συνωνύμ.ου
λέξεως ρηθέν' 'Αλέζαν^ρος ό Φιλίππου (υίός).—ώνομασμένος χέ-
χληται, κτλ.

29. Αν καί ό πλεονασμός φαίνεται εύκολώτερος τής προεξηγη-
θείσης έλλείψεως, εχει όμως καί ούτος τάς δυσκολίας του" διότι, ει
μέν ό πλεονασμός έμφαί/ει τι περιττόν, πάνθ'όσα τιΟεμ,ενα είς τον
λ.όγον δέν προσθέτουσι μ.έν νέαν εννοιαν, αλλ έμποιοΰσι άύναμιν,
ρικ, (ΐίάκρίσ^κ, περιγραφήν καί πληρεστέραν έχψρασιν, δέν πρέπει
να άναχθώσιν είς τους πλεονασμούς, διότι δέν είναι πάντη πάντως
περιττά, ώς ά "αιτεί ή φύσις τοΰ πλεονασμού.

8. 30. Δ'.ά τοΰτο, άφαιρέσα·>τες έκ τών καθαρών πλεονασμών τους
φαινομένους πλεονασμούς, ώς έκ τών κυρίων ελλείψεων τάς κατα-
χοηστικωτερον ελλείψεις λεγομ.ένας, ήλάττωσαν παοαπολύ τον αρι-
θμόν καί τών έλλείψεων κζί των πλεονασμών οι περί τά τοιαΰτα
ασχολούμενοι φιλόλογοι.

§. 31. Επειδή τό ύποκείμενον είναι ώρισμένον, καί άπλούστατον
το καθαρόν συνδετικόν, δια τοΰτο οί πλεονασμοί εύκολώτερα πίπτου-
ν:.·; έπί τών κατηγορουμένων καί έπί τών προσδιορισμών' γένει
γενναία (ΐΐλ. Σ. 2 il ). — φυγή (Πλ. Συμπ. 195). — φύσει

πεφυχώς (Ξ.), κτλ. Εξαιρέτο^ς δε έπί τών μ.οοίων' pcou πολλω μετέ-
πειτα χρόνω ύστερον (Ho.).—πάλιν αύθις. — ούτως ωσαύτως (Πλ.).
-—όποια χισσός δρυός όπως τήςδ' έπομαι (Εύρ. * Ex. 398). — όσον
άττό βοής ε'νεχα (Θ. Η', 92), κτλ. Πλεοναστικά είναι καί τά παίδων
άπαιδες (Εύο. 'Α/δρ. 613).—οίχοφύλαζ δόμων, κτλ.
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32. Χωρίζουσι δε τών κυρίίον πλεονασμών τάς πολλών ένεκα
γινομένας προσθήκας εις τον λόγον' ά. περισσό./ογίας χάριν προς
μείζονα τοϋ πράγματος άνάδειςιν* πολεμίζειν ή δέ (ΐάχε οθαι, ηγή-
τορες 7)ô ε μέδοντες, θάνατον τ ε μόρον τε' β . έπε ξηγήσεως χάριν'
ίππους άθ Λοφόρους, oî άέθλια ποσσίν άροντο (ίλ. I, 124). — πο-
λύτροποι- (=πολύπληγκτον), δςμάλα πολλά πλάγχθη (όδυσ. αρχ.)'
γ . περιγραφής και πληρεστέρας εκφράσεως χάριν' όδυρμάτων
θρήνοι, θρήνων όδυρμοί, κοίτης λέκτρον, λέχτρων κοϊται, καί άλ-
λα τοιαύτης φύσεως' συνήθης δε μάλιστα ή τοιαύτη λογοπλήθεια
το'ϊς τραγικοΤς ποιηταΐς πρός περιγραφήν πάθους, εις υπερβολήν
πολλάκις καταντώ σα.

§. 33. Εις τούτους ανάγεται και ή πλοκή του λόγου, καθ' vW ή
αυτή έννοια εκφέρεται καταφατικούς τε και άποφατικώς' κατ sit σαν
ούδ ύπερ αίσαν (ίλ. Ζ, 333). — εκαστάττο, ούΰε μά,Γ εγγύς (Ϊλ. Κ.
1 i 3). — ού γάρ μοι. δοκέεις ό κάκιστος Αχαιών, άλ.Γ ώριστος (0δ.
Ρ, J 45).— ούχ ήκιστα, αλλά μάλιστα (Hp. Β', 43).—Σύνηθες δέ
τοϋτο τοΤς ίωσι μ.άλιστα, καί φύσει λαλιστέρο'ς ούσι καί προσπα-
θοϋσι να άφαιρέσωσι πασαν αμφιβολία ν περί τοϋ πράγματος, παν-
ταχόθεν θεο^ρουμ.ένου. Αλλά καί παρά τοις Αττικοΐς απαντώνται*
γνωτά κ' ούκ άγνωτα (Σ Φ. 58) —έκόντες, ούκ άκοντες (Ευρ. Ανδρ.
357).—μέγιστον δέ χαι ονχ ήκιστα έβλαψεν ό παιωνισμός (Θουκ.
Ζ', 44).— βία λαμβάνειν, où πείθοντας (Ξ. y/r. Ε, έ, 11). —
.π^όζ" ύμάς καί ούκ αποκρύβομαι (Δημ. Χερσ. 108). Τοϋτο δέ με-
τά τών ομοίων ονομάζεται Σχήμα έκ παραλλήλου, παρά δέ τοις
νεωτέροις άντιθετικος παραλληλισμός.

§. 34. Εις τους πλεονασμούς ανάγεται και τό σχήμα τό παρά
το"ΐς γραμ-μ-ατικοΐς καλούμενον î^îcî δυοΐν, οίον ^pucrôr *αί
»?αζ=χρυσάς φιάλας. Τοιαύτα καί τά παρ Ηροδότω (Α, 111) ε-
θάμβεον J' ορέων χρυσώ τε καί ειμασι κεκοσμημέ)*ο^=χρυσοΐς ει-
μ,ασι.—καί (Γ', 1) £> έσθήτί τ ε ν,αί χρυσώ=εν έσθήτι χρυσή* ούτω
καί (Πινδ. Πυθ. α', 37) στεφάνοις ϊπποις Γ£=στεφάνοις ιππικούς,
έν ίππικοίς άγώσι δηλ. διδομένοις.

§. 3 5. Καίτοι δέ έπροσπάθησαν οί φιλόλογοι να διαστείλο^σιν
ακριβώς τα τής κυρίας ελλείψεως καί τά τής βραχυλογίας, τά τοϋ
κυρίως Υ,αο καθαρού πλεονασμού καί τοϋ καταχρηστικώς λεγομένου
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π.Ιεονασαοϋ, μένουσιν όμως πολλά άμ.φ'.βαλλόμενα, πολ.λά περί ών
διαφο>νοΰσιν οί περί τά τοιαΰτχ δεινοί ει πρέπει νά «ναχθώσιν εις
τό έν η τό άλλο είδος έκατέρου τοΰ γένους.

§. 36. Κι μέν ονομασθώσι καθαροί πλεονασμοί τά εν τω παρόντο
νυν (Ξ. Κ. Π. Γ', ά, 2y).—rfià παντός άεί τοϋ χρόνου (Ξ. Κ. π.
η, β', i).—ά;·*?1 ου . . . τούτου (ξ. Κ. π. Ε', β', 8), ισως καί

τό αύτόθεν εί. αυτής (Ξ. Κ. Π. Ε', β', 31)' ώσαύτως τά κραυγή
βοάν (Ξ. Κ. Π. α', ς-', 40).—δοόμω 3-etr (Ξ. 'Αν. δ', ς-'- 25).—
φεύγειν φυγή (Πλ· Συμπ. 195), κτλ' δυσκόλως δ μ. ω ς θέλουσιν έκ-
ληφθή ώς τοιοΰτοι πολλαί άλλαι φράσεις, έν αίς τό προστιθέμενον
χρησιμεύει είς άκριβέστερον προσδιορισμον τοΰ ηγουμένου" Μή-
δους ενθάδε (ξ. κ. π. α', γ\ 1 5).—-ΌΪκοθεν έκ Περσών (ξ. κ. π.
Γ', β', 29)'—ενθάδε ποι πρός τόν Π ακτω.ΐόν ποταμό ν (Ξ. Κ. π. ζ',
γ', 4). Ουδέ τά επόμενα δέ είναι πάντη πάντως αργά' χατεθεάτο
ά.ιο62έπων (Ξ. Α', ή, 14). — *ard μέρος μερισθέν τ ες (Ξ.
É, ά, 9,.—αποστιάσαζ εστρατοπεδ ενσατο χωρίς (Ξ. "Αν. ζ', β', 1 1).
—σ^κ roioyro) εθει έθιοθέντες (Ξ. Κ. π. λ\ ς-', 33), κτλ. Αλλά
όταν ή τοιαύτη έξακρίβωσις ήναι αδύνατο:, τότε άρκείτω, μέχρι δευ-
τέρων φροντίδων, ή έπι τό γενικώτερον χχρακνήρισις εί εστι πλέον
$ ελαττον τοΰ άπολύτως αναγκαίου.

Γ'. Περί "Ελξεως ή Έφέλξεως καί τών ύπό ταύτην
ύπαγομένων Σχημάτων.

§.37. "EJfc, * Ε φε.Ι £ίς ή ΕφέΑχυσις, κατά τόν μακαρίτην Κού-
μαν, έν τή συντάξει καλείται εκείνη τοΰ λόγου ή πλοκή, καθ' ήν δύο
κώλα συνδεδεμένα ούτως έπενεργοΰσι πρός άλληλα, ώστε ή τό έπό-
μενον έλκει καί συμμορφόνει πρός εαυτό τό ηγούμενο ν ή, αντιστρό-
φως, τό ήγούμενον συμμεταβάλλει πρός εαυτό τό έπόμ.ενον" τό ου-
rJç ian*' d àr?)p είδες γίνεται ούτός έστιν 8ν είδες άνδρα' έκ
τοΰ χρώμαι τοις άγαβοίς â έχω γίνεται χρώμαι οί ς ε χω άγαθοΐς.
Εν τω πρώτω παραδείγματι τό άνήρ, είς τό ήγούμενον κώλον ανή-
κον, μετατρέπεται είς τό (ïrrfya, κατά τήν πτώσιν τοΰ αναφορικού
or, είς τό έπόμενον κώλον ανήκοντος* έν τω δευτέρω παραδείγματι
τό α τοΰ δευτέρου κώλου Ιγινεν, otc κατά τό αγαθοίς τοΰ πρώτου.
§. 38. Δεν υπάρχει 'ίσως Ιδίωμα ή σχήμα έν τή έλληνική συν-
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τά^ει ούτε γενικώτερον ούτε ποικιλνώτερον παρά τήν έ'φελζιν ήτις,
τείνουσα νά ένωση είς εν όύω κενωρισμ.ένας εννοίας, μεταβάλλει καί
μεταμ.ορφόνει τά κώλα τοϋ λόγου είς τοιούτον τοόπο^, ώστε πολλά-
κις καταντώ σι δυσδιάγνωστα.

§. 39. Παρατηρείται δέ μάλιστα ή εφελζις έπι τών αναφορικών
λόγων, μετασχηματίζουσα, ώς ειπομεν, ήτοι τό ήγούμενον κατά τό
έπόμ.ενον ή, αντιστρόφως, τό έπόμενον κατά τό ήγούμενον, άπερ εί-
ναι τά δύο κυριώτεοα εϊδη τοϋ περί ού δ λόγος τούτου crp^iaroç η
ίδ ιώματος.

§. 40. Εκ δύο μερών συνισταμένων τών αναφορικών λόγων (σ.
172, 2), ή φύσις αύτών απαιτεί ώστε τό μέν πρώτον, τό άνα-
φερόμενον, νά εχ-^ τήν βάσΐν τής αναφορά;, τό δέ δεύτερον μέ-
ρος νά εχη τό άναφοριχόν, άναφέρον καί αναπολούν τό έν τώ πρώ-
τω μέρει. Πτωτικόν δέ 0ν τό άναφοριχόν -ρέπει, κατά τήν τακτι-
κωτέραν πλοκήν, νά σύμφωνη κατά γένος κβιί κατ' αριθμόν πρός τό
προηγούμενος τό άναφερόμενον, ή δέ πτώσις νά τίθηται ώς απαιτεί
τό οήμα εκατέοου τοϋ κώλου' iVri δίχης οφθαλμός, ôç τά πάν θ δ-
ρα (Γν.). — Σωκράτης ήναντιώθη τοιαντι/ ορμή του δήμου, οΰ^
ar οίμαι άλλον ούδένα άνθρωπον ύπόμεΤναι (Ξ. 'Απομν. Δ', δ', 2).

§.41. Καί τ*ϋτα μ.έν κατά τήν φυσικωτέραν πλοκήν, δυνάμ.ει
δε τής έφέλ-ζεως τοϋ πρώτου είδους, τό άναφερόμενον ούσιαστικόν,
όπερ επρεπε νά προτάσσηται μ,εταβάλλον Οέσιν, μ.εταβάλλει καί
πτώσιν, τιθέμενον έν τώ κώλω τοϋ αναφορικού καί κατά τήν πτώσιν
αύτοϋ* ούτο^ς, ώς «νο)τέρο3 ε'ίδομ.εν, έκ τοϋ ούτ-ός έστιν ό άνήρ or
είδες, γίνεται ούτός έστιν άν είδες άνδρα' έμφάσεως δέ καί μ,είζο-
νος άναδείςεο^ς /άριν καί προτάσσεται όλόκληρον τό άναφορικον
κώλον, ούtoj ρ.εταβεβλημ.ένην έχον τήν πτώσιν" or είδες άνδρα ον-
τός έστιν. — τόν άνδρα τούτον δν πάλαι ζητείς οντός έστιν ένθάδε
(2. Τ. 4 49). — τήν ονσίμν tfr χατέλιπεν ού πλε/oroç at ία έστιν
(Λυσ. Αριςοφ. 2Ζρημ. §. 47).—Μελέαγρος τάς τιμάς ας έλαβε φα~
νεραί (S. Κννηγ. Α , 10) = φανεραί αί τιμαί άς Μελέαγρος ελαβεν.

§. 42. Ενταϋθα, νομάζω, έφελ^κτέον καί τό τοϋ Λυσίου ('Ερατ.
Φόνου Απολογία §. 32) έάν τις άνθρωπον έλεύθερον ή παΐδα αι-
σχύνη βία, διπλήν τήν βλάβην όφειλειν, έάν δέ γυναίκα έφ αίς-
τιεμ άποχζείνειν έ'ζεστιν, έν τοις αύζοϊς ένέχεσθαι. Αλλ' έν τούτω'
(ΣΤΝΓ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α.) 14
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ά. aèv μετά το γυναίκα προσθετέον πειθοΐ αισχύνη' β'. τοεπτέον

ν . > 7 IV, '7 r, 7 , '7 « / ,

το εφ αιςπερ εις το tva vj εφ οιςπερ αμαρ>τημασιν απο-

χτείνειν έζεστιν, έν τοΐς αύτοΐς έ νέγεσθαι' καί άνευ τούτου όμως,
δυνατόν, θηλυκού προηγουμένου, νά έπηται ούδέτερον, καί τοϋτο το
οοθότερον* έφ* α'κ,περ (αίτίαις) άποχτείνειν έζεστιν, έν τοΐς αύτοΐς
ένεχεσθαι, δ έστιν άποκτεινέσθω ^ΐδε Ταύλο^ρον είς τοϋτο το τοϋ
Λυσίου χωρίον).

§. 43. Συνήθως δε εκφέρονται ούτω τά ούδείς δς τις ον=·ουδείς
έστιν δς τις ού" ονδενός ότου ού πάντων αν υμών καθ* ή.Ιιχίαν
πατήρ εΐην (Πλ. Πρωτ. 317) ^ουδείς έστιν δτινος ούχ. αν ε'ίην πατήρ.
—Γοργίας ούάενί ότω ούχ άπεχρίνετο (Γΐλ. Μεν. 70) —ουδείς ήν
οτω ούκ. άπεκρίνετο· — ούδένα κίνδυνον δντινα ούχ ϋπ έμειναν οί
πρόγονοι [\.Στεφ. νθ )=ουδείς κίνδυνος δν^=πάντα.-Απολλόδω-
ρος κλαίων χαί άγανακτών ούδένα όντινα ού χατ έκλασε τών πα-
ρόντων, πλην γε Σωκράτους (Πλ. Φαιό. 127) = ουδείς ήν οντινα.
Το άρ/αιότερον παράδειγμα τής τοιαύτης συντάξεως άπανταται παρ
όμήρω (Ϊλ. Σ, I VK2)· άλλ ου δ' ούτευ οιδα, τεν αν κ Λυτά τεύχεα
δύω. Σπανιώτερον δ έν τούτοις τό βς (Πλ. 'Αλχ. Α', 103).

44. Τό δεύτερον είδος τής έφέλξεως καθ' ο τό επόμενον, υπό
τοϋ ηγουμένου έφελκ,όμενον, συμμορφοϋται καί συσχημ.ατίζεται κατ
αυτό, γίνεται, όταν τό μεν £ήμα τοϋ αναφορικού κώλου άπαιτή αί-
τιατικήν, τό δε άναφερόμενον ουσιαστικόν ήναι κατά γενικήν ή δο-
τικήν" άπό τών δώρων ών λαμόάνουσιν (Πλ )^=άπό τών δώρων,
ά λαμβάνουσι.—χειμωνος όντος οϊου σύ λέγεις (Ξ. 'Αν. Ε, ή, 3)
— οίον σύ λέγεις. — έ fελεγχομένης τής αίτιας, ής είχον (ϊσ. Αντίδ.
ιζ ).—τοΐς άγαθοΐς οίς έχομε ν έν τ ή ψυχή (Ισ. Σ υμμαχ. ι β ). Είς
ταϋτα ελκουσι καί τό όνηρικόν (Ιλ. Ε, 265) τής γάρ τοι γενεής,
ής Τρω'ί' περ ενρύοπα Ζευς δώχ .... Αλλά τοϋτο τότε άλη-
θεύει, όταν έννοηθή ότι ο Ζευς εδωκε τώ Tpw'fc δλόκληοον τήν γε-
νεά ν τών ΐππων εκείνων, ουχί δέ καί δταν είς τό ής δοθτι διαιρετική
εννοια=ές ή; έδωκε, κτλ. Ωσαύτως δε καί έναλλασσομ,ένης τής τά-
ξεως' άπολαύτο ών έχω άγαθών. — χρώμαι οίς εχω (<3ι6λίοις, κτλ*
καί παραλειπομένου τοϋ ούσιαστικοϋ* αμελώ ών με δει πράττειν
(Ξ.).—τον έλαβεν (ή πόλις ήμ.ών) άπασι μετέδωκεν (ίσ. ΙΤανηγ. ς·').
§. 45. Η αυτή ελζις επικρατεί ενίοτε, καί δτε το άναφορικόν
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κώλον επρεπε κανονικώς νά ήναι κατ όνομαστικήν' άνθρώπους αί~
ρούμεθα τους μεν άπόλ-ιόας, τούς δ αύτομόλους, oîc όπόζαν τις
πλείονα μισθόν δ ιδώ, μετ' εκείνων εφ ημάς άκυλονθήσουσιν (ΐσ.
Συμμ. ι ς )=ot, οπόταν, κτλ. — πολλά άν ειπείν έχοιεν " Ο λύνθιοι
νυν, α ro'r' ft προείδοντο ουκ άν άπόλωντο (Δημ.. Φ. Γ', ιδ').

§. 46. Γίνεται δε τοΰτο μάλιστα επί τοΰ οίος μετά τοΰ ρήματος
είναι. Ούτω, π. χ. ήδέως χαρίζονται οΐω σοι άνδρί (Ξ. Απομν. Β',
0 , 3). Τοΰτο κυρίως μεν έπρεπε νά ήναι à ν δ ρ ί τοιούτω, οίος συ εί'
διά δε τής έφέλξεως, παραλειπομένου τοΰ ρήματος είναι, γίνεται
άνδρί τοιούτω οϊω σοι, όπερ κατά μετάθεσιν γίνεται ΓΟΐΟί/τω οί'ω
àvôpij καί, τελευταΐον, κατά παοάλειψιν τής δεικτικής αντωνυμίας,
?)(?£G)Ç j^api^o'"^^ ο^ω cot άνδρί. Παραλείπεται δε καί τό ούσια-
στικόν, ώς χαλεπον ήρου καί οϊω γε έμοί πανζάπασιν άπορον (Πλ.
Σοφ. 237). Τοιαύτα δέ καί τά τήν γυναίκα εύρον δσην τ όρεος κο-
ρυφή)· (0δ. Κ, 113)=όση έστίν όρεος κορυφή. — το μεν (ρόπαλον)
άμμες έΐσχ,ομεν είσορώοντες, δσσον θ ίστόν νηός έεικοσόροιο
I, 32 1 )=τοΰτο ημείς ορώντες άπεικάζομεν είναι τόσον, όσος εστίν
ό ιστός νηός εϊκοσήρους.

§. 4/'. Καί ταΰτα μέν περί μεταβολής τής πτώσεο):, αλλ'έπί τών
αναφορικών ή εφελζις φέ^ει μεταβολήν καί εις τό γένος καί είς τόν
αριθμόν. Γίνεται δέ τοΰτο, όταν τό άναφοοικόν μετά τών ρημάτων
είναι, καλεΐσθαι, όνομάζεσθ αι καί τών ό μ οίο) ν προσλαμβάνη ομοιό-
πτο^τον άλλο όνομα' ό (φόβος' ό τότε παρών, ?}r aid ω εΐπομεν (Πλ.
iV. Γ , 699).—τον ονρανόν, cue πόλους κα.ΐοΰσι (Πλ. Κρατ.
405).—λόγοι

μην είσιν έν έκάστοις ήμών, ας έλπίδα,ς ό'Όμάζομεν
(ΓΙλ. Φιλ. 40). Τής αυτής φύσεως είναι καί τό (Θ. a', 68) ών τά
μεν (ή Ποτίδαια) επικαιρότατον χωρίον. Ωσαύτως δε (Θ. Β', 18) καί
αντω φρουρίω οί 'Αθηναίοι έγρώντο, οπότε πόλεμος καζαλάβοι^ζ
καί αύτη (τη Οινόη).

§. 4 8. Συνήθης δέ

η μεταβολή τοΰ αριθμού έπί τοΰ 0ς καί όστις
περιληπτικήν ίδέαν έχόντο^ν' κάκείνους στυγώ τούς παΐδας, ό'σπς
του μίτ άρσενος πατρός ουκ ώνόμασται, rrçç μητρός εν πόλει
(Εύρ.

i/J. 9S4).—γίγνονται πάνθΊ ό τι βούλονται (Αρφ. iY. 348)·
καί αντιστρόφως" τοΰ τ' ηκ $ rùr cot φανερά σημαίνω κακά (Εύο.
'λων. 945). Τοιοίΰτα είναι καί τά όσας δ" άφικνεΐζο τών παρά βα-

14*
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σιλέως πρός αυτόν, πάντας άπεπέμπ ετο . . . (Ξ. Αν. Α, ά, 5). — τών
βαρβάρων τίνες ιππέων διά τοϋ πειΠου έλαννοντες ώτινι έντυγ-
χάνοιεν, πάντας έκτεινον (Ξ. 'Αν. Β, έ, 32).—έκέ.Ιενε δέ χαίειν
άπαντα ότ(ο έντυγγάνοιεν καυσίμω (Ξ. Αν. Τ', ά, 15).

§. 49. Είναι δε σημειωτέα και ή περί στα σι ς καθ ην το άναφο-
ρικόν, υπό τής μετοχής ελκόμενον, μ,ονον εις αυτήν αναφέρεται καί
ουδαμώς εις το ρήμα εις Ô καί ή μ.ετοχή αποδίδεται. Εάν π· χ. ε'ί-
πωμεν rify-oc ο ' Α καρνάν ες τειγισάμενοι κοινόν δικαστήριον

είχον, το άναφορικόν ο αναφέρεται καί εις το ρήμα fJ^or καί εις τήν
μετοχήν τειχισάμενοι, δι' ης, οίον διά μέσου, εις το ρήμα, ώς προς
τέλος, φθάνομεν. Εστι δέ τούτο=6 έτείχισαν καί ê ειχον οί Ακ,αρ-
νανες* τουναντίον εις το (θ. Γ, 105) τείχος δ ποτ ε Άκαρνάνες τει-
χισάμενοι χοινω δικαστηρίω εγρώντο, το αυτό άναφορικον μόνον
εις τήν μετοχήν άναφέρεται=οί Ακαρνάνες έτείχισαν τό τείχος, καί
έχρώντο αύτω κοινώ δικαστηρίω. Ουτω καί (Θ. Β'. 39) δ μή κρυ-
φθέν άν τις τών πολεμίων ίδών ώφεληθείη=ε'ίτις δε τών πολεμ-ίων
τούτο, μή κρυφθεν4 'ίδοι, ώφεληθείη αν.

§. 50. Ουτω καί έπί μορίων αναφορικών* πειθόμενος àxo-

λούθησον ενταύθα, οί άφικόμενος εύδαιμονήσεις (Πλ. Γοργ. 527).
— /)>' (τιμο)ρίαν), πριν έμπεσεΐν εικός είναι τοϋ βίου τι άπολαϋσαι
(θ. Β , 53)' τοϋτο έν τή συνήθεια ήθελεν είναι προ τής έμ.πτώσεως τής
όποιας' τό αυτό δε δεικτικώς ήθελεν είναι χαί πριν ταυ την έαπεσεΐν.

§. 51. Ετι μείζων ανωμαλία γίνεται, όταν τό δς ή δςτις, αντί
να άναφέρηται εις πρόσωπον (ούτος—ος), άναφέρηται εις πραγμ.α-
τικόν τι, και ούτως εναλλάσσεται ο πρώην ειρμός τοϋ λόγου' συμφο-
ρά δς άν τύχη κακής γυναικός (Γν.)=εϊ τις τύχη, τό τυχεϊν.-

σκαιόν τι όή τό χρή^/ια γίγνεσθαι φιλεϊ, θεών άνάγκας όστις ία-
σθαι θέλει (Ευρ. Αίκτ. 'Αποσπάσμ.) =ε'ί τις θέλει, τό θέλειν.— τό
καλώς άρζαι τοντ' έστιν 8ς άν πατρίδα ώς πλείστα ώφελήση (Θ )
=τό ώφελήσαι.

§. 52. Προσόμοια δέ καί τά σωφρόνων άνδρών, οϊτινες τάγαθά
ές άμφίβολον ασφαλώς εθεντο (θ. δ', Ι8)=σωφρόνων άνδρών έργον
ή ίδιον εί τίνες, κτλ, ή=σωφρόνων άνδρών έργον ποιοϋσιν οιτινες,
κτλ.—παντάπασι άέ άπορων έστι χαί άμηχάνων και ανάγκη έχο-
μένων, καί τούτων πονηρών, οϊτινες έθέλονσι δο έπιορκίας τε προς
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&εονς καί άπιστίας πρός Ανθρώπους πράττειν τι (Η. 'Ay. Β', έ, 21).

Οΰτω καί ποΑΛής εϋηθείας όστις οϊεται τής άνθρωπε far φύσεως
ορμώμενης προθύμως τι πράζαι αποτροπή ν τινα έχειν (Θ. Γ', 4 δ),
ενθα δ Κούγερος γενικήν απόλυτον δέχεται τό ορμώμενης.

§. δ3. Τό αυτό συμβαίνει καί δταν, τρεπομένο-υ του λόγου έκ τού
πραγματικού εις τό χρονιχόν είδος, γίνηται μεταβολή του ειρμού'
ούόέν aAJo, π.Ιήν δταν κείνω δοχή (Αισχ. Προμ. 2δ8), όπερ όμα-
λώτερον αν ειη ούτως έκφερόμενον* ουδέν άΑΛο π Λ ή ν δταν έχειν ω δο-
χεΐ~^= τό έχείνω δοχοϋν, ή—ούδέποτε αΑ.ίοτε, π.Ιήν δταν έχείνω δο-
κή. Καί αντιστρόφως δέ έκ χρονικού είς πραγματικόν είδος* χαί δταν
τις τόν αύτοϋ βίον τοις έχθροΐς χαί τοις σνχοφάνταις διαμένη,
τοϋ τ εστί τό τόν βίον άδίωτον βωϋν (Λυσ. χατ Ανδ. §. 31).

§. 54. Η έφελξις επενεργεί καί επί τών τοπικών σχέσεων. Εν τού-
τοις δηλ. τό πλήρες του λόγου απαρτίζεται έκ δύο), έκ τής εννοίας
του έχει η έχεΐσε καί δπου η όπόσε, εκ τής τοϋ. εντεύθεν ή έχεΐθεν
καί δθεν η οπόθεν' ού civ τις εαυτόν τάξη, ενταύθα δει μένοντα
κινδυνεύειν (Π λ. 'ΑποΑ. Σ ωχ ρ. ι ς-').—έχ του αύτοϋ χωρίου ή ορμή
εστ at, όθεν χαί έχεϊνος έμέ έπε δέζατο γυμνήν (Hp. a', 1 1). — έν-
θεν /1 ώδ' άνέστησεν μοΑεϊν (Σ. Κ. 12S6), διότι τό ώ(ΐε = ένταϋθχ,
ουχί^ουτως, ώς άλλαχοϋ' δθεν=εκ τοϋ βωμού τοϋ θεοϋ, κτλ.

§. 5δ. Τούτων δέ παραλειπόμενον πολλάκις τό έν υπονοείται' μα-
χόμενοι δέ οί πολέμιοι, χαί οπη εΐη στ ενόν χωρίον παραχαταλαμ-
ΰάνοντες, έχώΑνον τάς παρόδους (Ξ. 'Αν. Δ', β', 24).—έπεσθε (έ-
κείσε), οπη αν τις ?)γήται (Θ. Β , 1 1).—φοΰοίμην μή ημάς αγάγοι,
δθεν ού^· οίον τε εσται έξεΑθεΙν (Ξ. 'Αν. α', γ', Ι7)=έκεΐσε όθεν.

δ. 56. Δυνάμει δέ της ϊκί εο^ς τό ήγούμενον κώλον λαμβάνει τό
είδος τού επομένου ή αντίστροφους" β ηναι χείθεν όθεν περ ήχει (Σ.
Κ. 1227)=κεΐσε όθεν. — δ ιεχομίζοντο (Αθηναίων τό κοινόν) εύθύ.ς,
δθεν ύπεζέθεντο παΐδας χαί γυναίκας χαί τήν περιοϋσαν κατα-
σκευήν (Θ. Α.', 89)=έκειθεν οπη ή όπου—έχ γης, δθεν προϋχειτ ,
άναζέουσι θρομΰώδ εις αφροί (Σοφ. Τρ. 701)=έκ γης έν η ή ένθα
προύκειτο. — χαί άΑΑοσε, δποι civ άφίχη άγαπήσουσί σε (ΐΐλ. Κρίτ.
δ')=καί αλλαχοϋ οποί ή καί όποι άλλο σε άν άφίκη.

§. 57. Εκ τούτων έγεννήθησαν τά συνεπτυγμένην εννοιαν έχοντα'
τόν εκείθεν πόλεμο ν ()Λ£ίφο ηξοντα (Δ. '0.1. Γ', ς-')=τόν έκεΐ πόλε-
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μον εκείθεν δεΰρο ήξοντα.—τών εκείθεν Συμμάχων παραΛαβών (θ.
Ζ', 26).—όπως ειργωσι τους εκείθεν έπιθοηθειν (θ. a', 62y.—έπε-
χείρη σαν δ ιαγορήσαι τα νάοθεν (Α. Εύόουλ. 1319). — τοϋτο ô ή το
κρεάδιον τών ενδοθέν τις είσενεγκάτω λαβών (Αοφ. ΠΛ. 227)=
τών ένδον όντων ένδοθεν έλθών καί λαβών είσενεγκάτω. Οΰτο^ καί
διά τοΰ αύτόθεν' ψιλονεικών μεν ό αντόθεν (θ. Ζ , 7 I) —δ εκ τής
γης πεζός στρατος:=^δ έν τη γη στρατός τών Συρακούσιων, αύτόθεν
έκ τής γής φιλονεικών. Ούτως (Θ. Γ , 7) ύπό τών αύτόθεν ζνμόοη-
θησάντων (ϊδε καί Β. β', 25. δ', 129. É, 52, κτλ.).

58. Εί δε είς πάντα έν γένει καί ανεξαιρέτως τά είς θεν Ιπιδ-
ρήματα επικρατεί ή τοιαύτη σημασία της εκ τίνος ορμής, δι ήν γί-
νεται ή προεξηγηθείσα έφελξις, ή πολλότατα κατήντησαν ισοδύναμα
τοΐς ιδίοις προ>τοτύποις, τό *άζ"ω$5Γ=κάτω, τό άνωθεν=ά.νω, κτλ,
περί τούτων φιλονεικοΰσιν οί φιλόλογοι. Ζητείται, π. χ- άν τό οί
κάτωθεν ΰεοί (Σ. 7Αντ. 1070) —οί κάτω θίοί ή=οί κάτο^θεν ενερ-
γούντες' αν τό οί άνωθεν οιωνοί (Σ. //J. Ι058)=οί avco οιωνοί ή
οί άνοίθεν πρός τά κάτω, πρός τήν γήν, πετάμενοι, ίνα έφαρμοσθ-?}
εις πολλά άλλα ή δευτέρα εκδοχή, πρέπει νά έννοηθη ή έκ τών άνω
πρός τά κάτω ή αντιστρόφως κίνησις τών ομμάτων. Ούτως ήθελεν
είναι τό (Σ. Φ. 28) άνωθεν ή κάτωθεν.—rd. roî> πλοίου κάτωθεν
(Δ. Φ. Β', δ'), ό κάτωθεν νόμος (Δημ.. ' Α ριστοκρ. Α, ς-'), δπερ ηθε-
λεν είναι ώς τό τής συνηθείας ό κάτωθεν υπογεγραμμένος, κάτο^θεν
δηλ. θεο>οουμένου τοΰ γράμματος. Υπάρχουσιν ου.ως καί χωρία ά'τινα
καί πρωτότυπα σύστοιχα ούκ έχουσι, καί τοιαύτην θεοορίαν δυσκό-
λθ)ς επιδέχονται. Αλλά περί τούτων άλλαχοΰ.

§. 59. Συνηθεστάτη δέ ή τοιαύτη έφελξις επί τών προθέσεων ά.ττο
καί εκ' διήρπαστο τά άπό τών οικιών tύλα (Ξ. Αν. Β', β , 1 6)=
τά έν ταΐς οίκίαις ξύλα διήρπαστο άπό τών οικιών.—έ'φευγον οί άπό
τών έν δεξιά οικιών (Ξ. 'Αν. Ε', β', 24). — άρας τι τών άπό τής
τραπέζης (Θεόφ. Χαρ. B') = il prend cusuile quelque morceap
choisi de ce qui est servi sur la lable (Kop.).—μή τους έκ τής
νήσου άναλάβωσιν.—τούς έκ τής νήσου είς τό Ήραΐον μετεκόμι-
σαν (Θ. Γ, 79).— οί Πλαταιής τά έκ τής χώρας κατά τάχος έσε-
κομίσαντο (θ. Β', 5).—οί έκ τοΰ πλοίου σνσκηνοι (Ξ. Ά ν. Ε', ζ',
.—άπολωλεκώς άπαντα τάκ της οικίας (Αρφ Π Λ. 857).—ξύνε-
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κεύχοντο δε καί ό ά-Ιλος όμιλος ό έκ τής γης (Θ. Τ', 32)=ό έν
τή γ ή ών έκ τής γής ή αύτόθεν ξυνεπεύχοντο.

§. 60. Τοιοΰτον καί το (Ξ. 'Αν. α', β', 18) ήτε Κίλισσα έ'φνγεν
έκ τής άρμαμάςης, καί οί έκ τής αγοράς καταλιπόντες τά ώνια έ-
φευγον' ένθα. το μέν δεύτερον προφανώς=καί οί έν τή αγορά εφευ-
γον έκ τής αγοράς' δυσκόλως δε δυνατόν είπεΐν οτι καί ή Κίλισσα
καταλιποΰσα τήν άρμάμαξαν εφυγε" διότι εύκολώτερον ήδύνατο οεύ-
γειν έπί τής άρμαμάξης έλαύνουσα' όθεν έκληπτέον = έφυγεν έκ τής
θέσεως τής άρμαμάξν,ς, έκ τοΰ τόπου ενθα Τς-ατο ή άο μάμαξα- Ταΰτα
ό Κρύγερος, ορθώς βέβαια, ουκ εστίν όμως πάν τη αδύνατον ίσως νοή-
σαι ότι έκ τής άρμ.αμ.άξης, υπό βοών έλκομένης, εφυγεν εφ ι π < ι» ο ■ j .

§. 61. Ουδέ ή παρά καί ή .ts^ù μένουσι τοΰ τοιούτου πάντ^ έ-
λεύθεραι' δστις δ' άφικνεΐτο τών παρά Βασιλέως πρός αυτόν (ξ. /^r.
Α , ά, 5)=όστις τών παρά βασιλεί ο'ντο^ν παρά βασι)·έο^ς άφικνεΐτο.
—έζήγγελλον γάρ τίνες τών παρά Τισσαφέρνους Ελλήνων (Ξ.
'Αν. Β', δ', 24).— οί παρ' 'Αριαίου (Ξ. 'Αν. Β', β', 1).—rà παρ'
3Εγεσταίων (θ', Τ', 22).

62. Ούτω καίτάπ^ρί δίκης (Πλ. Φαιδ. β').—rà ^fpt roù φρου-
ρίου (Ε. Κ. Π. Ε, γ', '2 6).—rà περί Προξένου (Η. 'y/r. Β', έ, 37).
— rà rot) Ετεονίκου (Ξ. Ελλ. Ζ, θ', 11, κτλ. Ταΰτα, ίνα

όμοιάσωσι τοις προηγουμένοις, πρέπει νά έκλν)φθώσιν=τά έντή δίκη
γενόμενα καί τά περί δίκης πυθ έσθαι, τά rrp Προζένω συμβάντα
καί τά Προ ου. Αλλ εύκολώτερον έν τούτοις δυνατόν έννο-

-ήσαι τά λεγόμενα' ο δέ Εΐνδόρφιος είς την τοιαύτην έφελξιν ανάγει
καί τό τοΰ Πλάτωνος (Tijt. αρχ.) καί τό ύπέρ του άπόντος άνα-
πληροϋν μέρος;

§. 63. Τό παραβολίκον ώσπερ συντάσσεται όμαλώτεοον κατά τό
ρήμ.α είς 0 αναφέρεται' καί στρεπτόν δέ έφόρει καί ψέλλια καί
τ άλλα, ώσπερ (φοροΰσιν) οί άριστοι Περσών (Ξ. 'Αν. Α', ή, 29)-· Αλ-
λά καί τοΰτο δυνάμ.ει τής ελξειος άφομοιοΰται πρός τό άλλο κώλον
πρός άνδρας ουκ άπολέκτους ώσπερ καί ημάς Τ , 68).— οιμαι
τούς νεωτέρους πυνθάνεσθαι ώσπερ καί έμέ (Αντιφ.).— καί νυν τούς
'Αθηναίους ούχ έκάς, ώσπερ έκείνον, αλλ' έγγύς όντας περιοράτε
(©. α', 69)=ούχ εκάς ό'ντας, ώσπερ εκείνος ήν.

§. 64. Αλλο είδος έφέλζεως, έκτος τούτου τοΰ έπί τών άναφορι-
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κών, γίνεται έπί τών προεξηγηθέντο^ν ειδικών λόγων, όταν -λ να ι μεν
τά δύω κώλα του λόγου κεχωρισμ.ένα, καί ό'χι εις εν συγχωνευμ.ένα,
ώς ή φύσις της έφέλζεως απαιτεί, άλλα ή πτώσις, ήτις έπρεπε νά
ήναι ύποκείμενον τοΰ δια τής οριστικής καί τοϋ δτι ή ώς εκφερο—
μένου κώλου, μεταφέρηται εις τό πρώτον κώλον ώς άντικείμ.ενον τοϋ·
εν αύτώ ρήματος' έ'γνων δ ημ οκρατ tar δτι αδύνατον έστιν ετέρων
άρχειν (Θ. 1", 37). — λέγονσι δ* ήμάς ώς άκίνδννον βίον ζώμεν
κατ οίκους (Εύρ. Μηδ. 248) = λέγουσιν ώς ή μ. εις άκίνδυνον βίον
ζώμεν.— εί βούλεσθ' άκούσαι τήνδ' δπως άπώ,/ετ ο (λ ρφ. Είρ. 604).
Ενταύθα ανάγεται καΐτό r>/>· γήν όπόσ-η έστιν είδέναι (Ξ. Αιτ. Α\ ζ', 2).

§. 65. Ως δε το τελευταΐον (§. 64) είναι διάφορον των δύο προ-
εκτεθέντο^ν ειδών τή; έφέλξεως, ούτω πάλιν διάφορον τούτου είδος
είναι όταν ή απρόσωπος σύνταςις τών άπαρεμ,φάτων τρέπηται εις:
προ σο.) πικήν' πρέπςον έ'φυς, προ τώ> δε τρωνεΐν (Σ. 7\ 9)=^ πρέπει σε.
προ τώνδε φωνειν.— ού προσήκο/ιεν κολάζειν τοΐςδε, àJJà Φωκέχον
γή (Εύρ. 869)=ού· τούτοις προσήκει κολάζει ν ημάς, άλλ,ά τη.

Φωκέων γή.

66. Ωσαύτως δίκαιος είμι τών δ* άπη.Ιλάγθαι κακών (Σ.
Vrr. 400)= οίκαιόνές·ι έμέ.— *cu cry ούν ήμΐν δίκαιος εί άντιγαρί-
ζεσθαι (Ξ. Κ. II. Α , ά, 20). Ούτω καί επί τών άξιος, άναγκαΐος,
δήλος, άδηλος καί τών τοιούτων" i't/ri Jî εκείνο ούκ άδηΑος έρών (Α.
JIW. 522) — ούκ άδηλόν έστιν εκείνο αυτόν έοειν' καί τούτο διά
τήν συγγένειαν αυτών πρός τά άτρόσωπα (σ· 97, §. 30), καί διά τήν
κλίσιν ί'σως τών Ελλήνων εις τό προτιμάν, όπου ενεςπν, έμψυχον ύπο-
κείμενον (σ· 72, §. 1 J). Κατά ρ.ίμησιν δέ τά γέλως ηδιστός εις ε-
χθρούς γελάν (Σ. Αι. 79)=ήδιστόν έστιν εις εχθρούς γελάν.—ένθυ-
ψουμένους δτι ήμισυς βίος βιώναι κρείτςον άλύπως έστιν y δι-
πλάσιος λυπουμένω, ώσπερ ούτος (Αυσ. κατ Ανδοκ. §. 32).

§. 67. Έφελξις επικρατεί καί εις τήν έπί ταυτοπροσωπίας σύν-
ταξιν τοϋ απαρεμφάτου' 'Αλέξανδρος εφασκεν είναι Α ιός υιός. Ωσ-
αύτως έπί τών έδέοντο αύτοΰ είναι προθύμου. — έξεστίμοι γενέσθαι
ενδαίμονι.—Αηιιοσθένης σεμνύνεται τω γραφείς άπορρνγεΐν, κτλ'
διότι τό προτασσόμενον ύποκείμενον ή άντικείμ.ενον έφέλκει καί συ-
σχηματίζει πρός εαυτό τό επόμενον (ϊδε σ. 94, 14 καί ανωτέρω
§: 37). Ωσαύτως καί έπί μετοχής* δανών 7'ot·;· κάΛΛιον δανεΐ
(Εύρ. Ο ρ. 77 9)=κάλλιον τό θανεΐν σε ώδε.
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§. 68. Καί έπι τούτων μεν φαίνονται δύο κώλα του λόγου, είτε
καθ' όλου (§. 41—45), εί'τε κατά μέρος (§. 64), ενούμενα δια της
έψέλζεως. Αλλ ή δύναμις αυτής έκτείνεται καί είς λόγον έξ ένός
μόνου κώλου συγκείμενον. Γίνεται δε τούτο μετά τών ^ημάτοιν

γίγνεσθαι, καλεΐσθαι, όταν έφελκόμενα ύπό τοϋ κατηγορουμέ-
νου τίθωνται μάλλον κατά τόν αριθμόν αύτοϋ ή κατά τόν τοϋ υποκει-
μένου, ώ>ς ή κοινή χρήσις απαιτεί' το μήκος τοϋ ορύγματος επτά ςά-
δ ιοί είσι (Hp.).— αίθήβαι Αίγυπτος έκαλέετο (Hp. Β , I δ).—Χάριτες
if όιιοίως κέκληται γόος, (Αισχ. Χ. 8Ι8)=ό γόος κέκληται Χάριτες.

§. 69. Καί επί πολλών άλλοίν περιστάσεο^ν παρατηρείται ή δύ-
ναμις τής εφέλζεως, ακτίνες όμως δυνατόν νά άναχθώσιν είς τήν γε-
νικήν ταύτην περίστασιν' f Ο.τ ου καί οσάκις ή δύναμις τον ήγουμε -
rotf ύπερισχύουσα έτρελκει πρός εαυτό καί σνσχηματίζει κατά τι
τό επόμενον, ?} άντιστρόφως το αύτδ ποιεί ι) δύναμις τοϋ έπομενον
προς τό ήγούμενον, καί ον τ où μεταβάλλεται ή (ρυσικωτέρα τοϋ λό-
γου πλοκή, υπάρχει έ'λζις ή ετρελζις, τείνουσα είς τό καταστήσαι
τόν λόγον μάλλον συντεταμένον καί άπηρτισμένον, δεικνύουσα καί δια
τού έξωτερικού σχήματος τήν έν ταΐς έννοίαις υπάρχουσαν ενότητα.

§. 70. Τοϋ ιδιώματος η σχήματος τούτου παοά τοις Ελλησι γραμ-
ματικούς όνομα γενικόν δεν ευρίσκεται, διαφόρους άποκαλοϋσι τάς
κατά μέρος περιστάσεις αύτοϋ, έμοί τουλάχιστον δεν είναι γνο^στόν.
Τπάρχει ή λέξις ύπαλλαγή, σχήμα δηλοϋσα έν ω τό έπίθετον, άντί
νά συ μ φ ο> ν ή ση πρός τό κύριον καί κατάλληλον ούσιαστικόν, συμφω-
νεί πρός άλλο έξ αυτού έξαρτώμενον, οίον κυν&ςλακαίνης ιός τίνος ευ-
ρινός βάσις (2. 8), έν ώ κυρίως ουχί ή βάσις η το ι πορεία, άλλα
η κύων εστίν εύρινος, ήτοι βύόσφρητος' ούτω καί λενκοπυχης κτύ-
πους χεροΐν (Εύρ. Φ. 1360), èv ό> κυρίο>ς αί χεΐρές είσι λευκοπήχεις,
κτλ' τοιούτον καί τό (Αρφ Eèp. 1 δΓ>) χρνσογάλινον πάταγον f αλίων
= χρυσοχαλίνων ψαλίων πάταγον, καίτοι άντιλέγοντος τοϋ Βοθίου
(Bolhe). Αλλά, ώς έκαστος βλέπει, τό ό'νομα τοϋτο ήθελε περιλάβει
μόνον μέρος τής ευουτέρας έφέλξεο>ς. Οί Ρωμαίοι γραμματικοί καί οί
νεώτεροι φιλόλογοι όνομάζουσι τό σχήμα τούτο allraciionem, ελςιν,
έ'φελζιν ή ετρέλκυσιν, κατά τόν μακαρίτην Κούμαν. Είσί δε τών νεω-
τέρων καί φιλόλογοι, ώς 5 Κρύγερος, οιτινες, είς τήν άφομοιωματικήν
δύναμιν τούτου αποβλέποντες, προτιμώσι τό όνομα άφομοίωσις (as-
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similatio) ή πρόληψης (aolicipatio), πάντη άνοίκειον καί άνάρμο-
στον εύρίσκοντες το πρώτον.

§. 71. Εστω δε το ονομα οποιονδήποτε, ύ^ό το ιδίωμα τοΰτο
πρέπει να άναχθή καί ή μετάθεσις τών "λέξεων, τήν οποίαν ίόιαίτε-
ρον σχήμα ορίζει 6 Βουττμανος. Εστι δέ μετάθ εσις ή έκ τ*ής οικείας
είς άλλην θέσιν μετατόπισίς τίνος λέξεως, γινομένη δια πολλούς λνό-
γους* παρ'ον* εθέλων εθελούσιοι (θδ. Ε, 155).— αισχυνών πόλιν
τήν αντος αύτοϋ.—εν άλλοτε ά.λ/??=άλλοτε έν άλλη-

§. 72. Είς τήν μετάθεση' άνάγεται καί το ΊΓπε ρ&ατόν Σχήμα
λεγόμενον, verbi Iransgressio παρά Ροίμαίοις, όπερ δύο λέξεις είς
μίαν εννοιαν άνηκούσας διαχωρίζει δια μεσολαβήσεως άλλων λέξεων*
ά.Ό' άπερύκοι χαί Ζευς χαχάν χαί ΦοΐΒος Αργείων φ>άτιν (σ. αι.
187), ένθα το χαχάν χωρίζεται έκ τοΰ φάτιν είς ô ανήκει. —-
προσαναγχαστέον τήν τοϋ άγαθοΰ εικόνα ήθους έμποιεΐν τοΐς ποί-
ήμασιν (Πλ. Πολιτ. Γ', 40 1 ).— άςίώ μηδεμίαν μοι διά τοϋτο παρ'
υμών οργή ν γενέσθαι (α. Φ. Γ , β'].— σπ είρουσι cT, ?} rw ζώο ι, Αή-
μητρος στάχυν ; (Εύρ. Κύχλ. 121) Παράδοξον δέ ύπερβατόν προθέ-
σεων ευρίσκει ο Βουττμάνος έν τώ (σ. Φ. 6b8) έζε πε νζασθαι άντι
έπεζεύσασθαι=ίτ*ί τινι εύξασθαι, οπερ άνύπαρκτον.

§. 73. Είς το νπερΰατόν άνάγουσι καί τά επόμενα" λέγοντι δ έν
καί θαλάσσα (Πίνδ- Όλ. β', 28)^=καί έν θαλασσή —?}ύ ό* έχοντες
σοφοί καί πολίταις έδοζαν εμμεν (Πίνδ. Ό λ. Ε, 1 G) = και σοφοί
εδοξαν είναι.—έζηγησάιιενος πάσαν καί έπιδέζας τήν 'Ελλάδα τοΐσι
Τΐέρσησι (Hp. Γ', 135). — ήζειν αντω σέ πολυ 'Αράσπου άνδρα
καί πιστότερον καί άμείνονα (ξ. κ ii. τ , δ , 8).— οΤμαι ονν πολυ
αν τήν κατασκευήν μοι λαμπροτέραν φανήναι Ξ. Σνμττ. α', 4).

§. 74. Ώς δέ τα δμοια ή και τά άντίθετα άναδεικνύονται καλ^-
λιώτερον άλλήλοις παρακείμενα' ποικίλη ποικίλους (Γ1λ.).— τήν αυ-
τός αύτοϋ.—παρ ούκ έθέλων έθελούση, κτλ' ούτοί διά τοΰ υπερ-
βατού χωριζομένη ή λέξις έκ τής οικείας θέσεο>ς ελκύει μάλλον τήν
προσοχήν τοΰ άναγνώστου πρός τήν δι' αυτής παοισταμ,ένην εννοιαν.

§. 75. Πολλάκις μέν καί ή μετάθ ε σι ς και το ρ β ατό ν φέρουσιν
εύφωνίαν, καί έξαίρουσιν, ώς εϊπομεν, τήν εννοιαν' άλλα και δυσκο-
λίαν φέρουσιν άλλοτε διά τόν χωρισμ,όν τών οίκείο)ν καί τήν μ.ετα-
τόπισιν" έχεις πάλαι ών έπεθύμεις (θεόκο. ί, 17)=|χεις ών έπεθύ-
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μεις πάλαι. Πρός τούτο παραβάλλουσι τό του Αριστοφάνους (Ν εφ.
1315) οιμαι γάρ αυτόν αϋτίχ ε ν ρήσε if όπερ πάλαι ποτ ε έζήτει.
—περί γάρ τίνος άν μάλλον πολλάκις τις τόν νουν έχων χαίροι
λέγων καί άκούων ; (Πλ. Πολ. Β', 358,—πολλάκις λέγων ή άκούων.

§. 76. Οτι τό ύπερβατόν φέρει δυσκολίαν πρό πολλού παρετήρη-
σεν ό συγγραφεύς της προς Λλέξανόρον Ρητορικής (Κεφ. λά) «σα-
φώς μέν δηλώσομ.εν . · . άπό μ.έν τών πραγμάτων, έάν μή ύπερβατώς
αύτά δηλώμ.εν, αλλά τά πρώτα πρα^θέντα, ή πραττόμενα, ή πρα-
χθησόμ,ενα, πρώτα λέγί.ομεν, τά δέ λοιπά εφεξής τάττο>μεν" άπό δετών
ονομάτων, έάν μ ή ύπερβατώς αύτά τιθώμεν, αλλ' αεί τά έ/όμενα εξής
τάττωμεν.» Ενίοτε δέ δι'αύτοΰ αναγκάζονται πολλάκις νά έζηγήσωσι
χωρία, άτοπον άλλως ή δύσκολόν τι παοιστώντα. Είς το ύπερβατόν
ήναγκάσθηο Πλάτων νά προστρέξη Γίνα υπεράσπιση τό ύπ;; τοΰ ΙΙρωτα-
γόρου καταδικαζόμενον περιώνυμον χωρίον τοΰ Σιμ,ωνίόου' àrâpa άγα-
βόν μεν άλαθέως γενέσθαι χαλεπόν {'Ιστορ. Έλλην. Ποιητ. κτλ).

§. 77. Δ-.ά τής μεταθέσεως γίνεται καί τό Χιαστόν Σχήμα λε-
γόμενον, καθ' ο δύο σχετικά κώλα τοΰ επομένου λόγου τίθενται κα-
τά τάξιν έναντίαν του ήγουμένου, ώστε το άντίθετον παράκειται είς-
τό άντίθετον* ούτω, π. γ· είς τό του ποιητοΰ οιμωγή τε καί εύχωλή
πέλλειν άνάρών όλλύντων τε καί όλλυμένων (ϊλ. Δ, 450), ούτε τό
όλλύντων άναφέρεται είς τό προταχθεν οιμωγή, ούτε τό όλλυμέ-
νων είς τό έπιταχθέν εύχωλή' διότι ή μεν οιμωγή είναι τών όλλυ-
μένων ή δέ εύχωλή τών όλλνντων όθεν ή κανονικωτέρα πλοκή ήτον
όλ λυμένων τ ε καί όλλνντων.

§. 78. Λέγεται δε χιαστόν, διότι ή αληθής θέσ'-ς τών κώλο)ν πα-
ρίσταται διά του γράμματος XL· στ αυ ρ ο ει δ ώ ς ά ν αγ ι ν ω σ κο μ έν ojv>

οίμ.ωγή~\7 εύχωλή
όλλύντων -έ^- όλλυμένων

Τό αύτό δέ καλείται καί χιασμός. Διάφορα τούτου παραδείγματα
Ιδε παρ' ΐσοκοάτει, σημειούμενα υπό Κοραή (ΐσ. Β', 17. 43. 67. 293).

§. 7 9. Ωσαύτως διά τής μετ αθέσεως γίνεται καί τό λεγόμενον
Uρωθύστερον Σχήμα. Καλείται δε ούτο)ς εκείνη, του λόγου ή πλοκή,,
καθ ή ν προτάσσεται είς τόν λόγον το φύσει ύστερον καί Επιτάσσεται·
τό φύσει πρότερον' εν σοι μεν λήξω, σέο ό' άρξομαι (ϊλ. 1, 97).—
ώς σύ μεν κλύγς, εγώ âè φράζω (Σ, Φ. 25). — οικτρότατα θοινά-
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ματα καί σφάγια γενναίων τέκνων (Εύρ. Όρ. 812). Ούτως έκλαμ-
βάνουσι καί το (Εύρ. Φ. 2 ) ) ό δ' ήδονή δούς εις τε βακχεΐον πε-
0·ώΓ=/ίάτθί.νος έδωκεν (εαυτόν) τη ήδονη.

§. 80. Τοιαύτα', καί τά (Ξ. Απομν. Γ', έ, 1 0) τήν Ερεχθέως γε
τροφήν και γένεσιν, κατά μίμησιν τοΰ ομηρικού Άθήνη θρέψε, τέ-
κε âè ζείδωρος "Αρουρα (Ιλ. Β 547, ϊδε καί 0δ. Μ. 134). — έμ-
πιεΐν καί φαγειν (Ξ. Κ. II. Ζ, ά, 1). —π ιόντα η φαγόντα (Πλ.
Π ρω τ. 314), καίτοι προηγηθέντος σιτία καί .ποτά π ρ ici μενον. Εις
τούτο το σχήμα ανάγει ο Κρύγερος καί το (Θ. Η, 88) καί ô μεν ά-
ρας εϋθυ τής Φασήλ ιδος καί Καύνου άνω τόν πλουν έποιεΐτο'
διότι βέβαια ή Καύνος προηγείται τής Φασήλιδος τω πρός ανατολάς
βαίνοντι' τουναντίον δε έν τω (Θ. Η, 108) άπό τής Καύνου και
Φασήλιδος εις τήν Σάμον.

§. 81. Αλλ' έν τούτοις εστι σημ.ειώσαι ότι ουδείς δύναται να ά-
ναγκάση τόν νοϋν να προτάζνΐ τό εν ή τό άλλο, νά θεώρηση τό δέν-
δρον έκ τής ρίζης ή έκ τής κορυφής, τόν άνθρωπον έκ της γεννήσεως
ή έκ τής τελευτής. Δια τοϋτο ουδέ εις τό (ξ. κ. Π. δ', β', 2 2) νυ-
κτερεϋσαι καί δ ειπνήσαι καί βιοτ εύειν είναι ανάγκη νά προταχθο
τό δ ειπνήσαι, ως πολλοίς έδοξεν.

Δ'. Περί Άνακολούθου και τών υπ' αυτό αναγομένων

Σχημάτων.

§. 28. 1Ανακόλουθο ν καλείται εκείνη τοϋ λόγου ή πλοκή ήτις,
έκτοεπομένη τοϋ κατά <ρύσιν καί ακριβούς είρ μου της άρχισθείσης.
σειρ&ς, εκφέρει τό τέλος διάφορον παρά τήν άρχην. 'Ανακό.Ιουθον
είναι παρ' ήμ.ΐν, μεταξύ άλλων, τό έγώ διά ταϋτα δεν με μέλει'
διότι άοχίσας ό λόγος δια τοϋ έγώ, έπί σκοπώ να άκολουθήσν} διά
καταλλήλου ρήματος, δεν φροντίζω η τοιούτου τινός, μεταβάλ.λεται
άκολούθως, ώς εί, άντί έγώ9 υπήρχεν

§. 83. Τό άνακόλουθον είναι τό άντίστροφον της έφέλζεως' διό-
τι, έν ω αύτη τείνει νά συγχωνεύστ} τά δύο εις εν, τρέπουσα, π. χ.
τό op^àç άφες, ας έχεις, εις τό «ç οργάς άρρες, εκείνο χωρί-

Çec τό £ν εις δύο. Ούτως εις τό τοϋ Πλάτωνος άποΰλέψας πρός τού-
τον τόν στ όλον έδοζέ μοι πάγκαλος είναι (Ν. Γ', 686), ή μία έν-
νοια την οποίαν έπρεπε νά έκφέρη δ λνόγος, κατά σειράν δμαλήν" ά-
χοβΛέψαντί μοι έδοζεν ή άποβ.Ιέψας ήγησάμην, κτλ, χωρίζεται διά
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του ΑναχοΑούθου είς δύο' 1. Αποΰ.ΐέιί-ας, κτλ' 2. è'âotj μοι, κτλ.

84. Επίσης εκτεταμένη καί ποικίλη είναι ή χρήσις του αναχο-
Λοόθου έν τή ελληνική συντάξει, ώς ή τής έφε.Ιέ,εως, κατά πολλούς
και διαφόρους τρόπους γινου.ένοιν αμφοτέρων, ιδιαιτέρων πονημάτων
καί πεοί τούτου νοαοέντων.

1 I ν ι

S5. Και πρώτον μεν γίνεται τό άνακόλουθον έν τή ελληνική
συντάξει όταν, αρχίζουν ο λόγος δι' ονομαστικής, άντί νά άκολουΟή-
ση τό κατάλληλον ρήμα είς ό έπρεπε ν' άποδοθη, τρέπηται είς άλ-
λοίαν σειράν, ώς εί υπήρχε δοτική, καΟάπερ είναι τό άνωτέρω χο)-
ρίον του Πλάτοίνος 83), τό τοϋ Ξενοφώντος βου.Ιόμενος (δ Κϋρος)
χατάσκοπόν τινα πέμψαι, εόοξεν αύ τω έπιτήΰειος είναι ό Αράσπας
έΛθεΐν επί τούτο (Ξ. Κ. ΓΙ. ά, 31), καί πολλά άλλα τοιαύτα.

§. 86. Είς τό τοιούτον άνακόλουΟον ά/άγονται έν μέρει καί αί
Από.Ιυτοι όνομαστιχαί' διότι καί έν αύταΐς άρχόμενος δ συγγραφεύς
τοϋ λόγου δι ονομαστικής καί προβαίνων μέχρι τινός κατ αυτόν τόν
ειρμόν, παοαιτών αύτόν μετέπειτα, λαμβχνει άλλον, δι' ού, γραμμα-
τικής άκαταλληλίας γινομένης, ή ονομαστική μένει άνευ ρήματος,
έκκρευ.ής καί όντως άπόλυτος' μέ. LU» ν ΰε πει/πει ν μ^ Οίόίπου xJsi-
rôç γόνος, εν τώά' έπε στράτ ενααν 'Αργειοι πό.Ιιν (Εύρ. Φ. 290).

87. Δεύτερον δέ γίνεται τό άνακό./ουθον, τρεπομένου τοϋ κώ-
λου άντιθέτως, ή έν τω προηγουμένω, άρχίζοντος δηλ. τοϋ λόγου διά
δοτικής καί τελευτώντος είς όνομ.αστικήν' χαί τοις Συραχονοίοις
χατάπΛηΡις ονχ ό.Γιγη έγένετυ, . . . ύρώντες, κτλ, (Θ. Ζ', 42). ός
όε το άνωτέρω ειναι=βουλομ.ένω τω Κ,ύρω έδοξε, κτλ, ούτω τοϋτο
ειναι=οι Σ.>ρακούσιοι κατεπλ.άγησαν ορώντες. Προήλθε λοιπόν έν
τούτοις τό άνακό.Ιονθον έκ τής κατά τήν εννοιαν καί ουχί κατά τήν
λέξιν συντάξεως (ϊδε καί Θ. Γ', 30. <Γ', 24. 61. Ζ , 42. 70).

§. 88. Αι.χ τής κατ' εννοιαν ήτοι δ'.ά τής κατά τό νοούμενον ^
οημαινόμενον συντάξεως γεννάται τό άνακό.Ιονθον καίέντώ τα περί
ΙΙυΛον υπ Αμφοτέρων χατά κράτος έπο.Ιεμεΐτο' 'Αθηναίοι μεν άν
οιν νεοΐν έναντiaiy Αεί τήν νήσον παραπλέοντας τής ήμέρας, Πε-
Λοποννήσιοι εν τή ήπείρω οτρατοπεΰενόμενοι και προσβολας
ποιούμενοι τω τείχει (Θ. Δ', 23), ώς εί προϋπήρχεν Αμφότεροι έπο-
Αεμουν' οί μέν . . οί όΊ . . . κτλ. (ϊδε καί Θ. É, 70. Ho. Il', 74).
§· 80. Ανακόλουθος είναι βέβαια καί ή πλοκή επί τών παραβο-
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"λιπών λόγο) ν, όταν τό ρήμα, αντί νά συ α φ ο) ν ή πρός τό κύριο ν κώ-
λον, δ·.ά τής έλξεως φέρηται πρός τό διά τοΰ ώσπερ άρχόμενον"
δσοι ώσπερ χαί ημείς υπ* Αθηναίων έπιδουλευήμεΰα (θ. α', 82).—
ην οί ηγεμόνες, ώσπερ νυν ύμεΐ-ς δ «ιγνώμας ποιήσησΰε (Θ.Γ',67).
όσχύτο)ς καί επί συγκρίσεων" ήπερ (τύχη) άεί βέλτιον ή ημείς ι)-
ρων αυτών ε πια ε. Ιούμεβα (Δ. Φ. α', έ).

§. 90. Καί κ*τά πολλούς άλλους τρόπους γίνεται τό άναχό.Ιον -
'θον, ε'ίτε ρήματΟς τιθεμένου όπου επρεπε, κατά τά προηγούμ.ενα, νά
ήναι μετοχή, είτε διά πολλών παρενθέσεων δεακοπτομένου τοΰ λόγου
καί οίον λησμονουμένης τής προ) η ν σειράς, κτλ' ώστε, ώς οπουδή-
ποτε τό έπόμενον ένεργοΰν εις το ήγούμενον συμμεταβάλλει αυτο
κατά τι ή, αντιστρόφως, τό ήγούμενον είς τό επόμ.ενον, επικρατεί

ούτως υ<ι.α ρχει ανακολουθία λόγου καί άναχόλονθον σχήμα,
ή ιδίωμα όπου τό τέλος δέν συμφωνεί πρός τήν αρχήν τοΰ λόγου.

§. 91. Τοσαΰτα καί περί τούτου, ολίγα βέβαια έκ τών πολλών
καί πάμπολλων ά ή ν δυνατόν ειπείν, ικανά δέ είς νύξιν πρός περαι-
τέρο) έρευναν. Αλλων πληρέστερα πονήμ.ατα θέλΟυσι ποαγμ.ατευθή τό
θέμα τοΰτο τελειότερον, έξακριβοΰντα τήν γένεσιν, τήν ανάγκην, τήν
χρήσιν, τήν διαίρεσιν τών σχημάτο^ν καί ίδιωμάτιον, τήν άνανωγήν
αυτών είς γένη καί είδη, τήν έπί τό αυτό πολλών σχημ-άτων πολ-
λάκις σύμπτωσιν, τήν όιάκρισιν τών ρητορικών καί συντακτικών
σχημ.άτο)ν, τον σκοπό ν έκατέρο)ν καί τά όμ.οια.

§. 92. Επειδή δέ τοιαύτη έ;έτασις καί έξήγησις τών συντακτι-
κών σχημ,άτων βοηΟεί μεγάλο)ς είς τήν ερμηνείαν τών ποιητών καί
συγγραφέων, διά τοΰτο τοιοΰτον σύγγραμ.μ.α θέλει είναι αναντίρ-
ρητο )ς εύπροσδεκτον είς τούς περί τήν έλληνικήν σύνταζιν ασχολου-
μένου;, τής οποίας μ.όνον τά στοιχεί* ττραγμ,ατεύεται το παρόν σχε-
δίασμα, και τοΰτο άνευ άΕιώσεων, άσυ.ένως παραχωρουμ.ένων είς τήν
φιλοτιμίαν τής νέας γενεάς, ήτις θέλει διαδεχθή τούς πρεσβυτέρους
ημα; εν τω βίω τε καί έν τοι: γράμ,αασιν. Καί τά μέν τής παλαιο-
τέρας γενεάς έργα διά τών προόδο^ν τής νεωτέρας θέλουσι συγκαλυφθή
βέβαια υπό κρειττόνων άλλων, ώς κρύπτονται οί ακατέργαστοι λί-
θοι έν τοίς θεμβλίοις τών οίκοδομ.ών, ή δέ νεο)τέρα, καί τάς δυσχε-
ρείας καί τάς ολίγας τότε έλπίδας τής άρχαιοτέρας άναλογισθεΐσα,
θέλει κρίνει ορθότερον περί αυτή;, έάν θέλγι νά ήναι δικαία*
ζύν

ζω διχαίω γάρ μεγ εξεατι ψρονεϊν (Σ, Αϊ. 1125).
Τ Ε Λ Ο 2.
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Σελ.

Α.

Αιτιολογικά μόρια. . . 162
» έκλαμβανό-
μενα καί χρονικώς. . . —
ΑίτιοΛογικοί Λόγοι τί
καλούνται, καί όιά τί-
νων μορίων εκφέρονται —
Αίτιον ποιητικόνίτΧτών

παθητικών ρημάτων. . 52.
Αίτιον προτρεπτιχόν. . 53.
d όργα>ικόν . . . —
» τεΛιχόν .... —
» ηθικόν αίτιον. . 54.
'ΑΛΛά, αντιθετικός . . ΙΟΙ.

» μεταβατικός . . —
Α Λ ΛηΛοπαθής'χν-ωΊνμ. 3 1.
3Αμφί, τρίπτωτος πρόθ 1 39.
* Αν δυνητικός μεθ όρις-.
υπο τακτ. ευκτικής καί

άπαοεα,οάτου.....113.

Α να, μετ αιτιατικής

και δοτικής......135,

'ΑναχόΛουθον σχήμα . 220.
Άναφορικαί άντωνυμίαι 35.
Άναφ. άντων. . 136.

5Αναφορικοί Λόγοι τί
καλουνταικαί διάτίνίον
αντωνυμιών καί μορίων

εκφέρονται.....172.

Αναφορικοί.Ιόγοι—ρ οσ-

θετικοί.....\ . 173.

^ναφορικοίΛόγοι προσ-
διοριστικοί......—

Ανεπτυγμένη πρότασις
τί έστι ....... 2.

Σελ.
Αντί, σημασίαι αυτής. 129. 5
Αντιθετικοί Λόγοι τί

2 καλούνται; I 59. διάτί-
ν ω ν μ ο ρ ί ω ν έ κ φ έ ρ ο ν τ α ι ; 1 GO. 3

3 Αντικείμενα Ποοτάσεως 7. 28
Αντωνυμιών χρήσις . 24. 1
Αόριστος,χρήσις αυτού. 108. 9

1 » υποτακτικής. I 12. 24
» άντί παρακ.

23 καί ύπερσ. . 109. 14
24 Αόριστ. μετά του τίοϋ; 110. 17
25 Αορίστου άνώμ. χρήσις. — 15
27 » σύγκοισις πρός
28 Παρατατιχ. 108. 10
7 -11
10 Απαρέμφατον τεΛιχόν. 92. 7
31 Απαρέμφατον ώς άντι-
41 κείμενον ρήματος. . . 91. 4

Α π α ρ έ μ φ α τ ο ν ώ ς εγ κ. 11 -
σις θεο^ρούμενον. . . . . — 2

26 Απαρέμφατον έναρθρον 96. 25
Απαρέμφατον ώς ό'νομα. 95. 19

23 Απαρέμφατον ώςπροσδ. 96. 23
82 Απαρέμφατον ώς άντι-
51 κείμενον καί κατηγορ. 96. 24
56 Απαρεμφάτου υποκεί-

μενον επί ταύτοποοσ. 92. 8
Απαρεμφάτου υποκεί-
μενον επί έτεροπροσ. 93. 10

1 Α παρ εμ φάτ ου άντικείμ. 95. 18
» κατηγορ.

4 καί προσδιορισμοί . . 94. 13
ΑπΛή πρότασις τί κα-

5 λείται ........ 1. 3
Από, σημασίαι αυτής. 130. 7

8 Από Λ. μετοχή, Γενική. 102. 14
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Σελ.

'Απ όλ .μετοχή, Δοτική. 103.
» » Αίτιατ. —

» χ> Ονομας*. 104.

Ί Αποσιώπησις τί εστι . 200.
Αποφατικά μόρια. . . 120.
Απρόσωπων σύνταξις. 97.
Αρθρον επί αντικειμέ-
νου καί κατηγορουμένου
Αρθρου χρήσις παρ λτ-

τικοΐς....... .

Αρθρου άντων. χρήσις
» συγκεφαλαιω-
τική δύναμις.....

'Άρθρου παράλειψις . .
» ούσ. δύναμις .

» θέσις.....

^υτός, σημασία καί συν-
δυασμός μ,ετα ονομά-
των, ά ν τ 6J ν υ μ ι ώ ν, κ τ λ.
Αυτός εφα,τοτου Πυθαγ.

Β.

46.
41.

44.
47.

45.

46.

26.

19

2!

24
6
1

28
-34

17

4
1

12

20
J 6

18

10
11

Σελ.

184.

55.

56.

57.

Βραχυλογία τί εστι. . 200. iO

Γ.

Γάρ, αιτιολογικός . . . 163. 4
Δ.

//ί,συμπ)·εκττ.μεταβατ. 160.
Αεικτικαϊ αντωνυμία'.. 33,
Αίά, μετά Γεν. καί Αιτ. 13G. 26,
διαζευκτικοί λόγοι τί
καλούνται καί δια τίνο^ν
μορίων έκφέρονται. . 157.
δυνητικός λόγος . . . 90.

Ε.

καλείται

Εγκλισις
παρεμφ. καί άπαρέμο

Εί δε μή......

Εί μή.......

79.
122.

5
42
28

3
30

1

J 3

Εϊτε-εϊτε, ir\ δια ζευξ. 158,

Etc ούν-ειτ. ου ν . . . —
Ειδικοί λό γ οι ή εκθετι-
κοί τίκαλουνταικαίδιά
τίνωνυ.ορίωνέκοέοοντ. 179.

ι * Γ i

Είδιχώ> λόγων χρήσις

ώς πρός τάς εγκλίσεις. 1 SO.
Ειδικών λόγων χρήσις

δι'Απαο. καί Μετ. ειδ. 181.
Ειδικών λόγων χρήσις
δια του ώς ή or t έκφερ.
Είναι συνδετ. σύνταξις.
» περιγραφικ. εκ©
» ν.ταρκτικοΰσνντ.
» προσδιορισμός .
» χαρακτηριστ ικά.
» δοτική προσωπ.

77 Λ "Λ '

xi^c η fc σημασιαι. . ·
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ά. "Επίθετα μετά Γενι-
κής συντασσόμενα,
β', μετά Αοτιχής . .
>Επιφωνηιηιτων διαί-
ρεσες ........

*Επιφώ νήμα κλητικό ν.
>Επ ι φ ω > Α] μ at απαθημα-

τικά ........

Έ ρ ωζημαζ ι χαί àv τ ovj<j-

μίχι........

*Ερωτηματικοϊ~Κόγο\ τί
καλούνται καί πώς εκ-
φέρονται. ......

Ε ρώτησις άπλή · · .
» Σύνθετος · . .
» 3Απόλυτος καί

» ευθεία.....

» Ε £αρτ ω μ ένη κ α ί
» πλαγία ....
» Απόλ. καί fy-
» #c?a διά τίνων
» άντων καίέγκλί-
» σεων εκφέρεται.
Ε στ ιν οι—ώλ"—οίς=
τινές, τινών, τισί· . .
Εϋχζιχή εν άπολ. λόγω
Ευκτική εν εξαρτήσει
» επί υποθέσεως .
» άναφοράς . . .
» τέλους ....
Ευκτ.έπϊέρωτ .ένέξαρτ.
» επί διηγημ.ατικών
» λόγων......

Ζ.

Ζεϋγμα τί έστι . . .

Η.

*Η διαζευκτικός. . .

Η έπι σημ.ασίας του
- ^ '

ειοεμ.η.......

Σελ.
Η Συγχριτ. διασαφητ.

19. 24 Η—"Η, διαζευκτικώς.
20. 26 Ηθική δοτική τί έστι.

Ηλίκος, άναφορ. άντ.
116. 10 Ητοι, θέσις αυτού · .
— 11 I
I 18. 17 J δ ιωμ ατατ ί καλούνται.

Ινα τελικός μεθ'υποτ.
39. 69 Κ.

187.

180.

37.

81.

84.

85.

86.
8S.

157.

158.

6
1 1

190. 15

57
10
8
10
12
16
22

89. 24

205. 25
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Σελ.

159. 7
157. 2
54. 28
38. 64
157. ό

198. \
104. 3

Α αί, συμπλεκτικός. . .

» έναντ. έπιδοτ ικός.
Καί—χαί χρήσις . . .
Καί περ, έναντιωματ.

Καί τι........

A'a/roi έναντ ιωματικός.
Κατά μετά γενικής καί

αιτιατικής.....

Κατά τι (τό) πώς έκφέο.
Κ ατηγορού μ ενοντι εςι.
Κλιμακωτός λόγος τί
έστι καί πώς έκφέρετ.
Κοινοί προσδιορισμοί.
Κτητικαι άντωνυμίαι·

Λ.

Α άγος τί ές·ι καί ποσα-
πλοΰς........

Μ.

Μέλλων, y ρήσις αυτού.
» περιφραστικός .

Μ ει--αλλά,έναντι ω ρ..

Μέν—(?£,άντιθετικός .
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Σελ.
. 99.
100.
101.

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ.

Μετοχή έπιθετικώς. . ,
» κατηγορηματικώς
» παρενθ ετικώς. . .

Μετ ολίγον μέλλων . —

Μ/?, κυρία αύτοΰ χρτ,σις. 1 20.

Μ ή απαγορευτικό ν. . . 121.

» μ.εθ όριστ ,επίερωτ. —

Μ ή εν εξαρτήσει ... 122
» μεθ ύποτακτικ. επί

ύποθίσ. καί ^oVoy 123.
» μετ Απαρεμφ ένάρ-

θρο)ς ή άναρθρους. . 124.

» μετα μετοχής . . . 12G.
Μ ή δ.ττω<:,πόθε V / ς ρούκυψε 159.

iJ/τ) δτι, πόθεν προύκυψε —

........ 155.

Μήτε—μήτε.....154.

il/ο'^α τί καλούνται . . 149.

Ο.

"Οάβ,&ε ικτ αντωνυυ.ια. 33.
Οίος, αναφορική. . . . 37.
Οίος, μετ απαρεμφάτου —
Οίος— επιτήδειος, καί
Οίο'ζΤδ—ικανός, δυνατός —
Ομως, έναντιωματικός. 161.
0>'ο^αΓα(τά)ώςύποκεί-
μενα κα: κατηγορουμ,.
Ονόματα ώς προσόιορ.
» συντ. μετ à-TV νικής.
» » μετά Αοτικής.
» » μετά Αίτιατ·
» » ώς άντικείμ. ·
» » Αριθμ,ητικά. . —
<Χτω(Τ£ν/ί*ό>'μεθ'ύποτ. 164.

» τροπικον . . . . 87.
Οπως αν μεθ όποτακτ. 1 65.
^.τωςμήπροτρεπτικόν. —
Οριστική εγκλισις καθ

ri r— fk

εαυτην. ... /y.

® èv εξαρτήσει. 83.

/.
13.
17.
22.

23.

3
7

1 1
12
1
h
6
12

14

18
25
18

13
12

4

43
58
60

61

8

2
I

18

26
30
33
36
3
19
5

*Ος, αναφορική άντων.

Ός=οίος......

Ο ς άν=οστΐζ ....
Ό σ ο c à ν α φ ο ρ ι κ ή ά ν τ to ν.
"Οστις » »

"Οτι είδικόν τί διαφέρει

του ώς.......

Ου, κυρία αύτοΰ χρήσις.
μεθ' Όριστ. έν ά-
πολύτω λόγω . .
» ir εξαρτήσει . . .
» μετάλόγ χρονικών
» ερωτημ. έξαρτωμ.
» αναφορικών . . ·
» μ. ε τ 'Απαρεμφάτου
» μ.ετά Λ/é τοχής . .

Ού', άντί τοΰ . . .

........

<9£ /ί/)** αλλά, έναντ.
Ού μόνον αλλά καί έπί
λόγου κλιμακωτού .
Ού^· δτως άλλα καί .
ότι-άλλά καί . .
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Σελ.

ΠΑεονασμός τί έστι . 206.
Π J ε or α σμοι χ a θαροίκαι

φαινόμε> οι..........—

Ποιητιχόν αίτιον των

παθητικών ρηιιάτων. 70.
Π ο ι χ ι Α ί α ι τ ώ ν b ι re τ ρ η jλ. ( i 9.
Ποιόν (τό) πώς έκ«ρέρετ. 51.

Ποίος ερωτηματική . 40.

Ποσό)· (τό)πώςέκφέρετ. 5 I.

[1 όσος ερωτηματική. . 40,

Πότερος..............39.

77(50, μετά γενικής . . 132.
Προθέσεις εκ τοπικών

επιρρημάτων . . . . 128.

Προσδιορισμοί^ρ<τάσ. 5.
Π ρ οσδ ιο ρ ισμ oir[h\y.r^i~

ρ ο υ σι τώνκατηγορουμ. 1

Προσδιορισμοί ποΰ τίθ. —

» κατ επεςήγησιν —
» διά πχρενθετ.

προτάσεο,ιν ... 16.

» διά πλαγίων. . 17.
» ονοματικοί καί

έπιρρηματικοί. . 13.

Προσδ προσδιορισμού. 14.

Πpôc, τρίπτωτος πρόθ. 144.

Προστακτ. καθ έαυτήν. 82.
/7ροσωπικα ί Α ντωνυυ.ίαι. 2 4.

Ρ.

Ρήματα (τά) εις πόσα ς

τάξεις διαιρούνται. . 55.

Ρημάτ. διαίρ καί συν. 58.

Ρήματα Ουδέτερα . . 59.

ο Ενεργητικά. 6ϋ.

» Α με τ άβατα . «—

s Μεταβατικά. 62.
οπτωτα μετά

Ρ ενικής . . 62.

» μετά^οτικής. 63.
» μ.ετΆίτιατικής 64.

Α Λ Φ ABU ΤΙ KO Σ. 231
Σελ.

28 Ρήματα μεταβάλλοντα
σημασ. καί σύντ. 65. 10

29 » Αίπτωτα μετά
^ίτιατ. χαί Γεν. 66. 2

2 » μετά Α ίτ.καίΑοτ. 67. 4
8 » (,ιετάδιπ. ΙήςΑ ίτ. — 5
14 » μετά Ρεν.καίΑοτ. 68. 7
72 » Γ/ αθητιχά . . . 70. 1
16 » Παθητιχά κύρια — 3
73 8 Αύτο.ταθή . . . 72. 13
7 1 » Μέσα Αντ ar αχ Α 73. 2
1 1 » Α ΑΑηΑοπαθή. . 75. 9

» Αιάμε σα .... 76. 12
1 » Ά-τοθετιχά. . . 77. 1
20 » Α.-αιτ. άπαρεμφ 91. 3

» Αποόσωπα . . . 97. 28
2 Ρηματ. εις τός καίτέος. 104. 25
3 (j Σ.

21 υμπερασματικοί λόγοι
14 τί καλούνται καί πώς
17 εκοέοονται...... 178. 1
1 Σύμπτυξις συνδετικού

μετά τοΰ κ α τ η γ ο ρ ο υ μ.. 2. 6
4 21 υπ φονιά τοΰ ρήματος
65 καί τοΰ υποκειμένου. 9. 10
14 2"υμτρωνία τοΰ κατηγορ.
2 και υποκειμ.ενου . . . 9. 8

Σ ΰν, σημασίαι αυτής . 133. 15
Σύι δ ποσαχώς γίνεται 151. 4
Σ υ r δ νρήσις καί διαίρ. 148. ι

1 Σνΐ'δετixor τί σημ.αίνει. 1. 4
— Συνεπτ υγμ.έναι προτ. 2. 8
6 Σύ)· θετός 'Αντωνυμία. 28. 19
J ΣύνθετοςτιΣύνδ ,Πρότ. 10. 15
2 ^Y'crroij'oc σύνταξις. . 65. 11
4 Σψέτερος...... . 31. 33

Σχήμα τί έστι .... 192. 1
4 » a-azro. Σύνεσιν. — 4
6 » 'Αττικόν . . . 194. 9
8 » Πινδαρικδν . . 195. 13
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Σελ

Σγήu.xaÛ ολονχαΐυέρ. 196
A νανταπόόοτον. 200
Ασύνόετον . . . 204
ΛΕν âià ôvoir . 2ί'7
'Ύπερβαζόν . . . 2 I S
Χιασζόν.....219

J 0

7
23
34
72
78

T.

Τε σύνδεσμος, μόνος .
Τε τί όιαοέοει του

I ι

jTs—χαί.......

!Tf—γε. . · ^ , . . .
Τελικοί λόγοι ....
Τ έος ρηματικών σύντ.
/7c, αόριστος άντωνυμ.
Τίς = μέγας, ώς κατηγ.

ώς ύποκείμενον .
jT/c, ερωτηματική . .
Τόπος (5) ποσαχώς θεω-
ρείται ...... ·

Τός ρηματικών σύνταξ.
Τροπιχοί λόγοι ....

Γ.

153.

154.
153.
163.
104.

38.

39.

49.
104.
87.

t'I'·» » \ Τ-. ~ ν

1 περ μετα Γενικής και

Αιτιατικής.....

*Ύπερσυντελικόιτόριστ.
Ύπο, τρίπτο^τος πρόθ.
Υποθετικοί λόγοι τί
καλούνται καί ποσα-
χώς θεωρούνται . . .
Υποθετικών λόγων οί
χρόνοι πώς ρυθμίζονται
Υποθετικών λόγων δια-

138.
107.
145.

166.
169.

ο
6
10
8
I

25
66

67

68
70

3
25
19

37

ρ—

j

70

Σελ. §

φορά έγκλίσεως έκ τή
διαο.σχέσ. τής υποΟέσ.
προς τήν συνέπειαν
ΓΎπ οκι lu ε νο ν τή ς Π ρ ο τ
τί σημαίνει

Ύποχεί ιιενον τ( τίθεται
j

εις τόν λόγον.
'Υποτακτική /-c.h εαυτή
éV εξαρτήσει
επί αναφοράς
επί χρόνου
επί τέλους
έπί ερωτήσεων
ίστορ. χρόνου
ήγουμ,ένου · .

Φ.

Φόβου ή υποψίας ση-
μαντικά ρήμ,ατα . . .

Χ-

Χρονικοί λόγοι τί κα-
λούνται καί πώς έκφ.
Χρονικοί προσθ. Λόγ.

» προσΰ ιοριστ.
Χρόνοι τώνάλλο^νέγκλ.
Χρόνος (ο) πώς έκφέρ.

169. 9
1. 4
7. I
80. 5
84. 8
85. 12
86. 14
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