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Τοις φίλοις Συναδέλφοις

Έξαντληθείσης και της δευτέρας εκδόσεως, έκδίδωμι
τό τρίτον το ταπεινόν μου τοΰτο πόνημα μετά πολλών
βελτιώσεων και μεταρρυθμίσεων προς τα κρείττω. Πέ-
πεισμαι δέ, οτι οι κύριοι Συνάδελφοι, οΓς μυρίας χάριτας
άποδίδωμι, θέλουσι δεχθη και την τρίτην ταύτην εκδοσιν
μετά της αύτης εύμενείας, μεθ'ής και τάς προτέρας, άτε
διεσκευασμένην επί το μεθοδικώτερον και άκριβέστερον
και συνοπτικώτερον.

'Έγραφον έν Θηβαις τη 25 'Ιουλίου 1882.

ΛΟΥΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ.





ΣΥΝΤAKTIKON

ΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ.

§ 4. Συυντακτικόν λέγεται τό μέρος της γραμματικής, όπερ δι-
δάσκει τους κανόνας, καθ' ους γίνεται ή σύνταξις* σύνταξις' δϊ ή
κατά κανόνας ορθή έπιπλοκη των λέξεων προς άπαρτισμον τελείου
λόγου' Λογος δε η  πρός άλλους εκφρασις των ημετέρων διανοημά-
των ή βουλημάτων η αισθημάτων.

§ 2. 'Ο λόγος δυνατόν νά είνε μέγας η μικρός* ο μικρότατος δέ
πάντων λέγεται πρότασις' πρότασις δέ είνε ή εκφρασις μιας κρί-
σεως τοϋ νου ημών καταφατικώς η άποφατικώς διά του où, καΙ εί-
νε άτιΛή η σύνθετος.

Σημ. Ό μέγας λόγος διαιρείται εις παραγράφους ή δέ παράγρα-
φος είς περιόδους, ή δέ περίοδος εις κωλα, το δε κ&λον είς προτά-
σεις " φέρονται δέ ταΰτα συνδεδεμένως διά των συνδέσμων η των ανα-
φορικών άντωνομιων η μορίων. Δυνατόν δέ ή περίοδος νά έ'χ^ καΐ Sv
κωλον, μίαν πρότασιν, τό δέ κ&λον νά έ'χιρ καΐ μίαν πρότασιν. At Se
-προτάσεις εΤνε κύριαι η ύποταγεΤς (§ 283 σημ.).

ΠΕΡΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΣ.

ά. Άπλή πρότασίς.

§ 3. Ή άπλη πρότασις συνίσταται έκ τριών μερών άπαξ τεθεί-
μένων είς αυτήν, ήγουν ύποχεψέκον, χαζηγσρονμέκον καΐ σννδε-
τιχοϋ. Και νποχείμετον μέν λέγεται τό~πρόσωπον η τό πράγμα,
οπερ υπόκειται είς την κρίσιν του νου ημών* χαζηγορούμενον δέ ή
ποιότης Τ, ί^ιότης, ητις κατηγορείται κατά του υποκειμένου* avr-
dezixàr τό ρήμα ειμί, οπερ συνδέει τό ύποκείμενον μετά τοϋ κα-
τηγορουμένου" οίον, έγώ είμι ενάαίμωκ, ô θεός ουκ εστί θνητός.
Των προτάσεων τούτων ή μέν πρώτη λέγεται καταφατική, ή δέ δευ-
τέρα άποφατική·



§ 4. To κατηγορούμενον καΐ τό συνδετικόν συνηθέστατα συγχω-
νεύονται εις εν ρήμα, ' όπερ διά τοϋτο ονομάζεται κατηγορηματι-
κός και ή πρότασις τότε'σύγκειται έκ δύο μερών, ύποκειμένου καΐ
ρήματος (κατηγορήματος)* οίον, έγώ ενάαίμων = ζγω εύδαι-

μονώ, σ-y it σώ^ω^ = σύ σωφρονεΐς, ro ^'oJor £*><îk?£C-

τό ρόδο ν εύωδιάζει, d θεός ούκ ίστι θνητός = ό θεός ού θντίσκει.
"Οθεν παν σχεδόν κατηγορηματικό ν ρήμα δύναται να άναλυθνί εις τό
συνδετικόν ρήμα και εις τό σύστοιχον αύτοϋ έπίθετον η μετοχην"
Οίον, εγώ ενόαψονώ — ζγώ είμι ευδαίμων η εύδαιμονών* ουτω καί

τι &εός=ό θεός έστιν ών.

Σημ. "Οσαι μέν προτάσεις εχουσι τό κατηγορούμενον χωριστόν τοδ
σονδετικοΟ καλούνται ά ν ε πτ υ γ μ έ ν α ι, δσαι δέ εχουσιν αυτό σογκε-
χωνευμένον μετά τοΰ συνδετικοΰ καλοΟνται συνεπτυγμέναι. Σημειω-
τέον δέ οτι ή άνεπτογμένη πρότασις δεν εΤνε πάντοτε άκριβθ>ς Ισοδύνα-
μος τη συνεπτυγμένη' πολλαΐ δε τούτων δεν επιδέχονται σύμπτυξιν, ή-
γουν, τό- εγώ είμι πατήρ, δεν γίνεται εγώ πατρώζω.

Παράλειψες των τριών συστατικών μερών της προτάσεως.

''■'·\ Τ... ; .·..'. ,ν..( -5 ·;.} i ν:· Α .'ν.7 it·' ΐ·ί> '...'·". 1 ι ;ί '-'.'■

- ά Του υποκειμένου.

§ 5. Τό ύποκείμ,ενον παραλείπεται*

ά) "Οταν τό ρήμα εινε ά η β' προσώπου καί δέν άπαιτηται, εμ—
φασις η αντιδιαστολή* διότι τότε εννοούνται έκ της προσωπικής κα-
ταληξεως αί προσωπικαί άντωνυμίαι (εγώ, σύ, ήμεις, ύμεΐς)* οίον, Λέ~
ΤΦ, Λέγεις, Λέγουεν, Λέγετε.

β') "Οταν λαμβάνηται έκ των ανωτέρω* οίον, ε στεφάνωσαν- θε-
μιστοχΛέα' ήρίστενσε γάς> (ό Θεμιστοκλής).

γ') "Οταν τό ρήμα σημαίννι ίδιον έργον (έπιτηδευμα) η φυσικην
ιδιότητα (ένέργειαν) του υποκειμένου* οίον, σα.ΙπίΚει, σημαίνει
(ό σαλπιγκτής), κηρύσσει (δ κήρυξ), ιερουργοί (ό ιερεύς), φασ'ι, Λέ~
γουσιν (οί άνθρωποι), νει, βρέχει, ri(ρει, βροντά, άστράτΐτει (ό
θεός η ό Ζεύς).

δ') "Οταν τό υποκείμενο ν είνε γενικόν καί αόριστον καί έννοηται.
ή αόριστος αντωνυμία τις' οίον, ήάυ τό οϊζσθαι τεύζεσθαι ών è~
φίεται (τίς), εστίν δσπς=ζστι τις, όστις, κλπ.

β' Του ρήματος.

§ 6. Τό ρήμα παραλείπεται*

ά) "Οταν παραλαμβάνηται έκ τών ανωτέρω η κατωτέοω παλιν-
δρομικώς* οίον, τών ανθρώπων οί μέν είσιν αγαθοί, οι όε φαν-
Ίοι μέτρον ά' αύτώ ονχ ή ψυχή, àJJ* ô νόμος έστίν.



^ β ) ''Οταν ευκόλως εξωθεν έννοηται" οίον, "ΕΛΛηγ έγώ (ειμί),
σύ ό aizioç (εί), zà μεΛΛον ασαφές (εστί), πόθεν, ω Μενέξενε,
(ερχει);

γ' Τοϋ κατηγορουμένου.

§ 7. Τό κατηγορούμενον παραλείπεται μόνον, δταν παραλαμβά-
νεται έκ των άνωτέρω" οίον, έγώ μέν εζοιμός είμι, σύ δε ονκ ει
(ε'τοιμος).

§ 8. Κα! τό ύποκείμενον και τό κατηγορούμενον η τό κατηγο-
ρούμενον και τό συνόετικόν δύνανται όμοϋ νά έλλείπωσιν, όταν πα-
ραλαμβάνω ντα ι έκ των άνωτέρω" οίον, εστί δίκαιος ο θεός; εστί
(δίκαιος ό θεός). Έπι δέ ευχών, καταρών, απαγορεύσεων και των
τοιούτων δυνατόν νά ελλείπη καΐ ολόκληρος πρότασις' οίον, ω προς
θέων (έγώ ικετεύω), ες κόρακας (συ άπιθι), μη δράσης (συ ό'οα).

ΤΎποχείμενον χαϊ κατηγορούμενον της προτάσεως.

§ 9· Ύποκείμενον μέν γίνονται τά ούσιαστικά η αί προσωπικαΐ
άντωνυμίαι, κατηγορούμ,ενον δέ τά επίθετα" οίον, ô θεός έστι δι"
χαιος, έγώ είμι θ νηζός, συ εΐ άκακος.

§ 4 0. Και έπίθετον και μετοχή και επιθετική αντωνυμία καΐ
πάν μέρος λόγου δύναται νά γείνν] ύποκείμενον, ό'ταν διά τοϋ άρ-
θρου λάβνι ουσιαστικού σημ,ασίαν, και τουναντίον κατηγορούμενον
δύναται νά γείνν) και ούσιαστικόν και πάν άλλο μέρος λόγου, ό'ταν
λάβη επιθέτου σημασίαν" οίον, ό δειΛός έσζι προδότης της πα-
τρίδος' σοφόν έστι τά σαφές' ονδαμον τά μη δντα δντα εστίν
τοϋζό èaztv εκείνο' η περί έσζι δ ισύΛΛαβος' το χ^θες ουκ εστι
σήμερον κλτ

O'.C

κτ

νομία εΤνε τό ύποκείμενον· οΤον, ουτόςέστιν ό πατήρ, ουτός ες-ιν
ο σοφός.

§ 4 4. "£τι δέ και άπαρέμφατον και ολόκληρος προτασις δύνα-
ται νά γείνν) ύποκείμενον η κατηγορούμενον" οίον, το αίσθάνεσθαι
έπίσζασθαί έσζιν' ζο γ> ώθι σαυτόν εστίν, αν τά πράγματα ί'~

ôyς τά σαυζον.

§ 4 2. Τό ύποκείμενον τίθεται κατ' όνομαστικην πτώσιν" οίον, ό

0εός εστι âîxaioç' έγώ γράφω*.

* Τό ύποκείμενον τοϋ απαρεμφάτου έπΙ έτεροπροσωπίας τίθεται κατ'
αΐτιατικήν (§ 97).



Συμφωνία του κατηγορουμένου πρός το ΰποκείμενον.

§ 13. Τό κατηγορούμενον, δταν μέν εΤνε έπίθετον, συμφωνεί πρός
^ ύποκείμενον κατά τρία κατά γένος, αριθμόν καί πτώσιν* οίον ό
θεός èazc δίκαιος, ή πόΛις έστί μι*ρά, rd ρόδον εστίν ευώδες.

Σημ. Τό έπιθετικόν κατηγορούμενον, δταν σημαίνη γενικόν τι καί αορι-
Γον, δέν συμφωνεί προς τό ΰποκείμενον κατά γένος καί αριθμόν, αλλά τί-
θεται πάντοτε κατ' ούδέτερον γένος ένικοΟ άριθμοΟ, οίουοήποτε γένους κα\
άΡ'θμοΟ καί αν εΤνε τό ΰποκείμενον* οίον, πονηρό ν (χρήμα; ό σ υκο <ρ α ν-
ΤτΚ> δεινόν ή άγνοια, ot παίδες άνιαρόν, a t μ ε τα β ο λ a I λ υ-

πηρόν.

§ 1 4. "Οταν δέ τό κατηγορούμενον εινε ούσιαστικόν, συμφωνεί ά-
^αγκαίως μεν μόνον κατά πτώσιν, τυχαίως δέ καί κατά γένος καί ά-
Ρ'-θμόν' οίον, ό καρπός έστι σϋχα, τά πρόβατά εστι πΛοϋτ* ς, à
Πα-ρνασός εστίν ορος, ή Κέρκυρα έστι νήσος.

Σημ. Τό κατηγορούμενον έπ\ διαιρέσεως, κτήσεως, καταγωγής, Ιδιό-
τητος καί τ&ν τοιούτων δέν συμφωνεί καί κατά πτωσιν, άλλα τίθεται
*«τά γενικήν (έλλειπτικήν)* οίον, ό θάνατος έστι τών μεγίστων
κ«κα>ν (g ν), οί Κοθήριοι η σ α ν τωνπεριοίκων (τινές), ή -π ό λ ι ς
ο ύ κ εστίν ένός ανδρός (κτήμα), ΑΪσωπος Ίάδμονος έγένετο
(δοΟλος), 'Αλέξανδρος ην Φιλίππου (υίός), Νιόβη ην Ταντάλου
(θυγάτηρ), δις έξαμαρτεϊν ουκ ανδρός σοφού (ϊδιον), αφροσύνης
έ»τί τό π ράττε ι ν πρό τοΟ κρΤναι ( έργον), Μιλτιάδης οίκίαςμε-
γάλης ην (γόνος), Ξενοφών πόλεως μεγίστης ην (πολίτης),
τα. ν μεγάλων δήμων έστέ (δημόται) κλπ.

Συμφωνία του ρήματος προς το ΰποκείμενον.

§ 15. Τό ρήμα συμφωνεί προς τό ΰποκείμενον κατά δύο κατά πρό-
σωπον καί αριθμόν" οίον, έγώ μέν γράφω, σχ) δε -ησυχάζεις, ό δε
διδάσκαλος διδάσκει' ημείς μεν Λέγομεν, ύμεΐς δε γράφετε, οδ-
τ°ι δέ άκούονσιν. Εξαιρέσεις κατ' αριθμόν.

4) Tà πληθυντικά ουδέτερα υποκείμενα άττικώς συντάσσονται,
συνήθως μετά ένικοΰ ρήματος ('Αττική σύνταξις, § 303)" οίον, τ à
ζφα τρέχει, τά παιδία παίζει, τά πράγματά εστι xa.Jà.

2) Tà ενικά περιληπτικά καί περιεκτικά ονόματα συντάσσονται
πολλάκις μετά πληθυντικου ρήματος (σχήμα κατά σύνεσιν η κατά,
τό νοούμενον, § 301)' οίον, ό δήμος έψηφίσαντο, εφασαν ή πΛη-
θύς9 τό στρατόπεδον άνεχώρουν, ή πόΛις 'ΑγησίΛαον εΐΛοντο
βασιΛέα (Ξεν.)1.

1 Περιληπτικά μέν ονόματα λέγονται δσα έν ένικφ αριθμώ ση—
μαίνουσι πολλά* οίον λαός, δήμος, στρατός, πλήθος, ο χλ
^ ε ρ ι εκ τ ι κ à δέ δσα σημαίνουσι τόπον περιέχοντα πολλά πρόσαι
οίον, π ό λ ι ς, θέατρο ν, στρατόπεδον, έκκλησία κλπ.

ο ς ·
σωπα*



§ 16. Έάν τό κατηγορούμενον είνε ούσιαστικόν και κατ' αριθ-
μόν διάφορον τοϋ υποκειμένου, τό ρημα συμφωνεί πρός αύτό και ου-
χί πρός τό ύποκείμενον, όταν εινε τό πλησιέστερον η τό έπικρατέ-
στερον" οίον, ούτοι (οί αο^ισταλ}- φανερά έστι Λώ6η καϊ διαφθορά
ζών συγγιγνομένών (Πλάτ.), οί άντιΛέγονζες οχΛος καΐ βασκα-
νία χατεφαίνζζο.

β' Σύνθετος «ρότασος.

§ 47. Σύνθετος λέγεται ή πρότασις, όταν εχνι δύο η περισσότε-
ρα υποκείμενα η κατηγορούμενα η άντικείμενα" οιον, εγώ και σύ
χαι ό ΠαϋΛος γράφομεν, ό Σωκράτης ην σοφός και ηθικός-, ά-
γαπώ τήγ τταιάείαν καϊ την άρε την. Λέγονται δέ αί προτάσεις
αύται σύνθετοι, διότι έκαστη τούτων ισοδυναμεί μέ δύο η περισσο-
τέρας προτάσεις" οίον, έγώ καϊ σύ χαί ο Πέτρος γράφομεν=έγώ
γρά<ρώ και συ γράφεις και ό Πέτρος γράφει.

§ 4 8. 'Επί της συνθέτου προτάσεως παρατηρούνται τά έξης'

ά) *Ejtï τον κατηγορουμένου.

§ 4 9· "Οταν μέν τά υποκείμενα είνε έμψυχα, τότε, έάν μέν είνε
ομοιογενή, τό έπιθετικόν κατηγορούμενον τίθεται κατά τό γένος αυ-
τών πληθυντικώς* οίον, Σ ωχράτηο καϊ Π Λάζων και Αριστοτέ-
λης ήσαν σοφοί, ή μήτηρ χαι ή θυγάτηρ καϊ η άδεΛφή ήσαν ά-
yadaî. Έάν δέ έτερογενη, τό κατηγορούμενον τίθεται κατά τό έπι-
κρατέστερον γένος πληθυντικώς" είνε δέ έπικρατέστερον τό μέν άρ-
σενικόν τοϋ θηλυκού και ουδετέρου, τό δέ θηλυκόν τοϋ ουδετέρου*
οίον, ό arnp χαί ή γυνή καϊ ζό ζέκνον αγαθοί είσιν, η μηχι\ρ
χαί ζ ο ζέχνον άγαθαί είσιν.

§ 20. "Οταν δέ τά υποκείμενα είνε άψυχα, τότε, εϊτε ομοιογενή
εϊνε ε£τε έτερογενη, τό κοινόν κατηγορούμ,ενον τίθεται κατ' ούδέτε-
ρον γένος πληθυντικώς* οίον, φθόνος χαι ερως έναντία εστίν, τα~
ραχαΐ χαι στάσεις όΛέθρια, Λίθοι και πΛίνθοι καϊ ζύΛα και κέ-
ραμοι άζάχζως έρριμμένα ουδέν χρησιμά έσζιν.

Σημ. Σπανίως τό κατηγορούμενον των ομοιογενών άψυχων ύποκει-
μέναιν τίθεται καϊ κατά τό γένος αύτων' οίον, φθόνοι και ε ρ ω τ ε ς
δεινοί. 'Ενίοτε δέ τίθεται κατά τό προσεχίστερον οίον, νόμος και
φόβος Γκανός ε ρω τα κ ω λ ύ ε ι ν.

6') Έπϊ ζοϋ ρήματος.

§ 24. "Οταν τά υποκείμενα είνε ένικοϋ άριθμοϋ, τό ρημα τίθεται
εις ένικόν μέν άριθμόν, δταν προτάσσηται η έπιτάσσηται ένι μόνον
τών υποκειμένων* οίον, έσζραζήγει ζών νέων Άριστενς καϊ ΚαΛ-



Λικράτης χαί Τιμάνωρ (Θουκ.), Αάσος àrtεδίάασκε χαι Σιμω-
νίδης. Είς πληθυντικόν δέ, ό'ταν έπιτάσσηται" οίοvf Κίμων χαι
θιππος χαί Μυρωνίδης φέρονται.

Σημ. Πολλάκις ,δμως καί προτάσσεται πληθυντικδ&ς κα\ έπιτάσσεται-
(^πανιώτερ.) ένικως· οΤον, έρχονται " Α ρ α κ ό ς τε κ. α ι Ναοβάτης
* α V 'Αντισθένης, Αϊγυπτος και Κύπρο ς άφέστηκε (Ίσοκ.).

§ 22. Τό ρημα τίθεται καί κατά τό προσεχέστερο ν tj έπικρατέ-
στερον" οίον, οί παίδες χαί ό δήμος πΛέον εχει (Ξνφ.), ό βασιΛεύς
χαί οί συν αύτώ διώχων εί'σπίπτει είς το στρατόπεδον (Ηνφ.).

γ'J 'Επί τοϋ προσώπου τοϋ ρήματος.

§ 23. 'Όταν τά υποκείμενα είνε διαφόρων προσώπων, τό ρημα
τίθεται*

4) Κατά τό έπικρατέστερον πρόσωπον πληθυντικώς* είνε δε έπι—
κράτεστερον τό μέν πρώτον τ où δευ τερου και τρίτου, το σε όευτερον
τοϋ τρίτου" οίον, έγώ χαί σύ χαί ο Σωκράτης γράφομεν, σν χαϊ
ô Σ(ύχράτης φράφετε.

2) Κατά τό προσεχέστερον" οίον, οίδα σαφώς y-αί έγώ χαί σύΤ
ο"ύ τε "ΕΛΛην ει χαί ημείς. ..

§ 24. 'Όταν τά ύποκείμ,ενα είνε δυϊκοϋ άριθμοΰ η δύο ενικού,
τοτε και τό κατηγορούμενον καί τό ρημ,α τίθενται είς δυϊκόν μέν
άριθμ,όν, έάν έκάτερον τών ύποκειμ-ένων ένεργν) ιδιαιτέρως, είς πλη-
θυντικόν δέ, έάν άμ.φότερα σύναμα ένεργώσιν* οίον, η ζτο.Ιιτιχη χαί
V φιΛοσοφία άξίω Λόγου έστόν, τώ άνδρε έγενέαθην άχοΛάστω,
τω άδεΛφώ άπαιδε έτεΛευτησάτην. Άγάθων χαι Σ ωχράτης Λοι-
ποί, ροιά χαί μηΛέα περί χάΛΛους ηριζον, άδεΛφώ άνο ήσαν
χα.Ιοί.

Περί αντικειμένου της προτάσεως.

§ 25. Άντιχέίμενον λέγεται τό πρόσωπον η το πράγμα, είς ο
μεταβαίνει ή ενέργεια τοϋ υποκειμένου" διό τίθεται μ.όνον είς τα εν-
εργητικά ρ.εταβατικά ρήματα (§ 52) κατά μίαν τών πλ^αγίων πτώ-
σεων" οίον, σκάπτω την γήν, διακονώ τώ θεώ, έπιμεΛοϋμαι τών
μαθημάτων.

§ 26. Αντικειμενον γίνονται κυρίως τά ουσιαστικά, άλλα καί πάν
αλλο μέρος λόγου δύναται νά γείνν] άντικείμενον, ετι δέ καί άπα-
ρεμφατον καί ολόκληρος πρότασις" οίον, διδάσκω σε χαί αυτόν, α-
γαπώ τό φιΛοσοφεΐν, οίδ' ότι καΛώς Λέγεις.

Περί προσδιορισμών της προτάσεως.

§ 27. Προσδιορ ισμός λέγεται πάσα λέξις τιθεμένη εις τινα τών



δρων της προτάσεως, ίνα έκφράστι ιδιότητα η ποιότητα, η σχέσιν η;
περίστασίν τινα αύτοϋ.

§ 28. ΟΙ προσδιορισμοί γίνονται διά πτωτικού τίνος άπροθέτου ft
έμπροθέτου η δι* επιρρήματος, καί ονομάζονται διά του ιδίου αυτών
ονόματος, ήγουν ονοματικοί, επιθετικοί, μετοχικοί, εμπρόθετοι, έ~
πιρρηματικοί, καί αποδίδονται συνήθως οί μέν ονοματικοί, έπιθε-
τικοί καί μετοχικοί εις- τά Ουσιαστικά η επίθετα, είτε ύποκείμενον
εινε ταϋτα, είτε κατηγορούμενον, είτε άντικείμενον* οί δέ εμπρόθε-
τοι καί άπρόθετοι (χρονικοί καί τροπικοί) καί έπιροηματικοί εις τά ρή-
ματα n επίθετα' οίον, ό Λίαν σοφός Σωκράτης έδίδασχε τους φιΛο-
σοφοϋντας μαθητάς αύτοϋ την φιΛοσοφίαν εν Αθήναις τ?] ενάτη
ώρα προθύμως τη γΛώττη ώφε Λείας ενεκα (ορα καί § 36 καί 122).

Σημ. cO επιθετικός προσδιορισμός διαφέρει του κατηγορουμένου κατά
τοϋτο, οτι ό μέν προσδιορισμός εκφράζει 'ιδιότητα -ροεγνωσμένην καί
θεωρουμένην ώς προσόν τοΟ ούσιας-ικοΰ· τό δε κατηγορούμενον έκφράζει
Ιδιότητα μή προεγνωσμένην^ άλλα πρώτον ηδη άποδιδομένην είς τό oô-

σιαστικον.

§ 29. Οί προσδιορισμοί τίθενται η όμοιοπτώτως τώ προσδιοριζο-
μένω καί "λέγονται όμοιόπτωτοι, η έτεροπτώτως καί λέγονται ετε~
ρόπτωτοι.

ά) 'Ομοιόπτωτοι προσδιορισμοί.

§ 30. Οί όμοιόπτωτοι προσδιορισμοί γίνονται διά τών έπιθέτων
ft επιθετικών (άρθρου, μετοχής, επιθετικής αντωνυμίας)* διό λέγεται
οτι τά έπίθετα καί τά έπιθετικά τιθέμενα μετά τών ουσιαστικών
ταύτοπροσώπως συμφωνοϋσι προς αύτά κατά τρία" κατά γένος, άριθ-
μόν καί πτώσιν, οίον, ô σοφός Σωκράτης, ή σοφή 'Ασπασία, τό
σοφόν μειράκιον' ό γράφων μαθητής, ή γράφουσα μαθήτρια, τό
γράφον μειράκιον' ό έμός πατήρ, ή έμή μήτηρ, τό έμόν τέκνον?
κλπ. '

§ 31. Καί ένταυθα, όταν τό έπίθετον η τό έπιθετικόν άποδίδω-
ται είς πελλά ουσιαστικά, συμβαίνουσιν αύται έκεϊναι αί ποικιλίας
ας παοετηρτίσαμεν καί έν ττ5 συμφωνία του κατηγορουμένου πρός τό
ύποκειαενον της συνθέτου προτάσεως' οίον, Σωκράτης καϊΠΛάτων
και Κρίτων καθήμενοι διαλέγονται, ή μήτηρ και ή θυγάτηρ έ~
στώσαι διαλέγονται, ό άνήρ και ή γυνή και τό τέκνον έστηκό-
ζες διαΛέγονται, ό άνήρ και τό τέκνον καθήμεναι διαλέγονται
άλλά καί τέκνα καί γυναίκες φρονρούμενα (Ξνφ.), ό άνήρ καί ή
γυνή και το τέχνον, ονς ελεώ (§ 19 ', σωφροσύνη και δικαιοσύνη
άγαθά όντα διωκτέον, νους καί αισθησις άπ,9 άΛΛήΛων διακρι-.



— 12 —

θέντα, Λίθοι χαι πΛίνθοι χαι κέραμοι καί £ύΛα άτάχτως ερριμ-
μένα ουδέν χρήσιμά έστιν, σεΛήνην χαί άςέρας, â σύ έθεμεΛί-
ωσας (§ 20), Κϋρος χαι ή περ«ική βασιΛεία Κροΐσογ χαθεΛονσα
έπεστράτευοε (θουκ.), ό βασιΛεύς χαί, οί σύγ αύτώ διώχων ει-
οπίη.τει εις τό στρατόπεδον (Ξνφ.), (§ 20, σημ.).

Σημ. Τά άναφορικά συμφωνοϋσι πρό; β αναφέρονται κατά γένος, άριθ-
M-ôv χαί πρόσωπον, τυ/αίως δέ καί κατά πτώσιν· οΤον^ ό θεός, ou
τή ν παντοδυναμία ν θαυμάζω, η ψ λατρεύω, η όν σέδομαι
ηός έποί-ησε, χα πάντα' ή σοφί α, ην φιλώ. Πολλάκις ομως συμ-
φωνοΟσι πρός τό έπιφερόμενον χαττιγορούμενον και ουχί προς δ αναφέ-
ρονται- οίον, φίλου, 8 μέγιστον άγχθόνέστιν, ού φροντί-
ζουσιν, άντί Se' και τήν ψυχήν, όπερ σοι κυριώτατόν έ ç-1,
*ατακοσμήσω, άντί ήπερ· τό ν ούρανόν, ο'ύς πόλους καλοΟσι,
κλπ. 'Η σύνταξις αύτη καλείται έ'φελξις (§ 307, β').

§ 32. Τά επίθετα, αί επιθετικά! άντωνυμ.ίαι και μαλι στα αί
(^ετοχαί, οταν άποδίδωνται είς περιληπτικά η Περιεκτικά ονόματα,
επιφέρονται ούχί κατά τό γένος και τον αριθμόν αυτών, άλλα κα-
τά τό γένος καί τόν αριθμόν τοϋ έννοουμένου" οίον, έζε.τΛάγη πάς
ό δήμος άκούσαντες, τό πΛήθος συνεΛθόντες, ό οχΛος άχον-
σαντες, ή βονΛή ήσνχίαν ει\ εν ουκ άγνοοΰντες, επί τήν jtô.hv
επΛεογ εν ταραγη όντας (σχηαα κατά σύνεσιν η κατά τό νοούμε-
νον § 301).

§ 33. Τό άρσενικόν άρθρον τοϋ δυϊκοϋ άριθμοϋ, μ,άλιστα εν τ-fl ο-
νομαστική καί αιτιατική πτώσει, τίθεται πάντοτε σχεδόν μετά θη-
λυκού ουσιαστικού* οίον, τώ ήμερα, τώ τέχνα, κλπ. άντι τά ήμέ-
fa, τά τεχνα, κλπ.

δ 34. "Οταν τό έπίθετον τίθηται μετά πληθ. οΰσιαστικοϋ και ή
ποιοτης η ίδιότν;ς αύτοΰ δέν άποδίδωται είς πάντα τά άναφερόυ,ε-
να ουσιαστικά, άλλ' εις τινα μόνον, τότε το μέν έπίθετον τίθεται
καθ' ην πτώσιν άπαιτεΐ ή σύνταξις τοϋ λόγου, τό δέ ούσιαστικόν
τρεπεται είς γενικην πληθυντικήν έναρθρον, διαιρετική υ καλουμένην"
οίον, οί σοφοί τών άνθρώπων, οί έπιμεΛεΐς τών μαθητών, τα α-
Λογα τών ζώω^' καλείται δέ τούτο διαίρεσις* διαίρεσις δέ λέγε-
ται, ό'ταν έξ όλου τινός λαμβάνωμεν μέρος τι.

Σημ. "Οθεν, δταν ή Ιδιότικ ή ή ποιόστ,ς είνε γενική, δεν δύναται νά
γείν^ διαίρεσις · διό δέν δυνάμεθα νά ει πω με ν ο I 0 ν τ\ τ ο ί τών ανθρώ-
πων, δ.ότι πάντες οί άνθρωποι είσι θνητοί. "Ετι δέ οταν τό έπίθετον
είνε τό π S. ς· οίον, πάντες οί άνθρωποι καί ούχί πάντες τών άν-
θ ρ ώ π ω ν.

§ 35. Οί δέ 'Αττικοί τό μέν ένικόν έπίθετον έτρεπον είς ούδέ-
τερον γένος κατά την άπαιτουμένην παρά της συντάξεως τοϋ λό-
γου πτώσιν, τό δέ ούσιαστικόν μετέβαλλον είς γενικην ένικην εν-
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άρθρον* οίον, τό πολύ του στρατού, τό Ιωνικόν rr/c στολής, τό
πιστόν της πολιτεία', κλπ. άντί ό πολύς στρατός ή Ιωνική στο-
λή, ή πίστη πολιτεία Ουτω καί εις τοϋτο =(τοσοΰτο) xaxiaç, ά-
ναιδε'ας, ασεβείας ήλθεν. Ενίοτε δέ έφύλαττον καί τό γένος του
έπιθέτου άμετάβλητον* οίον, ό ήμισυς του στρατού, τον πλιΐστor
τον βίου, της γης ή άριστη. ,,

§ 36. Είς τους όμοιοπτώτους προσδιορισμούς υπάγονται καί οί
έπεΕ,ηγηματιχοΙ προσδιορισμοί. Εινε δέ οί επεξηγηματικοί προσ-
διορισμοί ούσιαστικά, καί τίθενται όμοιοπτώτως καί άσυνδέτως είς
άλλο ούσιαστικόν η ούδέτερον έπίθετον η έπιθετικόν καί μάλιστα
δεικτικην άντωνυμίαν, ίνα διασαφήσωσιν αυτό* οίον, τοϋτο ψευδός
καλείται, ή αγνοία' δύο θεούς κομίζων, Πεινώ χαί Βιάν" Κ> ρος
έζελαύνει είς θύμβριον, πόλιν οίκουμένην. "Ετι δέ καί άπαρέμ-
φατον" οίον, εχεΐνο χάλλιον, ισότητα τιμάν' τούτο έντέλλομαε
ύμΐν, αγαπάν ά,λλήλους.

§ 37. Έπεξηγησις γίνεται καί δι' όλοκληρίιυ λόγου άσυνδέτως yj
συνδεδεμένως διά τοϋ ότι, coç. γάρ, ό'ταν μάλιστα προηγείται τό
τοϋτο, αυτό τοϋτο, τεκμήριον. σημειον, κεφάλαιο?, τό μέγιςον7
τό έλάχιστον, κλπ. οίον, αυτό τοϋτο, τοις φίλοις έν τοις χαι-
ροΐς χρή βοηθεΐν' και τό μέγιστον, ότι και τοις πονηροτάτοις
μέτεστι' τεκμήριον δέ, χρήματα γάρ πλείστα ύπερ φιλοτιμίας
οί ημέτεροι πρόγονοι άνήλωταν.

Σημ. Ot έπεξηγηματικο\ προσδιορισμοί σομφωνοΟσι προς τό πεξη-
γοάμενον άναγκαίως μέν κατά πτωσιν, τυχαίως δέ καί κατά γένος καί
άριθμόν (δρα τά ανωτέρω παραδείγματα).

6') Έτερόπτωτοι προσδιορισμοί.

§ 38. Οί έτερόπτωτοι προσδιορισμοί γίνονται διά τών ούσιαςι-
κών όνουιάτων η αντωνυμιών καί τίθενται είς τά ονόματα κατά μίαν
τών πλαγίων πτώσεα>ν' διό λέγεται οτι τά ονόματα έτεροπροσώπως
τιθε'μενα μετά τών ουσιαστικών συντάσσονται μετά γενικής, δοτι-
κής, αιτιατικής.

ά) 'Ονόματα μετά γενικής συντασσόμενα.

§ 39. Τά μ,ετά γενικής συντασσόμενα ονόματα εΐνε ουσιαστικά^
επίθετα.

ά) 'Ονόματα ούσιαστικά μετά γενικής συντασσόμενα.

§ 40. Μετά γενικής συντάσσεται παν ούσιαστικόν, όταν εινε α-
νάγκη νά έκφρασθη, οτι ετερόν τι εχει σχέσιν τινά πρός αύτό* αϊ δε
σνέσεις καθ' οίς τό ούσιαστικόν συντάσσεται μετά· γενικής, εισί πολ-
λαί καί ποικίλαι* αί δέ κυριώτεραί είσιν αί εξής*
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1) Ή τής κτήσεως* οίον, άγρός Περικλέους (γενική κτητορολΰ-
T^-ii), κτήτωρ άγροΰ (γενική κτηματολογική).

2) Ή του άρχοντος καί αρχομένου' οίον, βασιλεύς Ελλήνων,
δεσπότης πόλεως, ποιμήν προβάτων, υπηρέτης βασιλέως, οίκέ-
της δεσπότον, κλπ.

3) Ή της καταγωγής (γενεαλογίας)* οίον, πατήρ τεχνών, τέχνα
■πατρός.

&) Ή της' ΰλης' οιον, άνδριάς χαλχοϋ, στέφανος χρυσοϋ.

5) Ή της αξίας καί τιμήματος* οιον, βιβλίον πέντε δραχμών,
ίππος ταλάντου.

6) Ή του μέτρου" οιον, οδός πεντεχαίδεχα σταδίων, ποταμός
■πλέθρον.

7) Ή τής διαιρέσεως" οιον, άνήρ τοϋ δήμου, τεμάχιον γης.

8) Ή τής αιτίας' οίον, γραφή κλοπής, τρόπαιον νίχης.

9) Ή του περιέχοντος καί περιεχομένου" οίον, λιμήν πλοίων,
Ζιλοΐα λιμένος.

4 0) Ή τής ιδιότητος καί πάθους" οίον, λευκότης χιόνος, χω~
■λότης 'Αγησιλάου. -

11).' Ή τής διαθέσεως (ρηματική)' οίον, φόβος τών πολεμίων.

Σημ. CH γενική τής διαθέσεως δυνατόν να σημαίνη ένέργειαν ή πάθος·
0(·ο ή μέν σημαίνουσα ένέργειαν καλείται ενεργητική, ή δέ σημαί-
νουσα ττάθος παθητική· υπό δέ τών νεωτέρων γραμματικών ή μεν
ενεργητική καλείται υ π ο κ ε ι μ ε ν ι κ ή, ή δέ παθητική αντικειμενική·
διότι τρεπομένου τοϋ ρηματικοΟ ουσιαστικοί* είς ρήμα ένεργητικόν, η
μεν ενεργητική γίνεται ΰποκείμενον, ή δέ παθητική άντικείμενον αύτοΰ*
Ενίοτε δέ τίθενται είς τό αυτό ούσιαστικόν άμφότεραι· οΤον, ή Πέλο-
πος Πελοποννήσου κατάληψιςζ=ό Πέλοψ κατέλαβε τήν Πελοπόννη-
<σον.

β') Επίθετα μετά γενικής συντασσόμενα.

§ 44. Τά μετα γενικής συντασσόμενα επίθετα εινε έξαιρέτως τά
εξής'

4) Τα οίκειότητος καί άλλοτριότητος* οιον, ϊδιος, οικείος Σωκρά-
τους, αλλότριος, £ένος τοϋ πράγματος.

2) Τά άρχικά καί ύπαρχικά* οίον, κύριος τών Ελλήνων, δοϋ-
λος δεσπότ ου.

3) Τά μεθέξεως, κατοχής καί κράτους σημαντικά καί τά τούτοις
εναντία' οίον, μέτοχος σοφίας, κάτοχος παιδείας, εγκρατής ηδο-
νών, άμέτοχος αδικίας, άκρατης ηδονών, κλπ.

4) Τά πληρώσεως καί κενώσεως' οίον, φιάλη πλήρης ύδατος
ταμεΐον κενόν χρημάτων.
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Σημ. Ταϋτα συντάσσονται και μετά δοτικές οργανικής· οίον,
|Α ι γ ά σ t y Έλλησι πλήρεις πόλεις.

5) Τά στερήσεως καί ένδειας' οίον, ορφανός γονέων, έρημος συμ-
μάχων, απαις αρρένων, κεφάΛή ψιΛή τριγών.

6) τά φειδοΰς καί άφειδίας* οίον, φειδωΛός χρημάτων, άφειδής
έαυτοϋ.

7) Τά επιτυχίας καί αποτυχίας* οίον, έπιτυχής τών καΛών, ά-
τυχης τών χαχών. .·, r. '

8) Τά εμπειρίας καί απειρίας* οίον, εμπειρος η άπειρος διδα~
σχαΛίας.

9) Τά έπιμελείας καί. αμελείας καί ολιγωρίας" οίον, έπιμζΛής η
άμεΛής τών μαθημάτων, οΛίγωρος φίΛων.

10) Τά μνήμης καί λήθης* οίον, μνήμων φόρτου, έπιΛήσμων
ευεργεσιών.

4 1) Τά τιμής καί άξιας* οίον, αίματος έστιν ώνία ή άρετή,α-
ζιος ποΛΛοΰ ■

4 2) Τά διαιρέσεως (χωρισμού) καί εκλογής" οίον,· ποΛΛοι τών
διδασχάΛων, μόνοι τών ποΛιτών, εις τών ποΛΛών, τις τών μα~
θητων·, φυγάς πόΛεως.

4 3) Τά είς ιχος κτητικά" οίον, νους μέν άργικός τοϋ Λόγου,
Λόγος δε υπηρετικός τοϋ νοϋ. - . _ i

4 4) Τά ύπεροχ.ικά" οίον, υπέροχος, εςοχος τών άΛΛων, κορυ-
φαίος τών άποστόΛων.

Σημ. 'Τπεροχίκά λέγονται οσα έπίΟετα θετικά οντά εχοοσιν εννοιαν
παραθετ ικοϋ.

• 4 5) Τά τακτικά καί άναλογικά άριθμ,ητικά' οίον, πρώτος, δεύ-
τερος, τρίτος τών μαθητών, ô αριθμός δέκα έστι διπΛάσιος του

πέντε. ,, , . ■

4 6) Τά διαφορικά* οίον, ετερον τό ύδωρ τή" γής, ούτος ό Λό-
γος α.ΙΛος η διάφορος τοϋ προειρήμένου.

Σημ. Τά διαφορικά συντάσσονται καί όμοιοπτώτως, μεσολαβοΰντος
τοϋ η· οίον, άλλος ούτος ό λόγος ή ό πρότερονείρημένος. "Ετι
δέ και μετά αιτιατικές συν ττ\ παρά· οίον, έτερον τό υ δω ρ παρά
τ ή ν γ % ν.

4 7) Τα συγκριτικά καί υπερθετικά συντάσσονται μετά γενική*
άλλα τά μέν συγκριτικά καί μετά ενικής καί πληθυντικης γενικής,
τά δέ υπερθετικά μετά ^λ'/)θυντικης'μ.όνον* οίον, d πατήρ'έστι'μεί-
ζων. ταϋ υίοϋ, ΘεμιστοχΛής συνετώτερος τών άΛΛων ΈΛΛηνων,
άνδρών δ3 Απάντων σοφότατος Σωκράτης.

2 ά Τά συγκριτικά συντάσσονται καί όμοιοπτώτως, τψ συγκρινο-

μένψΓ'μϊσολαβοΟντος τοϋ η: οιον, Σ ω κ ρ ά τ η ς σοφώτερος ή Πλά-
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των, ώ μ ί λ η σ α ά ν δ ρ ά σ ι κρείττοσιν ή ύ μ Τ ν, σο μέλλεις έπ*
β ν δ ρ β ς στρατεύεσθαι πολύ άμείνονας ή Σ κ ύ θ α ς, ή κ ο υ σ α
ρήτοροςδεινοτέρουήΛοσίοο.

Σημ. β'. Μετά τόν ή έπιφέρεται ένίοτε αιτιατική ^ μετά τής κατά,
πρό τής οποία; τίθεται ένίοτε καί τό ως, δταν εΤνε άνάγκη να έκφρα-
αναλογία ή τό παρά την φύσιν ή τήν δύναμιν· οιον όπλα πλεία>
ή κατά νεκρούς έλήφθη (Θουκ.) = πλείω άναλόγως τών νεκρών, εΐ-
δον νεκρόν μείζω ή (ώς) κ α τ* & ν θ ρ ω π ο ν=παρ* δσον δύναται νά
εινε νεκρός άνθρώποο. "Ετι δέ μετά τόν η επιφέρεται άπαρέμφατον ανει>
ή μετά τοΟ ώστε(ώς), δταν εΤνε άνάγκη νά έκφρασβή τό παρ* δ σον
δύναται (τό ύπέρ δύναμιν) ί) τό παρ' δ σ ο ν άπαιτεΤται* οΤον, τ &
γάρ νόσημα μείζον ή φέρε ι ν' νεώτεροι είσιν, ή ώς- ε εΐδέναι
οΤων πατέρων έστέρηνται (Λοσ. )· άμαθέστεροι γάρ εϊσιν Ή
ώς υπ* έμοϋ έξαπατασθαι (Πλάτ.).

Σημ. γ': Τό ποσόν ή τό μέτρον τής υπεροχής τής συγκρίσεως φέρεται
πάντοτε σχεδόν κατά δοτικήν άπρόθετον* οΤον, Περσέως Άρακλής
ην τέσσαρσι γε νεα Γς νεώτερος, κλπ. (§ 127 β'.)

β') 'Ονόματα μετά δοτικής συντασσόμενα.

§ 42. Τά μετά δοτικής συντασσόμενα ονόματα εινε ώς επί τά
πλείστον επίθετα' τά κυριώτερα δέ τούτων είσί τά έξης*

1) Τά περιποιητικά καί άντιπεριποιητικά (τά σημαίνοντα φιλικήν
V έχθρικήν πρός τινα διάθεσιν)' οίον, φίλος, εΰνους, ευμενής, ώφ>έ-
λιμος, γείτων τινί' πολέμιος, έχθρός, δυσμενής, χαλεπός, βλα-
βερός, χαχόνους, έπίθουλος, έναντίος, τζολέμιός ζινι, χλπ.

2) Τά ίσότητος, ταυτότητος, όμοιότητος και τά τούτοις εναντία"
Οίον, ΐσος η άνισος τω άδελφω, όμοιος η ανόμοιος τω πατρί, rd

ταϋτά τοις λόγοις επεδείζατο.

3) Τά αρμόζοντος η πρέποντος καί τά τούτοις εναντία* οίον, Αρ-
μόδιος η Αναρμόδιος τω θεώ, -η σιγή πρεπωδεστάτη γυναιζίΤ
μέθη φύλαζιν άπρεπεστάτη έστίν.

4) Τά προσεγγίσεως η μίξεως καί άμ.ιξίάς* οίον, πλησία τω νυμ-
φίω, αμιχτος φίλοις.

5) Τά υποταγής, εύπειθείας καί απείθειας* οιον, ύπήχοος τω πα-
τρί, εύπειθής η άπειθής τω διδασχάλω.

6) Τά εις τός ρηματικα* οίον, γνωστά, μοι ποιίΐς, μισητός zoîç
Ελλησι Φίλιππος, ρητά μοι ταΰτα (§ 88).

7) Τινά τών παραγομένων έκ ρημάτων μετά δοτικής συντασσο-
μένων* οίον, ή τών χωρίων άλλήλοις ούχ à π όδοσις, ό τοις νό-
μοις βοηθός, δοτήρ, άχόλουθός τινι.

8) Τά σύνθετα έκ τής συν, όμοϋ, ΐσος, δμοιος, καί τών τοιού-
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των" οίον, σύμφωνοι οί Λόγοι τοις εργοις, ομόφωνος, ισοδύναμος,
όμοιοσχημων τινί.

§ 43. Πολλά ονόματα μεταβάλλοντα σημασίαν μεταβάλλουσα καί

( f · ^ ' ' ' Ρ /

συνταςιν* όιοτι η συνταξις βαίνει κατά την σημασίαν τών συντασσο-
μένων" οίον, φίΛος μοι (περιποιητικώς), καί φίΛος μου (κτητικώς),
ενάντιος, ποΛέμιός τινι καί τινός.

γ') 'Ονόματα μετ' αιτιατικής συντασσόμενα.

§ 44. Μετ' αιτιατικής συντάσσονται τά έπίθετα καί τα επιθετι-
κά ουσιαστικά, δταν εινε άνάγκη νά έκφρασθνί τό κατά τι, ή'τοι ο-
σάκις η ίόιότης η ή ποιότης αυτών δέν άποδίδοται είς τό ολον του
ουσιαστικού, αλλά είς τι μέρος αύτοΰ* οίον, rode πόδας, Λευ-

κός τάς τρίχας, Αυδός τό γένος, Σύρος τήν πατρίδα, Σωκρά-
της τοννομα. Καί μετά τής κατά' οίον, ζανθός κατά τήν κόμην.

§ 45. Τό κατά τι φέρεται καί διά δοτικής, δταν μάλιστα ή ποιό-
της άποδίόωται είς τό ό'λον η φέρηται δι' αφηρημένου ουσιαστικού*
οίον, οντε ποσΐ ταχύς, οντε χερσίν ισχυρός, Θάψακος ονόματι,
μέγας τη βουΛή, τ ή συνέσει, κλπ.

Σημ. Ή μέν αΐτιατική έκφράζει κυρίως τό κατά τι, ή δέ δοτική καί
τό δυναμικόν μέσον· οΤον, λευκός τάς τρίχα ς, άμαχοι πλήθει
καί πλ ο ύ τ ω.

§ 46. Τό κατά τι φέρεται καί δι' απαρεμφάτου' οίον, δεινός
Λέγειν? επιτήδειος πράττειν.

ΣΥΝΤΑ.ΕΙΣ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ.

§ 4-7- Τά ρήματα διαιρούνται ώς προς τό κατηγορούμενον μέν είς
συνδετικά και κατηγορηματικά (§ 4), ώς προς τό ύποκείμενον δέ
είς προσωπικά καί απρόσωπα.

ά Συνδετικόν μέν εινε τό ειμί (§ 3), κατηγορηματικά δέ πάντα τά

λοιπά.

β7 Ποοσωπικά μέν λέγονται δσα δέχονται ύποκείμενον πρόσω-
πον καί σ/ηματίζονται καί κατά τά τρία πρόσωπα* οίον, γράφω,
γράφεις, γράφει. 'Απρόσωπα δέ, δσα δέν δέχονται προσωπικόν ύ-
ποκείμενον καί σχηματίζονται μόνον κατά το τρίτον ένικόν πρόσω-
πον* διό τά απρόσωπα ρήματα λέγονται καί ττ^ΓΟ,τρ^σ-ωττα* οίον,
Jf?, προσήκει, κλπ.

ά) ϊύνταξις τοΰ ειμί.

§ 48. Το είμι εινε η συνδετικόν η ύπαρκτικόν καί τό μέν
συνδετικόν σημαίνει την σύνδεσιν τοϋ ύποκειμένου μετά του κατη-
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γορουμένου (§ 3)" διό απαιτεί και ύποκείμενον και κατηγορούμε-
νον* οίον, d θεός έστι δίκαιος. Τό δέ ύπαρκτικόν σημαίνει άπλώς
τήν ύπαρξιν του υποκειμένου* διό απαιτεί μόνον ύποκείμ,ενον καί
αποτελεί συνεπτυγμένην ποάτασιν* οίον, εστο θεός = ό θεός έστιν

ών (§ 4),

Σημ. Τό ε ί μ ι, οταν μέν εΓνε σονδετικόν, καί παραλείπεται καί έγ-
κλίνεται· οταν δέ εινε ύπαρκτικόν, οΰτε παραλείπεται οϋτε έγκλίνεται,
καί χά τρίτον ένικόν πρόσωπον τοΰ ένεστώτος τής οριστικής παροξύνε—
τ3·' άντί νά όξύνηται.

§ 49. Το πρόσωπον η τό πράγμα, είς ο υπάρχει τό ύποκείμενον,
τίθεται κατά δοτικήν άνευ η μ.ετά τίνος προσδιορισμού ' οίον, εστο
μοι βιβΛία, εστο μοι πΛέοντι τρίτη ημέρα.

§ 50. Κατηγορούμενον δέχονται καί πολλά άλλα ρήματα* τοιαύ-
τα δέ είσι* τό γίγνεσθαι, υπάρχει·}', πέίειν, χυρεΐν, τυγχάνειν,
πεφυχέναι, ν-αθίστασθαι, φαίνεσθαι, άκούειν (= όνομάζεσθαι)
καί τά παθητικά κλητικά, προχειοιστικά, δοξαστικά, λεκτικά, με-
ταποιητικά, οράσεως σημαντικά, καί τινα τών ούδετέρων καί τών
ενεργητικών άμεταβάτων" οίον, οί γέροντες παΛίμπαιδες γίγνον-
ται, ό άνθρωπος φύσει άγαθος υπάρχει, άθΛία πέφυχα, έγώ χα~
Λοϋμαι η ονομάζομαι Σωκράτης, ΜιΛτιάδης άνηγορεύθ7] ύπο
τών 'Αθηναίων στρατηγός (§ 76). οί άνθρωποι χό.Ϊαχες χαί τοις
θεοΐς έχθροί άκούονσι (Δημ.), όράται σύννους, ζώ ήσυχος, ο πο-
ταμός ρεϊ μέγας, έρχομαι ταχύς, κλπ.

Σημ. Τό γ' ένικ. πρόσ. έστι τιθέμενον μέν μετά πάσης πληθ. πτώ-
σεως της άναφορ. αντωνυμίας δ ς Ισοδυναμεί ττι άορ. αντωνυμία τ ί ς-
otov, εστίν ο'ί, έ σ τ ιν ών; έστιν οΤ ς, έστιν ους, άντί τ ι ν έ ς,
τινών, τ ι σ ί, τ ινάς· τιθέμενον δέ μετά τών χρονικών, τοπικών καί

τροπικών επιρρημάτων ισοδυναμεί έπιρρήματι- οΤον, εστίν ότε-

ποτέ —ένίοτε, εστίν οπου —: πού άπου, ές-ιν δπως zn-ώς— καπω'.

6') τών /ατ^γορ^ΐλατι/ών ρεμάτων.

§ 54. Τά κατηγορηματικά ρήματα, οιασδήποτε φωνής καί άν
ώσι, διαιρούνται ώς πρός τήν σύνταξιν είς τέσσαρας τάξεις" είς ενερ-
γητικά, παθητικά, ουδέτερα καί μέσα' είς δέ τά μέσα υπάγονται
καί τά αποθετικά.

ά) Συνταξις τών ενεργητικών ρημάτων.

§ 52. 'Ενεργητικά ρήματα λέγονται όσα σημαίνουσιν, ότι τό ύ-
ποκείμενον ενεργεί* είνε δε δύο ειδών, μεταβατικά καί άαετά-
6ατα' καί μεταβατικά μέν λέγονται οσα σημαίνουσιν, οτι γ/ ένέο-
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γεια του υποκειμένου έξερχομένη έξ αύτοϋ μεταβαίνει είς άλλο
πρόσωπον η πράγμα, όπερ λέγεται άντιχείμενον (§ 25)' οίον, τύ-
Λτω τόν παΐδα, έργάζομαι τνν γήν, υπηρετώ τω θεώ, μάχο-
μαι τοις Λολεμίοις, θιγγάνω ή άπτομαι τοϋ άρτου. 'Αμετάβατα
δε, δσα σημ,αίνουσιν ότι ή ενέργεια τοϋ υποκειμένου δέν μεταβαίνει
εις αλλ ο πρόσωπον η πράγμα, άλλα μένει έν αύτω τω ύποκειμένω*
οίον, (βαδίζω, τρέχω, έρχομαι, βαίνω, κλπ.

Σημ.. Τά μεταβατικά σχηματίζουσι καί είς μα ι παθητικά, τά δέ α-
μετάβατα και ουδέτερα ουχί- οίον, τύπτω καί τύπτομαι· δέν δυνάμεθα
ομως νά εΤπωμεν πίπτω καί πίπτομαι, ζω κα\ ζωμαι.

>ϊ. Συνταξις τών ενεργητικών μεταβατικών ρημάτων.

§ 53. Τά ενεργητικά μεταβατικά ρήμ.ατα, επειδή σημαίνουσιν έν-
εργειαν "μ,εταβαίνουσαν είς άλλο πρόσω ιι.ον η πράγμα, εινε τα κυ-
ρίως δεχόμενα άντικείμενον" άπαιτοϋσι δέ αυτό κατά μίαν τών πλα-
γίων πτώσεων (§ 25)* διό λέγεται, οτι τά ρήματα έτεροπροσώπως
λεγόμενα συντάσσονται μετά γενικής, δοτικής, αιτιατικής.

Σηα. ΓΗ καθωμιλημένη -πάντα σχεδόν τά ρήματα συντάσσει μετ' αι-
τιατικής.

'Ρήματα μετά γενικής συντασσόμενα.

§ 54- Τά μ,ετά γενικής συντασσόμενα ρήματα εινε τά εξής"
4 ) Τά αισθητικά (άκουστικά, όσφραντικά, γευστικά, άπτικά), πλην
τών όράσεοις σημαντικών4" οίον, αισθάνομαι, ά^ουω, άκροώμαι
οσφραίνομαι, όζω, πνέω, άπτομαι, ψαύω, θιγγάνω τινός, γεύο-
μαι πόνων**.

2) Τά έφετικά καί ορεκτικά* οίον, έπιθυμώ, έρώ, έψίεμαι, ορέ-
γομαι παιδείας' πεινώ, διψώ ελευθερίας4.

1 Τά όοάσεως σημαντικά συντάσσονται αιτιατική, διότι σημαίνουσι
κυρίως σωματικήν ένέργειαν (§ 58, 1).

2 Τό άκούω, άκροώμαι καί αίσθάνομαι συντάσσονται γενική

Ιν (μάλιστα προσώπου) έπΐ άμέσου αντιλήψεως· άκούω Σωκράτους

διαλεγομένου, άκροώμαι σου, αίσθάνομαι ψύχου ς. Αι-

τιατική δέ (μάλιστα πράγματος) έπΐ έμμέσοο άντιλήψεως (όταν δηλ.

εινε γνωστικά) · άκούω τους λόγου ς=έννοώ, Ίσχόμαχον ή-
χου ο ν καλόν κ αγαθόν όνομαζόμενον (Ξν<ρ.), eX τίνος α Υ-

σθο ιτο os ό μ ε ν ον τόνπάππον (Ξν«ρ.). (

8 Τό έσθίω καί πίνω συντάσσονται γενική μεν, όταν σημαίνηται
ixkoo- τοϋ δλου* έσθίωκρεών, πίνω ύδατος. Αιτιατική δέ, δταν
σ ' α'ίνηται τό 6λον ή τό συνήθως γινόμενον οΤον, πίνω οίνο ν.

* Τό à γ απ ώ, φ ι λ ω, ποθω και θέλω αιτιατική συντάσσονται ώς
προαίρεσιν σημαίνοντα καί ούχΙ έ'φεσιν (§ 58, 5).
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3) Τ à φροντίδος, επιμελείας καί τά τούτοις εναντία (αμελείας
ολιγωρίας)' οίον, φροντίζω, κήδομαι, έπιμεΛοϋμαι, αμεΛώ τών μα,'
βημάτων' όΛιγωρώ τών φίΛων.

4) Τά μνήμης καί λήθης' οίον, μέμνημαι, μνημονεύω, επιΛαν-

θάνομαι τοϋ φίΛου.

δ) Τά επιτυχίας καί αποτυχίας* οίον, τυγχάνω, στοχάζομαι, Α-
ποτυγχάνω, άμαρτάνω τοϋ σκοποϋ

6) Τά στερήσεως καί ένδείας καί τά τούτοις εναντία (πλησμονής)'
οίον, στερούμαι, δέομαι, πένομαι, εύπορώ, χρήζω εΛευθερίας,
"γέμω εΛπίδων, πΛουτώ χρημάτων.

7) Τά χωρισμού, αποχής καί άπομακρύνσεως" οίον, τ? νήσος δ ιέ"
χει της ηπείρου, ό Λόγος απέχει τοϋ πράγματος.

8) Τά άπολαύσεως καί μεθέξεως* οίον, άποΛαύω, μετέχω, χΛη-
ρονομώ της πατρικής ουσίας.

9) Τά ©είδους καί άφειδίας' οίον, φείδομαι η άφειδώ έμαυτοϋ«

4 0) Τά άοχικά καί κράτους σημαντικά* οίον, άρχω, βασιΛεύω.

ήγεμονεύω, στρατηγώ, ναυαρχώ, κρατώ τινος2.

Ή) Τά διαφορικά' οίον, ά àrr?p διαφέρει της γυναικός.

4 2) Τά ενάρξεως, λήξεως καί παύσεως" οίον, άρχομαι, Λήγω τών
πόνων, παύομαι τοϋ Λόγου**.

4 3) Τά ύπεροχικά καί τά παραγόμενα έκ τών παραθετικών* οίον,.
νπερέχω, εζέχω, πΛεονεκτώ, μειονεκτώ, εΛαττοϋμαι, ήττώμαι7
πρωτεύω πάντων, περιγίγνομαί τίνος (=νικώ τινα).

Σημ. Γενική (διαιρετική) συντάσσεται κα\ παν σχεδόν ρηαα, οταν
εΤνε ανάγκη νά έκφρασθη μέρος του όλου άντικειμένου η ή ύλη, έξ τ\ς

1 Τό τυγχάνω συνθετόμενον μετά τών προθέσεων, έν, σύν, περί
καί μάλιστα τ?ϊς έπΐ δοτική συντάσσεται, τό δέ ά μ α ρτά ν ω άντί μέν
τοΟ άποτυγχάνω ή στεροΟμαι γενική συντάσσεται* ,άμαρτάνω χ οδ
σ κ ο π,'ο 0* άντ\ δέ τοΰ πταίω ή πλημμελώ, σφάλλομ,αι, δο-
τική ή αΐτιατικη μετά της είς ή περί· άμαρτάνω τώ θεψ ηείς
ή περί· άμαρτάνω τφ θεώ ή είςτόν θεό ν, ήν τι περ\ ήμάς
άμαρτάνωσι (Ξνφ.).

2 Τό άρχω παρά τοΐς πεζοΤς άντί μέν τοϋ έξουσιάζω άεΐ γενική
συντάσσεται· άρχω γαστρός· άντί δέ τοΰ ποιώ άρχήν ού μόνον
γενική, άλλά καί αΐτιατικη· άρχω μάχης καί, άρχωύμνον. ΈπΙ
οέ τών αρχόντων τών *Αθηναίων καί παρά ποιηταΤς δοτική- «Ρ χει
Ά θ η ν α ί ο ι ς, Μ υ ρ μ ι δό σ ι ν ά ν ά σ σ ε ι· ετι δέ καί μετοχή· ά ρ y α>
πονώ ν. Τό δέ κρατώ άντί μέν τοϋ διά βίας έξουσιάζω γενική
συντάσσεται- κρατώτών'Ελλήνων, γαστρός, θυμοϋ κλπ.
άντί δέ τοΟ νικώ ή βαστάζω αΐτιατικ^· κρατώ τους πολεμί-
ους, τόξαχερσί κρατεί. ^

3 ΤαΟτα συντάσσονται κα\ μετοχή ή άπαρεμφάτω· άρχομαι π ο-
νεΤν η πονώ ν, παύο μα ιφοιταν η φ ο ι τ ώ ν.
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γίνεται τι- οΤον ά φ J η σ ι των αιχμαλώτων (τινάς), τής γ ή ς ε' τ s-
μ ν ο ν, λαβών των κ ρ ε ώ ν, τό τείχος λίθου π ε π ο ί η τ α ι.

βαίνει τής ιδέας, η γλώττα προτρέχει τής διανοίας, μή μου κα-
τείπης, άφιστάναι φρενών, καταφρονονσι τών ε π ιό ν τ ων, ύπερο-
fci τών καθεστώτων νόμων.

'Ρήματα μετά δοτικής συντασσόμενα.

§ 56- Τά μετά δοτικής συντασσόμενα ρήματά είσι τά έξης"

4) Ία περιποιητικά καί άντιπεριποιητικά ήτοι τά σηααίνοντα
φιλικην η έχθρικην πρός τινα διάθεσιν" οίον, βοηθώ, άλέζω, εκι-
χουρώ, υπουργώ, υπηρετώ, διακονώ, δουλεύω, χαρίζομαι, ά*ο-
Λουθώ, έπομαι, πολεμώ, διαφωνώ, μάχομαι, παλαίω^' σύν τού-
τοις δέ καί το χρώμαι οίον, χρω rote βελτίστοις, Πλάτων Σω-
χράτει διδασκάλω έχρήσατο.

2) Τά επιμιξίας καί πλησιάσεως σημαντικά* οίον, Ομιλώ, πλη-
σιάζω, πελάζω τινί~.

3) Τά επαρκείας, καί αρεσκείας* οίον, γλ παρόντα αρκεί μοι,
ταντ\ αρέσκει μοι.

ί) Τά πίστεως καί απιστίας* πιστεύω τοις άγαθοΐς, ά.τίστώ,

„ Q 7

δυσπιστώ τοις πονηροις .

5) Τά ύπακοής, εύπειθείας καί άπειθείας' οίον, πείθομαι, πειθαρ-
χώ, υπακούω, άπειθώ τοις αρχουσιν.

7) Τά άρμ-όζοντος, όμοιώσεως καί πρέποντος* οίον, ή διοίκησι.ς άρ-
μόττει άμφοτέροις, θνητά θνντοις πρέπει, ή ψυχή εο/κε τώ θεώ.

§ 57. Μετά δοτικής συντάσσονται καί πολλά άλλα ρήματα σύν-
θετα έκ τών προθέσεων σύν, έν, επί (περί, παρά, άντί, προς), δυνά-
μει Τι τών προθέσεων η τής έννοιας της προερχομένης έκ τής συνθέ-

1 Τό τιμωρώ καί άμύνω άντί μέν του βοηθώ (υπερασπίζομαι) δοτική
συντάσσονται" άντί δέ τοϋ κολάζω η τοϋ "έκδικουμαι αιτιατική- τό δε
μέσον τιμωρούμαι και αμύνομαι πάντοτε σχεδόν αιτιατική. Τό δέ ακο-
λουθώ και 'έπομαι, λέγονται καί ακολουθώ, έπομαι σύν τ ι ν ι ή

μετά τ ι ν ο ς. ^ ^ ^

s ^^ πλησιάζω συντάσσεται ενίοτε καί αιτιατική· ετι δε αΐτιατική

καί δοτική" μη μοι τήν δ?δα πλησίαζε.

3 Ταΰτα συντάσσονται ένίοτε καί αιτιατική μετά ή άνευ τής είς· πι
<τ τ εύ ω τ α 0 τ α καί, πιστεύω ε t ς ε ν α Θεόν (=0 έ χ ο μ α ι δ ο γ-
μ α τ ι κ ώ ς καί ό μ ο λ ο γ ω).
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σεως" οίον, οί Λόγοι ού συμφώνου σι τοις πράγμασιν, έμμενειν
τοις όρκοις, έπιτιμάν, παρίςασθαι, άντέχειν, προσχόπτειν τινί.

'Ρήματα μετ' αιτιατικής συντασσόμενα.

§ 58. Τά μετ' αιτιατικής συντασσόμενα ρήματα ^ είνε τά κυρίως
μεταβατικά, ήτοι τά σημαίνοντα, ότι τοΰ υποκειμένου ή ενέργεια
μεταβαίνουσα είς τό άντικείμενον επιφέρει είς αύτό άλλοίωσίν τινα
σωματικήν ή ήθικήν' τά τοιαύτα δέ είνε πολυειδή" τά δέ κυοιώτερα
αυτών είσι τα έξης.

4) Τά σωματικής ενεργείας* οιον, σκάπτω, θερίζω, τύπτω, γράφω
ράπτω, διώκω, θηρώ, ηχώ, φεύγω, σφάζω, κάπτω rt, κλπ.

2) Τά νοερας ενεργείας (γνωστικά)* οίον, roô>, χρίνω, γιγνώσχω,
επίσταμαι, οιδα, συνίημι τι, κλπ.

3) Τά ηθικής ενεργείας (ωφελείας η βλάβης)' οίον, τιμώ, έπαινώ,
έγκωμιάζω, μεγαΛύνω, ώφεΛώ, ευεργετώ, άδιχώ, βΛάπτω, υβρί-
ζω τινά, κλπ.

4) Τά ψυχικού παθήματος* οίον, αίσχύνομαι, αιδούμαι, θαρρώ,
φοβούμαι, όΛοφύρομαι, οίχτείρω, θρηνώ, έΛεώ τινα, κλπ.

5) Τά προαιρετικά* οίον, εθέΛω, φιΛώ, άγαπώ, ποθώ τον άν-
δρα, κλπ.

6) Τά ικετευτικά, προκλητικά (ερεθιστικά) και προτρεπτικά* οίον,
παρακαΛώ. ικετεύω, έρεθίζω, παροργίζω, προτρέπω, παρορμώ t
παροξύνω, κλπ-*.

7) Τά σημαίνοντα'οίανδήποτε ποοσπάθειαν τοϋ υποκειμένου πρός
τι" οίον, άΐαγκάζω, πείθω, εξετάζω, ερευνώ, φθάνω>
Λανθάνω, κτώμαι, κλπ^1.

§ 59. Παν .σχεδόν ρήμα συντάσσεται μετ' αιτιατικής συστοίχου
η συνωνύμου ονόματος συνήθως μετά προσδιορισμ.οϋ τίνος, οταν εϊ-
νε άνάγκη νά είδικευθνί ή γενική έννοια τοϋ ρήματος" οίον, tJ πόΛις
κοινάν πόΛεμον ποΛεμεΐ, φυΛάττω φυΛαχάς, άρχω άρχάς, ζω
βίον ήδιστον. Ή σύνταξις αύτη καλείται κατά σύστοιχον yj κατά
συνώνυμον.

1 Ταΰτα συντάσσονται καί μετά δύο αΙτιατικών, η μετ' αΙτιατικΤ^ς
καί άπαρεμφάτου, έτι δέ και προθετοπτώτως.

2 Τό εχω άντί μέν τοΰ κέκτημαι αΐτιατικτ) συντάσσεται* έ'χ ω βι-
βλία, άντί δέ τοΰ διάκειμαι έπιρρήματι μετά η άνευ γενικές όνόματος-
άδυνάτως ε χ ω, καλώς τοΰ σώματος έχω* άντί δέ τοϋ δύνα-
μαι άπαρεμφάτψ" έχω εΙπεΤν τό δέ μέσον έχομαι άντι τοΰ άπτομαι
γενική* έχομαι τοΰ δένδρου· ώσαύτως μετ' έπιρρήμβΧΟς άνευ ^
μετά γενικές ουσιας-ικοΰ συντάσσονται και τό ηκω κα\ κεΤμαι* eu ήχω
φρενών, Κέρκυρα καλώς παράπλου κεΤται.
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Σημ. To σύστοιχον ούσιαστικόν πολλάκις παραλείπεται και τίθεται
μόνον ό επιθετικός αύτοϋ προσδιορισμός, όστις τότε μεταβάλλεται είς
ούδέτερον γένος συνήθως πληθοντικόν οίον, δέομαι σοο τά δίκαια
=δ ικαίας δεήσεις· ταύτα λ ο π ο 5 μ α ι και ταύτα χ α I ρ ω=
τάς α ύ τ à ς λύπας λυποΰμαι και τάς αύτάς χαράς χαίρω.

'Ρήματα συντασσόμενα μετά δύο πτώσεων.

§ 60. Πολλά τών μετ' αιτιατικής συντασσομένων ενεργητικών με-
ταβατικών ρημ,άτων άπαιτοΰσι καί δεύτερον άντικείμενον, καί επο-
μένως συντάσσονται μετά δύο πλαγίων πτώσεων, η μ.ετ' αιτιατικής
καί γενικής, η μ.ετ' αιτιατικής καί δοτικής, η μετά δύο αιτιατικών,
η μετά δοτικής καί γενικής.

'Ρήματα μετ' αίτιατικ*?ίς καί γενικής συντασσόμενα.

§ 61. Τά μετ' αιτιατικής καί γενικής συντασσόμενα ρήματά είσι
τά έξης"

4) Τά πληρώσεως καί κενώσεως σημαντικά* οίον, πληρώ τήν φιά~
Λην ύδατος, κενώ τό ταμεΐον χρημάτων. Είς ταΰτα δέ υπαγον-
ται καί τά γευστικά* οίον, δούλους εγευσε τιμής, τών λόγων υ-
μάς Λυσίας ε ιστία.

2) Τά λύσεως καί απαλλαγής* οίον, r<3>^ ϊππον τών δεσμών,
ά,παλλάττω σε του πόνου, ελευθερώ σε τοϋ δεινού*.

3) Τα παύσεως, κωλύσεως, άποδιώξεως, καί άποχωρισμοΰ* οίον,
παύω σε της υπηρεσίας, κωλύω σε τοϋ έργου, αποδιώκω■ άπείρ-
γω, αποκλείω σε τής πόλεως, αφορίζω τά πρόβατα τών έριφίων,
χωρίζω σΐτον κριθής2.

4) Τά αφαιρέσεως, άποστερησεως καί άλλοτοιώσεως* οίον, αφαι-
ρώ σου τήν βίβλον, άΛΛοτριώ τήν πόλιν σωμάτων, εστέρνσαν
αυτόν τής πατρίδος, ό πόλεμος ανδρών τάς πόλεις έρημοι

5) Τά σημαίνοντα τό μέρος, έξ ού κρατοϋμεν η άφίνομέν τι* οίον,

υ ω τ ο ν

ι χούτων ή γενική προσλαμβάνει ένίοτε και τήν έκ ή άπό' λύ
t π π ο ν έκ των δεσμών, Παυσανίας ήλευθέρωσε τήν Έλ-

X ά δ λ άπό τών Μ ή δω ν.

2 Και τούτων ή γενική προσλαμβάνει ένίοτε καί τήν έκ ή άπό· π α-
τήρυίόνέξ οΙκίας έςελαύνε ι, αφορίζω τά πρόβατα άπό
τών έ ρ ι φ ί ω ν.

3 Ταδτα συντάσσονται καί μετά δύο αιτιατικών ο
τ ε per τόν μισθόν (Ξνφ.), τήν θεάν τ ους στ

οιον, υμας ors ο-
εφάνους σεσυ-

λ-Λκασιν Τό δ' αφαιρώ τετραχώς συντάσσεται·.- ά φ α ι ρ ώ σ ο υ τ à
νοήματα, άφαιρώ σε τών χρημάτων, άοαιρώ σοι τά χρή-
ματα καί, άφαιρ© τά χρήματα.
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τον ϊππον τών ώτων κρατώ, κρεμάνννμί τινα τοϋ ποδός, άγω
τινά της χειρός, ά<ρες τήν παΐδα της χειροζ ·

6) Τά ανταλλάγματος, τιμήματος, πωλήσεως, άγοαχς και μ,ισθοϋ*
οίον, μηδενός άντάΛΛαττε τήν (ριΛοτιμίαν, πωΛώ ή τιμώ τήν
βίβΛον δραχμής, αγοράζω ή ώνοϋμαι ϊππον πέντε μνών, οί
τύραννοι μισθού φύΛαχας εχουσι, πόσον διδάσκεις; πέντε μνών'2'.

7) Τά μ.νημονευτικά* οίον, άναμιμνήσκω σε τών Λόγων.

8) Τά έχοντα τήν εννοιαν τοϋ μανθάνειν η άκούειν τι παρά τίνος*
οίον, μάθε μου καϊ τάδε, βραχέα σου πννθάνομαι, ταϋτα Κα-
Λύψους ήκουσα

§ 62· Μετ' αιτιατικής καί γενικής συντάσσονται καί πολλά άλ-
λα ρήμ,ατα σύνθετα έκ τών προθέσεων (πρό, κατά, έκ, από), δυ-
νάμει τών προθέσεων* οίον, προΒάΛΛω τών οδόντων τήν γΛώσ-
οαν, ταϋτα κατεΐπέ μου, έχδάΛΛω σε της απάτης, άποχΛίνω σε
της όδοϋ.

'Ρήματα μετ' αιτιατικής καί δοτικής συντασσόμενα.

§ 63. Τά μετ' αιτιατικής καί δοτικής συντασσόμενα ρηυ.ατα είσι
τά εξής*

4) Τά δόσεο^ς, προσφοράς καί οφειλής σημαντικά* οίον, δίδωμι,
δωροΰμαι, (προσ)φέρώ, άγω, κομίζω, έπιτρέπω, κατ α Λείπω, πα~
Ρεχω, οφείΛω σοι ταϋτα.

2) Τά προσεγγίσεως καί παραθέσεο^ς ή παραβολής" οίον, πΛησιάζω,
πεΛάζω, προσεγγίζω, συνάπτω, παρατίθημι, παραβάΛΛω τινί τι.

3) Τά όμοιώσεως, έξισώσεως καί προσαρμ.όσεως' οίον, όαοιώ, εί-

έζισώ, αρμόζω τινί τι.

4) Τά μίζεως" οίον, μίγνυμι, κεράννυμι οίνον νδατι.

5) Τά πέμ.ψεως" οίον, πέμπω, έπιστίΛΛω τινί τι^.

1 Τούτων ή γενική προσλαμβάνει ενίοτε καί τήν έκ ή άπό· κ ρ ε μ ά ν-
ν υ μ ί τινα έκ τοϋ ποδός, έ κρέμασαν ή μας άπό των έ λ π ί -
δ ων (Λ ίσχ.).

2 ΓΗ γενική τούτων προσλαμβάνει ένίοτε και τήν άντί· άντί άρε-
τ η ς ά ς ι ω τ ι μ α σ θ α ι, πωλώ τήν β ί ο λ ο ν άντί δραχμής. Τό
es άξιώ άντι μέν τοϋ κρίνω άξιον αιτιατική καί γενική συντάσσεται-
ci ς ι ώ σε τιμής· άντί δε τοϋ παρακαλώ άπαρεμφάτω- άξιώ σε ά-
κουσα t μου.

3 Τούτων ή μέν γενική σημαίνει τό πρόσωπον, καί πολλάκις ποοσ-
Χαμβάνει καί τήν παρά ή άπό· ή δέ αιτιατική τό πράγμα' π α ρ' ή-
μ ων ταϋτα μ ά ν 0 α ν ε· ταϋτα π υ ν θ ά ν ο ν τ α ι παρά Π ε ο σ ώ ν-
ά φ* απάντων ήκουσα ν γνώμη ν.

CH δοτική τούτων μεταβάλλεται πολλάκις εις αιτιατική ν μετά τη-
~ΡΌ·, πέμπω σοι ταϋτα, καί πέμπω πρό; σ έ ταϋτα.



|| 6) Τά αφηγηματικά, δηλωτικά, άγγελτικά, παραινετικά και έπι-
I τακτικά* οιον, Λέγω, φράζω, δηλώ, φαίνω, δείκνυμι, έντέλλομαι
(παρ)άγγέλλω, κοινοποιώ, παραινώ, συμβουλεύω, επιταχτώ σοι
I ταϋτα .

ι 7) Τά σημαίνοντα τό ποιείν η πράττειν τι εις τινα' οίον, ποιώ,
έργάζομαι, κατασκευάζω, πράττω σοι ταϋτα.

ί 'Ρήματα μετά δύο αιτιατικών συντασσόμενα.

»

ί 64) Τά μετά δύο αιτιατικών συντασσόμενα ρήματά είσι τά εξής"

4) Τά παιδείας καί διδασκαλίας σημαντικά* οίον, σύ με ταϋτα

■ έπα,ίδενες, διδάσκω σε τά γραμματικά.

: 2) Τά ενδύσεως και εκδόσεως* οίον, ένδύω ή εκδύω σε χιτώνα.

3) Τά αιτητικά* οίον, αιτώ σε χρήματα
; 4·) Τά μεταποιητικά, ητοι τά σημαίνοντα άλλαγήν καταστά-
Κσεως* οίον, ô θεός τους μικρούς μεγάλους ποιεί, zovc δε μεγά-
I λονς μικρούς' τις σε κατέοτησεν άρχοντα;3

5) Τά προχειριστικά (άναγορευτικά) καί ελεγκτικά' οίον, .τ^ο-
I χειρίζω, έχλέγω, αίροΰμαι, άποφαίνω, άποδείκνυμι ΘεμιστοκΛέα

στρατηγόν, έλέγχω τινά ψεύστην.

6) Τά κλητικά* οίον, καλώ, ονομάζω, προσαγορεύω, Λέγω σε
; αγαθόν.

7) Τά δοξαστικά" οίον, ηγούμαι, οίμαι, νομίζω, ύπολαμβάνω

■ σε αγαθόν'4.

1 Καί ταϋτα μεταοάλλουσι πολλάκις τήν δοτικήν του προσώπου είς
αιτιατική ν μετά τής προς (ή είς)' λέγω σοι ταϋτα, καί λέγω προς
σε ταϋτα. Έτι δέ συντάσσονται καί άπαρεμψάτω ή είδικώ λόγω
άντί αιτιατικές · οΤον, λέγω σοι σ ι ω π 2 ν, και λέγω σοι οτι ευ

! ε·/ ω.

' 3 Τούτων ή αίτιατική τοΰ προσώπου μεταβάλλεται πολλάκις εις γε-
; νικήν μετά τής παρά· αιτώ παρά σοϋ χρήματα.

3 Τό ποιώ τριχώς συντάσσεται· αίτιατική καί δοτική, οταν σημαίνη
τό ποιώ τι εις τινα· διπλή αίτιατική, οταν σημαίνη άλλαγήν καταστά-
σεως· άπαρεμφάτω, οταν σημαίνη τό φέρω. τινά είς θέσιν (κατάστασιν)

_. . . * ? ____' __ .U Λ .—λΗυι τι · λτ Λμ τ- ' r» » rr Γ\ t c « n τ λ ττ λ » 27\

το
αύ-

άπαρέμο

του ή δέ άλλη κατηγορούμενον τοϋ υποκειμένου· οίον ηγούμαι,
J ο μ'ί ί'ω Απολαμβάνω, λέγω σε ά γ α 0 ό ν ε Τ ν α ι, σ ο φ ι στην
ο ν ο μ ά ζ'ο υ σ ι ν εΤναι τόν άνδρα (Πλατ;)* διό οί παλαιοί γραμμ.
ττ ν tx-~à διπλής αΐτιατ. σύνταςιν τούτων έκάλουν έλλειπτικήν τοϋ εΤναι.
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8) Τά διαιρετικά* οίον, τάς αρχάς δέκα μέρη διείΛετό

9) Τά έχοντα τήν εννοιαν του λέγειν τι κατά η περί τίνος" οίον,.
πας τις το γυναικειον φϋΛον κακά πο'ΧΓ αγορεύει, ει χρν (έμέ)
δεσπότας ειπείν τόδε (Εύρ.).

'Ρήματα μετά δοτικής καί γενικής συντασσόμενα.

§ 65. Τά μετά δοτικής καί γενικής συντασσόμενα ρήματα είνε
έκ τών μετ' αιτιατικής καί δοτικής συντασσομένων* διότι ταϋτα επί
διαιρέσεως καί έπί τίνων άλλων ελλειπτικών φράσεων μεταβάλλουσα
τήν αίτιατικήν είς γενικήν* είσί δέ τά έξης"

4) Τά μεταδοτικά" οίον, μεταδΐδωμί σοι τοϋ έμαντοϋ πΛού-
τον, (μέρος ή τί).

2) Τά παραχωρητικά καί υποχωρητικά" οίον, παραχωρώ σοι της
πολιτείας, ύπείκω σοι της όδοϋ, υποχωρώ σοι της αρχής.

3) Τά κοινωνικά* οιον, κοινωνώ σοι της δόξης.

§ 66. 'Εκ τών δύο αντικειμένων τό μέν λέγεται ά'μ.εσον η προ-
σεχές, τό δέ εμμεσον ή πόρρω. Καί άμεσον μέν είνε ή αιτιατική,
εμμεσον. δέ ή γενική η ή δοτική" οίον, Λύω τον ϊππον (άμ,σ.) τών
δεσμών (εμμσ.), δίδωμί σοι (εμ,μσ.) χρήματα (άμσ,) Έκ τών δύο
δέ αιτιατικών άμεσον μ.έν είνε ή σημαίνουσα τήν κυριωτέραν ίδέαν,
ή'τις συνήθως είνε ή αιτιατική τοϋ προσώπου, εμ,μεσον δέ ή σημ.αί—
νουσα τήν δευτερεύουσαν, ήτις είνε συνήθως ή σημαίνουσα τό πράγ-
μα* οίον, διδάσκω σε (άμσ.) τα γραμματικά (εμ,μ,σ.). Έκ δέ της
γενικής καί δοτικής άμεσον μέν είνε ή γενική, εμμεσον δέ ή δοτική*
οίον, μεταδΐδωμί σοι (εμ.μσ.) τοϋ έμαντοϋ πΛοντον (αμσ.).

2. Σύνταξις τών ενεργητικών άμεταβάτων ρημάτων.

§ 67. Τά ενεργητικά αμεταβατα ρημ,ατα λήγουσιν είς ω η είς
μαι. 'Επειδή δέ σημ.αίνουσιν ένέργειαν μ,ή μ,εταβαίνουσαν είς άλλο
πρόσωπον ή πράγμ,α, δέν δέχονται άντικείμ.ενον, άλλά μόνον τους
έπιρρηματικούς η έμπροθέτους η κοινούς προσδιορισμούς, έάν εινε ά-'
νάγκη τούτων* οίον, αδω, κιθαρίζω' καί, ίίδω, χιθαρίζω χαΛώς iv
χοροΐς, βαίνω καί βαίνω έπί τον ϊππον, βαίνω ταχέως, πορεύο-
μαι είς τήν πόΛιν, τρέχω έπϊ τήν άγοράν.

§ 68. Άλλά τά κινήσεως σημ.αντικά καί μ,άλιστα έν συνθέσει δέ-
χονται ενίοτε καί άντικείμενον κατ' αίτιατικήν πτώσιν* οίον πο-
ρεύομαι μακράν όδόν, τειχέων έντάς ού βαίνω πόδα (Εύριπ.), έ~

1 Είς τήν αίτιατικήν τούτων τήν σημαίνοοσαν τά διαιρούμενα μέρη
προς-ίθεται πολλάκις και ή είς· είς οκτώ μέρη δ ϊ ελών τό παν
π λ ήθ ο ς (Πλάτ.).
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Λαννω τόν ΐππον, τρέχω τά στάδιον, διέβησαν τόν ποταμόν, πα-
ραοαινειν τους -νόμους, διήΛθον ή παρήΛθον τήν πόΛιν.

6' Σύνταξες τών ουδετέρων ρημάτων.

§ 69. Ουδέτερα ρήματα λέγονται όσα λήγουσιν είς ω η μαι, καί
ούτε ένέργειαν ούτε πάθος σημαίνουσιν, άλλ' άπλώς κατάστασιν του
υποκειμένου* διό^ ταϋτα δέν δέχονται άντικείμενον, άλλά μόνον τους
έπιρρηματικους η έμπροθέτους η κοινούς προσδιορισμούς, έάν εΤνε ά-
νάγκη τοιούτων* οίον, ζώ, καί ζώ κοσμίως, ζώμεν έν ταΐς πόΛε-
σι, κάθημαι έν τ ή οικία ήσύχως.

§ 70. Πολλά ομως τούτων μεταβατικώς έκλαμβανόμ.ενα δέ^ον~
ται και άντικείμενον κατά τήν φύσιν αυτών* οίον, γέμομεν ελπί-
δων, πλουτώ χρημάτων, ή ψυχή τω θεώ εοικεν, Ήώ διαν μέ-
μονα (=περιέμεινα).

γ' Σύνταξες των τεαθητ&χών ρημάτων.

§ 71. παθητικά ρήματα λέγονται όσα ληγουσιν εις μαι η είς ω
και σημαίνουσιν, οτι τό ύποκείμενον πάσχει σωματικώς η ηθικώς
ύφ' ετέρου προσώπου η πράγμ,ατος* διό έκτος τοϋ υποκειμένου, όπερ
εινε κοινόν είς πάντα τά ρήματα, άπαιτοϋσι καί τό ποιητικόν αί-
τιον, ήτοι τό πρόσωπον η τό πράγμα, όπερ φέρει τό πάθος* οίον, ό
"Έκτωρ άποκτείνεται ύπό τοϋ "Άχιλλέως, θνήσκει ύπό γυναι-
κός, ταϋτα εϊρηταί μοι.

§ 72. Τό ποιητικόν αίτιον φέρεται 1) δια γενικής μετά τών προ-
θέσεων υπό, (πρός, παρά, εκ, από)' οιον. Φαιδρός διδάσκεται
νπό Σωκράτους, πρός ανδρός ή γυνή αδικείται, παρά πάντων
ομολογείται, εκ θεοϋ δεδοται ταϋτα' 2) διά δοτικής άπροθέτου
καί επί πολλών μέν άλλων περιστάσεων, μάλιστα δέ, οταν τό μέν
ύποκείμενον εινε άψυχον, τό δέ ρήμα χρόνου παρακειμένου* οίον, ταϋ-
τα ειρηταί μοι, πεποίηταί μοι ή γέφυρα.

§ 73- Τά είς ω παθητικά ρήματα πολλάκις σημαίνουσι πάθος άφ'
έαυτοΰ προερχόμενον καί ουχί ύφ' ετέρου, δώ καί παθ. άύτοπαθή
λέγονται τά τοιαϋτα ρήματα καί φέρονται άνευ ποιητικού αιτίου"
οίον, πάσχω, νοσώ, άλγώ, φθίνω, φρίττω, κλπ. Πολλά δέ τούτων
έκφέρουσι τό ποιητικόν αίτιον δι' αιτιατικής είς τόπον αντικειμένου
υπό τό είδος τών μεταβατικών" οίον, δέδοικα τόν νόμον (Πλάτ.),
τό σον φρίσσω στόμα (Σφκλ.)1.

1 ΈνταΟθα αί αΐτιατικαί, νόμον και στόμα, σημαίνουσι τό ποιοΰν τά
•πάθος κ«\ ουχί τό πάσχον τοιαύτα δέ βήματα εΤνε τά φόβου, θρήνου,
πένθους καί φυγής σημαντικά.
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§ 74. 'Επειδή τά παθ. ρήματα γίνονται έκ τών ένεργ.^ μεταβα-
τικών (§ 52. σημ.), διά τούτο δυνάμεθα τήν ένέργ. σύνταξιν νά τρέ-
ψωμεν είς παθητικήν και τουναντίον τήν παθητικήν είς ένεργητικην-
Τρέπεται δέ ή ένεργ. σύνταξις είς παθητικήν, έάν τρέψωμ.εν τό μέν
ενεργητικά ν ρήμα είς παθητικόν, τό δέ άντικείμενον αυτού είς ονο-
μ.αστικήν, τό δέ ύποκείμενον είς γενικην έμ.προθετον η δοτικήν ά-
πρόθετον (§ 72), τά δέ λοιπά άφήσωμεν, ό'πως εχουσιν* οίον, ό yA-
X'iJJsvç άποκτείνει εν Τροία άπηνώς τον ΓΕκτορα βέ.Ιει = ό
Εχζωρ άποκτείνεται εν Τροία άπηνώς υπό τοϋ 3ΑχιΛΛέως βέ-
Λει' έγώ π ε π ο ί?} χα την γέφυραν εκ τών ίδιων = ή γέφυρα πε-
ποίηταί μοι έκ τών ίδιων, κλπ.

§ 75. 'Εάν δέ τό ένεργητικόν ρήμα έ'χη δύο αντικείμενα, τρέπε-
σαι είς όνομαστικήν τό άμεσον, τό δέ εμμεσον μενει άμετάβλητον"
οίον, πΛηρώ τήν φιάΛην ύδατος = φιάΛη πληρούται ύπ'
έμοΰ ύδατος, ό δήμος όίδωοΊ τώ Σ ωκράτει χρήματα = χρήμα-
τα δίδονται τφ Σωκράτει υπό τοΰ δήμου, Σωχράτης έδίδαζε
Φαΐδρον τήν φι.Ιοσο.φίαν = Φαιδρός έδ ιό άχθη ν.ν: ο τοΰ Σωκρά-
τους τήν φιΛοσοφίαν*.

§ 76. Τών κλητικών, προχειριστικών, δοξαστικών, λεκτικών,
γνωστικών, δηλωτικών, μεταποιητικών καί όράσείος σημ,αντικών τρέ-
πονται καί αί δύο αίτιατικαί είς ονομαστικάί, ών ή μεν τοΰ άυ.ί-
, , f , , fc, » / 1
σου αντικείμενου γίνεται ύποκείμενον, ή σε τοΰ εμμεσου κατηγορού-
μενον' οίον, χα.Ιώ ή νομίζω τον ΘεμιστοχΛέα σωτήρα, = ό
Θεμιστοκλής χαΛεΐται υπ έμοΰ σωτήρ, οί 'Αθηναίοι άνηγόρευ-
σαν τον Θεμιστοκ.Ιέα στρατηγό ν = ό Θεμιστοκλής ανηγορεύθη
στρατηγός υπό τών 'Αθηναίων^.

Σημ. α'. Πολλάκις, άντί νά τε'ίτί ύποκείμενον τό πάσ-yov μέρος μετά
γενικής του δλου,. τίθεται άττικώ; τό δλον, τό δέ μέρος φέρεται κατ'
αίτιατικήν σημαίνουσαν τό κατά τι (§ Ί28)· οΓον, πλήττομαι τ ό "ν
π ό δ α> τ ύ π τ ο μ α ι τ ή ν χ ε Τ ρ α, ά λ γ ώ τήν κεφαλήν, πάσχω
τους πόδας, κ α τ έ α γ α τό κ ρ α ν ί ο ν (ή τοΰ κρανίου διαιοετι-
κως) ; σ ε σ ή π α σ ι τ ου ς δ α κ τ ύ λ ο υ ς, άντι π λ ή τ τ ε τ α ι οπούς
μου, τύπτεται ή χειρ μου, ά λ γ ε t ή κεφαλή μου.

Σημ. β. Τά εις ω παθητικά δέν σχηματίζονται καί είς μ α ι- διό τό
πάσχω, ν ο σ ω, κλπ. δέν λέγονται και π ά σ χ ο μ α ι, ν ο σ ο ΰ μ α ι κλπ.

δ' τών jj-έσων ρν^άτων.

§ 77. Μέσα ρήματα λέγονται οσα λήγουσιν είς //«t καί σηυαί-

1 Έκ τούτου διακρίνεται t/σφαλέστατα τό άμεσον άντικείμενον έκ τοΰ
εμμέσου τών Ινεργ. μεταβατικών ρημάτων.

Διά τοΰτο τό εμμεσον άντικείμενον τών τοιούτων μεταβατικών ρημά-
των καλοϋσιν οί νεώτεροι γραμματικοί κατηγορούμενον τοΰ αντικειμένου.
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I ι t --j-----, -----„ , -----

ται, λουομεθα = λούω έμαυτόν, λούεις σα ν τ or, λούει εαυτόν,
λούομεν -ημάς αυτούς' τυπτόμεθα—τύπτομεν άλλήλους.

Σημ. Τά μέσα ρήματα γίνονται έκ των ένεργ. μεταβατικ&ν μονοπτώ-
των ή διτττώτων.

§ 78. Τά μέσα ρήματα διαιρούνται κυρίως είς τρία* αύτοπαθή,
«διάμεσα και άλληλοπαθη.

ά Μέσα αύτοπαθή ρήματα.

§ 79. Μέσα αύτοπαθή ρήματα λέγονται οσα σημαίνουσιν, οτι τό
ύποκείμ,ενον ενεργεί αμέσως είς έαυτό, η είς τι τών αύτοΰ" καί εάν
μέν ή ενέργεια του υποκειμένου μεταβαίνν] είς το ό'λον τοΰ υποκει-
μένου, τά μ,έσα τά γινόμενα έκ μονοπτώτων ενεργητικών τίθενται
άνευ εξωτερικού αντικειμένου, καί ίσοδυναμ.οΰσι τω συστοίχω ενερ-
γητικοί καί τη αύτοπαθεΐ αντωνυμία κατά πτώσιν συνήθως αίτια-
τικήν" οίον, λούομαι = λούω έμαυτόν, ένδύομαι = ένδύω έμαυ-
τόν, κλπ.. Έάν δέ η ένέργεια του υποκειμένου μεταβαίνη είς τι
μέρος ή πράγμα αύτοϋ, τά μέσα ρήματα έχουσιν έξωτερικόν άντι-
κείμενον τό μέρος η τό πράγμα, είς δ μ,εταβαίνει ή ενέργεια τοϋ υ-
ποκειμένου καί ΐσοδυναμ.οΰσι τω συστοίχω ένεργητικω καί τή αύτο-
παθεΐ αντωνυμία κατά πτώσιν γενικήν κτητικήν* διό καί μέσα κτη-
τικά καλούνται ύπό τίνων τά τοιαύτα μ,έσα* οίον, λούομαι τήν κε-
φαλήν==: λούω τήν εμαυτοϋ κεφαλήν, νίζομαι (νίπτομ.αι) τάς
χεΐραςτ==νίζω τάς εμαυτοϋ χείρας, διεσωσάμην τόν υιό ν— διέ-
σωσα τόν εμαυτοϋ υ ιόν.

§ 80. Έάν δέ τά μ,έσα γίνωνται έκ διπτώτων, εχουσιν έξωτερι-
κόν άντικείμ,ενον τό εμμεσον τών ένεργητικών (§ 66)" οίον, πλη-
ρούμαι σοφίας:===·πληρώ έμαυτόν σοφίας, άντιτάττομαι τοις πο-

λεμίοις-άντιτάττω έμαυτόν τοις πολεμίοις, ενδύομαι χιτώνα

=ένδύω έμαυτόν χιτώνα. Άλλα τά αίτητικά καί άφαιρετικά τη-
ροϋσι καί τάς δύο αίτιατικάς* οίον, Άρίστιπ πος αιτείται Κϋρον
ζένους xal μισθόν, τήν σήν αρχήν άφαιρούμεθά σε.

t% λ λ —-ν -s Λ. _Λ... »»<? /Τ/.ΛΜ Γ\~Α< I V /V Τ/Λ>ί ΛΓ'Λ I i S* t \ίΛΐ

στοίγω ένεργητικώ καί τη αύτοπαθεΐ άντωνυμία κατά πτώσιν όοτι-
κ-ην περιποιητική ν* οίον, πορίζομαι χρήμα τα=πορίζω έμαυτώ χρή-
ματα,* άγομαι γυναίκα—άγω έμαυτώ γυναίκα, παρέχομαι μάρ-
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τυρας=παρέχω έμαντφ μάρτυρας (προς ύπεράσπισίν μου), αιτού-
μαι σε χρήματα=αίτώ σε έμαυτώ χρήματα*.

Σημ. Τά περιποιητικά μέσα γίνονται κυρίως έκ των μετ' αΐτιατικης
και δοτική; συντασσομένων ένεργητικών μετα&ατικων ,όημάτων· άλλα και
έκ παντός άλλου, δταν εΐνε ανάγκη να έκφρασθη ωφέλεια η έν γένει σύμ-
πραξις τοϋ υποκειμένου. Συγχωνεύεται δέ έν τοίς τοιούτοις τό εμμεσον
άντικείμενον (ή δοτική), μένει οέ τό άμεσον (ή αΐτιατική).

β' Μέσα διάμεσα ρήματα.

§ 82. Μέσα διάμεσα ρήματα λέγονται δσα σηρ.αίνουσιν,, ότι τό
ύποκείμενον ενεργεί εις εαυτό η εις τι των αυτοϋ &ιά μέσου άλλου
μισθουμένου $ διατασσομένου παρ' αύτοΰ" οίον, ô πατήρ διδάσκε-
ται, τον vtôr=ô πατήρ διδάσκει τον εαυτόν vior διά μισθωτού
διδασκά.Ιου, οικοδομούμαι. οίκίαν=οίκοδομώ έμαυτω οίκίαν διά
μισθωτού οικοδόμου, ναυπηγούμαι ναϋν— ναυπηγώ έμαυτω ναϋν
διά μισθωτού ναυπηγού, κλπ.

Υ Μέσα άλληλοπαθη ρήματα.

§ 83. Μέσα άλληλοπαθη ρήματα, λέγονται δσα σημαίνουσιν, ότι
ουο η περισσότερα υποκείμενα ένεργοΰσιν άμοι βα ιως έπ' άλληλα" à ιό
τά τοιαύτα μέσα ρήματα τίθενται εις πληθυντικόν (η ^υϊκ,όν) αριθ-
μόν και ίσοδυνααοϋσι τω συστοίχω ενεργητικω και τ~7, άλληλοπαθεϊ
αντωνυμία' οίον, τυπτόμεθα=τΰπτομεν άΛΛήΛουç, φιΛούμεθ
φιΛοϋμεν άΛΛήΛους, κλπ.

Σημ. Τά διάμεσα κα\ άλληλοπα3ή μέσα ρήματα εΐνε ολιγάριθμα, δι-
ότι ή έλληνική γλώσσα έκερράζει τήν έ'ννοιαν αυτών συνήθως άναλελυ —
μένω;· οίον, άδικοΰσιν αλλήλους, άμελοΰσιν αλλήλων
πολεμοΰσιν άλλήλοις.

ε ϊύντα^ις των άποΒετίκών ρεμάτων.

§ 84. 'Αποθετικά ρήματα λέγονται, δσα άποθέμενα τον ένεργτ,-
τικόν τύπον λήγουσι πάντοτε είς μαι εινε δε τά πλείστα μέσης

c----r-'r---«—^«c^v/^w,., cuy/ ^a^z/tU'iwr va ό), μά-

χομαι τοις ποΛεμίοις (§ 56, 1), έργάζομαι την γην (§ 58, 4)
βιάζομαι υπό των πο.Ιεμίων (§ 72), κείται επί, της κ.Ιίνης,' χά-
θηται έν τΐ\ οικία ήσυχως (§ 69), κλπ.

1 A I τω σε χρήματ α σημαίνει ζητ& παρά σοΟ χρήματα άπροσ-
διορίστως δι' έμαυτόν η δι* άλλον· αιτούμαι δέ σε χρήματα! ση-
μαίνει ζητώπαράσοϋ χρήματα ώρισμένως δι* έμαυαόν
καΐούχΐ δ Χ* άλλον.
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^Βύνχα^ις των απρόσωπων ρν^μ,άτων.

§ 85. Τά απρόσωπα ρήματα εινε ένεργητικης η παθητικής φω-
νής* οίον, χρή, άεΐ, προσήκει, εζεσζι, μέζεστι, Λέγεται, αδεται,
èrâ έχεζα t, κλπ. Συντάσσονται τρ^ώς.

ά Μετ' άπαρεμφάτου καί αιτιατικής, ήτις εινε ύποκείμενον του
άπαρερ-φάτου' οίον, άεΐ με (parai, χρή σε γτώκαι.

β' Μετ' απαρεμφάτου και δοτικής, ητις εινε συντακτική του α-
πρόσωπου και ώς επί τό πλείστον ύποκείμενον τοΰ άπαρεμφάτου"
οίον, εάοξε zfj βον2τ\ πέμψαι πρέσβεις, εζεσζί μοι άποόνμειν, κ J π.

Υ Μετά γενικές και δοτικής" οιον, δει μοι χρημάζωτ, μέζεστί
μοι πΛούτου, μέΛει ημών ζώ θεώ.

§ 86. Έπί [χέν της ά καί β' περιστάσεως ύποκείμενον των άπρο-
σώπων ρημάτων εινε τό άπαοέμφατον* οίον, χρή σιγάτ, προσήκει
aoc άχούευ·' έπί 8ζ της γ' εινε τό σύστοι^ον αυτών ούσιαστικόν ά-
φγ;ρημένον ονομα" οίον, jzoJdcôr έτάεΐ μοι= εστί μοι jtoJJlcor ïr~
&εια, μέζεσζί μοι π.Ιονζον = εσζι μοι μεζουσία jtJovzov, μέΛει
■ήμ cor ζ φ 0εφ=εσζι μέΛησις ημών ζω 3-εώ, κλπ.*.

Σημ.. α'" Πάντα σχεδόν τά άπρόσωπα ρήματα λαμβάνονται και προ-
σωπικώς · οΤον, δ ο κ ε Τ ς μ ο ι καλώς λέγειν (Ξν<ρ.), άνθρώποις
μ. έ λ ω ("Ομρ.), έ ο ρ τ α ι π δ σ ι μέλουσι (Πλάτ.), πολλοϋ δ έ ω, ό
ποταμός ουκ άπέχρησε τ^ στρατί α (Ήρδ.), Κϋρος λέγε-
ται, αδεται, ομολογείται.

Σημ. β' Τό δοκεΤ εΐνε άπρόσωπον μέν, όταν τό εξ αυτοΰ έξαρτώμε-
νον άπαρεμφατον εΤνε τελικόν · οΤον, ε δ ο ξ ε τ βουλή στεφανώσαι
τόν άνδρα" προσωπικόν δέ, δταν εΤνε ε'ιδικόν οίο ν, έδοξεν ό Κ ti —
ρ ο ς λέγειν τι τφ 'Α σ τ υ ά γ ε ι. Σημειωτέον δ' ότι τό δοκεΐ και
προσωπικώς λαμοανόμενον φυλάττει άττικώς και την οοτικήν προσωπι-
κή ν (μοι, έμοί), οίον, δοκώμοι, δοκοϋμεν ε μ ο ι γ ε.

Χόντα,ζ&ς των ζέος μ.ατ&χόν επιθέτων.

§ 87· Τά εις ζέος ρηματικά επίθετα λαμβάνονται καί προσω-
πικώς καί άπροσώπως" καί προσωπικώς μέν λαμβανόμενα τίθενται
μετά των ουσιαστικών όμοιοπτώτως, όμοιοαρίθμως καί όμοιογενώς,
ώς καί πάν άλλο έπιθετον* οίον, /3οηΰΐ]ζέος ό φίΛος, ώφεΛηζέα ή
παζρίς, άχουσζέοτ· τό ρήμα. Άπροσώπως λαμβανόμενα, τίθεν-
ται πάντοτε κατ' ούδέτερον γένος ένικώς μετά τοϋ έστι λεγομένου
* εννοουμένου κατά την προσηκουσαν εγκλισιν, καί ίσοδυναμοϋσι τνί

ι »E7î<t Χης γ' ταύτης περιστάσεως ορθότερον εΤνε να λαμβάνηται υπο-
κείμ^νον των άπροσώπων βημάτων τοϋ μέν δοκεΤ ή δοτική, των δέ αλ-
λω'ν ή γενική ώς άποδείκνυται, δταν τά απρόσωπα ταϋτα ρήματα λαμ-
βάνωντα ι ποοσωπικώς' οΤον, πολλού (έγώ) δ έ ω, ά ν θ ρ ώ π ο ι ς (έγώ)
μ έ λ ω ά ν τ ι πολλοϋ μοι δ εΤ, ά ν θ ρ ώ π ο ι ς μέλει μ ο ι.^
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ούδετέρα μετοχή τοϋ άπροσώπου δει η προσήκει, καί τώ σύστοιχοι
αυτών άπαρεμφάτω* οίον, (ρατέον έστί=δεον έστι <ράναι, ώ(ρεΛη-\
ΖΕΟΥ ήμΐν τήν πατρίδα—προσήκον ήμΐν έστιν ώφεΛεΐν τήν παήί
τρίδα, τί civ αν τω ποιητεον εΐη, έμοί μεν όοχεΐ ενχτέον εϊναι*-
§ 88. Τά άπροσώπως λαμβανόμενα είς τέον δυνάμει τής ρημα-
τικής αύτών φύσεως δέχονται και ύποκείμενον καί άντικείμενον καί
πάντα άλλον προσδιορισμόν κατά τήν χρείαν τοϋ λόγου' Καί τό μ.έν
ύποκείμενον αύτών τίθεται συνήθως μ.έν κατά δοτικήν δυνάμει του
συνδετικού εστί, σπανιώτερον δέ καί κατ' αίτιατικήν δυνάμει του
εμπεριεχομένου απαρεμφάτου η πρός άποφυγήν δύο δοτικών* οίον,
ώφεΛητέον ήμΐγ τήγ πατρίδα, ον δουΛευζέον τους νουν έχοντας
τοις κακώς <ρρονοϋσι. Τό δέ άντικείμενον τίθεται κατά τήν φύσιν
τοΰ-έξ ού παράγονται ρήματος* οίον, έπιμεΛητέον ήμΐν τών μα-
θημάτων, βοηθητέον τοις (ρίΛοις, άσχητεον τήν άρε τήν, κλπ.

Σημ. α' Τά ουδέτερα τών είς τ έ ο ς ρηματικών επιθέτων, ώς και παν-,
τός άλλου έπιθέτου, τίθενται άττικώς ένίοτε χάριν έμφάσεως ή μεγαλο-
πρεπείας και πληθυντικώς· οΤ ον, συνεκποτέασοικαί τήν τρύγα
(Άριστ.), άντί σ υ ν ε κ π ο τ έ ο ν, Σ μ έ ρ δ ι ο ς ά κ ο ο στ έ α (ΓΗρδ.), άντί:
άκους-έον, δ ή λ ά έστιν, άντί ο ή λ ό ν έστι, δεινά λέγειν, άντί
δεινόν λέγειν, άδύνατα πολεμεΤν (Θουκ.) κτλ.

Σημ. β' Τά εις τέος προσωπικώς μέν λαμβανόμενα, σημαίνουσι πά-
θος, άπροσώπως δέ, ένέργειαν" οΤον, πλευστέα ή θ ά λ α σ σ αη=δ έ ο ν
έστι πλευσθήναι τήν θάλασσαν, πλευστέον ήμ,Τν τήν
θ ά λ α σ σ α ν δ έ ο ν εστίν ήμΤν πλεΰσαι τήν θάλασσαν.

ΣΥΝΤΑ2ΙΣ ΤΟΓ 4ΠΛ.ΡΕΜΦΑ.ΤΟΥ.

)εχεται απασας τας συνταςεις των ουσιαστικών ονομάτων καί ρη-
μ-άτων, ήτοι γίνεται ύποκείμενον, κατηγορούμενον, άντικείμενον καί
πάς άλλος άπρόθετος η έμπρόθετος προσδιορισμός, καί δέχεται ύ-
ποκείμενον, κατηγορούμενον, άντικείμενον καί πάντα ά'λλον έπιρρη-
ματικόν η έμπρόθετον η άλλον πλάγιον προσδιορισμόν κατά τήν <ρύ-
σιν τοϋ συστοίχου ρήμ.ατος καί τήν χρείαν τοϋ λόγου.

Σημ. Τό άπαπέμφατον λαμβάνει καί τό ούδέτερον άρθρον έπί τών
αυτών περιστάσεων, καθ' άς καί τά ουσιαστικά ονόματα· οΤον, τό λ έ—
γ ε ι ν=ό λόγος, τό γράφει ν=ή γραφή. Τό άπαρέμφατον τοΰτο
ονομάζεται ιδίως όνοματικόν.

1 Τά είς τέον εινε καί ύποκείμενον καί κατηγορούμενον τοΰ λεγο-
μένου ή νοουμένου έστι, διότι άμφότερα ταύτα εΤνε όμοΰ έν αύτοϊς
σογκεχωνευμένα.

2 Τό άπαρέμφατον διαφέρει τοΰ άφηρημένου ρηματικού ούσιας-ικοΰ κατά
τοΰτο, ότι έχει διάθεσιν καί χρόνον καί στερείται πτωτικών καταλήξεων.
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ά Το άπαρέμφατον ώς ύποκείμενον.

ν-

§ 90. Τό άπαρέμφατον γίνεται ύποκείμενον ένάρθρως μέν πα
τός ρήματος· οίον, ro αίσθάνεσθαι έπίστασθαί έστι, τό έσθίειν
ποΛΛά τους Λογισμούς αφαιρεί, κλπ. Άνάρθρως δέ των απρόσω-
πων ρημάτων vj του συνδετικού (εστί), όταν κατηγορούμενον εΐνε
ούδέτερον έπίθετον (χαλεπόν, δεινόν, δίκαιον, άναγκαϊον, εικός, κλπ.)
. ύι άναρθρον ούσιαστικόν (ώρα, καιρός, σχολή, έλπίς, ανάγκη, κίνδυ-
νος, ^θέμις)" οίον, άει άκονειν, χαΛεπόν έστι Λέγειν προς γαστέ-
ρα ώτα ονκ εχονσαν? άεινόν πρός κέντρα Λακτίζειν, ω ça Λέ-
γειν, καιρός άπιέναι, κλπ.*

β' Τό ά-παρεμ-ψατον ώς άντ&κε£μ.ενον-

§ 94. Τό άπαρέμφατον ώς άντικείμενον τίθεται ένάρθρως μέν
μετά παντός ρήματος* οίον, αγαπώ τό φιΛοσοφεϊν·, χρώμαι τω
σώφρονως ζην, έφίεμαι τοϋ καΛώς Λέγειν, κλπ. Άνάρθρως δέ με-
; τά ιδιαιτέρας τινός κλάσεως ρηγάτων, άτι να, άτελη εννοιαν έχοντα,
άπαιτοΰσι τό άπαρέμφατον πρός συμπληρωσιν αύτης. Τό τοιούτον
άπαρέμφατον καλείται κοινώς είδικόν μέν, ό'ταν άναλύηται δια
τοϋ ότι ( ώς J είς όριστικην η εύκτικην εγκλισιν" οίον, Λέγουσιν οί
\ ανθ ρωποι την γην σφαΐραν είναι = Λέγουσιν, ότι ή γή έστι
σφαίρα' τελικόν δε, ό'ταν άναλύηται διά του ira είς ύποτακτικην
■fi εύκτικην" οίον, άίάωμί σοι πέντε â ραχμας πρίασθαι βι6Λία'==·
1 ϊνα πρίη, κλπ.^

Σημ.. Τό άπαρέμφατον των απρόσωπων, τοΰ ώς-ε, του ρήματος μέλλω
και πολλών έφετικών και τίνων δοξαστικών ρημάτων δεν ευρίσκεται έν
ττί tipyala. γλώσσ^ άναλελυμένον.

§ 92. Μετά ειδικού μέν απαρεμφάτου συντάσσονται τά δοξαστι-

κά, αφηγηματικά, έπαγγελτικά, όμοτικά, έλπιστικά, απειλητικά και
γνωστικά (επί έτεροπροσωπιας)" άλλά τά μέν έπαγγελτικά, έλπι-

χρονον,

σπ'ανιώτατα κατ' αόριστον' τά δέ λοιπά άπαιτοΰσι τό άπαρέμφα-
τον κατά πάντα χρόνον* οιον, ύπισχνεϊται ηζειν, έΛπίζω δγε~
σθαι, μέΛΛω έρεϊ?', οΊμαι, ηγούμαι, (ϊοκώ, Λέγω, φημί σε αγα-
θόν είναι3. _

1 Τό άπαρέμφατον των ουσιαστικών ώρα, καιρός κλπ. υπολαμοά-
νουσί τίνες ώς γενικήν αυτών και ούχι ώ; ύποκείμενον τοϋ έστί.

2 Τό άπαρέμφατον ώνομάσθη είδικόν μέν, διότι είδικεύει τήν γενικήν
εννοιαν του όήματος· τελικόν δέ, διότι σημαίνει τέλος (σκοπόν).

3 Τό ήγοϋμαι άντι μεν τοΰ ήγεμονεύω γενική συντάσσεται- ή γ ο ϋ-

3
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§ 93.

Μετά τελικού δέ"

1) Τά προαιρετικά καί έφετικά (βουλή τικά, ορεκτικά)· οίον, προαι-
ρούμαι, έθέΛω, βούΛομαι, επιθυμώ, έφίεμαι, ορέγομαι, σπεύδω,
τολμώ, κλπ.

2) Τά προτρεπτικά, αναγκαστικά καί επιτακτικά* οίον, προ-
τρέπω, παραινώ, αναγκάζω, κελεύω, έπιτάττω σοι ποιεΐν ταϋτα.

3) Τά εύνετικά καί ικετευτικά' οίον, εύχομαι ταϋτα γενέσθαι,
δέομαι σου ποιεΐν τ cl δίκαια.

4) Τά κωλυτικά καί απαγορευτικά" οίον, κωλύω, ειργω, απα-
γορεύω, αποτρέπω σοι ποιεΐν ταϋτα.

5) Τά σημαίνοντα δύναμιν, ικανότητα, άνοχην, φύσιν, έ'θος, καί
τά τούτοις εναντία" οίον, δύναμαι, έθίζω, ειωθα, φιλώ (=συ-
νειθίζω), ανέχομαι τό 'ίσον εχειν' έτι δε καί τα ισοδύναμα αυ-
τών επίθετα' οίον, δυνατός, ικανός, δεινός Λέγειν, α'ςιος τιμά-
σθαι. 'Αλλά τό άπαρέμφατον τών τοιούτων επιθέτων σημαίνει κυρίως
τό κατά τι.

6) Τά σημαίνοντα φόβον, αιδώ καί αίσχύνην* οίον, φοβούμαι,
αιδούμαι, αισχύνομαι ποιεΐν ταϋτα.

7) Τά γνωστικά (έπί ταύτοπροσωπίας)* οίον, οίδα γράφειν, ε~
πίσταμαι Λέγειν.

8) Τά πειστικά καί τά σημαίνοντα φροντίδα, αγώνα, ζητησιν
καί έν γένει πασαν προσπάθειαν πρός τινα πραζιν" οίον, πείθω, φρον-
τίζω, έπιμεΛοϋμαι, αγωνίζομαι ποιεΐν τι αγαθόν, ερευνώ, ζη-
τώ εύρεΐν τι.

§ 94. Μετά τελικού απαρεμφάτου συντάσσεται καί πάν σχεδόν
ρήμα, καί μάλιστα τά δόσεως καί προσφοράς, οταν εινε άνάγκη νά
έκφρασθή τό τέλος (ό σκοπός) πράξεώς τίνος" οίον, Ξενοφών τό η-
μ.ισυ του στρ.ατοΰ κατέΛιπε φυΛάττειν τό στρατόπεδον, παρέ-
χω έμαυτόν τέμνειν και καίειν, δίδωμί σοι πέντε δραχμάς πρία-
σθαι βιβλία.

§ 95. Μετά τελικού άπαρεμφάτου συντάσσονται και τά εξής μό-
ρια* ώστε, ώς, πριν καί οίός (τε)" οιον, ώστε Λέγειν, ώς ειπείν, πριν
έλθεΐν, οίός τε Λέγειν.

Σημ. Τό άπαρέμφατον μετά ή άνευ τοϋ ώς άποτελεΤ φράσσις τινάς
απολύτους· οΐον, ώς (ε π ο ς) εΙπεΤν, (ώς) σονελόντι ειπείν ώς
γέ μοι δοκεΤν, έμοί δοκεΤν, μ ι κ ρ ο ΰ δ ε Τ ν. Και ελλείψει' τοΟ
δεΐν οΤον, μ ι κ ρ ο 0 απέθανε ν.

μαι τοΰ στρατού, άντί δέ του όδηγώ δοτική ή μ.όνη ή μετ'αΐτιατι-

κής ή γενικής· ήγοΰμαίσοι τήν ό ο ό ν ή τής όδοϋ, άντι δέ τοϋ \

νομίζω διπλή αίτιατική· ή γ ο ϋ μ α ί σε αγαθόν, άντι οέ τοϋ νομίζω
άπαρεμφάτψ.
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§ 96. Τό τελικό ν άπαρέμφατον τίθεται κατά χρόνον ένεστώτα, πα-
ρακείμενον καί αόριστον καί σπανιώτατα κατά μέλλοντα1' οίον, βον-
Λομαι Λέγειν, ειπείν, είρηχέναι.

ά. Ύποκείμενον καί κατηγορούμενον του
άπαρεμφάτου, καί επιθετικοί καί μετοχικοί προσδιορισμοί
του ύποκειμένου αύτου.

§ 97. Τό ύποκείμενον του άπαρεμφάτου έπί μέν ταυτοπροσωπίας
■δεν τίθεται, άλλ' εννοείται αυτό τό τοϋ ρτίματος, έξ où τό άπαρέμ-
φατον εξαρτάται, καθ' ην πτώσιν εύρίσκεται (συν/,θ. όνομ.)' διό καί
τό κατηγορούμενον καί πας ά'λλος επιθετικός η μετοχικός προσδιο-
ρισμός αυτοΰ τίθεται κατά την πτώσιν τούτου* οίον, ΆΛέζανδρος
Μφασχεν είναι /Iιός ν ιός, έβούΛετο αυτός μόνος Λέγειν, έψηφί-
σαντο έζεΛΘεΐν βοηθήσοντες. Έπί δέ έτεροπροσωπίας τίθεται κατ'
αιτιατικην, προς ην συμφωνεί καί τό κατηγορούμενον καί πας άλ-
λος επιθετικός η μετοχικός αύτου προσδιορισμός' οίον, οί άνθρωποι
(ρασι την γ ην σφαΐ ρ αν είναι, ον χρή τον άνθρωπο y ύπερφρο-
■νεΐν Όνητόν όντα.—Ταυτοπροσωπία μέν λέγεται, ό'ταν τό ρημα
καί τό άπαρέμφατον αύτοϋ εχωσι τό αυτό ύποκείμενον, έτεροπροσω-
πία δέ, ο τα ν εχωσι διάφορον.

§ 98. Πολλάκις ύποκείμενον τοϋ άπαρεμφάτου εινε τό άντικεί-
μενον τοΰ ρήματος, έξ ού αυτό εξαρτάται, η ά'λλος τις προσδιορι-
σμός αύτοϋ" καί ένταϋθα τό ύποκείμενον τοϋ άπαρεμφάτου δεν τί-
θεται, άλλ' εννοείται αυτό τό άντικείμενον η δ προσδιορισμός, καθ'
■ην πτώσιν εύρίσκεται" διό καί τό κατηγορούμενον καί ό επιθετικός
-/) ό μετοχικός προσδιορισμός αύτοϋ τίθεται κατά την πτώσιν τού-
του* οίον, εδέοντο Κύρου προθυμοτάτον γενέσθαι (Ξνφ.), εζεστιν
ν μ I ν ε ύ δα ίμοσι γίγνεσθαι (Εύριπ.), ηΛθον επί τινα των δο-
χούντων σοφών είναι (Πλάτ.), παραγγέΛΛει τω ΚΛεάρχω Λα~
βόντι τώ στράτευμα ηχειν (Ξνφ.), μή άναγχάσγς έμε χαχήν γε~
γέσθαι.

§ 99- Έπί ταύτης ομως της περιστάσεως πολλάκις τό κΛτηγο-
^μενον καί ό επιθετικός καί μάλιστα ό μετοχικός προσδιορισμός
-οϋ υποκειμένου τοϋ άπαρεμφάτου τίθεται καί κατ' αΐτιατικην άν-
ί γενικής η δοτικής' οίον, εδέοντό μου προστάτην γίγνεσθαι (Ξνφ.)

τι γενικής .. _ -

χαχούργου μέν εστι χριθέντα άποθανειν (Δημ.), δέομαι υμών

1 Τό άπαρέμφατον τίθεται κατ' ενεστώτα μέν, οταν σημαίνηται τό
διαρκέ- καί πολλάκις γινόμενον, κατ' αόριστον δέ, 6ταν σημαίνηται τό
<ττιγμι«τον η &παξ γινόμενον, κατά παρακείμενον δέ, δταν σημαίνηται
χο τετελεσμένος κατά μέλλοντα δέ, βταν σημαίνηται xè μέλλον.
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καζαψηφίσασθαι Θεομνήστου iv θ ν μου μίτου ς' καϊ Ξενία, ζω \ Αρ-
κάδι ήκειν παραγγέλλει Λαβόνζα ζούς Μρας (av<p.)·

Σημ. Τοΰτο συμβαίνει μάλιστα, δταν ή μετοχή £πηται τφ άπαρεμ-
φάτω πάντοτε δέ κατ' αίτιατικήν τίθεται ή μετοχή όταν το κατηγο-
ρούμενον είνε γενικής πτώσεως κατ' ελλειψιν του Ιδιον (§ σημ.>

β' Άντικείμενον καί οι έπιρρη^ατικοί καί οι πλάγιοι
προσδιορισμοί του απαρεμφάτου.

§100. Το άντικείμενον καί οί έπιρρηματικοί. καί εμπρόθετο*
προσδιορισμοί του άπαρεμφάτου τίθενται κατά τήν φύσιν τοϋ συ-
στοίχου ρήματος καί τήν χρείαν τοϋ λόγου' οίον, έπιθυμειν της α-
ρετής, βοηθειν τοις φίλοις, σκάπζειν τήν γήν, παύειν τινα της
υπηρεσίας, διδόναι τινί χρήματα, ένδύειν τινά χιτώνα, φοιταν
είς τά διδασκαλεία, ζήν ήσύχως, κλπ.

§ 4 01. Τό άπαρέμφατον συντάσσεται καί μεθ' ετέρου άπαρεμφά-
του η μετοχής, έάν τό σύστοιχον ρήμα συντάσσεται μετ' απαρεμφά-
του η μετοχής' οίον, νομίζεις δύνασθαι ποίησα ι ' Αθηναίους πάν-
τας πείθεσθαί σοι ; (Ξνφ.), εφασκεν ίδεΐν σε έρχόμενον κλπ.

ΣΥΝΤΑΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΠΣ.

§ 4 02. Ή μετοχή συντάσσεται καί ώς έπίθετον1 καί ώς ρήμα7
ήτοι τίθεται μετά τών ουσιαστικών καί υπόκειται είς πάντα τά πε-
ρί συμφωνίας τοϋ έπιθέτου πρός τό ούσιαστικόν είοημένα (§ 30-33)

καί δέχεται ύποκείμενον, άντικείμενον καί τους έπιρρτ,μ,ατικούς yj
έμποοθέτους η άπροθέτους προσδιορισμούς κατά τήν φύσιν τοϋ συ-
στοίχου ρήματος καί τήν χρείαν τοϋ λόγου* οίον, ό έπιμελούαενος
τών μαθημάτων μαθητής προκύπτει, ή βοηθούσα τοις άδννά-
τοις γυνή, τό άναγινώσκον τον θείον Πλάτωνα μειράχιον* διώ—
κων τινά της πόλεως, ζών ήσύχως, έπί τήν πόλιν ε πλέον έν
ταραχή όντας. 'Έτι δέ δέχεται καί τήν γενικήν διαιρετικών" οίον,
τών ανθρώπων οί μανθάνονζες.

Σημ. fH μετοχή τοΰ συνδετικοΟ ρήματος και των συνωνύμων αύτοΰ,
οταν έχ^, κατηγορούμενον ούσιαστικόν καί τίθητα·. κατόπιν αύτοΰ, συμ-
φωνεί πρός τό κατηγορούμενον καί ούχί πρός τό ύποκείμενον (§ 16) ·
οίον, τους μέν άδωρολήπτους πρέσβεις άσφάλειαν ύ π ά ρ-
χουσαν άξιώμασιν έτίμων τους δέ δωρολήπτας λοιμόν
όντα, άειφυγία καθυπέβαλλον· ήδονήν διώκετε ώς άγαθόν
όν· νους σωτηρία καλουμένη (Πλάτ.).

1 Ή μετοχή διαφέρει τοΰ μέν έπιθέτου κατά τοΰτο, ότι έχει διάθεσιν
καί χρόνον, τών οποίων στεροΰνται τά έπίθετα· τοΰ δέ ρήματος ότι δέν
εχει πρόσωπον.
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4 συντάσσεται και μετ' απαρεμφάτου η άλλης με-

τοχής, εάν τό σύστοιχον ρημα συντάσσεται μετ' απαρεμφάτου η με-
τοχής' οίον, γράφειν έθέ.Ιων, βουΛόμενος Λέγειν, ορών υμάς η-
χοντας, κλπ.

§ 4 04. 'Υποκείμενον της μετοχής εΐνε τό ούσιαστικόν, εις δ αυ-
τή άποδίδοται* οίον, ΘεμιστοκΛης ετι rioç αrv καΐ άφατης έφιΛο-
Ζψεΐτο' έγώ διδάσκων διατεΛώ, σύ άκούων διαγίγνου.

Χρήσβς τής μετοχ>5ς.

§ 4 05. Ή χρησις της μετοχής εΐνε τριττή, επιθετική, παρενθε-
τική και κατηγορηματική.

Α' Επιθετική μετοχή.

§ 4 06. Επιθετική λέγεται ή μετοχή, δταν τίθηται μετά των
■ουσιαστικών είς τόπον επιθέτου* οίον, ό ετΐιαεΛούμενος μαθητήç=
ό επιμελής μαθητής, ή φθονούσα γυνή = ή φθονερά, το θάΛΛον
Δέγ·άρον='το θαλερόν.

Β' Παρενθετική μετοχή.

§ 4 07. Παρενθετική λέγεται ή μετοχή, δταν παρεντίθηται είς
τήν πρότασιν, ϊνα έκφράση έν παρόδω δευτερεύουσάν τινα πεοίστα-
<7ΐν αύτής άντί τοΰ συστοίχου ρήματος και τοΰ προσήκοντος συν-
δέσμου yj της αναφορικής αντωνυμίας" αί περιστάσεις δέ, ας δύναται
νά έκφράσν) ή παρενθετική μετοχή, είσΐ κυρίως εξ" διό και αυτη εΐ-
νε εζ ειδών.

ά) 'Αναφορική, οταν έκφράζγ) άναφοράν καΐ δύνηται νά άναλυθή
j8ιά της αναφορικής αντωνυμίας (δς, δστις, κλπ.) είς όριστικήν ή ύ-
-ποτακτικήν ή εύκτικήν (§ 4 42 και 4 43)' οίον, Γναθωνίδης ό ό-
ρέζας τον /3ρόχον=&ς ώρεξεν, ό ύπομείνας νηί χειμαζόμενη δε-
στίότης αντης εστω==0ς αν ύπομείννι.

Σημ. «' Ή αναφορική μετοχή φέρεται συνήθως μέν ένάρθρως, ενίοτε
δέ καΐ άνάρθρως· οΤον, γυνή τις χήραορνιν εΤχενψόν τίκτουσαν

-ή £τικτεν. ΎποδιαιρεΤται δέ είς ούσιαστικήν, κυρίως άναφορικήν και

άοριστολογικήν. ΚαΙ ουσιαστική μέν λέγεται, δταν τίθηται άνευ ουσια-
στικού καΐ λαμβάνηταt άντι ουσιαστικού" οΤον, ol προ σήκοντες α ύ-
τοΟ· τό συμφέρον της πόλεως, κλπ.· κυρίως δέ αναφορική, οταν
τίθηται μετ* ούσιαστικοϋ λεγομένου ή νοουμένου, οΤον Γναθωνίδης ό
ορέ ξ ας τόν βρόχο ν άοριστολογική δέ, οταν τίθηται άνευ ουσιαστι-
κοί λεγομένου η νοουμένου* οίον, ό υπομείνας σ ωθ ή σ ε τ α ι=δς αν

άπομείν τρ. , ,

Σημ. β' Ή κυρίως αναφορική διαφέρει της αοριστολογικής 1) ότι ή

μεν κυρίως άναφορική λέγεται ένίοτε καΐ άνάρθρως, ή δέ άοριστολογική
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πάντοτε ένάρθρως- 2) on ή μέν κυρίως αναφορική άναφέρεται είς γνω-
στά και ώρ«χμένα πρόσωπα ή πράγματα, ή δέ άοριστολογική είς άόρι-
στα καί γενικά· 3) ότι ή μέν κυρίως αναφορική τίθεται είς πάντα χρό-
νον, ή δέ άορις-ολογική κατ' άόριστον ή μέλλοντα· 4) 6τι ή μέν κυρίως
αναφορική αναλύεται είς όρις-ικήν, ή δέ άοριστολογική είς υποτακτικήν
μετά τοΰ άοριστολογικοΰ αν ή είς εύκτικήν ανευ αύτοϋ (143):

β') Αιτιολογική, όταν στ,μαίνη αίτίαν καί δύνηται να άναλυθνί
διά των αιτιολογικών συνδέσμων έπειόή, γάρ, ότι, κλπ. εις όριστι-
κην ίγκλισιν* οίον, ?? cif op-ic πιμεΛής γενομένη ο ν à' άπαξ της
ήμέρας τεκεΐν ήάύνατο=ζπζιδή έγένετο.

Στ\μ. Ή αιτιολογική μετοχή προς έπίτασιν της αιτίας προσλαμβάνει
πολλάκις κα\ τά μόρια 1) &τε (δή) καί σπανιώτερον οΤα (δ ή), όταν ή
αίτια εΤνε έξ αντικειμένου, ήτοι πραγματική* οΐον, άτε πα~ς ών (ο
ΚΟρο;) φιλόκαλος καί φιλότιμος ή δ ε τ ο τ $ στολή (Ξνφ.),
οΤα οήπαΤςφιλόστοργος ών (ό Κϋρος) ήσπάζετο αύ τόν
(τόν πάιτπον)· 2) τό ώ ς δταν ή αίτια εινε έξ υποκειμένου, ήτοι γνώμη,
δοξασία τοϋ υποκειμένου· οίον, ο ί άνθρωποι δεδίασι τόν θάνατον,
ώς ευ είδότες, ότι τό μέγιστον των κακών έστι (Πλάτ.).

γ') Χρονική, δταν σημαίντ) χρόνον καί δύνηται νά άναλυθτί δ"ιά
τών χρονικών συνδέσμων, επεί, ότε, έπάν, έπειάάν, δταν, κλπ. εις
όριστικήν η υποτακτικήν η εύκτικην (§ 4 45 καί 146)" οίον, παρα-
ταζάμενοι έμάχοντο=ζπζί παρετάξαντο, έΛΘόντες παρέόωκαν την
άποοκίαν=6τζ ήλθον, ΚανάανΛην άποχτείνας έμε χαί την
σιΛείαν ε'χε=ζτζζι^άν άποκτείννις.

δ') Υποθετική, Οταν σημαίντι ύπόθεσιν καί δύνηται να άναλυθτί
δια τών υποθετικών συνδέσρ.ων, ει, εάν, αν καί ην εις όριστικήν 73
ύποτακτικην η εύκτικην (§ 149 ά, β', γ/, δ')' οίον, ταϋτ' εχων ά-
παντα εχω=ζί ταυτ' εχω, άπαντα εχω, όμιΛητοχος εσεο μή άύ-
σερις ών=ζοιν μη δύσερις ·ί)ς, ούχ αν άνναιο μή χαμών ενδαιμο-
νεΐν=ζΙ μη κάμοις κλπ.

έ) Έναντιωματική, οταν σημαίνη έναντίωσιν καί δύνηται νά ά-
ναλυθνί δια τών έναντιωματικών συνδέσμων χαί τον η ίί χαί εις ό- .
ριστικην' οίον, Κϋρος νφ υμών Ιοιόορούμενος ούχ άντεΛοιάό-
ρ£ί=καί τοι η εί καί έλοιδοοεϊτο.

Σημ. Ή έναντιωματική μετοχή χάριν έπιτάοεως ή σαφηνείας τΤ[ς έ-
ναντιότητος προσλαμβάνει πολλάκις καί τούς έναντιωματικους συνδέ-
σμους, καί, καί π ε ρ, καί τοι, περ\ ών σημειωτέον, ότι à μέν κ α ί
καί καίπερ συντάσσονται πάντοτε σχεδόν μετά μετοχής, ό δέ καί τοι
παρά μέν τοΤς άρχαίοις συντάσσεται πάντοτε σχεδόν μετά παρεμβατικής
έγκλίσεως, παρά δέ τοΤς μεταγενεστέροις καί μετά μετοχής* οίον σ υ μ-
φοραΐ κα\ βραχύν οντά τόν βίο ν, μακρόν δοκεΤν είναι
ποιοΰσιν· συμβουλεύω σοι καίπερ νεώτερος ών καίτοι
δέ δ ο ι κ α πολ λ ά. Είς δέ τήν κυρίαν πρότασιν προστίθεται ένίοτε τά
όμως προς έπίτασιν τής έναντιότητος.
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του' οίον, θαρρών ελεγε — μετά θάρρους η θαρραλέως ελεγε" χαί-
ρων χαράς" καί ό Κναζάρης ζελεντών ειπεν=χε~

λευταΐον" Ληιζόμενοι ζώσιν=τω ληισμώ η τώ ληίζεσθαι η διά τοΰ
ληισμ.οϋ η διά τΟϋ ληίζεσθαι" ot Πέρσαι θηρώνζες εμάνθανόν το
πολεμεΐν=τvj θήρα η τώ θηραν.

Γ' Κατηγορηματική μετοχή.

§ Ί08. Κατηγοοημ,ατική λέγεται ή μετοχή, οταν τίθηται είς
τοπον κατηγορουμένου, έπί μέν ταύτοπροσωπίας του υποκειμένου
κατά πτώσιν όνομαστικήν, έπί δέ έτεροπροσωπίας τοϋ αντικειμένου
κατά τήν πτώσιν αύτοϋ" οίον, μέμνησο άνθρωπος ων, ορώ σε έρ-
χόμενον.

§ 109. *Η μέν επιθετική καί παρενθετική μετοχή τίθεται μετά
πάσης κλάσεως ρημάτων, ή δέ κατηγορηματική τίθεται μ,ετά ιδιαι-
τέρας καί ώρισμένης τάξεως ρημάτων* τοιαϋτα δέ είσι τά έξης).

'ί) Τό συνδετικόν καί τά συνώνυμα αύτοϋ' οίον, οί Π2αζαιεΐς
αυμμαχοννζες ζοΐς Άθηναίοις ι)σαν, τα ζής πόλεως ονζως ύ-
πήρχον εχονζα.

2) Τά διαρκείας σημ,αντικά" οίον, διάγω, διαγίγνομαι μελετών'
όιαζελώ εργαζόμενος.

3) Τό τυγχάνω, λανθάνω, φθάνω καί οί'χομ.αι" οίον, εζνγχάνο-
μεν περιπατοϋντες (ετυχε νά πεοιπατώμεν), ελαθεν άπιών (άνε-
χώρησε λεληθότως, χωρίς νά τον έννοήσνι τις), ελαθε πεσών (επεσε
χωρίς νά τό έννοησν)), è'(pû?fv ειπών (είπον πριν η πρότερον), ωχεζο
άπιών.

§ 410. Είς την κατηγορηματικήν μετοχήν ύπάγεται καί ή συγ-
γενής τοϋ απαρεμφάτου είδική καί τελική μετοχή" καί ειδική μέν
λέγεται εκείνη η μετοχή, ή'τις δύναται νά άναλυθή διά τοϋ δζι η
ώς είς όριστικην ri εύκτικήν* τελική δέ έκείνη, ήτις δύναται νά ά-
ναλνυθη διά τοϋ ΐνα εις ύποτακτικήν η εύκτικήν* οίον, όρώμεν τους
σώφρονας ονάεν άνόσιον ποιοννζας—hρώμεν, ότι οί σώφρονες ουδέν
άνόσιον ποιοϋσι" πέμπω ζινά άγγελοννζα = ϊν5 άναγγείλν] κλπ.

§ 4 4 4- Μετ' ειδικής μέν μετοχής συντάσσονται"

4) Τά αισθητικά* οίον όρώ,^βλέπω σε έρχόμενον, αισθάνομαι,

άκούω σον διαλεγομένον.

2) Τά γνωστικά έπί έτεροπροσωπίας* οίον, οίδα, γιγνώσκω σε

έπισζάμενον την έπισζήμην.
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3) Τά δηλωτικά, δεικτικά και εύρετικά" οίον, φαίνεται ψευδό-
μενος, ήγγέΛθη ποΛιορκών, πυνθάνομαι ον ποΛΛονς ύμας ο>

ευρίσκω ύμάς εργαζομένους.

4) Τά άγγελτικά, λεκτικά και σπανίως τά δοξαστικά* οίον, άγ-
γέΛΛω, φημί, Λέγω, όμοΛογώ ταϋτα όντως έχοντα.

5) Τά μνήμης και λήθης σημαντικά' οίον, μέμνησο άνθρωπος ων.

6) Τά ήθικοΰ παθήματος (χαράς, λύπης, αισχύνης, μεταμελε£ας,
κλπ.)* οίον, χαίρω όρων τό φως, ουκ. âv άχθοίμην μανθάνων,
ουκ αίσχύνομαι ταϋτα Λέγων' ηδομαι, τέρπομαι, αγαπώ (ευχα-
ριστούμαι) τιμώμενος' Λυποϋμαι, άνιώμαι, οργίζομαι, χαΛεπώς
$έρω νβριζόμενος. Άλλ' αύτη ή μετοχή σημαίνει κυρίως τήν αί—
τίαν τοΰ ήθικοΰ παθήματος.

Σημ. Πολλά των ανωτέρω ρημάτων συντάσσονται καί μ£.τ* είδικοΰ α-
παρεμφάτου καί είδικοΰ λόγου.

§ 412. Μετά τελικής δέ*

4) Τά κινήσεως σημαντικά καί τινα ά'λλα* φέρεται δέ αυτή συ-
νηθέστατα κατά μέλλοντα χρόνον καί σπανίως ενεστώτα" οίον, ηχω
έρών' πέμπω σε άγγεΛοϋντα' τρέφω σε μαχούμενον, άΛΛ* ον
Λοιδορούμενον·

Σημ. α' Τά κινήσεως σημαντικά ρήματα τον σκοπόν τής κινήσεως
έκφέρουσι συνηθέστατα διά μετοχής μέλλοντος χρόνου άνευ μέν το3 ώς;
οταν ό σκοπός είνε έξ άντικειμένοο, ήτοι βέβαιος και πάντη ανεξάρτη-
τος άπό της γνώμης τοΰ λέγοντος· οΤον Μέλητος ερχεται κατιη-
γο ρήσων (Πλάτ.). Μετά δέ τοΰ ώς οταν ό σκοπός θεωρΐ\ται έξ υπο-
κειμένου* ήτοι γνώμη, κρίσις, πρόφασις τοΰ υποκειμένου αυτής" οίον,
ώς διαβαλών ερχεται είς τόδικαστήριον (Πλάτ.)* Σ οφαίνετον
τόν ΣτυμφάλιονκαΙ Σωκράτην τον 'Αχαιό ν έκέλευσεν α ν -
δραςλαβόνταςέλθεΤν ώςπολεμήσων Τισσαφέρνει (Ξνφ.).

Σημ. β' ΚαΙ άλλα πολλά βήματα έκφέρουσι τόν σκοπόν τ·ης πράξεως
διά μετοχής μέλλοντος χρόνου μετά τοΰ ώ ς, δταν εΤνε άνάγκ-η νά έκ.—
φρασθή ό σκοπός εζ υποκειμένου- οΤον, Αρταξέρξης συλλαμβά-
νει Κΰρον ώς άποκτενών (Ξνφ.).

2) Τά καρτερίας καί ανοχής καί παραβλέψεως σ-ημαντικά" οίον,·
καρτερώ, υπομένω, άνέχομαι ύβριζόμενος' μη παρίδης ζην σεαν
τοϋ φύσιν πάσαν διαΛυθεΐσαν' περιορώ εμαντόν ύ6 ριζόμενον.

3) Τά ενάρξεως, λήξεως καί παύσεως* οίον, άρχομαι, Λήγω, παύο-
μαι πονώ ν.

Μερί απολύτου μετοχής.

§ 4 4 3. 'Απόλυτος λέγεται ή μετοχή, δταν το ύποκείμενον αυ-
τής είνε διάφορον παντός δρου της προτάσεως* τίθεται, δέ αυτή καί
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τό ύποκείμενον αύτης άσυνδέτως συνήθως μέν κατά γενικήν η αίτια-
τικη'ν, σπανιώτερον δέ κατ' όνομαστικήν η δοτικήν.

Σημ. Ή απόλυτος μετοχή εΤνε κατηγορηματική.

Α.' Γενική απόλυτος.

^ 114. Ή γενική απόλυτος γίνεται έπί έτεροπροσωπίας καί. έπί
«προσωπικών ρημάτων* οίον, θεοϋ θέλοντος, ουδέν ισχύει φθόνος'
ifiov περιπατοϋντος, ô τοίχος επεσε. Καί μ,ετά τής έπί έπί ιστο-
ρικού προσώπου* οίον, έπί Κύρου /βασιλεύοντος, επί άρχοντος Πυ~
ΰοδωρου, κλπ.

§ 1 1 5. Εύρίσκεται ένίοτε γενική άπόλυτος καί έπί ταυτοπροσω-
πίας' οίον, ύμών βοηθησάντων προθύμως, πόλιν προσλήψεσθε
(Θουκ.)" αποχωρησάντων τών -Λακεδαιμονίων, έπηκολούθησαν αν~
-ζοίς οί Λοχροί (θουκ.).

Σημ. 'Η πρώτη καί αρχική σημασία τής απολύτου γενικής ήτο ή
χρονική, μετά ταϋτα όμως έξετάθη και είς πάσας σχεδόν τάς λοιπάς*
οΤον, μή γάρ σωθέντωνέκείνων τότε, ούδ' άνυμεΤςυπήρ-
χ ε τ ε ν ϋ v=sl μή έσώθησαν · ταϋτα γέγονεν, Ά λ κ ι β ι ά δ ο υ συμ-
τζ ρ ά τ τ ο ν τ ο ς=τή συμπράξει· ούδέν δέ τών δεόντων ποιούν-
x ω ν υμών, κακώς ε χει τά π ρ ά γ μ α τ α=έπειδή ούοέν τών δεόν-
των ύμεΤς ποιεΤτε, κλπ.

Β'. Αίτιατική άπόλυτος.

§ 116. Ή αιτιατική άπόλυτος γίνεται επι ετεροπροσωπιας και
επί απρόσωπων ρημάτων* τίθεται δέ κατ1 ούδέτερον γένος ένικώς
καί εχει ύποκείμενον άπαρέμφατον η τήν άνάλυσιν αύτοϋ' οίον, ταϋ-
■ζα εκραττον, δέον εζερα (πράττειν)' αδηλον δν, όποτε τις έπελ-
όών άλλος άφαιρήσεζαι (θουκ.)" διά τί μένεις, έζόν άπιέναι ;
τους σχώπτειν δυναμένους ευφυείς χαλοϋσι, προσήκον τής προ-
σηγορίας ταύτης τυγχάνειν τους άριστα πρός άρετήν πεφυκό-
τας (Ίσκρ.)" είρημένον αύτοΐς παρεΐναι, ουχ ήκουσιν.

§ 117. Καί έπί προσωπικών ρημάτων γίνεται αίτιατική άπόλυ-
τος, άλλα πάντοτε μετά του ώς σημ,αίνοντος τό έξ υποκειμένου
(γνώμην, δοξασίαν, είκασίαν, κλπ. του υποκειμένου), η τοϋ ώσπερ
σημαίνοντος καί τινα ειρωνείαν τοϋ λέγοντος" οίον, έσιώπα, o>c πάν
ζας είδότας (Ξνφ )" πολλοί τών αδελφών άμελοϋσιν, ώσπερ έκ
πολιτών μεν γιγνομένους φίλους, έζ αδελφών δέ ου γιγνομέ-
γους (Ξν<ρ.)·=ώσανεί=ώσάν νά.

Γ' Όνομαστική άπόλυτος.

§ 118. Ή ονομαστική άπόλυτος γίνεται έπί έτεροπροσωπίας, (συν-
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ήθως μετά παρένθεσίν τινα) χάριν συντομίας και έμφάσεως καί άνά-
γεται είς τό άνακόλουθον σχήμα (§ 319)' οίον, εκείνοι (ol ένδεκα)
είσεΛθόντες, είπε ν ό Κριτίας (Ξενφ.)* άποβΛέψας προς τόν στό-
Λον, εδοζέ μοι πάγκαΛος είναι (ΐΓλάτ.).

Δ'. Δοτική απόλυτος.

§ 419. Ή δοτική άπόλυτος εινε σπανιωτάτη καί γίνεται έπί έ-
τεροπροσωπίας καί έπί ρημάτων κινήσεως σημαντικών καί εινε συν-
ήθως χρονική* οίον, προϊόν τι τω Κύρφ, ό πατήρ άρχεται Λόγου
τοιοϋδε (Ξεν.)' περιιόντι τώ ένιαυτώ, φαίνονσι πάΛιν οί έφοροι
φρουράν έπί την ΎΗΛιν.

Γενικαί παρατηρήσεις έπί της μετοχές.

§ 120. Έπί της μετοχής παρατηρούνται τά έξης"
ά') Μόνον αί αίτιολογικαί, εΐδικαί καί τελικαί μετοχαί έπιδέχον-
ται τό ώς, αϊτινες άνευ μέν τοϋ ώς σημαίνουσι τό έξ αντικειμένου,
ήτοι τό πραγματικόν καί άληθές, μετά δέ τοϋ ώς τό έξ υποκειμέ-
νου,, ήτοι γνώμην, κρίσιν, ίδέαν, πεποίθησιν τοϋ υποκειμένου, ri καί
τό όλως ψευδές καί μόνον φαινόμενον" τό δέ ώσπερ μ,ετά μετοχής
σημαίνει γνώμην ή κρίσιν ψευδή τοϋ λέγοντος ή γράφοντος μετά τί-
νος ειρωνείας" οίον, ώσπερ ποΛέμον ό'ντος, άεί αναγκάζονται (οί
τύραννοι) στράτευμα, τρέφειν (Ηνφ.)' ποΛΛοί τών ά,δεΛφών άμε—
Λοϋσιν, ώσπερ εκ ποΛιτών μεν γιγνομένους φίΛους, εζ άδεΛφων
δε ου γιγνομένονς (Ηνφ.).

Σημ. Τό ώσπερ, καθώς καί τό ώ ς, εΐνε ένταΰθα κορίως τροπικόν.
β') Ούδεμία μετοχή δέχεται άρθρον πλήν της αναφορικής, περί ής
σημειωτέον, οτι ή μέν άοριστολογική φέρεται πάντοτε ένάρθρως, ή.
δέ κυρίως άναφορική καί ουσιαστική φέρονται ένίοτε καί άνάρθρως.

γ') Έκ δύο ή περισσοτέρων ρημάτων τρέπεται είς μετοχήν τό της
προτέρας μέν ενεργείας, δευτερευούσης δέ έννοιας' οίον, άναστάς ε-
Λεζεν. Άλλ' αί έξαρτώμεναι άπό τών ρημάτων τυγχάνω, Λανθά-
νω, φθάνω καί διατεΛώ σημαίνουσι την πρωτεύουσαν εννοιαν, αυτά
δέ τά ρήματα εχουσιν έπιρρηματικήν εννοιαν" ή δε τελική καί άνα-
φορική έν μέλλοντι χρόνω σημαίνουσι τήν ύστερωτέραν της τοϋ ρή-
ματος πράξιν* οίον, η χ ω έρών, ό άρισ τεύσων είς διόασκάΛον ιτω.

δ') Πολλάκις μία μετοχή προσδιορίζει τήν άλλην* οίον, ηΛθον είς
τήν χωράν ήμών θράκες καί+Σκύθαι, μισοϋντες μεν άπαν τό
τών ΈΛΛήνων γένος, ίδια δε προς ήμας έγχΛήματα ποιησάμε-
νοι, νομίζοντες προς μίαν μεν πόΛιν χινδυνεύσειν, άπασών âè
άμα κρατήσειν (Ίσκρ.)=έπειδή ένόμιζον* χαί ραόίωç (φαίνονται)
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ε χα στ ο t την εαυτών άποΛείποντες, βιαζόμενοι ύπό ι:ινων αεί
πΛειόνων (βουκ.)=φαίνονται, ότι άπέλειπον, επειδή έβιάζοντο.

έ) 'Όταν είς τό αύτό ούσιαστικόν άποδίδωνται δύο ή πλείονες
μετοχαί, εάν μέν εινε ομοειδείς, φέρονται συνδεδεμέναι διά συνδέ-
σμων (συμπλεκτικών ή διαζευκτικών ή αντιθετικών)' εάν δέ είνε έτε-
ροειόεϊς, φέρονται άσυνδέτως* οίον, χυμαίνουσαν ονν έχων την ψυ-
χήν συγχαΛέσας τοϋ ς ψίΛονς xal τάγ παιδα παραστησάμενος
τοιούτων Λόγων ηρξατο (Ήρδν.).

Σημ. ΚαΙ απόλυτος μετοχή δυνατόν νά συνδεθή μετά μή απολύτου,
δταν εΤνε ομοειδείς* οΤον, ούχήσύχαζον, άν δρω ν σ φ ί σ ι ν ένόν-
τωνκαι άμα π ε ρ I τ ώ χ ω ρ ί ιρ δεδιότες (Θουκ.).

§ 4 24. 'Ομοειδείς μετοχαί φέρονται άσυνδέτως (4 επί άσυνδέ-
του σχήματος* οίον, ήμεΐο γάρ σε γεννήσαντεc, εχθ ρίψαντες, παι~
άεύσαντες, όμως προαγορεύομεν (Πλάτ.)' 2) δταν μεταξύ των
μετοχών παρεμπέσ/5 τό ρήμα αύτών' οίον, μείναντες την αυτήν ή~
μέραν ττ) α,ΛΛη έπορεύοντο πρωΐαίτεροι άναστάντες' 3) οταν
ή μία προσδιορίζ-fl τήν άλλην* οίον, ήΧθον εις την χωράν ήμών
Θρα,χες χαι Σχύθαι, μισοϋντες μεν άπαν τό των ΈΛΛήνων γέ-
νος, ίδια δέ προς ημάς έγχΛήματα ποιησάμενοι, νομίζοντες προς
μίαν μεν πόΛιν χινδννεύσειν, άπασών δε άμα χρατήσειν.

Σ·ημ. Αέγουσι δέ, ότι καί εκτός των άνωτέρω περις-άσεων ευρίσκονται
όμοειδεΤς μετοχαί ασύνδετοι* οΤον, ό δέ Κύρος ΰπολαβών τους
φεύγοντας, συλλέξας στράτευμα έπολιόρκει Μίλητο ν
(Ξνφ.). Κα\ τουναντίον ετεροειδείς μετοχαί ευρίσκονται συνδεδ3|λέναι·
οίον, Θουκυδίδης 'Αθηναίος ξυ ν έγραψε τόν πόλεμον των
Πελοποννησίων κα \ 'Αθηναίων, ώς έπολέμησανπρός αλ-
λήλους, άρξάμενος (χρον.), ε ύ θ υ ς καθισταμένου, και έ λ-
πίσας (αιτιολ.) (θουκ.)

περι των κοινων προσδιορισμων του

ρήματος.

§ 4 22- Αί εξ περιστάσεις, τό που (ό τόπος), τό πότε (ό χρό-
νος), τό διά τί (ή αιτία), τό πώς (ό τρόπος), τό πόσον (τό ποσόν)
καί τό χ ατά τι λέγονται κοινοί προσδιορισμοί τοϋ ρήματος, διότι
παν ρήμα δέχεται αύτούς" γίνονται δέ ή δι' επιρρημάτων ή διά πλα-
γίας'τινός πτώσεως άπροθέτου ή έμπροθέτου.

Α/ Το που ή ό τόπος.

§ 4 23. Ό τόπος παρίσταται κυρίως τετοαχώς, ά) τόπος, έν ω
ισταταί τι, β') τόπος, έξ οδ άρχεται νά κινήταί τι, γ') τόπος, προς
δν κινείται τι, δ7) τόπος, δι' ού περά τι.
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ά) eO τόπος, έν ώ ΐσταταί τι, φέρεται 1) διά τοπικού επιρρήμα-
τος τήν έν τόπω στάσιν σημαίνοντος" οίον, 'Αθήννσιν, αυτόθι, οί-
κοι, αυτόν, έχει, /r^or 2) διά δοτικής μετά τής ^r" οίον,
οίχία, έν Αθήναις μένει. Καί άνευ τής èr έπί τών δήμων συ-
νήθως τής Αττικής" οίον, Μαραθώνι, Σαλαμΐνι, Πλαταιαΐς' άλλα
καί έν Μαραθώνι, έν Πλαταιαΐς, καί άείποτε έν 'Αθήναις' 3)
δι' αιτιατικής μετά τής χατά' οίον, χar' oixov μένει.

β') Ό τόπος, έξ ού άρχεται τι νά κινήται, φέρεται 1) δια τοπι-
κού έπιρρήματος τήν άπό τόπου κίνησιν σημαίνοντος' οίον, οΐχοθεν,
ούρανόθεν, Άθήνηθεν ερχεται. 2) διά γενικής μετά της far, d/rtf,
παρά' οίον, αγοράς χαί άπό τοϋ /βουλευτηρίου έρχομαι, πρε~
σβεις παρά βασιλέως έρχονται.

γ') Ό τόπος, προς δν κινείται τι, φέρεται 1) διά τοπικού ε-
πιρρήματος τήν είς τόπον κίνησιν σημαίνοντος" οιχαδε, Μέγαράδε,
*Αθήναζε πορεύεται 2) δι' αιτιατικής μετά τών προθέσεων ««ο»
προς, έπί καί ώς·" οίον, διέδησαν είς Σ ιχελίαν, εφυγον πρός τήν
χήν, έπί τήν θύραν έδάδιζεν, έπορεύετο ώς τόν βασιλέα.

δ') Ό τόπος, δι' ου περά τι, φέρεται διά γενικής μετά της διά'
οίον, έζελαύνει διά τής Φρυγίας, ό παταμός ρεΐδια τής πόλεως.

Β' Το πότε ή ο χρόνος.

§ 4 24. Ό χρόνος .διεγείρει έν τνί ψυχ-Τί ημών δύο ερωτήματα"
-τό πόσον καί πότε" καί τό μέν πόσον φέρεται πάντοτε δι' αιτιατι-
κής άπροθέτου* οίον, ένταϋθα εμεινεν ό Κϋρος εϊχοσιν ημέρας.
Το δέ πότε φέρεται 4) διά χρονικού έπιρρήματος* οίον, χθες χα.—
τέδην είς τόν Πειραιά, νΰν γράφω, αϋριον γράψω, νύχτωρ à,-
πτ[λθε. 2) διà γενικής άπροθέτου, οταν ό χρόνος εΤνε αόριστος καί
μόνον φυσικώς διαιρημένος' οίον, οί λαγω τής νυχτός νέμονται
οίχία χειμώνος μέν ευήλιος, τοϋ δέ θέρους εϋσχιος. Καί μετά.
τ-ής έπί έπί έποχής" οίον, έπί Θησέως. 3) διά δοτικής άπροθέτου,
δταν ό χρόνος εινε ώρισμένος* οίον, τή τρίτη ήμέρα ταΰτ* έγένετο.
Ωσαύτως καί έπί τών άττικών εορτών" οίον, Παναθηναίοις, Λΐο~
νυσίοις. Καί μετά τής έν, δταν σημαίνηται τό ολον χρονικόν διά-
στημα, έντόςτοϋ οποίου γίνεται'τι" οίον, έν έδδομήχοντα ετεσι ταϋτ9
έγένετο. 4) δι' αιτιατικής μετά τής χατά' οίον, χατ' έχεΖνον
τόν χρόνον ή πόλις ημών ήγεμονιχώς είχε. Καί άνευ της χατά
έπί έπιρρηματικής έννοιας η έμπροθέτου τινός" άλλ' ή αιτιατική αυ-
τή τίθεται πάντοτε μετά τίνος τακτικού αριθμητικού και της δει-
κτικής άντωνυμίας ούτοσίν η τοϋ ήδη' οίον, Πρωταγόρας τ pi την
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νάη ήμεραν άποδεδήμηχεν = πρό δύο ήμερων, έζήΛθομεν ετος
τουτι τρίτον είς Πάνακτον. Καί μετά τής περί, όταν είνε άνάγ-
κη να έκφρασθη τό ώς εγγιστα η τό περίπου* οίον, περί δείΛην,
περί Λύχνων άφάς άφίχετο.

Γ Το δια τί ή τό αίτιον.

§ 125. Τό αίτιον εινε πέντε ειδών α') ποιητικόν, β') προτρεπτι-
κόν, γ ) τελικόν, δ') ηθικόν, ε') όργανικόν' άλλά τό όργανικόν υπά-
γεται κυρίως είς τό πώς, καί εκεί θά γείνη ή διδασκαλία αύτοϋ.

ά) Ποιητικόν αίτιον λέγεται τό πρόσωπον η τό πράγμα, όπερ έν-
εργει, και ή ενεργεία αύτοϋ μεταβαίνουσα είς άλλο πρόσωπον η
πράγμα επιφέρει είς αυτό άλλοίωσίν τινα, ήτις καλείται πάθος* εινε
6 ε έπί μέν τών ενεργητικών ρημάτων τό ύποκείμενον, έπί δέ τών
παθητικών ή εμπρόθετος γενική η ή άπρόθετος δοτική (§ 71)' οίον,
ΆχιΛΛεύς άποχτείνει τόν "Εχτορα, ό "Εχζωρ άποκτείνεται ν π'
ΆχιΛΛέως' εγώ ειρηχα ταύτα, ταϋτα εΐρηταί μοι.

β') Προτρεπτικόν αίτιον λέγεται τό πρόσωπον ή τό πράγμα όπερ
κινεί τό ποιητικόν αίτιον είς ένέργειαν* φέρεται δέ 1) διά γενικής
μετά της υπό' οίον, υπό Λύπης υβρίζει. Καί άνευ της υπό έπί τών
ρημάτων τών σήμαινόντων ψυχικόν πάθος (θαυμασμόν, έπαινον, φθό-
νον, οίκτον, κλπ.)* οίον, θαυμάζω σε της άρετής, έπαινώ σε της
προθυμίας, φθονεί μοι τών αγαθών, ^feô) τόν άνδρα της πενί-
ας, ζηΛώ σε τον πΛούτον. 'Ωσαύτως καί έπί τών δικαστικών (κα-
τηγορίας αιτιάσεως καί τιμωρίας σημαντικών) ρημάτων" οίον, διώκω
μεν κατηγορίας, φεύγω δε φθόνου' γράφομαι τινα χΛοπής, Σφο~
όρίαν ύπηγον θανάτου, οί Πέρσαι δικάζουσι καί έγχΛήματος
(περί η ενεκα), ΦίΛιππος αιτιάται με ποΛέμου, τιμωρώ τινα έζα-
πάτης, κλπ. 2) διά δοτικής άνευ ή μ,ετά της έπί' οίον, άγροικία
τα,ϋτα πράττει, φθόνω ούχ επαινεί τά χαΛά, έπί τούτω Κίμων
έθανάτωσεν πιχράτην. Ωσαύτως καί έπί τών ρημάτων τών ση-
μαινόντων ηθικόν πάθος (χαράν, λύπην, ήδονήν, κλπ.)' οίον, χαίρω
cri/ επιδόσει χαί έπί τή σή έπιδόσει, ήδετο τή στο.Iff, έχα-
Λεπαινον τοις είρημένοις, Λνποϋ δε μετρίως έπί τοις γιγνομέ-
νοις τών χαχών (Ίσ/.ρ.), κλπ. 3) δι' αιτιατικής μετά τήςδιά' οίον,
άιά τούτο ταϋτα πράττει, δι νμάς ζώσιν.

γ') Τελικόν αίτιον λέγεται ό σκοπός, ου ένεκα όρμάται τό ποιη-
τικόν αίτιον είς ένέργειαν" φέρεται δέ 1) διά γενικής μ,ετά τοϋ ενεκα
73 χάριν' οίον" δένδρα θεραπενονσι καρπού ενεκα, κοινωνίας χά-
ριν. ' Καί μετά μόνης γεηικής ένάρθρου έπαρεμφάτου" οίον, τον μή
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διαψυγεΐν τόν Λαγών έχ τών διχτύων σκοπούς χαθίσταμεν. 2)
δια δοτικής άνευ ή μετά τής έπί' οίον, πΛεΐστα έπιτήδεια έΛάμ-
6 αν ε τη στρατιά, συΛΛαμβάνει τινά έπί θανάτω. 3) δι' αιτιατι-
κής μετά τής εις, πρός, έπί, (μετά κινήσεως σημαντικών ρημάτων)"
οίον, εις αγαθόν έγραψα ταύτα, προς δόζαν Λέγει ταύτα, πο-
ρεύομαι έφ' ϋδωρ, χΛπ.

Σημ. Τό τελικόν αίτιον φέρεται καί δια τελικού απαρεμφάτου, τελι-
κής μετοχής και τελικών λόγων.

δ') Τό ηθικόν αίτιον φέρεται πάντοτε δια δοτικής άπροθέτου καί
σημαίνει 4) ό'τι γίγνεταί τι προς χάρ'-ν 'fl ώφέλειαν, ή τουναντίον
πρός λύπην ή βλάβην προσώπου τινός* οίον, πάς άνήρ έαυτω πονεϊ,
διδάσκω σοι τον υίόν, τέθνηχεν ήμΐν ο εύεργέζης (πρός λύπην 7]
βλάβη ν ημών). 2) εύάρεστον ή δυσάρεστον αίσθημα προσώπου τινός*
οίον, ή μήτηρ ουκ έά σε ποιεΐν, δ,τι αν βούΛη, ινΛ αύτη μαχά-
ριος ης (διά νά τής γείννις μακάριος), ή γυνή άχθεται, ότι ού τών
άρχόντων αύτΐ] ό άνήρ έστιν, πώς ήμΐν έχεις ; (τί μας κάμνεις^)
3) κρίσιν τινός' οίον, ό έσθΛος εύγενής έμοί γ* άνήρ (κατά τήν
γνώμην μου τουλάχιστον).

Σημ. cΗ δοτική τοϋ ήθικοΰ αιτίου υπό μέν των αρχαίων γραμματικών
καλείται περιποιητική μέν, όταν σταμαίνη τό πρόσωπον, πρός χάριν η
ώφέλειαν τοΰ οποίου γίνεται τι, ά ντιπεριποιτ^τική δέ, όταν σημαίνη τό
πρόσωπον, πρός λύπην ή βλάβην τοΰ οποίου γίνεταί τι· υπό δέ τών νε-
ωτέρων λέγεται ήθική.

Δ' Το πώς η 6 τρόπος.

§ 126. Τό πώς σημαίνει ά) τόν τρόπον, β ) τό ό'ργανον.

ά) Ό τρόπος σημαίνει τό πώς γίνεταί τι καί φέρεται 4) διά τών
τροπικών επιρρημάτων, καλώς, κακώς, κυνηδόν, έλληνις-ί, πεζη, κλπ.
2) δια γενικής μετά τής διά, μετά, έχ' οίον, διά πένθους το γή-
ρας άγει, μετά χαράς Λέγει, έχ περισσού πράττει ταύτα. 3) διά
δοτικής* συνήθως μεν ρ.όνης, ενίοτε δέ καί μετά τής èv γ) συν' οίον,
δρόμω ήπείγοντο πρός τήν γέφυραν, τούτω τώ τρόπω, τίνι τρό-
πω, βία, σπουδή, προφάσει, έν σιγη ταντΛ έγένετο, σύν χαρφ
Λέγει ταύτα. 4) δι' αιτιατικής συνήθως μέν μόνης, ενίοτε δέ καί
μετά τής χαζά, είς, ανά' οίον, τούτον τόν τρόπον έποίησε ταύ-
τα, καί χΛτά τούτον τόν τρόπον έποίησε ταύτα, είς τάχος ταϋ-
ζα έγένετο, ανά δέχα είσήΛασαν είς τήν πόΛιν.

β') Τό ό'ργανον ήτοι τό ύλικόν η ηθικόν μέσον, δι' ού γίνεταί τι,
φέρεται' 4) διά δοτικής (οργανικής) συνήθως μέν μόνης, ενίοτε
καί μετά τής έν ή (συν)' οίον, κόπτω τη μαχαίρα, παζάσσει ρά-
βδω, βάΛΛει τινά Λίθοις, έν πέΛζαις χαί αχοντίοις μάχονται,
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ζοννεχρόν ζύν rpâe κονφιεις χειρί. 2) δια γενικής μετά της διά
(άπό, μετά, έκ)* οίον, δια μαχαιρών χαι ξύΛων ή μετά μαχαι-
ρών χαι ξνΛων εμάχοντο, από στόματος ειπείν, έκ χρυσών φια-
Λών πίνειν.

Σημ.. α' Διά δοτικής άπροθέτου φέρεται και ή ύλη, έξ ης γίνεται τι'
οίον, ή ά γ ο ρ ά και τό πρυτανεΐον παρ ίφ λίθψ ή σ κ η μ έ ν α.

Σημ. β' Ή δοτική (άπρόθετος) σημαίνει πολλάκις τό όμοΰ' διό ύπό
μ.έν τών παλαιών γραμματικών καλείται δοτική έλλειπτική τής σ ύ ν,
οπό δέ τών νεωτέρων δοτική συνοδευτική· τίθεται δέ ή μόνη (έπΐ περι-
ληπτικών) ονομάτων καί κινήσεως σημαντικών βημάτων) ή συνηθέσχερον
μετά τής αυτός- οΤον, 'Αθηναίοι πολλή στρατί^ (πολλαΤς
ν α ο σ ί, σ τ ρ ατ ι ώ τ α ι ς, στρατεύματι, κλπ.) ώ ρ μ η ν τ ο, οί πο-
λέμιοι ένέπρ-ησαν τήν πόλιν αύτοΤς τοΤς ίεροΐς, πέντε
καί είκοσι νηες άπώλοντο αύτοΤς άνδράσιν.

Ε' Ύό ποσον ή το ποσον.

§ 4 27- Είς τό ποσόν ανάγονται ά) τό τοπικόν ή χρονικόν διά-
στημα, β') τό μέτρον της υπεροχής, γ') τό τίμημα, δ') τό ποσά-
κις, έ) πάσα κατά τό μάλλον ή ήττον έπίτασις.

ά') Τό τοπικόν ή χρονικόν διάστημα φέρεται δι' αιτιατικής άπρο-
θέτου* οίον, απέχει ή ΠΛάταια τών Θη6ών σταδίους έβδομήχον-
ζα, εζησεν ετη όγδοήκοντα (§ 4 24).

β') Τό μέτρον τής υπεροχής τίθεται εις τά συγκριτικά καί υπερ-
θετικά καί φέρεται πάντοτε διά δοτικής άπροθέτου (§ 41, 17 σημ.
γ')" οίον, ενιαυτω πρεσβύτερος.

γ') Τό τίμημα φέρεται πάντοτε δια γενικής ά'νευ ή μετά τής àr-
ζί' οίον, r<5r πόνων πωΛοϋσιν ήμΐν πάντα ταγάθ' Oi <?<so/, ζτί^ώ
r^r βί·6Λον άρα χμ i) ς ή àrrt δραχμής (§ 64, 6).

δ') Τό ποσάκις φέρεται διά τών άριθμητικών επιρρημάτων, άπαξ,
&ίς, τρίς, πολλάκις κλπ." οίον, απαζ ηΛθε, δις εί.-ον, κλπ.

έ) eH έπίτασις γίνεται διά τών έπιτατικών έπιρρημάτων* οίον,
Jîav, άγαν πονεΐ, χόπτει τήν θύραν σφόδρα, .τάκυ καΛώς, ήτ-
τον, ηκιστα σοφός, κλπ.

ς-' Τ <3 κατά τΐ.

§ 4 28. Κατά τι λέγεται τό μέρος, καθ' 8 πάσχει τό ύποκείμε-
νον η υπερέχει διαφέρει* φέρεται δέ, 4) δι' αιτιατικής συνήθως
μέν μόνης, ενίοτε δέ μετά τής κατά (είς, προς)' οίον, κάμνει τούς
όφθαΛμού ς, βροτών πάντων ν π ερέσχεν όΛ6ον, διαφέρει γυνή άν~
όοος τήν φύσιν, π.Ιεΐστον έκεΐνοι χαζά τήν άρε τήν άπάν-
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των Ανθρώπων διήνεγκαν (Λυσ.), άνδρα προς διχαιοσύνην δια-
φέροντα (Αίσχ.), καί πάντων των ηλίχων διαφέρων εφαίνετο
(ό Κύρος) χαϊ εις το ταχύ μανθάνειν, â δέοι, xal είς τό χαλως
καί ανδρείως έκαστα ποιεΐν. 2) διά δοτικής άπροθέτου" οίον, Αι-
σχίνης ύπερβέβληκε πάντας άνθρώ-ους ώμότητι χαί συκοφαντία..

§ 129. Τό κατά τι είς τά συγκριτικά, ύπεροχικά καί διαφορικά
ρήματα φέρεται συνήθως κατά δοτικήν άπρόθετον" οίον, οί χράτι-
στοι χαί τιμαΐς χαί δώροις πλεονεχτοϋσιν' ό σπουδαίος διαφέ-
ρει τοϋ φαύλου τή δόζη. Αισχίνης ύπερβέβ.Ινχε πάντας ανθρώ-
πους ώμότητι χαί. συκοφαντία.

Σημ.. TÔ κατά τι είς τά παθητικά βήματα τίθεται πάντοτε κατ' αϊ —
τιατικήν· οίον, πλήττομαι τόν πόδα, άλγώ τήν κεφαλήν,
πάσχω τους πόδας (§ 76. σημ. ά) κ α τ έ α γ α τήν κεφαλήν και
τής κεφαλής (έπί διαιρέσεως). Άλλ* δταν τό πάσχον μέρος σονοδεύ-
ηται μετά δεικτικής αντωνυμίας, τό κατά τι φέρεται διά δοτικής* οΤον,
τ ή χ ε ι ρ ί τ έ τ μ η τ α ι.

ΠΕΡΙ ΕΓΚΛΙΣΕΩΝ.

§ 4 30. Επειδή αί κρίσεις καί τά βουλήμ.ατα ημών δύνανται νά
έκφρασθώσιν ανεξαρτήτως ή έςηρτημένως άπ' άλλων, λεγομένων χι
έννοουμένων, καί έπομένως αί προτάσεις δυνατόν νά εινε ανεξάρτη-
τοι (απόλυτοι), η έξηρτημέναι άφ' έτερων, διά τοΰτο καί ή χρήσις
τών εγκλίσεων εινε διττή, ανεξάρτητος καί έξηρτημένη.

Α' "Χρησες των εγκλίσεων έπί τών ανεξαρτήτων

ΐτροτάσεων-

ά Όριστική έπί τών ανεξαρτήτων προτάσεων.

§ 131. Ή οριστική εκφράζει τό ές άντικειμένου, ήτοι τό ώρισμέ-
νον καί ό'ντως υπάρχον η μή υπάρχον, καί τίθεται"

4) Έπί ώρισμένων καί θετικών πραγμάτων* οίον, τό πϋρ χαίει,
εστι θεός, ό θεός εστι ôίκαιος, ό Φίλιππος ουκ εστι δίχαιος.

2) Έπί έρωτήσεων άνεξαρτήτων (άπολύτων) καί άνενδοιάστων*
οίον, τις κόπτει τήν θύραν ; πώς ε χεις ; πότε ήλ&ες ; Καί μετά
τοΰ δυνητικού αν έπί παρελθόντων πραγμάτων" οιον, τί civ εγένετο;

3) Έπί υών δυνητικών λόγων μετά τοϋ δυνητικού αν καθ' ίστο-
ρικόν χρόνον, οταν ό λόγος γίνηται περί παρελθόντων πραγμάτων*
οίον, ελεγον αν, είπον αν, είρήχειν αν (§ 4 52).

4) Έπί εύχής παρελθόντων πραγμάτων μετά τοϋ είθε καθ' ίστο-
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ρικόν χρόνο ν" οίον, εϊθε σοι συνεγενόμητ. Καί μετά τοΰ μή έπί α-
πευχής* οίον, είθε μή έγένετο.

β' Προστακτική έπί τών ανεξαρτήτων προτάσεων.

§ 4 32- Ή προστακτική έκφράζει εφεσιν τοϋ υποκειμένου πρός έκ~
τέλεσιν τών βουλημάτων αύτοϋ, καί τίθεται"

4) Έπί προσταγής" οίον, .τα?, απτέ Λύχνον. Καί μετά τών μο-
ρίων ϊθι, αγε, όεϋτε, δεϋρο, φέρε έν β' προσώπω πρός έπίτασιν τής
προσταγής" οίον, ϊθι χαταδόησον, αγε χάΛεσον, όεϋτε άγετε, άεϋ-
ρο είπέ, φέρε δή σχέψασθε.

2) Έπί παραινέσεως καί τροπής" οίον, τούς μέν θεούς φοβοΰ,
τονç άε γονείς ζιμα, θάρρει, εΛπϊζε.

3) Έπί δεησεως, εύχής ή κατάρας περί ένεστώτων ή μελλόντων
πραγμάτων" οίον, μ-ηνιν άειδε θεά, χΛϋθί μευ άργνρότοξε, ερρω-
<7θ, * /ς χδραχας.

4) Έπί άπαγορεύσεως μετά τοϋ κατ' ένεστώτα (ή παρακείμε-
νον), οίον, Λέγε, μή δέδιθι, μή χεχωΛνσθω, μή χεχράγετε'1.

γ' Υποτακτική έπί τών ανεξαρτήτων προτάσεων.

§ 4 33- Ή υποτακτική εκφράζει τό έξ ύποκειμένου, καί έπομένως
τό προσδοκώμενον, καί τίθεται*

1) Έπί τών αύθυποτάκτων, ήτοι οτα; τό ύποκείμενον προτρέπτι
εαυτό καί άλλους είς τό κατά τήν κρίσιν αύτοϋ πρακτέον ή μή πρα-
κτέον* οιον, αγωμεν, ϊωμεν, μή φοβώμεθα. Καί μετά τών παρακε-
λευσματικών μορίων, ϊθι, αγε, φέρε, δεύτε' οίον, άναχαΛέσω-
μεν, σχοπώμεν, σχεψ&μεθα, δεύτε προσχυνήσωμεν.

Σημ. Τά αύθυπότακτα φέρονται κατά α' πλτ^θυντικόν πρόσωπον, ένί-
οτε δέ καί καθ* ένικόν συνήθως μετά τοΰ φέρε- οΓον αγωμεν, φέρε
et π ω. Άλλα καί έπί ο' προσώπου· οΤον, φ έρ', ώ τέκνο ν, καί τό
της νήσου μάθιρς.

2) 'jET-i απαγορεύσεως μετά τοϋ κατ' άόριστον χρόνον συνήθως
δευτέρου προσώπου" οίον μή εϊπης, εί'πητε, μή τις ύποΛάβψ
Καί πρωθυστέοως* οιον, ύποΛάδη δε μηδείς.

Σημ Ή απαγόρευα-ις γίνεται διά τοΰ μ ή έπί β' ή γ' προσώπου, καί
φέρεται έπί μέν ένεστώτος καί (παρακειμένου) είς προστακτικήν· οΤον,
μή λέγε, μή λέγετε, μή λ ε γ έ τ ω, μή λ ε γ έ τ ω σ α ν, μή S ς- α-
θ ι· έπί'δέ άοοίστου είς υποτακτικήν, άλλ* έπί μέν β' προσώπου πάν-

1 Ή μέν προσταγή γίνεται από άνωτέρου πρός κατώτερον, ή δέ δέη-
σις από κατωτέρου πρός άνώτερον, ή δέ προτροπή καί παραίνεσις έπί
Ισοβαθμών ή κα\ άδιαφόρων.
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τοτε είς υποτακτικών, έπί δέ γ' και είς προστακτικών οίον, μ ή e Υπ $ ς,
μή ε Υ π ω μ ε ν, μ ή τις ε ϊ π καί, μ ή τις ε t π ά τ ω .

3) Έπί ερωτήσεων, ά) άπορηματικών, οταν δηλα δή έν αμηχα-
νία εύρισκόμενός τις, έρωτα αυτός εαυτόν περί τοϋ πρακτέου μή
πρακτέου* οίον, τί άρώ ; τί φώ ; π ον στώ ; ποΐ φύγω ; β') ^ δι-
στακτικών, όταν δήλα δή αμφιβάλλων τις περί τοϋ πρακτέου η μή
πρακτέου έρωτα άλλον ζητών παρ' αύτοϋ άδειαν η γνώμην νά πρά-
ξη η νά μή πράξη αύτό* οίον, εϊπω τι τών είωθότων, ώ δέσποτα ;
όέζεσθε ήμας ή άπίωμεν ; Καί προτασσομένου πολλάκις τοϋ ρή-
ματος βούλει, βονλεσθε, θέλεις, θέλετε (ποιητ.)' οίον, βούλεο
πρίωμαί σε ; βούλεσθε φώμεν ; γ') άγανακτητικών, όταν δηλ. μ.ετ'
άγανακτήσεως άποκρίνηταί τις έρωτηματικώς έπαναλαμβάνων τάς αύ-
τάς λέξεις τοϋ προλαλήσαντος πρός αύτόν απορρίπτων τήν αιτησιν
αύτοϋ' οίον, λΰσόν με, Ζεϋ' λύσω σε φής ; Αισχύλε, παραινώ σοι
σιωπάν' σοι γ' εγώ σιωπώ ;

δ' Ευκτική έπί τών ανεξαρτήτων προτάσεων.

§ 134. Ή ευκτική έκφράζει έπιθυμίαν η άρέσκειαν τοϋ υποκειμέ-
νου, καί τίθεται'

Ί) έπί εύχής μελλόντων η ένεστώτων πραγμάτων* οίον, τίσειαν
Λαναοι έμά όάκρνα' γένοιτο, Κύριε, τό ελεός σου. Καί μετά
τοϋ μή έπί απευχής* οίον, μή ζωην μετ' άμουσίας. Καί μετά τών
μορίων εϊθε, ει (γάρ) πρός έπίτασιν τής εύχής* οίον, εϊθε γένοιτο
αγαθός ό εμός παις' ει γάρ γενοίμην, τέχνον, άντι σοϋ νεκρός'
ει μοι γένοιτο φθόγγος εν βραχίοσι χαϊ χερσίν. 'Έτι δέ καί με-
τά τό ούτως (η ώς) έπί όρκου* οίον, όντως οναίμην τών τέχνων7
μισώ τόν άνάρα=ε~σι νά χαρώ τά τέκνα μου, μισώ τόν άνδρα.

Σημ. Ή εύχή έπί μέν μελλόντων η ένεστώτων πραγμ,άτων φέρεται
είς προστακτικήν ή συνηθέστερον είς εύκτικήν παντός χρόνου πλην μέλ-
λοντος 2· οίον, μή ζ ψ η ν μετ* άμουσίας, μή γένοιτο, εύτύχει.
Έπί δέ παρελθόντων είς όριστικήν ΐστορικοΟ χρόνου μετά τοΟ εΤθε*
οΤον, εΤθέ σοι συνεγενόμην. Καί μετά τοΟ ώφειλον σύν άπα—
ρεμφάτψ άνευ ή μετά τοϋ είθε ή εί γάρ· οΤον, ώφειλον έ κ λ ι π ε Τ ν
β ί ο ν, ε ι θ* ώφειλ' ή π ρ ο μ ν ή σ τ ρ ι' à π ο λ é σ θ α ι κ α κ tu ς (^Αρις·. ),
εί γάρ ώφελον οίοί τ' είναι οί πολλοί.

2) Έπί τών δυνητικών λόγων μετά του δυνητικού αν έπί ένε-

1 Οί παλαιοί έλεγον, ότι τό άπαγορευτικόν μ ή συντάσσεται παντί
χρόνψ καί προσωπψ τής προστακτικής, πλην τοΟ δευτέρου προσώπου
τοϋ άορίστου, όπερ άεΐ υποτακτική συντάσσεται.

* Ή εύ/ή ουδέποτε φέρεται δΓ εΰκτικοΟ μέλλοντος· διότι ή εύχή α-
παιτεί θετικήν έκπλήρωσιν, ό δέ μέλλων άγνω^-ον καί άμφίβολόν τι ση-
μαίνει' άρα άχρηστος έν ταΤς εύχαΤς.
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στωτων rj μελλόντων πραγμάτων κατ' ενεστώτα ή άόριστον ή ύπερ-
συντελικόν χρονον' olov,*iWe âr, Λέγοις âr, είρήχοι âr, (§ 152).

3) Επί ερωτήσεως του δυνατοϋ γενέσθαι μετά τοΰ δυνητικού âr
επί ενεστωτων η μελλόντων πραγμάτων* οίον, τί τις âr εϊποι ·

Σημ. γεν Άπασαι αί έγκλίσεις δέχονται τόν δυνητικόν Ά ν πλήν'τής
προστακτικής x«l υποτακτικής* ό δέ μεθ' υποτακτικής συντασσόμενος
«ν εινε αοριστολογικος η υποθετικός. r

Χ-Ρ^σες τών εγκλήσεων επί τών
έξηρτημ,ένων προτάσεων.

• § 135. 'Επειδή έκ τών έξηρτημένων προτάσεων μόναι αί είδικαί,
άναφορικαί, χρονικαί, ύποθετικαί, τελικαί, έρωτηματικαί, διαπορη-
τικαί καί διστακτικαί, ώς έκ τοΰ βαθμοΰ τής πιθανότατος καί τοΰ
ώρισμένου ή αορίστου τών έννοιών καί τής σχέσεως τοΰ χρόνου, καθ'
8ν γίνονται αί πράξεις, μεγάλως έπιδρώσιν είς την χρήσιν τών εγ-
κλίσεων, διά τοΰτο ένταΰθα, όπου γίνεται λόγος περί τής χρήσεως
τών εγκλίσεων, περί αυτών μόνον θέλομεν πραγματευθη, τάς δέ λοι-
πάς θέλομεν έξετάσει έν τώ περί συνδέσεως τών προτάσεων.

ά Είδικαί προτάσεις.

§ 4 36- Αί ειδικαί προτάσεις συνδέονται διά τών ειδικών συνδέ-
σμων ότι Τί ώς' άπαιτοΰσι δέ αυτάς τά γνωστικά, δηλωτικά, δει-
κτικά, άγγελτικά, άφηγηματικά, αισθητικά καί σπανίως τά δοξα-
στικά ρήματα* καλοΰνται δέ οΰτω, διότι είδικεύουσι τήν γενικήν εν-
νοιαν τοϋ έξ ού εξαρτώνται ρήματος. Ή δέ φυσική τάξις είνε να
προηγήται ή κυρία πρότασις καί νά έπιφέρηται ή ειδική' άλλά πολ-
λάκις, χάριν έμφάσεως ή σαφηνείας, προηγείται ή ειδική καί έπιφέρε-
ται ή κυρία" οίον, oiây ότι άΛηθή Λέγεις, καί, ότι άΛηθή Λέγεις oîôa.

§ 4 37. Φέρονται δέ είς όριστικήν μέν, δταν τό έξ ου έξαρτώνται
ρήμα εΐνε άρχικοϋ χρόνου, ήτοι, δταν ό λόγος γίνηται περί ένεστώ-
των ή μελλόντων πραγμάτων* οίον, olôy ότι ταϋτα άΛηθή έστir
νομίζουσιν οί άνθρωποι, ώς "Ηφαιστος χαΛχεύει. Εις εύκτικην
δέ, δταν τό έξ ου έξαρτώνται ρήμα εινε ιστορικού χρόνου, ήτοι, δ-
ταν ό λόγος γίνηται περί παρελθόντων πραγμάτων" οίον, εγτωσατ
οί σχρατιώται, ότι χενός ό yôGor ε ι η' Κϋρος εΛεγετ, ότι ή όάός
εσοιτο προς βασιΛέα μέγαν εις ΒαΰυΛώτα.

Σημ. 'Αρχικοί χρόνοι θεωροΟνται ένταΟθα ό ένεστώς, ό μέλλων, ό
παρακείμενος τής οριστικής καί πάντες οί τής υποτακτικής καί προτα-
κτικής* ιστορικοί δε ό παρατατικός, ό αόριστος, ό υπερσυντελικός τής
οριστικής κα\ πάντε; οί έν πλαγίψ λόγψ τής ευκτικής* έ'τι δέ ώς άρ-
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χικός μέν θεωρείται και ό άντί ένεστ&τος λαμβανόμενος αόριστος- à>ç
Ιστορικός δέ, καί ό ιστορικός καλούμενος ένεστώς.

§ 4 38. Άλλα καί ιστορικού χρόνου υπάρχοντος έν τη κυρία ttpo-
τάσει, φέρονται εις όριστικήν, δταν τό πράγμα εινε πραγματικον κα£
βέβαιον, όπερ πιστεύει καί αυτός ό γράφων η ό λέγων καί παραδέ-
χεται αύτό* οίον, καί ευθύς έγνωσαν πάντες, ore εγγύς που
στρατοπεδεύετο βασιλεύς' ήπιστάμεθα, οτι ήζει πλοία' οί δε ε~
λεγον, ότι άρκτοι πολλούς ήδη πλησιάσαντας διέφθειραν' ηγ—
γέλθη Περιχλεΐ, σζπ Μέγαρα άφέσζηκε.

§ 4 39. Πολλάκις άπό τοϋ αύτοϋ ιστορικού χρόνου έξαρτώνται ό-
μοϋ όριστική καί ευκτική* καί διά μ.έν τής οριστικής εκφράζεται το
ε ζ αντικειμένου, ήτοι τό θετικόν καί βέβαιον, όπερ πιστεύει καν
δέχεται καί 6 γράφων η ό λέγων* διά δέ τής ευκτικής έκφράζεταΐ-
τό έζ ΰποκείμενον ήτοι άπλώς τό παρίστάμ,ενον ώς γνώμη 7j κρίσις
τοϋ υποκειμένου τοϋ ρήματος, εξ ού ή ειδική πρότασις εξαρτάται"'
οίον, Φλέγον, ότι Κϋρος μεν τέθνηκεν, Άριαΐος δε πεφευγώς εν
τω σταθμώ εϊη.

§ 140. Τό μέν "τι δηλοΐ τό έξ άντικειμένου, ήτοι τό πραγματι-
κον καί βέβαιον* οίον, άγγέλλουσιν, ότι ή πόλις πολιορκείται~
Τό δέ ώς τό έξ υποκειμένου, ήτοι γνώμην, κρίσιν, δοξασίαν, πρόφα-
σιν τοϋ υποκειμένου τοϋ ρήματος, έξ ού ή ειδική πρότασις εξαρτά-
ται, ετι δέ τό φαινόμενον καί ψευδές" οίον, ε'λεγδν τίνες τών ç&f-
τόρων, ώς άκριτους αυτούς χρή τοις ενδεκα παραδονναι θανά-
τω ζημιώσαι νομίζουσιν οί άνθρωποι, ώς "Ηφαιστος χαλκεύει'
Θέογνις καί Π ε ίσων ελεγον, ώς ε'εν τίνες τή πολιτεία ά.χθό-
μενοί' Τισσαφέρνης διαβάλλει τον Κϋρον προς τόν άδελφόν,
ώς επιβουλεύοι αϋτώ Άλλ' ή διαφορά αύτη πολλάκις καταντά τό-
σον λεπτή, ώστε έν πολλοίς δυσκόλως διακρίνεται.

β' Άναφορικαι προτάσεις.

§ 4 44. Αί άναφορικαί προτάσεις δηλοϋσιν άναφοράν προσώπων 7j.
πραγμάτων, καί συνδέονται διά τών άναφορικών άντωνυμ,ιών yj μο-
ρίων. fH φυσική δέ τάξις αύτών εινε νά προηγήται τό άναφερόμενον-
καί νά έπιφέρηται τό άναφορικόν* οίον, εστι Λίχης οφθαλμοί,
τά πάνθ' όρα άλλά πολλάκις χάριν έμφάσεως η σαφήνειας προη-
γείται τό άναφορικόν καί έπιφέρεται τό άναφερόμενον* οιον, δ τις
βούλεται, τοϋτο καί οΐεται.

§ 4 4â. Τά άναφορικά άναφέρονται η είς ώρισμένα πρόσωπα
πράγματα, η είς άόριστα καί υποθετικά. Καί δταν μ.έν αναφέρωνται,
είς ώρισμένα πρόσωπα η πράγματα καί θετικάς πράξεις, τίθενται
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tfX αναφορικά ί προτάσεις είς πάσας τάς εγκλίσεις έπί τών αύτών πε-
ριστάσεων, καθ' ας καί έπί τών άνεξαρτήτων προτάσεων, οιουδήποτε
χρόνου υπάρχοντος έν τη άναφερομένη προτάσει* 1) είς όριστικήν*
οίον, εστι Αίχης οφθαλμός, 3ς τά πάνθ" όρά (§ 431, 1)' ήζίου
την αυτήν Πασίωνι γενέσθαι ζημίαν, ήσπερ αν αυτός έτύγχα-
νεν (§ 4 31, 3)' ταϋτα γέγονεν, â είθε μή έγένετο (§ 131,* 4)'

2 ) είς εύκτικήν' οίον, ορώ σε διώχοντα, ών μή τύχοις (§ 4 34, 4)*
ουκ εστίν ενρεΖν έργον, έφ' ώ οϋχ άν τις αίτίαν $χοι (§ 134, 2)*

3 ) είς υποτακτικών* οίον, εις καλόν ήμΖν "Ανυτος ώδε παρεχα-
θέζετο, ώ μεταδώμεν της σκέψεως (Πλάτ.) (§ 433, 1)' 4) είς
προστακτικών* οίον, χρατήρές είσιν, ών κράτ ερεψον (Σφκλ.)' αυ~
ζη έστιν ή βίβλος, ήν λαβε (§ 4 32, 4).

§ 4 43. 'Όταν δέ τά άναφορικά άναφέρωνται είς αόριστα πρόσω-
πα π πράγματα, και ύποθετικάς πράξεις, τότε, έάν μέν έν τή ανα-
φερομένη προτάσει ύπάρχη ρήμα άρχικοΰ χρόνου, τίθενται είς υπο-
τακτικών μετά τοΰ άοριστολογικοΰ αν' οίον, ους αν βούλη ποιή·*
σασθαι φίλους, αγαθόν τι λέγε περί αυτών' πάν δ,τι άν μέλ-
Λης έρεϊν, πρότερον έπισκόπει τή γνώμη όπου αν έλθω, λέγον-
τος εμοϋ άχροάσονται οί νέοι. Έάν δέ εν τη αναφερομ,ενη προτά-
σει ύπάρχη ρήμα ιστορικού χρόνου, τίθενται είς εύκτικήν άνευ τού
α>ν' οίον, δν ε.Ιοιεν τών ταύρων εσφαττον' τους άνθ ρώπους έ-
<ρόνευον, δτω εντυγχάνοιεν' έκελενον αύτοΐς ϊπεσθαι, δ π οι τις
ήγοΤτο.

Υ Χρονικαί προτάσεις.

§ 4 44. Αί χρονικαί προτάσεις δηλούσιν άναφοράν (σχέσιν) χρό-
νου καί συνδέονται διά τών χρονικών συνδέσμων, ότε, ό:τότε, ήνί-
χα, έπεί, ίπειδή, ώς, εως, πριν, έστε, άφ'ού, έ£ οϋ μέχρι(ς) ού,
α,χρι(ς) ού. Ή φυσική δέ τάξις είνε νά προηγήται ή κυρία τ-ρότα-
σις καί νά επιφέρεται ή χρονική" άλλά πολλάκις χάριν έμφάσεως ή
σαφήνειας προηγείται ή χρονική καί έπιφέρεται ή κυρία* οίον, τότε ά~
πεθανεν ο Χππος, ότε εμαθε μή τρώγειν' v.cd, ότε εμαθεν ό ϊπ-
jtoç μή τρ&γειν, τότε απέθανε ν.

§ 4 45. Αί χρονικαί προτάσεις έπί μέν ώρισμένου σημείου χρόνου
καί θετικών πράξεων τίθενται είς όριστικήν, οιουδήποτε χρόνου ύ-
πάρχοντος έν τη κυρία προτάσει* οίον, ότ* ευτυχείς, μή μέγα ψρό-
-νει ολίγον πρόσθεν, ότε έγώ εφην πλουτειν, έγέλασας' ήρκει
TV πόλει ζ à ζείχη διασώζειν, οπότε οί Λακεδαιμόνιοι είσέβα-
Λον οϋχε τόζε ίεναι ήθελε, πριν ή γυνή αυτόν ε πει σε ν.

§ \ 46. Έπί δέ άορίστου σημείου χρόνου καί υποθετικών πράξεων
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τίθενται είς υποτακτικήν μέν μετά τών αύτών χρονικών συνδέσμων
καί τοϋ άοοιστολογικοϋ αν (δταν, έπάν, έπειδάν, κλπ.), έάν έν τγ
κυρία προτάσει ύπάρχν) ρήμα άρχικοϋ χρόνου* οιον, δtar ô rodç ύπό
οίνου διαφθαρώ, ταύτα πάσχει ζοίς αρμασι τοις ζούς ήηόχουç
άποβαΛοϋσι μαινόμεθα πάνζες, ÔJtôzar opj-ιζώμεθα έπειδάν
άχούσητε, κρίνατε' ουκ ακούει, πριν âr αυτός άποφαινν, κλπ.
Εις εύκτικήν δέ άνευ τοΰ âr, έάν έν τ ν} κυρία προτάσει ύπάρχγ ρή-
μα ίστορικοϋ χρόνου καί συνήθως, όταν ή πράξις έπανελαμβανετο έν
τω παρελθόντι καί έν τή καθωμιλημέννι μεταφράζεται συνήθως διά
τοϋ dcma^c" olov, ore έζω τοΰ δεινού γένοινζο, ποΛΛοϊ ζόν ΚΛέαρ-
χογ άπέΛειπο^ όποτε ευ πράσσοι, εχαιρεν' άπηγόρευε μ-ηδένα.
βαΛεΐν, πριν Κϋρος ίμπΛησθείη βάΛΛων.

Σημ. Τό ο τ ε, όποτε, έ π ε I καί μάλιστα τό έ π ε ι δ ή καί ώ ς, λαμ-
βάνονται πολλάκις καί αίτιολογικως, καί συντάσσονται μεθ* οριστικές'
οΤον, ό τ ε τοίνυν ταΟτα ούτως ε χ ε ι, άντί επειδή* έ π e \ ή σ θ έ—
νει Δαρείος καί υπ ώπ τευε τελευτήν τοΟ βίου, έοούλετό
οί τώ παΤδε άμφοτέρω παρ εΤ να ι. Άλλά πολλάκις δ χρόνος χλΙ
ή αιτία συμπίπτουσι τόσον, ώστε δυσκόλως δ'.ακρίνονται.

δ' 'Τποθετίκαί προτάσεις.

§ 147. Αί ύποθετικαί προτάσεις συνδέονται δια τών υποθετικών
συνδέσμων εί, êâv, âv, ην, καί δηλοϋσιν ύπόθεσιν συνεπείας τινός*
διό οί οΰτω συνημρ,ένοι λόγοι συνίστανται έκ δύο προτάσεων, τών 6-
ποίων ή μέν δηλοϋσα τήν ύπόθεσιν καλείται ιδίως πρότασις, ■η Si
δηλοϋσα τήν συνέπειαν άπόδοσις" οίον, iàv ης φιΛομαθής, εσει χαί
ποΛυμαθής' ει μή χαθεξεις γΛώσσαν, εσζαι σοι χαχά, κλπ.

Σημ. Δυνατόν μία υπόθεσις νά εχ^ι δύο συνεπείας, καί τουναντίον μία
συνέπεια νά εχη δύο υποθέσεις· οΤον, είμένεθόινες προπόλεως,
μακάριος ήσθ* ά ν, ει τι των δε μακάριο ν.

§ 148. Ή φυσική τάξις αύτών εινε νά προηγήται ή πρότασις καί
να έπιφέρηται ή άπόδοσις* οίον, iâr ης φιΛομαθής, εσει xai ποΛν-
μαθής' εί μή καθίζεις γΛώσσar, εσται σοι χαχά. Άλλά πολλά-
κις χάριν σαφήνειας ή έμφάσεως προτάσσεται ή άπόδοσις καί επιφέ-
ρεται ή παρεντίθεται ή πρότασις* οιον, ίπιΛίποι δ* âv ήμας ό πάς
χρόνος, εί πάσας zàς εκείνου πράξεις χαταριθμησαίμεθα' εύΛα-
6οϋ τάς διαδοΛάς, καν ψευδείς ωσιν' άπας ο Λόγος, âr άπή τά,
πράγματα, μάταiôr τι φαίνεται χαί κενόν.

§ 149. Τύποι τών υποθετικών λόγων είσί τέσσαρες.

ά) Ή μέν πρότασις φέρεται διά τοϋ εί είς οριστική ν παντός χρό-
νου, δταν ή ύπόθεσις είνε ομολογουμένως αληθής* ή δέ άπόδοσις φέ-
ρεται είς όριστικήν μέν άνευ τοΰ δυνητικού αν, δταν ή συνέπεια ει-
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νε αναγκαία καί απαραίτητος' οίον, εΖ είσι βωμοί, είσΐ καί θεοί'
εί μή καθέζεις γΛωσσαν, εσται σοι κακά' ει ΦίΛιππος τέθνηχε,
j. xal αν ρ ιο ν forai τεθτηκώς' ει εδρόττησε καί ήστραψετ. Είς εύ-
κτικην δέ μετά τοΰ δυνητικοΰ μέν âr, οταν εΐνε ένδοιαστή περί έν-
; εστώτων η μελλόντων πραγμάτων' άνευ δέ τοΰ âr, δταν είνεεύχή
ύϊ κατάρα* οίον, ει έστι θεΐότ τι ô ερως, ovâèr κακόν âr εϊη' οΛοί-
! εί^ψρόνησιν τάνδε εχω. Είς προστακτικών δέ, δταν εΐνε προ-

σταγή ή παραίνεσις" οίον, ει έχεις, δός' ει έθέΛεις, δίδαξον. Είς
ύποτακτικήν δέ έπί αύθυποτάκτων" οίον, εί δοκεΐ, στείχωμεν.

Σημ. Έκ τών είρ^μένων γίνεται δήλον, ότι ή άπόδοσις τοΰ τύπου
τούτου τίθεται εΐ; πάσας τάς έγκλίσεις έπί τών αύτών περιστάσεων καθ'
δς ήθελε τεθΐ^ κα\ επ\ τών άνεξαρτήτων προτάσεων.

β') ΤΗ μέν πρότασις φέρεται διά τοΰ εί είς όριστικήν ιστορικού
χρόνου (παρατ., ύπερσ., άορ.), δταν ό λόγος είνε περί παρελθόντων
; πραγμάτων καί ή ύπόθεσις γίνηται εναντία τής άληθοΰς συμβάσεως
αύτών* ή δέ άπόδοσις φέρεται είς όοιστικήν μέν ιστορικού χρόνου με-
τά τοΰ δυνητικοϋ μέν âr, δταν ή συνέπεια εΐνε ένδοιαστή έν τω πα-
ρελθόντι" άνευ δέ τοΰ âr, δταν είνε αναγκαία καί απαραίτητος' οίον,
εί κΛυστηρσιν έχρήτο ό άσθενής, ουκ âr άπέθνησκεν' εί εϊχοτ,
ί εάίδονν âr' εί ταϋτα εξ άρχής έγίγνωσκε, ποΛεμιος ην. Είς εύ-
!! κτικήν δέ (σπανιώτερον) μετά τοΰ δυνητικού âr, δταν θεωρήται έν-
δοιαστή έν τω ένεστώτι ή μέλλοντι* οίον, ει μοι ποΛεμεΐν έπεί~
σθητε, ονκ âr είκότως νϋν γε τον άδικεϊν αιτίατ ψεροίμητ.

γ') Ή μέν πρότασις φέρεται διά τοΰ εί είς εύκτικήν παντός χρό-
νου, οταν ή υπόθεσις είνε δυνατή προβληματώδης ιδέα τοΰ υποκει-
μένου περί ένεστώτων η μελλόντων πραγμάτων, ή δέ άπόδοσις φέ-
ρεται είς εύκτικήν μέν μετά τοΰ δυνητικού μέν âr κατ' ένεστώτα ή
άόριστον 7) παρακείμενον (οσάκις εχει ύπερσυντελικοΰ σημασίαν) χρό-
νον καί ουδέποτε κατά μέλλοντα, δταν ή συνέπεια εΐνε ένδοιαστή,
Η άνευ δέ τοϋ âr, οταν εΐνε εύχή ή κατάρα (διότι ή ευχή καί ή κα-
; τάρα δέν επιδέχονται τόν âr)' οίον, έπιΛ'ιποι δ* âr ήμάο ô πάς
χρόνός, εί πάσας τάς εκείτου πράξεις καταριθμησαίμεθα' εί
ταϋτα Μγοις, άμαρτάτοις âr' εί μέτ σνμδονΛενοιμι, â βέΛτι-
στά μοι δοκεΐ είναι, πο.Ι.Ιά μοι κ αγαθά γενοιτο=ύ§ι γένοιτο.
Είς όριστικήν δέ μέλλοντος συνήθως χρόνου άνευ τοΰ âr, δταν είνε
αναγκαία καί απαραίτητος* οίον, το Λέγειν εν δεινό ν εστίν, εί γέ-
ροι τινά βΛάβη-ν' εί ΚητοΙη ς, εν ρήσεις.

δ') Ή μέν πρότασις φέρεται διά τοΰ εάν, âr καί ην είς ύπο^τα-
κτικήν παντός χρόνου, δταν ή ύπόθεσις γίνηται περί μελλόντων η έ-
νεστώτων ^πραγμάτων καί ή έπαλήθευσις αύτής προσδοκάται, έπα-
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φιεμένη είς τάς περιστάσεις καί τόν χρόνον, ϊν' άποδείξω£ιν αύτήν"
71 δέ άπόδοσις φέρεται είς όριστικήν μέν μέλλοντος συνήθως χρόνου
η ένεστώτος η καί παρακειμένου, δταν ή συνέπεια θεωρήται αναγ-
καία καί απαραίτητος* οίον, iàv ης φιλομαθής, εσει και ποΛυμα-
θής' iàr άΛηθεΰσης, ύπισχνοϋμαί σοι δέκα τάΛαντα' καν τοϋτο
>ιχήσωμεν, πάνθ' ήμΐν πεποίηται. Εις προστακτικήν δέ, δταν ει-
νε προσταγή η παραίνεσις* οίον, âr βούΛησθε, χειροτονήσατε. Εις
ευκτικήν δέ μετά τοϋ δυνητικού αν, δταν είνε ένδοιαστή' οίον, εάν
εθεΛήσηζε πράττειν άζίως υμών ανζ&ν, ίσως αν μέγα τι χτή-
σαισθε Αγαθόν.

Σημ. Ή άπόδοσις καί τ&ν τεσσάρων τύπων φέρεται είς όριστικήν μέν
άνευ τοΟ δυνητικού ά ν, δταν ή συνέπεια θεωρήται άναγκα(α xel άπα—
ραίτητος, είς εύκτικήν δέ μετά τοϋ δυνητικοΟ ά ν, δταν θεωρήται ένδοι-
αστή έν τψ μέλλοντι ή ένεστωτι.

§ 150. Ή μέν πρότασις φέρεται καί δι* υποθετικής μ,ετοχής (§
407, δ')' οίον, τανζ' ânarza έχω = ci ταύτ' εχω* όμιΛ-η-
τιχός εσει, μή δύσερις cor=éàv μή δύσερις γς' ουκ αν δύναιο, μή
χαμών, εύδαιμονεΐν\= εί μή κάμοις. Ή δέ άπόδοσις καί δι' απα-
ρεμφάτου ή μετοχής άνευ η μετά τοϋ δυνητικού αν κατά πάντα χρό-
νον, δταν τό ρήμ,α, έξ ού ό υποθετικός λόγος έξαρταταί, άπαιτ-ρ ά-
παρέμφατον ή μετοχήν* οίον, νομίζων, εί μέν είσιν αζια θανάτου
είργασμένοι, ύμάς ουδέν ήττον -ημών γνώσεσθαι τά όίκαια= δ-
τι υμεΐς γνώσεσθε* έπαγγεΛΛόμεθα Άριαίω, εάν ένθάδε εΛθη, είς
τόν θρόνον τόν βασίΛείον αυτόν καθιεΐδτι αύτόν καθιοϋμ,εν"
Κνρος, εί έβίωσεν, άριστος αν δοκεΐ άρχων γενέσθαι =ότι άρι-
στος άν άρχων έγένετο* νομίζοντες, εί ταυ την πρώτην .Ιάβοιεν,
ραδίως άν σφίσιν τάΛΛα π ροχωρήσε ιν=οχι ραδίως άν τάλλα προ-
χωρήσειεν* ορών (ό Δημοσθένης) τό παρατείχισμα τών Συρακού-
σιων.....άπΛοϋν τε ον χαί, εί έπιχρατήσειέ τις τών τε "Έ—

πιποΛών της αναβάσεως καί αύθις τοϋ έν αύταις στρατοπέδου7
ραδίως αν αύτό Ληφθέν, ήπείγετο επιθέσθαι τη πείρα=ό^ών, δ-
τι, εί έπικρατήσειέ τις, ραδίως άν αύτό ληφθείη. Ωσαύτως δι' απα-
ρεμφάτου φέρεται ή άπόδοσις καί δταν έξαρτάται άπό τοϋ ώστε" οίον,
ώστε, ei 11 έν τω π Λησιάζειν άΛΛήΛου ς αγαθός έστι, χαί τοϋτο
υπ' αυτής περιειΛήφθαι ώστε, εί πάντες τήν αυτήν γνώμ-ην
έσχον έμοί, μηδέ να άν ύμών μηδέ μια χεχρήσθαι συμφορά.

Σημ. Ή άκολουθία τοΟ λόγοο όδηγεΤ ήμδς εις τήν όρθήν άνάλυσιν
τ&ν τοιούτων έξηρτημένων υποΟετικ&ν προτάσεων.

§ 4 51. Ό δυνητικός αν δυνατόν νά τεθ-yj καί δις έν τή αύτη ά-
ποδόσει" οίον, έγώ δέ, εί έπιχειρήσαιμι έν τω σώ οίκω μανθάνειν
οίκονομεΐν, ίσως αν χαταΛυμηναίμην άν σου τόν οιχον. Καί τού-
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ναντίον δύναται ό âr καί όλως νά παραλειφθη καί μάλιστα παρά
ποιηταϊς, παρά δέ τοις πεζοΐς παραλείπεται συνήθως έπί τών άπρο-
σώπων, έχρήν, εδει, προσήκε, κλπ.

§ 4 52. Πολλάκις ή πρότασις του ύποθετικοϋ λόγου παραλείπε-
ται καί τίθεται μόνον ή άπόδοσις μετά τοΰ δυνητικού αν καί ού-
τως άποτελείται δ δυνητικός καλούμενος λόγος' ό δυνητικός λοιπόν
λογος εινε άπόδοσις παραλειφθεί σης προτάσεως" φέρεται δε διά τοΰ
£υνητικοϋ âr είς όριστικήν μέν ίστορικοϋ χρόνου, οταν ό λόγος γί-
νηται περί παρελθόντων πραγμάτων* είς εύκτικήν δέ παντός χρόνου
πλήν μέλλοντος, οταν ό λόγος γίνηται περί μελλόντων ή ένεστώτων
πραγμάτων καί εινε ανάγκη νά έκφρασθή τό δυνατόν γενέσθαι (έν-
δοιαστόν)* οίον, εΛεγον âr, εϊπον âr, είρήχειν âr (εί έβουλόμην,
ει έξήν μοι)* Λέγοιμι âr, εϊποιμι âr, είρήχοιμι âr (εί βουλοίμην,
εί έξείη μοι).

§ 4 53. Επειδή δέ ή άπόδοσις τίθεται καί είς άπαρέμφατον καί
μ.ετοχήν (§ 4 50), διά τοϋτο καί ό δυνητικός λόγος φέρεται καί δι'
άπαρεμφάτου καί μετοχής μετά τοΰ âr κατά πάντα χρόνον, οταν
τό ρήμα, έξ ου ό δυνητικός λόγος εξαρτάται, άπαιτν} άπαρέμφατον
γι μετοχήν καί εινε άνάγκη νά έκφρασθνί τό δυνατόν γενέσθαι έν τω
παρελθόντι ή μέλλοντι ή καί ένεστώτι* οίον, οϊονται οί Πέρσαι τους
ά,χαρίστονς χαί περί θεούς âr μάΛιστα άμεΛώς εχειν = ό'τι ά-
μελώς αν εχοιεν* ενρίσχω ταύτην âr μόνην γενομένην τών μεΛ~
Λόντων χινδύνων άποτροπήν:=6τι αυτη μόνη γένοιτο αν άποτρο-
πή. 'Ωσαύτως δι' άπαρεμφάτου φέρεται ό δυνητικός λόγος καί οταν
εξαρτάται άπό τοΰ ώστε' οίον, ώστε μήτ' âr ^|rευδόμεror δεινό-
τερα z&r ύπαρχόντων χατηγορήσαι*.

έ Τελικαί προτάσεις.

§ 4 54. Αί τελικαί προτάσεις δηλοΰσι τό τέλος (τόν σκοπόν) πρά-
ξεως τίνος, και συνδέονται διά τών τελικών συνδέσμων ira, όπως,
ώς, ο<ρρα (ποιητ.), καί έπονται ή προηγούνται τής κυρίας προτάσεως*
οίον, όνο ώτα εχομεν, στόμα δε ir, ira πΛείω μέν άχούωμεν,
tfzzora âè Μγωμεr' όπως άσφαΛώς θηρώη, ιππέας προσέΛαβεν.

§ 4 55. Φέρονται δέ είς υποτακτικήν μέν, δταν εξαρτώνται άπό
ρήματος άρχικοΰ χρόνου, είς εύκτικήν δέ, δταν εξαρτώνται άπό ρή-
ματος ίστορικοϋ χρόνου* οίον, δύο ωζα εχομεν, στόμα δέ εν, ira
πΛείω μεν άχούωμεν, ηζζονα δέ Λέγωμεν' πο.ΙΜ με διδάσκεις

1 ΣημειοΟσιν οί παλαιοί γραμματικοί, ότι μόνον τό είδικόν άπαρέμ-
φατον έπιδέχεται τόν δυνητικόν «ν, έκ δέ των τελικ&ν μόνον τό άπό
ϊοΟ ώστε καί από τοΟ δ ύ ν α μ α ι έξαρτώμενον.
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άφθόνως âià φθόνον, δπως άχούων πολλά μηάε ίν μάθω' δνη-
γησόμεθα, ώς μάλλον δήλον γένηται Μίνων έπεθύμει μεν άρ-
Χ'εΐΥ, δπως πλείω λαμβάνοι, ίπεθύαει δε τιμάσθαι, Ira πλείω
κερδαίνοι ένταϋθα χατέμεινεν, ώς μή βοηθεΐεν οί φρουροί τών
Μήδων.

§ 456. 'Αλλά καί άπό ρτίματος ιστορικού χρόνου έξαρτώμεναι
φέρονται είς ύποτακτικήν άντί ευκτικής* 4) οταν ό σκοπός παρατεί-
νεται μέχρι τοϋ ένεστώτος η καί περαιτέρω* οίον, παρήλθομεν, δπως
μή ραδίως περί μεγάλων πραγμάτων χείρον βουλεύσ?}σ0ε' ό θεός
εποίησε τον ήλων, ϊνα τήν γήν φωτίζη. 2) οταν ό λαλών νj ο
γράφων μεταφερόμενος διά τής ζωηράς φαντασίας του άπό τοϋ πα-
ρελθόντος είς τό ένεστώς διηγήται τά παρελθόντα ώς παρόντα* οίον,
Άβροχόμας τά πλοία χατέχαυσεν, ϊνα μή Κϋρος όια6τ\.

§ 4 57. 'Ενίοτε άπό τοϋ αύτοϋ ιστορικού χρόνου εξαρτώνται όμου
υποτακτική καί ευκτική" καί διά μέν τής υποτακτικής ό σκοπός εκ-
φράζεται ώς κοινή γνώμ.η διά δέ τής εύκτικής ώς ιδία γνώμη τοΰ λέ-
γοντος' οίον, νανς οί Κορίνθιοι έπλήρουν, δπως ναυμαχίας ζε ά-
ποπειράσωσι χαί ζάς ολχάδας αύτών ήσσον οί 'Αθηναεοι χωλύοιεν.

§ 158. Αί τελικαί προτάσεις, καί μάλιστα αί διά τοϋ ϊνα έκφε-
ρόμεναι τίθενται καί είς όριστικήν ιστορικού χρόνου, μάλιστα παρα-
τατικό ϋ, ό'ταν ό λόγος γίνηται περί παρελθόντων πραγμάτων, άτινα
επρεπε νά έκτελεσθώσι καί δέν έξετελέσθησαν η τουναντίον δέν
πρεπε νά έκτελεσθώσι καί έξετελέσθησαν, καί έπομένως ό σκοπός ά-
πέτυχεν" οίον, εχρήν αύτόν λαβείν γραφήν, ϊν* ειχεν άπαιτεΐν
χατά νόμους' οϋχοϋν εχρήν σε ΙΙηγάσου ζεϋζat πζερόν, δπως
έφαίνου τοις θεοΐς τραγικότερος.

§ 1 59. Διά τήν συγγένειαν τής υποτακτικής πρός τόν μέλλοντα
τής οριστικής φέρεται ένίοτε τό τελικόν δπως (καί ώ<:) καί είς μέλ-
λοντα τής οριστικής άντί τοΰ άορίστου της υποτακτικής* οίον, οί
σύμμαχοι δι ουδέν άλλο τρέφονται ή δπως μαχοϋνται ύπèp ζών
τρεφόντων.

§ 4 60. Τό ώς καί μάλιστα τό δπως (ώς αναφορικά) προσλαμβά-
νουσα ένίοτε καί τόν άοριστολογικόν αν, καί συντάσσονται μεθ' ύπο-
τακτικής (§ 443. 152), η τόν δυνητικόν καί συντάσσονται μετ' ευ-
κτικής' οίον, τάς άρετάς επιζηδεύομεν, δπως αν μετά πλείστων
άγαθών τόν βίον διάγωμεν' ώς ά' αν μηδέ άνεμοι βΛάπζωσιν
(τους οφθαλμούς), ήθμόν βλεφαρίδας έμφϋσαι' γύμναζε σαυτόν
πόνοις έκουσίοις, δπως αν δύναιο χαί ζούς άχουσίους ύπομέ-
νειν' χαί προσφέρονσιν, ώς άν ένόοΐεν τό εχπωμα εύληπτότατα
ζω μέλλοντι πίνειν.
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§ 461. Τό

δπωç εινε καί τροπικόν (πώς, τίνι τρόπω) καί συντάσ-
σεται μετά παντός χρόνου τής οριστικής* οίον, δταν ουν ίθέΛης γι-
γνώσχειν, όπως σοι χρήσεται φίΛω ô άνθρωπος ούτος, γιγνώ-
σχειν πρώτον χρή, δπως έχρήσατο τω πατρί η δπως τή μητρί,
$ δπως τω άδεΛφώ χρήται, ή δπως εχει πρός τήν γυναίκα.
Άλλ δταν εξαρτάται άπό ρήματος σκέψεως, φροντίδος, έπιμε-
λειας, παρασκευής, υποψίας καί τών τοιούτων σημαντικού προστα-
κτικής μάλιστα έγκλίσεως, συντάσσεται μετά μέλλοντος οριστικής*
οίον, σχόπει, δπως τα παρόντα σωθήσεται' φρόντιζε, δπως μη-
δέν άνάξιον της βασιΛζίας ποιήσεις.

§ 4 62. Διά τήν συγγένειαν του μέλλοντος τής οριστικής πρός τήν
ύποτακτικήν τό τροπικόν δπως συντάσσεται καί μεθ' υποτακτικής
ενεστώτος, η συνηθέστερον β αορίστου καί σπανίως ά, δταν έξαρτά-
ται άπό ρήματος άρχικοΰ χρόνου* οίον, σκεπτέον δοκεΐ είναι, δπως
ά,σφαΛέστατα μένωμεν' τον τό μοι δοκεΐ σκεπτέον είναι όπως ώς
έΛάχιστα τραύματα Λάδωμεν, ώς έΛάχιστα δε σώματα ανδρών
άπ οόάΛωμεν.

§ 4 63. Έπί προτροπής καί παραινέσεως τό ρήμα, έξ ου τό τρο-
πικόν δπως έξαρταται, πολλάκις παραλείπεται* οίον, δπως σώσεις
με (σκόπει)* δπως μή άποΛεΐ μαστιγούμενος

(δρα). Έπί ταύτης

τής περιστάσεως τό τροπικόν δπως συντάσσεται πάντοτε μετά μέλ-
λοντος οριστικής* διότι έννοεΐται ρημα σκεπτικόν προστακτικής έγ-
κλίσεως, καί οταν προηγήται σκεπτικόν ρήμα προστακτικής έγκλί-
σεως, τό τροπικόν δπως συντάσσεται πάντοτε μετά μέλλοντος ορι-
στικής* δπου δέ ευρίσκεται μεθ' υποτακτικής, εΐνε τελικόν' οίον, όρα,
δττως μή Λάθη σε τ à Λεγόμενον=Χν α.

§ 4 64. Καί τό τροπικόν δπως προσλαμβάνει τόν άοριστολογικόν
αν καί συντέσσεται μεθ' υποτακτικής (§ 1 43), ή τόν δυνητικόν καί
συντάσσεται μετ' εύκτικής (§ 4 52), οίον οι κιθαριςαί σωφροσύνης
τε έπιμεΛοϋνται καϊ δπως αν οί νέοι μηδέν κακουργώσιν' ουκ
old' δπως αν τις σαφέστερον έπιδεΐζαι δννηθείη' νυν σκοπώ,
δποκ αν μά.Ιιστα ενφραινοίμεθα.

ς·' Έρώτησις.

ζ 4 65. Ή έρώτησις γίνεται έπί άγνωστων καί διαπορουμένων προ-
σώπων η πραγμάτων, καί εΐνε εύθεϊα ή πλαγία, καί άπλή ή σύνθετος.

§ 4 66. Καί εύθεϊα μέν λέγεται ή έρώτησις, δταν γίνηται άμέσως
υπ' αύτου τοΰ έρωτώντος προσώπου* οίον τις εί καί πόθεν πάρει].
Πλαγία δέ, δταν φέρηται παρ' άλλου προσώπου διηγηματικώς* οίον,
ήρετο τόν ΆΛέζανδρον ô Πρωτινς τις εϊη καϊ πόθεν πΛέοι. Καί
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άπλή μέν λέγεται, οταν γίνηται περί ένός μόνου ερωτήματος οίον,
τίς εί ; τί βούΛει ; Σύνθετος δέ, οταν γίνεται περί δύο Ύχ πλειόνων^
οίον, τις εί καί πόθεν πάρει ; πότερα φώμεν ή μή ψώμεν ;

§ 4 67. Ή μέν εύθεΐα έρώτησις φέρεται δια τών έρωτηματικών
αντωνυμιών καί μορίων (τίς, ποίος, πότερος, πόσος, πηλίκος, πότε,
που, πώς, κλπ.),) ή δέ πλαγία, συνήθως μέν διά τών αναφορικών αν-
τωνυμιών καί μορίων (δστις, όποιος, δσος, όπότερος, όποτε, δπου, ό-
πως, κλπ.), σπανιώτερον δέ καί δια τών έρωττ,ματικών, καί εξαρτά-
ται άπό τών ρημάτων έρωτάν, έρέσθαι, πυνθάνεσθαι καί τών τοι-
ούτων. Ή δέ σύνθετος φέρεται παρά μέν τω ΓΟμήρω διά τών δια-
ζευκτικών συνδέσμων η—ή, η—ήέ, παρά δέ τοις Άττικοίς συνηθέ-

στερον διά τοΰ πότεροy--η, πότερα—ή, καί σπανίως διά τών

διαζευκτικών συνδέσμων ?}—ή (ίδέ τά άνωτέρω παραδείγματα).

§ 4 68. Έπί δέ άγανακτήσεως ή θαυμασμοί» ή ειρωνείας ή έρώ-
τησις φέρεται διά τοΰ είτα, επειτα' οίον, «ra ουκ ευθύς έ πή-

γε ι ράς με ; ίπειτα ούκοΐει φροντίζειν (τους θεούς) τών άνθρώπων;

§ 4 69. Ή μέν εύθεΐα έρώτησις, απλή ή σύνθετος ούσα, φέρεται
είς όριστικήν, υποτακτικήν καί εύκτικήν κατά τά είρηαένα έν τώ
περί χρήσεως τών έγκλίσεων έπί τών άνεξαρτήτων προτάσεων* οίον,
τίς εί ; πώς έχεις ; πότερον έας άρχειν η αΛΛον χαθίς-ης άντ*
αύτοϋ ; (§ 434, 2)' τίειπώ ; π fi στώ ; εϊπ ω τι τών είωθότων,
ώ δέσποτα ; Λύσω σε φής ; πότερα ψώμεν η μή φώμεν; (4 33,
3)' τί αν εϊποιμι ; (4 34, 3). - -

§ 4 70. Ή δέ πλαγία, άπλή ή σύνθετος ούσα, φέρεται είς όριστι-
κήν μέν, οταν έξαρτάται άπό ρήματος άρκτικοΰ χρόνου, είς εύκτικήν
δέ, όταν έξαρτάται άπό ίστορικοϋ* οίον, έρωτα, τίς έστι χαί πόθεν
πΛεΐ' ήρετο τόν ίΑ2έζανδρον ό Πρωτεύς τίς εϊη χαί πόθεν
πΛέοι χαί ηρετο δ,τι χαί εϊη τό σύνθημα' ή μήτηρ διηρώτα τόν
Κϋρον πότερον βονΛοιτο μένειν η άπιέναι έρωτα, εί <ρίΛος è-
στί' ήρώτα, ει φίΛος εϊη.

Σημ. Ή πλαγία έρώτησις, έπειδή εΤνε κυρίως άντικείμ,ενον τοΰ εξ ου
έξαρτάται βήματος, φέρεται άνευ έρωτηματικοΰ σημείου.

ζ' Διαπορητικαί καί διστακτικά^ προτάσεις.

§ 4 74. Είς τήν πλαγίαν έρώτησιν υπάγονται καί αί διαπορητι-
καί καί διστακτικαί. προτάσεις* δέχονται δμως τήν σύνταξιν τών
τελικών προτάσεων.

ά Jιαπορητιχαί προτάσεις.

§ 4 72. Αί διαπορητικαί προτάσεις σημαίνουσιν άπορίαν τοϋ λέ-
γοντος ή γράφοντος* δθεν γίνονται έπί άμφιβαλλομένων καί διαπο-
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I ρουμένων πραγμάτων,^ καί εξαρτώνται άπό ρήματος σημαίνοντος ά-
; πορίαν, άμφιβολίαν, άγνοιαν, θαυμασμόν καί τά τοιαύτα (απορώ, ουκ
: οΜα, αγνοώ, ου γιγνώσκω, ούκ Ιχω, θαυμάζω, βουλεύομαι, σκέπτο-
; pwti, κλπ.).

§ 173. Φέρονται δέ διά τών αύτών λέξων, δι'ών καί ή πλαγία
έρώτησις (δς, όστις, τις, κλπ.), καί τίθενται εις ύποτακτικήν μέν, 6-
1 ταν εξαρτώνται άπό ρήματος αρχικού χρόνου" οίον, απορώ δποι
τράπωμαι' ούκ οϊδα δ,τι <ρώ' ουκ ε χω δ,τι ειπώ' βουλεύεται,
ί' Λοΐ τράπηται. Είς ευκτικήν δέ, δταν έξαρτώνται άπό ρήματος ίςο-
ρικοϋ χρόνου" οίον, ήπδρει ποίαν όδον τράποιτο' ήπδρει εί ταϋτα
όντως εχοι ούκ είχον δ,τ ι εϊποιμι, κλπ.

§ 174. Πολλάκις δμως καί άπό ρήματος ιστορικού χρόνου εξαρ-
τώμενα». φέρονται εις ύποτακτικήν άντί ευκτικής, οταν ή διαπόρήσις
θεωρήται πιθανωτέρα' οίον, Πρδδιχος ήπδρει όποτέραν τράπηται
ίβουΛεύοντο ει τε κατακαύσωσι τους άνδρας, ει τε âJJo τι χρή~
σωνται.

§ 175. Άντί δέ τής υποτακτικής τίθεται ένίοτε ό συγγενής αυ-
τής μέλλων τής οριστικής" οίον, ούκ ε χω ο,τι χρνσομαι σαυτώ
(-Πλάτ.)' απορώ ποία ν οδό s τρέφομαι. "Οθεν πολλάκις ευρίσκονται
εξαρτώμεναι από του αύτοϋ ρήματος όμοϋ υποτακτική καί οριστική
Ι; μέλλοντος χρόνου άντί άορίςΌυ υποτακτικής" οίον, άπορώ, δ,τιχρή-
σομαι τοις ύπο.Ιοίποις καί τίνος πρώτον μνησθώ.

§ 176- Έπί δέ ενεστώτων καί θετικών πραγμάτων τίθεται καί
ό ένεστώς τής οριστικής καί μάλιστα ό τοϋ χρη οίον, ουκ εχω δ,τι
γρή Λέγειν' aàg? ούκ οϊδα, εί θεός εστίν.

6' Λιστακτικαϊ προτάσεις.

§ 1 77- Αί διστακτικαί προτάσεις σημαίνουσι δισταγμόν τοϋ λέ-
γοντος η νοάοοντος καί φέρονται διά τοϋ διστακτικού μή, δταν

* ' !Λ. ' ~ «__Λ !____ Y.L_______ _______ '

ρωδώ,

αιδούμαι, κλπ. '

178. Φέρονται δέ εις ύποτακτικήν μέν, δταν έξαρτώνται άπό



— 62 —

σαν οί "Ελληνες, μή προσαγάγοιεν τό στράτευμα πρός τό χέ-
ρας' ύπώπτενε, μή απάτης ενεχα λέγοιτο.

§ 4 79. Καί άπό ρήματος ιστορικού χρόνου έξαρτώμεναι τίθενται
είς ύποτακτικήν άντί ευκτικής, όταν ό φόβος θεωρήται θετικώτερος
καί πιθανώτερος* οίον, οί θεώμενοι έφοβοϋντο, μή το πάθη οί Κερ-
κυραίοι έφοβήθησαν, μή (αί νήες) πολέμιοι ωσιν.

§ 4 80. Άντί τής υποτακτικής τίθεται πολλάκις ό συγγενής αυ-
τής μέλλων τής οριστικής* οίον, φοβούμαι, μή χείσομαι.

§ 4 81. "Οταν δέ ό δισταγμός παρίσταται ώς θετικός έν τω πα-
ρόντι ή παρελθόντι, τίθεται ό ένεστώς η οί παρωχημένοι χρόνοι της
οριστικής καί μάλιστα ό παρακείμενος* οίον, φοβεΐσθε, μή δυσχο-
λώτερόν τι νυν άιάχειμαι ή έν τ φ πρόσθεν βίω* δρα, μή τ à è-
ναντίον έστι' νϋν δέ φοβούμεθα, μή άμφοτέρων ήμαρτήχαμεν'
δρα, μή παίζων ελεγε ν' δείδω, μή δή πάντα ή θεά νημερτέα.
είπεν.

§ 182. Έπί δυνητικής δέ εννοίας τίθεται εύκτική μετά τοϋ δυ-
νητικού ay, οιουδήποτε χρόνου ηγουμένου" οίον, δέδοιχα έγώ, μή
πρω λέγοις αν τον πόθον τον έζ έμοϋ.

§ 183. Πολλάκις τό έξ ού έξαρτάται ή δις-ακτική πρότασις ρημα
(δέδοικα, φοβούμαι, ορα κλπ.) έλλείπει' οίον, μή αληθές ή' μή ά-
γροικότερον ή τό αληθές ειπείν' μή με νοήση, κλπ.

ΠΕΡΙ ΧΡΟΝΩΝ ΤΟΓ ΡΗΜΑΤΟΣ.
Α' Χρόνος τ% όριστικής έγκλίσεως.
Ένεστώς.

§ 184. Ό ένεστώς σημαίνει τό παρόν διαρκές" ή δέ διάρκεια δύ-
ναται νά είνε η βραχεία (στιγμιαία) η μακρά η καί αιωνία" οίον,
'Λχιλλεύς άποχτείνει τόν Έχτορα, γράφει, Çfj, εστι θεός. "Ετι
δέ ό ένεστώς σημαίνει καί τό κατ' εθος η συνήθως γινόμενον καί έ-
παναλαμβανόμενον" οίον, πλοΐον είς Λήλον οί 3Αθηναίοι πέμπου-
σιν' άστράπτει.

§ 185. Ό ένεστώς τίθεται καί έπί διηγήσεως παρελθόντων πραγ-
μάτων άντί τοϋ άορίστου, όταν ό διηγούμενος θέλνι νά παραστηση
τά παρελθόντα ζωηρώς καί οιονεί παρόντα" οίον, Τισσαφέρνης δια-
βάλλει τόν Κϋρον πρός τόν άδελφόν' ό δε πείθεται τε χαι συλ-
λαμβάνει τόν Κϋρον, άντί διέβαλε, έπείσθη, συνέλαβεν. cO τοι-
ούτος ένεστώς καλείται ιστορικός.

Σημ. Ό ένεατώς τίθεται καί έπί μελλόντων πραγμάτων, οταν εινε
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ανάγκη νά έκφρασθ^ ζωηρώς καί μετά βεβαιότητος πρδξίς τις ού πολύ
απέχουσα τοΟ ένεστώτος· οίον, έρχομαι καταβαίνω, δίδω μ ι,
κλπ. 1

Παρατατικός.

§ 4 86. Ό παρατατικός σημαίνει τό παρελθόν διαρκές σχετικώς
προς άλλο σύγχρονον παρελθόν* η δέ διάρκεια δύναται νά εΐνε βρα-
χεία (άκαριαία) $ μακρά* οίον, εγραφον (ότε ήλθες), εζη, έβασί-
Λενεν' ένίοτε δέ σημαίνει καί τό κατ? επανάληψιν ή συνήθως γινό-
μενον* οίον, Σωκράτης, ώσπερ έγίγνωσχεν, όντως εΛεγεν, η η-
ατραπτεν.

Αόριστος.

§ 4 87. Ό αόριστος σημαίνει τό παρελθόν άσχέτως καί ά'παξ γι-
νόμενον έν βραχεί ή μακρώ χρόνω" οίον, 'ΑχιΛΛεύς άπέχτεινε τόν
*Εχτόρα, ό Κϋρος έδασίΛευσεν έπί πΛεΐστον χρόνον, ό θεός έ-
χτισε τόν χόσμον. "Οθεν έν ταϊς διηγήσεσι παρελθόντων πραγματων
ό μέν παρατατικός σημαίνει τό διαρκές ή πολλάκις γενόμενον, ό δέ
αόριστος τό στιγμιαΐον ή τό άπαξ* οίον, τούς μεν πείταστας έδέ~
ζαντο οί βάρβαροι χαϊ έμάχοντο.

§ 4 88. Ό αόριστος έπί τών έκ πείρας αποδεδειγμένων ή κατ'
εθος γινομένων τίθεται άντί του ένεστώτος* οίον, χάΛΛος η γρόνος
à/νάΛωσεν r) νόσος έμάρανεν, άντί άναΛίσχει, μαραίνει' αί πα-
νηγύρεις, διά ποΛΛον συΛΛεγεΐσαι, ταχέως διεΛύθησαν (Ίσκρ.).

Σημ. Ό άόρ. τίθεται ένίοτε καί άντι τοϋ παρακ. ή ύπερσ. οίον, τους
θ-ησαυρους τών πάλαι σοφών, ο'ύς εκείνοι κατέλιπον έν
βιβλίοιςγράψαντες, άνελίττων κοινή σύντοΤςφίλοις
διέρχομαι, άντί κ α τ α λ ε λ ο ί π α,σ ι· Κ. 0 ρ ο ν δέ μ ε τ α π έ μ π ε τ α ι
άπό τη ς ® ρ χ ή ς, η; αύτόν σατράπηνέποίησε, άντ\ έ π ε π ο ι-
■ήκει. Έπί δέ σψοδροϋ ψυχικοΰ παθήματος τίθεται κα\ άντι του μέλλ.
οίον άπωλόμεθα (Εύρ. Μήδ. 78)· δρα καί Μέγα συντακτικόν V

Παρακείμενος.

§ 4 89· Ό παρακείμενος σημαίνει τό τετελεσμένον έν τω παρόν-

1 Σημειωτέον ότι ή Έλλην. γλωσσά κατ' άρχάς δύο μόνον χρόνους
εΤνε· τον ενεστώτα διά τό ένεστώ; και τό μέλλον, και τόν παρατατικόν
διά τό παρελθόν· οί δέ λοιποί χρόνοι ύστερον ευρέθησαν· θτι δέ ό ένες·.
έσήμαινε καί τό μέλλον, άποδείκνυται έκ πολλών άρχαίων ένεστώτων,
ο*ίτινες νΟν έχουσι μέλλοντος σημασίαν οιον, ε δ ο μ α ι, π ί ο μ α ι, ε Χ-
μ ι, χέω, κλπ. , α . »,

2 Οϊ)τω λέγει καί ή καθωμιλημένη· ε χ α θ η ν, κ α τ ε σ τ ρα φ η ν, ετι δε
έπ I το3 εύθυς γενησομένου λέγει- ë ψ θ α σ α, σ' έ' π ν ι ξ α σ'έ σκότωσα,

κτλ.
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τι καί σωζόμενον συνήθως τό αποτέλεσμα" οίον, ζέβνηχεν ό άνήρ,
πεποίηται ή γέφυρα, άκήκοα μεν τοϋνομα, μνημονεύω δε οϋ.
'-Επί δέ ψυχικοΰ παθήματος σημαίνει καί τό έν τω μέλλοντι τετε-
λεσμένον* οίον, οϊχωκ' όΜύΛα, διαπεπόρθημαι, φίΛοι (Σφκλ. Αι.

896).1

Σημ. Πολλοί παρακείμενοι ελαβον σημασίαν ένεστίδτος, οί δέ όπερ-
συντελικοί αύτων παρατατικοΰ' είσί δέ οί έξής, οΤδα, ε Τ ρ η κ ά, δ έ—
δοικα, δ έ δ ο ι α, ε ο ι κ α, εΓώθα, μέ μνήμα ι, πέποιθα, κ ά θ η-
μ α ι, κέ κ τη μ α ι, χέκλημαι, g σ τ η κ α, γ έ γ η θ α χαί τίνες άλλοι -
τούτων δέ οί ένεστΟιτες ή όλως έξέλιπον ^ σώζονται μέν^ άλλ* έπ' άλ-
λης σημασίας· ("Ορα Γραμμ. Λ. Χ-ρ.).

Ύπερσυντελικός.

§ 490. Ό ύπερσυντελικός σημαίνει τό τετελεσμένον έν τω παρελ-
θόντι πρό άλλου παρελθόντος καί τό αποτέλεσμα σωζόμενον μέχρι,
τής εποχής έκείνης* οίον, έγεγράφεον τήν έπιστοΛήν (ειχα γράψει,
η είχα γεγραμμένην τήν έπιστολήν, ό'τε ήλθες).

Μέλλων.

§ 4 9'1. Ό μέλλων σημαίνει τό μέλλον νά γείν/) άπαξ (κατά συν-
τέλειαν) ή πολλάκις (κατά διάρκειαν)* οίον, γράχ[τα> (= θά γράφω tj
θά γράψω).

Περιφραστικός μέλλων.

§ 292. Ό περιφραστικός μέλλ. έκφέρεται δια τοϋ ρήματος μίΛ-
Λ(ύ καί τοΰ άπαρεμφάτου τοΰ έν λόγω ρήματος κατά χρόνο ν συνη-
θέστατα μέλλ. καί σπανκοτερον ένεστ. καί σπανιώτατα άόρ. οίον,
μέΛΛω υμάς δοδάζειν' μέΛ.Ιω ύμΐν συμ6ουΛεύειν' δτζερ μέΛΛύ>
παθεΐν (Αίσχλ.) (δρα Μέγα συντ.).

Μετ' όλίγ'ον μέλλων.

§ 4 93. Ό μετ' ολίγον μέλλων σημαίνει τό τετελεσμένον έν τ<5>
μέλλοντι καί διαμένον τό άποτέλεσμα* οίον, ή ποΛιτεία τεΛέως χε~
κοσμήσεται. 'Ενίοτε δέ εκφράζει καί τό δσον ουπω ήτοι τό αετ' ο-
λίγον γενησόμενον, έξ ου καί τό όνομα ελάβεν* οίον, φράζε χαί
πράξεται.

Σημ. Οί νεώτ. γραμμ. οΰτε τήν σημασίαν τοΰ δσον οΰπω οΰτε τά
ονομα μετ' όλ. μέλλ. δέχονται, άλλά καλοΰσιν αυτόν τετελεσμένον τί
τρίτον μέλλ.

1 Οΰτω λέγει καί ή καθωμιλημένη, μή κ ι ν η 0 τ4 ς, διότι εΐσαι
τελειωμένος.



ι*' Xpovot τών άλλων έγκλςσεων.

§ 4 94. Πάντες οί χρόνοι τών άλλων εγκλίσεων έχουσι μέλλον-
τος σημασίαν* αλλ' ό μέν ένεστώς σημαίνει το διαρκές η τό πολλά-
κις γενησόμενον, ό δέ αόριστος τό άκαρές η τό άπαξ, δ δέ παρακεί-
μενος το τετελεσμένον καί διαμένον.

§ 4 95. Συνήθεις χρόνοι τών άλλων έγκλίσεων είνε ό ένεστώς καί
ό αόριστος" διότι ό. μ,έν παρατατικός ταυτίζεται μετά τοϋ ένεστώ-
τος, ό δέ ύπερσυντελικός μετά τοϋ παρακειμένου, δ δέ μέλλων έν
μέν τη υποτακτική καί προστακτική δέν υπάρχει, έν δέ τη ευκτική
ύπάρχει μέν, άλλα μόνον έπί τών έξηρτημένων προτάσεων, καί συ-
νήθως έπί τών ειδικών, ό'ταν ό λόγος γίνηται περί πραγμάτων, άτι-
να εμελλον νά γείνωσιν έν τω παρελθόντι, ό δέ παρακείμενος είνε
σπάνιος* διότι έν μέν τή υποτακτική, ευκτική καί προστακτική σχη-
ματίζεται συνηθέστερον περιφραστικώς διά τής ιδίας αύτοϋ μετοχής
καί τοϋ συνδετικού ρήματος* οίον, γεγραφώς ώ, ijç, ?}' γεγραφώς
εΖην, ειης, ειη γεγραφώς tcrûi, εστω (ίδέ Γραμμ. Λ. Χρ.)·

Γ' "Χρόνοι τοϋ απαρεμφάτου.

§ 4 96. "Απαντες οί χρόνοι τοϋ άπαρεμφάτου εινε εύχρηστοι, άλλ*
άκολουθοϋσι τόν χρόνον τοϋ ρήματος, έξ ού τό άπαρέμφατον έξαρτά-
ται* οίον, βούΛομαι γράφε ιν, γράψαί (γράψειν), γεγραφέναι (έν τω
παρόντι)* Ϊ6ουΛόμτ\ν γράφεον, γράψαι (γράψειν), γεγραφέναι (έν τω
παρελθόντι)* βουΛήσομαι γράφειν, γράψαι (γράψειν), γεγραφέναι
(έν τω μέλλοντι). Οί χρόνοι λοιπόν τοϋ άπαρεμ.φάτου έκφράζουσι καί
τά τρία τμήματα του χρόνου, τό παρόν, τό παρελθόν καί τό μέλ-
λον* άλλ' ό μέν ένεστώς εκφράζει τό διαρκές η τό πολλάκις γινόμε-
νον, ό δέ άόριστος τό άκαρές η τό άπαξ, ό δέ παρακείμενος τό τε-
τελεσμένον, ό δέ μέλλουν τό μέλλον σχετικώς πρός τήν πράξιν, ήν
εκφράζει τό ρήμα, έξ où τό άπαρέμφατον έξαρτάται.

Α' Χρόνοι τής μετοχής.

§ 4 97. "Απαντες οί χρόνοι τής μετοχής είνε εύχρηστοι, άκολου-
θοΰσιν όμως τόν χρόνον τοϋ ρήμ,ατος τής προτάσεως, είς ήν ή μ,ετο-
χή ανήκει* οίον, τυγχάνω γράφων, γράψας, κλπ. (εν τω παρόντι)*
έτύγχανον γράφων\ γράώας, κλπ. (έν τω παρελθόντι)· τεύξομαι
γράφων, γράψας, κλπ. (έν τω μέλλοντι). Καί οί χρόνοι λοιπόν τής
£το ^ έ/.φράζουσι καί τά τρία τμήματα τοϋ χρόνου, άλλά σχετι-
κώς πρός τήν πράξιν, ?,ν έκφράζει τό ρήμα τής προτάσεως, ήγουν δ
μέν ένεστώς έκφράζει τό σύγχρονον καί διαρκές, Ô δέ άόριστος τό
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πρότερον καί τό άκαρές, ό δέ μέλλων τό ύστερον/ ό δέ παρακείμε-
νος τό τετελεσμένον* οίον, περίπατων διαλέγομαι, άναστάς ειπεν,
πορεύομαι εις τό σχοΛείον άχροασόμενος των μαθημάτων, όρώ
τήν γέφυραν πεποιημένην.

ΠΕΡΙ ΑΡΘΡΟΥ.

§ 198. Τό άρθρον ορίζει καί διακρίνει η έξαίρει τό μεθ' ου τίθε-
ται ατομικώς ή ειδικώς' διό τό άρθρον εινε δύο ειδών, οριστικό ν
(διακριτικόν) καί ειδοποιόν

ά 'Αρθρον οριστικόν.

§ 14 9. Τό όριστικόν άρθρον τίθεται

4) Έπί γνωστών καί ώρισμένων ή έξοχων προσώπων ή πραγμά-
των" οίον, ήχεν ό άνθρωπος (δ γνωστός ή προ εγνωσμένος ήμΐν άν-
θρωπος), ή αρετή, ό Πυθαγόρας (ό περιώνυμος καί έξοχος).

2) Έπί προειρημένων, ώς γνωστών ήδη όντων* οίον, ή χώρα ενε-
χα αναπαύσεως ε στ ι' τήν δε άνάπαυσιν αναγκαίο ν ηδεία ν είναι.

3) Έπί τών επεξηγηματικών προσδιορισμών, ήτοι οταν ούσια-
στικόν τι ή έπίθετον τίθηται κατόπιν κυρίου ή προσηγορικού ονόμα-
τος ή προσωπικής ή δεικτικης άντωνυμίας πρός έπεξήγησιν" οίον,
Κυαξάρης ό τοΰ Αστυάγους παις, ΦίΛιππος ό τών Μακεδόνων
βασιΛεύς, Πιτταχός ό ΜυτιΛηναΐος, έγώ ό Σωχράτης, σύ ό ΠΛά-
των, οϋτο: ό άνήρ, κλπ.

4) Έπί τών απολύτων αριθμητικών, όταν εινε άνάγκη νά έκφρα-
σθή μέρος όλου άριθμοϋ προλεγομένου ή έννοουμένου* οίον, εναυμ ά-
χησαν ναυσίν έβδομήχοντα, ών αί εϊχοσι στρατιώτιΰες ήσαν'
ζυνήσαν τα δύο μέρη (τών τριών) άπό πόΛεως έχάστης.

§ 200. Τό άρθρον πολλάκις άναπληροΐ τήν κτητικήν άντωνυμίαν"
οίον, τίμα τους γονεΐς=τοΰς σους ή τους σεαυτοΰ γονείς, είπε ν ό
υιός πρός τόν πατέρα=πρός τόν έαυτοΰ πατέρα.

Σημ. α' Τό άρθρον μεταβάλλει τήν συνήθη σημασίαν λέξεων τίνων

εις άλλην καί μάλιστα εν τω πληθυντικά» άριθμφ" οΤον, οί πολλο f-

ό όχλο; ή οί δημοκρατικοί, οί ό λ ί γ ο ι=όί ολιγαρχικοί, άλλη r-

1 Διό οί νεώτεροι γραμματικοί καλοΟσι τήν μέν κατ' ενεστώτα μ,ετο-
χήν συγχρονιστική ν, τήν δέ κατ' αόριστον προτερόχρονον
τήν δέ κατά μέλλοντα υστερόχρονον, οιον, περίπατων διαλέ-
γεται, άναστάς εΤπεν, ε ρ χ ε τ α t κατηγορήσω ν.

2 Τό άρθρον προϋφεστωσαν γνώσιν δηλοΤ (Άπολλ.). ΓΙοιεΤ δέ (τό άρ-
θρον) άναπόλησιν προεγνωσμένου του (Γαζής). Τό άρθρον ού πρώτες
γνώσεως, άλλά δεοτέρας σημαντικόν (άλλοι).
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διάφορος, ο ί ά λ λ ο ι = οί λοιποί, π ί ν τε ς == δχοι οί πάντ·ς=τό
σύνολον, κλπ.

Σημ- β' Τ à πληθυντικά τοϋ πολύς ένάρθρως λεγόμενα έ'χουσι παρα-
φβτικήν εννοιαν οΤον οί πολλοί τραοματίαι εγένοντο
ί (Α«υκ.)=ο 1 π λ ε ίο ν ε ς= οί περισσότεροι, καί τά πολλά τ ο ύς α-
λαζόνα ς τούτους φιλοσόφους σκώπτε ι=ώς έπί τό πλεΤς-ον.

β' "Αρθρ ον ειδοποιόν.

§ 204. Τό ειδοποιόν άρθρον τίθεται έπί διαιρέσεως γενών η ειδών'
οίον, ό άνθρωπος êv τών ζώων εστίν' ό κύων έστϊ πιστότατος' ό
άτήρ διαφέρει της γυναικός' ό τύραννος, ό ρήτωρ, ό ιατρός, κλπ.

§ 202. Έκ. της ειδοποιού σημασίας τοΰ άρθρου πηγάζει καί ή τοϋ
' καθόλου καί η τοϋ έκάστου" οίον, ό άνθρωπός έστι θνητός = πάς
άνθρωπος, ό ύπομείνας σωθήσεται = πάς, δς άν ύπομείντΓ Κύρος
εδωχεν άντι δαρεικοϋ τρία ήμιδαρεικά τοϋ μηνός τώ στρατιώ-
: εκαστον μηνα είς εκαστον στρατιώτην.

Ούσιαστικοποιός δυναμις του άρθρου.

§ 203. Τό άρθρον τιθέμενον πρό έπιθέτου, επιθετικής άντωνυ-
||μ£ας, μετοχής, επιρρήματος καί προθετοπτώτου τινός άνευ ουσιαστι-
κού, μεταβάλλ,ει αυτά είς ούσιαστικά" οίον, ό πλούσιος, τό όπλι~
ζικόν, το πολιτικό ν (=οί όπλϊται, οί πολϊται), ό άρχων, τό συμ-
φέρον, τό δεδιός (=τό δέος), οί λέγοντες (=οί ρήτορες), οί τε-
χόντες (=οί γονείς), οί ένταϋθα, οί πάλαι, οί νυν, οί εν τή πό-
λε ι, οί συν Κυρ ω, κλπ.

Σ-ημ* α' Τά ούδετερα των επιθέτων κα\ των μέτοχων ένάρθρως καί
ανευ ούσιαστικοϋ λεγόμενα, λαμβάνονται πολλάκις άντί τών συστοίχων
ίάφηΡ ημένων ούσιαστικ&ν' οίον, τό πιστό ν, τό πρόθυμο ν, τό
β ε Τ ο ν, τό βουλόμενον, τό π ο θ ο 0 ν, άντί ή π ί σ τ ι ς, ή προ-
θυμία, ή θ ε ό τ η ς, ή β ο ύ λ η σ ι ς, ό πόθος.

Στιμ. Τά ουδέτερα πληθυντικά των έπιθέτων κα\ των έπιθετικων
ένάρθρως κα\ άνευ ούσιαστικοϋ λεγόμενα, σημαίνουσι γενικην καί άόρι-
στον εννοιαν οΐον, τάάγαθά, τάάναγκ"1α = παν ό,τι εΤνε άγα-
θόν άναγκαΤ οντά έ μ ά, τ ά σ ά, τ ά ή μ έ τ ε ρ α.

Σημ. γ' Γενική καί άόριστος έννοια έκφράζεται ώσαύτως καί οταν τό
ί-ουδέτερον άρθρον τίθηται πρό γενικής ούσιαστικοϋ ή πρό έμπροθέτου

— _ Τ___ _ Α _ .r» .> κ τ «.ν «ι τγ λ ft e 7 τ e « ν n Γ» /τ λ »

ήτύγτ\ τ à τή ς έ π ι θ υ μ ί α ς, άντί ή έ π ι θ υ μ ία, τ ά τή ς ό ρ γ % ς,
αντί ήό'ργή- τά τωνθετταλών, τά των βαρβάρων, άντ\ οί
θετταλοί, οί βάρβαροι.
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§ 204. Πολλά έναρθρα επίθετα γίνονται ουσιαστικά κατ' ελλεί
ψιν ουσιαστικών" οίον, ή δεξιά, ή άριστερά (χείρ)" ή ευθεία, ή διά
μετρος, tf περίμετρος, ή διαγώνιος (γραμμή)" ^ ορθή.

ή Λοξή (οδός)' ή ποΛεμία, ή ψιΛία, ή έρημος (χώρα)* ή οίχουμένι
(γη)' ή μουσική, ^ ρητορική, $ ιατρική, »? γραμματική (τέχντι)" t
aAr^aroc (οίνος)" r^r Λευκήν, τήν μέΛαιναν, r^r σώζονσαν, τητ^
αναιρούσαν (ψηφον)* ό πεζός (στρατός)* ?? προτεραία, ή ύστεραίώι
(ημέρα)' <3 Κυζικηνός (στατήρ)* d 'Ιόνιος (κόλπος)" rd "ΌΛύμπια^
τα Διονύσια (ιερά)* d *ar<i τ^κ» *ar' ν^ειρον (πόλεμος)* ώσαύ-?
τως καί αί έπιθετικαί άντωνυμίαι και τινα επιρρήματα* οίον,
(γνώμη)" 77 ^ σήμερον (ήμέρα), κλπ1.

Έπιθετοποιός δύναμις του άρθρου.

§ 205. Τό άρθρον τά μ,εταξύ αύτοΰ καί τοϋ ούσιαστικοϋ του πα-
ρεμπίπτοντα επιρρήματα καί τά έν πλαγία πτώσει έμ,πρόθετα -/] ά—
πρόθετα ουσιαστικά μεταβάλλει είς έπίθετα" οίον, ot πάΛαι ανθρο)-
ποι=οί παλαιοί' at πέΛας κώμαι = αί -γειτονικαί* ?? Λυδιστϊ dp-,
μονία = ή λυδία' αί μετά δόξης ήδοναί = <xi ένδοξοι* d ζτώκ
θηναίων δήμος=ό αθηναϊκός, κλπ2.

Το άρθρον μετά επιθέτου συν ούσιαστικω.

§ 206. Τό έπίθετον, ώς καί πάσα ά'λλη λέξις έπιθετικώς έκλαμ-
βανομένη (§ 205), τιθέμενον μετ' ούσιαστικοϋ (όπερ δυνατόν νά ει-
νε καί εναρθρ°ν καί άναρθρον) καί προτασσόμενον καί έπιτασσόμενον
φέρεται ένάρθρως μέν, οταν είνε ανάγκη νά διακριθνί τό ούσιαστικόν
άπό παντός ά'λλου ομοειδούς* οίον, d χρηστός άνήρ, ή ο άνήρ ό
χρηστός (ό χρηστός καί ουχί ό φαϋλος)" φέρει τόν οξύ ν πέΛεχυν,
ή rdr πέΛεκυν τόν όξύν (τόνόξύνκαί ούχί τόν άμβλύν), τί διαφέρει
άνθρωπος ακρατής θηρίου τοΰ άκρατεστάτου; Άνάρθρως οέ, Ô-

1 Ούτως ελεγον' ό φιλόσοφο ς (ό γνωστός καί περιώνυμος *Αρις-ο—
τέλης), ô ρ ή τ ω ρ (ό Δημοσθένης), όποιητής (ο Όμηρος).

2 Οι παλαιοί γραμματικοί έ'λεγον, ότι, οταν μεταξύ τοϋ άρθρου καί
τοϋ ούσιαστικοϋ πχρεμπέ.σ^ έπίρρημα ή προθετόπτωτόν τι, μή έγκειμέ—
νης μετοχής, έννοεΤται ή ύπαρκτική μετοχή ή άλλχι κατάλληλος είς τήν
cvvotav* οΤον, ή ένταϋθα (ούσα) εΙρήνη, δ πρός ή μ 3 ς (γενό-
μενος) πόλεμος, οί έκτων'Αθην&ν (άναχωρήσαντες)
ή λ θ ο ν π ρ έ σ ο ε ι ς. 'ίΐσαύτως καί οταν έλλείπη τό ούσιαστικόν τοδ
άρθρου· οΤον, οί έν τή πόλει (δντες), ΦαλΤνος φχετο κα\ οί συν
αύτφ(οντες), ήλθονείς 'Αθήνας οίπαράΝικίοο (πεμφθέν-
τες), κλπ. -

3 Προτάσσεται τό έπίθετον, δταν εΤνε τό μάλλον σπουδαιότερον.
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άνάγκη νά παρασταθη τό αύτό ούσιαστικόν έν διαφόρω κα-
. η περιστάσει" οίον, φέρει όξύν τόν πέλεκυν, η τόν πέ-

j i ταν είνε
-ταστάσει

Mxvv όζύν (όξύν καί ουχί αμβλύ ν)' οί άνθρωποι μισοϋσι κακόν
zàr arâça (δταν, εάν -/) κακός)' πονηρόν λέγεις τό πράγμα (τό
ί πράγμα, δ λέγεις, πονηρόν έστι).

ί !

Θέσις του άρθρου.

§ 207. Τό άρθρον τίθεται πρό τών ούσιαστικών' οίον, ό άνήρ, ή
γυνή, τό δένδρον' δταν δέ τά ούσιαστικά λέγωνται μ,ετ' έπιθέτου
}| Υί άλλης λέξεως έπιθετικώς έκλαμβανομένης (§ 205), τότε, έάν μέν
: τό έπίθετον προτάσσηται τού ούσιαστικού, τό άρθρον τίθεται μόνον
ί προ τού επιθέτου" έάν δέ έπιτάσσηται τίθεται καί προ τού έπιθέτου
; καί πρό τού ούσιαστικού* οίον, ό χρηστός άνήρ, η d άνήρ ό γρη-
\στός' ό έμός πατήρ, η ô πατήρ ό έμός' ή φρονούσα γυνή, η ή
\ γυνή ή φρονούσα' ?) άγαν αμέλεια, η ή άμέλεια ή άγαν' οί πά
Uat άνθρωποι, η οί άνθρωποι οί πάλαι ai μετά δόξης ήδοναί,
; 71 at* ήâovai αί μετά δόξης' τά τής πόλεως τείχη, η τά τείχη
τά τής πόλεως ό (τών) 'Αθηναίων δήμος, η ό δήμος (τών) 'Α-
θηναίων*.

Σημ. Όταν πολλά έναρθρα ουσιαστικά άκολουθ&σιν αλλεπάλληλα, τά
άρθρα τίθενται συνήθως προ τών ουσιαστικών άλλεπαλλήλως ούτως, ώς-e
τό μέν πρώτον άποδίδοται είς τό τελευταΤον ούσιαστικόν τό δέ δεύτερον
ι εις τό πχρατελευταΤον, τό δέ τρίτον (έάν ύπάρχη) είς τό προπαρατελεο-
; ταΤον οιον, τά τής πόλεως τείχη, ό τά τής πόλεως τείχη πα-
; ρ α σκευάζων.

ΙΙαράλειψις του ούσιαστικού του άρθρου.

§ 208. Τό ούσιαστικόν, είς δ τό άρθρον άποδίδοται, παραλείπεται*

4) ΓΌταν εξωθεν η έκ τών ανωτέρω εύκόλως έννοήται" οίον, οί à-
jiγαθοί (άνθρωποι) ού μακροϋ βίου, άλλα λαμπρού δέονται' ό έ-
jiôç πατήρ χαί ό τοϋ φίλου' ή δημοκρατία των Άθ?)νών καί ή
της 'Ρώμης-

2) Έπί καταγωγής η κτήσεως, ότε τό άρθρον τίθεται πρό γενι-
κής κυρίου συνήθως ονόματος* οίον, Πτολεμαίος ό "Άριστονίκον
(πατήρ), Αλέξανδρος ό Φιλίππου (υιός), 1Ελένη ή Τυνδάρεω (θυ-

' 1 Τό άρθρον ένταΟθα εινε τοΟ έπιθέτου καί ούχι τοΟ ούσιαστικοΟ, διό
ί δέν δύναται νά θεωρηθή έπανάληψις, οταν τό έπίθετον έπιτάσσηται τψ
ούσιαστικφ ένάρθρως' διότι τό ούσιαστικόν δυνατόν νά είνε, ώς εΤδομεν,
ΗκαΙ άναρθρον άλλα τούναντίον, τό άρθρον τοΟ ένάρθρου ουσιαστικού,
δταν τό έπίθετον προτάσσηται ένάρθρως, άποβάλλεται· οΤον, ό χ ρ η-

στος άνήρ, °ύχί, è χρ^σχός ό άνήρ.



γάτηρ), 'Ελένη ή Μενελάου (γυνή)4, μετέβησαν είς τήν Φιλίπ-
που (χώραν), άπήλθον είς τάς έαυτών (πατρίδας), έλαννει έπί
τους Μένωνος (στρατίώτας), κλπ.2

3) Έπί ώρισμένων τινών επιθέτων, άπερ δια τήν συχνήν παράλει-
ψιν τοΰ ουσιαστικού ελαβον ούσιαστικοϋ σημασίαν" οίον, ή δεξιά, ή
άριστερά (χείρ), ή ορθή, ή λοξή (οδός), κλπ. (ίδέ § 204).

§ 209. Άνάρθρως τίθενται*

Ί) Τά άγνωστα πρόσωπα καί πράγματα καί γενικαί καί αόριστοι
έννοιαι* οίον, ήκεν άνθρωπος (άνθρωπος τις άγνωστος καί πρώτον
ήδη ένώπιον ημών παρουσιαζόμενος), άρετή, κλπ. "Οταν δέ εινε α-
νάγκη νά παρασταθτ, άορίστως êv έκ τοϋ δλου γένους τών ουσιαστι-
κών, προστίθεται είς τό άναρθρον ούσιαστικόν καί ή αόριστος άντα>-
νυμία τις' οίον, γυνή τις δρνιν είχεν (§ 238).

2) Τό κατηγορούμενον* οιον, ό θεός έστι δίκαιος, ό Πλάτων ην
μαθητής Σωκράτους. "Οταν όμως τό κατηγορούμ,ενον εινε γνωστόν
καί περιβόητον, τίθεται ένάρθρως* οίον, ούτός έστιν ό δίκαιος, ού~
τός έστιν ό προδότης.

3) Τά κύρια ονόματα, ώς οίκοθεν γνωστά, καί πάντοτε, οταν έ-
πιφέρηται έπίθετον εναρθρον* οίον, Πλάτων, Σωκράτης ό φιλόσο-
φος. "Οταν ό'μως ταϋτα είνε έξοχα καί περιώνυμα ή προλέγωνται,
τίθενται ένάρθρως" οίον, ο "Ομηρος, ό Δημοσθένης, πρός 'Αντι—
φώντα τόν σοφιστήν διελέχθη' ό γάρ 'Αντιφών. "Ετι δέ άνάρ-
θρως, ώς οίκοθεν γνωστά, τίθενται καί τό (μέγας) βασιλεύς (σ τών
Περσών), έν άκροπόλει, πρυτάνεις.

Σημ. Τό πας, ότζν μέν τίθηται άνάρθρως είς άναρθρον ούσιαστικόν,
λαμβάνεται άντί τοΰ Ικαστος· οΤον, -πας άνθρωπος, πασα πόλις·
όταν δέ τίθηται πάλιν άνάρθρως, είς εναρθρον όμως ούσΐας·ικόν, σημαίνει
το όλον τοΰ ούσιαστικοϋ παραβαλλομένου προς άλλα ομοειδή ούσιας-ικά*
οΤον, πας ό δήμος, πάσα ή πόλις (ολη ή πόλις ώς προς άλλας)· οταν
δέ τίθηται ένάρθρως είς έ'ναρθρον ούσιαστικόν, σημαίνει τό σύνολον τούν

μέρων τοΰ αύτοΰ ούσιαστικοϋ· οΤον, ή πάσα πόλις - τό σύνολον τής

αυτής πόλεως, τά πάντα έ'τη Εξ = τό όλον έ'τη.

Συμφωνία τοϋ άρθρου πρός τό ούσιαστικόν.

§ 24 0. Τό άρθρον συμφωνεί πρός τό ούσιαστικόν κατά γένος, α-
ριθμόν καί πτώσιν (§ 30)" οίον, ό άνήρ, ή γυνή, τό δένδρον. Άλ-

1 Πολλάκις άπορεΤται τί τ&ν ούσιαστικων έλλείπει, άλλ* ή ίστορία καί
ή άκολουθία τοΰ λόγου αΤρουσι τήν άπορίαν ταύτην* ήγουν είς τό* Ί
λένη ή Μενελάου, δυνατόν νά έννοηθή ή θ υ γ ά τ η ρ ή ή γ » ν ι
άλλ' ή^ ίστορία διδάσκει ήμδς, ότι ή Ελένη" ήτο γονή τοΰ Μενελάου.

3 Ούτω λέγεται^ ό 'Αττικής, ό Πατρδ>ν (άρχιερεύς).
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λα τό ουδέτερο ν ένικόν τίθεται καί μετά παντός μέρους λόγου καί
παντός γένους καί άριθμοϋ, ό'ταν ταΰτα λαμβάνωνται οριστικώς· οίον,
τό άνήρ xal το γννή είσιν όνόματα ουσιαστικά' τό έγώ χαί σύ
εισιν άντωννμίαι προσωπιχαί- τό χθες ούχ εστί. σήμερον' τό πε-
ρί έστι πρόθεσις δισνΛΛαβος* τό ευ Λέγειν χαΛόν έστιν' êv ετι
Λείπεται, τό ην νμάς πείσωμεν' ύμάς, ώ άνδρες 'Αθηναίοι, τό
âè νμάς, δταν εΐπω, τήν πόΛιν Λέγω.

Σημ. θ! γραμματικοί όμως σονηθίζουσι νά προτάσσωσι τ&ν μέρων
τοϋ λόγου τό άρθρον κατά το νοούμενον γένος τής ονομασίας αύτ&ν*
οΤον, ό έπεί (σύνδεσμος)., ή έγ ώ (αντωνυμία), ή περί (πρόθεσις), τό
λέγω (£·ημα).

Άντωνυμική χρησις του άρθρου.

§ 211. Τό άρθρον κατ' άρχάς ήτο δεικτική άντωνυμία καί τοιού-
τον ευρίσκεται πάντοτε σχεδόν παρ' 'Ομήρω* παρά δέ τοις Άττικοΐς
«διέμεινεν ή τοιαύτη χρήσις τοϋ άρθρου έπί ολίγων καί ώρισμένων
περιστάσεων, τών εξής*

ά Έπί τών άντιθέσεων τών γινομένων διά τοΰ άρθρου καί τών
άντιθετικών συνδέσμων (μέν — δέ)' οίον, (τό σώμα χαί ή ψυχή),
τό μεν 3-νητόν έστιν, ή δέ αθάνατος. Καί μετά μόνου τοΰ δέ' οίον,
Κϋρος δε μετεπέμπετο ΚΛέαρχον' ό δέ ίέναι μέν ούχ ήθεΛεν.

β' Έπί τών φράσεων τόν χαί τόν, τό χαί τό, τά χαί τά' οίον,
χαί μοι χάΛει τόν χαί τόν' εί τό χαί τό έποίησεν άνθρωπος .ού~
τοσίν, ούχ αν άπεθνησκεν.

γ' Έπί τοϋ πρό τοϋ (προτοΰ)" οίον, μιχρά, â πρό τοϋ μεγάΛα
ην, φαίνεται" έν τώ πρό τοϋ χρόνω.

δ' Έπί τοϋ έπιμερισμοϋ* οίον, τώ>· άνθρώπων οί μέν είσιν α-
γαθοί, οί δε φανΛοι.

§ 212- Επιμερισμός δέ λέγεται ή λογική διαίρεσις ό'λου τινός είς
τά ίδια αύτοϋ μέρη* γίνεται δέ διά τοϋ άρθρου μετά τοϋ μέν ηγου-
μένου, καί τοϋ δε έπιφερομένου άπαξ ή πολλάκις καί φέρεται διχώς.

ά Γ/Οταν τό ρήμα τίθηται είς τό ολον, τά μέρη έπιφέρονται ό-
μοιοπτώτως τώ δλω* οίον, αετοί διέπτησαν δύο, ό μέν άπ* άνα-
τοΛών (διέπτη), ό δέ άπό δνσμών (διέπτη). Καί έν πλαγία συν-
τάξει* οίον, ησθόμην αετών διαπτάντων δύο, τοΰ μέν απ' àva-
τοΛών, τοϋ δε από δυσμών' είδον αετούς διαπτάντας δύο, τόν
μεν άπ% άνατοΛών, τόν δέ άπό δνσμών. Καί έν άπολύτω μετοχή"
οίον, αετών διαπτάντων δυο, τοϋ μέν άπ' άνατοΛών, τοϋ δέ από
άνσμών, εϊπεν ό ΚάΛχας.

Σημ. Σημειωτέον, ότι έν πλαγία συντάξει τοΰ έπιμερισμοϋ τό όλον
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συνοδεύεται πάντοτε μετά μετοχής όμοιοπτώτοο (δρα τά άνωτέρω πα-
ραδείγματα).

β' "Οταν τό ρήμα τίθηται είς τά μέρη, τό μέν δλον φέρεται κα-
τά γενικήν πληθυντικών, διαιρετικών καλουμένην, τά δέ μέρη, τί-
θενται, καθ' ήν πτώσιν άπαιτεϊ ή σύνταξις τοϋ λόγου* οίον, ζτώ><-
λήνων οί μεν ύφ* oî τοις Ααχεδαιμονίοις είσίν'

τών λιποτακτησάντων στρατιωτών, οί μέν διέφυγον, τους δε
συνέλαδον, τοις δί θανάσιμα βέλη άπήντησε, τών δέ θάνατον
χατέγνωσαν. Άλλα πολλάκις τό δλον άντί νά τεθη κατά γενικήν
τίθεται όμοιοπτώτως πρός τά μ,έρη κατά σχήμα χαθ' δλον χαί μέ-
ρος (§ 306)' οίον, οί πολέμιοι, οί μέν έθαύμαζον, οί δε έβδων,
οί δέ συνεσκευάζοντο.

ΠΕΡΙ ΑΝΤΩΝΥΜΙΩΝ.

§ 213. Τών άντωνυμιών αί μέν προσωπικαί, αύτοπαθεΐς καί άλ-
ληλοπαθεϊς συντάσσονται ώς τά ουσιαστικά, αί δέ λοιπαί ώς τά ε-
πίθετα.

ά Προσωπικαί άντωνυμίαι.

§ 214. Τών προσωπικών άντωνυμιών αί μέν όνομαστικαί τίθεν-
ται μόνον έπί έμφάσεως ή άντιδιαστολής η άντιθέσεως, άλλως πα-
ραλείπονται (§ 5, ά)" οίον, έγώ γράφω (έγώ καί ούκ άλλος), σύ μέν
παιδείας έπιθυμεΐς, έγώ δέ παιδεύειν τους άλλους επιχειρώ.
Αί δέ πλάγιαι όρθοτονούμ.εναι μ.έν διαστέλλουσι καί αύται πρόσω-
πα* οίον, έμον άκουσον (έμοΰ καί ούκ άλλου)" έγκλινόμ,εναι δέ άνευ
άντιδιαστολής λέγονται* οίον, άχουσδν μου (ού μόνον έμοΰ, άλλα
καί άλλου).

Σημ. Αϊ πλάγιαι πτώσεις τοΟ α' καί β' προσ. των προσωπικών άν-
τωνυμιών τίθενται έπί έτεροπαθείας· ήτοι, δταν άναφέρωνται είς ΰπο-
κείμενον έτεροπροσωποΟ ν πρός αύτάς* οΤον, έγώ διδάσκω σέ, σι) ά—
κοόεις έμοΟ* άλλ' ένίοτε τίθενται κα\ έπ* αύτοπαθείας (ταύτοπροσω-
πίας)· οΤον, όρω ε μ' έργον δεινόν έξ ε ι ρ γ α σ μ έ ν η ν (Σφκλ.) (δρα
καί § 221, σημ. α').

§ 24 5. Ή τής τριτοπροσώπου ένική όνομ. λείπει καί άντ' αύτής
τίθεται ή αύτος μετά τίνος δμως άντιδιαστολής* οίον, αυτός εφη=
αύτός καί ουχί έτερος. Καί αί άλλαι δέ αύτής πτώσεις καί μάλιστα
ή ένική γεν. καί αιτ. (ού, ε) σπανίως παρά τοις πεζοΐς Άττικοϊς ά-
παντώσι καί τότε έπ' αύτοπαθείας καί έν έξηρτημέναις προτάσεσι
καί μάλιστα άπαρεμφατικαΐς η μετοχικαϊς* οίον, συμφύλαχας της
ευδαιμονίας οί φετο χρήναι ε'χειν (Ξνφ.)* Πολέμαρχος Ô Κεφά-
λου έκέλευσε τόν παιδα περίμεΐναί έ χελεϋσαι (Πλάτ.). Έπει-



όή ixsZroi τ ε άπέχρυψαν καί σφιΖς (αύτοί οί ίδιοι) ήσύγαζον,
èr αιτία, είχον τον ς στρατηγούς (θουκ.)" οί Έπιάάμνωι πέμ-
Λουσιν είς τήν Κέρχυραν πρέσβεις όεόμενοι μή σφάς περιοραν
(θουκ. 4, 24). Τά δέ δυϊκά νωι, νώιν, σφώι, σφώιν, σ<ρωέ, σφωΐν
είνε άχρηστα παρά τοις πεζοϊς Άττικοΐς.

Στημ. Όταν εΤνε άνάγκη έπεξηγήσεως, έπιφέρεται καί τό ονομα τοΟ
προσώπου ένάρθρως (§ 199,3)· οιον, Έ γ ώ ό Σωκράτης, συ ό Πλά-
τ ω ν. Πολλάκις δέ παραλείπεται ή προσωπική άντωνυμία καί τίθεται
μόνον τό ονομα τοΰ προοώπου, και τότε τά ονόματα, τά όποΤα φύσει
εΤνε τρίτοο προσώπου, συντάσσονται δυνάμει τής έννοουμένης προσωπι-
κής αντωνυμίας μετά α' ή β' προσώπου ρήματος· οίον, ό Θεμιστο-
κλής -ή κ ω=έγώ ό Θεμιστοκλής, ό Φαληρευς 'Απολλόδωρος
ο ύ περιμενεΤς; ζ= συ ό 'Απολλόδωρος.

Ή οριστική ή έπανα7<.τ)πτική αντωνυμία αυτός.

§ 246. Ή αυτός, μετά ή άνευ ούσιαστικοϋ λεγομένη, διαστέλλει
τό περί ου ο λόγος πρόσωπον ή πράγμα άπό παντός άλλου* οίον,
αυτός ô πατήρ (αύτός καί ούκ άλλος), αύτόν τόν βασιΛέα συΛ-
Λα^,βάνονσιν (αυτόν τόν ίδιον), αυτός εφα (αύτός ό Πυθαγόρας καί
ούόείς άλλος).

Σημ. Αί πλάγιαι πτώσεις τής αύτός τίθενται έπ\ έτεροπροσωπίας
(έτεροπαθείας), ήτοι, δταν αύτη δεν άναφέρηται εις τό ύποκείμενον τής
προτάσεως, αλλ' είς άλλο διάφορον ούσιαστικόν οΐον, έ γ ώ τ ι μ ώ α ύ-
τόν, σύ ου πιστεύεις τοΤς λόγοις αύτοΟ, ό Πέτρος δ ί-
δωσιν α ύ τ ώ πέντε δραγμάς· άλλ' ενίοτε τίθενται και έπί ταυ-
τοπροσωπίας (αύτοπαθείας) (§ 221, σημ, ά).

§ 24 7- Τήν αυτήν διασταλτικήν εννοιαν εχει καί ό'τάν τίθηται
μετά τών τακτικών άριθμητικών συν κυρίω ονόματι" οίον, έστρατή-
γέι Νιχίας τρίτος αύτός = ό Νικίας μετά δύο άλλων, ών επιση-
μότερος ήν αύτός.

§ 24 8. Έκ τής διασταλτικής εννοίας προκύπτει καί ή τοϋ μόνος"
οίον, άνευ σίτου τό οψον αυτό έσθίονσιν, αύτοί έσμεν.

§ 219. \Ενάρθρώς δέ τιθεμένη σημαίνει ταύτότητα" οίον, τήν
Άττιχήν άνθρωποι χατώχονν οί αύτοί.

§ 220. Πολλάκις έν πλαγίαις πτώσεσι τίθεται καί άντί τοϋ προ-
«ιρημένου ονόματος πρός άποφυγήν έπαναλήψεως της αυτής λέξεως*
οίον, σύνεψι τοις φΜοις χαι ήόομαι αύτοϊς, τούτο αυτόν (τόν

Φίλιππον) ταράττει.

Σ-πμ. Έπί ταυτότητος προσλαμβάνει καί τήν δεικτικήν ούτος- οίον,
ούτος αυτός, αύτάταΟτα.

'Αντωνυμίοα αύτοπαθεΐς.

§ 224. Αί αύτοπαθεΐς αντωνυμία ι τίθενται έπ' αύτοπαθείας ήτοι,
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οταν το ύποκείμενον ενεργή εις εαυτό-η εϊς τι τών αύτοΰ, οθεν «5-
ται αναφέρονται, είς τό ύποκείμενον τής προτάσεως κατά μίαν τόν
πλαγίων πτώσεων* οίον,· Λούω εμαυτόν, γνώθι σαυζόν, Τιμοχρον
της έσφαζε}' έαυτόν, σύνοιδα έ μαντώ, ô σοφός έαυτοϋ κρατεί,
διδάσκω τόν έμαντοϋ ν cor, οί στρατιώται. παρέσχον έ αυτούς (η
σφας αύτούς) ανδρείους. Άλλ' έπί έξηρτημένων προτάσεων καί μά-
λιστα άπαρεμφατικών η μετοχικών τίθενται καί οταν άναφέρωνται
ουχί είς τό ύποκείμενον της έξηρτημένης προτάσεως, άλλ' είς τό της
κυρίας* οίοι, οί ποΛΐται οϊονται χρήναι του ς άρχοντας έαυτοΐς
(τοις πολίταις) πΛεΐστα αγαθά πορίζειν' ούχ οράς, ότι καϊ Μή-
δ ους απαντας δεδίδαχεν έαυτοϋ μείον εχειν; είσνέναι εκέΛευεν9
εί μεΛΛοι συν έαυτω πΛεΐν' ποΛΛων έθνών ήρζε Κύρος οϋά*
έαυτω όμογΛώττων όντων ούτε ά,ΛΛήΛοις.

Σημ. α' Έπι έξηρτημένων άπαρεμφατικών καί μετοχικών προ-
τάιεων άντί των αότοπαθών τίθενται και αί πλάγιαι πτώσεις τών προ-
σωπικών (§ 214 σημ.) ή τής αυτός (216 σημ.)· καί αϊ μέν τοΰ- ά καί
β' προσ., οταν τά ύποκείμενον τής κυρίας προτάσεως έξαντικειμενοα ε-
αυτό, αί δέ τής αυτός, όταν ό λόγος έκφέρητα-t ούχ\ έκ μέρους τοϋ
υποκειμένου, άλλά έκ μέρους τοΰ συγγραφέως ή άλλου τινός υποκειμέ-
νου· οΤον, λέγεται 'Απόλλων έκδεΤραι Μαρσύαν έρίζοντά οι
περί σοφίας (Ξνφ.)· έγώ ύμδς κελεύω έμέ μιμ.ε"ϊσθαι (Γΐλάτ^),»
ορώ ε μ* έ'ργον δεινόν έξειργασμένην (Σφκλ ), ό Κΰρος συ γ—
καλεΐ είς τήν έαυτοΰσκηνήν τούς άριστους τίδν περί αότο >
έ π τ ά (Ξνφ.).

Σημ. 6' ΑΙ. πληθ. αυτοπαθεΤς άντωνυμίαι τίθενται ένίοτε κα\ άντί τών
άλληλοπαθών οΤον, χρ ή δ ι α λ υ σ α μ έ ν ο υ ς τάς πρός ήμας αύτούς
έχθρας έπί τόν βάρβαρο ν τραπ έ σθα ι (Ίσοκρ.), διαλεγόμεθα
ήμΐν αύτοΤς. " ^ gggBg

Σημ. γ. Ή τοΰ γ' προσ. αύτοπαθής λαμβάνεται ένίοτε καί επί τοϊ$
ά καί β' προσώπου· oTov, έ αυτούς ώφελοΰμεν, ώφελεΤτε, ώ φ ε—
λοΰσιν αύτός αυτόν ά π ώ λ λ υ ο ν zzr έμαυτόν, ούδέ τήν lauxoi}
σύ γε ψ υ χ ή ν όρ^ς ζζζ τήν σεαοτοΰ.

Κτητικαί άντωνυμίαι.

§ 222. Αί κτητικαί άντωνυμ,ίαι δηλοΰσι τό πρόσωπον, είς & άνή-
κει τι (τόν κτήτορα), καί ίσοδυναμοΰσι ταΐς γενικαΐς τών ά<ρ' ών πα-
ράγονται προσωπικών" συντάσσονται δέ ώς έπίθετα' οιον, ό εμός πα-
τήρ—h πατήρ μου, ή σή γνώμη='ό γνώμη σου, τά ήμέτερα /3ct
6Λία=τά βιβλία ημών, κλπ.

Σημ. α' Αϊ μέν τοΰ α' καί β' προσ. κτητικαί άντωνυμίαι τίθενται έπί
έτεροπαθείας, ήτοι, όταν "τό ύποκείμενον τής προτάσεως ένεργή είς ού-
σιαστικόν έτεροπροσωποΰν πρός τό πρόσωπον αύτών οΐον, δ έ μ~ό ς πα-
τήρ φιλεΐ σέ ή έκεΐνον (ούχΙ έμέ), ό σός πατήρ φιλεΤ έμέ ή έ-
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τι(Λ?ί τόν σεαυτοΰ πατέρα· ούτω και', τά έμά σώζουσ ι σέ (ουχί
ifxé), τά έμαυτοΰ σώζουσιν έμέ (ούχ\ σέ). Ή δέ τοΰγ'προσ. σφέ-
τερος τίθεται έπί αύτοπαθείας· οίον, ό σφέτερος πατήρ φ ι λ ε Γ αύ-
τούς, (ουχί έμέ ή σέ)^ Άλλά καί έπί έτεροπαθείας πάντοτε όμως με-
τά τής γεν. πληθ. τής αυτός' οιον, ό σφέτερος αύτών πατήρ «ριλεΤ
έ μ έ ή σ έ.

Σημ. γ' Ή τοΰ γ' προσ. έός καί αί. τού α' καί β' νωίτερος καί
σφωίτερο ς εΤνε άχρηστοι παρά τοίς Άττικοΐς, περί δέ τοϋ άρθρου τών
κτητικών ζήτει § 207.

Σημ. δ' 'Αντί τών κτητικών τίθενται καί αί γενικαί τών έξ ών παρά-
γονται προσωπικών οΤον, ό πατήρ μου ιριλεΤ σ ε, ô πατήρ σου cp ι-
λεΤ έμέ, άντί ό έμός πατήρ, ό σος πατήρ.

Σημ. ε' Σημειωτέον ότι έπί κτητικής αύτοπαθείας τίθενται έπί μέν
ένός κτήτορος αί ένικαί γενικαί τών αύτοπαθών (έμαυτοΰ σεαυτοΰ έαυ-
■τοΰ) ή τών προσωπικών έμοΰ σοΰ (σπανιώτερον), έπί δέ πολλών κτη-
τόρων at κτητικαί ήμέτερος, υμέτερος, σφέτερος μετά τής γενι-
κής πληθ. τής αυτός καί σπανιώτατα τών αύτοπαθών οΐον,
Τιμώ τον έμαυτοΰ πατέρα, ή (τον πατέρα μου),
τιμ^ς τόν σεαυτοΰ πατέρα, ή (τόν πατέρασου).
τιμ^ τόν έαυτοΰ πατέρα.

τιμώμεν τόν ήμέτερο'ν (αύτών) πατέρα, ή (τόν ή μ & ν αύτών
πα τέ ρα).

τιματετόνυ μ έ τ ε ρ ο ν (αύτών) πατέρα, ή (τόνύμών αυτών πατέρα,
τιμώσι τον σφέτερον αύτών πατέρα, ή τον έαυτών πατέρα)
ουδέποτε δέ τόν σφών αύτών πατέρα.

Σημ. ς-' Επειδή δέ ίσοδυναμοΰσι ταΤς γενικαΤς τών προσωπικών άν-

>χΙ

γενικήν όμοιάριθμον τή γενική τών άφ' ών παράγονται προσωπικών·
οΤον, διαρπάζουσι τά έμά τοΰ κ α κ ο δ α ί μ ο ν ο ς, είδον τήν σήν
άνδρίαν άναβαίνοντος καί βλέψαντος, ή υμετέρα τών σ ο φ ι ç-ώ ν
τέχνη ε π έ δ ω κ ε ν. Ούτω τίθεται καί ή γεν. πληθ. τής αύτός· οιον,
τά ή μ έ τ ε ρ α αύτών 2ργ«, υμέτεροι αύτών οφθαλμοί, περαί-
νουσι τά σφέτερα αύτών (όρα καί σημ. α').

Άλληλοπαθής αντωνυμία.

§ 223. Ή άλληλοπαθής άντωνυμία τίθεται έπί άλληλοπαθείας,
-ήτοι, δταν δύο Ύ[ περισσότερα υποκείμενα ένεργώσιν άμοιβαίως τό Ιν
έπί τά ετεοον* διό μόνον έν τω δυϊκω ή πληθυντικω αριθμώ καί έν
ταΐς"πλαγίαις πτώσεσιν εινε εύχρηστος* οίον, φιΛοϋμετ àJ.hjJovç,
χαζαγεΛώσιν άΛΛήΛων, oi πονηροί άΛΛήΛοις δμοιοι, ή àJJi'r

Λων δικαιοσύνη, κλπ
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Σημ. Άντι της άλληλοπαθοΟς λαμβάνοντα» ένίοτε τά πληθυντικά τής
αΰτοπαθοΰς, (§ 221, σημ. β)· οίον, παυσάμενοι τής προς ήμ·2ς
αυτούς φιλονικίας, κοινή τους βαρβάρους πολεμήσωμεν" καί
π α {ζ ο μ ε ν έ α υ τ ο υ ς καί παιζόμεθα.

Δεικτικαί άντωνυμίαι.

§ 224. Αί δεικτικαί άντωνυμίαι εινε τρεις, ούτος, έχεΖνος, δδε'
τίθενται δέ προς δεΐξιν προσώπων ή πραγμάτων, καί ή μ-έν ούτος
δεικνύει τά πλησίον καί παρόντα, ή δέ έχεΐνος τά μακράν καί α-
πόντα, ή δέ οδ* τά αισθητώς η νοερώς ορατά καί οιονεί δακτυλο-
δεικτούμενα" οίον, έχεΐνο Λεωχόριον, τούτο θησείο ν, ηδε ή πόΛις.

§ 225. Έπί δέ διηγήσεων ή μέν ούτος άποδίδοται είς τά προ-
ειρημένα, ή δέ δδε είς τά ρηθησόμενα' οίον, συ μεν ταϋτα Λέγεις,
παρ' ημών δε άπάγγεΛΛε τάδε, ότι . . .

Σημ. Τήν αυτήν χρήσιν τής ούτος καί δδε εχουσι καί ή το ι ο Ο το ς,
τοσοΟτος, τηλικοϋτος, ούτω, προς τήν τοιός δε, τοσός δε, τε-
λικός δε, τή δε, ώδε.

§ 226. Έάν δέ τά προειρημένα είνε δύο, ή μέν εκείνος αναφέρε-
ται είς τό πρώτον, ώς άπώτερον, ή δέ ούτος είς τό δεύτερον, ώς
πλησιέστερον' οίον, εθιζε σαυτόν είναι μή σχυθ ρωπόν, άΛΛά σύν-
νουν' δι* έχεΐνο μεν γαρ αυθάδης, διά τοϋτο άέ φρόνιμος είναι
δόξεις. Άλλ* ενίοτε ή μέν έχεΐνος αναφέρεται είς τό δεύτερον, ή δέ
ούτος είς τό πρώτον (σχήμα χιαστόν, § 313, 3^.

§ 227. "Οταν δέ είς τά ήδη είρημένα είνε άνάγκη νά προστεθώσι
καί άλλα, τότε ή μέν ούτος δεικνύει τά προλεχθέντα, ώς πλησιέ-
στερα οντα, η δέ έχεΐνος, τά ρηθησόμενα, ώς μάλλον απέχοντα" οίον,
πΛήν άΛΛά ταύτα μέν, ώ θειότατε, μή έΛπίσης, έχεϊνα δέ ήδέως
αν μάθοιμι παρά σον, δπως φέρεις.

§ 228. Ή ούτος καί έχεΐνος τίθεται προσέτι*

α' Έπί τών προαναφωνήσεων, ήτοι, όταν θέλωμεν νά προεξαγ—
γέλλωμεν τά ρηθησόμενα* οίον, τούτο έντεΛΛομαι ύμΐν, το αγα-
πάν άΛΛήΛους' Πρόξενος ενδηΛον χαϊ τούτο ειχεν, ότι ούδεν
αν θέΛοι χτασθαι μετ' άδιχίας' έχεΖνο δέ φανερόν, ότι, κλπ.

β' Έπί τών άνακεφαλαιώσεων προειρημένων* οίον, χαϊ τήν ωμό-
τητα χαι τήν άνοιαν χαϊ τήν ϋδριν χαϊ τήν όργήν, χαϊ ταϋτα
άφες.

γ' Έπί τών άνταποδόσεων* άνταποδίδονται δέ είς τάς άναφορικάς
άντωνυμίας ή είς τάς άναφορικάς μετοχάς" οίον, δ τις βούΛεται,
τούτο χαϊ οϊεται, ό γάρ ταϋτα πράττων χαϊ παρασκευαζόμενος,
ούτος έμοϊ ποΛεμεΐ' άθέμιτός έστιν έχεΐνος, δς ποΛέμου εραται.
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δ' Έπί ταυτότητος μετά της αύτός' οίον, αυτός ούτος' αύτά
ταϋτα (§ 220, σημ.).

έ 'Επί τών προσφωνήσεων η αναφωνήσεων έν κλητική πτώσει άνευ
73 μετά του κλητικού έπιφωνήματος ώ* οίον, ούτος, σέ φωνώ' 'Α-
πολλόδωρος ούτος ού περιμενείς ; ώ ούτος, Αίας, δεύτερόν σε
π ροσχαλώ.

Σημ. Ή μεν ούτος σημαίνει χαί τό γνωστόν, ή δέ έκεΤνος καί τό
περιφανές, περίφημον, εξοχον οΤον, οί τάς τελετάς ήμΤν ούτοι (οί
γνωστοί) καταστή σαντες, >Α ρ ι σ τε ί δη ς έκ εΤ ν ο ς, ήδ' ε σ τ* έ κ ε ί νη
τοοργον έ ξ ε ι ρ γ α σ μ έ ν η.

Άναφορικαί Άντωνυμίαι.

§ 229- Αί άναφορικαί άντωνυμ.ίαι είνε δύο, 0ς καί δστις, καί
χρησιμεύουσιν είς άναφοράν είρημένων η ρηθησομένων προσώπων η
πραγμάτων* καί ή μέν δς αναφέρεται είς ώρισμένα, ή δέ δστις είς
αόριστα καί γενικά" οίον, εστι Λίχης οφθαλμός, δς τά jcάνθ' όρα
μαχάριος, δστις ούσίαν χαί νοϋν έχει. Ηγουμένου δέ ρήματος
γνως-ικού, δηλωτικού, αφηγηματικού καί τών τοιούτων, λαμβάνονται
άντί τής ερωτηματικής τις, τι' οίον, ούχ οϊδα πρός δ,τι άποβλέ-
■jfrcù' διπλώσει δστις εστί' πέμπει πρός Κϋρον ειπών δς ήν.

Σημ. Πρός έπίτασιν της αοριστίας τής δστις προστίθεται πρό αυτής
το πας· οΤον, ανελεύθερος πας δστις είς δόξαν βλέπει· έν τφ
πληθ. δμως άριθμφ λέγεται πάντες 6 σοι, καί ούχΙ π ά ν τ ε ς of τίνες.

§ 230· Αί άναφορικαί άντωνυμίαι άναφέρονται είς τά ούσιαστικά,
τάς προσωπικάς ri δεικτικάς αντωνυμίας, άπαρέμ,φατον καί όλόκλη-
οον πρότασιν, καί συμφωνούσι πρός αυτά άναγκαίως μέν κατά γένος,
άοιθμόν καί πρόσωπον, τυχαίως δέ καί κατά πτώσιν* διότι ή πτώ-
σις άκολουθεΐ τήν σύνταξιν τής άναφορικής προτάσεως* οίον, θαυμά-
ζω Σωχράτην, δς άπέθανεν υπέρ τής αρετής' 'Ασπασία, ή δι-
δασχάλω έχρήσατο Ώεριχλής' ό θεός, δς èçpopcl τά πάντα, κτλ.

2-ημ. Τό άναφορικόν πολλάκις δέν συμφωνεί πρός τό άναφερόμενον
ούσιαστικόν, άλλά πρός τό κατηγορούμενον οιον, καί τήν ψυχή ν,
H -π ε ρ σοι τό κυριώτατόν έστι, κατακοσμήσω (§ 308).

§ 234. "Οταν τά άναφερόμενα ούσιαστικά είνε πολλά, έάν μέν
είνε έμψυχα καί διάφορα κατά γένος, ή άναφορική άντωνυμία τίθε-
ται πληθυντικώς κατά τό έπικρατέστερον γένος (§ 31)* οίον, ό άνήρ
χαί ή γυνή χαί το τέχνον, οϋς ορώ' ή μήτηρ χαί τό τέχνον, άς
έλεώ. 'Εάν δέ είνε άψυχα, ή άναφορική άντωνυμία τίθεται κατ' ού-
δέτεοον γένος πληθυντικώς εί'τε ομοιογενή εινε ταϋτα, είτε έτερογε-
νή* οίον, όρων αυτόν χεχοσμημένον χαί οφθαλμών ύπογραφή χαί
χρώματος έντρίψει χαί χόμαις προσθίτοις, & νόμιμα ήν Μή-



— 78

àoiç· Τήν "Αγ-roiar χαί τότ Π Jar or, à Jtapâ τής Απάτης è-
πεπώκει σελήνην χαί αστέρας, â συ έθεμελίωσας.

§ 232. Πολλάκις τό πρός 8 αναφέρονται παραλείπεται* οίον, ôr
οί θεοί φιλοΰσιτ αποθ νήσκει r/oc—έκεΐνος* μέμτησο ώκ επρα-
4α<·=έκείνων. Έπί ταύτης δ έ τής περιστάσεως αί αναφορικοί άντω-
νυμίαι συντάσσονται ού μόνον μετά γ' προσώπου ρήματος, άλλα καί
μετά ά καί β', οταν άναφέρωνται είς προσωπικήν άντωνυμίαν ά η β'
προσώπου' οίον, Ôç λέγω (έγώ, δς λέγω), δς λέγεις (σύ, δς λέγεις),
δς λέγει (έκεινος, δς λέγει) (§ 215, σημ.).

Σημ. Προηγουμένου τοϋ ούτω, ή δς καί όστις Ισοδυναμοδσι τφ
ώιτ τ ε οΤον, ού γάρ ούτωγ'εύήθης έστιν υμών ουδείς, ό ς υ-
π ο λ α μ βά ν ε ι (Δημοσθ.)* τ ί ς ούτω μαίνεται, όστις οΰ σοι
β ο ύ λ ε τ α ι φίλος είναι; (Ίσ.).

ΣυσχετικαΙ άντωνυμίαι.

§ 233. Αί συσχετικαί άντωνυμίαι σημαίνουσι τήν μ,εταξύ δύο η
περισσοτέρων προσώπων η πραγμάτων σχέσιν, καί έν τή συντάξει η-
γούνται αλλήλων η έπονται" οίον, τοιούτος εστιτ ό Περιχλής, οίος
ô Θεμιστοκλής, καί οίος έστιν ό Θεμιστοκλής, τοιούτος καί ό
Π ερικλής.

§ 234. 'Αναφέρονται δέ ή μέν tfc'oc καί όποιος είς τήν τ οίος,
τοιόςδε καί τοιούτος καί τίθενται έπί ποιότητος* ή δέ δσος καί <5-
πόσος είς τήν τόσος, τοσόςδε καί roo-ouroç, καί τίθενται έπί πο-
σότητος* ή δέ ήλίκος είς τήν τηλίκος, τηλιχόςδε καί τηλιχοϋτος7
καί τίθεται έπί .μ,εγέθους.

Σημ. Τά δεικτικά, ώς καί τά αναφορικά, τίθενται καί άνευ τών αντα-
ποδοτικών των· οΤον, πεπείραμαι συμφορών, ο t ω ν ού δε ί ς*
τοιαΟτα άε ι λέγεις* τοσαΰταγέγονε· μήγένοιοσύ
τ ο ι ο ΰ τ ο ς.

§ 235. Τά δεικτικά, ώς καί τά άναφορικά, συσχετικά, τιθέμενα
άνευ τών άνταποδοτικών των, σημαίνουσι θαυμασμόν* οιον, τοΐος
μέγας δοϋπος όρώρει ! ω οία κεφαλή χαί έγχέφαλον ουκ ε^ει !
ήλίκος καί οίος γέγονε ! δσην δύταμιτ εχει !

§ 236. Ή οίος συντάσσεται καί μ.ετ' άπαρεμ,φάτου καί, έγκειμέ-
νης μέν τής δεικτικής τοιοϋτος, ισοδυναμεί τω ώστε' οίον, οί Περ-
σικοί τόμοι επιμελούνται, δπως τήν άρχήν μή τοιούτοι έσον-
ται οί πολίται, οίοι ποτηροΰ τιτος ή αίσχροϋ έργου εφίεσθαι.
Παραλειπομένης δέ της τοιούτος, σημαίνει άνευ μέν τοϋ τέ τό έπι-
τήδειος, μετά δέ τοϋ τέ τό δυνατός η ικανός" οίον, χαί τους μέν
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πρόσθεν οδόντας πάσι ζφοις, οίον ς récréer tirai ο$τε ψίρειν
όπΛα, οντ ε εγχος οίος τ* φ-" ονχ οϊόν ΐ ε μένειν.

§ 237. Μετ'^ απαρεμφάτου συντάσσεται καί ή όσος καί ισοδυνα-
μεί τώ ωστε' οίον, oW>- άποζήν, όσον καμέ είδέναι. 'Αλλ' εν τοις
τοιούτοις δυνατόν να έννοηθή τό εστί=οσον εστί κάμε είδέναι.

Ή άόριστος τις τί.

§ 238. Ή άόριστος τις zL σημαίνει άόριστον πρόσωπον ή πράγ-
μα* διό και τίθε ι-αι μετα των άναρθρων ουσιαστικών όταν εΐνε άνάγ-
κ-η νά παρασταθή αορίστως εν έξ αύτών, καί συντάσσεται ώς τά έ-
πίθετα, πολλάκις δέ καί μετά γενικής διαιρετικής* οίον, άνήρ τις,
γυνή ζις, άένόρον τι, τών ιερέων τις. Ουτω συντάσσεται καί ή
όστις' οίον, όστις μαθητής, καί, όστις τών μαθητών.

§ 239. Τιθεμένη μέν ώς προσδιορισμός ούσιαστικοϋ ή έπιθέτου,
στμαίνει τό τής καθωμιλημένης ενας, μία, εν' οιον, άνθρωπος τις,
γυνή τις χήρα όρνιν ειχεν.

§ 240- Τιθεμένη δέ ώς ύποκείμενον λεκτικού μάλιστα ρήματος
•παραγγελματικώς μέν ή προτρεπτικώς σημαίνει τό εκαςος ή τό εις.
οίον, Λεγέτω τις, y γιγνώσκει (Ξνφ.)* ξ-ύΛα τις σχισάζω ϊτω τις
èg>* νόωρ. "Αλλως δέ σημαίνει τό κανείς' οίον, όπου τις άΛγει, έ-
χεϊσε χαι τόν -νουν εχει.

§ 244- Τιθεμένη δέ ώς κατηγορούμενον ή άντικείμενον δοξαστι-
κών μάλιστα Τι λεκτικών ρημάτων, σημαίνει μέγα τι καί σημαντι-
κόν* οίον, καν όόζ-ης ζισίν ειναί τις = καί άν φανής, ότι κάτι τι
είσαι" ην χεις τις είναι' εδοζε Λέγειν τι ό Κύρος (σημαντικόν τι).
Καί τούναντίον σημαίνει καταφρονητικώς τό άσήμαντον ή τό τίπο-
τε* οίον, οϊεταί τις είναι (νομίζει ότι κάτι τι είνε). 'Αλλά τούτο
φέρεται συνηθέστατα διά τοΰ ουδείς ή μ ηδείς' οίον, φρονοϋσι δή-
μου μείζον, όντες ουδέν ες (έν ω δέν είνε τίποτε)" ουδέν Λέγειν
οΤμαί σε (νομίζω, ότι τίποτα δέν λέγεις).

§ 242. Τιθεμένη δέ μετά τών ποσότητος ή ποιότητος σημαντι-
κών αντωνυμιών ή τών απολύτων αριθμητικών σημαίνει τό περίπου
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δόν' οίον, ίζήΛθον ποΛΛοί τίνες, πένητα φεύγει πάς τις φίΛος,
ε'φυγον μηδέν τι πάνυ διωκόμενοι, κλπ.

Σημ. Μετά τοΟ ε I τιθεμένη (εΤ τις), λαμβάνεται πολλάκις καί άντί
τής όστις· οίον, Σωκράτης έδίδασκε τους νέους καί et
τις άλλος παρ'αΰτφ έ φ ο ί τ α* ε ΐ τινα λάδοιεν, άπ έ κ τ ε ι—
ν ο ν. Καί μετά τοΟ άοριστολογιχοΟ ά ν οΤον, ά π ό χ ρ ι ν ε, εΐτι & ν
σε έ ρ ω τ G> (Λοσ.)=δ,τι άν σε έρωτω.

ΈρωτιματηκαΙ άντωνυμίαι.

§ 243. Έρωτηματικαί άντωνυμίαι είνε η τις, πότερος, ποιος,
πόσος, πηΛίχος, ποδαπός, πόστος, καί ποσταΐος, καί τίθενται έπί
ερωτήσεως.

ά Ή τις τίθεται έπί προσώπων καί πραγμάτων καί συντάσσε-
ται ώς τά έπίθετα* οίον, τις άνήρ ; τις γυνή ; τί ρήμα ; 'Αλλά
πολλάκις καί μετά γενικής διαιρετικής' οίον, τις ανδρών ; Έάν δε
ή έρώτησις γίνηται μετ' άπορίας, έπιφέρεται καί τό ποτ ε 7J τό δ ή—
ποτ ε η τό άρα' οίον, τις ήν ποτ ε ή διάνοια τών τότε * Αθηναίων;
(Δημ.), τί δήποτε, ώ ΜέΛητε . . . ; τις άρf ην ό ταϋτΛ ειπών ;

Σημ. Τό ενικόν ούδετερον (τί) σημαίνει ένίοτε αίτίαν" οΤον, τί ταΟτα
ποιείς; διά τί κάμνεις ταΟτα ; Τιθέμενον δέ εις τόπον κατηγορου-
μένου, δύναται νά συνταχθή καί μετά τοΰ πληθυντικοΟ υποκειμένου*
οίον, τί ούν ταΟτά έ ς- t ; τίήν τά λεχθέντα κα\ π ρ α χ θ 4 ν τ α j

β' Ή πότερος σημαίνει τις (ποίος) εχ τών δύο καί συντάσσεται
ώς τά έπίθετα, πολλάκις δέ καί μετά γενικής πληθυντικής" οίον, πο-
τέρα χειρ πάσχει; καί, ποτέρα τών χειρών πάσχει; Τό δέ ούδε-
τερον πότερον η πότερα μετά τοϋ ή έπιφερομένου λαμβάνεται καί
έπιρρηματικώς" οίον, πότερον σέ τις, Αισχίνη, τής πόΛεως έ-
χθρόν, ή έμον είναι φή ; Πολλάκις δέ τίθεται και δις" οίον, πότε-
ρος ό Νηρεύς, χαί πότερος ô Θερσίτης ;

γ' Ή ποίος τίθεται έπί ποιότητος καί συντάσσεται ώς τά έπί-
θετα, πολλάκις δέ καί μετά γενικής πληθυντικής* οίον, ποίον μϋ-
θον είπες; ποιος τών θανόντων χαχός ; Έπί δέ εικασίας η του
περίπου έπιφέρεται καί ή άόριστος τις' οίον, τάΛΛα δ' ô άνήρ
ποίος τις ; (ώς άν ποιος νά είνε, η ποιος περίπου νά είνε);

δ' Ή πόσος τίθεται έπί ποσότητος" οίον, πόσοι είσίν οί πολέ-
μιοι ; Καί μετά τής άορίστου τις έπί εικασίας ri τοϋ περίπου" οίον
πόσοι τινές είσι ν οί εχθροί; (ώς πόσοι η πόσοι περίπου νά είνε οI
εχθροί ;).



— βί-
ε7 Ή πηΛΙχος τίθεται έπί μεγέθους' οίον, πηΛίκος ήσθα ίπί τών
μηδικών; πηΛίκη έκαστη γραμμή ;

Ι ! 'Η xoâajzoç τίθεται έπί τόπου (πατρίδος)' οίον, ποδαπός ει;

; ΙΙάριος.

ζ' Ή πόστος τίθεται έπί τάξεως' οίον, πόστον έτος έστίν ;
πέμπτον*

•η' Ή ποσταΐος τίθεται έπί χρόνου* οίον, ποσταΐος πάρει άπό
τον ονρανον ; τριταίος.

Έπιμέρ^στικαΙ άντωνυμία t.

ifp -

j § 244. Αι έπιμερστικαί άντωνυμίαι τίθενται èit\ επιμερισμού
■(§ 227)* εινε δϊ τέσσαρες, έτερος, έκάτερσς, έκαστος, άΛΛος καί
I σημαίνουσιν ή μεν ετερος, είς έκ τών δύο' ή δέ έκάτερος, δυο καθ*
^ω^σΓά* ή δέ έκαστος, ποΛΛοί καθ'' εν α χωριστά' ή άΛ-
Λος, ffïc £* rô3r ποΛΛών.

Σημ. CH ετερος ένάρθρως μέν λεγομένη σημαίνει εις έκ τών δύο·
οΤον, ή έ τ έ ρ α τ ω ν χειρών. Άνάρθρως δέ λαμβάνεται άντί τής α λ-
: λ ο ς (διάφορος)· οΤον, ό φίλος έτερος τοϋ κ ό λ α κ ο ς.

§ 245. Συντάσσονται

δέ

ώς τα έπίθετα, πολλάκις δέ καί μετά
j γενικής διαιρετικής* οίον, ή έτέρα χειρ πάσχει καί, ή έτέρα των
χειρών πάσχει, έκάτερος πού ς πάσχει καί, έκάτερος τών ποδών
πάσχει, εκαστον ζώον καί, έ'καστον τών ζώων αισθήσεις έχει,
.άΛΛος μαθητής και, αΛΛος τών μαθητών. Καί μετά τής άορίστου
τίς' οίον, έίΛπεταί τις έκαστος, άΛΛος τις είπε ταντα.

§ 246. 'Η έκάτερος, έκαστος καί άΛΛος (έν ταις φράσεσιν, άΛ-
Λος άΛΛοθεν, άΛΛος άΛΛο) διά τήν περιληπτικήν εννοιαν αύτών
συντάσσονται πολλάκις? καί μετά πληθυντικου ρήματος* οίον,
ταντα είπόντος άπηΛθον έκάτερος, εκαστοο αύτών Λέγουσι καί
μ ήσπάζοντο άΛΛος άΛΛοθεν ήρώτων άΛΛος άΛΛο.

[ρ

περι προθεσεων.

ill

§ 247. Αί κύριε προθέσεις τίθενται είς τόν λόγον ή έν συνθέσει
η έν συντάξει (χωριστά) μετά τών πλαγίων πτώσεων* οίον, παρα-
Λύ,μβάνω, παραΛαβή, παρά τήν όδόν, έπί γης, κλπ.

§ 248. Συντάσσονται δέ ή μετά μιας τών πλαγίων πτώσεων (μο-
νόπτωτοι), η μετά «δύο (δίπτωτοι), η μετά τριών (τρίπτωτοι).



Α/ ΟροΟέσεος μ,ετά «τώσεως σοντασβόμ.ενας.

α' Μετά μόνης γενικής.

§ 249. Μετά μόνης γενικής συντάσσονται ή άνζί, άπό, έκ, πρό.

4) fH àrzi σημαίνει άντικατάστασιν, άνταλλαγήν καί αίτίαν"
οίον, αύτός βασιλεύσει άντ έκείνου, àrzi θνητού σώματος άθά-
ra τον δόξαν άλλάζασθαι, άνθΛ ών δ ιεπορθμευσάμην ϋμάς. Έν
συνθέσει δέ σημαίνει άνταλλαγήν, η άντικατάστασιν η έναντιότητα*
οίον, άνζιδίδωμι, άνταλλάσσω, άνζιλέγω.

2) Ή auto σημαίνει τήν άπό τόπου κίνησιν η τόν χρόνον, έξ où
άρχεται νά γίγνηται πράξίς τις, καταγωγήν, ύλην, μέσον (ά<ρορμήν),
όργανον' οίον, Κϋρος ώρμάτο άπό Σάρδεων, άπό παιδός, άπό
πρωίας έργάζομαι, οί άφ1 rfJρακλέους, από κέδρου πεποιημένον,
άπό Λείας τρέφονται, άπό τραύματος χωλός. Έν συνθέσει δέ άπο-
χωρισμόν, άρνησιν, στέρησιν, τελείωσιν καί τό πάλιν ή οπίσω* οίον,
αποκτώ, άπόφημι, απεργός, άπομανθάνω (λησμονώ), άποφράζζω,
άποδίδωμι.

3) Ή έκ σημαίνει τήν έκ τόπου κίνησιν (εξοδον) η τόν χρόνον, έξ
ού άρχεται νά γ/γνηται πράξίς τις, τό ύστερον, ζο μέρος έξ ου κρα-
τούμέν τι ή εξαρτάται, καταγωγήν, αίτιον, μέσον, όργανον, ύλην" οίον,
έκ Σ πάρτης, έκ πόλεως φεύγει, έκ παίδων, έκ τούτου άνέσζη δ
Χρυσάντας, έκ χειρός κρατεί τόν παϊδα, έκ ζής θαλάσσης ήρ-
τηται ή σωτηρία τής πόλεως, βασιλεύς έκ βασιλέων-, έκ ραθυ-
μίας ή πενία, έκ χρυσών φιαλών πίνειν, έκ ξύλου πεποιηαένα.
Έν συνθέσει δέ τό εξω η τό μακράν, έπίτασιν, τό έντελώς και το
άνω" οίον, έκθάλλω, έκπεμπω, έκπρεπής, έκμανθάνω, έξαίρω, έ-
ζάλλομαι.

4) Ή πρό σημαίνει τό έμπροσθεν η τό πρότεοον, ύπεοάσπισιν καί
προτίμησιν* οίον, πρό τής θύρας εστηκεν, οί πρό ήμώr, πρό των
παίδων καί γυraικώr μάχεσθαι, βούλομαι γονείς πρό παντός
έχειν. Έν συνθέσει δέ εχει τάς αύτάς σημασίας" οίον, προαύλιον?
προλέγω, προκινδυνεύω, προαιρούμαι.

β' Μετά μόνης δοτικής.

§ 2&Θ.

Μετα μονής δοτικής συντάσσονται ή έν καί ή σύν.

1) Ή έν σημαίνει τήν έν τόπω η έν χρόνω στάσιν (τό έντός).
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! «ργανον καί εξουσιαν" οίον, έν 'Αθήναις, έν οικία μένει, έν πο-
Μμω, εν ειρήνη ταύτα έγένοντο, έν πέλταις και άκοντίοις έμά-
χονζο, èr σοι νϋν έσζι σώσαι ζήν Ελλάδα' τά δέ έν "Αδου, έν
j Διονύσου εινε έλλειπτικά του δόμοις, θεάτρω. Έν συνθέσει δέ ση-
j μαίνει το εντός, τό μεταξύ καί έπιβουλήν" οίον, εγγειος, ένοικώ, έμ~
li πίπτω? ένεδρεύω.

π 2) Ή συν σημαίνει τό όμοϋ, συμφωνίαν, βοήθειαν, ό'ργανον* οίον,
, ή Μανδάνη ερχεζαι συν ζω Κύρω ζω νίώ, συν ζω νόμω πράτ-
τει, συν θεώ έποίησε ζαϋζα, συν τήδε τή χειρί κουφιεΐς τόν νε-
χρόν. Έν συνθέσει δέ τό όμοϋ" οίον, συμπράττω, συμμαχώ.

. Υ Μετά μόνης αιτιατικής.

§ 251. Μετά μόνης αιτιατικής συντάσσονται ή είς (ές) καί ανά.

4) Ή είς σημαίνει τήν είς τόπον κίνησιν (τό τέρμα τής κινήσεως),
. Γ -χρόνον (τό εως), καί σκοπόν" οίον, άφίχονζο είς Σπάρτην, επλευ-
\\<rav είς ΊΊειραιά, είς ζριακοσζήν ήμέραν ήκει, είς αγαθόν γρά-
II φ ο) ταϋτα. Τά δέ είς διδασκάλου, είς "Aâov κτλ. είνε έλλειπτικά
|j του οιχίαν η δόμους. Έν συνθέσει δέ τό έντός" οίον, εισάγω, εί-
i ^έρχομαι

2ί Ή àrà σημαίνει τό άνω (έπάνω), τό οπίσω καί διανομήν" οίον,
! à, ν à τόν ποταμόν πλεΐ, àvà τά όρη οικεί, àvà πόδας χωρεί, ά-
' rà πέντε παρασάγγας έπορεύετο, àvà εκατόν είσήλασαν. Έν
-συνθέσει δέ τό επάνω, τό οπίσω καί τό πάλιν" οίον, αναπηδώ, ά-
Y&ÇX0liai-> άναπο&ίζω, ανακρούω, άναβιώ, άναβλαστάνω.
j'|{·'. Σημ Ή ανά έν συνθέσει σημαίνει και τήν άπό των παραλίων είς τά
j| μεσόγεια ή είς τό πέλαγος κίνησιν* οΐον, ά ν α β α ί ν ω, ανάγομαι.

Προθέσεις σ\>ντασσόιι.εναι μ,ετά δύο πτώσεων,
γενικής καί αιτιατικής.

}

§ 252. Μετά γενικής καί αιτιατικής συντάσσονται ή διά, κατά,
! _μετά, ύπέρ.

4) eH διά σημ.αίνει μετα γενικής μεν το όια μέσου τοπου, η
διάρκειαν χρόνου, όργανον η τό μέσον" οίον, διά τής 'Αραβίας έ-
ί ζελαύνει, διά τής πόλεως ποταμός ρεΐ διά βίου ευτυχεί, διά μα-
; [χαίρων χαί ξύλων έμάχοντο, έίλεγε δι' έρμννέως. Μετ' αίτιατι-
I κης δέ αίτίαν· οίον, διά τήν ήμετέραν ραθυμίαν ηυξηται ο Φι-
l jlJtJt0ç. '£ν συνθέσει δέ τό διά μέσου τόπου, διάρκειαν χρόνου, χω-

ίίί



ρισμόν καί διανομήν* οίον, διαβαίνω, διέρχομαι, διάγω, διαμένω„
διίσταμαι, διαδίδωμι, διανέμω.

2) fH *ard σημαίνει μετά γενικής μέν κίνησιν έκ τών άνο> πρός
τά κάτω, τό έπάνω καί τό έναντίον* οίον, sard κρ?ιμν<ών φέρετα,ιΎ
κατά γης κάθηται, κατ έμοϋ Λέγει. Μετ' αιτιατικής δέ τόπον
κατ' εκτασιν, ή χρόνον, ή έποχήν, συμφωνίαν, άναλογίαν, δνανομήν*
οιον, Οί' "ΕΛΛηνες ένίκων τούς Πέρσας κατά γην καί θάΛασσανΤ
κατ' έκεινον τόν καιρόν, οι καθ' ήμάς άνθρωποι, κατά ΠΛά-
τωνα φιΛοσοφεΐ, κατά νόμον δικάζει, κατά Λόγο ν, κατά δννα~
μιν, κατά έθνη, κατ' /roc, χαθ' ira. Έν συνθέσει δέ τήν άπό τών
άνω πρός τά κάτω κίνησιν, καί ίδίως τήν άπό τών μεσογείων ή άπα
τοϋ πελάγους είς τήν παραλίαν κίνησιν* οίον, καταπίπτω, καταβάΛ-
Λω, καταβαίνω, κατάγομαι, καταίρειν, κατάγειν, κατιέναι (έπί-
έξορίστων=έπιστρέφειν είς τήν πατρίδα)" ετι δέ σημαίνει καί τό ε-
ναντίον" οίον, κατηγορώ, κατακρίνω.

3) 'Η μετά σημαίνει μετά γενικής μέν τό όμοϋ ή τό όργανον,
μετ' αιτιατικής δέ τό ύστερον" οίον, μετά τοϋ πατρός ερχεται, με-
τά μαχαιρών καί ζύΛων μάχονται, μετά τήν μάχην ήΛθεν. Έν
συνθέσει δέ μέθεξιν ή μεταβολήν" οίον, μετέχω, μετανοώ), μετα-
βάΛΛω.

4) 'Η υπέρ σημαίνει μετά γενικής μέν τό υπεράνω ή ύπεράσπι-
σιν" οίον, ό θεός εθηκε τόν ήΛιον ύπέρ γης, αποθνήσκει νπέρ
πατρίδος. Μετ' αιτιατικής δέ τό υπεράνω, τό μάλλον η τό πλέον"
οίον, ναός υπέρ τήν κρήνην ην, νπέρ δύναμιν πράττει, νπέρ ay—
θρωπον φρονεί, οί ύπέρ τά τεσσαράκοντα ετη γεγονότες. Έν συν-
θέσει δέ τό υπεράνω, ύπεράνωθεν, ύπεροχην, ύπεράσπισιν καί περι-
φρόνησιν' οίον, υπερπηδώ, ύπεράΛΛομαι, υπερέχω, ϋπέρμαχος,
περαποΛογονμαι, ύπερορώ. -

Γ' ΠροΒέβεες καί μετά τών τριών πλαγίο3ν
πτώσεων σ\>ντασσόμ.ενα,&.

§ 253. Καί μετά τών τριών πλαγίων πτώσεων συντάσσοντας vj.
παρά, πρός, έπί, περί, άμφί, ύπό.

1) Ή παρά σημαίνει μετά γενικής μέν τήν άπό προσώπου κί-
νησιν, ή τό ποοερχόμενον ή τό ποιητικόν α'ίτον" οίον, παρά βασι-
Λέως πρέσβεις έρχονται, ήκουσα παρά Σωκράτους, εΛαβον παρά,
τοϋ πατρός, παρά θεοϋ δέδοται, παρά πάντων όμοΛογεΐται- Με-
τά δοτικής δέ τό πλησίον έπί προσώπου, ή έξουσίαν" οίον. οι παίδες
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παρά τω διδασχάΛω σιτοϋνται, παρά σοι κείται σωσαι τήν rΕΛ-
Jdâa. Μετ' αιτιατικής δέ το πλησίον έπί άψυχων, διάρκειαν, δια-
-φοράν, η τό εναντίον, ή τό εκτός* οίον, παρά τήν θάΛασσαν πο-
ρεύονται, παρά ζ or ποταμόν χώμαί είσιν, οία παρά τ àr πΛοϋν
έΛάΛει, παρά τρεις ψήφους, παρά τόν νόμον, παρά φύσιν, παρ'
έΛπίδα. Έν συνθέσει δέ τό πλησίον, όλιγωρίαν, παράβασιν, και δια-
στροφήν* οίον, παρακάθημαι, παραπΛέω, παρορώ, παραβαίνω,
παρανομώ, παρερμηνεύω.

2) ιΗ πρός σημαίνει μετά γενικής μέν καταγωγήν ή συγγένειαν,
ποιηπκόν αΐ'τιον, ορκον (τό ένώπιον) καί τό πρέπον' οίον, ô πρός
μητρός θειος, πρός άνδρός ή γυνή άδικεΐται, πρός θεοΰ, ού πρός
άνδρός σοφοϋ ταϋτα. Μετά δοτικής δέ τό πλησίον ή προσθήκην"
οίον, πρός τω Ευφράτη ποταμό), ός τούτοις, πρός τοις είρημέ-
νοις χαί ταντα είπε. Μετ' αιτιατικής δέ κίνησιν πρός πρόσωπον ή
διεύθυνσιν πρός τι, ή σκοπόν" οίον, έγραφε πρός τόν Κϋρον, πρός
βορράν ή πόΛις έστραμμένη έστί, πρός τό είδέναι τήν αΛήθειαν
μανθάνομεν. Έν συνθέσει δέ διεύθυνσιν πρός τι, τό πλησίον, προσ-
θήκην" οίον, προσέρχομαι, πρoσμέrω, προστίθημι.

/' \ \ > / \

3) CH έπί σημαίνει μετα γενικής μεν το επάνω, το εναντίον, έπο-

^ζήν* οίον, έπί γης, έφ' άμάξης, έπί Σάμου πΛεΐ, έπί Θησέως.
■ Μετά δοτικής δέ τό έπάνω, τό πλησίον καί τό προτρεπτικόν αίτιον*
οίον, ό Κϋρος έφϊ' ΐππω έπορεύετο, έπί τω ποταμω ωκοδόμηται
πόΛις, ô Κϋρος ηδετο τη στοΛη. Μετ' αιτιατικής δέ τό έπάνω ή
κίνησιν άπλήν vi έχθρικήν, ή σκοπόν' οίον, άναβαντες έπί τους ΐπ-
• πονς ήγονντο, έπί τήν θύpar έβάδιζεν, έπί τούς ποΛεμίους
στρατεύεται, πορεύομαι έφ* ϋδωρ. Έν συνθέσει δέ τό έπάνω, τό
ι εναντίον, τό όπισθεν καί προσθήκην" οίον, έποικοδομώ, έπιτίθημι,
επιστρατεύει, έπιφέρεται, έπίχτητος.

4) Ή περί (καί άμφί) σημαίνουσιν μετά γενικής μέν τό περί ού
γίνεται ό λόγος (τήν ύπόθεσιν τού λόγου)" οίον, Λέγει περί αρετή ς,
βουΛεύεται περί ποΛέμου. Μετά δοτικής δέ αίτίαν ή τό πέριξ*
οίον, έδει σαν περί τω χωρίω, περί τη χειρί δαχτύΛιον φέρει.
Μετ' αιτιατικής δέ τό πέριξ, ή τό περίπου, ή ένασχόλησιν* οίον,

Ι περί τήν πόΛιν, περί δρθρον, περί Λύχνων αφάς, περί τους
τριάκοντα άπέθανον, άμφί τά πεντήκοντα έτη έτεΛεύτα ό ΚΛέ-
αρχος, οί περί τήν φιΛοσοφίαν σπουδάζοντες. Έν συνθέσει δέ τό
πέριξ, έπίτασιν καί περιφρόνησιν" οίον, περιβΛέπω, περιβάΛΛω,
περίβΛεπτος, περιχαρής, περιορώ.

5) eH ύπό σημαίνει μετά γενικής μέν τό ύποκάτω, τό ποιητικόν
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η προτρεπτικόν αίτιον' οίον, ό ύπό γης χρυσός, ô Εχτωρ^ άπο-
κτείνεται ύπό τοϋ ΆχιΛΛέως, ύπό Λύπης ύβρίζει. Μετά δοτικής
δέ καί αιτιατικής τό ύποκάτω* οιον, τί έχεις ύπό τω Ιματίω ; έ-
πορεύοντο υπό τό τείχος. Έν~συνθέσει δέ τό ύποκάτω καί τό κρύ-
φιος' οίον, ύποβάΛΛω, υπόγειος, ύποχείριος, υποχωρώ, ύποχΜ-
πτω, νφαιρώ.

§ 254. Προθέσεις κατά τους νεωτέρους γραμματικούς είνε καί τά
μόρια ένεκα (ένεκεν), άνευ, πΛήν, άχρι, μέχρι, χωρίς, έως, ώς,
νή καί μ ά, καί συντάσσονται μετά γενικής, πλην τού ώς, ν ή καί
μά, άτινα συντάσσονται μετ' αιτιατικής' καί τό μέν ώς λέγεται πάν-
τοτε σχεδόν έπί προσώπου' οίον, πορεύεται ώς τόν βασι.Ιέα. Τα
δέ νή καί μά λέγονται έπί ορκου* άλλά τό μέν νή έπί κατωμόσεως
(καταφάσεως), τό δέ μ à έπί άπωμόσεως (αποφάσεως)' οίον, νή Ai"
είπον ταϋτα, «ά //ί" oy* ειπον ταϋτα. Προηγουμένου δέ τού βε-
βαιωτικού ναι, τίθεται τό μα καί έπί κατώμόσεως* οίον, μά τόν
AC είπυν ταϋτα. Άττικώς δέ τίθενται καί όμοΰ άμ,φότερα, ήγού-
μενον τό r?) καί έπιφερόμενον τό ^ά' οίον, νή μά Αία

Σημ. ΑΙ προθέσεις πολλάκις άντ\ νά τεθώσι πρό τών πλαγίων πτώ-
σεων έν συντάξει τίθενται πρό τών ρημάτων έν συνθέσει φυλάττουσα τήν
αυτήν σημασίαν καί σύνταξιν, ήν εΤχον καί ότε συνεχάττοντο μετά τών
πλαγίων πτώσεων διό τά ούτω συντεθειμένα βήματα συντάσσονται δυνά-
μει των προθέσεων καί ούχΙ δυνάμει τής φύσεως αυτών οΤον, κ α τ ε-
ψηφ ίσαντό μο υζζιέψηφίσαντο κατ' έμοΰ, προαπόλλονται τών

ά λ λ ω νζιζάπόλλυνται πρό τ&ν άλλων, π λ α τ ά ν ψ Οποτρέχει --

τρέχει ϋπβ πλατάνω, κλπ. Πολλάκις δέ χάριν σαφήνειας ή έμφάσεως ή
αύτη πρόθεσις τίθεται καί πρό τοΟ ρήματος κα\ πρό τής πλαγίας πτώ-
σεως· οίον, έξήγαγον τάνδράποδα έκ τής οΙκίας, άπήλασε
Χαλδαίους άπό τών α χ ρ ω ν, τό έν ήμΤν ένοικοΰν πνεϋμα.
Καί τουναντίον ένίοτε έλλείπει δλως ή πρόθεσις καί άπό τής πλαγίας
πτώσεως και άπό τοϋ ρήματος· οιον, ο ί Ά θ η ν αΤο ι ή λ θ ο ν πολλφ
σ τ ρ α τ ω=:σΰν πολλψ στρατψ, άπώλοντο αί νήες'αύτοΤς τ ο Τ ς
άνδράσι—συν αύτοΤς τοΤς άνδράσι, Μ α ρ α 0 ώ ν ι=έν Μαραθώνι χ Ε
τά τέκνα κ λ α ί ε ι ς,;=διά τί, νεώτατος δ* ήνΠριαμιδώ ν, δ
καί με γής ύπεξέπεμψεν (ό πατήρ)=δι* δ. 1

περι των αποφατικων μοριων.

§ 255. Δύο είνε τά άποφατικά μόρια τής αρχαίας έλληνικής
γλώσσης, τό ού καί μή, έξ ών κατα σύνθεσιν η παραγωγήν γίνονται

1 ΤοΟτο καλείται ύπό τών άρχαίων γραμματικών σχήμα έλλείψεως
τών προθέσεων, όπερ οί νεώτεροι δέν δέχονται. Ή δέ δοτική π ο λ λ 5>
στρατφ, αύτοΤς άνδράσι λέγεται ύπό τών νεωτέρων γραμματι_
κών δοτική συνοδευτική.



τό οντε, ονάείς, ούχέτι, μηδείς, μ?Γ

χέτι, μηάαμως, κλπ. Πάν δ* ο,τι άν ειπωμεν περί τών απλών ι-
σχύει καί έπί τών συνθέτων καί παραγώγων.

§ 256. Τό μέν οι) σημαίνει άρνησιν άνεξάρτητον, ήτοι προερχομέ-
νων οίκοθεν έκ της βουλήσεως αύτοϋ τοϋ λέγοντος η γράφοντος' τό
δζ μή έξ-ηρτημένην, ήτοι προερχομένην εξωθεν, έπιβαλλομένην ύφ' ε-
τέρου" διό τό μ.έν ού τίθεται όπου ή άρνησις προέρχεται οίκοθεν καί
οπου τά ποάγμ,ατα εινε ώρισμένα καί θετικά, τό δέ μή όπου ή άρ-
νησις προέρχεται εξωθεν καί όπου τά πράγματα εινε άόοιστα καί έν-
δο ιαστά (ύποθετικά)' οίον, ον βονΛομαι, ό θεός ονκ εστίν άδικος,
μ ή Λέγε, μή το άΛηθες γ, μή γένοιτο, κλπ.

Χρηοις τοϋ ο ν> χαί μ ή έ«ί των ανεξαρτήτων

προτάσεων.

§ 257- Έπί τών άνεξαρτήτων προτάσεων τό μέν ού συντάσσεται
μεθ' οριστικής, V) μετ' ευκτικής μετά τοϋ δυνητικοϋ άν' οίον, ού Λέ-
γω, ονχ civ είΛΟίμι. Τό δέ μή μετά πασών τών άλλων εγκλίσεων*
οίον, μή Λέγε, μή ειπης, μή γένοιτο, φώμεν ή μή ψωμεν ;

§ 258. Τό μή συντάσσεται καί μ.εθ' οριστικής" 1) έπί άπευχής
παρελθόντων πραγμάτων* οίον, εϊθε μή έγένετο' 2) επί ερωτήσεων,
εν αίς περιμ-ένεται η ποθείται άποφατική άπόκρισις* οίον, μή τι
νεώτερον σ,γγέΛΛεις ;=ού* ό'ταν ό'μ.ως πεοιμένηται καταφατική ά-
πόκρισις, τίθεται τό ού' οίον, τά αγαθά ού και χαΛά δο'/.εϊ σοι
είναι ;=volL

"Χ-ρήσ&ς τοΟ ο ν> κ ai μ. ή επί των εξ^ρτημ-ενων

προτάσεων.

§ 259. Έπί τών έξηρτημένων προτάσεων τό μέν ού τίθεται είς
τάς αίτιολογικάς καί είδικάς, καί είς τάς άναφορικάς, χρονικάς, πλα-
γίας έρωτηματικάς, οταν ό λόγος είνε περί ώρισμένων καί θετικών
ποαγμάτων, καί είς τάς άποτελεσματικάς προτάσεις, οταν τό ωστε
σΰντάσσηται μεθ' οριστικής* τό δέ μή είς τάς ύποθετικάς, τελικάς,
διστακτικάς, καί είς τάς άναφορικάς, χρονικάς καί πλαγίας έρωττ^-
μ,ατικάς, οταν ό λόγος εινε περί άορίστων καί υποθετικών πραγμά-
των καί είς τάς άποτελεσματικάς, όταν τό συντάσσηται μεθ'
υποτακτικής η προστακτικής.



Τό ου xac μή e«l απαρεμφάτου.

§ 260. Τό άπαρέμφατον δέχεται τό μή, άλλά πολλά τών ειδι-
κών δέχονται καί τό ον οίον, αίρονμαι μή ραθυμεΖν, χρή μή χα~
ταφρονεΖν τον πΛήθονς, ομοΛογεΖς μή είναι άγαθάν μηδέ χα-
Λόν, <ρημι αύτόν ον διαμενεΖν, ήγονμαι αύτούς ον τι διαπρά-
ξεσθαι. Καί μετά τοϋ δυνητικού αν' οίον, οϊός έστι μή âr άπαρ-
νηθήναι, οϊεσθε ον χ âr αυτήν Λα6εΖν

§ 261. Τό*μή τίθεται καί ό'ταν τό άπαρέμφατον εξαρτάται άπό
τοϋ ώστε (ώς) ά'νευ ή μετά τοϋ δυνητικού âr' οίον, ώστε μηκέτι
άμαρτάνειν' τοιαϋτα αϋτοΖς ειργασται, ώστε μήτ' âr ψενδόμε-
ror δεινότερα τών υπαρχόντων κατηγορήσαι. 'Αλλ', δταν τό α-
ποτέλεσμα θεωρήται πιθανόν, τότε τίθεται, εί καί πολυ σπανίως, καί
τό ον οίον, ύμάς πάττας είδέναι ήγονμαι τοϋτον οντω σχαιόν
όντα, ωστε ον δύνασθαι μαθεΖν τά Λεγόμενα.

§ 262. Τά κωλυσεως, άρνήσεως, απαγορεύσεως καί εναντιώσεως
σημαντικά ρήματα (κωλύω, εί'ργω, κατέχω, άπέχω, άπαγορεύω, α-
ποτρέπω, άρνοϋμαι, κλπ.) άπαιτοΰσι τό άπαρέμφατον συνήθως μετά
τοΰ μή, ό'περ δέν άναιρεί τήν τοϋ απαρεμφάτου εννοιαν, άλλά μάλ-
λον επιτείνει τήν φύσει ένυπάρχουσαν έν τοις τοιούτοις ρήμασιν άρ-
νησιν" οίον, έχώΛνον αύτόν μή προσενχεσθαι, άπαγορεύω μή
ποιειν έκκΛησίαν, ήρνονντο μή πεπτωκέναι, άπέσγοντο μ ή έττί
τήν χώραν στ ρατεΰσαι. "Οταν δέ τά ρήματα ταϋτα λέγωνται μετ'
άρνήσεως, τότε είς τό άπαρέμφατον αύτών προστίθεται καί τό ον,
ούχί μετά τό μή (μή ού, μή ούχί)* οίον, ού κωΛυσόμεθα μή ού
μαθεΖν, ονδείς άρνειται τήν άρε τήν μή ού χαΛήν είναι. Καί έπί
ερωτήσεως' οίον,, τίνα οϊει άπαρνήσασΟαι μή ούχί επίστασθαι τά
δίκαια ;

Τό ο ύ καί μ ή Ιτζί μετο^ς.

§ 263. "Απασαι αί μετοχαί δέχονται τό ον, πλην τής υποθετι-
κής, καί τελικής, καί τής άναφορικής καί χρονικής, δταν σημαίνωσιν
αόριστον τι καί όποθετικόν, αιτινες δέχονται τό μήοίον, παρανο-

1 Τό είδικόν άπαρέμφατον, δταν έ'χ^ τόν δυνητικόν 5 ν, δέχεται τά
ο ύ τό δέ τελικόν τό μ ή.

2 Τό μή τίθεται ένίοτε καί είς αΐτιολογικήν καί έναντιωματικήν με-
τοχήν, δταν ή έννοια εΤνε έξ υποκειμένου καί ούχί έξ αντικειμένου.
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μοΰσιν οί Λακεδαιμόνιοι ού διδόν τες σο ι χρυσίον' τί ταϋτα αί-
τιας μ ουδέν ώφεΛουμένη ; φανερός γέγονας ου συγγενής ων'
όρώ ύμάς ού δυναμένους' οί ου δυνάμενοι (οί ού δύνανται)' έρχε-
ται τάΛηθές εις φως ού ζητούμενον (καί τοι ού ζητείται)' όμι.Ιη-
τικός εσει μή δυσερις ών (αν μή δύσερις ής)' άπαντα δόκει ποι-
εΐν, ώς μηδένα Λήσων' ό μή δαρείς ού παιδεύεται (δς αν μή δα-
ρη)* ô μηδέν άδικών ούδενάς δείται νόμου (όστις μηδέν άδικεί).

Σημ. Τό ού καί μ ή τίθενται καί είς τά ουσιαστικά ονόματα ή έπί-
6ετα ή καί έπιρρήματα· καί τό μεν ο ύ, δταν ταΟτα σημαίνωσιν ώρι-
σμένον τι καί θετικόν, τό δέ μ ή, δταν σημαίνωσιν αόριστον τι καί υπο-
θετικό* * οΤον, τήν τ© ν γεφυρών ο ύ δ ι ά λ υ σ ι ν, χωρον ούχ
ά γ ν ό ν, ή μ ή έμπειρία (εί μή τις έ'χη έμπειρίαν), τά μή καλά
(άτινα μή καλά είσι), μ ή καλώς, κλπ.

§ 264. 'Όταν είς άπλήν άρνησιν (ού, μή) είνε ανάγκη νά προσε-
τέθη και τό πρόσωπον ή ό τόπος ή ό χρόνος ή ό τρόπος άποφατι-
κώς, φέρεται διά τών έκ τοΰ αυτοΰ άποφοτικοϋ μορίου συνθέτων
{ουδείς, ούδαμοΰ, ουδέποτε, ουδαμώς, μηδείς, μηδαμοΰ, μηδέποτε,
μ,ηδαμώς), περί ών σημειωτέον ότι, έάν μέν τό άπλοΰν προτάσσηται,
τά άποφατικά ταΰτα μόρια δέν άναιροΰσιν άλληλα, άλλ' έπιτείνουσι
τήν άπλήν άρνησιν* οίον, ουκ έποίησεν ουδέν ούδαμοΰ ουδέποτε
ούδείς, μή Λεγέτω μηδείς μηδέποτε μηδέν ωσαύτως καί άνευ τοΰ
άπλοΰ άποφατικοΰ" οίον, ουδείς ούδαμοΰ ουδέν πράττει, μηδεϊς
μηδαμού μηδέν Λεγέτω. *Αν δέ τό άπλοΰν έπιτάσσηται, άναιροΰ-
σιν άλληλα, ώς·ε ή άποφατική πρότασις ισοδυναμεί τή άντιθέτω κα-
ταφατική" οίον, ουδείς ούδαμοΰ ουδέποτε ουκ άγαπα τήν δόζαν
=πάντες πανταχοΰ πάντοτε άγαπώσι τήν δόξαν, ούδείς τήν ήγε-
μονίαν ουκ άγαπά=πδίς τήν ήγεμονίαν άγαπά.1

§ 265. Τά άποφατικά μόρια τίθενται συνήθως πρό έκείνης τής
λέξεως, τής όποιας τήν εννοιαν άναιροΰσιν* οίον, ού πάντα ορθώς
Λέγει, πάντα ουκ ορθώς Λέγει, πάντα ορθώς ού Λέγει. Πολλάκις
όμως καί μάλιστα έπί άντιθέσεως τίθενται καί μετά τήν άποφασκο-
μένην λέξιν* οίον, ύπερφρονούσι μέν ημάς, ύπομένουσι δέ ού'
όεόν νόμιζε καί σέβου, ζητεί δέ μή.

Hept τών οί» μή χαί μή ού.

§ 266. Έκ τής παραθέσεως τών ού καί μή γίνεται τό ού μ ή
καί μή ού, άτινα εχουσι διάφορον εννοιαν καί σύνταξιν.

1 « Δύο αρνήσεις μίαν κατάφασιν ποιοΟσιν», ελεγον οί παλαιοί γραμ-
ματικοί.
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α' Το ού μή σημαίνει άρντ,σιν εμφαντικών και συντάσσεται μετά β'
συνήθως άορίςου υποτακτικής τ, μέλλοντος οριστικής* οιον, οϋ μή λά-
βηç, ού μή 7Τΐςεύσω=ο~/ι δέν θάπις-εύσω. Σπανίως δέ και μετ'έν- ,
ες-ώτος υποτακτικής" οίον, ού μή δύνηται βασιλεύς ημάςχαταβαλεΐν.

Σημ. ά Τό ου μ ή έπί έρωτήσεως συντάσσεται μετά μέλλοντος opt-
στικής β' προσώπου, καί σημαίνει Ιντονον άπαγόρευσιν ού μ ή λ α λ ή-
σεις; — μή λαλήσης.

Σημ. β' Μεταξύ τοΰ ού και μ ή δυνατόν νά παρεμπέσ^ καί αλλη λέ-
ξις· οΤον, ο il υ ο ι μήμεθέψομαι* άλλ' οΰποτε έξ έμοΰ γε
μή π ά θ η ς τόδε,

β' Τό μ ή ού (μή ουχί) σήμαίνει άπλήν άρνησιν καί ουχί έμ.φαν-
τικήν ώς τό ού μή καί συντάσσεται μετ' απαρεμφάτου π υποθετι-
κής μετοχής, οταν προηγήται άρνησις vj λέξις αρνητική" οίον, ούχ
δσιόν σοι έστι μή ού βοηθεΐν δικαιοσύνη (Πλάτ.), αδύνατον ήν
μη ού μεγάλα βλάπτειν' ούκ αν άζιδπιστος εΐην λέγων μή
ούχί πρότερον φανείς οίός είμι' δνσάλγητος γάρ αν εΐην τοι-
άνδε μή ού κατοικτείρων εδρανΡ1 'Έτι δέ μετ' άπαρεμ,φάτου συν-
τάσσεται τό μή ού, καί δταν τό ρήμα, έξ' ού τό άπαρέμφατον έξαρ-
ταται, εινε κωλύσεως, άπαγορεύσεως, άρνήσεως καί έναντιώσεως σν}-
μαντικόν μετ' άποφατικοϋ τίνος μ.ορίου (§ 262)" οιον, ού χωλνόμεθα.
μή ού βοηθεΐν, ούδείς αρνείται την άρετήν μή ού χαλήν είναι.

§ 267. Έπί δέ τών διστακτικών προτάσεων συντάσσεται μεθ^
υποτακτικής μέν (η μέλλοντος οριστικής), οταντό ρήμ.α, έξ ού εξαρ-
τάται είνε άοχικοΰ χρόνου* μετ' εύκτικής δέ, δταν είνε ιστορικοί»·
(§ 178)* οίον, δέδοικα, μή ού θεμιτόν ή' φοβούμαι, μή ούχ dutο-
θάνη' έδεδοίκειν, μή ούκ άΛοθάνοι έφοβεΐτο, μή ού δύναιτο έχ
τής χώραο έζελθεΐν της βασιλέως.

Σημ. Τό ο ύ τίθεται ενταύθα, 'ίν' άρη τήν εννοιαν τήν έκφραζομένην
υπό τής διστακτικής προτάσεως· διότι τό μ ή, μόνον διστακτικόν ον
(=:μήπως) δέν δύναται νά πράςη τοΰτο' διό τό μέν, δέδοικα μή ά-
π ο θ ά ν η, λέγει ό μή έπιθυμων τόν θάνατον τοΰ νοσοδντος (=φοβοΟ —
μαι, μήπως άποθάνη), τό δέ, δέδοικα μή ούκ ά π ο θ ά ν η, λέγει 6
έπιθυμων τόν θάνατον αύτοΰ («οβοΰμαι μήπως δέν άποθάνη).

1 Οί παλαιοί γραμματικοί έ'λεγον, οτι τό ού μή συντάσσεται δεοτέρο»
άορίστω υποτακτικής, και έν έλλείψει αύτοΰ μέλλοντι οριστικής" άλλ*
ού πάντη ορθώς· διότι ό δαυησινός κανών ό ορίζων, ότι τό δ π ω ς,
δπως μ ή και ού μ ή συντάσσονται μετά β' αορίστου υποτακτικής καί
έν έλλείψει αύτοΰ μετά μέλλοντος όρις-ικής κα\ ουδέποτε μετά α' ένεργ.
ή μέσου άορίστου υποτακτικής δέν άληθεύει κατά πάντα· διότι τά μόρια
ταΰτα ευρίσκονται ένίοτε συντεταγμένα και μετά ένεργηχιχοΰ ή μέσου
άορίστου υποτακτικής.

2 Σημειωτέον, ότι ή πρότασις, είς ήν άποδίδοται ή μετά τοΰ μ ή où
υποθετική μετοχή, εχει πάντοτε τόν δυνητικόν ά ν.
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ΠΕΡΙ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΩΝ.

§ 268. Τά επιρρήματα, ώς καί το ονομα δηλοϊ, προσδιορίζουσα
τά ρήματα, ώς τά επίθετα τά ουσιαστικά" οίον, εύ πράττω, καλώς
λέγω, Λίαν πονεϊ. 'Αλλά πολλάκις προσδιορίζουσι καί τά επίθετα
7i επιθήματα* οίον, λίαν άγαθός, πάνυ ταπεινός, σφόδρα δρι-
ιιύç, λίαν πρωί, πάνυ σαφώς, άλλοθίπόυ, πάλαι ποτέ, κλπ. Δυ-
νατόν δέ καί πλείονα τοϋ ένός επιρρήματα νά άποδοθώσιν είς τό
αύτό ρήμ,α* οίον, χαλώ ς χαι άιχαίως χαί δεόντως πεποίηχε ταϋτα.

Σημ.. 'ίΐς έπιρρήματα λαμβάνονται κα\ πολ)ά έπίθετα και μάλιστα τά
ουδέτερα και τά αριθμητικά χρονικά κα\ -ποσοτικά- οΤον, πολύ γ* α ΰ-
τοΐς μέλει* γ ε λ ? δέ άεΐ κ α \ τά πολλά τους αλαζόνας τού-
τους φιλοσόφους σκώπτει, ταχύ γέγραπται (ή εΐκών), έ-
πειδάν τάχιστα άνέλθης, τριταίος άπήλθεν, σκοταΐος
ήλθε ν, ο! Λακεδαιμόνιοι ύστεροι ήλθον, δρκιος λέγω,
μέγα ψεύδεται, κλπι

§ 269. Τά επιρρήματα ώς πρός τήν σύνταξιν διαιρούνται κυρίως
είς τέσσαρας τάζεις* ά) είς τά μ,ετά ρημάτων συντασσόμενα, β7) είς'
τά μετά πλαγίας πτώσεως ουσιαστικού, γ ) είς τά μετ' επιθέτων,
δ') είς τά μετ' έπιρρημάτων.

Α/ Έπε-ρρήμ-ατα μ,ετά. ρημάτων συντασσόμενα.

§ 270. Τά επιρρήματα προσδιορίζουσι τά ρήματα κυρίως τετρα-
χως, κατά τόπον, χρόνον, τρόπον (ποιότητα) καί ποσόν" διό καί ταύ-
τα είνε κυρίως τεσσάρων ειδών, τοπικά, χρονικά, τροπικά καί πο-
σότητος σημαντικά.

ά. Τοπικά επιρρήματα.

§ 271. Τά τοπικά έπιρρήματα σημαίν.ουσι τόπον η έν στάσει η
εν κινήσει, ήτοι τήν έν τόπω στάσιν, τήν άπό τόπου κίνησιν καί τήν
είς τόπον κίνησιν (§ 4 23)" συντάσσονται δέ τά μέν κινήσεως σημαν-
τικά μ,ετά τών κινήσεως σημαντικών ρημάτων, τά δέ στάσεως μετά
τών στάσεως* οίον, οϋρανόθεν ίρχεται, οΐκαδε πορεύεται, ΐωμεν ε-
χεϊσε, εΐσω φέρονται, αντόΰι μένει, 'Αθήνησιν οικεί, ένδον ην, κλπ.

§ 272. Τά μέν είς ου καί η λήγοντα σημαίνουσι στάσιν καί συν-
τάσσονται μετά τών στάσεως σημαντικών ρημάτων, τά δέ είς οι ση-
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μαίνουσι κίνησιν καί συντάσσονται μετά τών κινήσεως σημαντικών
ρημάτων* οίον, και ποϋ έστιν ούτος ; ποϋ χειται -ή βίβΛος ; jtff
στώ ; ποΐ βώ ; οποί âv εΧθψ 'Αλλ' ενίοτε ειτε £ιά τήν μετά κί-
νησιν στάσιν, είτε διά σύμπτυξιν τών εννοιών συντάσσονται καί αν-
τιστρόφως τά μέν είς ου καί η μετά κινήσεως σημ.αντικών ρημάτων,
τά δέ είς oc μετά στάσεως" οίον, ποϋ βάντος ; όπου βέβηκεν ου-
δείς old ε, πή βώ ; πή τρέψω ; οποί γης έσμεν. Τό αύτό δέ συμ-
βαίνει καί είς τά άλλα τοπικά επιρρήματα" οίον, ένταϋθα κατέφυ-
γε, παρασκευάζεται οικαάε = παρασκευάζεται πορεύεσθαι οικαδε

(§ 316, β' 3).

Σημ. α' Το δέ έ ν τ α 0 0 α, έ'ν 6 α (συνήθως μετά τοΰ δ ή) καί ε ν 6 e ν
λαμβάνονται ένίοτε καί χρονικώς* οΤον, ένταΰθα ε Τ it ε ν 6 Κ Ορο ς
ένθα δήό Θρασύβουλος έ'λεξεν.

§ 273. Σημειωτέον δ' ότι, εάν όλον τόπου τινός έκφράζηται δι'
επιρρήματος καί εινε άνάγκη νά συνεκφρασθή καί μέρος τι αύτοΰ, τό
μέρος τοΰτο φέρεται διά πλαγίας πτώσεως μετά τής ταυτοσήμου τω
έπιρρήματι προθέσεως" οίον, άπήρεν 'Αθήνηθεν εχ τοϋ Πειραιώς,
απέρχεται oïκoθεr έκ της 'Αττικής, κατήρεν 'Αθ-ήναζε εις τον
Πειραιά, πορευόμεθα οικαάε είς ΠοΛεμάρχου, έ.Ιθόντες οικαάε
ώς έμέ, μένει οίκοι έν 'Αττική. Έάν δέ καί τό όλον καί τό μέρος
παρίστανται έν στάσει προθετοπτώτως, τό μέν όλον φέρεται δ^ δο-
τικής μετά της έν, τό δέ μέρος δι' αιτιατικής μετά της κατά' οίον,
εϋροις â' âv αυτόν έν Κορίνθω κατά τό Κράνιον.

β' Χρονικά επιρρήματα.

§ 274. Τών χρονικών έπιρρημάτων τά μέν σημαίνουσι χρόνον εν-
εστώτα, τα δέ παρελθόντα, τά δέ μέλλοντα, τά δέ καί τά τρία
σηρ.εΐα τοΰ χρόνου" διό συντάσσονται τά μέν σημαίνοντα ένεστώτα
χρόνον μετά ρήματος ένεστώτος χρόνου, τά δέ σημαίνοντα παρελ-
θόντα μετά ρήματος παρωχημένου χρόνου, τά δέ σημαίνοντα μέλλον-
τα μετά ρήματος μέλλοντος χρόνου, τά δέ σημαίνοντα καί τά τρία
σημεία τοΰ χρόνου συντάσσονται μετά ρήματος παντός χρόνου* οίον
νυνϊ γράφω, χθες έγραψα, αϋριον γράψω, άρτι έπεπαύμην, νϋττ
γράφω, γράψω, έγραψα, γέγραφα.

Σημ. Τό νϋν παντί χρόνψ συντάσσεται πλήν του υπερσυντελικοΰ τό
δέ νυν\ μόνον ένεστωτι, τό δέ αύτίκα μέλλοντι, τό δέ άρτι πα-
ρψχημένψ οριστικής. Τήν αυτήν σύνταξιν εχει και τό σήμερον προς
τό χθές καί α ΰ ρ ι ο ν, ήτοι τό μέν σήμερον συντάστεται παντί
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χρόνψ πλήν ύπερσοντελικοΟ, τό δέ α δ ρ ι ο ν μέλλοντι. τό δέ y θ έ ς καί
-πρώην παρψχημένψ· τό δέ τ^δη συνήθως μέν μέλλοντι καί πα<

, Sî „ ΦΨΧ^μένψ χρόνω οριστικής συν-

τάσσονται, το δε ο ό π ω παντί χρόνψ πλήν μέλλοντος·, τούναντίον δέ
τό εί σαεί καί αΰθις μόνον μέλλοντι. Τό δέ μεταξύ γενική ή με-
τοχή οΤον, μεταξύ των λόγων, μ ετα ξύ πίν ο ν τ ε ς έ π ό θ ή-
σαν. Πλείονα δέ καί ακριβέστερα ζήτει έν τω περί μοοίων έν τω Μεγά-
λψΣυντακτικφ μου. ' '

γ' Τροπικά κ al ποιότητος σημαντικά επιρρήματα.

§ 275. Τά τροπικά καί ποιότητος σημαντικά έπιρρήματα συντάσ-
σονται μετά παντός χρόνου ρήματος' οίον, χαΛώς Λέγω, Λέξω, ε-
Λεζα, εΐρηχα' ορθώς ποιώ, ποιήσω, έποίησα, πεποίηχα, κλπ.

Σημ. Τό μέν ευ ποιεί ν, κακώς ποιεί ν (εύεργετεΤν, κακοποιείν)
εΤνε ενεργητικά τδν παθ. εύ πάσχει ν, κακΟς πάσχειν (εύεργε-
τεΤσθαι, κακοποιείσθαι)· τόδέεύ λέγειν, κακώς λέγειν (εύλογεΤν
κακολογεΤν) τοϋ εύ άκούειν, κακώς άκούειν (εΰλογεΐσθαι, κακο-
λογεΤσθαι)· τό δέ εύ πράττειν είνε=τ £> εύτυχεΤν, τό δέ κακώς
-πράττει ν=τφ δυστυχεΤν.

δ' Επιρρήματα ποσότητος.

§ 276. Τά ποσότητος έπιρρήματα συντάσσονται μετά παντός
χρόνου ρήματος* οίον, άπα ζ ι\Λθε, ποΛΛάχις έρώ, κλπ. Είς τό πο-
σόν υπάγονται καί τά έπιτατικά" οίον, Mar πονώ, πονήσω, έπό-
I νησαy κλπ.

Β' Έπορρήματα μετά πλαγίας πτώσεως
συντασσόμενα.

§ 277. Τά επιρρήματα συντάσσονται καί μετά πλαγίας πτώσεως,

γενικής, δοτικής (αιτιατικής).

α! Επιρρήματα μετά γενικής συντασσόμενα.

§ 278 Τά μ,ετά γενικής συντασσόμενα έπιρρήματά είσι τά έξης'
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1) Τά μεσότητος τά παραγόμενα έξ έπιθέτων μετά γενικής συν-
τασσομένων" οίον, άζίωςήμών αυτών πολεμήσωμεν, τών μεγίστων
παιδευμάτων άπείρως εχουσιν, γ.\π.

Στ,μ. Τό ε χ ω, ήκωκαΐκεΐμαι καί τινα άλλα μετά τροπικοί ή
ποιότητος σημαντικοΰ έπιρρήματος λεγόμενα συντάσσο.ται μετά γενικής
ονόματος ήτις δέν εινε συντακτική αυτών, άλλα τοΰ τροπικοί» έπιρρή-
ματος· οίον, κ α λ G» ς ε χ ω τ ο 0 σ ώ μ α τ ο ς, ε ΰ ή κ ω φ ρ ε ν δυ ν, ή
Κέρκυρα καλώς παράπλου κείται, κλπ.

2) Τά χρονικά" οίον, ôxjrè τής ώρας, πηνίχα τής ημέρας, κλπ.

3) Τά τοπικά" οίον, ποϋ γής, δπου γνώμης φέρει, έσω, έντός,
«Wor, εγγύς, πλησίον, πόρρω, άνω, άνωθεν, άντι-
χρν, πέραν τινός.

4) Τά ποσότητος" οίον, άπαξ τής ήμέρας, δις τον μηνός, πολ-
λάκις τοΰ ετονς.

5) Τά τακτικά* οιον, εξής τούτων χαί άλλα διηγήσομαι.

6) Τά έπικρυπτικά' οίον, χρύφα τών στρατιωτών, λάθρα τών
πολεμίων.

Ί) Τά διαιρετικά καί εξαιρετικά" οίον, χωρίς τών άλλων, δίχα
στόματος, πάντα έχει πλήν ύγιείας.

Σημ. Τό έξαιρετεκόν πλήν συντάσσεται και όμοιοπτώτως τω ήγου-
μένψ πτωτικω" οΐον, ούκ εστίν άλλος πλήν έγώ· πάντες ε ξ έ-
λιπον τήν πόλιν πλήν οί τά καπηλεία εχοντες.

8) Τά συγκριτικά καί υπερθετικά* οίον, μάλλον τών άλλων,
μάλιστα πάντων, πλέον εμοϋ, ήχιστα πάντων.

Σημ. Τά συγκριτικά συντάσσονται καί όμοιοπτώτως τψ συγκρινομέ-
νω, μεσολαοοΰντος τοΰ ή (§ 41, 47 σημ. ά.)· οΤον, σε μάλλον ή έ-
κ ε t ν ο ν άγαμα ι, συ μάλλον ώφελεΤς με ήέκεΤνος· ώσαύτως
καί μετά ρήματος τής αύτής έγκλίσεως· οΤον, ώφελω μάλλον ή βλ. ά-
πτω έργαζόμενος.

β' Επιρρήματα μετά δοτικής συντασσόμενα.

§ 279- Τά μετά δοτικής συντασσόμενα έπιρρήματά είσι τά έξης"

4) Τά μεσότητος τά παραγόμενα έξ επιθετων μετά δοτικής συν-
τασσομένων' οίον, ομοίως τοις άλλοις, ομοφώνως, όμολογονμένως
τοις είρνμένοις.

2) Τά άθροιστικά* οίον, άμα τή ημέρα, όμον τοις άλλοις, κλπ.

Σημ. Τά μετ' αΐτιατικής συντασσόμενα έπιρρήματα εΤνε μόνον τά 6-
μοτικά, τά οποία οι νεώτεροι γραμματικοί συγκαταλέγουσιν είς τά'
προθέσεις· τήν δέ σύνταξιν αύτών ζήτει έν § 2ο4.
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Γ' Έπερρήματα μετ' έπςβέτων συντασσόμενα.

Λ § 28°" Tà P5^ επιθέτων συντασσόμενα έπι ρ ρήματα εΐνε κυρίως
τά έπιτατικά, τροπικά καί αριθμητικά' οίον, rfjsç παντεΛώς χε-
rat, όΛως σοφός, Λίαν έπιμεΛής, σφόδρα δίχαιος, δις è'r, êxa-
xoy δις.

AS Έπερρήματα μετ' άλλων έπερρημάτων
συντασσόμενα.

_ § 284. Τά μετ* άλλων έπιρρημάτων συντασσόμενα έπιρρήματα
είνε κυρίως τά έπιτατικά, τοπικά καί χρονικά' οίον, Mar 'χα J ώς,
stàrv σαφώς, ένταϋθά που, πάΛαι ποτέ, αεί ποτε, πάΛιν ανθις,
yùr πpώτor κλπ.

Σ^μ. Τά έπιτατικά επιρρήματα τιθέμενα μετά των έπιθέτων καίτων
τροπικών έπιρρημάτων δίδουσιν είς αυτά εννοιαν υπερθετικού- οίον λίαν
σ ο «ρ ό ς = σοφώτατος, πάνυ καλώς γράφει — κάλλιστα, λίαν τα-
χέως τρέχει = τάχιστα, κλπ.

ΠΕΡΙ ΕΠΙΦΩιΝΠΜΛΤΩΝ.

§ 282. Πάντα τά έπιφωνήματα συντάσσονται μετά τών πτωτι-
κών καί ούδέν σχεδόν μετά τών ρημάτων' διαιρούνται δε ώς πρός
τήν σύνταξιν είς δύο, είς τό κλητικόν καί είς τά παθηματικά.

ά Τό κλητικόν έπιφώνημα συντάσσεται μετά κλητικής, καί τίθε-
ται έπί τών αναφωνήσεων" οίον, ώ φίΛε, ώ ârδρες 'Αθηναίοι, ώ αν-
ά ρες διχασταί, ώ Λέγων ευχερώς ό,τι âr βονΛηθής.

β' Τά παθηματικά έπιφωνήματα συντάσσονται τριχώς' 4) μετ'
Ονομαστικής ή κλητικής σημαινούσης τό πάσχον πρόσωπον* οίον, ω
ζΛήμων έγώΐ οϊμοι τάΛας ! ώ μοι έγώ τί πάθω ! φευ, φευ, μή-
τε ρ άθΛία ! 2) μετά γενικής σημαινούσης τό αίτιον τοϋ ψυχικού
•παθήματος" οίον, φευ τής άνοιας ! ώ τής μωρίας / βαβαϊ τής χα-
χίας ! οΐμοι τών χαχών ' 3) μετά δοτικής ή αιτιατικής, σημαινού-
σης τό πάσχον πρόσωπον" οίον, οΐμοι τω ταΛαιπώρω ! οναί μοι !
■αί με δειΛήν !

Σημ. α' Ή γενική τίθεται ένίοτε καί άνευ επιφωνήματος· οίον, τής
δυστυχίας! τής ά ν α ι δ ε ί α ς !

Στ\μ. β' Πολλζ τών παθηματικών έπιφωνημάτων τίθενται καί άνευ
σετωτικοϋ τίνος· οΤον, ΦεΟ, <ρεΰ· ί ώ, ίώ· ε, έ'· αΤ, αΓ κλπ.
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ΣΥΝΔΕΣίΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑί ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

ΑΥΤΩΝ.

§ 283. Ή σύνδεσις τών προτάσεων καί τών μέρων αύτών γίνε-
ται διά τών συνδέσμων" εινε δέ οί σύνδεσμοι κυρίως δέκα είδων'
διό καί δέκα ειδών προτάσεις ύπάρχουσιν* είδικαί, άναφορικαί, χρο-
νικαί, ύποθετικαί, τελικαί, διαζευκτικαι, άντιθετικαί γι έναντιωμα-
τικαί, συμπερασματικαί, αίτιολογικαί. Καί τάς μέν είδικάς, άναφο-
ρικάς, χρονικάς, ύποθετικάς καί τελικάς έξητάσαμεν ήδη έν τώ πε-
ρί έγκλίσεων (§ -130 κλπ.), ένταυθα δέ έξετάζομεν τάς λοιπάς.

Σημ. Αϊ προτάσεις εΤνε δυο είδ©ν, κ ύ ρ ι α ι (πρωτεύουσαι) καί ύ π ο τ α-
γ ε Τ ς (δευτερεύουσαι). Καί κύριαι μέν λέγονταί αί σημαίνουσα ι τήν κυ-
ριωτέραν καί άνεξάρτητον gvvotav (§ 130), υποταγείς δε αί σημάίνοοσάι
τήν ύποδεεστέραν καί έζηρτημένην καί τίθενται είς συμπλ-ήρωσιν τ&ν
κυρίων. Τοιαδται δέ εινε αί είδικαί, άναφορικαί, χρονικαί, ύποθετικαί,.
τελικαί (διαπορητικαί, δις-ακτικαί καί αί πλάγιαι έρωττ,ματικαί) (§ 135)-
ai δέ λοιπαί εΤνε κύριαι· αί δέ ομοειδείς προτάσεις καλοΟνται δ μ ο τ α-
γ et ς.

ά Συμπλεκτικαί προτάσεις.

§ 284. Αί συμπλεκτικαί προτάσεις συνδέονται διά τών συμπλε-
κτικών συνδέσμων, rè καταφατικώς, οϋτε-οϋτε, μήτε-μή-
τε άποφατικώς* οίον, Σωκράτης διαλέγεται χαί περιπατεί, αί Μυ-
χήναι ή Σπάρτη τε, Σωκράτης χαί ΓΓΛάτών ήσαν σοφοί' οϋτε
γράμματα οίδεν, οϋτε νεΐν επίσταται μήτε γέλωτα προπετίί
στέργε, μήτε Λόγον μετά θράσους άποδέχου.

§ 285. Άποφατική σύνδεσις γίνεται καί διά τού ουδέ καί μηδέ,
άλλά μετ' έπιδοτικής συνήθως έννοιας καί σπανίως μεθ' άπλής άπο-
φατικής' οίον, έ.Ιπίζω ουδέ τους πολεμίους με νεΐν ετι=ο\ί μόνον
τους άλλους, άλλ' ουδέ τους πολεμίους* ούδ' Ήραχλης προς δύο'
πρός σου ούδ* έμοϋ φράσω = καί ούκ έμοΰ* δ μηδ' ειπείν τινά
θέμις·

§ 286. Ό μέν χαί προτάσσεται τής λέξεως, ην συνδέει, ό δέ τε
επιφέρεται* διό ό μέν χαί λέγεται προτακτικός, ό δέ τέ επιτακτι-
κός. Σημειωτέον δέ, οτι αρκτικός ών ό χαί, άπαιτεΐ καί ετερον χαί'
οίον, χαί Σωκράτης χαί Πλάτων φιλοσοφοΰσι. Πολλάκις δέ τί-
θενται καί έκ παραλλήλου, * προτασσόμενος ό τέ καί έπκρερόμενος »
χαί πρός σφιγκτοτέραν σύνδεσιν* οίον, άνδρες τε χαϊ γνναΐχες.



S 287. Οί συμπλεκτικοί σύνδεσμοι συνδέουσιν ομοειδή κατ' εν-
νοιαν* διό συνδέουσιν ού μόνον ομοειδή μέρη λόγου* οίον, Σωκράτης
χαί Πλάτων γράφου oc, χρήματα χαί στρατιώτας πέμπει, έγώ
χαί σύ περίπατου μεν, Σωκράτης διαλέγεται χαί περιπατεί, νϋν
χαί αεί' άλλα καί έτεροειδή, ό'ταν είνε τής αύτής εννοίας, ήγουν ο-
νομα μετά άναφορικής μετοχής η ονοματικού άπαρεμφάτου η τής
άναλύσεως αύτών, καί έπίθετον η επίρρημα μετά μετοχής η έμποο-
θέτου τινός, καί έμπρόθετον μετά μετοχής* οίον, τοις φίλοις χαί
τοις άλλως εχουσιν, ή δειλία χαί τό δεδιέναι π pod ότ ας τής
πατρίδος ποιείς έγώ χαί όστις βούλεται, κοινήν τήν πάλιν χαί
τοις άδιχουμένοις έπαμννουσαν διετέλεσαν παρέχοντες, ενάαι-
μόνως χαί -ήσυχος Cfjj άφόβως χαί μετά παρρησίας λαλεί, δια
τό φιλεΐν χαί μεγάλας ελπίδας έχων.

§ 288. Είς τήν συμπλεκτικήν σύνδεσιν υπάγεται καί ή κλιμα-
κωτή καλούμενη σύνδεσις, ήτις γίνεται διά τών ού μόνον--άλλα

χαί, ό'ταν εινε άνάγκη νά προστεθή τι μείζον είς έλαττον, η τουναν-
τίον ελαττόν τι είς μ.εΐζον" οίον, ον σοι μόνον λοιδορήσεται, αλ-
λά χαί έμο'ι Νανσιχύδης ον μόνον έαντόν καί οίκέτας τρέφει,
άλλά πρός τούτοις καί ύς πολλάς.

§ 289. Έάν δέ είνε άνάγκη νά άρθώσιν άμφοτέρων τών προτά-
σεων αί εννοιαι, έν μέν τή πρώτν] επαναλαμβάνεται τό ού, έν δέ τή
δευτέρα τίθεται μετά τόν άλλά ό ουδε άντί τοΰ καί' οίον, ού μό-
νον γράμματα ούχ οίδεν, αλλ' ούδε νεΐν έπίσταται.

Β' Διαζευκτικαί προτάσεις.

§ 290. Αί διαζευκτικαί προτάσεις συνδέονται διά τών διαζευ-
κτικών συνδέσμ.ων ή—η, ητοι-ή, είτε—είτε, έάντε—έάντε, ây-

τε—άντε, νντε-νντε' σημαίνουσι δέ διάζευξιν (χωρισμόν) δύο ή

περισσοτέρων εννοιών*" διό μεταχειριζόμ.εθα αύτάς, όταν θέλωμεν έκ
δύο η περισσοτέρων έννοιών νά θέσωμεν μίαν καί νά άρωμεν τάς λοι-
πάς* οίον ?} ζωή y θάνατος, είς άρχός άνήρ εστω ή Αίας ή 'Ιδο-
μενεύς ή δΐος 'Οδυσσεύς.

§ 291. cO y τίθεται δις η πολλάκις κατά την χρείαν τοϋ λό-
γου, άλλά ό πρώτος δύναται καί νά παραλειφθή, ό'ταν δέν άπαιτή-
ται εμφασις* οίον, δός μοι χρυσόν y άργυρον ή τι τών πολυ-

τιαων.

1 Ο: άρχα*ίοι γραμματικοί ελεγον «θ! διαζευκτικοί σύνδεσμοι διαζεο-
γνύοοσι μέν τάς εννοίας, συνδέουσι δέ τάς προτάσεις».
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§ 292. Ό ήτοι προτάσσεται τοΰ ή, καί τίθεται, δταν εινε άνάγ-
κνι νά έξαοθή τό πρώτον τών διαζευγνυμένων μερών* οίον, ?/rcu
γα&ός ή φαύλος.

§ 293- Οί σύνδεσμοι — είτε, έάντε —- έάντε, άντε -άν-
τε, ήντε — ήντε τίθενται, δταν ή εκλογή τών διαζευγνυμένων θεω-
ρήται άδιάφορος, καί αί εννοιαι είνε ύποθετικαί' συντάσσονται δέ ό
μέν είτε μεθ' οριστικής 7) εύκτικής η καί υποτακτικής (έπί διαπο-
ρήσεως), έτι δέ καί μετά μετοχής* οί δέ λοιποί μ.εθ' υποτακτικής
(§ 149, δ')' οίον, είτε ευγενής πέφυχας, εϊτε έσθλών χαχή' εϊτε
εκ φύσεως μνήμονες ε<εν οί παίδες, εϊτε χαί τούναντίον επι-
λήσμονες' έβουλεύοντο εϊτε καταχαύσωσι τού ς άνδρας, ειτ' άλ-
λο τι χρήσωνται ε'ίτ' άρα καί χρήσιμο ν τι νομίζων αυτόν εί-
ναι, είτε καί άσφαλέστερον οϋτως ήγούμενος' έάντε βούλη, έάν-
τε μή' άντε άρχων, άντε ιδιώτης ων τυγχάνη' ήντε πρός εω,
ήντε πρός έσπεραν, ήντε πρός άρκτον, ήντε πρός μεσημβρίαν
άρζηται πορεύεσθαι. "Ετι δέ καί διά τού κάν(τε) — χάν(τε)' οίον,
καν ρήγμα ή καν στρέμμα καν άλλο τι.

Γ' Ίντιθετικαί ή έναντιωμ,ατικαί προτάσεις.

§ 294. Αί άντιθετικαί ή έναντιωμ,ατικαί προτάσεις συνδέονται

ιδά τών αντιθετικών η έναντιώματικών συνδέσμων, μεν-δέ, μεν

-αλλά, μέν-όμως, μέ)--αλλ' όμως, μέν— όμως δέ, μέν -—

μέν τοι (γε), μέν—μήν, μέν—γέ μήν' σημαίνουσι δέ αντίθεσιν η
έναντίωσιν δύο ν) περισσοτέρων έννοιών* οίον, ô μέν βίος βραχύς,
ή δέ τέχνη μακρά. Τνδεύς μικρός μεν ήν δέμας, αλλά μαχητής'
ή φύσις βούλεται μέν, ον μέν τοι δύναται πάνυ μέν οϋχ ήθε~
λεν, δμως δ' ήναγκάσθη όιιολογήσαι, κλπ.

§ 295. cfl άντίθεσις λο ιπον γίνεται διά τοϋ μέν, προνιγουμ,ένου,
καί τοϋ δέ, έπιφερομένου άπαξ r, πολλάκις κατά τήν χρείαν τοϋ
λόγου έπί μετρίας άντιθέσεως" έπί δέ ίσχυράς έπιφέρεται ό ά,λλά,
δμως, αλλ' δμως, δμως δ έ, μέντοι, μήν, γέ μήν, ού μήν, ο υ μήν
αλλά.

Σημ. Ό μ έ ν τίθεται ένίοτε και άνευ τοΟ δέ καί μάλιστα μετά τοϋ
ου ν (μέν ουν) ή, οταν μετά τό πρώτον μέν έπιφέρηται τό είτα ή
έ'πειτα, διότι ταΰτα συνήθως τίθενται άνευ τοΟ δέ' οίον, α ί σ χ ο ν-
θείην γάρ άν, εί τών μέν άλλών μηδέ τους θεούς' ά ν αμαρ-
τήτους είναι ν ο μ ι ζ ό ν τ ω ν, αυτός τολμώην λέγειν, ώς
ουδέν πώ.ποτε πεπλημμελήκαμεν· πρώτον μένουν ε ύ-
σέβει τά πρός τους θεούς; πρώτον σκεπτέον τοϋτο, e Τ τ α



η επειτα εκείνο. Καί τούναντίον τίθεται ό δ έ, άνευ μέν τοϋ μ έ ν,
οταν έκ τής ακολουθίας τοϋ λόγου ευκόλως έννοήται, ή δταν εΤνε με-
ταοατικός ή προσθετικός· οίον, έδίδασκες γράμματα, έγώ δέ
έφ οίτων = συ μέν εδίδασκες γράμματα, έγώ δέ έφοίτων β ούλο μα ι
δέ ε I π ε Τ ν. Και τά άλλα δέ έναντιωματικά μόρια δύνανται νά τεθωιι
και ανευ τοΰ μέν.

§ 296. Είς τήν αντιθετικών σύνδεσιν υπάγεται καί ή κατ' άοσιν

χουσα τόν à J λά, όστις διά τούτο ενταύθα καλείται θετικός" οίον,
μέτρον δέ αύτοϋ ούχΐ ή ψυχή, à.IX ô τόμος εστίν αγάπα, μή
τήν ύπερβάλλουσαν κτήσιν, άλλά τήν μετρ lay άπόλαυσιν.

§ 297. Ή μέν έχουσα τό ού η τό μή πρότασις λέγεται ά'ρσις
καί προηγείται, ή δέ έχουσα τόν άλλά, θέσις καί επιφέρεται* πολ-
λάκις όμως προηγείται ή θέσις καί επιφέρεται ή άρσις' άλλα τότε ό
άλλά μετατίθεται είς τήν άρσιν τιθέμενος πρό τοϋ ού ή του μη
(=άλλ' ού, άλλά μή), καί ισοδυναμεί τώ καί (=καί ού, καί μή)'
οίον, οί ημέτεροι πρόγονοι δι' άρε τήν, ά.Μ' ού διά τήν τύχην
ένίχησαν=ο\) διά τήν τύχην, άλλά διά άρετήν ένίκησαν, ή δι' άρε-
τήν χαί ού διά τήν τύχ?/ν ένίχησαν είναι βούλου τά περί τήν
έσθήτα (ριλόχαλος, àJJâ μή καλλωπιστής^^ καλλωπιστής, αλ-
ί λά φιλόκαλος; η φιλόχαλος χαί μή καλλωπιστής.

Δ' Συμπερασματικαί προτάσεις.

§ 298. Αί συμπερασματι<ί.αί προτάσεις συνδέονται διά τών συμ-
περασματικών συνδέσμων, ούν, τοίνυν, άρα, ώστε, κλπ., καί ση-
μαίνουσι συμπέρασμα ή συνέπειαν προηγουμένων σκέψεων ή πράξεων*
διό καί συμπερασματικοί ή συλλογιστικοί λόγοι καλούνται" οίον, α-
ναρχία αν καί αταξία ένόμιζον\μας άπολέσθαι δει ούν πολύ
τους άρχοντας έπιμελεστέρονς είναι τους νυν τών πρόσθεν' εί'
είσι βωμοί, είσι χαί θεοί' άλλά μήν είσι βωμοί,' άρα χαί θεοί.
ταχυ δέ τά έν τφ παραδείσω θ-ηρία ô Κϋρος άνηλώχει, ώστε ό
* Αστυάγης ούχ είχε ν αύτώ συ λ λέγειν θηρία, κλπ.

Ε' Αιτιολογικαί προτάσεις.

§ 299. Αί αίτιολογικαί προτάσεις συνδέονται διά τών αιτιολο-
γικών συνδέσμων έπεί, έπειδή, ότι, διότι, γάρ, κλπ., σημαίνούσι
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δέ αίτιον αίτιακοϋ τίνος καί τίθενται συνήθως είς όριστικήν* διό-
τι, ινα προκύψω αίτιατόν (αποτέλεσμα), πρέπει τό αίτιον νά είνε-
πραγματικόν και αληθές" οίον, επειδή έστι τυφλός, ονχ όρά' μ ή
Λέγε ταϋτα ου γάρ ανέχομαι, κλπ.

Σημ. Των αΐτιολογικων συνδέσμων ό μέν έπεί καί έ it ε ι δ ή αΐτιο-
λογοϋσι συνήθως τά κατωτέρω, ό δέ γάρ, διότι καί καθότι τά ά-
νωτέρω, ot δέ λοιποί καί τά άνωτέρω καί τά κατωτέρω- 6 δέ έ π ε \ καί
έπ ε ι δ ή λαμβάνονται πολλάκις χαί χρονικώς.

ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ.

§ 300. Σχήμα συντακτικόν'* λέγεται τό ιδίωμα, καθ* 8 οί αρ-
χαίοι "Ελληνες γράφοντες η λαλοϋντες χάριν έμφάσεως νι συντομίας
παρέβαινον εκουσίως καί έν γνώσει τους συνήθεις καί κοινούς κανό-
νας τής συντάξεως* διό διαφέρει τό συντακτικόν σχήμα τοϋ σολοι-
κισμού" καθότι τό μέν σχήμα είνε μέν παράβασις τών συντακτικών
κανόνων, έκουσία ομως καί εύχρηστος παρά τοίς άρχαίοις* ό δέ σο-
λοικισμός είναι παράβασις άκουσία καί άχρηστος παρά τοις άρχαίοις^.
Εί'δη δέ τών σχημάτων είσί κυρίως όκτώ, ύφ' α ύπάγονται ετερα εί-
δικώτερα σχήματα.

Α' Σχήμα κατά σύνεσιν.

§ 304. Σχήμα κατά σύνεσιν λέγεται τό ιδίωμα τής ελληνικής
γλώσσης, καθ' 6 ή σύνταξις γίνεται κατ' ëvvotav καί ούχί κατά λέ—
ξιν. Διαιρείται δέ είς δύο, είς τό κατά τό νοούμενον η σημαινόμενον,
καί είς τό κατά τό συνώνυμον.

ά. Σχήμα κατά τό νοούμενον η κατά τό σημαινόμενον λέγεται,,
οταν τα περιληπτικά καί περιεκτικά ονόματα έν ένικώ άριθμώ όν-
τα συντάσσωνται μ,ετά πληθ. ρήματος η έπιθέτου καί μάλιστα με-
τοχής (§ 15,2* § 32)" οίον, ό δήμος έψηφίσαντο, ή πληθυς εφα-
σαν, τό πλήθος οιονται, τό στρατόπεδον άνεχώρονν, ό όχλος
ήθροίσθη θαυμάζοντες, τό στράτευμα επορίζετο σΐτον χότττον-
τες τους βοϋς καϊ όνους, φάλαγγες ίλπόμενοι, ή βουλή ήσυ-
χίατ είχεν ουκ άγνοοϋντεο.

1 Λέγεται σο ντακτ ι κ ό ν πρός διάκρισιν τοϋ ρητορικοδ καί γραμ-
ματικοί σχήματος.

(Γαζής)
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G'- κΛτά τό <*υνώνυμον λέγεται, δταν τά επίθετα η αί

μετοχαί δέν τίθωνται κατά τό γένος τών ουσιαστικών, άλλά κατά
τό γένος τοϋ συνωνύμου αυτών* οίον, φΙΛε τέχνον, άντί vtè ή

τταΐ, βρέφος είσορώ φέροντα τ όζον, άντί παιδα φίροντα, τ à μει-
ράχιον εγένετο χαΛός.

§ 302. Τό κατά σύνεσιν σχήμα έπενεργει καί είς τά άναφορικά
καί δεικτικά* οίον, τό τών 1Αθηναίων ναντιχόν, oî ωρμονν χαϊ
τό *Αρχαδιχόγ, ών ήρχε ΚΛεάνωρ' πΛήθει, οϊπερ διχάσονσιν
jζνρώσω τάς 'Αθήνας, οϊ γε Ιμε ύπήρξαν άδιχα ποιοϋνζες (Ήρδ.).
ΚαΛοϋσι δε 'Ιοχάστην με' τοντο γάρ πατήρ εθεζο (τό ό'νομα, έκ
τοϋ καλοϋσι).

Β' Σχήμα Άττιχόν ή Αττική σύνταξις.

§ 303. Σχήμα Άττιχόν ή "Άττιχή σύνταζις λέγεται τό ιδίω-
μα τής αττικής όιαλέκτου, καθ' 8 πληθυντικά ούδέτερα υποκείμενα
συντάσσονται μεθ' ένικοϋ ρήματος (§ 4 5, 4)* οίον, τά κράγματά
έστι δεινά, ταϋτα εΐρηταί μοι.

§ 304. 'Ενίοτε καί μάλιστα έπί εμψύχων ή έπί έννοιας πληθύος
■η έκτάσεως ευρίσκονται πληθυντικά ούδέτερα υποκείμενα καί παρά
τοις Άττικοΐς συντεταγμένα καί μετά πληθυντικού ρήματος* οίον,
τά τέΛη (οί έν τέλει) τών Λακεδαιμονίων νπέσχοντο αντοΖς, τα
^ιειράχια χατεφρόνησανy φανερά ήσαν χαϊ ΐππων χαϊ άνάρώπων
Ζχνη ποΛΛά, ένταϋθα ήσαν τά Σνεννέσιος βασίΛεια.

Σημ. ΓΗ σύνταξις αΰτη λέγεται 'Αττική" διότι μεταχειρίζονται αυ-
τήν οί 'Αττικοί· άλλ' εΰρηται ένίοτε και παρ''Ομήρψ καί "Ιωσιν* οΤον,
-δοϋρασέσηπε.

Γ' Σχήμα Βοιώτιον ή Πινδαρικόν.

§ 305. Σχήμα Βοιώτιον ή Πινδαριχόν λέγεται τό ίδίωρ.α τής
ελληνικής γλώσσης, καθ' 8 πληθυντικά υποκείμενα άρσενικοϋ ή θηλυ-
κοΰ γένους συντάσσονται μεθ' ένικοϋ ρήματος* οίον, ύμνοι τέΛΛεται.

Στιμ. 'Ονομάζεται δέ Βοιώτιον τό σχήμα τοϋτο, διότι μετεχειρίζοντο
αύτό οϊ Βοιωτοί (Αίολεΐς)' άλλ' εϋρηται και παρ' Όμήρψ (έν Ύμνοις),
^Ησιόδψ καί Ήροδότψ. *

Δ' Σχήμα καθ' ολον καί μέρος ή όμοιόπτωτον.

§ 306- Σχήμα χαθ" όΛον χαϊ μέρος ή όμοιόπτωτον καλείται
τό ιδίωμα τής 'ελληνικής γλώσσης, καθ' δ τό ολον έν ταϊς διαιρέσε- #
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σι και έπιμερισμοϊς άντί νά τεθή κατά γενικήν διαιρετικών, ώς α-
παιτεί ή φυσικωτέρα σύνταξις, τίθεται όμοιοπτώτως τοις μ-έρεσιν ν]
τω μέρει' οίον, Οί κλήρον έσημήναντο έκαστος' ούτοι μεν άλ-
λος άλλα Λέγει οί πολέμιοι οί μέν έθαύμαζον, οί άέ έβόων,
οί άέ σννεσκενάζοντο (§ 212, β'), άντί τών πολεμίων οί μέν, κτλ.

Σημ. Τό έ κ ά τ ε ρ ο ς, Εκαστος καί άλλος άλλο συντάσσονται
ότέ μέν μετά πληθυντικού ρήματος συμφωνούντος πρός τό ολον, ότε
όέ μετά ενικοί} συμφωνούντος πρός τό μέρος.

F/ Σχήμα έφέλξεως ή αφομοιώσεως.

§ 307. "Εφελζις ή αφομοίωσις λέγεται τό ίδίωμ.α τής έλληνι-
κής γλώσσης, καθ' ο χάριν συντομίας ή εύφωνίας η έμφάσεως δύο
προτάσεις η λέξεις ανόμοιοι έλκονται πρός άλλήλας ούτως, ώστε ή
ηγουμένη άφομοιοΐ πρός έαυτήν τήν επιφερομένην, η τούναντίον ή έ—
πιφερομένη άφομοιοι πρός έαυτήν τήν ήγουμένην.

§ 308. Ή έφελξις γίνεται κυρίως έπί τών άναφορικών άντωνυ-
μιών κατά τρεις ρ.άλιστα τρόπους, καί είνε ιδίως τών 'Αττικών.

ά "Όταν τό άναφορικόν έλκόμενον ύπό τοϋ άναφερομ.ένου, τίθηται
κατά τήν πτώσιν αύτοϋ καί ούχί κατά τήν πτώσιν, ην απαιτεί τό
ρήμα τής άναφορικής προτάσεως* οίον, άποΛαύω τών αγαθών ών
εχω, άντί â εχω' χρώμαι βιβλίοις οί ς εχω, άντί d ε χω. Καί έλ-
λείψει τοϋ ουσιαστικού" οίον, μέμνημαι ών έπραζα= τών πράξεων,
ας έπραξα. Καί έν έμπροθέτοις* οίον, εισφέρετε αφ' ών έκαστος έ-
χει, άντί άπ' έχείνων, â έκαστος εχει.

Σημ. Ίνα γείνη δέ αύτη ή εφελξις^ πρέπει νά μή ύπάρχη έγκειμένη
δεικτική άντωνυμία, καί τό ρήμα τής άναφορικής προτάσεως νά σον-
τάσσηται μετ' αιτιατικής, τό δέ άναφορικόν νά εΐνε «ντικείμενον καί νά
προσδιορίζη ούσιωδώς τό άναφερόμενον ούσιαστικόν.

β' Γ,Οταν τό άναφορικόν έλκόμενον ύπό τοϋ κατηγορουμένου τί-
θηται κατά τό γένος καί τόν άριθμόν αύτοϋ καί ούχί κατά τό γέ-
νος καί άριθμόν τοϋ άναφερομένου" οίον, Στυγός νδωρ, 0ς μέγις-ος
όρκος' πόλεις είσιν έχεΐναι, owe φωλεούς είναι νομίζεις' τόν ού-
ρανόν, ους πόλους καλοϋσιν λόγοι είσιν, ac ελπίδας ονομάζο-
μεν' παρέστη φόβος, -ήν αιδώ εϊπομεν.

Σημ. α' Γίνεται δε ή τοιαύτη έ'φελξις, δταν τό μέν £>ήμα τής άναφοοι-
κής προτάσεως εινε έκ των δεχόμενων κατηγορούμενον (είναι, γίγνεσθαι
καλεΓσθαι, όνομάζεσθαι, κλπ.), τά δέ άναφορικόν εινε ΰποκείμενον ή άν-
τικείμενον, τό δέ κατηγορούμενον αυτής εινε ούσιαςικόν και έπιφέοηται
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Σημ. β' Τό είδος τοΰτο τής έφέλςεως γίνεται καί έπί των δεικτικων
άντωνυμι&ν, οιον, χίνησις γάρ αύτη μεγίστη δ ή τοίς Έ λ Χ η-
σ t ν έ γ^έ ν ε τ ο, άντι ούτος (ό πόλεμο;) έ γ έ ν ε τ ο κ ί ν η σ ι ς μεγί-
στη- ήσαν δέ ταϋτα δύο τείχη, άντί αύται (αί πύλαι) ήσαν
δύο τείχη, κλπ.

γ' Γ/Οταν τό άναφερόμ,ενον ούσιαστικόν έλκόμενον υπό τοϋ αναφο-
ρικού μετατίθηται εις τήν πρότασιν αύτοϋ λαμβάνον καί τήν πτώσιν
τούτου* οίον, ούτός εστίν Ôv είδες άνδρα άντί ούτος έστιν ό άνήρ,
άν είδες. Καί κατ' άντιστροφήν τών προτάσεων' οιον, Ôv είδες άν-
δρα ούτος έστι' Μελέαγρος τάς τιμάς ας έλαβε φανεραί, άντί
αί τιμαί, ας ό Μελέαγρος έ'λαβε, φανεραί.

Σημ.. α' Έν τή έφέλξει ταύτη τό άρθρον τοϋ ούσιαστικοϋ παοαλεί-
■πεται, άλλά μόνον, όταν τό ούσιαστικόν τίθηται μειά τό άναφορικόν
(ορα τά άνωτέρω παραδείγματα).

Σημ.. β' Ή έ'φελςις αϋτη γίνεται συνήθως έ.ν τή φράσει, ο ύ δ ε ί ς έ ç ι ν
όστις ο ύ · οίον, Γοργίας ούδενίότω ούκ άπεκρίνατ ο~ούδε\ς
ή ν οτω Γοργίας ούκ. άπεκρίνατο* ούδένα κ ί ν δ ο ν ο ν ο ν τ ι ν α ούχ
απέμειναν ο ί πρόγονοι — ουδείς κίνδυνος έστιν, όντινα ούχ υ—έ-
μειναν · ούκ εστίν ή ν τ ι να ο ύ κ ή ρ ς ε ν ά ρ χ ή ν.

§ 309- 'Έφελξις γίνεται καί είς τά άναφορικά επιρρήματα και
μάλιστα είς τά είς θεν' οίον, βήναι εκείθεν, δθεν περ ήκει =
έκεΐσε, ό'Θεν. Καί ελλείψει τοϋ δεικτικού* οίον, οί "Αθηναίοι διεκο-
μίζοντο ευθύς δθεν ύπεζέθεντο τταιδας καί γυναΐκαc=έκεϊθεν
δπου. Έντεϋθεν προήλθον καί τά συνεπτυγμένην εννοιαν έχοντα' οίον,
τον εκείθεν πόλεμον δεύρο ηζοντα=~θΊ εκεί ό'ντα πόλεμον εκεί-
θεν δεϋρο ήξοντα, κλπ.

§ 34 0. "Εφελξις γίνεται καί είς τάς παραβολικά ς προτάσεις,
νάμει τής οποίας αύται άφομ.οιοϋνται πρός τήν κυρίαν πρότασιν" οίον,
όιααι τους νεωτέρους πυνθάνεσθαι, ώσπερ καί έμέ, άντί ωσπερ

§ 314. Η εφε,
α' Γ/Οταν τό συνδετικόν ρήμα συμφωνή πρός τό κατηγορούμενον
καί ουχί πρός τό ύποκείμενον (§ Ί 6)* οιον, ούτοι (οί σοφισταί) φα-
νερά έστι λώδη τ ε καί διαφθορά τών συγγιγνομένων' ύπόλοι-
πόν έστιν οί στρατηγοί' αί Θήβαι Αίγυπτος έκαλεΐτο' οί άντι-
λέγοντες όχλος καί βασκανία κατεφαίνοντο' οί 'Αθηναίοι έκτι-
σαν το χωρίον τούτο, όπερ πρότερον έννέα όδοι έκαλούντο.

β' 'Όταν έπί τών συνθέτων προτάσεων, πολλών όντων τών υπο-
κειμένων, τό ρήμα τίθηται ένικώς κατά τό έπικρατέστερον η πλη-
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ν

σιέστερον (§ 22)' οίον, d βασιΛεύς καί οί συν αύτώ διώκων είσ-
π/.τΓει είς τό στρατόπεδον οί παίδες χαϊ ό δήμος πΛέον εχει'
έστρατήγει τών νεών Άριστεύς χαί ΚαΛΛιχράτης χαί Τιμάνωρ"
Αίγυπτος χαί Κύπρος άφέστηκεν.

§ 31 2, Είς τήν εφελξιν ύπάγουσιν οί γραμματικοί καί τά εξής
σχήματα.

α' Τό της ύπαΛΛαγής, καθ' 8 τό έπίθετον άντί νά συμφωνή πρός
τό ούσιαστικόν, είς ο φυσικώς άνήκει, συμφωνεί πρός αλλο, είς 8 δέν
άνήκει φυσικώς" οίον, Λευχοπήχεις χτύπους χειροΐν, άντί χτύπους
Λευχοπηχέοιν χειροΐν.

β' Τό σχήμα τής μεταθέσεως, καθ' 8 λέξις τις χάριν ευφωνίας 7]
έμφάσεως μετατοπεΐται άπό τής οικείας θέσεως εις αλλην μή οίκείαν"
οίον, rtàrzro)*- πάσι πάντες εχθιστοί είσι Καρχηδόνιοι Ρω~
μαίοις, άντί πάντες γάρ Καρχηδόνιοι πάντων εχθιστοί είσι
πάσι 1Ρωμαίοις" sr άΛΛοτε άΛΛη, άντί ir άΛΛη άΛΛοτε.

§ 3d 3. Είς τήν μετάθεσιν υπάγονται"

4) Ή πρόΛηψις, καθ' ήν τό ύποκείμενον ύποταγοϋς προτάσεο>ς
μετατίθεται είς τήν κυρίαν είς τόπον άντικειμένου" οίον, Λέγουσι
δ* ημάς, ώο άχίνδυνον βίον ζώμεν, άντί Λέγουσιν, d>c
χαί μοι τόν νίόν είπέ, εί μεμάθηχε τήν τέχνην, άντί χαί μοι
είπέ, εί ό υιός μεμάθηχε τήν τέχνην.

2) Τό ύπερθατόν, καθ'8 λέξις τις διαχωρίζεται διά παρενθέσεως
άλλης άπ' εκείνης, πρός ήν άποδίδοται" οίον, τήν τοϋ άγαθοϋ ει-
κόνα ήθους, άντί τήν εικόνα τοϋ αγαθού ήθους.

3) Τό χιαστόν, καθ' 8 δύο έπιφερόμεναι λέξεις ή προτάσεις απο-
δίδονται είς τάς προηγουμένας κατ' άντίθετον τάξιν, ώστε ή άντα-
πόδοσις αυτών παρίστησι τό σχήμα τοΰ Χ" οίον, οί τήν φροντίδα
έχοντες, οιμωγή τε καί εϋχωΛή όΛΛύντων καί όΛΛυμένων.

οί τήν οιμωγή ^^ εύχωΛή

φροντίδα _/\_έχοντες όΛΛύντων _/\^όΛΛυμένων.

ί) ΚύχΛος, καθ' ον πλείονες τών δύο λέξεων ή προτάσεων απο-
δίδονται είς τάς ήγουμένας κατ' άντίστροφον τάξιν, ώστε ή πρώττ,
τών έπιφερομένων άποδίόοται είς τήν έσχάτην τών ήγουαένων καί
ουτω καθ έξης* οίον, ό τά τής πόΛεως πράγματα πράσσων' τριών
όντων τών βίων, τοϋ μεν πρακτικού, τοϋ δέ θεωρητικού, τούδε
άποΛαυστικοΰ, ό μεν έκΛυτος καί δοϋΛος τών ηδονών ζωώδης
καί μιχροπρεπής έστιν' ό δέ θεωρητικός, τοϋ πρακτικού διαμαρ-
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τάνων, ανωφελής' ô δέ πρακτικός άμοιρήσας φιλοσοφίας αμου-
σος χαί πλημμελής.

5) Τό άντε στ ρ α μ μέν or, καθ'δ αί άναφορικαί, χρονικαί, ύποθε-
τικαί, είδικαί, τελικαί καί όμοιωματικαί προτάσεις προτάσσονται
τών κυρίων άντί νά έπιτάσσωνται* οίον, δ τις βούλεται τοϋτο χαί
οιεται ότε έμαθε (ό ίππος) μή τρώγειν, τότε άπέθανεν' εύλαβοϋ
τάς όιαβολάς χαν ψευδείς ώσιν ότι αληθή λέγεις ο?δα' ίνα μή
αποπλανώ υμάς άπό τής υποθέσεως, έχεΐνο μέμνησθε' ώσπερ
γαρ τώ σώματι φώς ô ήλιος, οϋτω ψυχή προσευχή.

6) Τό πρωθύστερον, καθ' 8 προτάσσεται τό φύσει ύστερον καί
•επιφέρεται τό φύσει πρότερον" οίον, θρέψασα τεκοϋσά τε πότνια
jzήτηρ' άνεσάν τε πύλας χαί άπώσαν όχήας.

ς·' Σχήμα πλεονασμού.

§ 34 4. Πλεονασμός λέγεται τό ιδίωμα τής ελληνικής γλώσσης,
καθ' 8 προστίθεται είς τόν λόγον μία ή πλείονες λέξεις, αιτινες φαί-
νονται μέν ώς περιτταί, χρησιμεύουσιν δμως πρός δύναμιν, χάριν
καί εμφασιν τοΰ λόγου ή πρός περιγραφήν τού πράγματος* οίον, εφη
Λέγων, Λέγει φάς, δρόμω θεΐν, φεύγειν φυγή, όφθαλμοΐς ôpâv,
πάλιν αύθις, αν πάλιν, όρώντων βΛεπόντων υμών, χιών λευ-
χή, Λενχδν γάλα, οίχοδομεΐν οιχίαν, έζ ούρανόθεν, έκ τής οί-
χίας έζήγαγον τάνδράποδα, κλπ.

§ 34 5. Είς τόν πλεονασμόν υπάγονται"

α' Τό έχ παραλλήλου, καθ' ô μία καί ή αύτη έννοια εκφράζεται
£ιά δύο αντιφατικών λέξεων έκφερομένων, τής μέν καταφατικώς, τής
Sk άποφατικώς" οίον, γνωστά χούχ άγνωστα, έχων χαί ουκ άκων,
μέγιστον χαί ονχ ηχιστα έβΛαψεν ό παιανισμός, ούχ ηχιστα,
άΛλά μάλιστα, κλπ.

β" To ίν διά άυοΐν, καθ' β τό έπίθετον ούσιαστικοϋ τίνος μετα-
βάλλεται είς τό σύστοιχον ούσιαστικόν καί συνδέεται διά τών συμ-
πλεκτικών συνδέσμων* οίον, χρυσόν χαί φιάλας, άντί χρυσάς φιά-
Λας* έσθητί τε χαί χρυσώ, άντί έσθήτι χρυσή' στεφάνοις ϊπποις
τε, άντί ίππιχοΐς στεφάνοις, κλπ.

Ζ' Σχήμα ελλείψεως.

§ 34 6. "ΈΛλειψις λέγεται τό ιδίωμα τής ελληνικής γλώσσης,
καθ' 8 οί αρχαίοι λαλοϋντες η γράφοντες παρέλειπον λέξεις τινάς ή



προτάσεις, δταν ήδύναντο νά έννοώνταί ri έξωθεν, η εκ τών ανωτέρω
η κατωτέρω, ώς πολλαχοϋ έν τοις έμπροσθεν εΐόομεν" οίον, γράφω
(έγώ), φασίν (οί άνθρωποι), έστεφάνωσαν Θεμιστοκλέα, ήρίστευσε
γάρ (Θεμιστοκλής), 'Αλέξανδρος ήν Φιλίππου (υιός), κοιμάται
βαθύν (ύπνο ν), όποτέραν τραπώ (δδόν), μετέβησαν είς ζ ήν Φι-
λίππου (χώραν), μείνανζες έν ζαΐς εαυτών (πατρίσιν), αρανζες
(τήν άγκυραν) επλεον, μή ληφθής (δρα), κλπ.

§ 317. Σημειώσεως δέ άξιον ένταϋθα είνε, οτι μετά τό ούδέτερον
τής αναφορικής αντωνυμίας (ο) παραλείπεται τό δεικτικόν (ζοϋζο)
μετά τοϋ έσζίν οιον, καϊ ô μάλιστα ήνίασέ με, ότι και ώνείδιζεν
έμέ=ο μάλιστα ήνίασεν έμέ, εστι τοϋτο, οτι ....

§ 318. Ιδιαίτερα είδη τής έλλείψεως εινε'

α' Ή άποσιώπησις, καθ' ην άρξάμενος ήδη ό λόγος διακόπτεται ,
χάριν ρητορικού σκοποϋ καί μένει άτελής' οίον, αλλ' έμοί μέν ....
ού βούλομαι δε δυσχερές ειπείν ού^έν αρχόμενος τοϋ λόγου.
Είς τό σχήμα τής άποσιώπήσεως υπάγονται"

1) Τό άνανταπόδοτον, οταν δηλ. παοαλείπηται^ ή άπόδοσις τοϋ
υποθετικού λόγου" οίον, έάν μέν έχων πείθηται (εύ ε χει), et δε μή7
ώς ξύλον διαστρεφόμενον εύθύνουσιν άπειλαΐς και πληγαις"
άλλ' εί μέν δώσουσι γέρας μεγάθυμοι 'Αχαιοί (εύ έχει), εί δέ
κε μή δώωσιν.

2) Ό δυνητικός λόγος, όταν δηλ. παραλείπηται ή πρότασις τοϋ
υποθετικού λόγου (§ 152)' οιον, ελεγον άν, λέγοιμι άν, κλπ.

β' Ή βραχυλογία, καθ' ήν τά δυνάμενα άλλως νά έκφρασθώσι
διά περισσοτέρων λέξεων έκφράζονται δι' όλιγωτέρων* εΐδη δέ αύτής
είνε τρία.

1) Τό άπό κοινοϋ, δταν ή αύτη λέξις άντί νά τεθή δις τίθεται
άπαξ" οίον, έγώ μέν ιατρός είμι, σύ δέ ούκ εί (ιατρός)" έγώ μέν
διώκω (άρετήν), σύ δέ φεύγεις άρε τήν' χώραν έχετε ονδεν ήττον
ήμών εντιμον=ττις χώρας ημών.

2) Τό έξ αναλόγου, οταν ή αύτη λέξις λαμβάνηται μέν έκ τών
ανωτέρω, άλλα κατ' άλλον σχηματισμών καί τύπον" οίον, έστεφά-
νωσαν Θεμιστοκλέα ήρίστευσε γάρ (ό Θεμιστοκλής)' σύ "Ελλην
εί και νμείς (έσμέν).

3) Τό ζεϋγμα, καθ' δ δύο η πλείονα υποκείμενα η αντικείμενα
άποδίδονται είς εν ρήμα (η μετοχήν), όπερ αρμόζει είς εν yj εις τινα
μόνον τών υποκειμένων ή άντικειμένων, είς δέ τά λοιπά εννοούν-
ται άλλα ρήματα κατάλληλα πρός τήν έννοιαν' οίον, o^et <ρώς
λιστον και κρότον χειρών πολύν (ακούσει), otVou πινομ^νου χαί
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clzoviiaQiομένου), ή μέν (θέτις) <Uro, Ζίύς Jfi jrpôç cW-

μον (εβη).

Είς το ζεϋγμ.α υπάγεται και το σχήμα τής σνμπτύξεως τών εν-
νοιών, καθ' ο πλείονες εννοιαι εκφράζονται δι' όλιγωτέρων λέξεων*
οίον, άνίσταζο είς οίχημα = άνίστατο, ΐνα πορευθή είς οίκημα*
ταύζην τήν ττόΛιν εξέΛιττον οί ενοιχοϋντες μετά Συεννέσιος είς
χωρίον οχυρό ν = ταύτην τήν πάλιν έξέλιπον, καταφυγόντες μετά
Συεννέσιος είς χ^ωρίον όχυρόν* παραγγέ.ΙΛει είς τά όπλα — παραγ-
γέλλει ίέναι είς τά όπλα" ωσαύτως καί έπί τών άναφωνήσεων' οίον,
βοά τΐΰρ χαί άιχέΛΛας=$οά φέρειν αύτώ πυρ και δικέλλας* έβόα
τις τών ξένων, βοήθεια, κλπ.

4) Τό άσννόετον, καθ' Ô δύο η περισσότεοαι'λέξεις, η προτάσεις
χάριν γοογότητος ή έμφάσεως η πάθους ψυχής φέρονται άσυν^έτως*
οίον, ήνίχα ΤΤύάνα. Ποτίδαια, Μεθώνη, Παγασαί, zâJJa πο-
Λιορχούμενα άτζηγγέ.ΙΛεζο' συμθαΑόνζες τάς ασπίδας εωθονν-
το, εμάχοντο, άπέχτεινον, άπέθνησχον.

Η' Σχήμα άνακόλουθον.

§ 319. ΆναχόΛονθον σχήμΐχ λέγεται τό ιδίωμα τής έλληνικής
γλώσσης, καθ' 8 τό τέλος τής προτάσεως δέν συμφωνεί συντακτικώς
πρός τήν άρχην, άλλ' άλλως άρχεται ή πρότασις καί άλλως τελευ-
τα' γίνεται δε κατά πολλούς καί διαφόρους τρόπους' ιδίως δέ κατά
τέσσαρας.

ά "Οταν μετοχή ονομαστικής πτώσειος έν αρχή ή έν τέλει τής
προτάσεως τεθείσα άποδίδωται χάριν έμφάσεως ή συντομίας είς έ-
τεροπρόσωπον ρήμ.α" οίον, άποδΛέγας προς τον στό.Ιον, εδοζέ μοι
πάγχαΛος είναι χαί τοις Συραχουσίοις χατάπΛηζις εγένετο, ό-

~ 1

ρωντες ·

β' "Οταν αιτιατική ούσιαστικοϋ τίνος τεθείσα έν άρχή τής προ-

χη - - . . , . .

ζήν Καννον ττρόζερον ού βουΛομενην συμμαχέειν, ώς έτέπρη-

σαν ζάς Σάράις, ζόζε σ(ρι χαί αϋτη προσεγένεζο.

γ' "Οταν έπί τών έπιμ,ερισμών τό ολον άντί νά τεθή είς γενικην

1 Τοιούτον κα\ τό τής καθωμιλημένης· έγώ διά ταϋτα δέν με
μέλει.
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τίθηται όμοιοπτώτως τοις μέρεσιν (§ 212, β')' οίον, όσοι, τνραν-
νεϊν έπιχειρήσαντες, οί μέν αυτών χαί ταχύ πάμπαν χατεΛύ-
θησαν, οί δέ . . . . θαυμάζονται οικίαι αί μέν πολλαί πεπτώ-
χεσαγ, όλίγαι δέ περιήσαν.

δ' "Οταν τό ρήμα τών παραβολικών και τών διά τοΰ η έκφερο-

μένων συγκριτικών προτάσεων, άντί νά συμφο)νή πρός τό ύποκείμε-
νον τής κυρίας προτάσεως, συμφωνεί πρός τό εαυτών* οίον, ο σο ι, ώσ-
περ καί ήαεΐς ύπ* Αθηναίων έπιβουλευόμεθα, άντί δσοι επιβου-
λεύονται, ώσπερ καί ήμεΐς' ή τύχη άεί βέίτιον η ήμεΐς ήμών
αύτών έπιμελούμεθα. Άλλά τό είδος τούτο υπάγεται κυρίως είς
-τήν εφελξιν (§ 307).

Σημ. Είς τό άνακόλουθον σχήμα υπάγεται κα'ι ή ονομαστική α-
πόλυτος (§ 118).

σχηματα. τινα τησ ρητορικησ και των
γραμματικων.

§ 320. Πρός τοις είρημένοις συντακτικοΐς σχήμασιν έπισυνάπτο-
μεν ώδε καί τινα τής ρητορικής καί τών γραμματικών, άτινα συχνό-
τατα άπαντώσιν έν τοις δοκίμοις συγγραφεΰσι, καί οί διδάσκαλοι
πολλάκις μνημονεύουσιν αυτά* είσι δέ τά εξής.

ά Ειρωνεία, οτάν μετά πικρίας λέγωνται τά εναντία τών υπαρ-
χόντων" οίον, ô καλός, ô τίμιος, ό σοφός, ô θαυμάσιος, άντί ô κα-
κός, ό άτιμος, ό αμαθής, κλπ.

β' Π ροσωποποιία, οταν είς τά άψυχα άποδίδωται πρόσωπον"
οίον, ό μέν ούν παρών χαιρός, ώ άνδρες 'Αθηναίοι, μόνον ουχί
Λέγει φωνήν άφιείς' οί ουρανοί διηγούνται δόζαν θεού' ροιά χαί
μηλέα ήριζον περί κάλλους.

γ' 'Ονοματοποιία, όταν τό ονομα πλάττηται άπό τοϋ ήχου του
■σημαινομένου' οίον, φλοίσβος (ό ήχος τής θαλάσσης), έκλαγζαν όϊ-
στοί, κλπ.

δ' Μεταφορά, όταν λέξις τις μεταφέρηται άπό τής κυρίας ση-
μασίας είς άλλην μή κυρίαν" οίον, ποιμήν λαών, άντί άρχων' κο-
ρυφή, κνήμη, πόδες όρους' πυρ έρωτος' σιδήρειον στήθος' δόλους
ράπτειν' προπέποται τά πράγματα τής πόλεως, κλπ.

έ Εύφημία, όταν είς κακόν τι άποδίδωμεν ,καλόν όνομα" οίον
ευώνυμος, αριστερά χειρ, εΰζεινος πόντος, κλπ.* ούτω καί τά παο*
ήμϊν γλυχάόι=ζέϊ&ι, τόν επιασε τό καλόν τον θεού = κατελή-
φθη υπό επιληψίας, κλπ.
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ς·' Λιτότης, οταν μία καταφατική έννοια έκφράζηται δι' αντι-
φατικής (αντιθέτου) λέξεως άποφατικώς, οταν εινε άνάγκη νά έκ-
φρασθή ελαττόν τι τοϋ υπάρχοντος* οίον, ουκ άγνωστα = γνωστάτ
ούχ ^*ισ-Γα=μάλιστα, rcîc Σνρακουσίοις καζάηΜ,ξις ουκ οΛίγη
έγένετο, ουκ άγνοώ, κλπ.

ζ' "Όζύμωρον, οταν δύο άντιφατικαί (έναντίαι) λέξεις συμπαρα-
τίθωνται ούτως άγχίνως, ώστε νά φαίνηται άντίφασίς τις τών έν-
νοιών, έν ώ δέν υπάρχει τοιαύτη* οίον, σπεύδε βραδέως ωσαύτως;
καί έπί τής συνθέσεως τών λέξεων* μωρόσοφος, κάΛΛαισχρος, χΛαυ-
σίγεΛως , κλπ.

ή *Ανθυποφορά, όταν ό λέγων ή ό γράφων, θέλων ν' αναίρεση έν-
δεχομένην ενστασίν τίνος τών αντιδίκων ή των άκροατών, ' έκ'φέρνρ
αυτήν έρωτηματικως, καί εύθυς κατόπιν άναιρή αύτήν δια τοϋ άνθυ-
ποφορικοϋ άΛΛά' οίον, τί βουΛόμενοι μετεπέμπεσθε αυτούς; έπί
τήν είρήνην ; άΛΛ* νπήρχεν άπασιν' άΛΛ' έπί τόν πόΛεμον \
άΛΛ* αυτοί περί ειρήνης έβουΛεύεσθε.

θ' Παρήχνσις, δταν συνεκφωνώνται δύο ή περισσότερα», λέξεις,
εχουσαι μέν τόν αύτόν ήχον, διάφορον όμως σημαινόμενον" οίον, έσω-
σα σ* ώς ϊσασιν ΈΛΛήνων όσοι' τνφΛός τά τ' ωτα τόν τε νουν
■τά τ* ομ ματ* εί.

ί ΠοΛνπτωτον, οταν τό αύτό όνομα έπαναλαμβάνηται είς τήν
αύτήν πρότασιν έν διαφόρω πτώσει" οίον, πάντων γάρ πάσι πάν-
τες εχθ ιστοί Καρχηδόνιοι fΡωμαίοις' πόνος πόνω πόνον φέρει.

ια' Περίφρασις, δταν τά δυνάμενα νά έκφρασθώσι δι' όλιγωτέρων
λέξεων, έκφράζωνται διά περισσοτέρων* οίον, τήν μάθησιν ποιεΐσθεΎ
άντί μανθάνετε' παραίνεσιν καϊ άζίωσιν εχομεν, άντί παραι-
νοϋμεν καϊ άζκοϋμεν τυγχάνομεν όντες, άντί εσμέν υϊες *Α-
χαιών, παίδες ΈΛΛήνων, παίδες ιατρών, άντί 'Αχαιοί, "ΕΛΛη-
-νες, ιατροί' δι οργής εχω, έν οργή είμι, άντί οργίζομαι οί άπό··
της στοάς, ot àjro row βήματος, άντί ο/ Στωικοί, ο* ρήτορες'
συος χρήμα μέγα, άντί μέγας συς' τό χρήμα τών νυκτών, άντί
at -νύκτες κλπ.

ιβ' ,Αντίπτωσις, δταν πτώσίς τις τίθηται άντί άλλης" οίον, οί
άνθρωποι êv τών κτισμάτων τοις θεοίς είσιν, άντί τώκ θεών' η
πατρώα ήμιν οικία ύπό ποΛΛών ποιητώ> έγκεκωμίασται, κλπ.

ιγ' *Αντιχρονισμός, οταν χρόνος τις τίθητα άντ' άλλου* οίον,.
Τισσαφέρνης διαβάΛΛει τόν Κϋρον, άντί διέβαΛε' μέμνημαι, χέ-
κτημαι, οιδα, έρχομαι, καταβαίνω, άντί χαταβήσομαι, έΛεύσο-
jtai (§ ''185—189, σημ.).
! " - · '
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ιδ' Συνωνυμία, οταν ή αύτη έννοια έκφράζηται διά δύο ταύτο-
σήμων λέξεων' οίον, θάνατον, μόρον τε' θοών ώκυάλων νεών.

ιέ Άντονομασία, δταν πατρωνυμικών ή άλλο τι ονομα έξοχότη-
τος ένεκα λαμβάνηται άντί τών κυρίων" οίον, Πηλείδης, άντί Ά-
χιλλεύι., Άτρεΐδαι, άντί 'Αγαμέμνων χαί Μενέλαος' ό ποιητής,
à ρήτωρ, άντί ό rΌμηρος, ô Δημοσθένης-

ις' Σ υνεκδοχή, Ί) οταν τίθηται τό μέρος άντί τοϋ ό'λου* οίον,
τοίην κεφαλήν ποθέω, άντί τοιούτον άνδρα δΐον όμμα = Ζεύς*
κάρα Ίοκάστης='Ιοκάστη" κώπη=ν<χυς' 2) όταν λαμβανηται ή ύ-
λη άντί του έξ αύτής πεποιημένου' οίον, σίδηρος άντί ξίφος, ή ό-
πλο ν' μελία=δόρυ έκ ξύλου μελίας* 3) οταν λαμβάνηται τό γένος
άντί τοϋ είδους καί τούναντίον τό είδος άντί τοϋ γένους* οίον, λά-
χανον, άντί ή κράμβη' πετεινός, άντί άλέχτωρ' σίτος, άντί τροφή.

ιζ' Μετωνυμία, ό'ταν τίθηται 4) τό αίτιον (ό'ργανον, έφευρετής)
άντί τοϋ αιτιατού" οιον, Λημήτηρ, άντί σίτος' Βάκχος, άντί οίνος'
νΑρης, άντί πόλεμος' "Ηφαιστος, άντί πυρ' Ποσειδών, άντί θά-
λασσα' ασπίς, άντί ασπιδοφόροι 'ίπποι, άντί ιππείς' 2) τό ση-
μείον άντί τοϋ σημαινομένου* οίον, έλαιαy άντί ειρήνη' δάφνη, άν-
τί νίχη, κλπ. 3) τό περιέχον άντί τοϋ περιεχομένου καί τούναντίον
τό περιεχόμενον άντί τοϋ περιέχοντος" οίον, ή πόλις άντί οί πολΐ-
ται ή βουλή, άντί οί ■βουλευταί' ιχθύς, έλατο ν, όψα, λάχανα,
κλπ., άντί άγορά, έν -ί) πωλοϋνται οί ίχθύες, ro ελαιον, κ,λπ.

ιή Άντιμέρεια ή εναλλαγή, δταν μέρος τι λόγου τίθηται άντ'ά'λ-
λου" 4) τό άφγ,ρημένον άντί τοϋ συγκεκριμένου* οίον, πάσα συμμαχία,
έπιχωρήσει, άντί .-nrarrfc Οί σύμμαχοι' πάσα θεραπεία εϊπετο,άντϊ
πάντες οί θεράποντες' ή ήλιχία= οίήλικιώται' ή όμηλικία== οί ό-
μήλικες" ^ δουλεία, άντί οί δοϋλοι' 7) φυλακή, ή νεότης, άντί οί
λακες, οί νέοι, κλπ. 2) τό ούσιαςικόν άντί τοϋ επιθέτου* οίον, 77"
μετέραν πόλιν παίδευσιν είναι τής * Ελλάδος, άντί παιδεύτριαν'
ή * Ελλάς φωνή, άντί 'Ελληνική φωνή' β ίη Ήρακλέου ί,άντί βίαιος
rΗρακλής' νόσος, άντί λυμεών' όλεθρος, άντί ολέθριος, κλ. 3)τά ου-
δέτερα τών επιθέτων καί τών μετοχών άντί τών συστοίχων ούσιας·. α-
φηρημένων' οίον, rô πιςόν, τό αγαθόν, τό θείον, το δεδιός, τό υπερ-
βάλλον, άντί ή πίςις,ή άγαθότης,ή θεότης, τό δέος, ή ύπε^βολή' τό
έμόν, τά ήμέτερα, άντί έγώ, ήμεΐς' 4) τά άναρθρα ούδέτερα τών είς
ικός κτητικών άντί τών πρωτοτύπων* οίον, rô πολιτικόν, τό όπλτ-
τικόν, τό συμμαχικόν, τό έλληνικόν, τό δωρικό ν, τό βαρβαρικόν,
άντί οί πολΐται, οί όπλΐται, οί σύμμαχοι, οί eΈλληνες, κλπ. 5)
τά είς μα ρηματικά άντί τών πρωτοτύπων* οίον, νύμφευμα, άντί
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νύμφη άΛημα ςρατοΰ, άντί άΛήτης στρατός' 6) τά κύρια ονόματα
χωρών καί πόλεων, άντί τών έξ αύτών παραγομένων εθνικών- οίον,
πάσα ή Έ2Λάς έσιάηροφόρει, άντί πάντες οί *Ε22ηνες' ή Πε-
λοπόννησος απασα άιεστήχει, άντί πάντες οί ΠεΛοποννήσιοι.
Καί τούναντίον τά έθνικά άντί τών έξ ών παράγονται κυρίων ονομά-
των χωρών καί πόλεων" οίον, είς Πέρσας, iv Μήόοις, εκ τών
'Αθηναίων, άντί εις Περσίαν, èr Μηδία, έζ Αθηνών' 7) τά ε-
πίθετα καί αί μετοχαί άντί επιρρημάτων' . οίον, έρχομαι ταχύς, ο
ποταμός ρεϊ μέγας, είς πρώτους υμάς έρχομαι, άντι ταχέως,
μεγα2ωστί, πρώτοτ είς υμάς, τεΛευτών ε?π^=τελευταϊον, κλπ.

§ 321. Εναλλαγή γίνεται καί κατ' άοιθμόν, καθότι .τά ονόματα
τών τελετών καί πανηγύρεων (εορτών) πρός παράστασιν πάντων τών
έν αύταϊς τελουμ.ένων η χάριν μεγαλοπρεπείας η τιμής τίθενται είς
πληθυντικόν άριθμ.όν άντί ενικού" οίον, οί γάμοι, αί ταψαί, τά Δι-
ονύσια, τ à 'Ο.Ιύμπια. Είς πληθυντικόν δ' άριθμόν τίθενται καί τά
εν ένικώ άριθμω άπαντώντα κύρια ονόματα έξοχων καί περιωνύμων
προσώπων, οταν είνε άνάγκη νά συμπεριληφθώσιν η νά έξομοιωθώσι
κατά τάς άρετάς 7] κακίας πρός ταϋτα άλλα πρόσωπα* οίον, οί Σω-
χράται, οί 'Οδυσσεΐς, οί δύο ΚρατύΛοι, Αϊαντε, κλπ. (ιδε Γραμ.

: Λ. χρ.)

j
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ΛΟΥΚΑ ΧΡ1ΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

SXOAAPXOr ΘΗΒΩΝ

^Βν>ντα,κτ&κ6ν τής Ελληνικής γλώσσης πρός χρήσιν τών

γυμνασίων έγκεκριμενον ύπό τοΰ Υπουργείου. . . . σρ.
^Β\>ντακτδκόν τής Ελληνικής γλώσσης πρός χρήσιν τών

Έλλην. σχολείων έγκεκριμένον ύπό τοΰ 'Γπουργείου. . » 1 9€>«>
Γραμ.μ.ατ&κή τής Έλλ. γλώσσης πρός χρήσιν τών Ελ-
ληνικών σχολείων και γυμνασίων εγκεκριμένη . . »
rf>0tji.jj.aT6*y] τής Έλλ. γλώσσης πρός χρήσιν τών δη-

μ.οτικών σχολείων εγκεκριμένη ύπό τοΰ eΥπουργείου. . » —ττ-

Ιίαταλογος τών ανωμάλων ρημάτων καί όνομ.άτων

ίδίοος τών 'Αττικών πεζολόγων τιμ,ώμ.ενος . . » S ,^Ο

Τό κείμενον της παρούσης έκδόσεως διαφέρει τής στερεοτύπου τοΟ C i
Halm (έν Λειψία 188 ί) κατά τά έςής μάλιστα. ΠλεΤσται διορθώσεις εισή-
χθησαν έκ τής πέρυσι γενομένης έκδόσεως ύπό τοϋ περικλεοΰς Cobet και
άλλων, άπηλλάγη τό κείμενον των ταρασσόντων τους πρωτόπειρους μαθη
τάς αρχαϊσμών, άπηλείφθησαν αί εις τού; μαθητάς ακατάληπτοι άγκύλαι
οI άπαντδίντες άριθμοί έγράφησαν προς εύκολίαν ολογράφως, καί τινε-
διορθώσεις ύπό τοϋ έκδοτου έγένοντο, περί ών θα κρίνωσιν ot μέλλοντε- νά
μεταχειρισθωσι τήν νέαν ταύτην εκδοσιν των ημετέρων Καταστημάτων

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
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