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Β Μ

Τοις ψΐοΐζ συναδέλφου·

ν ·

Έξαντληθείσης ^δη της δευτέρας έχδόσεως, έκδίδωμι δευ-
τερον το ταπεινόν μοϋ τοϋτο πόνημα μετά πολλών βελτίώοεων
και προσθηκών. Ηέπε ισμαι δε, ότι οί κύριοι συνάδελφοι,
V. «&:μ«ρίας χάριτας οφείλω, θέλουσι δεχθ^ και τήν δευτέραν ταύ-
την Ικδοσιν μετά της αύτης εύμενείας, μεθ 7*ς και την Λρώτην,
ατε δη βεδελτιωμένην και επί τά κρείττω έπηυξημένην.

Επειδή δέ έτυπουτο 4πί της αύτης πλακός, εφ* ης και το με-
γάλον συντακτικόν, πολλαί παραπομπαί παραπέμπουσιν εις το
μεγάλον συντακτικόν, την δέ διόρθωσιν αυτών βλέπει ό αναγνώ-
στης Ιν τ>5 διορθώσει των παροραμάτων.

"Εγραφογ εκ Θϊ\6αις τ?} & Ιανουαρίου 1880-
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'33®Γ1ΜΓΙΡΪ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ! ΓΑ

'θρισμοί.

. § Συντακτικόν λέγεται τό μέρος της γραμματικής, '

«κειτούς κανόνας, καθ' ους γίνεται ή σύνταξις· σύνταξη οε ' "
*ανόνας ορθή ε'πιπλοκη των λέξεων προς άπαρτισμόν τελείου
λόγος δέ η πρός άλλους εκφρασις τών ^μετέ^ων διανοημάτων ρ

λημάτων ή αισθημάτων. -,

§ 2. Ό λόγος δυνατόν, νά ^ναι μέγας 3 μικρός- ό μικρότατος ο*
πάντων καλείται πρότασις· τ»ρότασις

δέ λέγεται ή εκφρασις^μιας:
μόνης κρίσεως του νου ημών καταφατικώς η άποφατικώς (διά του ου;
°ιον, <5.^ έστι.δίχαιο*;, ό θεός σύκ εστι θνητός- Των προτάσεων τού-
των ή μέν πρώτη καλείται καταφατική, η δέ δευτέρα άποφατικη.

^ 2>,μ. «ο λο'γβς διαιρείται είς παραγράφου;, τ) δέ παρα'γραφος είς περιόδους, ν δέπερίοδος.-.
«ίςχώλα, τά δέχωλαείς χο'μματα, τά δέ χο'μματα είς προτάσεις· δυνατόν δέ ό λο'γο« νΑ-
ίχγ μίαν μο'ντ,ν παράγραφον ?ι μίαν περίοδον $ έν χόϊλβν % εν χο'μμα ν μίαν προ'τχαιν. Π^ν- -
«« δέ ταύτα συνδέονται μετ1-άλλ^λων δια των συνδέσμων -ο Των αναφορικών, αντωνυμίω*^
μορίων·

§ 3. Αί προτάσεις εΓναι δυο ειδών, άπλαϊ καΐ σύνθετοι.

Α'. 'Απλη προτασις.

§ 4. Άπλη πρότα,σις λέγεται εκείνη, ητις εκφράζει άπλώς εν μό-.
νον διανόημα ή βούλημα -/) αίσθημα· τά απαραίτητα δέ συστατικά:
μέρη της άπλης προτάσεως εΐναι τρία, ύποκείμενον, κατηγορούμενον.
και συνδετικόν. Κος;, ύποκείμενον μέν λέγεται το πρόσωπον η τό.
πράγμα, όπερ υπόκειται είς την κρίσιν του νου.ημών κατηγορούμε-
νον δέ ν) ίδιότης η ή ποιότης, ητις κατηγορείται κατά του Υποκει-
μένου· συνδετικόν δέ τό ρημα δπερ συνδέει τό ύποκείμενον με-
τά του κατηγορουμένου* οίον, <5 θεόζ έσιι δίκαιος.

§ 5. Τό κατηγορούμενον και τό συνδετικόν συνηθέστα-ία συγχω-
νεύονται είς εν ρημα, δπερ διά τούτο ονομάζεται κατηγορηματικόν"
οίον, τό ςόδο>· εστίν εύώδες=τό ροδογ ένωδιάζει} δ θεδς ονκ εστί



ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΝ

.ζδς=ο' οι5 θνήσχει. Ό&εν παν σχεδόν κατηγορημχτικον ρημα
δύναται νά άναλυθτ) είς τό συνδετικόν, και είς τό σύστοιχον αύτοΰ
επίθετον η μετοχήν οίον, τό δένδρον Θά22ει—τ6 δένδρον εστί θάλ·*
λον η θαλερρν. Ούτω, κ-χί, εστι,θεός—β θεο'ς έσ,τιν ών.. .

§ 6. Όσαι μεν προτάσεις έχουσι τό κατηγορούμενον χωριστόν τοΐ*
συνδετικού καλούνται ανεπτυγμένα*, δσαι δέ έχουσιν αύτό συγκεχω-
νευμε'νον μετά τού. συνδετικού καλούνται συνεπτυγμέναι.

Σπα. ά. Ή άνεπτυγμέν») πράϊασις δεν είναι πάντοτε άκριοΰ; ισοδύναμος τϊ5 συνεπτυγ-,
μέν,τι· πολλαΐ δέ μάλιστα δέν επιδέχονται σύμπτυξιν, τίγουν τό, εγώ είμ·. παττίρ, δέν γί"»
νεται, εγώ. πατρώζω·. και τουναντίον πολλαΐ συ.νεπτυγμέναι . δέν.επιδέχονται άνάλυσι*.

§ 7. Πολλάκις ελλείπει εν τών συστατικών μερών τ·ης προτά-,

σεως. ··' ·."·. Λ ν . ' . .' ;.'. . . ■ .:

♦ α. Τό νποχιίμΒνον.

1) "Οταν ι τό ρημα είνε ώ η β' προσώπου και δέν άπαίτητανεμ-.
φασις ^.άντιδια-στολή' διότι τότε εννοούνται εκ της προσωπικής κατ-
ταληξ-εως αί πρόσω πικαΐ άντω.νυμίαι (εγώ, σύ, ημείς, ύμείς)· οίον^
λέγω, λέγεις, λέγομεν, λέγετε. ......

2) Όταν τό ρημα λαμβανηται ε'κ τού ανωτέρω· οίον, ίστεφάπύ^·
σαν Θεμιστοχ.Ιέα- ι}ρΙστενσε γαρ (ο Θεμιστοκλής). - -

. 3) Ότο^ν.τό ρημα σημαίντ) ϊδιοχ έργον (-επιτήδευμα) η <ρυσ„ικην
,ιδιότητα (ενεργείαν) τού υποκειμένου· οίον, σαλπίζει, σημαίνει (α
σαλπιγκτής), κηρύσσει (ό κήρυξ), ίερουργεϊ .(ό ιερεύς), φασί , λέγουσιν
£οί άνθρωποι), νει, βρέχει, νίφει, βροντά, άστράπτει (ό θεός). ·

4) "Οταν τό ύποκείμενον εινε γενικόν και ά ^Φτον. κ,αϊ. έννοηται η
αόριστος αντωνυμία τις* οίον, ήόν τό οϊεοθαι τεύζεσθαι ών έψίεται (τις).

. β' - Τό ρήμαχ ..-■..

1) "Οταν παραλαμβ'άνηται εκ των ανωτέρω η κατωτέρω παλινδρο-
μικώς' οίον των ανθρώπων οι μέν εΐσιν αγαθοί, οι δε (ραυΛοι'" εγ&.
μεν μεΛετώ, σϋ δε ον' μετρον δ' αντώ ονχ ή ψυχή, άλλ' ό νόμος εστίν.

δ) Όταν εύκόλως έξωθεν έννοηται* οίον, °Ε.Ι.Ιην εγώ (είμϊ), σϋ. &
νϊτιος (ε·ϊ), τό μέ,ΙΛον ασαφές (εστί)* πόθεν, ώ Μενεξενε ; (ηκεις).

γ', Τό κατηγορούμενον.

'Τό κατηγορούμενον παραλείπεται μόνον, δταν παραλαμβάνητα.Ι.
έκ τών άνςο τέρω· οίον· εγώ μέν ειοιμός είμι, ου δε. ονχεί (έτοιμος).

§, Και τό ύποκείυ-ενον καΐ τό κατηγορούμενον η τό κατήγοροι»



ί '.■"■"':· .
ρ«νθν και τό συνδετικόν δύνανται 'οαοΰ νά Ιλλείπωσιν, δταν'
λαμβανωνται εκ τών ανωτέρω· οίον-'&** ^αίος <ί ^

& θεός). Έττί δέ ευχών, καταρών, άπαγορεύσεων καΐ τών τοιούτων
νά ελλείπει και ολόκληρος πρόταση* οίον ίεΤω

Τ«ύω], «/<> χόβαχας (συ άπιθι), ^ Λ^τ/ς (σΰ δρα).

ΠβρΙ υποκείμενου και κατηγορουμένου.

^ 9. ΤΓποκείμβνον μεν-γίνονται τά ουσιαστικά $ αί προσ*>πικ*&
«ντωνυμίαν, κατηγορούμενον δέ τα επίθετα· οίον, ό θεός έσχι όίχ<**°<?>

^ώ είμι ίνητός, σν εϊ άχαχας. ' .

δ· 10. Και έπίθδτον και μετοχή καΐ επιθετική αντωνυμία κ*1
λοΥου δύναται νά γςίνν). ιϊποκβίμενον,. δταν δια τοΰ^άρθρον
ουσιαστικού, σημασίαν,καΐ τουναντίον κατηγορούμενο ν. δύναται.
Λ»αγείννι ούσιαστικον και παν άλλο μέρος λόγου, όταν λά£>7
νέτου σημοςσίαν οίον <3 δειΛός εστί προδότης της πατρίδος, οογό* έ-
οτ ι. τό σαφές, ούδαμυν τά ιιη,δπα δ π α έστΧν, τοΰτό έσταΥ Ί

περί εσχι δισύ.Ι.Ιαδος, τό χθές ούχ εστι σήμερον„ χΛπ.

Σημ.. Εκούο ούσί«ση*ων ί»επιθέτων το εν*ρ0ρον είνε τδ υποκΐίμίνον* °*ον> ® £ °-ς
ο "Κ ρω ς, σ οφο ν τ« σ αψ.ε'ς. "Οταν όμως νπχρχγ δεικτιχτι αντωνυμία χαΐ εναρθρον ου-

ϊδτός έατιν ό οοφός*·

"Οταν όμως ύπαρχοι .<
«ΙαβΓιχον $>πίΘετον, ·ή.ί*ιχτιχ4) αντωνυμία είνε τό υποκβ.ίμενον· οίον, ο'

§ 11. -Ετι δέ και άπαρέμφατον και ολόκληρος πρόταση δύναταν
να γείνη ύποκείμενον καττιγορούμενον οίον,τό αίσθάνεσθαι, έπίσχΛ'
σθν.1 έστι^ τό σαι^τόκ εστίν άν τά πράγματα ιδ?κ τά σαυτον.

§ 12. Τό ύποκείμενον τίθεται κατ* ονομαστικών, πτώσιν.· οίον, ό,
θεός εστι ^ίχΖιιος7 εγ^ γράφω» 1:.

Συμφωνία τοΟ κατηγορουμένου. προς το ύποκείμενον*

§ 13- Τό κατηγορούμενον, δταν μεν είνε επίθετον, συμφωνεί προστ-
τό ύποκείμενον κατά τρία, κατά γε'νος, αριθμόν και πτώσιν· οιον, άΐ
θεός εστι δίχαιος, ή πόΛις εστί μικρά, τό ρόδον εστίν, ευώδες,

Σ-ημ.. Τό επιθετικών καττιγορούμενον, όταν βημαίν-η γενικον τ ι χαΐ αόριστον, δέν συμ-
φωνεί προς το ύποκείμενον κατά γένος και αριθμόν, άλλα τίθεται πάντοτε κατ* οΰίίτερον-
βνικόν γένος, οιουδήποτε γένους κτχΐ άριθμρΰ και αν εινε το ύποκείμενον* οΤον π β * τί ρ ο V -
(χρτίμα^ ό ίυχβφάντη;, 3εινόν·ίιά:γνο.ια, ο ί παΐ δ ε ς άνι α ρ ο ν, αί μι τα1·
βολαίλυπ η ρ όν.

§ 1 4. "Οταν δέ είνε ούσιαστικόν, συμφωνεί άναγκαίως μεν μόνον
κατά πτώσιν, τυχαίως δέ καί κατά γε'νος καν άριθμόν οίον, ό χα ρ-*;

Λ Χό I Ιτε^οπροαωττίας τίδίται κατ* αιτιατικών



^ς έσπσΰχα., τά πρό6ατάέσζι. πΛονζος, έ Παρνασός έστ^ν όρος, $
Κέρκυρα, εσ+ι νήσος. 4'

ν___ Τ» 1 ____._______. ______ ' > » , ' '

* ρίνα* (έργον), Μ ιλ Τ.ι ά Χ„ ς 0 ι κ I « ς μ. ε·γ.ά λ -η ς * ν, V ο φ ω ν, *ο' λ · φ
γίσττις^ν (πολίτης), των μεγάλων δ·έμω ν έστέ (δτ^Αΐ) '5

Συμφωνίας του ρήματος προς το νΛΡ κείμενο ν..

§ Τό ρημ* συμφωνεί προ- τό ύποκείμενον κατά δύο, κατά.

πρόσωπον και αριθμόν οίον, έγά γράφω^σύ δέ ησυχάζεις, ό δέ:
διδάσκαλος διδάσκει· -ίψεΐς μεν Λέγομεν, ϋμεις δέ γράφετε, ούϊοι δ &
άχούονσιν. Εξαιρέσεις κατ αριθμόν. ' 1 Λ ' . ' «"'ί"^1 ·

1) Τλ πληθυντικά ουδέτερα υποκείμενα άττικώς συντάσσονται
συνήθως μετά ενικού ρήματος (Αττική σύνταξις)- οίον, τά ζώα τρέ-
χει, τά παιδίαπαίζει^ τά πράγμα ζ ά 'έστι καλά.

2) Τά ένικκ περιληπτικά και περιεκτικά ονόματα συντάσσοντα*
' πολλάκις μετά πληθυντικού ρήματος (σχήμα κατά σύνέσιν η κατά.

τό νοούμενον)· οίον, ό δήμος έψηφίσαντο, εφασα,ν, ή π.Ιηθΰς, τό στρα-
τόπεδον άτεχώρουν^ αυτούς ή τζό.Ιις δημοσία έθαβαν. 1

§ 4 6. Έάν τό κατηγορούμενον είνε ούσιαστικον κα\ κατ* άριθμόν,
διάφορον τού υποκειμένου., τό ρημα συμφωνεί προς αυτό και ούχΐ προς.
τό ύποκείμενον, οταν εϊνε τό πλησιε'στερον,η τό έ πίκρατέστερον®- οίον,
ούτρι (οι σοφισταί) φανερά εστι Λώβη και διαφθορά των σνγγιγνομφτ
' γων (Π.1άτ.)' οι άντιΛέγοντες οχΛος και βασκανία κατ ξφαίνετο.

·. Β'. Σύ/θετός πρότασις.

§ 47: Σύνθετος καλείται η πρότασις, όταν εχη δύο η πλείονα υ-
ποκείμενα η κατηγορούμενα, η και αμφότερα· οίον, Σωκράτης κα&
ΪΪΛάτων καΐ *ΑριστοτέΜί\ς ήσαν σοφοί, Σωκράτης ί)ν σοφός χαΐ ί}θικός,
Σωκράτης και ΠΛά,των ήσαν σοφοί χαΐ ηθικοί. Έτι δέ- σύνθετος είνε
η προτασις και όταν εχτ) πλείονα αντικείμενα η ρήμαζα* οίον^· ά,γα,-,
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ΤΗΣ ΓΑΩΣΣΗΣ,

κΐΙΤ**^ Χα> ΗΛάζω^ΜαΛε'γομαι *αΙ νριφ*- Α/γο^ν

£ *Ρ?τ*σ«ς αΟτα, σύνθετο,, δ,ότ^^Γάζζυσ. συνεΙτυγμενα,ς
·....;.„·. 8.. Εττί.τη^ συνθέτου προτάσεως πΛρχχτηροϋντ^ί

τα εί

' ·/'·." Έπίτοΰχατηγορόνμ&ον*. ■

§ 19. "Οταν μέν τά υποκείμενα είνε εμψ»χα> γένος
^Λ ^.Α.^νλχ, ν·»-ρ-ηνοοούα-ενον τίθεται κα ___,,

είνε

.ςμοιογεντ}, το έπι.θετικόν κατηγορούμενο ν τίθεται κ·"·"- -- . ,. α,
τω/ **^τικώς· οίον, Σωκράτη .χαϊ Π Λάχω υ χαϊ '

σοροί, ή μήτηρ χαι ή Θυγάζηρ χαϊ ή άδεΛφή ησαν άγαθαί.
*τερ0γςγη? τό κατηγορούμενον τίθεται κατά τό έπικρατέστερον γ

εϊνε δέ επικρατεστερον τό μέν άρσενικόν του ϋηλυ ,
^ ουδετέρου, τό δέ θηλυκόν του ουδετέρου· οίον, ό άνήρ χαϊ ήγ»*7!
*αΙ τό τέχΥοτ αγαθοί είσιν, ή μήτηρ χαϊ τό ζέχνον άγαθαί είσιν-

^ % 20. "Οχχν δέ τά ύποκείμενα είνε άψυχα, τότε, είτε ομοιογενή
δίνε είτε ετερογενή, τό κοινόν κατηγορούμενον τίθεται κατ* ουδετε-
ρον γε'ν0ς. ττλγ,θυν^κως· οίον, φθόνος και ϊρως εναντία έστί, ταραχή
*αΙ στάσεις ό.Ιέθρια, Μθοι καί πΜνθοι χαίξύΛα χαΐ χέραμοι άτάχ^ως
*ί'Ρψμέ>-α ουδέν χρήσιμα εστίν.

Σπανίως τό κατ-ηγορουμενον τών ομοιογενών άψυχων υποκείμενων τίθεται *«'
τό γένος αυτών οίον, φθο'νοικαίερωτεςδεινοί. Ενίοτε δέ τίθεται και

νο ι?ςοοεχ4σΤε?ον. ν^βςχα; φ 0' β ο ς ί κ α ν ό ς ε ρ ω τ α κ ω λ υ ε ι ν.

του ρήματος·

\ 21/ "°ταν τά υποκείμενα είνε ενικού αριθμού, τό ρ/5μα τίθεται
εις ενικόν μέν άριθμόν, δταν προτάσσηται ίεπιτάσσηται ένί μόνον
των υποκείμενων οίονέστρατήγει των νεών 'Λρισζενς χαϊ ΚαΛΛιχρά'
της χαϊ Τψάνωρ (θουκ.), ^/α^ άντεδίδασχε χαϊ Σιμωνίδης- αλλά
|«ι «Πυρκρλεγεθων τε ρεουσι Κωχυτός τε» (Όμνιρ.). Εις πλ·/]θυντι%όν
·«οταν έπιτάσσηται· οίον; χαϊ Ξάνθιππος χαί Μύρωνί#η*

φέρονται. ,*

Σιψ. Πολλάκις ομως καί προτάσσεται πληθυντική και επιτάσσεται (σπανιώτρ.) ένικ<3;«
?ον ε ρ χ ο ν τ α ι "Α ράκος τε και Ν α υ β ά τ „ ς κ α ΐ Αντισθένης, Α ? γ

πτοςκ«ΙΚυπροςά?ε'στηκεν(«ΙσοκΡ.)

<τ·τρ?Λ22*-Τ0 ^Θεται και κατά τό προσεχέστερον η έπνκοατέ-

<%*<· ίΐ™ (έεν.), <3

* ^ είσπίπζ ει εις ζό σζραζόπεδον (Ξεν.).



συντακτικόν:

λ '
. α -·„. - <

Χ, I*. ΈπΙ του προσώπου του ρήματος.

$ "Οταν τά ύποκείμενα. είνε. διαφόρων προσώπων, το ρημ*

1) κατά τδ έπικρατέστερον πρόσωπον πληθυντικως- είνε. «λ-
Χρατέστερον τδ μέν πρώτον του δευτέρου και τρίτου, τδ δέ δ^τερο*.
του τρίτου· οίον ίγώ χα} συ χαΐό Σωκράτης γράφομεν, <ώ χαΐ ά Σντ ,
*ράτης γράφε**- ^ .

^ 2) κατά τδ προσεχέστερον οίον· οίδα σαφώς χαΙΊγώ χαΙσ&, ου τι*
"Ελλητ εϊχαΐ ήμεϊς. Άλλα και αημεϊς καΐ Στράτιος καΐ 2τρατο-
Χλης παρεσκευάζοντο. άπαντες» (Ισαίος).

§ 2Λ. "Οταν τά ύποκείμενα είνε δυϊκου άριθμοΟ-η δύο ενικού, τό-
τε μΧ κατηγορούμενον και τδ ρημα τίθεται είς δυϊκόν μεν αριί*-
μόν, εάν έχάτερον τών ύποκειμένων ένβργνί ιδιαιτέρως- είς πληθυντι-
*όν δέ, εάν αμφότερα συνάμα ένεργώσιν οίον, ή. πολιτική χαί ή φιλο-
σοφία άζίω Λόγου έστόν, τώ Μρε έγενέσθην άχολάστω, τω άδελφα»
απαώ* έτελευτησάτην, * Αγάθων χαΐ Σωκράτης λοιποί, ρο*ά χα,Ι
Μα περί κάλλους ήριζον, αδελφέ δύο ήσα>' καλοί.

Περί αντικειμένου της προτάσεως*

§ 25. Άντικε-ίμενον λέγεται τό πρόσωπον η τό πράγμα, εις δμε~
λαβαίνει η ένέργεια του. υποκειμένου- δθεν τίθεται μόνον είς τα ενερ-
γητικά μεταβατικά ρέματα (§ 74) κατά μίαν τών -,ίλαγίων πτώσεων
οίον, σκάπτω τήκ γήν, διαχονώ τω θεώ, έπψελνϋμαι τών μαθημάτων*
§ 26. Άντικείμενον γίνονται κυρίως τ.ά ουσιαστικά, αλλα καΙ,
παν άλλο μέρος λόγου δύναται να γείν/ϊ άντικείμενον, ετι δε. και α-,
παρέμφατον και ολόκληρος πρότασις· οίον, διδάσκω σε χαΐ αύτόν) άτ-
γαπώ τό φιλοσοφείν,οιδ δι ι καλώς λέγεις-

Περί προσδιορισμών τ^ς προτάσεως.

§ 27. Προσδιορισμός λέγεται πάσα λέξις τιθεμένη είς τίνα- των
ρων της προτάσεως, ίνα έκφράστι ιδιότητα η ποιότητα, η σχεσιν η,
περίστασίν τινα αυτού.

εστίν δαοιος τώ πατρί,Αημοσθε'νης ή ν δεινός τήν ρητοριχην, όεπιμε-
ΙΙίςμαθητης ήοοχόπτει, ή επιμελουμένη μαθήτρια ευδοκιμεί, Περικλής
έ Λ&τύ κλπ. ΈπιορηματικοΙ δέ, δσοι γίνονται δι' επιρρήματος :Λ
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διά πλαγίας πτώσεως άπροθέτου η εμπροθετου και επιρρτηματικηί
εν νόιαν έχούσης · οίον, καΛώς Λέγεις, σήμερον άφίκετο, χθες εΐϊτε, ταΰ-
ημέρα. (==σήμερθν) -άτρίκέτο τό πλοΐον, μένει έν Αθήναις (=3
"^Αθηνησιν). · · V; :

§ 29. Οί μεν ονοματικοί προσδιορισμοί υποδιαιρούνται είς όνομα*
τάκους και ώς ονοματικούς. Και ονοματικοί μέν λέγονται, δσοι γίνον-
ται' δι' ονομάτων, ούσιαστικών ή επιθέτων, ώς ονοματικοί δέ, οσοι
.γίνονται δι* άρθρου, μετοχής, επιθετικής αντωνυμίας και πάσης άλ-
ληςλέξεως επιθετικώς έκλαμβανομένης.

Στψ.. Ό επιθετικός προσδιορισμός διαφερει του κατηγορουμένου χατα τοίΤτο, ότι ό μέν
προσδιορισμός εκφράζει ιδιότητα προεγνωσμένην και θεωρουμένην ώς προσόν τοΰ ούσιαστικβΰ,
Το δΐ κατηγορούμενον εκφράζε: ιδιότητα, μη προεγνωσμένην, άλλά πρώτσν τίδη άποδιδομέ-
νην είς τό ούσιαστικον·

§ -30. Οί δε επιρρηματικοί προσδιορισμοί υποδιαιρούνται, είς επιρ-^
ρηματικούς και ώς έπιρρηματικούς, και επιρρηματικοί μέν λέγονται,
οσοι γίνονται δι* έπιρρτιματος, ώς επιρρηματικοί δέ, δσοι γίνονται δια
πλαγίας πτώσεως άπροθέτου η εμπροθετου· οίον, ορθώς Λέγεις, ζώ
Ιν ηοτυχί<κ==ησύχως, κλπ.

§ 31. Οί μέν ονοματικοί και ώς ονοματικοί προσδιορισμοί τίθενται
είς τά ουσιαστικά, είτε υποκείμενα είνε ταύτα, είτε κατηγορούμενα,
είτε αντικείμενα- οίον, ό νέος μαθητής άναγινώσχει τόν θείον ΠΛά-
Τ1<ρνα, ονζός έστι &ον>κ*ιδ ίδ ης δ Αθηναίος ό σνγγράψας τόν τιόΛεμον
τών Πε.Ιοτιον νησιών καΐ Αθηναίων. Η ττάΛαι άνθρωποι ησαν αγροί-*
χοι, κτλ.. Οί δέ επιρρηματικοί και ώς έπιρρηματικοί τίθενται είς τά
ρήματα και είς τά επίθετα* οίον, ορθώς Λέγεις, γράφει περί αρετής}
^/α>· έπιμεΛής, κλπ-

§ 32. Οί ονοματικοί και ώς ονοματικοί προσδιορισμοί τίθεν-
ται επί μέν ταυτοπροσωπίας όμοιοπτώτως τω προσδιοριζομένω, επί δέ
ετεροπροσωπίας έτεροπτώτως κατά μίαν τών πλαγίων πτώσεων· και
©μοιοπτώτως μέν τίθίενται τά επίθετα, αί μετοχαί, τά άρθρα και αί
έπιθετικαί «άντωνυμίαι- οίον, <5 σοφός Σωκράτης, ό άναγινώοκωνμαθη-
τής, ό ζ/ιός παζηρ, κ,λπ. Έτεροπτώτως δέ τά ουσιαστικά, αί προσω-
πικαί, αί αύτοπαθεΐς και άλληλοπαθεΐς άντωνυμίαι· οίον, οικία Πε-
ριχΛέοιις, ό νίός όμοιος τω πατρίς Λνδός τό γένος, ή βίβΛος μομ, δ
ϊρα,νζοο τζα,ΐηρ, η άΛΛήΛων βοήθεια. ' · * ·

Α'. Σύνταξις των δμοιοπτώτων προσδιορισμών.

§ 33. Τό επίθετον, η μετοχή, τό άρθρον και αί έπιθετικαί άντω"
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τιδεμενα μετά τών ούσιασ.τικών'ταύτοπροβώπως, συμφωνούσα
*ρδς αύτα, ώς το κατηγορρύμενον προς τό ύποκείμε.νονν κατά. γένος,
«μθμόν πτωσιν, οίον, <5 σοφός Σμκράτης, ή σοφή ΆσΛαρία* ΧΪ σο*
φόκ μειράχιογ' ό γράφων μαθητής, ή γράφουσα μαθήτρια, «Ρ γράφο**
μειράχιον- ό έμός πατήρ, ή έμή μήτηρ, τό έμόν τέκνον. ^
? § 34. Και ενταύθα, δταν τό επίθετον ή έπιθετικόν τι_άποδίδωτοι^
εις πολλά ουσιαστικό, συμβαίνουσιν αύται έκεϊναι αί ποικιλίαι, ας
παρετηρήσαμεν και εν τ^ συμφωνία τού κατηγορουμένου προς τό ύπο-
κείμενον της συνθέτου Προτάσεως* οίον, Σωκράτης χαι Πλάτων χαϊ-
Κρίτων καθήμενοι, διαλέγονται, ήμήτηρ χαϊ ή θυγάτηρ έστώσαι δια-
λέγονται, ό άνήρκαΐ ή γυνή,χ.αΐ τό τέκνον έστηχότες διαλέγονται, άε-
Τ0ς*αI άλώπηξ φιλιωθέντες, ή μήτηρ χαΐτό τέκνον χαθήμεναι. δι*λ£-*
γονζαι (§ 19')· άλλά και «τέκνα και γυναίκες φρουρούμενα» (3ενφ.),
σωφροσύνη χαϊ δικαιοσύνη αγαθά όντα διωχζέον, νους και αϊαθησις άπ
αλλήλων διακριθέντα, λίθοι χαϊ πλίνθοι χαϊ χέραμόι. χαϊ ξύλα άζΑχ-
τως έρρίμμένα ουδέν χρήσιμά έστι (§20), Κύρος χαϊ ή περσική βασι<-
λεία Κροϊσον χαθέλουσα έπ&στράτευσε (θου*.), & βασιλεύς χαϊ οί συν
αύζω διώχων είσπίπτει είς τό στρατόπε&ον (Ξίενφ.).

§ 35. Τά επίθετα, α.ί έπιθετικαί αντωνυμία* και μάλιστα- αί με-
τοχαί, δταν άποδίδωνται είς περιληπτικά η περιεκτικά ονόματα,, ε-,
πιφέρονται. ουχί κατά τό γένος και τόν άριθμόν αυτών, αλλά κατα το
γένος και τόν άριθμόν τού εννοουμένου· οίον, εζεπλάγη πας δ δήμος-
αχούσαντες, τό πλήθος συνελθόντες, ό όχλος άχούσαντες, ή βουλή ή*
συχίαν εΐχεν ούχ άγνοοϋντες, έπϊ την πόλιν έπλεον έν ταραχή όντας.

' § 36.' Τό άρσενικόν άρθρον τού δυϊκού αριθμού μάλιστα έν τ·ί)όνο-
μαστικτί και αίτιατικτί πτώσει τίθεται πάντοτε σχεδόν^ μετά -θηλυ-
κού . ούσιαστικού- οίον, τώ. ήμέρα, τώ,τέχ*α, κλπ. αντι τα ήμερα, τα-
τέχνα κτλ,

§ 57. Όταν τό ούσιαστικρν δίνε πληθ; άριθμόύ κα ι η ίδιότης ή ή;
ποιότης τού επιθέτου δεν άποδίδωται είς πκντα τά ουσιαστικά, είς.
α τό επίθετον άποδίδοται, άλλ' είς τινα μόνον, τότε τό μεν έπίθϊ^
τον τίθεται καθ' ήν πτώσιν απαιτεί ή σύνταξις τού λόγου, τδ δέ ού-
σιαστικον τρέπεται είς γενικήν πληθυντικην έναρθρον, διαιρετικήνκ^
λουμένην· οίον, οί σοφοί τών ανθρώπων, οί επιμελείς τών μαθητών, τά.
άλογα τών ζώων καλείται δέ τούτο διαίρεσις· διαίρεσις δέ λέγεται,,
δταν έξ αλου τινός λαμβάνωμεν μ,έρος τι.

Σημ.. Ό^ν, αταν ή ίδΐότης % ί; ποιότ/,ς εΤνε γενική δέν δόναραι να γείντ,.Μρεσίς· διο
Βέν δυνάαί&α ν* είπωμεν· οί θνητοί τών άνθρώπων διότι πάντες οί άνθρωποι είίι θνητοί. "Ε-
*ιδε οΓχντο έπίθιτον εινετό πάς· οΐϊν, πάντες οίάνθ?«παι ουχίπάντες.-ωνάν&§&™ν.
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38. Οί δέ Αττικοί τό μέν ένικον επ&ετόν ετρεπον έίς ούδέτε-
ρον γένος κατά την άπαιτουμε'νην παρά τ η ς συντάξεως του λογού
πτώσιν, τό δέ ούσιαστικόν μετε'βαλλον εις γενικήν ένικήν εναρθρον
Οίον, ιό ττοΛν του στρατού, τό ιωνικό ν της στοΛης, τό Λιστόν της πο*·
ΜτεΙας, κλπ., αντί ο πολύς στρατός, η ίωνικη στολή, ή πιστή πο-
λιτεία. Ούτω καί εις τοϋτσ (τοσούτο) κακίας, αναίδειας, ασεβείας
■ηΛβεχ. Ενίοτε δέ έφύλαττ^ν καί τό γε'νος του επιθέτου άμετάβ'λη-
τόν· οίον, ό ήμισυς του στρατού, τόν π.ΙεΖατον τοϋ βίου, της γης ή ά-
'ν ηρΐάττρ ·; '·

Έπεξήγησις και «αράθεσις.

§. 39. ώ. Έπεξήγησις λε'γεται, βταν ούσιαστικόν τι προστίθητα*
«συνδετως εις έτερον ούσιαστικόν ή ούδε'τερον επίθετον ή άντωνυ-
μίαν (συνήθως- δεικτικήν) ή καί άριθμητικόν, Γνα διασαφήση αύτό*
οίον, ζοϋτο ψευδός κα.Ιεϊται, ή άγνοια* δύο θεονς κομίζων, Πειθώ χαϊ
Βίατ (ΐΓλτρχ.).

§ 40. Έπεξήγησις γίνεται καί δι' απαρεμφάτου· οίον, τοΰτ' αύ-
τό χρ-^ζω, πώντας Αργεί ους μαθείν* εκείνο κάλλιον, ισότητα τιμαν.
"Ετι δέ καί δι* ολοκλήρου λόγου άσυνδέτως ή συνδεδεμένως διά του
ότι, ώς, γάρ, όταν μάλιστα προηγηται τό τούτο, αύτό τούτο, τεκ-
μήριον, σημεϊον, κεφάλαιον, τό με'γιστον, τό ελάχιστον, κλπ., οίον,
αύτό τοΰτο, τοις φίλοις εν τοις καιροϊς χρή βοηθεΐν τεκμήριον δέ,
χρήματα γάρ πλείστα υπέρ φιλοτιμίας οί ημέτεροι πρόγονοι ανάλω-
σαν* κ<χΙ τό μέγιστον, ότι και τοις πονηροτάτοις μέτεστι=καί τό
μέγιστόν εστι τοΰτο δ τι. ...

§ 44 . β'. ΙΤαράθεσις λε'γεται, δταν ούσιαστικόν τι (μετά $ άνευ
Ιπιθετου) ή ούδετερον επίθετον ή αντωνυμία παρατίθήται άσυνδέτως
€ΐς την πρότασιν, ίνα προσδιορίσω αύτήν άναφορικώς ή τελικώς ή χαϊ
τροπικώς* οίον, ή ημετέρα πόλις, κοινή καταγωγή τών Ελλήνων
(=ητις ε<ϊτΙ κοινή καταγωγή), ούκέτι περί της ηγεμονίας άγωνίζε-
-ταβ* Έλένην κτάνωμεν, Μενελάω λύπην πικράν ήλασεν εις Ταρ-
σούς^ πολιν μεγάλην καί ευδαίμονα· οί πρόγονοι ημών, τό μέγιστον^
έσωσαν άπό βαρβάρων τους Έλληνας* γεφύρας ζευγνύων, διάβασιν
χψ- στρατω* τό λεγόμενον? κατόπιν εορτής ήκομεν (=κατά την'πα*
ροιμίαν). · ·' ·· ; / ;· .

ΒΓ. Συνταςις τών έτεροπτώτων προσίιορϊΰ'μδϊν,

5 Οι έτερόπτωτόι προσδεορισμοί τίθεντάι «ίς τά ούσιαοτ^ηκιδ
- -η επίθετα ονόματα κατά μίαν τών πλαγία>ν πτώσεων συμφώνως Τ

.-Υ
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Τ'Γ,ν σημχσίαν αυτών· διό λέγεται, δ τι τά ονόματα^ έτεροπρο σώπως
λεγόμενα, συντάσσονται μετά γενικής^ δβτικής, αιτιατικής.

Α'. Ό νάματα μετά γενικής συντασσόμενα.

§ 43. Τά μετά γενικής συντασσόμενα ονόματα είνε ουσιαστικά ή
επίθετα.

ά) 'Ονόματα ουσιαστικά- μετά γενικής συντασσόμενα. .....· , ^

· .. § 44. Μετά γενικής συντάσσεται παν ούσιαστικόν, όταν είνε α^·
νάγκη νά έκφρασθνί, δτι ετερον τι έχει σχέσιν τινά ποός αύτο· αί δε.
σχέσεις, καθ* άς τό ούσιαστικόν συντάσσεται μετά γενικής, εΐσί πολ-
λαί καί ποικίλαι* αί δέ κυριώτεράί έίσιν αί εξής : -

1) Ή τής κτήσεως· οίον, αγρός Περικλέους (γεν. κ τη τ ορολογική)·,

"Λτωβ ίν^ΛΛί*» ί« Λ----ι----- — ------

δε-
δέ-

«ποτου, κλπ.

3) Ή τής καταγωγής (γενεαλογίας)* οίον, πατήρ τέκνων, τέκ,να
πατρός.

έ*. Ή *ής ύλης* οιον, άνδριάς χαλκού, στέφανος χρυσού. - ·' .ν

5) Ή τής αξίας καί τιμήματος· οίον, βιβλίον πέντε δραχμών, ιπ->
ΐϊος ταλάντου.

6) *Η τού ^μέτρου· οιον, οδός πεντεκάίδεκα σταδίων, ποταμός
πλέθρου.

7) ΊΙ τής διαιρέσεως· οιον, άνήο του δήμου, τέμάχιον γης.

8) Ή τής αιτίας- οιον, γραφή κλοπής, τρόπαιον νίκης.

9) Ή τού περιέχοντος καί περιεχομένου· οίον, λιμην πλοίων·, πλοία
λιμένος.

1 0) Ή τής ιδιότητος τού πάθους· οιον, λέυκότης χιόνος, χωλό-
της Αγησιλάου.

" 11) Ή τής διαθέσεως (ρηματίχή)* οιον, φόβος τών πολεμίων.

Σημ.. Ή γενική τ?; διαθέσεως δυνατόν νά σημΑίντη ένέργειαν τι πάθος, -ήγουν, ά απ η
τ οί π α τ ρ ό ς, δυνατόν νά βτιμαίντι άγάπτιν, $ιν έχει ό πατ-ηρ προς τά τέκνα, ν άγάπττν^
•ην τά τέκνα έχουσι προς τον πατέρ«==ό πατήρ άγαπα τά τέκνα, 5» ό παττιρ άγαπάται υπ»
τΰν τέκνων* διο οί μέν παλαιοί γραμματικοί έκάλουν ττιν μέν στιμαίνουσαν ένέργειαν^έ—
Κεργητίκην, την δέ πάθος, παθητικών οί δέ νέοι τ*>ν μέν ενεργητικών καλουσιν εξ-υποκει-
μένου ?ι υποκειμενικών* τήν δέ παθητικών έζ αντικειμένου ν άντικε ιμενικτίν*, διότι, τρεπο-
μένου το\5 ρηματικού οΰοιαστικου εις ρ?1μα ενεργητικο'ν, τι μίν ενεργητική γενική γίνεται
ίποκείμενον αυτοΰ, τι δέ,παθπτικί) άντϊκείμενον* οιον, ν ί κ τ> τ <3 ν Έλ λ
«αν οί *]ΚλλΛνϊς· «ν^ϊν71 Ρ0 Τ «?.ν ν».«-β ί ^ σ α ν==οί'Κλη

ληνις έτρ»ψαν τους πολεμίους. 'Ενίοτε δέ τίθενται όμβΰ εις το αΰτβ ουσιβίτικον άμιρβτερα»

•
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χ.

*η3ται *ι γενικχί* οιον, -ήΠελοποςΠελοπον-ήσου κατάληφι ς=ό Ια;..
*«τέλ"α3ε —τίτν Πελοπόννησο ν.

6'. *£πίθετα μετά γενικές συντασσόμενα.

§ 45. Τά μετά γενικής συντασσόμενα επίθετα είνε !ςαιρέτο;ς
τά έξης.

Τά οίκειότητος καί άλλοτριότητος* οίον, 'ίόιος, οίκεϊος Σω-
κράτους, αλλότριος, ξε'νος τού πράγματος.

2) Τά αρχικά καί ύπαρχικά* οίον, κύριος τών Ελλήνων, δούλβς
δεσπότου.

3) Τά μεβέξεως, κατοχής καί κράτους σημαντικά καί τά τούτοις
εναντία* οίον, μέτοχος σοφίας, κάτοχος παιδείας, εγκρατής ηδονών,
άμέτοχος αδικίας, άκρατης ηδονών, κτλ.

4) Τά πληρώσεως καί* κενώσεως* οίον, φιάλη πλήρης ύδατος,τα-
μβίον κενόν χρημάτων.

Ταΰτα συντάσσονται καί μετά δοτική; οργανικές* οίον, μ,ιγάσιν "Ελλτισι

■πόλεις.

5) Τά στερήσεως καί ενδείας* οίον, ορφανός γονέων, έ'ρημος συμ-
μάχων, άπαις αρρένων, κεφαλή ψιλη τριχών.

6) Τά φειδούς καί άφειδίας* οίον, φειδωλός χρημάτων, άφειδής
εαυτοΟ.

7) Τά επιτυχίας καί αποτυχίας* οίον, επιτυχής τών καλών,
*υχης τών κακών.

8) Τ« εμπειρίας και απειρίας* οίον, έμπειρος η άπειρος διδασκα-
λίας.

9) Τά επιμελείας καί αμελείας καί ολιγωρίας* οίον, επιμελής ·η
«μελής τών μαθημάτων, όλίγωρος φίλων.

10) Τά μνήμης καί λήθης* οιον, μνήμων φόρτου, επιλήσμων ευερ-
γεσιών. *

11) Τά τιμής και αξίας* οίον, αίματος εστίν ώνία ή αρετή, άξιος
πολλοΰ.

ν 12) Τά διαιρέσεως (χωρισμού) και εκλογής* οίον, πολλοί τών δι-
δασκάλων, μόνοι τών πολιτών, είς τών πολλών, τις τών μαθητών,
φαγάς πόλεως.

.13) Τ« είς ιχός κτητικά* οίον, νους μέν αρχικός του λόγου, λό-
γοστ δε ύιπορετικός του νου.

14) Τ& ύπεροχικά* οιον, ύπε'ροχοςν, έξοχος τών άλλων, κορυφαίος
τών αποστόλων.

- Ίτηραχιχί λέγονται οσα επίθετα θετικά όντα Ι^οββιν εννβιαν παρ«0ιτ(χο3«
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15) Τά τάκτικά και αναλογικά αριθμητικά· οίον-, πρώτος, δεύ-
τερος, τρίτος τών μαθητών ό αριθμός δεκα εστί διπλάσιος του πε'ντέ.

1 6) Τά διαφορικά· οιον, ετερον τό ύδωρ τής γης, οδτος ό λόγος
άλλος, η διάφορος του προειρημένου.

Σημ. Τά διαφορικά συντάσσονται καί όμοιοπτώτως, μεσοΧαβοΰντος τον ύι' οιον, άλλος
ούτος ο λογος $ ό προ'τερον εϊρτ,μένος. "£π δέ καί μετά αιτιατικές σύν τ95 ίτ α ρ ά" ετερον
το ΰδωρ παρά ττιν γ^ν.

1 7) Τά συγκριτικά καί υπερθετικά συντάσσονται μετά γενικής·
«λλά τά μεν συγκριτικά καί μετά ενικής καί πληθυντικής γενικής^
τά δε υπερθετικά μετά πληθυντικής μόνον οίον, ό πατήρ έστι μεί-
ζων του υίοϋ, Θεμιστοκλής συνετώτερος τών άλλων Ελλήνων,ανδρών
δ' απάντων σοφώτατος Σωκράτης. .

Σημ. ά. Τά συγκριτικά συντάσσονται καί όμοιοπτώτ&κ τω συγκρινομένω, μεσολαβάίϊν-
Τος του τι- οίον, Σωκράτης σοφώτερο; η Πλάτων, ώμίλησα άνδράσι κρείττοσιν ύμΣν, σύ;
μέλλεις έπ' άνδρας στρατευεσθ χι πολύ άμείνονας ή 2κύθας, ηχούσα ρήτορος δεινοτέρου
Λυσίου. . . .;· .·

Χημ. β . Μετά τον η επιφέρεται ενίοτε αιτιατική μετά τίς κατά, προ τ$5ς οποίας τ^'
θ«ται ενίοτε καί το ύς, οταν είνε άνάγκη νά έκφρασθη άναλόγία ί το ίζαράϊ την φυσιν ϊί τήν
υναμιν οιον, οπλα πλείω η κατά νεκρούς ελήφθη (Θουχ.)=πλείω αναλόγως τών νεκρών,
ειδον νεχρον μείζω η (ως) κατ* άνθρωπον=παρ' οσον δύναται νά εινε νεκρός άνθρωπου*. Έ-
τι δέ μετά τον η επιφέρεται άπαρε'μφαΤον άνευ η μετά του ώστε ^ύς), οταν εινε άνάγκ*|
νάεκφρασθΐΐ τ,ο παρ' οσον δύναται (τό υπέρ δύναμιν) η το παρ* οσον άπαιτεϊται· οΤον,- τ®
γάρ νόσημα μείζον η φε'ρειν νεώτεροι «ίσιν, ή ώστε είδέναι οίων πατέρων εστέρηνται'(Λυσ.)
άμαθέστεροι γάρ είσιν η ως ΰπ' έμοΰ έξαπατάσθαι (Πλτ.).

Σημ. γ". Το ποσόν '?ι το μετρον τ9)ς υπεροχές ττ5ς συγκρίσεως φέρεται πάντοτε σχε$ο«
χατά δοτική« άπρόΟετον· οιον,Περσέως Ηρακλής ην τέσσαρσι γενεαΐς νεώτερος,κλπ. (§ 178}*

Β'. 'Ονόματα μετά δοτικής συντασσόμενα.

" § 46. Τά μετά δοτικής συντασσόμενα ονόματα· είνε ώς επί- τό
πλείστον επίθετα* τά κυριώτέρα δέ τούταΛ είσί τά έξης : λΓ

1) Τά πέριποιητικά καί άντιπεριποιητικά (τά σημαίνοντα φιλί-
κήν ή εχθρικήν προς τινα διάθεσιν)* οίον,φίλος, εΰνους, ευμενής,
λιμος, γείτων τινί' πολέμιος, εχθρός, δυσμενής, χαλεπός; βλαβερός,
κακόνούς,;επίβουλος, ενάντιος, πολέμιος τινι κλπ. · Α

·?) Τά ίσότητος, ταυτότητος, όμ.οιότητος καί τά τούτοις Ιναντία^
ίσος η-άνισος τφ άδελφώ, δμΰιος η ανόμοιος πατρί, τά έρ-
γα ού ταύτά τοις λόγοις έπεδείξατο.

-3). αρμόζοντος ή του πρέποντος καί τά τούτοις Ιναντία* οίον,
κρμόδιος ή αναρμόδιος τφ θεώ, η σιγή πρεπωδεστάτη γυνάι|ξ μέ€>η
^ύλαξι&Γά7τρεπεστ «τ η . έ σ τ ίν, .·.·;;*':. .·'.· ·φ_ .■<·£$*: V

φυ



"ί) 'Τώ προσεγγίσεως η μίξεώς κάί άμιξίας1 οίον, πλησία τφ νυμ*
<ρί<ί^ άμικτος φίλοις.

5) Τά ύ-ί-οταγης^ έύπείθε/ας καί απειθείας* οίον, υπήκοος τω πα-ι
τρί, εύπειθής ν} ώπειΟής τφ πατρί. "· - "-'"'·..

6) Τά εις τος ρηματικά· οίον, γνοίστά μοι ποιείς, μισητός τοις
"Ελλησι Φίλιππος, ρητά μοι ταύτα,

Τινά τών παραγομένων άπό ρημάτων μετά δοτικής, συντασσο-
μένων* οιβν, τών χωρίων άλλτ,λοις ουκ άπόδοσις, ό τοις νόμοίς
■βοή©^ δοτήρ, ακόλουθος τινι^

8) Τά φύνθετά άπό τ*7,ς σύ>", ομού, "ίσος, όμοιος και τών τοιούτων·
θιθνί" βτύμοωνοι οί λόγοι τοϊς έ'ργοις, ομόφωνος, ισοδύναμος, όμοιο-
<>χήμων τι ν ν.

5 4 7. ΓΓολλά ονόματα, μεταβάλλοντα σημασίαν, μεΐαβάλλουσί
διότι η σάνταξις βαίνει κατά την σημασίαν τών#ύν-
. ««Φ^ιέν&νΐ' σίον5· φίλος μοι ^περιπόιητικώς), κάί φίλος μου (κτητι-
*ώς), ενάντιος, πολέμιος τινί καί τίνος.

Όνομα τ α μετ' αιτιατικής συντασσόμενα.

§ 48. Μετ* αίτίατικης σύντάσσοντάι τά επίθετα και τά επιθετι-ί.
^ά" ού&ϊαόττϊίςά^ δταν είνε άνάγκη νά έκφρασθ^ τό κατά τι, ητΟι οσά-
κις ή ίδέοτης η ή ποιότης αυτών δεν άποδίδοται είς το δλον το3
ούόχάστ&κ,οΟ, άλλά εις. τι μέρος αυτού* οίον, ταχύς τους πόδας, λευ-
κός τά'στ τρίχας, Λυδός τό γένος, Σύρος την πατρίδα, Σωκράτης τού-
νομα·.· Κ«1 μετά τής χατίί· οίον, ξανθός κατά την κόμην.

§ Τό" κατά τι φέρεται καί δίά δοτικής, δταν μάλιστα ή ποιό-

της <κ77θδίδωτάι είς τό δλον η φέρηται δι' αφηρημένου ούσιαστίκού*
•οίον, άμαχοι1 πληθει καί πλούτω, ούτε ποσί ταχύς, οχιτε χερσίν ίσχυ-<
ρός, θ'άψακος άνόματ ι, μέγας τ γ} βουλν}, ττί συνέσει κλπ.
*" Ή μέν ο-.ίτίαΤΙκτ) εκφράζει κυρίως το κατά Τι, τ> δέ οοτικτι καί τό δυναμικον μέσον*

§ 50. Τό κατά τι φέρεται καί δι' απαρεμφάτου* οΓον, δεινός'λέ-
γειν, επιτήδειος πράττειν.

Συνίαξις των ρημάτων.

§ 51.; Τά ρημα τα διαιρούνται ώς προς τό κατηγορούμενον μέν
εις συνδετικά καί κατηγορηματικά (§ 5), ώς προς τό ύποκείμενον
δέ είς προσωπικά καί απρόσωπα.

ά. Συνδετικόν μέν είνε τό είμί' (§ 4), κατηγορηματικά δέ πάντα

«τοε λοιπά. -·'·: - - '' :···: XV· »·:Τ \ '.'·;

*: Προσωπικά μέν λέγόντα' οσα δέχονται- ύποκείμενον Πρόσωπον

2



***** σχηματίζονται- καί κατά τά τρία πρόσωπα· ο?ον, γράφω,
φεις, γράφει. "Απρόσωπα δέ, δσα δεν δέχονται προσωπικών ύποκείμβ-
νον κχι σχηματίζονται μόνον κατά τό τρίτον ενικόν πρόσωπον* διό
τά ά~ροσωπα. ρήματα λέγονται καί τριτοπρόσωπα* ώς δ«ϊ, χρή,
Προσήκει κλπ.

Α'. Σύνταξις τοΟ είμί.

$ 52. Τά ειμί είνε ή συνδετικόν ή ύπαρκτικόν* καί τό μέν
δετικόν σημαίνει την σύνδεσιν του ύποκειμένου μετά τού κατηγορου-
μένου (§ 3)· διό άπαιτεΐ και ύποκείμενόν και κατηγορούμενον* οιον,
ό θεός έστι δίκαιος. Τό δέ ύπαρκτικόν σημαίνει απλώς τηνύπαρξιν
τ·ύ ύποκειμένου* διό άπαιτέι μόνον ύποκείμενον καί αποτελεί συνβ-
πτυγμένην πρότασιν οίον, θεός—ο θεός εστίν ζον (§ 4).

Σημ., Τα ειμί, οταν μέν είνε συνδετικόν, κ «Ι παραλείπεται κ* I έγκλίνεται, όταν δέ είν*_
«**ρκτιχο'ν, οΰτε παραλείπεται οΰτε έγκλίνεται κχΐ το τρίτον ενικόν πρόσωπον τοΰ «Ϋ€—
βτωτος τίς οριστικές παροξύνεται άντι νλ όξύντιται.

§ 53. Τό πρόσωπον ή τό πράγμα, εις δ υπάρχει τυ ύποκείμενον,
τίθεται κατά δοτικήν άνευ ή μετά τίνος προσδιορισμού· οίον, εσζι
μοι βιβΜα, έστι μοι πΐέογχι τρίτη ημέρα.

§ 54. Κατηγορούμενον δέχονται καί πολλά άλλα ρήματα* τοι-
αύτα δέ είσι μάλιστα τά έξης : γίγνεσθαι, ύπάρχειν, πέλειν, κυρειν,
τυγχάνειν, πεφυκε'ναι, καθίστασθαι, φαίνεσθαι, άχούειν (=όνομάζε-
σθαι) καί τά παθητικά κλητικά, προχειριστικά, δοξαστικά, λεκτικά,
μεταποιητικά, οράσεως σημαντικά, καί τινα τών ουδετέρων καί τών
ενεργητικών άμεταβάτων· οίον, οί γέροντες παλίμπαιδες γίνονται, ο
άνθρ ωπος φύσει αγαθός υπάρχει, αθλία πέφυκα, εγώ καλούμαι* "ί ονο-
μάζομαι Σωκράτης, Μιλτιάδης άνηγορεύθη ύπό τών Αθηναίων στρα?
τηγός (§ 99), οί άνθρωποι κόλακες καί τοις θεοϊς εχθροί άκούουσι
(Δημ.), όράται σύννους, ζώ ήσυχος, ό ποταμός ρεΐ μέγΟς, έρχομαι
ταχύς κλπ.

Β'. Σύνταξις τών κατηγορηματικών ρημάτων.

§ 55. Τά κατηγορηματικά ρήματα,οίαςδήποτε φωνής καί &Υ «Γ-
ν«, διαιρούνται ώς πρός την σύνταξιν εις τέσσαρας τάξεις, εις ενερ-
γητικά, παθητικά, ουδέτερα καί μέσα* εις δέ τά μέσα υπάγονται καί
τά αποθετικά.

ά. Σύνταξις τών ενεργητικών ρημάτων.

§ 56. Ενεργητικά ρήματα λέγονται δσα σημαίνουσιν, οτι τό ύ-
ΐϊοκείμενρν ενεργεί* ειναν δέ δύο »ίδών? μεταβατικά καί αμετάβατα^



4 Τά. οράαεως σημαντικά'συντάσσονται αιτιατική, διότι σημαίνουσι κυρίως «ωματΐκ·)>ν
ίνίργειαν (§ 62, -Ι).

3. Τό «κουω άκροωμαι και αισθάνομαι, συντάσσονται γενιχτί μέν (μάλιστα προσώπου) ε-
πί άμεσου αντιλήψεως· άκούω Σωκράτους διαλεγομένου, άκροΰμαί σου, αισθάνομαι ψύχους.
Α'ιχίατιχτ) δέ (μάλιστα πράγματος) ίπί εμμέσου αντιλήψεως (όταν δηλ. είνε γνωστικά)· ά-
κούω τους λόγους=έννοω, Ίσχόμαχον νίκουον καλόν κάγαθόν όνοραζομενον (2ενβφ.), εΐ-*
«νος αισθοιτ® δεομενοντον πάπον (ώίενοφ.)· , · >

3 Τό έσθίύΛ και πίνω συντάσσονται γενική μεν, οπαν σημχίνηται μέρος τον ολου· εσθία
χρ*$ν, πίνω ύδατος. Αιτιατική δε, όταν. σημαίνεται το ολον $ τό συνήθως γινόμενο ν· οίον
πίνω βινον 792 σημ.). ι

4 ί*3 χγαπω, φιλώ, - ποθώ καί θε^ω αιτιατική συντάσσονται, ώς προαίρεσιν σημαίνοντα.
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4) Τ ά 'μντμης καί λήθης· οίον, μέμνημαι, μνημονεύω, επιλάνθά-
νομχι τού φίλου.-

5) Τά επιτυχίας καί αποτυχίας* οίον, τυγχάνω, στοχάζομαι, ά-
τιοτυγχάνω , άμαρτάνω ταϋ σκοπού 1.

6) ΐχ στερήσεως καί ένδείας καί τά τούτοις εναντία (πλησμο-
νής)* οίον, στεγονμαι, δέομαι, πένομαι, εύπορώ, χρήζω ελευθερίας,γέ-
μω ελπίδων % πλουτώ χρημάτων.

Ί) Τά χωρισμού, αποχής καί άπομακρύνσεως' οίον, ή νήσος δι£-
χει της Ηπείρου, ό λύγος απέχει του πράγματος.

Β) Τά άπολαύσεως καί μεθέξεως· οίον, απολαύω, μετέχω, χΛηρο*
νομώ τής πατ-ριχής ουσίας.

9) Τά φε·.δούς καί άφειδίας· οίον, φείδομαι η άφειδώ ΙμαυτθΛ>. -

10) Τά άρχικά καί κράτους σημαντικά* οίον, <%ΡΧ<ύ, βασιλεύω^
ηγεμονεύω, στρατηγώ, ναυαρχώ, κρατώ τίνος. 2

1.1) Τά διαφορικά* οίον, ό άνήρ διαφέρει*τής γυναικός.

12) Τα ενάρξεως, λήξεως καί παύσεως· οίον, άρχομαι,λήγω τών
πόνων, παύω τού λόγου. 3

13) Τά ύπεροχικά καί τά παραγόμενα εκ τών παραθετικών οιον,
ύπερε'χω, έξίχω, πλεονεκτώ, έλαττούμαι, ήττώμαι, πρωτεύω πάν-
των, περιγίγνομαι (=:νικώ) τίνος.

Σνιμ. Γενική διαιρετική συντάσσεται καί πάν σχεδόν ρίμα, όταν είνε ανάγκη νά έκφρα-
σθίί μερο; του άνηκειμε'νου· οίον, άφίησι τών αιχμαλώτων (τινάς), της γι ς ετεμν.ον, λα_
£ών τών κρεών.

§ 59. Μετά γενικής συντάσσονται καί πολλά άλλα ρήματα σύν-
θετα ά^ο προθέσεων (εκ, άπό, προ, κατά, ύπέρ) δυνάμει *η τών προ-
θ ε σε ων ή της εννοίας τής προερχομένης ε'κ τής συνθέσεως* οίον, έκ-
βαίνει τής ιδέας, ή γλώττα προ τρέχε ι τής διανοίας, μή μου κατεί-
πγις, άφιστάναι φρενών, καταφοονούσι τών έπιόντων, ύπερορα των κα-
θεστώτων νόμων.

1 Τδ τυγχάνω, βυνΒετόμβνον μετά των προδίσεων έν, σίν, περί καί μάλιστα τίΐς γλ',
δοτική συντάσσεται, τό δέ άμαρτάνω, άντί μέν του αποτυγχάνω η στερούμαι, γενικτ} σνν—
τάσσεται, άμαρτάνω του σκοποί»· άντί δέ τον πταίω η πλτιμμελω, σφάλλω, δοτικ-ϊΐ ή αι-
τιατική μιτά τϊΐς είς* άμαρτάνω τω θεω η είς τον θβόν.

£ Το άρχω παρά τοΓς πεζοΐς, άντί μέν το3 εξουσιάζω, αεί γβνικτϊ συντάσσεται* άρχ»
γαατράς· άντί δέ το9 ποιδ άρχήν, ού μόνον γενική, άλλά και αιτιατική* άρχω μάχης' και
άρχω ΰμνον. ΈπΙ δέ τών άρχο'ντων τών Ά Οηναίων, δοτιχη' άρχε* 'Αβηναίόις^ ε τι δέ καί
μβτοχ*· άρχώ ιτονων.^Το δέ κρατώ, άντί μέν τοδ διά βίας εξουσιάζω, γενική συντάσσεται*
νροτΟ* των "Ελλήνων, γαστρός, θυμοΟ κλπ. άντί δέ του νιχω η βαστάζω, αιτιατική* «ρ*»
ϊω τοΰς πολεμίους, τόξα χεροί κρατεί. .

3 Ταΰτα σνννάσαβνταΐ καί μετοχή ^ άπαρεμ<ράτω· άρχομαι πονείν β πόνων»
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ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ.

'^'·: - ·· ; ■ . ' · ■ . . \ . ^
Ρήματα μετά δοτικής συντασσόμενα.

§* 60. Τά μετά δοτικής" συντασσόμενα ρήματά είσι τά εξής:

1) Τά: περιποιητικά καί ώντιπβριποιητικά ήτοι τά σημαίνοντα-
φνλικην η εχθρϊκήν προς τινα διάθεσιν* οΐον, βοηθώ, "κλεξω, επικου-
ρώ, ύπουργώ, υπηρετώ, διακονώ, δουλεύω, χαρίζομαι, ακολουθώ, ε-
■πομαι, Πολεμώ, δ&αφωνώ, μάχομαι, παλαίω· 1 συν τούτοις δέ καί
τό χρώμοα* οίον, τσΓς βεΛτίστοις, ΠΛάτωγ Σωκράτει διδασχάΛώ.
- 4^'ρήσατο.

2) Τά επιμιξίας χαϊ πλησιάσεως σημαντικά· οίον, όμιΐώ, π.ϊη-.·
σιάζω,■ πβΛάζω τινί. %

3) Τά επάρκειας καί αρεσκείας· ο£ον, τά παρόγτα άρκιΐμοι· ταύτ'
αρέσκει μοι.

4) Τά πίστεως καί απιστίας· πιστεύω τοις άγαθοΐς, ά.τισϊώ,
κτιστώ τοις ποηιροΖς. 3

5) Τά ύπακοης, εύπειθείας και άπειθείας· οίον, πείθομαι., πειθαρ-
χώ, ύπακούω, άπειθώ τοις άρχουσιν.

7.) Τά αρμόζοντος, όμοιώσεως και πρέποντος· οΤον, ή διοίκησις
άρμόττει άμ<ροτε'ροις, θνητά θνητοΐς πρέπει, ή ψυχή εοικε τφ θεώ.

5 6^ . Μετά δοτικής συντάσσονται καί πολλά άλλα βήματα σύν-.
θετα από τών προθε'σεων συν, ε'ν, επί (περί, παρά, άντί, προς) δυνά--
μει ή τών προθε'σεων η της εννοίας τής προερχομένης 1κ τής συνθέ-
σεως· οίον, οί Λόγοι ού συμφωνοΰσι τοις πράγμασιν, εμμένει*· τοις ο·».
$οις, επιτιμάν, παρίστασθαι, άντέχειν, προσκο'πτειν τινί.

Ρήματα μ&τ* αιτιατικής συντασσόμενα.

§ 62. Τά μετ' αιτιατικής συντασσόμενα ρήματα εινε τά κυρίως-
μεταβατικά, ητοι τά σημαίνοντα, δτι τού ύποκεψ,ένου ή ενέργεια-
μεταβαίνουσα είς τό άντικείμενον επίφερε ι ε-ίς αύτό άλλοίωσίν τινα
σωματικην η ηθική ν* τά τοιαύτα δέ είνε πολυειδή' τά δέ κυριωτερα
αύτών είσι τά έξης:

1) Τά σωματικής ενεργείας· οίον, σκάπτω, θερίζω, τύπτω, γράφω,
ράπτω, όιώχω, θηρώ, ηχώ, φεύγω, θύω, σφάζω, χόπτω κλπ.

Ί Τό τιμωίω κ«! άμύνω.άντί μέν του βοηθώ (υττερασ-ίζομαι) δοτική συντάσσονται· άν-
. τΐ δέ το.» κολάζω τι του εκδικούμαι, αιτιατική· τό δέ μέσον τιμωρούμαι καί άμύνομαι πάν--
το τε σχεδόν α£τι<*~<*?>·

2 Τό πλ-ησιάζω .συντάσσεται ενίοτε καί αιτιατική· ετι δε αιτιατική και δοτική* πλησιά-
ζω σοι ττιν δαδα.

3 Ταυηχ συντάσσονται ενίοτε και αιτιατική μετά 5ι άνευ τϊίς είζ· πιστεύω ταδτα *«ν
^πιστεύω είς ενα 0εόν (|===δέχομ*ι δογματικώς καί ομολογώ}.
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μ,&τ* αιτιατικής χαϊ γενικές συντασσόμενα.

& 65. Τχμετ' αιτιατικής καί γενικής συντασσόμενα ρήματά εί-
σι τά έξης :

1) Τά πληρώσεως καί κενώσεως σημαντικά- οιον, πληρώ την φνά-^
Χην ύδατος,; κενώ τό ταμεΕον χρημάτων» Είς ταύτα δέ ύπάγονται

τά γευστικά· οϊον, δούΧους εγευσε τιμής, τών λόγων ύμάς Λυ-
σίας είστία. · ·

2) Τά λύσεως καί «χπχλ"λ*γης- οίον, λύω τόν ιππον τών δεσμών,.
άπ«λ.λ.άτΤω σε τοΰ πόνου, έλευθερώ σε του δεινού. 1

3:) Τά παύσεως, κωλύσεως, άποδιώξεως καί αποχωρισμού· οίον
-παύω σε τή,ς. υπηρεσίας, κωλύω σε τού έργου, αποδιώκω, άπείργω,
αποκλείω σε της πόλεως, αφορίζω. τά πρόβατα τών εριφίων, χωρίζω
αετον κριθής. 2

4) Τά. αφαιρέσεως, άποστερήσεως καί άλλοτριώσεως- οίον-, άφακ-
ρω σου την βίβλον, άλλοτριώ την πόλιν σωμάτων, έ στέρησαν αυτόν
της πατρίδος, ό πόλεμος άνδρών τάς πόλεις έρημοι. 3.

5) Τά σημαίνοντα τό μέρος, εξ οδ κράτούμεν η άφίνομέν τι· οίον,
τον Εππον τών ώτα> ν κρατώ, κρεμάννυμί τι να τού- ποδός, άγω τινά
-της χειρός, δίψες την παϊδα της χειρός. 4

6.) ΤάάνταλΛάγματος, τιμήματος, πωλήσεως, αγοράς καί μισθού,"
οϊον, μηδενός άντάλλαττε τήν~φιλ.οτιμίαν, πωλώ ή τιμώ την βίβ'λαν
δραχμής, αγοράζω η ώνοϋμαι ιππον πέντε μνών, οί τύραννοι μισθού*,
φύλακας εχουσι, πόσου διδάσκεις ; πέντε μνών. 5

7) Τά μνημονευτικ,ά* οιον, άναμιμνησκω σε τών λόγων.

δ) Τά έχοντα την έννοια ν τού μανθάνειν η άκουε ι ν τι παρά τίνος;"

Λ Τούτων -ίι γινικτι προσλαμβάνει ενίοτε τ^ν έκ $ άπό* λύω τδν *ππον (χ τ<3ν δεσμών,
Παυσανίας τιλιυθερωσε -την "Ελλάδα, άττο των Μτήδων.

2 Κλ! τούτων τ» γενικτι προσλαμβάνει τ*ιν έκ άπό* πατίιρ υίδν έζ οικίας εζελαύνει, ά~-
«ρορίζω τά πρόβατα άπο των εριφίων.

3 Τακτοί συντάσσονται καί μετά δύο αιτιατικών ο'ον,ήμΛς αποστερεί τον μιαβόν

τ^ θεάν τοΰς στεφάνους σεσυλ-όκασι. Τα δ* αφαιρώ τετραχώς συντάσσεται; άφαι-ρώσου «Α.
χρήματα, Αφαιρώ σε τών χρημάτων, αφαιρώ σοι τά χρήματα και αφαιρώ σε τά χρήματα.
>4- Τούτων ή γενικά, προσλαμβάνει ενίοτε καί τϊιν έκ τι άπό* κρεμάννυμί τινα βκ,τοΰπο.·^

έχρέμασαν ίψίάς άπό τών ελπίδων (Α ίσχ.).
β. Ή γενιχί) τούτων προσλαμβάνει ενίοτε χβί τίίνάντί· άντί αρετές άξιώ τιμδσβαι, πω*
λώ Ήιν βίβλον άντί δραχμές. Το δέ άξιΏ άντί μίν τοΰ κρίνω άξιον αιτιατική καί γενική
βχ>ντάσσετ«ι· άξιω σε τιμ^ς, άντιδέ του παρακαλώ, άπαρ«μφάτω· άξιώ σε β«3««ι μον*
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οιον

ήκουΓ^Ι *** πυνθάνομάι,,τ*ύτ* ^λυψούβ

λα^ο-^τ' «Φατικής καί γενικής συντάσσονται κ*ν πολλάΓάλ-

- ^ ^ - σύνθετα έκ τών προθέσεων (χρό, κατά, εκ, αΜ δυνάμει

-των

τνροθέσ

εων·

οιον, προβάλλω τών οδόντων τήν γλώσσαν, τάύτα.

*ατειτ5£ μου, εκβάλλα* σε τής απάτης, · άποκλίνω σε 'της οδού.
Ριμάτα μετ' αιτιατικής καί δοτικής συντασσόμενα.

Ν,ΧΛ

αΐτιχτικής

*·1 τα εξής.

και δ άτονης συντασσόμενα

ει·*

1) Τά δόσεως, προσφοράς κα·1 οφειλής σημαντικά*- οίον, δίδωμι* ;

θωρούμαι, (προσφέρω, άγω, κομίζω* επιτρέπω, καταλείπω, ^παρέχωτ

οφείλω σοι ταύτα. .

2) προσεγγίσεως καί παραθέσεως ή παραβολής· οιον, πλησιά-
ξω, πελάζω προσεγγίζω συνάπτω παρατίθημι, παραβάλλω τϊνί τι,

δ) Τά ομονώσεως, έξνσώσεως κα\ προσαομόσεως· οίον, ομοιω, ει-ι
καζω, εξισώ, άρμόζω τινί τι. - . '

4) Τά μίξεως· οΙομ, μίγνυμι, κεράννυμι οϊνον ύδατι.
.5) Τά πέμψεως* οιον, πέμπω, έπιστέλλω τινί. 2 ^ ^

6) Τά αφηγηματικά, δηλωτικά, άγγελτικά, παραινετικά ^και^ε»-

πιτακτικά· οίον, λέγω, φράζω, δηλώ, φαίνω, δείκνυμι, (παρ) άγγελε
λω, κοινοποιώ, παραινώ, συμβουλεύω, επιτάττω σοι ταύτα. 3
/ 7) Τά σημαίνοντα τό ποιεΐν ή πράττειν τι εις τινα; οίον, πον%
εργάζομαι, κατασκευάζω, πράττω, σοι ταύτα, . ;

"Ρήματα μετά δύο αιτιατικών συντασσόμενα.

§ 68.. Τά μετά δύο αιτιατικών συντασσόμενα ρήματά είσι τά έξης.

1) Τά παιδείας καί διδασκαλίας σημαντικά" οίον, σύ με ταύτα,
επαίδευες, διδάσκω σε την γραμματικήν.

2) Τά ενδύσεως καί έκδύσεως- οίον, ενδύω ή εκδύω σε χιτώνα.

1 Τούτων, ήμέν γενική σημαίνει πρόσωπον, πολλάκις προσλαμβάνει και την παρά
ϊι άπο· τι δέ αιτιατική το πράγμα· παρ* ήμων ταΰτα μάνθανε" ταύτα πυνθάνονται
Βερσδν* άφ* απάντων άκουσαν γνώμ«ν· " *»

2 'Η δοτική τούτων μεταβάλλεται πολλάκις εις αίτιατικήν μετά νίς προς· πέμπω σοι
ταΰτα κα\ πέμπω προς σέ ταύτα.

3 Καί ταΰτα μεταβάλλουν πολλάκις τί;ν δοτικών του προσώπου εις αιτιατική-/ μετά
προς (ύι εις}· λέγω σοι ταύτα καί λέγω προς σέ ταύτα, "ίντί δέ συντάσσονται καί άπαρεμ-ι

* άντί της αίτιατικτίς· οίον, λεγω σοι σ»ω*άν. · " .
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;3)ί Τα- αίτητικάν οίον, αιτώ σε χρήματα. 1 · · > ~

. Τά μεταποιητικά, ήτοι τά σημαίνοντα άλλαγην κ*τ*στασεως
«ιόν, ό θεός τους- μικρούς μεγάλους ποιεί, τους δέ μεγάλους μικρούς,,
■*τ£ς σε κατέστησεν άρχοντα ; 2 . >:·-■

- 5) .Τά'προχ&ιριστικά (άναγορευτικά) καί ελεγκτικά· οίον, προχ«*-
ρίζω, εκλεγώ, αίρούμαι, άποφαίνω, άποδείκνυμι θεμιστοκλεα στρθ?
τ-ήγόν, ελέγχω τινά ψεύστην.

β) Τά κλητικά· οίον, καλώ, ονομάζω, ^προσαγόρεύω, λέγ«> σ®

αγαθόν. , / ......·. V '

·_.■ 7) Τά δοξαστικά· οίον, ηγούμαι, οΐμαι, νομίζω, ύπολ<χμ£άνο> σ*
αγαθόν. 3 .·..·---

8) Τά διαιρετικά· οίον, τάς αρχάς δέκα μέρη διείλετο. 4

Τά έχοντα την έννοιαν τού λέγειν τι κατά ή περί τίνος* οιον,
πας τις τό γυναικεϊον φύλο ν κακά πόλλ' αγορεύει, εί χρή δέσποτας
ξίπεϊν τόδε (Εύρ.). '-....·

Ρήματα μετά δοτικής καί γενική; συντασσόμενα.

, ' § '^ά μετά δοτικής και γενικής συντασσόμενα ρήματα εινε

£κ των με τ* αιτιατικής καί δοτικής συντασσομένων· διότι ταύτα επί
διαιρέσεως καί επί τίνων άλλων ελλειπτικών «ροκσεων μεταβάλλουσν
την αίτια τικ/) ν είς .γενική ν, είσί δέ τά έξης ;

1) Γά μεταδοτικά- οίον, μετα^δω-χί σοι τού έαχυτού πλούτου

ή τί). ' ^

2) Τά παραχωρητικά καί ύποχωρητικά· οιον, παραχωρώ σοι της
πολιτείας, ύπείκω σοι της οδού, υποχωρώ σοι της άρχη ς.

3) Τά κοινωνικά- οίον, κοινωνώ σοι της δόξης.

• ι ^ τών τό μέν λέγεται οέμεσον η πρόσε-

ξες, το. ό.ε εμμεσον ή πόρρω. Καί άμεσον μέν είνε ή αιτιατική, έμμε-

4 Τούτων ή αιτιατική του προσώπου μεταβάλλεται πολλήκις είς γενικών μετά της πάρα*
«τω παρά σου χρήματα.

να

«ρερω

^α, ποιώ σε σοφον, ποιώ σε λέγειν

3 Βις τά δοξαστικά και λεκτικά ρήματα προστίθεται καί το άπαρέμφατον είναι καί τό-
7) μέν μια αιτιατική είνε ύποκείμενον αΰτοδ,ή δέ άλλη κατηγορουμένων -του υποκειμένου*

οιον, ηγούμαι, νομίζω, ΰπολαμβάνω, λε'γω σε αγαθόν είναι, σοφιστών όνομάζουσιν είναι τόν
άνδρα (Ίίλτ.)»

4 Εις την αίτιατικην τούτων την σημαινόταν τά διαιρούμενα μέρη προστίθεται πολ-
λάκις κχί ή είς· είς οκτώ μέρη διελών. τό παν πληθί;
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*θν δε ή γενική δοτι*ή οίον, λύω τόν Γππον (£μ*.)τωνδεσμω*

σ0ι (Ιμμβ.) χρήματα (*μ*·)· τω;" αιτΐα:

αμεσον μέν είνε ή σημαίνουσα την κυριωτεραν ιδεαν, ήτις συνή-
Η είνε -ή αιτιατική του προσώπου, Ιμμεσον δε *
««υτερεύοασαν, ^τις εϊνε συνήθως ή στ
οάσκω σε. (άμσ.) τά γραμματικά (έμ

<%εσον μέν είνε ή γενική, εμ|------ -

οωμί σοι (εμμσ.) τοΰ εμαυτοΰ πλούτου (άμσ.).

Σημ. Τά είς ω £ μι ^ερνι,τιχά μεζαδαχιχά ρήμαζα σχηματίζομαι
Μΐ'ίςμαΐπαθηζιχώς- οϊο>,τύχζω χαϊ χύχτοραϊ γράψω χαϊ γράφο-
(*<**' δίδωμι καί δίδομαι χΐχ.

Συν τάξις τών ένεργητιχων άμεταβάτων ρημάτων

§ ΤΙ. Τά ενεργητικά άμετάβατα ρήμ«™ ληγουσιν εΣς ^ ^
/««. Επειδή δεσηααίνουσιν ενεργεί α ν μή μεταβαίνουν εις &λλ* _
πρόσωπον ή πράγμα, δέν δέχονται άντικείμενον, άλλα μόνον τους ε-
^χατικους^ώ/έπιρρηαατικους προσδιορισμούς, εαν εΐνε ανάγκη
τοιούτων οίον, άδω, κιθαρίζω καί αδω, κιθαρίζω καλώς εν χοροϊς,
βαίνω καί βαίνω* έπί τόν ιππον, βαίνω ταχέως, πορεύομαι εις την

πόλιν, τρέχω έπί την άγοράν. ,

§ 72. Αλλά τά κινήσεως σημαντικά καί μάλιστα εν συνθ,σει δε- ·

χονται ενίοτε καί άντικείμενον κατ* αίτιατικήν πτωσινοιον, πορεύο-
μαι μακράν όδον τειχέων έντός ού βαίνω πόδα (Ευριπ.) ελαυνω τον
Γππον, τρέχω τό στάδιον, διέβηιαν^ τόν ποταμον, παοαβαΐνειν τους
νόμους, διήλθον ή περιήλθον την πόλιν .

β'. £ύντο&ις τών ουδετέρων ρημάτων .

§ Ί Χ Ο,δέτεοα ρήματα λέγονται όσα λήγουσιν είς ω η μα*, κ**
ουτε ένέογειαν ού^ε πάθος σημαίνουσιν, άλλ' ά*λώς καταστασιν το*
υποκειμένου- διό ταύτα δέν δέχονται άντικ,ίμενον, αλλα μονον τους
Ιπιρρηαατικους ή ώς επιρρημχ^ους προσδιορισμούς, εαν εινε ανάγκη
τούτων οίον, ζω καί ζώ κοσμίως, ζώμεν έν τοις πολεσι,καθημαι εν

τή Οικία ήσύν ως. , ο , 1.

' § 74. Πολλά όμως τούτων, μεταβατικώς εκλαμβανομενα δέχον-
ται καί άντικείμενον κατά τήν φύσιν αυτών οιον, γεμομεν ελπίδων,
πλουτώ χρημάτων, ή ψυχο τα> θεω έοικεν,Ήώ δϊαν μεμονα (=π<ρι.έ-

ΐΑίινα). . Α

Σημ. Τά εις .ω ουδέτερα δέν σχημαζίΐονζαι είς μαι καθητιχως' διδ
χί ζώ', ίΓ^ν», χαίρω όεκ ΛέγοΥχαι χαϊ ζώμαι, ν γένομαι, χαίρομαι
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; * ? * '*ν ' γ1 Σύνταξις τών παθ/)τιχ&ν ρημάτων.

5 75. Παθητικά ρήματος λέγονται οσα λήγουσιν είς μαι ή ειί ω
Καί σημαίνουσιν, δτι το ύποκείμενον πάσχει σωματικώς ηθικώς ύφ
ετέρου προσώπου ή πράγματος· διό εκτός τού υποκειμένου, οπε|* «Σν*
Κοινόν είς πάντα τά ρήματα, άπαιτούσι καί τό ποιητικόν α?τιον, ίί^
τοι τό πρόσωπον ή τό πράγμα, δπερ φέρει τό πάθος· οΤον, ο "Εκτωρ
άποκτείνβται υπό τού 'Αχιλλέως, θνήσκει υπό γυναικός, ταύτα είρη-
^■οςί μοι.

§ 7β. Τό ποιητικόν αϊτ^ον φέρεται 1) διά γενικής μετά τών προ-
ώσεων νπό, (πρός, παρά, έχ καί από) οίον, Φαιδρός διδάσκεται υπό
Σωκράτους, προς ανδρός ή γυνή αδικείται, παρά πάντων ομολογεί-
ται, εκ θεού δε'δοται ταΰτα 2) Διά δοτικής άπροθέτου καί επί πολ-
λών μεν άλλων περιστάσεων, μάλιστα δέ, οταν τό μέν ύποκείμενον
«ίνε άψυχον, τό δέ ρήμα χρόνου παρακειμένου· ως, ταΰτα είρηταί
μόί, πέπόίηταί μοι ή γέφυρα. 3

§ 77. Τά είς παθητικά ρήματα πολλάκις σημαίνουσι πάθος
εαυτού προερχομενον καί ουχί ύφ* ετέρου, διό καί αύτοπαθη λέ-
γονται τά τοιαύτα ρήματα καί φέρονται άνευ ποιητικού αιτίου· οίον,
^άσχω, νοσώ, άλγώ, φθίνω, φρίττω κλπ. Πολλά δέ τούτων ε'κφέ-
^>ουσι τό ποιητικόν αίτιον δι* αιτιατικής είς τόπον αντικειμένου ύινό
τό είόος τών μεταβατικών οίον, δέδοικα τον νόμον (ΠΓλτ.), τό σον
φρίσσω στόμα (Σοφοκλ.). 1 «

§ 7 8. Τά είς μαι παθητικά ρήματα γίνονται εκ τών είς ω $ μι
ενεργητικών μεταβατικών τών εχόντων άντικείμενον· διό συντάσσον-
ται ως αύτά μέ μόνην τήν διαφοράν, δτι ύποκείμενον εχουσι τό άν-
τικείμενον τών ενεργητικών, καί ποιητικόν αίτιον τό ύποκείμενον αυ-
τών. "Οθεν ή ενεργητική σύνταξις τρέπεται είς παθητικήν, εάν τρέ-
ψωμεν τό μέν ενεργήτικόν ρήμα είς παθητικόν, τό δέ άντικείμενον
^υτού είς^ όνομαστικήν, τό δέ ύποκείμενον είς γενικήν ε'μπρόθετον ή
δοτικην άπρόθετον (§ 9 6), τά δέ λοιπά άφήσωμεν, δπως εχουσιν
οίον, ό 'Αχιλλεΰς άποκτείνει εν Τροία άπηνώς τον "Εκτορα βέλει=ό
'Εκτωρ αποτείνεται εν Τροία: άπηνώς υπό τού Άχι^λέω; βέλει, εγώ
^εποίηκα τήν γέφυραν έκ τών ίδίων==ή γέφυρα πεποίητκί μοι έκ τών
ία ίων κλπ.

§ 79. 'Εάν δέ τό ενεργή τικόν ρήμα εχτι δυο αντικείμενα, τρέπε,-

Ί ΕνταΟβα αί αίτιατικαί 'νόμον και οτο'μα σημαίνουσι το ποιούν τό πάθος και ου^ΐ τό
,τοιαΰτα δέ ρήματα είνε τά φο'οου, θρήνου, πένθους κα,ί <ρυγ?); σπμαντικιί.
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^είς όνομοοσηκήν το &μ£σον,τδ δέ Ιμμε^ον μένει άμέτά£λητον οιο^
«γω ·*ληρώ·την φιάλην ΰ$ατος:=ή φιάλη πληρούται Απ'^εμοΟ υδ«-

^ος, &δώ.<Η.τφ, Ξωκράτει χρ/ιματα=χρ^μκτα ^ονταί τφ

^ τ0° Η«·ου, Σωκράτης έδραξε Φαΐ^ρον την φιλοσοφία*,
'Φαΐίρος εδιδάχθη ύπ,δ του Σωκράτους την φιλοσοφίαν. I

§ 80. Τά: κλητικά, προχειριστικά, δοξαστικά, λεκτικά, γνωστι-
Χα, δηλωτικά, μεταποιητικά καΐ οράσεως σημαντικά τρε'πουσι καν
τας δύο αίτιατικάς είς ονομαστικά ς, ών η μέν του άμίσου αντικεί-
μενου γίνεται ύποκ$ίμενον/-Η δε του έμμεσου κατηγορούμενον οίον,,
εγω καλώ ή ονομάζω τδν θεμιστοκλε'α σωΐηρα=ο Θεμιστοκλής· κα-
Αϊϊταιύπ'εμου σωτήρ, οί Αθηναίοι* άνηγόρευσαν τον θεμιστοκλέα,

«τρατηγδν==ρ Θεμιστοκλής, άνηνορεύθη στρατηγός ύπδ των Αθη-
ναίων. 2 '

ά. Πολλά»ς, αντί νά ζεθιγύποχείμενον τό πάσχον μέρος
μετά. γβηχης τοΰ Μου, τίθεται άττιχ'ώς τό οΛον, τό μέρος φέρεται.
*ατ αίτιατιχσημαίνουσα* τό κατά τι (%\Π)· οίον πΛήττομαιτόν
Μα, τύπτομαι τί\ν χείρα, άΛγώ την χεγαΛην, πάσχω τους πόδας,
χατέαγα τό χρανίον (η του κρανίου όιαιρετιχώς), σεσήπασι τούς
χτύΛους, άντ\ π.Ιηττ εται 6 τιούς μου, τύπτεται ή Χε^Ρ Ρον·>

άΛγεΐ*

Κ6<ραΛή μου κτλ.

Σηι. β'. Τά, εις ω παθητιχά όέν σχηματίζονται χαϊ είς μαϊ ίφ
%ό πάσχω, νοσώ χ.Ιπ. όέν Λέγονται χαϊ πάσχσμαι, νοσονμαι. κΛπ,

δ'. Σύ^ταξις των μέσων ρημάτων.

- § 81, Μέσα ρήματα λέγονται δσα λτήγουσιν είς μαι καΐ σημαίνουν
οιν δτι αύτδ τδ ύποκείμενον ενεργεί και πάσχει άμε'σως η εμμεσως·
διότι ισοδυναμούσι τω συστοίχω ενεργητική ρ·/,ματι και τνί αυτοπα-
&ενη άλληλοπαθεί άντωνυμί*· οίον, λούομαι, λούει, λούεται, λουο-
μεθα=λούω έμαυτόν, λούεις σαυτόν, λούει εαυτόν, λούομεν ημάς αυ-
τούς, τυπτόμεθα—-τύπτομεν άλλήλους.

§ 82. Τά μέσα ρέματα γίνονται εκ των ενεργητικών μονοπτφ~
των ,ϋ δίπτωτων διαιρούνται κυρίως εις τρία είδη, αύτοπαβη^
δ'.χμεσα και άλληλοπαβή.

ί Έκ τούτου διακρίνεται άβφαλε'στατΛ το αμεσον άντικείμενον εκ τοΰ εμμέσου των έ-^
«ργητικων μεταβατικών ρημάτων.

1 Δ·.ά τούτο το εμμεσον άντικείμενον των τοιούτων μεταβατικών ρημάτων χαλοΰοιν.. 41
«ώτίρ.ίί "γραμμχτ·.Λ91 κατηγορουμενον τοΰ άντ·.κειμενοι>.



^ΒΣ ΕλΛΗΝΪΚΗΣ ΓλΌΣΙΗ^.

'ά.' Μέσα αύτσπαθ?ί ρήματα.

Β 83. Μ ίσα ΛΟΤΟ /νΖνϊί ρηαατα λέγονται δίτα σηάαίνουσιν^ οτι το
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ν^οκειμ,ενον ενεργεί αμ,έσως &1ς έαυτο', η εις τι των αυτου· και εαν
μέν ή ενέργεια του ύπακειμένου μεταβαίνν) εις το δλον του υποκει-
μένου, τά. μέσα τά "γινόμενα- εκ μονοπτώτων ενεργητικών τίθενται ά-
νευ εξωτερικού άντικειμ.ένου, και ίσοδυναμ,ούσι τω συστοίχω ενεργη-
τικώ και τ-/) αύτοπαθει αντωνυμία κατά πτώσιν συνήθως αιτιατικών
οιον, λούομ.αι=λονω έμ.αυτον, ενδύομαι—ενδύω εμαυτόν κλπ. Έάν
δέ ή ενε'ργεια του υποκειμένου μ.εταβχίντ) ε!ς τι με'ρος η πράγμα αύ-^
τ_ου> τά μέσα ργ.ματα εχουσιν έςωτερικόν ώντικείμενον τό μέρος η το
άραγμα, εις· δ μεταβαίνει ή ενεργεία του υποκειμένου, και ίσοδυνα-
μούσι τω συστοίχω ένεργητικω και τν} αύτοπαθεΐ αντωνυμία κατά
πτώσιν_ γενική ν κτητικήν· και μέσα κτητικά καλούνται ύπο τί-
νων τά τοιαύτα μέσα· οιον, λούομαι την κεφαλήν±=:λούω τήν ε'μαυ-
'τοΰ κεφαλήν, νίζομαι (νίπτομαι) τάς £εΐρχς=ν£ζω τάς έμαυτού χεί-
ρας, εσωσάμην τον υίόν='έσωσα τον έμαυτοΰ υίόν. ;

§ 84. Έάν δέ τά μ,έσα γίνωνται εκ δίπτωτων, έχουσιν ε'ξωτέρ*-
κόν αντικείμενο ν τό έμμεσον των ενεργητικών (§ 104)· οίον, πλη-
ρούμαι σο<ρίας=:π}ηρώ ε'μαυτόν σοφίας, ώντιτάττομαι τοις πολέ-
μίαις=άντΐτάττω εμαυτόν τοις πολεμίοις, ενδύομαι χιτώνα=Ιν&ύω
εμαυτόν χιτώνα* αλλά τά αντητικά και αφαιρετικά τηροΰσι καΐ τάς
δύο αίτιατικάς· οίον, Αρίστιππος αιτείται Κύρον ξένους και μισθός
Την σήν άρχην άφαιοούμεθά σε.

§ 85. Πολλά των τοιούτων μέσων ρημάτων σημαίνουσιν, δτι το
ύποκείμενον ενεργεί προς ιδίαν εαυτού ώρελειαν" διό τά τοιαύτα μέ-
<7α ρήματα λέγονται μ.έσα περιποιητικά, και ίσοδυναμόΰσι τψ συ-
στοίχω ένεργητικω και τνί αύτοπαθεΐ αντωνυμία κατά πτώσιν &οτ«»
κην περιποιητικην· οιον, πορίζομαι χρηματα=πορίζω έμαυτφ χρ'Λ*
ματα', άγομαι γυναίκζ=άνω έμαυτω γυναίκα, παρέχομαι μάρτυρας
=παρέχω έμ,αυτω ρ.άρτυρκς (προς ύπεοάσπισίν μ.ου), αίτούμαε' σ*
χρήματα=ταί.τώ σε έμαυτω χρήματα. 1

Σημ. 7α περιποιητικά μέσα γίνονται κυρίως ίκ των μετ" αίχιάΐΐ-
κ^ς δοτικής συντασσομένων ενεργητικών μεταβατικών ρημάτων*

<£λλά καί .τακτός άλλοι/, ογ«>* £ί>£ ανάγκη νά έκφρασβη ώφεΛεια %

Λ Αιτω σε χρ-ήμΑτα σημαίνει ζητώ παρά σου χρτ,ματα άπροβδιορίβτως ϊι' εμαυτόν
άλλον* αιτούμαι δε αέ χρτίματα ότμαίνει ζτ,τω παρά σοΏ /ρήματα, ώρισμένως £ιεμαυ-
ϊον χαΐ ουχί δι' άλλ«γ, ··
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Ϊ\1Σ ΒΛΛΗΝ1ΚΪ1Σ ΓΛΩΣΣΗΣ.

■ Με τ* απαρεμφάτου καί αίτιατικηστ, "ίίτις είνε ύποκείμενον του
απαρεμφάτου- οίον, £εΐ με $άναι, χρη με γνώναι.

Μετ' άπαρεμφάτου καί δοτικής, ητις είνε συντακτική του ά-
«ροσώπου καί ώς επί τό πλείστον ύποκείμενον του άπαρε^φάτου·
*>ίον, εδοξε χγ βουλή "πε'μψαι πρεσβεις, εξεστί μοι άποδημεϊν κλπ»
γ'. Μετά γενικής καί δοτικής· οίον, £εί μοι χρημάτων, μέτεστί
μοϊ πλούτου, μελει Υμών τω θεώ.

§ 90. ΈπΙ μεν της ά καί β' περιστάσεως ύποκείμενον τών α-
πρόσωπων ρημάτων είνε τό άπαρέμφατον οίον, χρή σιγάν, προσήκει
σοι ακούει ν επί δε της γ' είνε τό σύστοιχον αυτών ούσιαστικόν ά-
φνίρημένον ονομα· οίον, πολλών ενδεΐ μοι=εστι μοι πολλών εν&εια'
μετεστί μοι πλούτου±=εστι μοι μετουσία. πλούτου-μέλει ημών τφ
θεφ=εστι με'λησις ημών τω θεω κλπ.

Σημ. ά. Πάντα σχεδόν τά απρόσωπα ρήματα Λαμβάνοντα* χαί
Λροσωπιχως' οίον, δοχείς μοι χαΛώζ Λέγειν (Ξφν.), άνθρώποις μέΛω
(^Ομρ,)\ εορταΐ πΟ,σι μέΛουοι (ΠΛτ.), ποΛΛον δέω, ό ποταμός ουκ
άπέχρησϊ στρατχα ('Ηρδ.), Κΰρος Λέγεται, αδεται, όμοΛογ/ΐται·

Σημ. β'. Τό δοχεϊ εΐνε άχρόσωπον μέν, όταν τό εζ αντον εξαρτά-
με νον άπαρέμφατον εϊνε τεΛιχόν οίον, εδοζε τη βουΛή οτεφανώσαι
χόν άνδρα' προσωπιχόν δέ, όταν είνε είδιχόν' οίον, εδο&ν ό Κΰρος
Λέγειν*τι τώ 'Λστυάγει. Σημειωτέον δ' ότι τό δοχεΐ χαϊ προσωπικώς
Λαμδανόμ εν ο ν ψυΛάττει άττιχώς χαί την δοτιχήν πρόσωπιχήν (μο\9 έ-
μοοΖον, δοχώ μοι} δοχονμεν εμοιγε.

Σύνταξις ιών εις τ έ ο ς ρηματικών επιθέτων.

§ 91. Τά είς τέος ρηματικά επίθετα λαμβάνονται καί προσωπι-
κώς καί άπροσώπως· καί προσωπικώς μ,έν λαμβανόμενα τίθενται με-
τά τών ούσιαστικών δμ,οιοπτώτως, όμοιοαρίθμως καί όμοιογενώς, ώς
Τίάν άλλο έπίθετον* οίον, βοηθητέος ό φίλος, ώφελητέα ή πατρίς, ά-
κουστ^ον τό ρημα. Άπροσώπως λαμβανόμενα, τίθενται πάντοτε
κατ* ούδέτερον γένος ένικώς μετά του έοτΐ λεγομε'νου εννοουμένου
.κατά την προσ*/,κουσαν ιγκλισιν, καί ίσο^υναμουσι τγ ού£ετέρ<£ με-
τοχή του άπροσώπου &εΐ -/ι προσήκει καί τω συστοίχώ αυτών απα-
ρεμφάτου* οίον, φατέον έστί==^έον εστί <ράναι, ώφελητέον ήμίν την
πατρίδα—προσήκον ημιν εστίν ώφελεϊν τήν πατρίδα, τί άν αύτφ
ττοιητέον είη ; εμοί μέν δοκεϊ εύκτε'ον είναι.

§ 92. Τά άπροσώπως λαμβανόμενα είς τε'ον δυνάμει της ρηματι-
αύτών φύσεως δέχονται καί ύποκείμενον καί άντικείμενον καί
πάντα άλλον προσδιορισμόν κατά τήν χρείαν του λόγου. Καί τό μέν
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ύποκείμενον α.ύτών τίθεται συνήθως· μέν κατά δοτικήν δυνάμει του
συνδετικού εστί· σπανιώτερον δέ καί κατ' αιτιατικών δυνάμει τούέμ-
ίνττχνΛ.;··II__Λί.______\·. ίηΛ-.ν(Λ«· Γ.ΤοΜ' ίΟΦε-

'.μενον τίθεται κατα την φυσιν
Παράγονται- ρήματος- οιον, έπιμελητέον τμΐν τών μαθημάτων, βοη-
θήτεον τοις φίλοις , άσκητέον τήν ■ ά.οετήν κλπ.

ψ·

ά. Τά ουδέτερα των είς τ έ ο ς ρηματικών επιθέτων, ώς χαϊ
Ααντός άλλου επιθέτου, ιίθςνται άττιχώς έ^ίοτε χάριν έργάσεωςημε-
γαλοπρεπιίας χαϊ πλι^θνντιχώς' οίον, σννεχποτέα-,σοι χαϊ< την τρύγα
( Λρστ.), άντι σϋνέχΛοτέον, Σμέρδιος άχουστέα -(Ήρδ ), άντι άχον-
στέον, δήλα έστίν, άντί δήλόν έστι, δεινά λέγειν, αδύνατα πολ""»^
(Θουχ.) κλπ.

έατίν ήμι>· πλενσαι τήν θάλασσαν.

Σύνταξις τοΰ απαρεμφάτου.

V $ 93, Τό άπαρέμφατον άρχήθεν ήτο ρήμα, άλλα μετά τα$τα\μ£>,
τέπεσεν είς όνορ.ατικήν χρή<τιν. . - ν;..;

§ 94. Επειδή δέ και έπι τής ονοματικής- χρήσεως διέσωσε καΛ,
την ρηματικήν αυτού φύσιν, διά τούτο συντάσσεται καί ώς ό'νομα ου-
σιαστικός 1 καί ώ; ρήμα, ήγουν δέχεται άπάσας τάς συντάξεις τών
ουσιαστικών ονομάτων καί ρημάτων, ήτοι γίνεται ύποκείμενον, κα-
τηγορούμενον, άντικείμενον καί πάς άλλος άποόθετος ή εμπρόθετος
προσδιορισμός, κάί δέχεται ύποκείμενον, κατηγορούμε νον, άντικείμε-
νον "και" πάντα άλλον έπιρρηματικόν η ώς έπιρρηματικόν προσδιΟρι-
6μόν κατά τήν φύσιν τού εξ οΟ μετέπεσε ρήματος καί τήν χρείαν το»
λ.όγϋυ. ~ν :'·' ·■' ■" --;

Σημ% Τό άπαρέμφατΰν λαμβάνει χαϊ τό ούδέτερον άρθρον έπί τών
αυτών περιστάσεων, χ'αθ" άς χαϊ τά ούσιαστιχά ονόματα" οίον, τό λέ~
γειν=ό λόγος, τό γράφεις—ή γραφή. Τό άπαρέμφατον τοΰτο όνομφτ
ζεται ιδίως όνοματικύν. . ,

| Τό άτίάρέμφατον δι'αφΙ?ειτοϊίάι?ν)?·ημενου ρηματικού ουδίαστικοΰ κατά τοΰτοι οτί έ-
χει «ιάθΐ^ιν χ*ί χρο'νον χαϊ 5?ερεϊτ*ι τττωτχκωνκαταλτιξειυ^.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Γλ&ΣΪίΙΙ,
. ά. Το.άκ&ρέ[ίφχτ'όν ώ; υπ

$ Τοάπχρέμφχτον γίνεται ύποκείμένον ενάρθρως μεν παντός

ρήματος· οϊον, το αίσθάνεσθαι έπίστασθχί εστί, τό.εσθίειν πολλά τους
λογισμούς- .άρχιρεΐ κλπ. άνάρθρως δέ τώ* απρόσωπων ρημάτων η
τού συνδετικού (ίστί), δταν κατηγορουμενον εινε ούδέτερον ε'πί|ετ.ον
(χχλετίόν, δεινόν, δίκαιον, άνάγκαΐον, εικός κλπ.) η άναρθρ.ον ούσιά-
στιχόν (ώρα, καιρός, σχολή, ε'λπίς, ανάγκη, κίνδυνος, θέμις)· οίον. δει
«κούειν, .χαλεπόν εστί λέγειν προς γαστέρα ώτά ουκ εχουσαν,· δείνόν
προς κέντρα λακτίζειν, ώρα λέγειν, κκιρος άπΐέναί κλπ. 1

Το άτκζρεμ,γατον ως άντίΛβίμ&νον*

§ 96. Τό άτίΧρ/μφκτον ώς άντϊκέίμενον τίθεται ένάρθρως μεν με-
τά παντός ρήματος· ώς, αγαπώ τό φιλοσοφείν, χρώμα ι τω σωφρα'-
νως ζην, έφίεμαι, του -καλώς λέγειν κλπ. άνάρθρως δέ μετά ιδιαι-
τέρας τινός κλάσεως ρημάτων, άτίνα, άτελη εννοιαν έχοντα, άπαί1-
τούσι τό άπαρέμφατον προς συμπλήρωσιν αύτ*7ς. Τό τοιούτον δέ ά-

ρέμφατον καλείται κοινώς είδικόν μέν, δταν άνάλύήτάι διά του ό'-
Π (ώς) είς· όριστικήν ή όύκτικ-^ν έ'γκλισιν* ώς$ λε'γουσιν οί άνθρωποι
τήν γην σφαίραν 6ίναι=λέγουσιν, δτι ή γη έστι σφαίρα· τέλίκον δέ,
όταν άναλύηται διά τού ^κα είς ύποτακτικην η εύκτικ7,ν· ώς, δίδω-
μί σοι πέντε δραχμ,άς πρίασθκι β>,βλ·ά = Γνα πριν] κλπ. 2

Σημ. Τό άπαρέμφαζον Χ ων ' απρόσωπων, τον ωστέ, τοΰ ρήματος
μέ.ΤΛώ χαί πο.ΙΛών εγετιχών χαί τίνων δοζαστιχών ρημάτων ΰέ^ έΰρΐ-
σχεται £ν τη άρ χα ία γ.Ιώσσγ άνα.Ιε.Ινμένον.

§ 97. Μετά. ειδικού μέν απαρεμφάτου συντάσσονται τά δοξασχι-
,κά, αφηγηματικά, έπαγγελτικά, όμοτικά, ε'λπιστικά, απειλητικά
κ,αί γνωστικά (επί ετεροπροσωπίας)· άλλά τά μέν έπαγγελτικά, έλ-
- πιστικά, απειλητικά καΐ τό ρημα μέλλω, επειδή φύσει έ'χουσι μέλ-
λοντος σημασίαν, απαιτούσε τό άπαρέμ,φατον συνήθως μέν κατά
μέλλοντα χρόνο ν, σπανιώτερον δέ κατ' ενεστώτα ή παρακείμενον και.
σπανιώτατα κατ* αόριστον τά δέ λοιπά άπχιτούσι τό ά-παρεμφατον

Ί Τδ άπαρ=μ.φ*τον των ουσιαστικών ωρα, καιρός χλτ. όΛολαμβάνουβί τίνες ώς γενικών
κ,ύτων καϊ οΰ^Ι ίιποκ,εψ^νον τοΰ εστί.

3 -Τδ άπχρερφΚΓΡϊ Αίρμάό&ν &.9ΤΙ τρν γενιχ^ν,φγοιαγ
τος· Τίλικδν δέ, ϋιόζι
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χ*τά Λίντα γρόνον· ώς, ύπισχνεϊται νίξειν, ελπίζω δψεσθανμ*
λω ερεΐν, οΐμαι, ηγούμαι, δοκώ, λέγω, γψί σε άγαθον είναι.

§ 98. Μετά τελικού δε ώς

1) Τά

προαιρετικά και έφετικά (βουλητικα, ορε· τι - ^ Λιρούμαι, έθέλω, βούλομαι, επιθυμώ, έφίεμαι, ορέγομαι, σπε , .

μώ κλπ. < «βοτρΓ-

2) Τά προτρεπτικά, άναγκαστικά καΐ Ιπιτακτικ*· ως^ Ρ ρ
πω, παραινώ άναγκάζω, κελεύω, έπιτάττωσοι

^ 3) Τά εύχετικά καΐ ικετευτικά· ώς, εύχομαι ταύτα γ

δέομαί σου ποιεΐν τά δίκαια. „ Λ-ι-α.νοοεύω-

4) Τάκωλυτικά καί άπαγορευτικά : κωλύω, ειργω, απ γ >
αποτρέπω σε ποιεΐν ταύτα.

... εχειν 'έτι δέ και τά ισοδύναμο

δυνατός, ικανός, δεινός λέγειν, άξιος τιμάσθαι. Άλλά τό άπαρέμ-
φατον τών τοιούτων επιθέτων σημαίνει κυρίως τό κατά τι.

6) Τά σημαίνοντα φόβον, αιδώ καί αίσχύνην : φοβούμαι, αι-
δούμαι, αίσ^ύνομαι ποιεΐν ταύτα.

7) Τά γνωστικά (επί ταυτοπροσωπίας)· ώς> οίδα γράφειν, επί-
©ταμαι λέγειν.

8) Τά πειστικά καί τά σημαίνοντα φροντίδα, άγώνα, ζιήτησϊν καί
εν γενεί πάσαν προσπάθειαν πρός τινα πράξιν ώς, πείθω, φροντίζω,
επιμελούμαι, αγωνίζομαι ποιεΐν τι αγαθόν, ερευνώ, ζητώ εύρεϊν τι.

§ 99. Μετά τελικού απαρεμφάτου συντάσσεται και π<2ν σχεδόν
ρημα, καί μάλιστα τά δόσεως καί προσφοράς, δταν είνε ανάγκη νά
έκφρασθν) τό τέλος (ό σκοπός) πράξεως τίνος· ώς, Ξενοφών τό ήμι-
συ τού στρατού κατε'λιπε φυλάττειν τό στρατόπεδον παρέχω εμαυ*
τον τε'μνειν καί καίει ν · δίδωμί σοι πέντε δραχμάς πρίασθαι βιβλία;

§ 100.. Μετά τελικού άπαρεμφάτου συντάσσονται και τά> έξηστ
μόρια: ώστε, ώς, πρ;ν καί τό οίος (τε)· ώς, ώστε λέγειν, ως ειπείν,
πριν ελθεΐν, οιός τε λέγειν.

Σημ. Τό άχαρέμφατον μετά ή άνευ τοΰ ώς άποτεΛεΐ φράσεις τινας
'&ΛοΛύτους' οίον, ώς (έπος) ειπείν, (ώς) συνεΛοντι ειπείν, ώς γέ μα.

Λ Το ήγ βυμΛίαντΙμΙν τοΰ ηγεμονεύω γενικά συντάσσεται* ήγοΰμαι τοΰ στρατοΰ, άντε.
^ τοΰ όίηγδ ίοτίχ* 5ι μόν? % μιτ» αιτιατικής ν -ζενικΐς· ή^οΰμαί σοι οδον π τϊ\ς α-
ίοδ, άντΐδέ τ<ψ νομίζω διπλϊί αιτιατική ήγοΰμαί αε άγαθον.
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έμοϊ δοχϊΤν, μικρόν δειν. Καί έΛ.Ιείψει ΐοΐ> δεΐν' οίον, μικρόν
άπ£θα.νεν\

§ 101. Το τελικό ν άπάρέμφάτ ον τίθεται κατά χρόνον ενεστώτα,
παρακέίμένο.ν και άόριστον και σπανιώτατα κζτά μέλλοντα* I
βούλομαι λεγειν. είπέϊν, είρηκέναι.

ά. Ύποκείμενον καί κατηγορούμενον του απαρεμφάτου,
χαί επιθετικοί %αι μετοχικοί προσδιορισμοί
του υποκείμενου αύτοϋ.

§ 102. Το ύποκείμενον του απαρεμφάτου επί μέν ταυτοπροσω-
πία ς δεν τίθεται, άλλ' ε'ννοδϊταϊ αύτό τό τοϋ ρήματος, εξ ου τόά-
παρέμφάτον εξαρτάται, καθ' ην πτώσιν ευρίσκεται (συνήθως όνομ.)'
διό και κατηγορούμενον καί πάς άλλος επιθετικός η μετοχικός προσ-
διορισμός αύτούτίθεται^κάτά την πτώσιν τούτου· ώ-, Αλέξανδρος
Ιφασκεν είναι Διός υιό;· έβούλετο αυτός μ.ο'νος λέγειν εψηφίσαντα
εξελθειν βοηθήσοντες· επί δέ έτεροπροσωπίας τίθεται κατ* αίτιατι-
ά·ήν, προς ^ν συμφωνεί καί τό κατηγορούμενον και πάς άλλος επιθε-
τικός μετοχικός αυτού προσδιορισμός* οίον, οί άνθρωποι φασι τήν
γην σφαΐραν είναι, ού χρή τον άνθρα>~ον ύπερφρονεϊνθνητόν οντά.-—
Ταυτοπροσωπία μέν λέγεται, δταν τ ό ρημα και τό απαρέμφατο ν αυ-
τού εχωσι τό αύτό ύποκείμενον, έτεροπροσωπία δε', δταν εχωσι δ.ά-
φορον.

§ 103. Π^λΛάκις ύποκείμενον του άπκρεμφάΐου έΐνε τό άντι-
κείμενον. του ρήματος, εξ ου αύτό εξαρτάται, η άλλος τις προσδιορι-
σμός αύτου καί ενταύθα τό ύποκείμενον τού απαρεμφάτου #έν τίθε-
ται,. άλλ* εννοείται, αύτό τό άντικείμένον η ό προσδιορισμός, καθ' ήν
■Λτώσιν ευρίσκεται* διό καί τό κατηγορούμενον καί ό επιθετικός ή ό
μετοχικός προσδιορισμός αύτού τίθεται κατά την πτώσιν τούτου*
οίον, έδεοντο Κύρου προθυμοτάτου γενέσθαι εξεστιν ύμ?ν εύ-

δαίμοσι γίγνεσθαι (Εύρπ,), ηλθον επί τινα τών Ασκούντων σοφών εί-
ναι (Πλτ.), παραγγέλλει τω Κλεάρχω λαβο'ντι τό στράτευμα ήκειν
μ ή άναγκάστίς εμέ κακήν γενέσθαι.

§ 104. Έπί ταύτης δμως της περιστάσεως πολλάκις τό κατη-

Κ ί Το άϊΓαρΙμφατον τίθεται <ατ' ενεστώτα μεν, οταν ατιμχίννναι το διαρκές καί πολ-
λάκις, γενόμενα ν χατ' άόριστον 3ε, όταν σ^μαίνοτται ,τό στιγμιαΐοντι απαξ γινόμενον* χα ·
ποφαχεί^ιενον δε,βΤΛν στοιι.αίν7ΐταΛ -?ο τ£Τ£λεσιαίνον'ικ«Γά {χελλοντα_δέ, βταν «ιμαίΛίται

Το μέλλον. ·.'.._. ··■.■■-;*. ':-'· *'.,_» ' λ '·..



%

γορούμενόν καί ό επιθετικός καί μάλιστα ο μετοχικός προσδιορισθώ
τοΰ υποκειμένου του απαρεμφάτου τίθεται καί κατ* αιτιατικών αντί
γενικτ,ς η δοτικής· ο«ον, έδέοντό μου'προστάτην γίγνεσθαι (Εεν.),
συμφέρει αύτοϊς φίλους μάλλον -η πολεμίους είναι (Ξεν.), κακούργο»
μεν εστι κριθέντα άποθανεϊν (Δημ.), δέομαι υμών καταψηφίσασθαν
βεομν^του ένθυμουμένους, καί Ξενία τω Αρκάδι ηκειν παραγγέλλει
^αβόντα τους άνδρας (3νφ.).

'ΛντίχείμεΥογ χαϊ έπιρρηματιχόΐ χαϊ ώς έηιρρημ^ιχοί
■λροδιορισμοϊ τοΰ απαρεμφάτου.

§ 105. Τό άντικείμενον καί οί έπιρρηματικοί καί ώς έπιρρημα-Λ-
&οί προσδιορισμοί τοΰ άπαρεμφάτου τίθενται κατά τήν φύσιν τοΰ ρή-
ματος, 1ξ 0δ αύτό μετέπεσε, και τήν χρείαν του λόγου* οίον· έπιθ^-
μεϊν της άρετης, βοηθειν τοις φίλοις, σκάπτειν την γην, παύειν *ινοε
της υπηρεσίας, διδόναι τινί /ρήματα, ένδύειν τινά χιτώνα, φοιτ«ν
«ίς τά διδασκαλεία, ζην ησύχως κλπ.

8 106. Τό άπαρέμφατον συντάσσεται καί μεθ' Ιτέρου άπαρεμ^-
του ή μετοχής, έάν τό έξ ού μετέπεσε ρημα συντάσσηται μετ' απα-
ρεμφάτου η μετοχής- οίον· νομίζεις δύνασθαι ποιησαι Αθηναίους πάν-
*ας πείθεσθαί σοι ; (3νφ.) εφασκεν ίίεΐν σ« έρχόμενον κλίε.

Σάνταζις τ?ϊς μβτοχ^ς.

§ 107. Ή μετοχή άρχηθεν }το ρημα, άλλ' ύστερον μετέπεσεν
είςέπίθετον 1 επειδή δέ καί επί της επιθετικής μορφής εφύλαξεκαΐ
την ρηματικην αύτης φύσιν, διά τοΰτο συντάσσεται καί ώς επίθετον
καί ώς ρημα, ητοι τίθεται μετά τών ουσιαστικών καί υπόκειται είς
πάντα τά περί συμφωνίας τοΰ επιθέτου προς τό ούσιαστικόν ^ είρημενα
(33—36) καί δέχεται ύποκείμενον, άντικείμενον κα\ τους επίρρημα-
τικους $ ώς έπιρρηματικούς προσδιορισμούς κατά την φύσιν ^τοΰ ρέμα-
τος, έξ οδ μετεσχηματίσθη, καί την χρείαν τοΰ λόγους οίρν ό ει^-

μελούμενος τών μαθημάτων μαθητης προκόπτει, η βοηθούσα τοις α-
δυνάτοις γυνή, τό άναγινώσκον τόν θείον Πλάτωνα μειράκιον, διώκων
τινά της πόλεως,ζών ήσύχως,επί τήν πόλιν ε πλέ ον έν ταραχή οντάς.

1 «Η

[ μ»τοχίι διαφερει τοδμίν επιθέτου κατά τοδτο, ότι εχει διίβεσιν καί χρίνβν, Τω»
. _. ατερον5ντ4ι τά επίθετα* το3 ρήματος, οτι δεν εχει πρόσωπον. Στφνηοι&ν δ' 5-
τι μόνη 4) μετβ^Η και τ& άπαρέμφατον διέσωσαν χαϊ Ήιν ρηματικών αυτών σύνταξιν, πάν-
τα 'δέ τά όίλλα ρίιμκτικά παράγωγα όνο'ματα μιτεβαλον το άντικείμενον «ς γενικών
άειμενιχτίν ?ί υΛ-ίΧειμενίκήν* οίον, κο'πτω· ξύλ<*=^=ϊΐθΛ«υς ξύλων ϊίμΐ *λπ» '
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δε δέχεται καί την. γενικην διαιρετικών· οίον.· των ανθρώπων ο£:
μανθάνοντες.

£08» Έτι δέ συντάσσεται καί μετ* απαρεμφάτου· η άλλης με-
τοχής, εαν το εξ ο5 μετεσχηματίσθη ρημα συντάσσηται με τ* άπα-
ί^μφάτου ή μετοχής" οίον γράφειν εθέλων, βουλόμενος λέγειν, ορών.
"ύμάς ηκοντας κλ-π-.

ϊ-09-.. Ύποκείμένον της μετοχής εινε τό ούσιαστικόν,. είς δ αυτηι
^3ροδίδθται· οίον Θεμιστοκλής νέος ετι ών και αφανής, εγώ διδά-
σκων, σύ άκούων.

Χρηαις της μβτοχης,

§; ΙΙΐΟ. Ή:χρησις της μετοχής είνε , τριττή,. επιβετική, παρενθ&~-
και κατηγορηματικη-,

Α^ Επιθετική μετοχή.

§ 111·. Επιθετική λέγε ται η μετοχή, όταν τίθηται μετά των ού^
«αστικών είς τόπον επιθέτου· οίον ό επιτελούμενος μαθητής=ά ε-
πιμελής μαθητής, ή φθονούσα γυνη=ή φθονερά, τό θάλλον δννδρον^
<®=τ©. θαλερό ν.

Β-'. Παρενθετική μετοχή.

. § 11ί2. Παρενθετική λεγεται η μετοχή, όταν παρεντίθήται είς
-την πρότασιν^ ·?να- εκφράση,έν παρόδο) δευτερεύουσάν τιγα περίστασιν ·
αυτής αντί τού .συστοίχου ρήματος και τού προσήκοντος συνδέσμου η
της αναφορικής αντωνυμίας· αί περιστάσεις δέ, ας δύναται νά έκφρά-
στί ή παρενθετική μετοχή, είσΐ κυρίως έξ· διό καί αύτη είνε εξ ειδών.

ά)Ί Αναφορική, όταν έκφράζν] άναφοράν καί δύνηται νά άναλυθνΐ
δια της αναφορικής αντωνυμίας (ός, όστις κλπ.) είς όριστικηνή ύπο-
/τακτικην -η εύκτικην (§ 202 και 203)· οίον* Γναθωνίδης ο όρέξας-
τον βρόχον=5ς ώρεξέν ό.επιμε.ίνας νηΐ χειμαζόμενη δεσπότες αύτής,-
^στω==δς αν έπιμε/νρ;.

Σημ. ά. 'Η άναφρριχή μετοχή φέρεζαι συνήθως μεν ένάρθρως, ί-
γΐοζε δε χαί άνάρθρως' οίον, γυνή τις χήρα Μρνιτ είχεν ώόν τίχτον-
σαν==ή ετιχτεν. Υποδιαιρείται είς ούσιαστιχ-ήν, χνρίως άναφορι-
χήϊ χαί άαριστοΛογιχήν. Καϊ ουσιαστική Λέγεται, όταν τίθηζ'αι*
αν ευ ούσιαστιχ.οϋ χαί Λαμβάνεται άντί ούσιαστιχον' ο!οτη οΐ χροσή-
χοντες αντοΰ' τ δ συμφέρον της πόΛεως χΛπ. χνρίως όέ άναφ
' 8ταν τίθηται. μεζ- ούσιαστιχοα Λεγομένου ή νοουμένου* οίον Γνα&ωνζκ.
δ όρέζας τόν' βρόχον άοριστοΛογιχήόέ^ δταν τΙ&ηχοΑ. $ηα ρύσιμ*·
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««οί λεγμένου ή νοουμένου- οίον, δ ύπόμΗνάς σωθήσεζατ^ζ &
μειντ^. ,

ένάρθρως' ότι.ή μέν κυρίας αναφορική αναφέρεται
ξϊςγνωσζά χαϊ ώρισμένα πρόσωπα ή πράγματα, ή όε ά,οριστολογιχη·
ί·«ο αόριστα χαϊ γενικά 3) ότι ή μέν κυρίως άναφοριχή. τίθεταιείς
πάντα, χρόνον, ήδέ άορίσζολογική χατ' άόρισζον ή μέλλοντα- ϊ) βτ*
ν μεν κυρίως αναφορική αναλύεται είς όρισζικήν, ή όέ άορίατοΛογιχή
είς ΰποταχτιχήν μετά του άοριστολογιχοΰ αν, ή είς εύχτικήν άνευ αύ~

όρκττίτ-

ιμελης γενομένη ούδ' απαξ της ημέ-
ρας ,τεκείν ηδύνατο==επειδή έγενςτο.

Σημ Ή αιτιολογική μετογή πρός έπίτασιν τής αιτίας προσλαμβά-
νει πολλάκις χαϊ τά μόρια \ } άτε (δή) χαϊ σπανιώτερον οία (δή),δ-
ταν ή αιτία είνε εξ αντικειμένου, ήτοι πραγματική' οιον, άτε παις ών
(ό Κϋρος) φιλόχαλος χαι φιλότιμος ήδετο τ ή στολή (Ξενφ.), οία δή
παΐς φιλόστοργος ων (ό Κύρος) ήσπάζετο αυτόν (ιόν πάππον)'
τό ώ ς, όταν ή αιτία εινε έζ υποκειμένου, ήι:ι γτώμη, δοξασία του υ-
ποκειμένου- οίον οί άνθρωποι δεδίασι τόν θάνατον, ώς εν είδόζες,
τι τό ρέγιστον τών κακών έστι (Πλτ.). / '

• γ') Χρονική, δταν σημαίντ] χρόνον καί δύνηται να άναλυθ$ διά
τών χρονικών συνδέσμων: έπεί, δτι, ε'πάν, έπειδκν, δταν κλπ. εις ο^
ριστικήν ή ύποτακτικήν ή εύκτικήν (§ 4 53— 155)· οίον παραταξά-ι
μενοι εμάχςντ·ο=έπεΓ παρέταξα ντο* έλθόντες παρέδωκαν τήν αποι<-
κίαντ=τδτε ήλθον, Κανδαύλην άποκτείνας έμε και τήν βασιλείάν
χε=επειδάν άποκτείνης.

δ') Υποθετική, δταν σημαίνν) ύπόθεσιν και δύνηται να άναλυ&νί
δια τών ύποθετικών συνδέσμων: εί, εάν,άν καί ήν είς όριστικήν ή ύπο-
τακτικήν εύκτικήν (§ 159—1 60)· οίον ταύτ' εχων άπαντα εχ«*
ε=εί ταϋτ* ε/ω, άπαντα εχων ομιλητικός έσει μή δύσερις ών=εάν
- μή δύσερις γς' ουκ αν δύναιο μή καμών εύδαιμονεΐν=εί μή κάμοις κλπ.
έ) Έναντιωματική, δταν σημαίνη εναντίωσιν και δύνηται ν'ανα-
λυθή δια τών έναντιωματικών συνδέσμων χαί τοι η ει καϊ είς οριστι-
κην' οίον ΚύρΟς ύφ' ύμών λοιδορούμενος ουκ άντελοιδόρει=καίτοι η
ιί καί έλοιδορεΐτο.



Χ ; Σιψ. Ή εναντιωματιχή μετοχή χάριν επιτάσεως η σαφήνειας τής

έναντιότητος προσλαμβάνει πολλάκις χάΐ τους έναντ ιωματιχούς συΥ'
όέσμους : χαϊ, χαϊ π ερ (πέρ ποιητ.), καί τοι, περί ών σημειωτέον,
ό μέν χ α I, χαϊ χα Ιπ ε ρ συντάσσονται πάντοτε σχεδόν μετά μετοχή*; *
ό ΰέ χαϊ τ οι παρά,μέν τοις άρχαίοις συντάσσεται πάντοτε σχεδόν μ*~
τά παρεμβατικής εγκρίσεως, παρά δέ τοις μεταγενεστέρου
μετά μετοχής· οίον συμφοραΐ χαϊ βραχνν ώτα τόν βίον, μακρόν δο'
χεϊν είναι ποιονοΓ συμβουλεύω σοι, καίπερ νεώτερος ων* καίτοι δΙ~
δοιχα πο.ΙΛά. Είς δέ την χυρίαν πρότασιν προστίθεται ενίοτε τό δμως
τζρός επίτασιν της ένανι ιότητος.

(^ΡΥανικ^)> °ταν εχ<ρρ&ζ'{1 τρόπον η μέσον (όργανον)
καί δύνηται νά παραφράζεται διά τροπικού επιρρήματος η δια δοτι-
κής άπροθε'του -η διά γενικής έμπροθε'του ονόματος η άπαρεμφάτοιΓ
ο ιόν* θαρρών ελεγε=μετά θάρρους, ή Θαρραλέος ελβγε, χαίρων ψάλ-
λο)=^μςτ<χ χαράς, καί ο Κυαξάρης τελευτών είπεν=τελευταϊον, ληι-
ζόμενοι ζώσι=τώ ληισμώ ή τφ ληίζεσθαι ή διά τοΰ ληισμοΰ ή δι&
του ληίζεσθαι, οί Πε'ρσαι θηρώκτες έμάνθανον τδ πολεΐΛεΐν=τνί θήρ<?
ή τω> θηραν.

Γ. Κάτηγορηματικί] μετοχή.

§ 1 13. Κατηγορηματική λε'γεται ή μετοχή, δταν τίθηται είς τό-
πον κατηγορουμένου, επί μέν ταυτοπροσωπίας τοΰ υποκειμένου κα-
τά πτώσιν ονομαστικήν, επί δέ ετεροπροσωπίας τοΰάντικειμε'νου κα-
τά πτώσιν αύτοΰ· οίον, μέμνησο άνθρωπος ών, ορώ σε ερχόμενον.

5 114. *Η μέν επιθετική καί παρενθετική μετοχή τίθεται μετά
.πάσης κλάσεως ρημάτων, ή δέ κατηγορηματική τίθεται, μετά ίδιοα-
. τέρας καί ώρισμενης τάξεως ρημάτων· τοιαύτα δέ είσι τά εξής:

1) Τδ συνδετικό ν καί τά συνώνυμα αύτοΰ· οίον· οί Πλαταιεΐς συμ-
~ μαχούντες τοις Άθηναίοις ησαν· τά της πόλεως ούτως ύπήρχον έ-
χοντα.

2) Τά διαρκείας σημαντικά, οίον διάγω, διαγίγνομαι μελετών,
διατελώ εργαζόμενος.

3) Τό τυγχάνω, λανθάνω, φθάνω καί οιχομαι· οίον, έτυγχάνομεν
περιπατοΰντες (— ετυχε νά περιπατώμεν), έ'λαθεν άπιών (—άνεχώ-
ρησε λελη0ότως=χωρίς νά τον εννοήσγι τις), έ'λαθε πεσών (=επεσβ
χωρίς νά το εννοήσ^, έ'φθην ειπών (=είπον πριν, η πρότερον), ώχε-
το άπιών. - '

^ § 115. Είς την κατηγορηματικών μετοχήν υπάγεται καί ή συγ-
γενής τοΰ απαρεμφάτου ειδική καί τελική μετοχή· και ε.ί&κή μΪΜ
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^ε'γετΑί εχ^ίνη ^ μετοχή, $τις δύναται νά άναλυθη δν^νου δτι /

«ί ορν-Φτιχ^ν ^ εύκτικηλ τελική δέ ίκΐίνη, ή.τις. δύναται ** «ν*^ |

τοο, ίν« εις υποτακτικών ^εύκτχκήν· οξον.·όρώμεν>τ<φςσώφρο* ·
νας ούδέν άνόσιον ποιοΰντας =^όρώμεν, ο.τι οί «.άφρονες ουδέν ανόσιο·»
ποιούσι, πέμπω τινά άγγελούντα—'ίν' άναγγείλιρ; κλπ>

§ 116. Μετ* ειδικής μέν. μετοχής συντάσσονταν. " & -

1) Φ5ε αισθητικά· οίον/ ορώ, βλέπω σε.ερχομέ νον, αισΗνβμ*^
<ου διαλεγομενου, ' ' ' ,

2) Ύά γνωστικά ΙπΙ ίτε£οπροσωπΐ<λς· οίδα, γιγνώσκω ^
πιστάμενον την έπιστήμην. ,

V) Τά δηλωτικά^ δεικτικά καί εύρε-»κά· οίον φαίνεται φευδ^^
-νος,. ήγγέλθη πολιΟρκών, πυνίάνομα.ι. ού πολλούς υμάς δντο^ς, ευρίσκω,
ύμάς εργαζομένους,

Τά άγγελτικά, λεκτικά καί σπανίως τά δοξαστικά- οιον, αγ-,
γελλω, φημί,' λέγω., ομολογώ ταύτα ούτως 'έχοντα. . „

5) Τά μνήμης καί λήθης σημαντικά· οίον μέμνησο άνθρωπος ω?>

6) Τά ηθικού, παθήματος (χαράς,, λύπης,· αισχύνης, μεταμελε.ας·
κλπ.) οίον · χαίρω όρων τό φώς, ο.ύκ αν άχθοίμην μανθάνων, ουκαι-^
σχύνρμαι ταύτα λέγων ήδομχι, τέρπομαι, άγαπώ (^ευχαριστούμαι)
τιμώμενος· λυπούμαι, άνιώμαι, οργίζομαι, χαλεπώς φέρω. ύδρι^ομε-
νος. Άλλ' αύτη ή μετοχή σημαίνει κυρίως την αίτ^αν τού, ηθικο^
παθήματος.

Π'ο.ΙΛά τών ανωτέρω, ρημάτων σιμτάσσοίπα^ καί
κοϋ απαρεμφάτου καΧ ειδιρον .Ιόγοο .

$ 117. Μετά τελικής δέ .

1) Τά κινήσεως σημαν τικά καί τινα άλλα* φέρεται δέ οίυτη συνηΓ.
θέστ'ατ'α κατά μέλλοντα χρόνον καί σπανίως ενεστώτα· οίον·, ηκω
ρών, τ^μπω σε άγγελούντα, .τρέφω σε μαχούμε νον, άλλ' ου ν^ορου-.
μενον. -

Σημ. ά. Τά κινήσεως αψαντιχά ρήματα τόν σχοπδν της κινήσεως
έχωέρονσι διά μετοχή μέΜοντος χρόνου ά>εν μέντονωςχ δταν ό σκο-
πός £ν ε έξ άντιχειαένον, ηζοι βέδαιος χαί πάντη ανεξάρτητος α^ της
γνώμης τοϋ Μγοντος'οίον,ΊΜέΜτος ερχέταιχατη^ορήσψ
μετά δε τον ώς. δταν ό σκοπός θεωρηταιέζ Ύποκείμενον, ψ οι γνώμη,
ίρίσις, πρόωασις τον υποκειμένου ανζής· οίον, ώς διαβαΛώχ ερχεια,
είς τό δικαστήριον (ΠΛζ.) Σοφαίνεζοχ τόν ΣτνμφαΜον και ?ωχρα-
την τόν'Αχαιόν έκέΜυσεν άνδρας Λαβόντας έ.Ιθεϊν ως ποίεμήοωκ
Τισσαφέρνη (Εενγ.)· ν

' ΚαΙ άΜα τ^.ΙΜ ρήααχα εχγέρονσι τόν σχοπόΠης προς



μετοχής γ,έλΛογχβς γρόνον μέζά του ώςτ 8ταγ *2>*ί άνάγχψ
γά έκφρα,σθη ό σκοπός εξ ύποκεψενον οίον, '^ρταζέρξής συΛΛαμβά-
Υέχ&ϊρον ώς άποχτετ&τ (Ξνφ ). -

- 2) Τ<ά καρτερίας και ανοχής και πάραβλέψεως σημάντικά^-ΟιΟν^
. καρτερώ, υπομένω, άνέχομαι ύβριζομενος· μή ^Λρίδ^ς ΐην ίαυτώ».
φύσιν πασαν διαλυθεί σαν* περιορώ έμαυτον ύβρίζόμενον* Γ -

• Ύί ενάρξεως, λήξεως καί παύσεως· Οιόν, άρχομαι Γλήγω, παύο-
μαι πονών.

" . "" Περί απολύτου μετοχής.

»§ 11 ζ. Απόλυτος καλείται η μετοχή, δταν δεν άποδίδωται ου-
.τε ,είς. τό ύποκείμενον ούτε βίς τό κατηγορούμενον . ούτε είς τό άν.τι-
κείμενον ούτε είς άλλον τινά προσδιορισμόν τής προτάσεως, ην αύτη
προσδιορίζει, αλλ' έχουσα, 'ίδιον ύποκείμενον τίθεται ανεξαρτήτως
του ρήματος της προτάσεως· οίον, εμού περιπάτούντος, ό τοίχος έ-
πεσε· τό στρόφιον λυθέν, τά κάρυα μούξέπιπτε. Τίθεται δέ συνή-
θως μέν κατά γενικήν ή αίτιατικην, σπανίως δέ κατ' ονομαστικών
^αΐ σπανιώτατά κατά δοτικήν. —τ απόλυτος μετοχή εινε κατη-
γορηματική»

Α'. Γενική απόλυτος.

;§ 119. Ή γενική άπόλυτος' γίνεται επί έτερο πρόσω πία-ς καί ο.ταν

ρήμα είνε προσωπιαόν* ως, θεού θέλοντος, ούδέν ισχύει φθόνος,
εμού περιπατούντος, ο "τοίχος- επετε. Κάί μετά τής επί επί χρόνου
Οριζομένου δι' ιστορικού προσώπου· ώς, έπί Κύρου βασιλεύοντος, έπ£
άρχοντος ΠυΘοδώρου κλπ. ... .. . . ,

§ 120. Ευρίσκεται ένίοτε γενική απόλυτος καί έπί ταύτοπροσω-
πίας· ως, υμών βοηθησάντων προθύμως, πόλιν προσλήψεσθε (θουκ.)'
αποχωρησάντων των Λακεδαιμονίων, έπηκολούθησαν αύτοις οί Λο-
κροί (θουκ.).

§ 121. Ή πρώτη και αρχική σημασία τής απολύτου γενικής ητο
η χρονική, μετά ταύτα δμως έξετάθη καί είς πάσας σχεδόν τάς λοι-
πάς· ώς, μη γαρ σωθέντων έκείνων τότε, ούδ' άν ύμεϊς ύπήρχε-τε
^ύν==εί μη εσώθησαν* ταύτα γέγονε, Άλκιβιάδου συμπράττοντος^ττ
τη συμπράξει· ούδέν δέ τών δεόντων ποιούντων ύμών, κακώς έχει τβρ
<πράγματα=Ιπειδη ουδέν τών δεόντων ύμείς ποιείτε κλπ.

Β'. Αιτιατική απόλυτος.

§ 122. Ή αιτιατική απόλυτος γίνεται έπί έτεροπροσωπίας χαϊ
ξταν τό .^ημα είνε άποόσωπογ· τίθεται δέ κατ' ούδέτερον γε'νος ένι-
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*ως καί 'έχει, ύποκείμενον άπαρέμφατον η την άνάλυσιν αύτου'~ ώς*
ταυτ* έπρατταν, δέον έτερα (πράττειν)· άδηλον όν, οπότε τις έπ'ελ-
«ων άλλος άφαιρησεται (θουκ.)· διά ,τί μένεις, εξόν άπνέναι ; τους
σκωπτειν δυναμένους ευφυείς καλούσι, προσήκον της προσηγορίας ταύ-
της τυγχάνειν τους άριστα προς άρε την πεφυκότας (Ίσκρ.)' είρημέ-
νον αυτοις παρεΐναι,ούχ ήκουσι.ν»

& 123. ΚχΙ επί 7ζροσωπικ<ίϋν ρημάτων γίνεται αιτιατική απόλυ-
τ°ί') <*λλά πάντοτε μετά τού ώς σημαίνοντος τό εξ ύποκειμένου(γνώ-
Ρ-νΐν, δοξασίαν, είκασίαν κλπ. τού υποκειμένου}, ή τού ώσπερ σημαί-
ν^νητος καί τινα είρωνείαν τοΰ λέγοντος· οίον, έσιώπα, ώς πάντας
είδότας (5£νφ.)· πολλοί τών άδελφών άμελούσιν, ώσπερ εκ πολιτών·
μέν γιγνομένους φίλους, εξ άδελφών δέ ού γιγνομένους (&νφ.)=ώσα-
νεί=:ώσάν νά.

Γ*. "Ονομαστική άπόλυτος.

§ 124. Η ονομαστική απόλυτος γίνεται επί έτεροπροσωπίας. (συ.-
νήθως μετά,παρένθεσίν τινα) χάριν συντομίας και εμ,φάσεως καί α-
νάγεται είς το άνακόλ.ουΟον σχήμα (§ 462)· οίον, εκείνοι (οί Ένδεκα)-
είσελθόντες, εϊπεν ό Κριτίας (Ε=νφ.)· άποβλέψας προς τον σ.τόλον^
εδοξέ μοι πάγκαλος είναι (Πλτ,).

Δ'. Δοτική άπόλυτος.

§ 125. Ή δοτική απόλυτος γίνεται επί έτεροπροσωπίας καί ότα*
τό ρημα είνε κινήσεως σημαντικών· σημαίνει δε συνήθως χρόνον οιον,
προϊόντι τω Κύρφ, ό πατήρ ήρχετο λόγου τοιούδε (Ξίενφ.)· περιϊοντν
τω ένιαυτφ, φαίνουσι πάλιν οί έφοροι φρουράν επί την Ήλιν.

Γενικαι παρατηρήσεις επί τής μετοχής. . .

§ 126. Έπ| της μετοχής παρατηρούνται τά έξης ^
ά) Μόνον αί αίτιολογικαί, είδικαί καί τελικαί μέτοχα! επιδέχον-
ται τό ώς, αιτινες άνευ μέν τού ώς σημαίνουσι τό εξ άντικειμένου
ήτοι τό πραγματικό ν και άληθές, μετά δέ τού ώς τό εξ υποκείμενο»
ήτοι γνώμην, κρίσιν, ίδέαν, πεποίθησιν τού υποκειμένου, η,καί τό ό-
λως ψευδές καί μόνον φαινόμενον. Τό δέ ώσπερ μετά μετοχής ση-
μαίνει γνώμην ή κρίσιν ψευδή τού λέγοντος η γράφοντος μετά τίνος
ειρωνείας· οίο*·, ώσπερ πολέμου όντος, άεί αναγκάζονται (οί. τύραν-
νοι) στράτευμα τρέφειν (Εενφ.)· πολλοί τών άδελφών άμελούσιν, ώσ-
περ έκ πολιτών μέν γιγνομένους φίλους, έξ αδελφών δέ ού γιγνομέ-

- νους (Ξνρ.-).

Τό ώοπερ, καθώς και τδως, εινε ενταύθα κυρίως τροπικό*;.
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. β') Ουδεμία μετοχή δέχεται άρθρον πλήν της αναφορικής, περι ης
"σημειωτέον, ότι η μέν άοριστολογική φέρεται πάντοτε ένάρθρως, ή δέ
κυρίως αναφορική καί ουσιαστική φέρονται ενίοτε καί άνάρθρ^ος.

γ') 'Εκ δύο ή περισσοτέρων ρημάτων τρέπεται είς μετοχήν'τό της
τεροτέρας μεν ενεργείας, δευτερευούσης δέ εννοίας* ώς, άναστάς ε-
λεξεν. Άλλ' αί εξαρτώμενα* άπό τών ρημάτων τυγχάνω, λανθάνω,
φθάνω καί διατελώ σημαίνουσι την πρωτέύουσαν εννοιαν, αύτά δέ τά
ρήματα εχουσιν επιρρηματικήν εννοιαν ή δέ τελική καί αναφορική
- εν μέλλοντι χρόνω σημαίνουσι τήν ύστερωτέραν της τοΰ ρήματος πρα-
ξιν

ώς, ηκω ερών, ό άριστεύσων είς διδασκάλου 'ίτω.
δ') Πολλάκις μία μετοχή προσδιορίζει την άλλην* ώς, ηλθον είς
την χώραν τμών θράκες καί Σκύθαι, μισοΰντες μέν άπαν τό τών
Ελλήνων γένος, ίδίοε δέ προς ημάς ε'γκλήματα ποιησάμενοι, νομίζον-
τας προς μίαν μεν πόλιν κινδυνεύσειν, άπασών δέ άμα κρατήσειν=τ
επειδή ένόμιζον (Ίσκρ.)· καί ραδίως (φαίνονται) έκαστοι τήν εαυτών
- άπολείποντες, βιαζόμενοι υπό τίνων άεί πλειόνων (Θουκ )=φαίνον-
ται, ότι. άπε'λειπον, επειδή έβιάζοντο.

έ) "Οταν είς τό αυτό ούσιαστικόν άποδίδωνται δύο ή πλείονεςμε-
τοχαί, εάν μέν είνε ομοειδείς, φέρονται συνδεδεμέναι διά συνδέσμων
(συμπλεκτικών ή διαζευκτικών η αντιθετικών)· εάν δέ είνε ετεροει-
δείς, φέρονται άσυνδέτως· ο/ον, κυμαίνουσαν οΰν έ'χων τήν ψυχήν,
συγκαλέσας τους φίλους καί τον παΐ

δα παραστησάμενος, τοιούτων

λόγων ηρξατο ( Ηρδτ.).

Σημ. Καϊ απόλυτος μετόχη δυνατόν να συνδεθή μετά μη άχο.Ιύ-
Τον} όταν είνε όμόειδής' νϊον, ούχ ήσύχαζον} ανδρών σφίσιν ενόντων^
χαϊ αμα περϊ τω χωρίω δεδιότες (Θουχ.).
§ ί 27. "Ομοειδείς

μετοχαί φέρονται άσυνδέτως 1) επί άσυνδέτου
σχήματος· ώς, ημείς γάρ σε γεννήσαντες, εκθρέψαντες, παιδεύσαν-
τες, όμως προαγορεύομεν (Πλτ.). 2) "Οταν μεταξύ τών μετοχών πα-
ρεμπέσν) τό ρημα αυτών· ώς, μείναντες τήν αύτήν ήμέραν, τγί άλ-
λν) έπορεύοντο, πρωϊαίτεροι άναστάντες. .3) "Οταν ή μία προσδιορί-
ζγΐ τήν <2λλην· ώς, ηλθον είς τήν χώραν ημών Θράκες καί Σκύθαι,
μισοΰντεστ μέν άπαν τό τών Ελλήνων γένος, ίδί^ δέ προς ημάς εγ-
κλήματα ποιησάμενοι, νομίζοντες προς μίαν μέν πόλιν κινδυνεύσειν,
απασών δέ άμα κράτησειν.

§ 128. Αέγουσι δέ οτι, καί εκτός τών ανωτέρω περιστάσεων, εύ-
ρίσκονται ομοειδείς μετοχαί ασύνδετοι· ώς, ο δέ Κΰρος ύπολαβων
τους φεύγοντας, συλλέξας στράτευμα επολιόρκει Μίλητον (Ξνφ.). Καί
ντόύνάντίον ετεροειδείς μετοχαί ευρίσκονται συνδεδεμέναι· ώς? θου-
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*θδίδης Αθηναίος ξυνέγραψε. τον πόλ^μον των Πελοποννησί ων
Αθηναίων, ώς επβΧεμησαν προς άλληλους, άρξάμενος. (χ^ον.) ευβυστ
*αθισταμ4νομ.ΐΜα έλπίσας (αίτιολ,) (θουκ,).

. ....... Περί των, κοινών προσδιορισμοί ντου ρ-η^ατος*

. § 129> ΑΙ |ξ περιστάσεις, τό; πού (ό τόπος),, το πο'τε (ό,χρόνος)^

διά τί (ή αιτία), τό πώς (ό τρόπος),, το .πόσον (τό -ποσόν) κ«Σ το*.
Ηατά τι λέγονται κοινοί- προσδιορισμοί του ρήματος;· διο'τι πιάν ρηματ.
«εχεται αυτούς* γίνονται δέ ή δι* επιρρημάτων η δια πλαγίας: τίνος.
Ιϊτώσεως άπροθέτου, η εμπρόθετου,

Α. «ο που ο. τοπος.

§ 130. Ό

τόπος1 παρίσταται, κυρίως τετραχώς* ά) τόπος, εν
ίστ-κταί τι, £') τόπος, εξ ου άρχεται νά κινηταί τι, γ') τό'ϊϊβς, πρσ^-
6ν κινειταί τι, δ/) τόπος, δι' ου περ^τι, ^

ά) Ό. τόπος, εν. φ. ισταταί τι, φέρεται I) διά τοπικού επιρρήμα*-
τος τήν, έν τόπω στάσιν σημαίνοντος* οίον, Άβήνησιν, αυτόθι, οίκοι,_
αύτοΰ, εκεί, ένδον μένει^ 2) διά. δοτικής μετά της έν* οίον, έν οικία,
«ν Αθήναις μένει. Κοςι άνευ της εν επί τών δήμων συνήθως της Ατ-
τικής· οίον, Μαραθώνι, Σαλαμίνα, Πλαταιαΐς· άλλά καί εν Μαραθώ νι^
εν Πλαταιαϊς καί αεί π.οτε εν. Αθήναις* 3) δι* αιτιατικής μετά της:
Χατά* οίον, κατ* οίκον μένει>

β') Ό τόπος, εξ ού άρχεταί τι νά κινηται, φέρεται I) διά τοπικοί*,
επιρρήματος τήν, από τόπου κίνησαν "σημαίνοντος· οί>ν, οίκοθεν, ούρα-^.
νόθεν, Άθ-ήνηθεν ερχετα-1, 2) διά γενικής μετά της εκ, από, παρά*
οΐον, εξ αγοράς καί άπ.ό τοΰ βουλευτηρίου έρχομαι, πρέσβεις παρά βα-
σιλέως έρχονται^ . '

γ') Ό. τόπος, προς ον κινείται τι, φε'ρετα-ι ί ) διά τοπικού επιρρη-
ματος την είς τόπον, κίνησι.ν σημαίνοντος* ο?ον, οίκαδέ, Μέγαράδε,_
Άθήναζε πορεύεται* 2) δι' αιτιατικής μετά τών προθέσεων είς, προς-,
επί, καί ώς· οίον· δίέβησαν είς Σικελία ν, εφυγον ττρός την.γην, επί-
τήν θύραν ε£άδιζεν, επορεόετο ώς τον βασιλέα.

δ') Ό τόπος, δι* ο6. περά τι, φέρεται διά γενικής μετά. της διάί'
%Ιον* έξελαύνει διά της Φρυγίας, ό ποταμός ρεϊ διά. της πόλεως.

Β Γ ΓΓ>» / * « '

Το ποτ« η ο χρόνος.

§ ί 3Κ Ό χρόνος διεγείρει εν τη ψυχή ημών δυο ερωτήματα, τ&.
πόσον καί πότε· καί τό μέν πόσον φέρεται πάντοτε δι* αιτιατικής α- ;
προ&ίτοϋ· ώς, ενταύθα εμν.νεν © Κύρος είκοσιν ημέρας. Τό δέ φά/αί
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του, Φίλιππος αίτιατάί με πολέμου, τιμωρώ τινα έςάπάΐης κλπ. 2) :
Δια δοτικής άνευ η μετά τής έπί· ώς, άγροικίςε ταύτα πράττει,
φθόνφ ούκ επαινεί τά καλά, έπί τούτω Κίμων έθανάτωσεν 'Επικοά-
την. Ωσαύτως καί έπί τών ρημάτων τών σημαινόντων ηθικόν πάθος
(χαρά ν, λύπη ν, ηδονή ν κλπ.)· ώς, χαίρω τη σ/5 έπιδόσει καί έπι τ^ ,

έπιδοσει, ηδετο τη στολή, έχαλέπαινον τοις είρημένοις, έλυπούν-
το τοις πεπραγμένοις κλπ. 4) Δι' αιτιατικής μετά της διά· <5.ς$
£ιά τούτο ταύτα πράττει, δι' ημάς ζώσιν.

γ') Τελικόν αίτιον λέγεται ό σκοπός, ου ένεκα όρμά-ίάι τό ποιη^
τικόν αίτιον είς ένέργειαν, φέρεται δέ 1) διά γενικής μετά τού ενε- * "
κα ή χάριν* οίον, δένδρα θεραπεύουσι καρπού ένεκα· κοινωνίας χάριν.
Καί μετά μόνης γενικής ένάρθρου απαρεμφάτου· οίον, τού μη διαφυ-
γεΐν τόν λαγών έκ τών δικτύων σκοπούς καθίσ.ταμ'εν* 2) Διά δοτικής
ανευ ή μετά τής έπί· οίον, πλείστα έπιτήδεια έλκμβανε τη στρατί^,
συλλαμβάνει τινά έπί θανάτα). 3) Δι' αιτιατικής μετά τής εις, πρός,.
επί (μετά κινήσεως σημαντικών ρημ,άτων)· οιον, είς αγαθόν έγραψα
ταύτα, προς δόξαν λέγει ταύτα, πορεύομαι έ<ρ* ύδωρ κλπ.

Σημ. Τό τελικόν αίτιον φέρεται χαϊ διά τελικού άπαρεμφάτου, τε-
λικής μετοχής καί τελικών λόγων.

δ' ) Τό ηθικόν αίτιον φέρεται πάντοτε διά δοτικής άπροθέτου καί
σημαίνει 1) δτΐ γίνεταί τι προς χάριν ή ώφέλειαν, η τούναντίον προς
λύπην ή βλάβην προσώπου τινός· οιον, πάς άνήρ έαυτφ πονει, διδά-
σκω σοι τόν υίόν, τέθνηκεν ήμΐν ό ευεργέτης (=πρός λύπην ή βλάβην
ημών). 2) Εύάρεστον η δυσάρεστον αίσθημα προσώπου τινός* οίον, ή
μήτηρ ούκ ίάί σε ποιεϊν, δ,τι άν βούλη, ιν' αύτη μακάριος ης (=διά
νλ τής γείνης μακάριος)· ή γυνή άχθεται, δτι ού τών αρχόντων αύτη
ο άνήρ έστιν, πώς ήμΐν έχεις ;=τί μας κάμνεις ; 3) Κρίσιν τινός· οιον,
οεσθλός ευγενής έμοί γ' άνήρ==:κατά τήνγνώμηνμου τούλάχιστον.

Σημ. Ή δοτική τον ήθικοΌ αιτίου υπό μέν ζών αρχαίων γραμματικών
καλείται περιποιητική μέν, δταν σημαίνη τό πρόσωπον, πρός χάριν τ}
ώφέλειαν τοΰ όποίου γίνεταί τΐ' άντ(περιποιητική δέ, δταν σημαίνΐ) τό
πρόσωπον, πρός λύπην ή βλάβην του όποιου γίνεταί τι, νπό δϊ τών νεω-
τέρων λέγεται ηθική. -

Δ. Ιο πως η ο τροπος.

§ ί 33. Τό πώς σημαίνει ά) τόν τρόπον; β') τό οργανον. ·'

- ά) Ό τρόπος σημαίνει το πώς γίνεταί τι καί φέρεται 4 ) διά τών
τροπικών έπιρρημά.των: καλώς, κακώς, κυνηδόν, ελληνιστί, πεζή κλπ.
2) Διά γενικής.μετά τής διά, μετά, έκ· οίον, διά πένθους -το γήρα^ '
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μετ& χάρας "λέγει, εκ περισσού πράττει ταύτα. 3) Διά δοτι&ης
'συννίθως μέν μόνης, ενίοτε δέ καί μετά της έν η σύν· οίον, τούτω τώ>
τρόπω, τίνι τρόπω, σΛουδ-φ προφάσει, έν σιγγϊ ταύτ' έγένετο, συν
χαρ^ λέγει ταύτα. 4^) Δι* αιτιατικής συνί,θως μέν μόνης, ενίοτε δέ'
και μετά της κατά, εις, άνά· οίον, τούτον τον τρόπον έποίησε.ταύταν
καί κατά τούτον τόν τρόπον έποίησε ταύτα · εις τάχος ταύτα εγένέτο*
ανά δ/κά έίσήλασαν εις την πόλιν.

Τό όργανον ητοι τό ύλικόν ή ηθικόν με'σον, δι* ου γίνεταί τι, φε'-
ρϊται ϊ) διά δοτικής (οργανικής) συνήθως μέν μόνης, ενίοτε δέ μετά
" της έν η (συν)· οίον πατάσσει ράβδω, βάλλει τινά λίθοις, έν πέλταις
κάι άκοντίοις μάχονται, τό νεκρόν ξϋν τν;δε κουφιεις χειρί' 2) διά
γενικής μετά της διά (από, μετά, έκ)· οίον, διά μαχαιρών καί ξύλων
■$) μετά μαχαιρών καί ξύλων μάχονται, άπό στόματος ειπείν, έκ χρυ-
σών φιαλών πίνειν.

Η δοτική (άπρόθετος) σημαίνει ποΛΛάχις τό όμον' όιό νπό
μ&ν τών παλαιών γραμματικών χαΛεΐτατ δοτική έΛΛει-χτιχή της σύν,
Μ δέ τών νεωτέρων δοτική συνοδευτική· τίθεται όέ ή μόνη (έπϊ πε-
ριληπτικών όνομάτων καί κινήσεως σημαντικών ρημάτων) ή συνηθέ-
σζερον μετά της αυτός· ώς, 'Αθηναίοι ποΛΛη στρατια (πο.ΙΛαϊς
νανσΐ, στρατϊώταις, στρατεύματι χΛπ ) ώρμηντο, οί ποΑέμιοι έ ν έχρη-
σαν τήν πό.Ιιν αυτοΐς τοις ίεροΐς, πέντε χαί είκοσι νήες άπώΛοντο αύ-
χοΐς άνδράσιν.

ρ/ _* \ ί - ..

Ιΐ . Ιο ποσον η το ποσον.

§ 134. Είς τό ποσόν ανάγονται ά) τό τοπικόν ή χρονικόν διά-
στηκα, €"_) τό μέτρον της υπέροχης, γ') τό τίμημα, δ) τό ποσάκις,
ε) πασα κατά τό μάλλον ή ήττον έπίτασις.

ά) Τό τοπικόν ή χρονικόν διάστημα φέρεται δι' αιτιατικής άπρο-
Οέτου* οίον, απέχει η Πλάταια τών Θηβών σταδίους έβδομηκοντα,
εζησεν ε τη όγδοήκοντα (§131).

β') Τό μέτρον της υπέροχης τίθεται εις τά συγκριτικά καί ύπερ-
θετικά καί φέρεται πάντοτε διά δοτικής άπροθ.έτου (§ 45, 17 σημ.
οίον, ένιαυτω πρεσβύτερος,
γ') Τό τίμημα φε'ρεται πάντοτε διά γενικής άνευ -η μετά τηςάν-
*τ(· οίον, τών πόνων πωλούσιν ήμιν πάντα τάγάθ' οί θεοί, τιμώ την
βίβλον δραχμής η αντί δραχμής (§ 65, 6). -

δ') Τό ποσάκις φέρεται διά τών αριθμητικών επιρρημάτων : απαξ,
,.τρίς πολλάκις κλπ. ώςί άπαξ ηλθε δίς είπον κλπ
έ) Ί$ έπίτασις γίνεται δια τών έπιτατικώνέπιρρημάτων'οίον, λίαν,.-
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£γαν πονεΐ, κόπτει τ*ί}ν θύραν σφόδρχ> πάνα καλώς, ^χτον> ^κιστβε
σοφός κλπ.

ΣΤ', Το κατά τι.

§ 135. Κχτά τι λέγετχι τό μέρος, κλθ' ο πάσχει τό ύποκείμε.νον'

ύπερέχει η διχφέρει· φ.έρετχι δέ ί) δι* αιτιατικής συνήθως μέν μο'-
ενίοτε δέ καί μετά τής κχτά (είς, προς)· οίον, κάμνει τοϋ>ς" ο-
φθαλμούς, βροτών πάντων ύπερέσχέν ολβον, διαφέρει γυνη άνδρός τήν
φυσιν, πολϋ πλείστον εκείνοι κατά την άρε την- άπάν των ανθρώπων
διήνεγκχν (Αυσ.),' κνδρχ πρός δικχιοσύνην διαφέροντα λ χι πάν-

των τών ήλίκων διχφίρων έφχίνετο (ό Κύρος) κχί είς τό ταχύ μαν-
θάνειν ά δέον, καί είς τό καλώς καί ανδρείως έκαστα πσιεΐν. 3) Αιά
δοτικής άπροθέτου* οίον, Αισχίνης ύπερβέβληκε πάντας άνθρωπου^
ωμοτη τι κχί συκοφαντία" πχντί ύπερεχέι.

§ 136. Τό κατά τι είς τά συγκριτικά, ύπέροχικά κχί διαφορικά
βήματα φέρεται συνήθως κχτά δοτικην χπρόθετον οίον, οί κράτι-
στοι κχί τιμχϊς κχί δώροις πλεονϊκτούσιν· ό σπουδαίος διαφέρει τοδ
φαύλου τνί δόξν)· Αισχίνης ύπερβέβληκε πάντας άνθρωπο υ ς ώμο'τητς
κ*ί συκοφαντία.

Σημ. Τό χαζά τι είς τά παθητικά ρήματα τίθεται πάντοτε χαν%αί-
τιαιιχήν' οίον, πΛήττομάι τ$ν πόδα, άΛγώ την χεφαΛήν, πά&χ<9 ζίούς
χϋ'δας 80, σημ. ά ). 'ΛΙ.Ιά δταν τό πάσχον μέρος συνοδεύεται με-
τά δειχτικης αντωνυμίας, τόχατά τι φέρεζαι διά δοτικής" οίον, ζαύτβ

ΧειρΙ τέτμηται.

Περί εγκλίσεων.

§ <37. 'Κγκλισις λέγετχι ό τρόπος, καθ* ον έκδηΧοΰτχι ή διάθε-
σις του υποκειμένου· είνε δέ αί εγκλίσεις τέσσαρες, οριστικής ύπο-ί
τακτική, ευκτική και προστακτική· (ίδε Γραμ. Α. Χριστ. § 4,

§ 138, Έπειδη αί κρίσεις κχί τά βουλ/ματα ημών δύνανται ν&
εκφρασθώσιν ανεξαρτήτως ή εξηρτημένως άπ' άλλων, λεγομένων -ζ
εννοουμένων, καί επομένως αί προτάσεις δυνατόν νά εϊνε άνεξάρτητόί
(απόλυτοι) ή εξηρτημένχι άφ* ετέρων, διά τούτο καί η χρ^ησιστ τώ^
εγκλίσεων είνε διττή, ανεξάρτητος καί εξηρτημένη.

Σηρ. Αί μέν ανεξάρτητοι προτάσεις, επειδή σημαίνουσα τάς χνρίας
εννοίας ανεξαρτήτως απ* ά,ΐ.Ιων, Λέγονται χύριαι, αί δέ εξαρτώμενα.ι,
έπειδη άημαίνονσι τάς υποδεεστέρας εννοίας χαί νπονασσομένας είς
ζάς χνρίας, χαΟ' <ίς ρυθμίζονσι χαί τάς έγχΛίσεος αϊτών) Λέγονται
φνταγεΐς. ' ..........- ,
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Χρήσις τών εγκλίσεων .επί τών άνεξαρτήτων προτάσεων.

ά. 1Οριστική έπι τών ανεξαρτήτων προτάσεων.

§ 139. Ή οριστική εκφράζει τό εξ άντικειμε'νου, ήτοι τά ώρίσμέ-
νον καί ό'ντως υπάρχον ή μή υπάρχον, και τίθεται

1) Έπί ώρίσμενων και θετικών πραγμάτων ώς, τό πύρ καίει, ε-
στί θεός, ό θεός εστι δίκαιος, ό Φίλιππος ούκ εστι δίκαιος.

2) ΈιΗ ερωτήσεων ανεξαρτήτων (απολύτων) κάί άνενδοιάστων·
ώς, τις κόπτει τήν θύραν ; πώς έ'χει ; πότε ήλθες ; Καί μετά τού
δυνητικού αν επί παρελθόντων πραγμάτων· ώς, τί άν εγε'νετο ;

3) Έπί τών δυνητικών λόγων μετά τού δυνητικού άν καθ' ιστο-
ρικόν χρόνο ν, δταν ό λόγος γίνηται περί παρελθόντων πραγμάτων·
ώς, ελεγον άν, είπον άν, εΐρήκειν άν.

4) Έπί ευχής παρελθόντων πραγμάτων μετά τού εϊθε καθ' ιστο-
ρικόν χρόνον· ειθε σοι συνεγενόμην. Καί μετά του μή έπί απευχής*
ώς, εϊθε μη έγένετο. '

β'. ΓΓροσταχτιχή έπί τών ανεξαρτήτων προτάσεων.

5 1 40. Ή προστακτική εκφράζει 'έφεσιν τού υποκειμένου πρός εκ*
τέλεσιν τών βουλημάτων αυτού, καί τίθεται

Έπί προσταγής· οίον, παϊ, άπτε λύχνον. Καί μετά τών μορίων
?θι, άγε, δεύτε, δεύρο, φέρε έν β" προσώπω πρός έπίτασιν τής προστα-»
γης· οιον, ΐθι καταβόησον, άγε κάλεσον, δεύτε <2γετε, δεύρο είπε',
■φέρε δη σκέψασθε.

2) Έπί παραινέσεως και "προτροπής* οίον· τους μέν θεούς φοβού^
τους δέ γονείς τίμα, θάρρει, έλπιζε.

3) Έπί δεήσεως, εύχής ή κατάρας περί ενεστώτων ή μελλόντων
πραγμάτων* οιον, μήνιν άειδε θεά, κλύθί μευ, άργυρότοξε, ερρωσο,·
«ύτύχει, ερρ' ες κόρακας.

4) Έπί απαγορεύσεως μετά τού μή κατ* ενεστώτα (ή παρακείμε-
νον)* οίον, μη λέγε, μή δέδιθι, μη κεκωλυσθω, μή κεκράγετε. 1

* Υποτακτική επί τών ανεξαρτήτων προτάσεων.

§ 141. Ή υποτακτική εκφράζε ι τό έξ ύποκειμε'νου, καί επομένως
τό προσδοκώμενον, καί τίθεται

1) Έπί τών αύθυποτάκτων, ήτοι δταν τό ύποκείμενον προτρέπν)

1. Ή μέν προφταγΛ. γίνεται άπο ανωτέρου —ρος κατώτερον, ϋ δέ δε'ησις άπδ κατωτέρων
«5>ος άνώτερον, -ή δέ προτροπή καί παο-χίνεσις έπι ισοβαθμών τι κ«1 άδιαοόοων.

4
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Ιαυτό και άλλους είς τό κατά την κρίσιν αυτού-πρακτέοV ή μηπρϋ*
κτε'ον· οί®ν, άγωμεν,'ίωμεν, μή φοβώμεθα. Και μετά τών παρακε·»
λευσματικών μορίων : ΐθι, άγε, φέρε, δεύτε* οίον, ΧΒι άνακαλέσωμεν^
αγε σκοπώμεν, φέρε σκεψώμεθα, δεύτε προσκυνήσωμεν.

Τά ανθυπότακτα φέρονται χατά ά πΛηθυντικδν πρόσωπον,*
ένέοτε δε χαί καθ' ένικδν συνήθως μετά του γέρε οίον^ άγωμεν, φέρε
είπω. ' Λ Λ Λά χαϊ έπϊ 6' προσώπου- οίον, φέρ\ ω τέκνον, νυν χαί
της νήσου μλθγς.

2) Έπϊ απαγορεύσεως μετά τού μη κατ'. αόριστον χρόνον συνήθως
δευτέρου προσώπου· οίον, μη είπης, μη ειπητε, μή τις ύποβάλ."^.
ΚαΙ πρωθυστέρως· οίον, ύπολάβη δέ μηδείς.

Σημ. Ή άπαγόρευσις γίνεται διά τοΰ μή έπϊ β' η γ' προσώπου^
χαι φέρεται έπϊ μέν ένεσιώτος χαϊ παρακειμένου είς προσταχτίκήν'
οίον, μή Λέγε, μή Λέγετε, μή Λεγέτω, μή Λεγέτωσαν, μή εαταθι' έιτί

άυρίστού είς ϋποτακτικήν, άΛΛ' έπϊ μέν β' προσώπου πάντοτε είς
ϋποτακτικήν, επί δέ γ' χαϊ είς προστακτική ν οίον, μή εΐπγς, μή εί-
πωμεν, μή τις εϊπη χαϊ μή τις εί?(άτω. 1

3) Έπϊ

ερωτήσεων ά) άπορηματικών, όταν δηλα δη έν αμήν
χανί£ εύρίτκομενός τις, έρωτα αυτός εαυτόν περί τού πρακτέου ή μή
πρακτέου· οίον, τί δρω; τί φώ ; πού στώ · ποϊ φύγω } Διστά-
κτικών, όταν δήλα δη άμφιβάλλων τις περί τού πρακτέου ή μη πρα-
κτέου έρωτόε άλλον, ζητών παρ' αυτού άδει αν ^ γνώμην νά πράξ-ρ %
νά μή πράξτ) αυτό* οίον· εΐπω τι τών είωθότων, ω δε'σποτά ; δέξέ-
σθε ημάς, ή άπίωμεν ; Και προτασσομένου πολλάκις τού ρηματοστ
βούλει, βούλεσθε, θέλεις, θέλετε (ποιητ.)' οίον, βούλει πρίωμαί σε ;
βούλεσθε φώμεν \ γ') Άγανακτητικών, όταν δηλ. μετ' ώγανακτή-
σεως άποκρίνηταί τις ερωτημ,ατικώς έπα να λαμβάνω ν τάς αύτάς λέ-
ξεις τού προλαλησαντος προς αυτόν, απορρίπτων την αϊτησιν «ύτοδ*
οίον, λύσόν με, Ζεύ· λύσω σε φής ·, (Αίσχύλ.) παραινώ σοι σιωπαν νσό^
γ' έγώ σιωπώ ;

4) 'Επί δισταγμού μετά τού μή* οίον, μη άγροικότβρον η τό ά-
ληθές ειπείν.

Ενχζιχή ϊπϊ τών ανεξαρτήτων προτάσεων.

§ 142. Ή ευκτική έκφράζει έπιθυμίαν ή άρέσκειαν του υποκειμέ-
νου, καί τίθεται ; , ^

1 Οί παλαιοί εΧεγον, ότι το άπαγορευτιχον μά συντάσσεται παντι χρόνω χαί πρανάκφ
τϊίς πρβοτακτικ^ς, πλήν τΰν δεύτερων προσώπων τβδ άορίστβυ, άπιρ 4*1 υποταχτικϊίβο*-
τάσσονναι. .... - -



!) Έπί ΐύχης μελλόντων η ενεστώτων πραγμάτων* οιον, τίσειάν
δάκρυα* γένοιτο* Κύριετό έλεος σου. Καί μετά τοΰ μη
«πι ώπευχης* οίον, μή ζώην μετ* άμουσίας. Καί μετά τών μορίων
είθε, ει ('γάρ) ^ρός έπίτάσιν της ευχής* οίον* ε'ίθέ γένόιτο αγαθός .ό
εμός παις* ει γενοίμην, τέκνον, αντί σοΰ νεκρός- ει μοι γένοιτο φθόγ-
γος έν βραχίόσι και χερσίν. "Ετι δε καί μετά τοΰ ούτως (ή ώς) ΙπΙ
δρ*.ου* οίον, .ουτώς όναίμην τών τέκνων, μισώ τόν άνδρα=±:έτσί νά
χαρώ τά τέκνα μου, μισώ τόν άνδρα.

Σημ. 'Η εύχη επί μεν τών μελλόντων η ενεστώτων πραγμάτων φέ-
ρεται είς προστακτική ν η σννηθέοτερον είς ευκτική ν παντός χρόνου,π λήν
μέλλοντος' 1 οίον, μη ζφην μετ' άμουσίας, μζ) γένοιτο. εύτίί^εί* ε.τέ

παρελθόντων, εις ό{ ιστιχήν ιστορικοί» χρόνου μετά τοΰ εΐθε' ώς,
σοΙ σννεγενόμην. Και μετά τον ωγελον συν άπαρεμφάτω άνευ ή μετά
, του εϊθβ η εΐ γάρ' οίον, ώφελον εκλιπεΐν βίον, εΐθ% ώφελ η προμνήστρι
άποΧέσθαι κακώς ('Λριατφ ), ει γαρ ώφελον οίοΐ τ' είναι ςί πολλοί.

2) Έπι τών δυνητικών λόγων μετά τοΰ δυνητικού άν επί ενεστώ-
των η μελλόντων πραγμάτων κατ* ενέστώτάτ. η άόριστον ή ύπερσυν-
τελικόν χρόνον οίον, ειποιμι άν, λέγοις άν, είρηκοι άν.

3) 'Επί ερωτήσεως τοΰ δυνατοΰ γενέσθαι μετά τοΰ δυνητικού «ν
επί ενεστώτων η μελλόντων πραγμάτων· οίον, τί τις άν εΐποι ;

Σημ.- 'Κκ τών ανωτέρω επεται δτι ό δυνητικός Λόγος φέρεται δια.
τνΰ δονητικού Λν εΛΪ μέν παρελθόντων πραγμάτων είς όριστικήν I-
στορίχον χρόνου (παρατατικού %νπερσύντέλικοΰ, αορίστου)· οίον, ε-
γραφον Αν, έγεγράφειν ά,ν, έγραψα άν' επί δέ μελλόντων ή ένεστώ-
των -εις ευκτική ν παντός χρόνου πλην μέλλοντος' οίον, γράφοίμι άν,
γεγράφοιμι άν, γρά^τάιμι αν. 1 ^

§ Ί 43. * Ή εύκτική μετά δυνηηκοΰ άν τίθεται προσέτι 1) άντί
-προστακτικής προς εύγενη έκφρασιν καί αποφυγήν τοΰ αποτόμου τής
προστακτικής * οίον, λέγοις άν ώς τάχιστα=:λέγε, χωροις άν±=χώ-
^ει. 2) Άντί οριστικής επί συμπερασμάτων καί γνωμικών άναντιρ-
ρήτων προς αποφυγήν τοΰ φορτικού καί αύθεντικοΰ τής οριστικής*
οίον, ούκοΰν η ρητορική δημήγορία άν έΐη, άντί εστίν, άνηρ άριστος
ούκ ,βεν, εϊη δυσμενής, άντί ουκ εστίν.

Σημ. γεν. "Λπασαι αί εγκλίσεις δέχονται τόν δυνητικών άν,πλήν
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τής προστακτικής και υποτακτικής,δ δέμεθ' υποτακτικής ύυντασσάμε'"
γος άν εινε άοριστοΛογιχός ή ύποθετικός.

Β'. Χρησις τών εγκλίσεων έπί τών έξηρτημένων
προτάσεων.

§ 144. ά. Επειδή έκ τών εξαρτημένων προτάσεων μόνον αί έί-
δικαί, άναφορικαί, χρονικαί, ύποθετικαί, τελικαί, έρωτηματικαί, δια-
πορητικαί καί διστακτικαί έ'χουσιν ώς εκ τού βαθμού τής πιθανο'τη-
τος καί τού ώρισμένου ή άορίστου τών εννοιών καί της σχέσεως ' τοδ
χρόνου, καθ' ον γίνονται αί πράξεις, μεγάλην έπήρειαν είς τήν χρη—
σιν τών εγκλίσεων, δια τούτο ενταύθα, δπου γίνεται λόγος περί της-
χρήσεως τών εγκλίσεων, περί αύτών μόνον θέλομεν πραγμάτευθη,
τάς δε λοιπάς, ώς ούδεμίαν έπήρειαν είς τήν χρήσιν τών εγκλίσεων
έχούσας, θέλομεν έξετάσει έν τω περί συνδέσεως τών προτάσεων,

ά. Χρησις τών εγκλίσεων επί τών ειδικών προτάσεων.

^ 144. β' Αί είδικαί προτάσεις συνδέονται διά τών ειδικών συν*
δεσμών δτι ή ώς' άπαιτοΰσι δέ αύτάς τά γνωστικά, δηλωτικά, δεί-
κτικά, άγγελτικά, αφηγηματικά, αισθητικά καί σπανίως τά δοξαστι^-
κά ρήματα* καλούνται δέ ούτω, διότι είδικεύουσι τήν γενικήν εννοιαν
τού εξ ού έξαρτώνται ρήματος. Ή δέ φυσική τάξις είνε νά προηγη-
ται ή κυρία πρότασις καί νά έπιφέρηται ή ειδική* άλλα πολλάκις
χάριν εμφάσεως ή σαφήνειας προηγείται ή ειδική καί επιφέρεται η
κυρία* οίον, οίδ' δτι άληθή λέγεις καί δτι άληθη λέγεις οϊδα.

Σηα. Ή ειδική, σχέσις παρίσταται διά δύο προτάσεων, νης σημαι-
Υούσης τήν γενικήν εννοιαν καί τής σημαινούσης τήν μερική*' κάί ή
μέν σημαίνουσα τήν γενικήν εννοιαν είνε ή κυρία' ή δέ σημαίνουσα
τήν μεριχήν χαί έ χουσα πρό αυτής τούς ειδικούς συνδέσμους είνε ή έζηρ-
. χημίνη χαϊ ή υποταγής.

§ 145. Φέρονται δέ είς όριστικήν μέν, δταν τό εξ ού εξαρτώνται
ρήμα εινε αρχικού χρόνου, ητοι δταν ό λόγος γίνηται περί ενεστώτων-
η μελλόντων πραγμάτων· οίον* οΐδα δτι ταύτα άληθη έστι* νομί-
ζουσιν οί άνθρωποι, ώς "Ηφαιστος χαλκεύει* είς ευκτική* δέ, δταν
τό εξ ού έξαρτώνται ρήμα ηναι ιστορικού .χρόνου, ήτοι δταν ό λόγος
γίνηται περί παρελθόντων πραγμάτων οιον, έγνωσαν οί στρατιώται
δτι κενός ό φόβος είη* Κύρος ελεγεν δτι ή όδος εσοιτο πρός βασι-
λέα μέγαν είς Βαβυλώνα, * .

Σημ. Αρχικοί χρόνοι θεωρούνται ενταύθα· ύ ίνεστώς7 ά μέ.ΙΛων^ ό
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προκείμενος ζής όριστιχής καί πάπες οί της υποτακτικής χαϊ πρόσ-
ταχτικής, ιστορικοίάέ. ό παρατατικός, ό αόριστος, ό νπερσνντεΛικός τής
όριστικής χαί πάντες οί έν πΛαγίω Λόγφ χής ενχζ ιχής' ετιόέ ώς άρχιτ
κός μέν θεωρείται χαί ό άντί ένεστώτος Λαμβανόμενος, αόριστος, ώς ίτ
ιστορικός ό47 χαί ό ιστορικός χαΛούμενας ένεστώς.

§ Άλλα καί Ιστορικού χρόνου υπάρχοντας έν.τ-/ί κυρί<£ προ-

τάσει, φέρονταν είς όριστικην,όταν τό πράγμα, είνε πραγματικό ν καί
βέβαιον, όπερ πιστεύει καί, αυτός ό γράφων, ή ό λέγων καί παραδέ-
χεται, αύτό· οίον, καί εύθυς έγνωσαν πάντες ότι έγγυς που_εστρατο-
• πεδεόετο βασιλεύς· ηπιστάμεθα ότι ηξει πλοία* οι δέ ελεγον. ότι.
άρκτοι, πολλούς ηδη πλησιάσαντας διέφΦε.ιραν ηγγέλθη Περικλει ό-
τι Μέγαρα άφε'στηκε.

5. 7- Πολλάκις άπό τού. αυτού ιστορικού χρόνου εξαρτώνται ό-
>ού οριστική καί ευκτική* καί δια μέν της οριστικής εκφράζεται τό .
άντικειμενου. ητοι. τό θετικον καί βέβαιον, όπερ πιστεύει καί

δέ-
χεται καί ό γράφων, η ό λέγων διά δέ της ευκτικής εκφράζεται τό,
έξ ύποκειμενου ητοι απλώς τό. παριστάμενο ν ώς γνώμη η κρίσις τού,
ύ?5οκ#ιμενου τοΰ ρΎ,μ_χτοςχ έξ ού η ειδική πρότασις εξαρτάται· οίον,
ελε/γον ότι, Κύρος μέν τέθνηκεν,'Αριαιος δέ πεφευγώς έν τώ σταθμω εΐη.

§ 148. Τό μεν ότι δηλοΐ τό έξ άντικειμε'νου ητοι, τό πραγματι-
κόν καί βε'βαιον οιον, άγγέλλουσιν ότι η πόλις πολιορκείται* τό

δέ

τό. έξ ύποκειμενου.. ητοι γνώμην, κρίσιν, δοξασίαν, πρόφα,σιν τού,
ύποκειμενου του ρήματος, έξ ού η ειδική πρότασις εξαρτάται, έ'τι δέ
τό;. φαινόμενον καί ψευδές* οιόν, έλεγόν τί νες, τών ρητόρων ώς άκρι-
τους αύτούς χρη τοϊς: ένδεκα παραδούναι θανάτω ζημιώσαι· νομίζου-
σ*ν οί άνθρωποι ώς "Ηφαιστος χαλκεύει· Θέογνις καί Πείσων ελεγον,
.ως είέν τννες τη πολιτεί<£ άχθο'μενοι* Τισσαφέρνης διαβάλλει τον
Κύρον προς τον άδελφόν, ώς έπ.ιβουλεύοι αύτφ. Άλλ* ή διαφορά αύτη,
πολλάκις καταντά τόσον λεπτή, ώστε έν πολλοίς δυσκολως διακρί-
νεται.

β'. ΧρΤίσις των εγκλίσεων έπι των άναφορικέδν προτάσεων.

§ Αι άναφορικαί προτάσεις δηλούσιν άναφοράν προσώπων ή

πραγμ-άτων και συνδέονται.διά τών αναφορικών αντωνυμιών, ή μο-
ρίων. Ή φυσική δέ τάξις αυτών είνε. νά προηγηται τό άναφερόμενον
καί νά έπιφέρηται τό άναφορικόν, οιον, έ'στι δίκης όφθαλμ.υς, ός τά=
πάνθ' ορά· άλλά πολλάκις χάριν έμ,φάσεως η σαφήνειας προηγείται,
τά άναφορικόν καί. έπ.ιφέρεται τό άναφερόμενον* οίον, ό τις βούλεται^
τούτο καί ο'ίεται.
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Σημ. Ή αναφορική σχέσις.παρίσταται διά, δύο προτάσεων, ύον ή ^
ίχουσα τό άναφοριχόν Λέγεται άναψορική χαϊ εΐνε ή υποταγής, ή δί ί-
χουσα τό πρός δ αναφέρεται τό άναφοριχόν Λέγεται αναφερομένη χαί
εϊνε ήχνρία. ·.·. ; :·;-

§ 150. Τά αναφορικά αναφέρονται ν*) είς ώρισμενα πρόσωπα η
πράγματα, η είς αόριστα και ύποθετικά. Και δταν μέν άναφέρωντας
*ίς ώρισμένχ πρόσωπα ή πράγματα καί θετικάς πράξεις, τίθενται.
άναφορικαί προτάσεις είς πάσας τάς εγκλίσεις επί τών αύτών περι-
στάσεων, καθ* &ς και επί τών ανεξαρτήτων προτάσεων, οίουδηπρτε
χρόνου υπάρχοντος έν τ/) άναφερομένν) προτάσει 1) $ίς όριστικήν;
οίον, εστι δίκης οφθαλμός, δς τά πάνθ' όργ (§ 139, 1), ήξίουτήν.
αυτήν Πασίο^νι γενέσθαι ζημίαν, ήσπερ άν αύ^ός ετύγ/ανεν (§ 1 39,
3), ταύτα γέγονεν, α είθε μή έγένετο ('§ 139, 4). 2) είς' ευκτική ν*
οίον, ορώ σε διώκοντα, ών μή τύχοις (§ 1 42, 1), ούκ εστίν εύρείχ έρ-
γον, έφ' ω ούκ άν τις αιτία ν εχοι (§ 142, 2), 3) είς ύποτακτικήν
οίον, είς καλόν ήμΐν Άνυτος ώδε παρεκαθέζετο, -ω μεταδώμεν της
σκε'ψεως (Πλτ,), (§.141, ί)·. 4) είς προστακτική ν οίον, κρατήρες εί-
<τιν, ών κράτ* έ'ρεψο'ν (Σφκλ.)· αύτη εστίν ή βίβλος, ην λαβε (§ 1 4 Ο, Γ).

§ 151. "Οταν δέ" τά άναφορικά άναφέρωνται είς αόριστα πρόσω-
πα ή πράγματα καί ύπ^θετικάς πράξεις, τότε, εάν μέν εν, τη αναφε-
ρομένη προτάσει ύπάρχν] ρήμα άρκτίκοΰ χρο'νου, τίθενται είς υποτα-
κτική ν μετά του άοριστολογικού άν οίον;, ους άν βού"Χν» ποιΑσασβαι
φίλους, αγαθόν τι λέγε περί αύτών· πάν δ,τι άν μέλλης ερεϊν, πρό-
τερον επισκοπεί τ'/5 γνώμη· δπου άν έλθω, λ,έγοντος εμού άκροάσον-
ται οί νέοι. Έάν δέ έν τν[ άναφερομένν] προτάσει ύπάρ^χτ) ρημα ιστο-
ρικού χρόνου, τίθενται είς εύκτιάήν'άνευ τοϋ άν οίον, δν έ'λοιεν τών
ταύρων εσφαττον* τους ανθρώπους εφόν.ευον, δτο> έντυγχάνοιεν Ιχί-
λευον αύτοϊς επ.εσθαι, οποί τις ηγοϊτα.

γ'. Χρησις τ·ον εγκλίσεων έπί τών χρον,:κ/3ν τςοοτχσεωλλ.

§ 1 52 . Αί χρο.ννκ*- πρ'ΐτάσενς δηλούσι,ν ά.ναφοράν (σχέσ^ν) χρόνοι
χαί συνδέονται διά τών χρονικών συνδέσμων: δτε, οπότε, ήνίκα, έπεί,
επειδή, ώς, έως, πρίν, εστε, άφ' ου, έξ ου, μέχρι(ς) οό, ·άχρι(ς) ου. Ή
φυσική δέ τάξις είνε νά προηγήται ή κυρία πρότασις καί νά έτκφέ-
ρηται ή χρονική· άλλά πολλάκις χάριν έμφάσεως ή σαοηνείας προη-
γείται ήχρονική καί επιφέρεται ή κυρία* οιον, τότε άπέθανεν ά ίππος-,
δτε έμαθε μή τρώγε ι ν καί, δτε έμκθεν ό ίππος μ. ή τρώγε ιν, τότε ά-
•πέθανεν. " - ' ' ■ -"ν;;"

ΚαΙή σχεσιςτοΰ χρόνου παρίσταται διά δύο προτά&εων.
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συνδε'σμων εί, εάν, άν, ήν, κ,χΐ δηλούσιν ύπόθεσιν συνεπείας τινός*
διό οί ύποθ«τικοί "λόγοι συνίστανται εκ δύο προτάσεων, τών οποίων,
ή μεν δηλούσα τήν ύπο'θεσιν καλείται ιδίως πρότασις, ή δέ δηλούσα
τήν συνεπειαν, άπόδοσις· οίον, εάν γς φιλομαθής, εσει καί πολυμα»
θ/,ς· εί μή καθεξεις γλώσσαν, εσται σοι κακά κλπ.

-Σημ. ά. δυνατόν μία υπόθεσις νά ίχτ( δύο συνεπείας, χαϊ τούτα»:-*
τίον μία συνέπεια νά εχγ δύο υποθέσεις·' οϊογ, εί μεν εΟανες πρό π/»-.
Λεως, μακάριος ήσθ' άν, εϊ τι τών^ε μαχάριον.

Σημ. 6. Ή άπόδοσις ήτοι ι) σημαίνουσα τήν συνέπειαν εινε ή χυ-.
ρ ία ττρότασις, ή δε πρότασις ήτοι ή σημαίνουσα τήν ύπόθεσιν χαϊ ε.'-
'χουσα προ αυτής τους ύποθετιχους συνδέσμους εινε ή υποταγής.

§ 158. Ή φυσική τάξις· αυτών είνε νά προητήται ή πρότασις καί
νά έπιφε'ρηται ή άπόδοσις· οιον, εάν ης φιλομαθής, εσει καί πολυμα-,
θής· εί μή καθ έξεις γλώσσαν, εστα,ι σοι κακά. Αλλά πολλάκις χά-
ριν σαφηνείας ή έμφάσεως προτάσσεται ή άποδοσις καί επιφέρεται, η
παρεντίθεται ή πρότασις· οίον, επιλίποι δ* άν '/μάς ό πάς χρόνος, &ί
πάσας τάς εκείνου πράξεις καταριθμησαίμεθα' εύλαβού τάς διαβολάς,
κάν ψευδείς ώσιν· άπας λο'γος, άν άπΫ) τά πράγματα, μάταιόν τι
φαίνεται καί κενόν.

§ 1 59. Τύποι τών υποθετικών λόγων είσΐ τέσσαρες,
ά. Ή μέν πρότασις φέρεται διά του εί είς όριστικήν παντός χρό-
νου, όταν ό λογ.ος γίνηται περί ενεστώτων ή μελλόντων η καί παρελ
θόντων πραγμάτων, καί ή ύπόθεσις είνε ομολογουμένως αληθής, η
δέ άπόδοσις φε'ρεται είς όριστικήν μέν άνευ του δυνητικού άν, όταν,
ή συνέπεια είναι αναγκαία καί απαραίτητος· οίον, εί είσί βωμοί, είσί
και θεοί- εί μή καθέξεις γλώσσαν, εσται σοι κακά* 'εί Φίλιππος τέ-
θνηκε, καί αΰριον εστα». τεθνηκώς· εί εβρόντησε, κα,ί ηστραψε.ν είς
ευκτική ν δέ μετά τού δυνητικού μέν άν, όταν εινε ένδοιαστή περί ε-
'νεστώτων ή μελλόντων πραγμάτων, άνευ δέ τού άν, όταν είνε ευχή
ή κατάρα" οίον, ε'ί εστι θείον τι ό ερως, ουδέν κακόν άν εΐη· ολοίμην,
'εί φρόνησιν τάνδε εχω- είς προστακτικήν δέ, όταν εινε προσταγή η
'παραίνεσις* οίον, ε.ί έχεις, δός* εί 'έθ.ελε'ις, δίδαξον ε.ις ύπο τακτική ν,
δέ ε'πί αύθυποτάκτων οίον, εί δοκεί, στείχωμεν. 1

β'. Ή μέν πρότασις φε'ρεται διά τού εί είς όριστικήν ιστορικού
χρονου (παρατ. ύπερσ. άορΑ όταν ό λόγος είνε περί παρελθόντων

■Α Έχ των είρηαίνων γίνεται δΐλον &τι ν άττοδοσις τβΰ τύπον τούτο» τίθεται είς πάσας
τάς έγχλίσεις έπι τών αντων περιστάαεων, καθ' ας τ,θελε τεβϊί χαϊ .έπί τών άνεξαρττίτον*
•^τάίίων. ' . -
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πραγμάτων κ.α.1 ή ύπόθεσις γίνηταιέναντία της αληθούς συμβάσεως,
αύτών, η δέ άπόδοσις φέρεται είς όριστικήν μέν ιστορικού χρόνου με-
τά,τοΰ δυνητικού.μέν <&ν, όταν.ή συνέπεια είνε ένδοιχστή έν τφ πα-
ρελβόντι, ανευ δέ τού αν, όταν είνε αναγκαία και απαραίτητος· οιον,
ει κλυ.στηρσιν έχρητο, ό ασθενής ουκ .άν άπέθνησκεν* εί είχον, έδί-
δρυν άν ε,ί ταύτα έξ αρχής έγίγνωσκε, πολέμιος ην είς ευκτική ν δέ
(σ παν κότερο ν) μετά τού δυνητικού άν, όταν θεωρηται ένδοιαστή έν
τφ ένεστώτι η τω μέλλοντι* οίον, ε'ί μοι πολεμεϊν έπείσθητε, οόκ άν
4ίκότω.ς νύν γε τού άδικεϊν αίτίαν φεροίμην.

- γ'. Ή μέν πρότασις φέρεται διά του ε: ε,ίς εύκτικήν παντός χρό-
νου, όταν η ύπόθεσις εϊνε δυνατή προβληματώδης ιδέα τού ύποκει-
μενου περί ενεστώτων η μελλόντων, πραγμάτων, ή δέ άπόδοσις φέρε-
ται είς ευκτική ν μέν μετά τού δυνητικού μέν άν. κατ* ενεστώτα
αόριστον ή παρακείμενον (οσάκις έ'χει ύπερσυντελικού σημασίαν) χρό->
νον καί ουδέποτε κατά μέλλοντα, όταν ή συνέπεια εινε ένδοιαστή, ά-
νευ δέ τού αν, ότο^ν είνε εύχη η κατάρα (διότι ή :ευχή καί ή κατάρα
δεν επιδέχονται τό άν) * οίον,έ.πιλίποι δ' αν ημάς ο πάς χρόνος, εί
πάσας τάς εκείνου πράξεις καταριθμησαίμεθα· εί ταύτα λέγοις, ά*
μαρτάνοις άν· εί μέν συμβουλεύομαι ά βέλτιστά μοι δοκεϊ είναι,
πολλά μ οι κάγ.αθά γένοιτο=:ε'ίθό γένοιτο* είς όριστικήν δέ μέλλον·;·
τος συνήθως χρόνου, όταν είνε αναγκαία καί απαραίτητος· οίον, τό
λέγειν ευ δεινόν έστιν, ει φέροι τινά βλάβην εί ζητοίης, εύρήσεις.

δ'. Ή μέν πρότασις φέρεται διά του εάν, άν καί ήν είς ύποτακτι-
3£ην παντός χρόνου, όταν ή ύπόθεσις γίνηται περί μελλόντων ή ένε-
στώτων πραγμάτων καί ή έπαλήθευσις αυτής προσδοκάται, έπαφιε-
μένη είς τάς περιστάσεις καί τον χρο'νρν, Γν' άποδείξωσιν αύτήν, ή
άπόδοσις φέρεται είς όριστικήν μέν μέλλοντος συνήθως χρόνου η
ένεστώτος η καί παρακειμένου, δταν ή συνέπεια θεωρήται αναγκαία
„ καί απαραίτητος" οίον, έάν ής φιλομαθής, έσςι και πολυμαθής· εάν
αλϊϊθεύστις, ύπισχνούμαί σοι δέκα τάλαντα* κάν τούτο νικήσωμεν,
πάνθ* ήμΐν πεποίηται* είς προστακτικήν δέ, δταν είνε προσταγή ή
παραίνεσις* οίον, άν βούλησθε, χειροτονήσατε· είς εύκτικήν δέ μετά
τού δυνητικού άν, όταν εΐνε ένδοιαστή· οίον, έάν έθελήσητε πράττειν
αξίως ύμών αυτών, 'ίσως άν μέγα τι κτήσαισθε άγαθόν.

Σημ. Η άπόδοσις χαί τών τεσσάρων τύπων φέρεται είς όριοτιχήν
μεν ανευ τοΰ δννητιχοΰ αν, δταν ή συνέπεια θεωρήται άναγχαία χαί
απαραίτητος, είς ενχτιχην δέ μετά τοΰ δυνηζιχοϋ αν, οιχν θεωρ/μαι
ένδοιαστή έν τώ μέΛΙοντι ή ένεστώτι. .

^ 160. Ή μέν πρότασις φέρεται καί δι' υποθετικής μετοχής
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(5 Η 2, δ'.)* οίον, τχύτ' εχων άπαντα έχω^εί ταύτ'- έ'χ<β· όμιλη-*
τικρ; έσει, μή δύσερις ών=έάν μή δύσερις -ρς* ούκ άν δύνάιο,.μη κα-ν
μών, εύδχιμονεΐν=εί μή κάμοις. Ή δέ άπόδοσις κκΐ δι* άπαρεμφά--
του ή μετοχής <£νευ ή μετά τού δονητικού άν κατά- πάντα χρόνος,
δταν τό ρήμα, έξ ου ό ύποθετικός λόγος εξαρτάται, άπαιτη άπαρέμ^
φκτον ή μετοχήν: οίον, νομίζων, εί μέν είσιν άξια θανάτου είργα-
'σμένοι, ύμχς ούδέν ήττον ημών- γνώσεσθχι τά- δίκαια=δτι ύ-.
μεις γνώσεσθε· έπχγγελλόμεθχ Άριαίω, έάν ένθάδε ελθη, εις τόν θρό-
νον τόν βχσίλειον αυτόν καθιεϊν=ότι αύτόν καθιούμεν Κύρος, εί έ-
-£:ωσεν, άριστος άν δοκει άρχων γενέσθαι=δτι άριστος άν άρχων έ-
γένετο- νομίζοντες, εί ταύτην πρώτην λάβοιεν, ροίδίως «ν σφίσι ταλί-
λα προχωρήσειν=δτι ραδίως άν τάλλα προχωρήσειεν· ορών (όΔημο-,
σθένη;) τά παρατείχισμχ τών Συρακουσίων. . . , απλούν τε ον καί
έπικρατήσειέ τις τών τε Έπιπολών της αναβάσεως καί αύθις τού έν
αύται; στρατοπέδου, ρ^δίως άν αύτό ληφθέν, ήπείγε-τΟ έπιθέσθάι τνί
πε·'ρα=όρών δτι, εί έπικρα-τήσειέ τις, ρ<£δίως άν αύτό ληφθείη. Ω-
σαύτως δι* απαρεμφάτου-φέρεται η άπόδοσις καί δταν εξαρτάται άπ-4
τού ώστε·. οίον, ώστε,εί τιέν τώπλησιάζείν αλλήλους αγαθόν έστι, καί
τούτο ύπ' αύτής περιειλήφθκι* ώστε, εί πάντες τήν αύτην γνώμην
εσχον έμοί, μηδένα άν υμών μηδεμια κεχρήσθαι συμφορά.

Σημ. Ή άκο.ΙνυθΙα του Μγου όάηγει ημάς είς τήν ορθή ν άνά.Ζυσιν.
των τοιούτων εζηρτιψένων ύποθετιχάιν προτάσεων.

§ 161. Ό δυνητικός άν δυνατόν νά τεθνί καί δ?ς έν τη αύτη άΓ
ποδο'σει· οίον, εγώ δέ, εί έπιχειρήσαιμι έν τώ σώ ο Γκ ω μ χ νθά ν ε ι ν οι-
κονομεί ν, ίσως άν καταλυμηναίμην άν σου. τόν οίκον. Καί τούναντίον,
δύναται ό άν καί δλως νά παραλειφθ/} καί μάλιστα παρά ποιηταΐς.,.
παρά δε τοις πεζοϊς παραλείπεται συνήθως έπί τών. άίπροσώπων έ-
χρήν, έδει, προσήκε κλπ.

§ 1 62. Πολλάκις ή πρότασις τού, Αποθετικού λόγου, παραλείπε-
ται καί τίθεται μόνον ή £πόδοσις μετά τού δυνητικού άν, καί οΰτως-
άποτελεΐται ό δυνητικός καλούμενος λο'γος· ό δυνητικός λοιπόν λό-
γος είνε άπόδοσις παραλειφθείσης προτάσεως, φέρεται δε διά τού,
δυνητικού άν είς όριστικήν μέν ιστορικού χρόνου, δταν ό λο'γος γίνη^-
ται περί παρελθόντων πραγμάτων- είς εύκτικήν δΐ παντός χρόνου,
πλην μέλλοντος, δταν 4 λόγος γίνηται περί μελλόντων η ένεστώτων .
πραγμάτων καί είνε άνάγκη νά εκφρασθΤ) τό δυνατόν γενέσθαι (έν·.
δοιαστόν)· οίον, ελεγον άν, είπον άν, εΐρήκειν άν (εί έβουλόμην, ει
έξήν μοι), λέγοιμι αν, ειποιμι άν, είρηκοιμι άν (εί βουλο'μην, εί έ--
ξείη μοι). " ;
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* § ί 6 3. Επειδή δέ η άπόδοσις τίθεται καί είς άπαρέμφάταν κατ
μετοχή ν (§ 1 60), διά

τούτο καί ο δυνητικός λόγος φέρεται καί δι*·
απαρεμφάτου καί μετοχής μετά του άν κατά πάντα χρο'νον, δταν-τό.
Ρ.ημα, εξ ου ό δυνητικός λογος εξαρτάται, άπαιτί}. άπαρέμφατον ήμε-
'Γ0Χήν καί είνε άνάγκη νά εκφρασθγί τό δυνατόν γενέσθαι εν τω πα-'
ρελΟοντι ·¥ι μέλλοντι η καί ένεστώτι· οίον, 'οϊονται οί Πέρσαι τους α-
χάριστους καί περί θεούς άν μάλιστα άμελώς έχει ν= άτι άμελώς άν
εχοιεν· ευρίσκω ταύτην άν μόνην γενομένην τών μελλόντων κινδύνων
«ποτροπην==:δτι αύτη μόνη γένοιτο άν αποτροπή. Ωσαύτως δι' α-
παρεμφάτου φέρεται ό δυνητικός λόγος καί δταν ε'ξαρτάται άπό τού
ώστε· οίον, ώστε μήτ' άν ψευδόμενων δεινότερα τών υπαρχόντων κα-
τηγορησαι. 1

έ. Χξ^ησις των εγκλίσεων Ιτςι των τελικών προτάσεων^

§ 1.64. Αί τελικαί προτάσεις δηλόύσι το τέλος (τον σκοτ^όν)πρά-
ξεως τίνος, καί συνδέονται διά τών τελικών συνδέσμων ινα, δπως,ώς
(οφρα ποιητ.), καί άποφατικώς, ίνα μή, δπως μή; ώς μή, καί έπον-
ται η προηγούνται της κυρίας προτάσεως: οίον, δύο ώτα έ'χομεν,
στόμα δέ εν, Γνα πλείω μέν άκούωμεν, ήττονκ δέ λέγωμεν δπως α-
σφαλώς θηρωη, ιππέας προσέλαβεν.

Σημ. Ή τεΛική σ^έσις φέρεται διά δύο προτάσεων., της σημαίνον·
οης την Λρ&ζιν χαί της οημαινούσης τό τέΛος' χαί ή μέν σημαίνουσα
τ ή ν πραζ/ν Λέγεται κυρία, ή δϊ σημαίνουσα τό τέΛος χαί ίχοοσα πρό
αύτης τους τεΛιχονς σνχδέσμ^νς χαΛεϊται τεΛιχή.

§ 165. Φέροντας δέ είς ύποτακτικήν μέν, δταν εξαρτώνται από
ρήματος αρκτικού χρόνου, είς εύκτικήν δ·ΐ, δταν εξαρτώνται άπό ρή-
ματος ιστορικού χρόνου· οίον, δύο ωτα έ'χομβν, στόμα δέ εν, Γνα πλείω
μεν άκούωμεν, ήττονα δέ λέγωμ,εν· πολλά με διδάσκεις άφθόνως διά
φθόνον, δπως άκούων πολλά μηδέ εν μάθω· διηγησόμεθα, ώς μάλ-
λον δήλον γένηται* Μένων επεθύμει μέν άρχειν, δπως πλείω λαμβά-
νρι, επεθύμει δέ τιμάσθαι, ίνα πλείω κερδαίνοι; ενταύθα κατέμεινεν,
ώς μή βοπθοϊεν οί φρουροί τών Μήδων;

§ 166. Άλλά καί άπό ρήματος ιστορικού χρόνου έξαρτώμεναι φέ-
ρονται είς ύποτακτικήν άντί ευκτικής, 1) δταν ό σκοπός παρατείνη-
■ται μέχρι τού ενεστώτος ή και περαιτέρω οίον, παρήλθομεν, δπως

•1 Σπμχιοΰσιν οί παλαιοί γραμματικοί, οτ'. μόνον τό είδιχον. απαρέμφατο ν επιδίδεται τον
'3υνη«χόν άν, έχ δέ των τελιχΰν μόνον τό άπς τοδ ωβτβ χαί άπο τβίϊ ίυναμαι εξαρτώ-
μενον.
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μή ρ^δίως περί μεγάλων πραγμάτων χείρον βούλεύσησθε· . ο θεός ε^
ποίησε τον ήλιον, ινα τήν γήν φωτίζη. 2)"Οταν ό λαλών ή ό γράφω*
μεταφερόμενος διά τής ζωηράς φαντασίας του άπό τού παρελθόντος είς*
τό ένεστως δίηγητα* τά παρελθόντα ώς παρόντα· οιον, *Α.βροκόμας.·
τά πλ.οϊα κατέκαυσεν,. ?να μή Κύρος διαβη.

§ 16.7. Ενίοτε άπό τού αυτού-ιστορικού χρόνου, εξαρτώνται ομού.
υποτακτική καί ευκτική· καί διά μεν τής υποτακτικής ό σκοπός εκ-
φράζεται ώς κοινή γνώμη, διά δε τής ευκτικής ώς ιδία γνώμη τού-,
λέγοντος; ώς, ναύς οί Κορίνθιοι έπλήρουν, όπως ναυμαχίας τε άπο-
πειράσω,σι καί τάς όλκάδας αύτών ήσσον οί Αθηναίοι κωλυοιεν.

5 168. Αί τελικαί προτάσεις, καί μάλιστα αί διά τού ίνα. έκφε-.
ρόμεναι, τίθενται καί εις όριστικήν. ιστορικού χρόνου, μάλιστα παρα-
τατικού, δταν ό λόγος γίνη-ται περί παρελθόντων πραγμάτων, άτίναν
επρεπε νά έκτελεσθώσι καί δεν έξ'ετελέσθησαν, καί επομένως ό,σκρπός
απέτυχεν· ώς, έχρήν αυτόν λαβείν γρα-φήν, ι ν* ειχεν άπαιτεΐν κατά-
νόμους· ούκοΰν εχαήν σε Πηγάσου ζεύξαι πτεοόν, όπως έφαίνου. τοις,
θεοϊς τραγικώτερος.

§ 169. Διά τήν συγγένειαν. τής υποτακτικής προς τον μελλοντα-
τής οριστικής φέρεται ενίοτε τό τελικόν. όπως (καί ώς) καί είς μέλ-
λοντα τής οριστικής αντί τού αορίστου τής ύποτακτικής· οιον, οί
σύμμαχοι δι' ουδέν άλλο τρέφονται ή ο~ως μαχούνται υπέρ τών-- τοε-.
φόντων.

§ 17:0. Το ώς καί μάλιστα τό όπως (ώς αναφορικά) προσλαμβ.ά-
νουσιν ενίοτε καί ;>όν άοριστολογικόν άν καί συντάσσονται μεθ* υπο-
τακτικής, ή τον δυνητικον καί συντάσσονται μετ' ευκτικής (§ 1ί50,
15.ί)· οίον, τάς άρετάς έπιτηδεύομ.εν, δπως άν μετά πλείστων α-
γαθών, τον βίον διάγωμεν ώς δ' άν μηδέ άνεμοι β,λάπτωσιν, ηθμόν
βλεφαρίδας έμφύσαι-· γύμναζε σαυτόν πόνοις εκρυσίοις, δπως άν δύ-
ναιο καί τους ακουσίους ύπομένειν· καί προσφέρουσιν, ώς άν ένδοίεν
τό έ'κπωμα εύληπτότατα τω μέλλοντι πίνειν.

§ 171. Τό δπως εινε καί τροπικό ν (==ζ πώς, τ-ίνι τρόπω) καί συν-
τάσσεται μετά παντός χρόνου τής οριστικής· οίον, όταν οΰν έθε'λης
γίγνώσκειν, δπως σοι. χρήσε ται φίλω ό άνθρωπος ούτος, γίγνώσκειν
πρώτον χρή, δπως έχρήσατο τω πατρί ή δπως τγ) μητρί, ή όπως τφ
άδελφφ χρήται, ή όπως 'έχενπρος τήν γυναίκα. "Αλλ* οταν εξαρτάται
από ρήματος σκέψεως, φροντίδος, έπιμ,ελείας, παρασκευής καί τών
τοιούτων σημαντικού, προστακτικής μάλιστα έγκλίσεώς, συντάσσε-
ται μετά μέλλοντος οριστικής· οίον, σκόπει, όπως τά παρόντα σω-
θήσεταί; φρόντιζε, οπως μηδέν άνάςιον τής βασιλείας ποιήσεις.
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Β 1 72· Δια "την σογγένειαν του μέλλοντος τής όρίστιάής πρός
νήν ΰπο τακτική ν τό τροπικον όπως συντάσσεται καί μεθ' υποτακτι-
κής ένεσχώχος, ή σονηθέστερον άορίστου καί σπανίως ά, δταν εξ-
αρτάται άπό ρήματος άρκτικοΰ χρόνου· οίον, σκεπτέον δοκεΐ είναι ό-
πως ασφαλέστατα μένωμεν* τούτο μοι δοκεΐ σκεπτέον είναι, δπως
·ω?,ελάχΐσχα τραύματα λάβωμεν, ώς ελάχιστα δέ σώματΑ άνδρών ά-
ποβάλωμεν.

§ 17 3. Έπί προτροπής κάί παραίνέσέως τό ρήμα, εξ ου τό τρο-
πικον όπως εξαρτάται, πολλάκις παραλείπεται· οίον, δπως σώσεις
με (===σκόπει)· δπως μή άπολεϊ μαστιγούμενος (ζ±τδρά). Έπί ταύτης
δέ τής περιστάσεως τό τοοπικόν δπως συντάσσεται πάντοτε μετά
μ.έλλοντος οριστικής· διότι εννοείται ρήμα σκεπτικόν προστακτικής
εγκλίσεως, και, όταν προηγήται σκεπτικόν ρήμα προστακτικής ίγ-
κλίσεως, τό τροπικον δπως συντάσσεται πάντοτε μετά μέλλοντος ό*
ριστικης* οπου δέ ευρίσκεται μεθ' υποτακτικής, εϊνε τελϊκόν οίον, ο;
λρα όπως μη λάθτι σε τό λεγομενον=ΐνα.

§ 17 4. Καί το τροπικον Οπως π ροσλαμβάνεΐ τόν άοριστολογικόν
αν καί συντάσσεται μεθ' υποτακτικής, ή τόν δυνητικόν καί συντάσ-
σεται μετ' ευκτικής· οίον, οί κιθαρισταί σωφροσύνης τε επιμελούνται
-καί όπως άν οί νέοι μηδέν κακουργώσιν· ούκ οίδ' όπως άν τις σαφέ-
στερον έπιδείξαι δυνηθείη· νΰν σκοπώ, δπως άν μάλιστα εύφραινοί·»
μεθα.

ς·'. Χρήσις τών εγκλίσεων Απ ερωτήσεως.

§ 17 5. Ή έρώτησις γίνεται επί άγνώστων καί διαπορουμένών
Προσώπων ή πραγμάτων, καί είνε εύθεΐα ή πλαγία, καί άπλή ή σύν-
θετος.. . : ■ , ■

§ 176. Καί ευθεία μέν λέγεται ή έρώτησίς, δταν γίνηται αμέσως
ύπ'αύτοΰ τοΰ έρωτώντος προσώ-ου· ώς, αίς [εί καί; πο'θεν πάρει
Πλαγία δέ, όταν φέρηται παρ' άλλου προσώπου διηγηματικώς' ώς,
ήρετο τόν Αλέξανδρο ν ό Πρωτεύς τίς ε'ίη καί πόθεν πλέοι. Καϊ, άπλή
μέν λέγεται, όταν γίνηται πέρί ενός μόνου ερωτήματος* ώς, τίς εί ;
τί βούλει ; Σύνθετος δέ, δταν γίνηται περί δύο ή πλειόνων· ώς, τίς
«ΐ και πόθεν πάρει ; πότερα φώμεν ή μή φώμεν;

5 1 77. Ή μέν εύθεϊα ερώτησις .φέρεται διά τών ερωτηματικών άν-

κλπ.), σπανιώτερον δέ καί διά τών ερωτηματικών, καί εξαρτάται α-
ίνο τών ρημάτων έρωτας, έξ>έα0αι9 πυτθάησθαι καί τών τοιούτων, 'ϋ
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συν-

δε Μετας φέρεται παράμίντώ 'Ομήρφ διά τών δΐα&ΰκτί*ων
δεσμών ή —ή, ή —ήέ* τταρά' δέτοΐς Άττικοϊς συνηθεστίρον διά τοδ
πότερον —ή, πότερα—-ή, καί σπανίως διά τών διαζευκτικών συνδέ-
σμων η—ή (ϊδε τά ανωτέρω παραδείγματα).

5 178- Έπί δέ άγανακτήσέως ή θαυμασμού η ειρωνείας ή έβώτη-
σις φέρεται διά τοϋ είτα, επειτά· οίον, είτα πώς ουκ ευθύς έπήγει-
^άς με ; έπειτα ούκ οίει φροντίζειν (τους θεούς) τών ανθρώπων ;

§ 179. Ή μέν ευθεία έρώτησις, άπλή ή σύνθετος ούσα, φέρεται
είς όρισπκήν, ύποτακτικήν καί εύκτικήν κατά τά είρημένα *ν τώ
περί χρήσεως τών εγκλίσεων επί τών ανεξαρτήτων προτάσεων οίον,
τις εί; πώς έχεις ; πότερον έάς άαχειν ή άλλον καθιστής άντ'αύ-
τού ; (§ 139, ζγ τί είπω ; πν) στώ; είπω τι τών είωθότων, ώ δέ-
σποτα ; λυσω σε φής ; πότερα φώμεν ή μή φώμεν; (§ 141, 3)· τί.
άν εϊποιμι ; (§ 142, 3).

§ 180. Ή δέ πλαγία, άπλή ή σύνθετος ο»σα> φέρεται είς όριστι*
ίιήνμέν, δταν εξαρτάται άπό ρήματος αρκτικού χρονου, είς εύκτικήν δέ
δταν εξαρτάται άπό ιστορικού* οίον, έρωτα, τίς έστικαί πόθεν >πλεϊ*
ήρε τ ο τον Αλέξανδρο ν ό ίίρωτεϋς τίς είη καί πόθεν πλέοΐ" καί ήρε τ ο
δ,τι και ε'ίη τό σύνθημα· ή μήτηρ διήρώτα τον Κύρον πότερον βούλοι-
το με,νειν ή άπιέναι· έρωτα εί φίλος εστίν ήρώτα εί φίλος ε'ίη.

§ 181. Ή πλαγία έρώτησις, επειδή είνε. κυρίως άντικείμενον τοδ
εξ ού εξαρτάται ρήματος, φέρεται άνευ ερωτηματικού σημείου.

§ 182. Ή άπολυτος έρώτησις, δταν άναφέρηται ούχί είς μονήρη
λέξιν, αλλά είς δλην τήν πρότασιν, εξαγγέλλεται 1) διά του τόνου
*ης φωνής και του ερωτηματικού σημείου (;)· οίον, "Ελληνες όντες,

_ «Ο . ?ν -ν ' _______ 0\ Λ ■ ΛΤ Τ/ΛΜ £Λ/.ιΤ·(1Ι(ΙίΤΙ"/(Γ)Μ · 'Τ

άποκρίσεως,---------

ναποφασίστου· καί τό μέν άρα λέγεται επί αμφίβολων πραγμάτων,

τό δέ η επί βεβαίων.

^ Ή άπόκρισις γίνεται όμοιοπτώτως καί καταλλήλως προς

τήν Ιρώτησιν οίον, τίς κόπτει τήν θύραν ; εγωγε (ούτος, εκείνος, ό
Σωκράτης)· πότερος ; ετερος (ουδέτερος κλπ.)· ποιος ; οίος (όποιος,
άγαθός, φαύλος κλπ.)· πόσος ; δσος (όπόσος, πολύς, ολίγος κλπ.)·
ποστος; πρώτος (τρίτος κλπ.)" ποσταϊος; δευτεραιος (τριταίος κλπ.)·

πηλίκος; ήλίκος (όπηλίκος, διετής, τριετής κλπ.)· ποδαπός ; Άθη·

/'κϊΜ^πυ Αθήναις, αύτόθι κλιτ.Λ·

· όπτι δπου ('Αθήνησιν, εν Αθήναις, αύτόθι κλπ.)·
ναϊ0ί' 7'Αθήνα^Γ εις Αθήνας κλπ.)· πόθεν; (ούρανόθεν, 'Αθήνη-

(σήμερον, αύριον, χθές κλπ.)· πώς; *πως
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(λαλώς,άχκώς κλπ.)- πηνίκα ; ήνίκα (όπηνίκα* δρθοος βαθύς κλπ.}.

5 ' "Οταν είνε πολλαί ερωτήσεις, αί αποκρίσεις φέρονται κα-
τά την τάξιν τών έρώτήσέων οίον, τίς εί και πόθεν πάρει; Σωκρά-
τής ό Σωφρονίσκου Άθήνηθεν.

ζν. Χ^ησις τών εγκλίσεων επί τών διαπορ^τικών
και διστακτικών προτάσεων.

·§ ίβ5. Είς την πλαγίαν έρώτησιν υπάγονται καί αί διαπορητικάί
καί διστακτικαί προτάσεις- δέχονται δμως τήν σύνταξιν τών τελι-
κών προτάσεων.

Α'. Δΐίτίορητίκαι προτάσεις.

§ 1 86. Αί διάπόρήτικαί προτάσεις^ σήμαίνουσϊν άπορίάν τόύ λέ*
γοντος ή γράφοντος- όθεν γίνονται έπί άμ φι βαλλομένων καί διαπο-
ρουμένων πραγμάτων, Ηαί εξαρτώνται άπό ρήματος σημαίνοντος ί·>-
πορίαν, άμφιβολί αν, άγνοιαν, θαυμασμον καί τά τοιαύτα (απορώ, ούκ
οΐοα, αγνοώ, ού γιγνώσκω, ούκ έχω, θαυμάζω, βουλεύομαι, σκέπτο-
μαι κλπ.).

§ 187. Φέρονται δέ διά τών αύτών λέξεων, δι' ών καί ή πλαγία
ε^ώτησις (ος, όστις, τις κλπ.^, καί τίθενται είς ύποτακτικήν μέν,
δταν εξαρτώνται άπό ρήματος αρκτικού χρόνου* οίον, άπορώ δποι τρά-
πωμαι- ούκ οίδα δ,τι φώ' ούκ έχω δ,τι ειπώ- βουλεύεται, ποι τρά-
πηται. Είς εύκτικήνδέ, δταν έξαρτώνται άπό ρήματος ιστορικού χρό-
νου· οιον, ηπόρει ποίαν όδόν τράποιτο- -λπόρει εί ταύτα ούτως Ιχοι*
ούκ εΐχον δ,τι ενποιμι κλπ.

§ 188. Πολλάκις δμως καί άπό ρήματος ιστορικού χρόνου έξαρ^'
-τώμεναι φέρονται είς ύποτακτικήν άνευ ευκτικής, δταν ή διαπόρησίς
θεωρηται πιθανωτέρα* οίον, Ηρόδικος ήπόρει οποτέραν τράπηται,
εβουλεύοντο ει τε κατακαύσωσι τους άνδρας, ε? τβ άλλο τι χρή-
σωνται.

5 189. Άντί δέ τής υποτακτικής τίθεται ενίοτε ό συγγενής αύ-
της μέλλων της οριστικής- οίον, ούκ εχω δ,τιχρήσομαι σαυτψ(Πλτ.)-
άπορώ ποίαν όδόν τρέψομαι. Όθεν πολλάκις εύρίσκονται εξαρτώμενα»
άπό τ-ού αύτού ρήματος όμού ύποτακτική καί έριστιλή μέλλοντος
χρόνου άντί άορίστου υποτακτικής* οίον, άπορώ δ,τι χρήσομαι τοις
ύπολοίποις καί. τίνος πρώτον μνησθώ.

5 190. Έπί δέ ενεστώτων καί θετικών πραγμάτων τίθεται καί ά
ενεβ-τώς της οριστικής καί μάλιστα ό τού χρή οιον, ουκ έχω δ,τι χρή
λέγειν* ττά-ρ' ούκ οίδα, εί θεός έστιν.
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Β'. Διστακηκαί προτάσεις.

§ 191. ΑΙ διστάκτικάί προτάσεις σημαίνουσι δισταγμόν τοΰ λέ-
γοντος ή γράφοντος καί φέρονται διά τοΰ διστακτικού μή, όταν πρόη-
γήται ρήμα σήμάϊνον φο'βαν, ύποψίαν, ζήτησιν, φροντίδα, 'σκέψιν,· αι-
δώ, αισχύνη ν καί τά τοιαύτα, ήγουν φοβούμαι, δέδοικα, ορρωδώ, ό-
κνώ, σκοπώ, φροντίζω, ορώ·, φυλάττομαι, αίσχόν.ομαι, αιδούμαι κτλ*
§ 192. Φέρονται δέ είς υποτακτική μέν, δταν εξαρτώνται από
ρήματος άρκτικοΰ χρόνου και ό δισταγμός είνε περί μελλόντων πραγ-
μάτων, είς έύκτϊκήν δέ, όταν εξαρτώνται άπό ρήματος ίστορίκόΰ'και
ό δισταγμός είνε περί πραγμάτων, άπεο εμελλον νά γίνωσιν έν τώ
μέλλοντι τοΰ παρελθόντος* οίον, φοβούμαι, δέδοικα, μή τι κακόν πά-
θω· δρα, μή τι κακόν πάθ/)ς· φοόντιζέ, μή άπρακτος ·άπέλθ'/)ς έφο-
βούμην μή αυτόν με λίθον τνί άιρωνία ποιήσειεν; εδεισαν οί "Ελλη-
νες, μή προσαγάγοιεν το στράτευμα προς τό κέρας* ύπώπτευε, μή'
απάτης ένεκα λέγοιτο. -

• § 193. Καί άπό ρήματος ιστορικού χρόνου έξαρτώμεναι τίθενται"
είς ύποτακτικήν άντί ευκτικής, δταν ό φόβος θέωρήται θετικώτερος'
καί πιθανώτερος· οίον, οί θεώμενοι εφοβοΰντο, μή τι πάθη· οί Κερ-1
κυραϊοι έφοβήθησαν, μή (αί νήες) πολέμιαι ώσιν.

§ 194. Άντί τής υποτακτικής τίθεται πολλάκις ό συγγενής αύ*·
τής μέλλων τής οριστικής* οίον, φοβοΰμαι, μή κείσομαι.

§ 195. Όταν δέ ο δισταγμός παρίσταται ώς θετικός εν τφ πα-
ρόντι ή παρελΟοντι, τίθεται ό ενεστώς ή' οί παρωχημένοι χρόνοι τής
όοιστικής "καί μάλιστα ό παρακείμενος· -οιον, φοβείσθέ, μή δυσκολώ-
τερόν τι νΰν διάκειμαι ή έν τφ πρόσθεν βίω· δρα, μή τό εναντίον" ε·*
στί* νΰν φοβούμεθα, μή αμφοτέρων ήμαρτήκαμεν· δρα, μή παίζων ε-
λεγεν δείδω, μή δή πάντα ή θεά νημερτέα είπεν.

§ 196. Έπί δυνητικής δέ εννοίας τίθεται ευκτική μετά τοΰ δυ-
νητικού άν, οιουδήποτε χρόνου ηγουμένου· οίον, δέδοικα έγώ, μή προ>

λέγοις άν τόν πόθον τόν έξ εμού.

- § 197. Πολλάκις τό έξ ού εξαρτάται ή διστακτική πρότασις ρή- ■„
μα (δέδοικα, φοβοΰμαι, δρα κλπ.) ελλείπει· οίον, μή αληθέςμη
άγροικότερον ν) τό αληθές ειπείν μή με νοήσνι κλπ.

Περί χρόνων του ρήματος,
Α'. Χρόνοι τής οριστικής έγκλίσεως.

ι Ένεστώς.

ς 198. Ό ενεστώς σημαίνει τό παρόν διαρκές* ή δέ διάρκεια δύ,'
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νατχι-να είνε ή βράχεΐα (στιγμιαία) ή μακρά ή καί αιωνία* οίον, Ά-
χίλλεύς ά— ο'κτείνεί τόν "Έκτορχ, γράφει, £·/), εστί θεός,. 'Ετι δέ ό έ-
νεστώς σημαίνει καί τό κατ' εθός η συνήθως γινόμενον καί έπανχ-
λαμβανόμενον · οίον, πλοΐον είς Δήλον οί Αθηναίοι πέμπουσιν οί γο-,
νεΐς φιλούσι -ά τέκνα.

§ 199 . Ό ένεστώς τίθεται κάί έπί δίήγ/,σέοις παρελθόντων πραγ-
μάτων ά'ντΐ τ·.ύ άορίσ του, δταν ό διήγούμενος θέλτ) νά παραστήσει
τά παρελθόντα ζωηοώς καί οιονεί παρόντα- οίον, Τισσαφέρνη; δια-*
βάλλει τόν Γνύρον πρός τό* άδελφόν ό δέ πείθεται τε καί συλλαμ-
βάνει τόν Κύρον, άντί διέ^αλεν, έπείσθη, συνε'λαβεν. Ό τοέοΰτος ένε-
στώς καλείται ιστορικός.

Παρατατικός- \

§ 2 09. Ό παρατατικός σημαίνει τό παρελθόν διαρκές σχετικώς
πρός άλλο σιίγχρονον παρελθόν οιον, έγραφον (ότε ήλθε;)· ενίοτε δέ
σημαίνει κκί τό κατ' επανάληψιν ή συντθως γινόμενον οιον, Σωκρά-
της, ώσπερ έγίγνωσκεν, ούτως έλεγε. Και μετά τού δονητικού άν
ο?ο ν, αναλαμβάνω ν τά ποιήματα, άνηοοότων άντί λέγουν.

'Λόρισζος*

§ 201. Ό άοριστος σημαίνει τό παρελθόν ασχέτως καί άπαξ γε-
νόμενον οίον, ό θεός έκτισε τόν κ .'σμον. Όθεν έν ταΐς διηγήσεσι πα-
ρελθόντων πραγμάτων ό μέν παρατατικός σημαίνει τα διαρκές ή πολ-
λάκις γενόμενον, ο δέ αόριστος τό στιγμιαϊον ή τό άπαξ* οίον. τους
μέν πελταστάς έδέξαντο οί βάρβαροι καί έμάχοντο.

§ 202. Ό αόριστος επί τών έκ πείρας αποδεδειγμένων ή κατ*
Ιθος γινομένων τίθεται άντί ένεστώτος· οίον, κάλλος η χρόνος άνά-
λωσεν ή νόσος έμάρανεν, άντί αναλίσκει, μαραίνει* αί πανηγύρεις,διά
πολλού χρόνου συλλεγεΐσαι, ταχέως διελύθησαν (Ίσκρ.). Έπί δέ τού
συνήθως γινομένου προσλαμβάνει πολλάκις τόν δυνητικόν άν· οίον,·
ελεξα άν (=είώθειν λέγειν).

Παρακείμενος.

§ 203. Ό παρακείμενος σημαίνει τό τετελεσμένον εν τω παρόντι
χαί σωζόμενον συνήθως τό αποτέλεσμα- οιον, τέθνηκεν ό άνήρ, πε-
ποίη ται η γέφυρα. , ,

; 2 04. Πολλοί παρακείμενοι ελαδον σημασίαν ενεστωτος, οι όε
ύπερσυντελικοί αυτών παρατατικού· είσί δέ οί εξής : οίδα7 ε'ίρηκα,
δέδοικα, δίδια, έοικα, είωθχ, μέμνημαι, πέποιθα, κάθημαι, κέκτημαι,

5
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καί τ1νές *λ*0'· τοΰτών δέ οI ίνιάχάϋϊ
ή ·λως εξελιπον η σώζονται μέν, άλλ' έ*' άλλης σημασίας.

Ύπερσυ>νε.ίιχός.

5 205. Ό ύπερσυντελικός σημαίνει τό τετελεσμένον έντώ'παρελ-
θόντι προ άλλου παρελθόντος καί τό άποτέλεσμα σωζόμενον μέχρι
της εποχής έκείνης· οίον, έγεγράφειν τήν έπιστολήν (εϊχα γράψει- ή
είχα γεγραμμένην τήν έπιστολήν, ότε ήλθες),

Μέ.ΙΛων.

§ 206. Ό μέλλων σημαίνει τό μέλλον νά γείνγ) ή πολλάκις (κα-
τά παράτασιν) ή άπαξ (κατά συντέλειαν)· οίον, γράψω (=θά γρά-
φω ή θά γράψω).

ΐίερίφραστίχύς μέΛΛων.

§ 207. Ό μέλλων, δταν είνε ανάγκη να έκφοασθη τι ώς σκοπού-
μενον ή μελετώμενον, περιφράζεται δια τοΰ ρήματος μέλλω, και τού_
συστοίχου απαρεμφάτου συνήθως μέλλοντος ή ένεστώτος καί σπα-
νίως άορίστου χρόνου* οίον, μ,έλλω άγαθόν τι πράξειν μέλλω τ&
πράττειν· εί μέλλει κακός γενέσθαι, δει αυτόν πρότερον άγαθόν γε-
νέσθαι, Ό τοιούτος μέλλων καλείται περιφραστικός μέλλων.

Με τ" όΜγόκ ρέΛΛωτ.

§ 208. Ό μετ* ολίγον μέλλων σημαίνει τό τετελεσμένον έν τώ
μ.έλλοντι καί διαμένον τό αποτέλεσμα· οίον, ή πολιτεία τελέως κε-
κοσμήσεται. Ενίοτε δέ εκφράζει καί τό δσον ούπω ήτοι τό μετ' ο-
λίγον γενησόμενον, έξ ού καί τό όνομα έλαβε ν οίον, φράζε καί πε-
πράξεται.

Β'. Χρόνοι τών άλλων εγκλίσεων.

§ 209. Πάντες οί χρόνοι τών άλλων εγκλίσεων εχουσι με'λλον-
τος σημασίαν άλλ' ό μέν ένεστώς σημαίνει τό διαρκές ή τό πολλά-
κις γενησόμενον, ό δέ αόριστος τό άκαρές ή τό άπαξ, ό δέ παρακεί-
μενος τό τετελεσμένον καί διαμένον.

§ 210. Συνήθεις χρόνοι τών άλλων έγκλίσεων είνε ό ένεστώς καί
ό αόριστος* διότι ό μέν παρατατικός ταυτίζεται μετά τού ένεστώτος,
ό δέ ύπερσυντελικός μετά τοΰ παρακειμένου, ό δέ μέλλων έν μέν τη
ύποτακτικν) καί προστακτική δέν υπάρχει, έν δε τί) ευκτική ύπάρχει
μέν αλλά μόνον επί τών έξηρτημένων προτάσεων, καί συνήθως επί
τών εδικών, δταν ό λόγος γίνηται περί πραγμάτων, άτινα 'έμελλον
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γεινίυσιν εν τω παρελθόντι· ό δέ παρακείμενος είναι σπάνιος, $ΐο'τΐ
«ν μέν τη ύίταταχτικη καί εύκτικνί σχηματίζεται συνηθίστΐρον περι-
φράστικώς διά της Ιδίας αύτόύ μέτοχής κάί του συνδετικού ρήματος·
Οίον, γεγράφώς ώ, ^ς, γεγράφώς είην· εΐής, εΐη κλπ. εν δέ τνίπρο^
στακτικ-ρ ό ενεργητικός είνε άχρηστος, πλην τών εχόντων τήν θι κα*
■τάληξιν καί ολίγων άλλων τινών* οίον, 'ίσΟι, δέδιθι, έ'σταθι, τέθναθι,
Λε'κραχθι, τε'θλαΟι, άνωγε, γε'γωνε, κέχήνετε, πεποίθετε, βεβηκε;τω,
τεθηπέτω, επανατετάλκέτω, έοίκέτω, δεδορκέτω.

Γ'. Χρόνοι τούάπαρεμ,φάτου.

§211. "Άπαντες οI χρόνοι του απαρεμφάτου είνε εύχρηστοι, άλλ'
ακβλιουΟούσι τον χρόνον τού ρήματος, έξ ού τό άπάρέμφάτον εξαρτά-
ται* οίον, βούλομα» γράίρέιν, γράψαί (γράψείν), γεγραφέναι (έν τω πα-
ρόν τι)' ε£ουλόμην γράφε ίν, γράψαι (γράψειν), γέγράφένά'ι (ε'ν τω πα-
ρελΟαντί)* βουλήσομαι γράφε ι ν, γοάψάι (γράψει ν], γεγράφέναί (ε'ν τω
μέΧλοντι). ΟΙ χρόνοι λοιπόν τού απαρεμφάτου έκφράζούσι και τά τοίά
τμημ,ατα τού χρόνου, το παρόν, τό παρελθόν και τό μέλλον- άλλ' ό
μέν ένεστώς εκφράζει τό διαρκές ή τό πολλάκις γινόμενον, ό δέ αό-
ριστος τό άκαρές ή τό άπαξ, ό δέ παρακείμ,ενος τό τετελεσμένον, ό
δέ μέλλων μέλλον σχετικώς προς τήν πράξιν, ήν έκφράζέί τό ρή-
μ.α, έξ ου τό άπαρέμφατον εξαρτάται.

Δ\ Χρόνοι τ?,ς μετοχής^

§ 212. Άπαντες ο! χρόνοι της μετοχής είνε εύχρηστοι, άκολου-
θούσιν δμως τόν χρόνον τού ρήματος της προτάσεως, εις ήν ή μετοχή
άνηκει* οίον, τυγχάνω γράφων, γράψας κλπ. (έν τω παροντί)· έτύγ-
χάνο ν-γράφων, γράψας κλπ. (έν τω παρελΟο'ντι)4 τέύξομαί γράφων,
γράψας κλπ. (έν τω μέλλοντι). Καί οΐ χρόνοι λοιπόν της μετοχής έκ-
φράζούσι καί τά τρία τμ.ήμ.ατα τού χρόνου, αλλά σχετικώς πρός τήν
πράξιν, ήν εκφράζει τό ρήμα της -ίτροτάσέως, ήγουν ό μέν Ινεστώς εκ-
φράζει τό σύγχοονον, ό δέ αόριστος τό πρότερον, ό δέ μέλλων τό ύ-
στερον, 1 ό δέ παρακείμενος τό τετελεσμένον οίον, περίπατων δια-
λε'γομαι, άναστάς είπε, πορεύομαι είς τό σχόλείον άκροασόμενος
τών μαθημάτων, ορώ τήν γέφυρκν πεποιημένήν. *

Ιί^-Ί "Δίο οί νεώτεροι γραμματικοί κάλοίϊσι τήν μέν χα-' ίνεαζωτα μετοχών ουγχρονισυ-
3έ άβριβτ,ον;*?»τβροχρονον, τπ» δί.χχτά μέλλοντα ΰβιΤΒ^ό^ρονον· οίον, π«·
ριπχτδν δκκλέγβτ-αι, άναβταί είπεν, ερ^εται καττιγο^άων.
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Περί άρθρου.

§ 213. Τό άρθρον ορίζει καί διακρίνει ή εξαίρει τό μεθ* ου τίθϊ-
ται ατομικώς τ, ειδικώς· διό τό άρθρον είναι δύο ειδών, όριστικόν (δια*
κριτικόν) καί ειδοποιόν. 1

ά.) "Αρθρον όριστιχόν.

§ 214. Τό όριστικόν άρθρον τίθεται

1) Έπϊ γνωστών καί ώρισμένων η έξόχίων προσώπων ή πρΛγμά*
των οίον, ηκεν ό άνθρωπος (=ό γνωστός ή προεγνωσμένος τμίν άν-
θρωπος), ή αρετή, ό Πυθαγόρας (=ό περιώνυμος καί έξοχος).

2) Έπϊ προειρημένων, ώς γνωστών ηδη όντων οίον, ή χώρα ενε-
κα άναπαύσεώς έστι· την δέ άνάπαυσιν άναγναΐον ηδεΐαν είναι.

3) Έπϊ τών έπεξηγηματικών προσδιορισμών, ητοι όταν ούσιαστι-
κόν τι η έπίθετον τίθηται κατόπιν κυρίου η προσηγορικού ονόματος $
προσωπικής ή δεικτικής αντωνυμίας προς έπεξήγησιν ώς, Κυαξά^-
ρης ό τού Αστυάγους παις, Φίλιππος ό τών Μακεδόνων βασιλεύς,
Πιττακός ό Μιτυληναϊος, έγώ ό Σωκράτης, συ ό Πλάτων, ούτος 6 ώ-
νηρ κλπ.

4) Έπϊ τών απολύτων αριθμητικών, όταν είνε ανάγκη νά έκφρα-
σθη μέρος όλου αριθμού προλεγομένου η εννοουμένου* οίον, έναυμάχη-
σαν ναυσίν έβδομηκοντα, ών αί είκοσι στρατιώτιδες ήσαν ξυνησαν
τά δύο μέργ) (τών τριών) από πόλεως εκάστης.

§ 215. Τό άρθρον πολλάκις άναπληροΐ τήν κ,τητικην άντωνυ*·
μίαν ώς, τίμα τους γονεϊς=τούς σους η τούς σεαυτού γονείς, εϊπεν^
ό υιός προς τον πατερα=·*ρός τον εαυτού πατέρα.

Σημ. ά. Τό άρθρον μεταβάΛΛει τήν συνήθη σημασέαν Λέζεών, τί-
νων είς άΛΛην χαϊ μά Λίστα έν τω πΛηθυντιχω άριθμω' οίον, οί ποΛ-
Λοί=ό οχΛος η οί δημοκρατικοί, οί όΛίγοτ=οί όΛιγαρχιχοί, άΛΛος=
διάφορος^ οί &ΛΛοι=οί Λοιποί, πάντες=οΛοο} οί πάντες==χό σύνο-
Λον χΛπ.

Σημ. 6'< Τά πΛηθυντιχά τον ποΛυς ένάρθρως Λεγόμενα ξχουσι αα-
ραθετιχήν εννοιαν' οίον, οί ποΛΛοϊ τ ρ αν ματ ία ι εγένοντο (Λουχ..)==2
οί πΛείονες=οί περισσότεροι, χαϊ τά, ποΛΛά, χους άΛαζόνας τούτους,
φιΛοσόφονς σχώπτεΐ==ώς έπϊ τό πΛε'ίσταν. .

Λ Το άρθρον προ'ύφεστωσαν γνώσιν διηλοΐ ('Απολ.). Ποιεί δε (το άρθρον) άνα-τόλτ,σιν
■κροϊγνωσμ.ένο» του (Γαζ9»ς)« Το ά'ρθ^ον ου τρωτνς ^γνώσεως, άλλα δευτέρας- σημαντιχαν
(*λλοι). . ■'· ...... \ ' '
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6'. "Αρθρον ειδοποιόν.

§ 216. Το ειδοποιόν άρθρον τίθεται επί διαιρε'σεως γενών ή εί-
οων ως, ο άνθρωπος εν τών ζώων εστίν ό κύων εστί πιστότατος*
ο <κνηρ διάφερε ι τής γυναικός· ό τύραννος, ό ρήτωρ, ό. ιατρός κλπ.

§ 21 7. Έκ της ειδοποιού σημασίας του άρθρου πηγάζει καί ή του.
κ,αθόλου καί η του εκάστου* ώς, ό άνθρωπος εστι θνητός=πάς άν-
θρωπος, ό ύπομείνας σωθησεται=;πάς ος άν ύπομείν·/], Κύρος έδω-
*εν άντί δαρεικ.οΰ τρία ήμιδαρεικά τού μηνός τω στρατίώ,τ>]=καθ*
εκαστον μηνα είς εκαστον σ-τρατιώτην.

Ούσιχστιχοποιος δύναμις του άρθρου.

5 ?ί8. Τό (άρθρον τιθέμενον προ επιθε'του, επιθετικής αντωνυμίας,
μετοχής, επιρρήματος καί προθετοπτώτου τινός άνευ ουσιαστικούς
μεταβάλλει αότά είς ούσιαστικά· ώς, ό πλούσιος, τό όπλιτικόν, τα
πολιτικόν (=οί όπλϊται, οί πολΐται), ό άρχων, τό συμφε'ρον, τό δε-
διος (==τό δε'ος), οί λε'γο.ντες (=;οί ρήτορες), οί τεκόντες (οί γονείς),
οί ενταύθα, οί πάλαι, οί νΰν, οί εν τή πόλει, οί συν Κύρω κλπ.

Σημ. ά. Τά ουδέτερα τών επιθέτων χαϊ τών μετοχών, έναρθρος
χαϊ ά,Υευ ονσιαστικοΰ Ζεγόμενα, Λαμβάνονται πολλάκις άντί τών συΛ
στοίχων αφηρημένων ούσιαστιχών οίον, τό πιστόν, τό πρόθυμόν, τό.
θείον, τό βουλόμενον, τό ποθούν, άντί ή πίστις, ή προθυμία, ή θεότης,
βονλησις, ό πόθος..
Σημ. 6'. Τά ουδέτερα πληθυντικά τών επιθέτων χαϊ τών επιθετι-
χών, ένάρθρως καί Άνευ ουσιαστικοί» Λεγόμενα, σημαίνουσι γενιχήν χαϊ
αόριστον εννοιαν οίον, τ ά αγαθά, τά άναγχαΙα=πα,ν δ,τ ι εινε ά-,
γαθό*, άναγκαίον τά έμά, τά σά, τά ημέτερα.

Σημ. γ'. Γενική χαϊ άόριστος έννοια εκφράζεται ωσαύτως καϊ &<■
τ αν τό ούδ έτερον άρθρον τίθηται πρό γενικής ουσιαστικού ΰπρό εμπρό-
θετου τινός περιφραστιχώς' οιον, τό τών χρημάτων ποθείτε άχονσαι·
(Λ ημ.)· τά τής πόλεως ούτως υπήρχε ν έχοντα, τά τών\θεών φέρειν δει,
παρασκευάζει τά τοΰ πολέμου, τά τοΰ χειμώνος, σχέψαι δέ πρώτον τά
περί 'Λ.Ικιβιάδην, εύσέβει τά πρός τους θεούς, τά χαθ' ημάς. Εντεύ-
θεν προήλθαν καί αί άττικαϊ περιφράσεις καϊ περιγραφαί' οίον, τάτής
τύχης, άνζι ή τύχη, τά τής επιθυμίας, αντί ή έπιθυμία, τά τής οργής ±
άντϊ ή όργή, τά τών θετταλών, τά τών βαρβάρων, άντι οί Θεττα.Ιοί,
οί βάρβαροι κλπ. . . ,

§ 2ί9. Πολλά έναρθρα επίθετα γίνονται ούσιαστικά κατ' ελλει-
^ιν ουσιαστικών ώς? ή δεξιά, ή αριστερά (χείρ)/ ή εύθδΐα? ή διάμε^
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τρος, ή κάθετος, η περίμετρος, ή διαγώνιος (γραμμή)" ή ορθή, ή λο^
ξή (οδός)· η πολεμία, ή φιλία, η έρημος (χώρα)· η οικουμένη (γη)*
η μουσική, ή ρητορική, η ιατρική, η γραμματική (τέχνη)· ό άκρατος
(οίνος)· τήν λευκήν, την μέλαιναν, τήν σώζουσάν, την άναιρούςαν
(ψήφον)· ό πεζός (στρατός)· η προτεραία, ή ύςττεραία (ημέρα)· ό .Κυ-
ζικηνός (στατήρ)· ό 'Ιόνιος (κόλπος)· τά Όλύμπια, τά Διονύσια (ιε-
ρά)· ό κατά γήν, ό κατ' ήπειρον (πόλεμος)· ωσαύτως καί αί έπιθετι-
καί άντωνυμίαι καί τινα επιρρήματα· ώς, η έμή (γνώμη}· η σήμε-
ρον (ημέρα) κλπ. 1

Έπιθετοποιός δύναμις του άρθρου,.

§ 2210. Το άρθρον, τιθέμενο ν προ τών έ πιρρημ άτ ω ν, προ θετό πτώ-
των και πλαγιοπτώτων ουσιαστικών μετά τού ίδίού αύτού ούσιαστι-
κού, μεταβάλλει αυτά είς επίθετον, ώς, οί πάλαι άνθρωποι (=:οί
παλαιοί), αί πέλας κώμαϊ (=αί γειτονικάΐ), η λυδιστί άρμ,ονία (=. -
ή λυδία), αί μετά δόξης ήδοναί (=αί ένδοξοι), ό τών Αθηναίων δη--
μθς (=ό Αθηναϊκός) κλπ. 2

Τό άρθρον επί επιθέτου οών οδσιαστικω.

§ 221. Τό επίθετον, ώς κ,χι πάσα άλλη λέξις έπιθετικώς έκλαμ-
βανομένη (§ 22*0), τιθέμενον μετ' ουσιαστικού (όπερ δυνατόν νά είνε
καί έ'ναρθρον καί άναρθρον),καί προτασσομενον κάί έπιτασσόμενον, <ρέ*
ρεται ένάρθρως μέν, οταν είνε άνάγκη νά διακριθη τό ούσιαστικόν α-
πό παντός άλλου ομοειδούς· ώς. ό χρηστός άνήρ, -ή ό άνήρ δ χρη-
στός (=0 χρηστός καί ούχί ό φαύλος), φέρει τόν όξύν πέλεκυν η τον
πέλεκυν, τον όξύν (ιζ^τον όξύν καί ούχί τόν άμβλύν), τί διαφέρει άν-
θρωπος ά/.ρατής θηρίου τού άκρατεστάτου ; Άνάρθ^ως δέ, δταν είνε
άνάγκη νά παρασταθη τό αυτό ούσιαστικόν έν διαφόρω καταστάσει ή
περιστάσει· ως, φέρει όξύν τόν πέλεκυν, ή τρν πε'λεκυν όξύν (=όξυν
χαϊ ούχί άμβλύν), οί άνθρωποι μισρΰσι κακόν τόν άνδρα (===δταν, έάν.
η κακός), πονηρόν -λέγεις τό πράγμα (==το πράγμα, ο λέγεις, πονη-
ρόν έστι). '

. Λ. Οοτως ελεγον ό φιλόσοφος (=ο γνωστός καί περιώνυμος Αριστοτέλης), ο ρήτωρ
Δημοσθένης), ο ποιητής ό "Ομηρος).

2 Οί παλαιοί γραμματικοί ελεγ.ον ρτι, οταν μεταξύ τοξ» άρθρου και του ουσιαστικών
παρεμ—έσ» έπίρρημ.α ή προθετόπτωτόν τι, μ·}) έγκειμένης με.οχτίς, εννοείται -η υπαρκτικ-τι
μετοχί] % άλλ·ίΐ κατάλληλος είς τήν εννοιαν οίον, ν ενταύθα είρτ,νη £===ούσα), ί ττρος τιμάς
/πόλεμ-ος (=γινόμενος), οί έκ τών Άθηνων πρέσβεις ίλθ.ον (==άναχωρ^σαντες). "Ωσαύτως
καί όταν έλλείπητό οΐ>σιαστικον του άρθρου· οιον, οί έν τ55 -ττόλει (==?όντες), Φαλϊνος
^ετο 'χ«ςΙ οί σύν άάτω (=£ντε>)> ίλβ»Υ είς *Α9τ4ν«ς οί Μικίου (==7ϊεμ©®έγτες,)
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Θέσις τον άρθρο».

§ 222. Τό οέρθρον τίθεται προ. τών ουσιαστικών· ως, ό άνήρ,' ή
Υ^νή, τό δένδρον· όταν δέ τά ούσιαστικά λέγωνται μετ' επιθέτου
άλλης "λέξεως επί θετικώς. έκλαμβανομένης (§ 288), τότε, εάν μέν τό
επίθετον προτάσσηται τού ούσιαστικού, τό άρθρον τίθεται μόνον προ,
τού επιθέτου, έάν δέ έπιτάσσηται, τίθεται καί προ τού έπιθε'του καί
προ τοΰ ουσιαστικού* οίον, ο χρηστός άνηρ ή ό άνήρ ό χρηστός, ο έ-»
μός πατήρ ή ό πατήρ ό έμός, ή φθονούσα γυνή ή ή γυνή ή φθονού-
σα, ή &γαν αμέλεια ή ή αμέλεια^ ή &γαν, οί πάλαι άνθρωποι ή οί άν-
θρωποι οί πάλαι, αί μετά δόξης ήδοναί η αί ήδοναί αί μετά δόξης,
τα της. πόλεως τείχη η τά "τείχη τά τής πόλεως, ο (των) Αθηναίων
δήμος η ό δήμος ό (τών) Αθηναίων, ί

• Σημ. "Οταν πολλά έναρθρα, ουσιαστικοί άχοΛουθώσιν άΛ.ΙεπάΛΛη-
λία, τά άρθρα τίθενται συνήθως προ τών ουσιαστικών άΛ.ΙεπαΛ.ΙήΛως
ούτως, ώστε τό μέν πρώτον άποδίδοται είςτό τεΛευταΐον ουσιαστικόν,
τό όέ δεύτερον είς τό παρατεΛευταΐον, τό δέ τρίτον (έάν νπάρχιι) εις
τό προπαρατεΛενταΐον' οίον, τά τής πόΛεως τείχη, ό τά τής πό&ως,·

- 1. Το άρθρον ενταύθα είνε τοΰ έπιθετου καί ουχί τοΰ ουσιαστικοί^ διό δεν δυνατοί νά·.
ΘέωρτοΘίί έπανάλτιψις, όταν τό έπίθετον έπιτάσσηται τω ούσιαστικω ένάρθρως* διοΤι το ού-
σιαστικόν δυνατόν νχ είνε, ω; ειδομεν, κ*ί άναρθρον* ■ άλλά Τουναντίον τό άρθρον. τοΟ. έναρ-
θρου αύσιο^ιτικοϊί, όταν το επίθετον προτάααιρται ένάρθρως, αποβάλλεται* οίον, ό άνίιρ ό
ά?ίί»στός==5 χρ-ηστός άνϊιρ, καί ούχίό χρηστό; ό άνιίρ.

* 2ί Πολλάκις άττορεΐτα·. τί τών ούσιαστικ£»ν ελλείπει, άλλ' -ή ιστορία και ί) ακολουθία το3
λ^γόιι αΐραυσι τ*»ν άπορίαν ταύτην, -ήγουν εί; τό Ελένη ή Μενίλάου, δυνχτον νά εννο»)θ9&
0ϋγάτ7}£ τϊ ή γυνή* άλλ' ί) ιστορία διδάσκει ιψϊ', οτ·, ή Έλέντ) ?ίτο γυνή τοί Μενελάου...
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απήλθαν είς τάς εαυτών (πατρίδας), ελαύνει επί τους Μένωνος (στρα-
τιώτας) κλπ. 1 . Τ ,/ .. . . _ .

3) Έπί ώρισμένων τινών επιθέτων, άπερ, διά.την συχνήν πάρά-
/λειψιν του ουσιαστικού, έλαβον ούσιαστικού σημασίαν οίον, η δεξιά,
η άριστερά (χείρ), ή ορθή, ή λοξή (οδός) κλπ. (ϊδε § 282).

" Αχρηστία του άρθρου.

§ 224. Άνάρθρως τίθενται

1) Τά άγνωστα πρόσωπα καί πράγματα καί γενικαί καί αόριστοι
εννοιαι* οίον, ήκεν άνθρωπος (=:άνθρωπός τις άγνωστος χαί πρώτον
ήδη ενώπιον ημών παρουσιαζόμενος), άρετή κλπ. Προς έπίτασιν δέ
της αοριστίας προστίθεται είς τό άναρθρον ούσιαστικόν καί η αόριστος
άντωνυμία τ/ς- ώς, γυνή τις ό'ρνιν εϊχεν.

2) Τό κατηγορούμενον ώς, ό θεός εστι δίκαιος, ό ΓΓλάτώνηνμά-
θητής τού Σωκράτους. Όταν δμως τό κατηγορούμενον είνε γνωστόν
καί περιβόητον, τίθεται ένάρθρως· ως, ούτος εστίν ό δίκαιος, ουτός
εστίν ο προδότης. '·

3) Τά κύρια ονόματα, ώς ο'ίκοθεν γνωστά, καί πάντοτε, δταν επι-
φέρηται έπίθετον έναρθρον ώς, Πλάτων, Σωκράτης ό φιλ.όσοφος.
Όταν δμως ταύτα είνε έξοχα καί περιώνυμα ή προλέγωνται, τίθεν-
ται ένάρθρως* ωΓ, ό Όμηρος, ό Δημοσθένης, προς Αντιφώντα τον
σοφιστήν διελέχθη" ό γάρ Αντιφών. "Ετι άνάρθρως, ώς οίκοθεν γνω-
στά, τίθενται καί τά (μέγας) βασιλεύς.(ο τών Περσών),έν άχροπο\ε*, -
πρυτάνεις.

πας, ογλ>* τίθηται άνάρθρως εις άναρθρον ούσιαστι-
χόν, Λαμβάνεται άντί του εχαστος οίον, πας άνθρωπος, πάσα πόΛις'
δταν δ έ τίθηται πάΛιν άνάρθρως, είς εναρθρον ο η ως ούσιαστιχόν, ση-
μαίνει τό οΛον του ουσιαστιχον, παραβαΛΛομένου πρός ά,ΛΛα όμοειδη
; ουσιαστικά· οίον, πας ό δήμος, πάσα ή πόΛις (=ί$Λη ή πόΛις ώς πρός
άΛΛας)' δταν δέ τίθηται ένάρθρως είς έναρθρον ούσιαστιχόν, σημαίνει
τό σύνοΛον τών μερών τον αύτοΰ βύσιασζιχοϋ- οιον, ?} πασα τό.1ις^==>
Λ χό σύνοΛον της αυτής πόΛεως, τά πάντα ετη εζ=τό δΛον $ζ ετη.

Συμφωνία του.άρθρου πρός τό ούσϊζστικάν.

_ .. § 225. Τό άρθρον συμφωνεί προς τό ούσιαστικόν κατά γένος,άριδ-
- μόν καί πτώσιν (§ 33).· ως, ό άνήρ, η γονή, τό· δενδρον. Αλλά τ^

4 Οοϊω ά 'ΙτγικΤ};, ό



ΤΗΣ Ε\ΜΙΝΓΚΗΣ ΓΛ12ΣΣΗΣ.

Ουδέτερον ένικόν τίθεται και μετά παντός μέρους λόγου κοώ παντός γέ*
νους καί αριθμού,όταν ταύτα λαμβ"άνωνται όρικώς* ώς, τόάνήρ καί το
γ.υνη είσιν ονόματα ουσιαστικά" τό εγώ καί συ είσίν άντωνυμίαι πρό-
σω πικαί· το χθες ουκ έστι σήμερον· τό περί έστι πρόθεσις δισύλλα-
βος, χόέυ λέγειν καλόν εστίν· Εν έτι λείπεται,τό ήν ύμάς πείσωμεν
υμας, ω άνδρες Αθηναίοι· τό δε ύμάς όταν ε ι πω, τήν πόλιν λέγω.

Σημ. Ο ι γραμματικοί όμως συνειθίζουσι νά προζάσσωσι τών μερών
του Λόγου τό άρθρον κατά τό'νοούμενον γένος της ονομασίας αυτών
οίον, ό έπεϊ(σύνδεσμος), ν εγώ (αντωνυμία), ή περί (πρόθεσιςτό
Λέγω (ρημα).

Άντωνυμική του άρθρου« ' 1

§ 226. Το άρθρον άρχήθεν ητο δεικτικη αντωνυμία καί τοιούτον
ευρίσκεται πάντοτε σχεδόν παρ* Όμήρω* παρά δέ τοιςΆττικοίς διέ-
μ'ε,ινεν η τοιαύτη χρήσις τού άρθρου έπί ολίγων καί ώρισμένων περι-
στάσεων τών έξης: ί

«ά. Έπί τών αντιθέσεων τών γινομένων διά τού άρθρου καί τών αν-
τιθετικών συνδέσμων (μέν—δ έ)· οίον, (τό σώμα καί ή ψυχή), τά μεν
θνητόν εστίν, ή δέ άθάνατος. ΚχΙ μετά μόν$υ τού δέ· οιον, Κύρος δέ
μετεπέμπετο Κλέαρχον· ό δέ ίέναι μέν ουκ ήθελεν.

β'. Έπί τών φράσεων τόν καί τόν, τό καί τό, τά καί τά· οίον, καί
μοι κάλει τόν κ,αί τόν· εί τό καί τό εποίησεν άνθρωπος ούτοσίν/ούκ
ρέν άπέθνησκεν.

γ'. Έπί τού προ ταύ (προτού)· ώς, μικρά, ά προ τού μεγάλα ην,
φαίνεται* έν τω πρό τού χρόνω.

δ'. Έπί τοΰ επιμερισμού* ώς, τών ανθρώπων οί μέν είσιν αγα-
θοί, ο ί δέ φαύλοι.

§ 22/7. Επιμερισμός δέ λέγεται ή λογική διαίρεσις όλου τινός
τά ίδια αύτοΰ μέρη· γένεται δένδιά τού άρθρου μετά τοΰ μέν ή-
γουμένου, καί τοΰ δέ έπιφερομένου άπαξ η πολλάκις, καί φέρεται δί-

ά. "Οταν τό ρήμα τίθηται είς τό όλον, τά μέρη επιφέρονται ό-
μοιοπτώτως τω όλον ώς, άετοί διέπτησαν δύο, ό μέν άπ' ανατο-
λών (διέπτη), ό δέ άπό δυσμών (διέπτη). Καί πλαγίως· ώς, ήσθό-
,μην άετών διαπταντων δύο, τοΰ μέν άπ' άνατολών, τοΰ δέ άπό

δυ-

^σμών* είδον αετούς διαπτάντας δύο, τόν μέν άπ' άνατολών, τόν δέ
άπό δυσμών. Καί απολύτως* ώς, άετών διαπτάντωνδύο, τοΰ μέν
άπ' άνατολών, τοΰ δέ άπό δυσμών, είπεν ό Κάλχας.

"Οταν τό ρήμα τίθηται είς τά μέρη, τό μεν όλον φέρεται κα-
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τά γενικήν πληθυντικήν, διαιρετικών καλουμένην, τά δε με'ρη
ται, καθ* ήν πτώσιν απαιτεί ή σύνταξις τού λόγου* ώς, τών
λήνων οί μέν ύφ* ημίν, οί δε ύπό τοις Λακεδαιμονίοις είσί' τών λει-
ποτακτησάντω.ν στρατιωτών οί μέν. διέφυγον, τους δέ συνέλα£ον,
τοις δέ θανάσιμα βέλη άπήντησε, τών δέ θάνατον κατέγνωσαν. Αλ-
λά πολλάκις το δλον άντί νά τεθη κατά γενικήν τίθεται όμοιοπτώ-»
τως πρός τά μέρη κατά; σχήμα καθ' δλον καί μέρος. (§ 25 5)· ώς, οί.
πολέμιοι, οί μέν έθαύμαζον, οί δέ έβόων, οί δέ συνεσκευάζοντο* αε-
τούς διαπτάντας δύο, τόν μέν βελει άπέκτεινα,ν, τόν δέ λίθίρ* άετοις
διαπτάσι δύο, τώ μέν βέλος άπήντησε, τω δέ λίθος.

Σημ. Τό δ.Ιον, όταν φέρηται, έν. πλαγ ία πτώσει, τίθεται πάντοτε
[.ιετό^ μετοχής* οίον, ήσθόμην αετών διαπτάντων δύο, του μέν άπ άραρ
χολών, τού δέ άπό δυσμών' άετοΰς διαπτάντας δύο, τόν μέν βέλει ά-
κύχτειναν, τόν δέ Μθω χλπ.

Περί αντωνυμιών.

§ 228. Αί άντωνυμίαι λαβάνονται άντί ονομάτων, καί αί-μεν,
πρόσω—ικαί, αύτοπαθεϊς και άλληλοπαθείς συντάσσονται ώς τά ου-
σιαστικά, αί δέ λοιπαί ώς τά έπίθετα.

Προσωπικοί άντωνυμίαι.

§ 229-. Αί προσωπικά», άντωνυμίαι δηλούσι τά τρία. πρόσωπα τήστ
Ομιλίας, καί αί μέν ονομαστικοί αυτών τίθενται μόνον έπί έμφάσεως^
ή αντιδιαστολής ή αντιθέσεως, άλλως παραλείπονται (§ 6)· οίον, ε-
γώ γράφω (=ζε·γώ καί ούκ άλλος), σύ μέν παιδείας επιθυμείς, εγώ δέ
παιδεύειν τους άλλους- έπιχειρώ.. Α ί δέ πλάγιαι όρθοτονούμεναι μεν
διαστέλλουσι καί αύται πρόσωπα; οιον, εμού άκουσον (εμού καί ούκ
άλλου)· έγκλινόμεναι δέ άνευ άντιδιαστολής λέγονται-· οιον, άκουσον,
μου (=ού μόνον, εμού, άλλά καί άλλου).

§ 2 30. Τής τριτοπροσώπου ή μέν ένική ονομαστική ελλείπει καί
άντ* αύτής τίθεται -ή αυτός, ή δέ γενική (ού) καί ή αιτιατική (ε) σπα.-
νιώτατα ευρίσκονται παρά τοις πεζοϊς^ Άττικοΐς, άντ' αύτών δέ τί-
θενται αί πλάγιαι τής αύτός ή τής τριτοπροσώπου αύτοπαθόΰς (έαυ.Γ
τού), η δέ πληθυντική ονομαστική (σφεΐς) ευρίσκεται, άλλά μόνον έ-
πί έξηρτημένων προτάσεων· ώς, επειδή εκείνοι τε άπέκρυψαν κίςι
οφεΐς ησύχαζαν, τους στρατηγούς, έν αιτία είχον (θουκ.). Ή δέ ενι-
κή δοτική (οί) καί αί πλκγιαι τού πληθυντικού (σοών, σφίσι, σφάς)
ευρίσκονται, άλλά πάντοτε έπ'αύτοπαθείας καί έπί έξηρτημένων προ-
τάϊεω,ν.(§ 304.). Τάδε δυϊκά (σ-φωέ καί σφωίν) είνε δλως άχρηστη



. τοις πεζοϊς* ά,ντ* αύτώιν δέ τίθενται ή δ,μφω.^ .ή άμφότερος \

χαϊ ή έκάτερος.

Σημ. "Οχαν είνε ανάγκη επεζηγήσεως, προστίθεται μετά. τάς προ-
ζΤζύπικάς αντωνυμίας καί τό όνομα τον προσώπου ένάρθρώς' οίον, εγώ,
ό Σχοκρφζης, αν ό Πλάτων. Πολλάκις δέ παραλείπεται ή ϊτρόσωπιχή
αντωνυμία καί τίθεται μόνον τό όνομα τον προσώπου, καϊ. τότε τά ο-
νόματα, τά όποια εινε φύσει τρίτου προσώπου, συντάσσονται δυνάμ&ϊ
της έννο.ονμε'νης προσωπικής αντωνυμίας μετά ά ή β' προσώπου ρήματ
τος' οίον, ό Θεμιστοκλής ήχω=έγώ ό Θεμιστοκλής, δ Φαληρενς ούτος
Απολλόδωρος ου παραμενεϊς ; = συ ό 'Απολλόδωρος,

*Η οριστική τ; Ιπαναληπτι*/] αντωνυμία αάτος.

§ 231. Ή αύτός, μετά ή άνευ ουσιαστικού λεγομένη, διαστέλλε*
το περί ου ό λόγος πρόσωπον η πράγμα· οίον, αύτός ό πατήρ (==ί
αύτός ν.αί ουκ άλλος), αυτόν τόν βασιλέα συλλαμβάνουσιν (=αύτόν
τόν ίδιον), αύτός έ<ρα (=;αύτός ό Πυθαγόρας καί ουδείς άλλος).

§ 232. Την αυτήν διασταλτικήν εννοιαν έχει και όταν τίθηται
μετά τών τακτικών αριθμητικών καί τών κυρίων ονομάτων* οιον,, έ-*
στρατ-ήγει Νικίας τρίτος ο^ύτο'ς (=ό Νικίας μετά δύο άλλων, ών. επι-
σημότερος *ήν αύτός^.

§ 233. Έκτης διασταλτικής εννοίας προκύπτει καί ή τοΰ μόνος*
ρίον, άνευ σίτου τό δψον αύτό έσθίουσιν, αυτοί έσμεν.

§ 234. Ένάρθρως δέ τιθεμένη σημαίνει ταύτότητα* οίον, τήν *Ατ-
τ^κην άνθρωποι κατφκουν οί αυτοί.

§ 235. Πολλάκις έν πλαγίαις πτώσεσι τίθεται καί αντί
ρημένου ονόματος προς άπο<ρυγήν επαναλήψεως τής αύτής
οιον, σύνειμι τοις φίλοις καί ηδομαί αύτοΐς, τούτο αύτρν (τόν
■πο ν). ταράττ ε ι.

Άντωνυμίαι αυτοπαθεΐς.

§ 236. Αί αύτοπαθείς άντωνυμίαι τίθενται έπ' οιύτοπαθείας'αύ-
'τοπάθεια δέ λέγεται, όταν αύτό τό ύποκείμενον ενεργή καί πάσχντ
οιον, εγώ λούω εμαυτόν, σύ λούεις σεαΟτόν, εκείνος λούει εαυτόν. Αί
/ άυτοπαθεϊς λοιπόν άντωνυμίαι τίθενται; δταν άναφέρωνται είς αύτό
... τό ύποκείμενον τής προτάσεως (έπί ταυτοπροσωπίας, ήγουν όταν το

άντικείμενον ταύτοπρόσωπνί τω ύποκειμένω)* άλλ' έπί έξηρτημένων
προτάσεων καί μάλιστα ά παρεμβατικών τίθενται κζλ όταν άνα-φέρων-
ήφ'- ται ουχί είς τό ύποκείμενον τής έξηρτημε'νης προτάσεως, άλλ' είς τό
κυρίας: ώς, όί πολϊται ο'ίοντα-ι χρήναι τους άρχοντας ςαυτοϊστ
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(ίτοϊς πολίταις) πλείστα άγαθά πορί£ειν· ούχ οράς ότι καί Ί®ήδ&ν£
άπαντας δεδίδαχεν εαυτού μείον,έχειν ; είσιέναι έκε'λευεν, βί μέλλον
συν έαυτω πλεΐν,

( $ 237. Έπί ταύτης δέ της περιστάσεως τίθενται καί αί πλάγιας
τών προσωπικών και μ άλιστα αί της τριτοπροσώπου (ού, ε), οι, σφών,
σφίσι, σφάς· οίον, λε'γεται Απόλλων εκδεΐραι Μχρσύαν έρίζοντά θ£
περί σοφίας·.οί δε Έπιδάμνιοι πέμπουσιν είς Κε'ρκυραν πρέσβεις δεόμε-
νοι μή σφάς περιοράν φθειρομένους, άλλα τους φεύγοντας ξυναλλάξαν,
σφίσιν* εγώ κελεύω εμέ μιμεϊσθαι. "Ετι δέ καί α£ πλάγιαι της αυ-
τός, αλλά μόνον επί διηγημχτικού λόγου, ήτοι όταν ό λόγος άναφε-
ρηται ουχί ύπο τού ύποκειμένου της προτάσεως, άλλ' υπό τού λέγον-
τος ή γράφοντος* οΖον, Μειδίας άνδρα άτυχούντα ουδέν αυτόν (τον.
Μειδία ν) ήδικηκότα συκοφαντεί ν ωετο δεΐν.

§ 238, Πολλάκις τό ύποκείμενον δέν ενεργεί είς έα,υτό,άλλ' εις
τι τών αυτού· διό ή αύτοπαβής άντωνυμία τότε τίθεται κατά γενι-
κήν (κτητικήν) πτώσιν (§ 106)· οίον, λούω τήν εμαυτοΰ κεφαλήν^
σώζω τον έμαυτού, υίόν, σώζεις τά σαυτού. 'Επί ταύτης δέ της πε-
ριστάσεως τίθενται καί αί πλάγίαι της κτητικές άντωνυμίας συνή-
θως έπί έξηρτημένων προτάσεων (άπαρεμφατικών ή μετοχικών)· οίον,
δός τήν σήν καί λάβε τήν έμήν· λέγουσιν (οί Κορίνθιοι), ώς ού δίκαιον-
του; σφετ/ρους ξυμμάχους υμάς δεχεσθαι· έώρων τους σφετέρους πο-.
νούντάς.

ΚτητικάI άντωνυμίαι.

§ 239. Αϊ κτητικαί άντωνυμίαι δηλούσι τό πρόσωπον, είς ο, α-
νήκει τι* διό τίθενται, όταν είνε άνάγκη νά έκφρα.σθνί, δτι πρόσωπον,
ή πράγμά τι είνε κτήμα προσώπου τινός, καί ίσοδυναμούσι ταϊς γε--
νικαΐς τών άφ' ών παράγονται προσωπικών συντάσσονται δέ ώς επί-
θετα· οίον, ό εμός πατήρ=ό πατήρ μου, ή σή γνώμη==?ή γνώμη σού,
τά ημέτερα βιβλία=τά βιβλία ημών κλπ.

ΆντΙδέ της κτητικής τίθενται χαί αί γενικά ι τών έγχΛιτι-,
χών προσωπικών ή της αύτοπαθοϋς' οίον, διδάσκω τον παϊδά. μοο
χδν έμαυτοΰ παΐδα, τίμα τους γονείς σου ή, τους σεαυτον γονείς.

§ 240. Επειδή δέ ίσοδυναμούσι ταϊς γενικχΐς των προσωπικών
αντωνυμιών (§ 239), διά τούτο οί υποθετικοί καί μετοχικοί προσ-
δ'.ορισμοί.αύτών, όταν άναφέρωνται είς τό πρόσωπον, έξ όύ αύταέ πα-,
ρ άγονται . καίούχί είς τό ούσιαστικόν, είς δ έπιθετικώς αποδίδονται,
τίθενται κατά γενικήν όμοιάριθμ.ον τν} γενική τών άφ' ών παράγον*·1 .
τ*ι προσωπικών* οίον? διαρπάζουσι τά έμά τού κχκοδαίμονος, είδον
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*** ό-ήν άνδρίαν αναβαίνοντας καί βλέψαντος, ή υμετέρα τών σ-οφν
^τώ* τε'χνη έπέδωκεν.

Ά/νληλοταθής αντωνυμία.
§ 241. Ή άλληλοπαθής αντωνυμία τίθεται έπϊ άλληλοπαθείας"
άλληλοπάθεια δέ λέγεται., όταν δύο ή περισσότερα υποκείμενα ένερ-
γώσιν αμοιβαίως τό εν έπϊ τό έτερον διό μόνον έν τω δυϊκωη πλή-
θυντικώ αριθμώ καί έν πλαγίαις πτώσεσιν είνε εύχρηστος* οί°ν>
λο^ιεν αλλήλους, καταγελωσιν αλλήλων, οί πονηροί άλλήλοις ό-
μοιοι κλπ.

' § 242. Αντί τής άλληλοπαθούς λαμβάνονται ενίοτε τά πληθυν-
*ίΊκά της αύτοπαθούς· οίον, παυσάμενοι τής προς ημάς αυτούς φιλο-
νεικίας, κοινή τους βαρβάρους πολεμήσωμεν, καί παίζομεν εαυτούς
καί παίζομε θα.

Σημ. ΛI αύϊΌ,ταθεΐς χαϊ ή άΛ.Ιη.Ιοπαθής άντωνυμίαί παθ. σνντα-
ξιν δέν έπιδέχονται, ήτοι δέν συντάσσονται μετά παθ. ρήματος.

Δεικτιχαί άντωνυμίαί..
§ 2-43. Αί δεικτικαί άντωνυμίαί είνε τρεις: ούτος, εκείνος, όδε*
τίθενται δέ προς δεϊξιν προσώπων ή πραγμάτων, καί ή μέν ούτος
δεικνύει τά πλησίον καί παρόντα, ή δέ εκείνος τά μακράν καί απόν-
τα, η δέ όδε τά αισθητώς η νοερώς ό,^ατά καί οιονεί δακτυλοδει-
*τούμενα· οίον, ε'κείνο λεωκόριον, τοϋτο θησείον, ήδε ή πόλις.

§ 244. Έπϊ δέ τών διηγησεων ή μέν ούτος καί εκείνος αποδί-
δονται είς τά προειρημένα, η δέ όδε είς τά ρηθησόμενα· ώς, σύ μέν
ταύτα λέγεις- παρ' ημών δέ άπαγγελε τάδε, ότι κτλ.

24 5. Έάν ^έ*τά προειρημε'να είνε δύο, ή μέν εκείνος, άναφέρε-
•ταχ έίς τό πρώτον, ώς άπώτερον, ή δέ ούτος είς τό δεύτερον, ώς πλη-
σιέστερο ν ώς·, έθιζε σαυτόν είναι μή σκυθρωπόν, άλλά σύννουν δι*
εκείνο ..μέν γάρ αυθάδης, διά τούτο δέ φρόνιμος είναι δόξεις.. '

§ 2'46. Όταν δέείς τά ήδη είρημένα είνε ανάγκη νά προστεθώσι
καί άλλα, τότε η μέν ούτος δεικνύει τά προλεχθε'ντα, ώς πλησιέ-
στερα όντα, η δέ εκείνος, τά ρηθησόμενα, ώς μάλλον απέχοντα· οίον,
πλην άλλά ταύτα μέν, ώ θειότατε, μή έλπίσν^ς, εκείνα δέ ήδέως αν
μάθοιμι παρά σου, όπως φέρεις. '

§ 247. Η ούτος καί εκείνος τίθεται προσέτι . . *

ά.— Επί τών προαναφωνήσεων, ήτοι όταν θέλωμεν νά προεξαγγέλ·
λωμεν τ« ρηθησόμενα· ώς, τούτο έντέλλομαι ύμίν, τό αγαπάν άλ*.
λήλους· Πρόξενος. ενδηλον και τούτο εΐχεν, οτι ούδέν άν θέλοι κτά-
αθαι μετ'· αδικίας: εκείνο δέ φανερόν, ,ότι κλπ.



β'. Έπί τών άνακεφαλαιώσεων προείρημένων* ώς, κάί τήν οΐμό-
τητα καί τήν άνοιαν καί την ύβριν καί τήν οργή ν, κχί ταύτα άφες/
γ'. Έπί τών ανταποδόσεων* ανταποδίδονται δέ είς τάς άναφορι-
κάς άντωνυμίας ή εις τάς άνάφορικάς μετοχάς* ώς, 6 τις βούλεται,
τόύτο κάί οΐετάι· ό γάρ ταύτά πράττων καί κατασκευαζόμενος, 60-
τος έμοί πολεμέΐ· αθέμιτος έστιν εκείνος, ος πολέμου έραται.

δ'. Έπί τάύτότητος μετά τής αύτός- ώς, αυτός ούτος αυτά ταύτα.
§ 2 48. Ή εκέΐνος τίθεται κάί έπί επαίνου, ή τουναντίον επί ψό-
γου* ώς, Αριστείδης εκείνος, ό προδα'-ίής εκείνος.

'Άναγοβικαι άντωνυμίαι.

§ 249. Αί άνχφορι&χί άντωνυμίαι είνε δύο, δς άαί δο>τΐς, άάί χρή-
<ίιμεύουσίν εις άναφοράν είρημένων ή ρηθήσομένων προσώπω,ν ή πραγ-
μάτων· /.αί ή μέν ος αναφέρεται είςώρισμένα, η δέ όστις εις αόριστα
κχί γένικά' ώς, έστι δίκης όρθκλμός, δς τά πάνθ' όρ%· μακάριος,
δστις ούσίαν καί νούν έχει. Ηγουμένου δέ ρήματος γνωστικού, δηλω-
τικού, αφηγηματικού καί τών τοιούτων, λαμβάνονται άντί τής έρώ-
τηματικής τίς, τί· ώς, ούκ οΐδα πρός ο,τι αποβλέψω· δηλώσει όσ-
τις εστί, πέμπει πρός Κύρον ειπών δς ή ν.

§ 250. Αί άνχφορικχί άντωνυμίαι αναφέρονται είς τά όνόίμχτα>
τάς πρόσω πικάς ή δεικτικκς αντωνυμίας, άπαρέμφατον καί όλόκλη-
ρον προ'τασιν, καί συμφωνούσι πρός αυτά άνχγκαίως μέν κατά γένος,
αριθμόν καί πρόσωπον, τυχαίως δέ καί κατά πτώσιν διότι η πτώ-
σις ακολουθεί τήν σύνταξιν τής άναφορικής προτάσεως· οίον, θαυ-
μάζω 2ωκράτην, ός ά-ίθανεν ύπίρ τής αρετής* Ασπασία, ·£ διδα-
σκάλω έχρήσατο Περικλής· ό θεός, ος έφορ£ τά πάντα- εγώ, ος λέ-
γω* σύ, δς άκούεις· ούτος, δς γράφει, τά φιλοσοφείν, δ θείον έστι, το
γνώθι σαυταν, δ μέγιστο'ν έστιν.

§ 251. "Οταν τά αναφερόμενα ουσιαστικά είνε πολλά, εάν μέν
«ίνε έμψυχα καί διάφορα κατά γένος, ή αναφορική αντωνυμία τίθεται
πληθυντικώς κατά τό επικρατέστερον γένος· οίον, ό άνήρ καί ή γυνή
καί τό τέκνον, ους όρώ' ή μήτηρ καί τό τέκνον, άς έλεώ. Έάν δέ είνε ;
άψυχα, ή άναφορική άντωνυμία τίθεται κατ' ούδέτερον γένος πλη-
θυντικώς ε'ίτε ομοιογενή είνε ταύτα, ε'ίτε ετερογενή· οίον, ορών αύ- ο
τόν κεκοσμημένον καί οφθαλμών υπογραφή, καί χρώματος έντρίψει,
καί κόμαις προσθέταις, α νόμιμα ήν Μήδοις· τήν άγνοιαν καί τόν πλά-
νον, α παρά τής Απάτης έπεπώκει* σελήνην καί άστέρας, ά σύ έθε·
μελίωσας.

§ 252. Πολλάκις τό ποός δ αναφέρονται παραλείπεται· οίον, δν
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πράγμα* διό καί τίθενται μετ* ένάρθρων ούίιαστικών προς Ιπίτασιν
τίς αοριστίας αυτών καί συντάσσονται ώς· τά επίθετα, πολλάκις δέ
καί μετά γενικής διαιρετικής· ώς, άντ,ρ τις, γυνή τις, δενδρον τι,
τών ιερέων τις. Ούτω συντάσσεται καί ή όστις' οίον, δίτις μαθητής
*αί, δστις τών μαθητών. . ~

§ 259. Τιθεμένη μέν ώς προσδιορισμός ουσιαστικού ή έπιθε'του
σημαίνει τό τής Λαθωμιλημένης ένας, μία, έν οιον, άνθρωπος τις,
γυνή τις χήρα ορνιν είχεν, ό σοφιστής πέφανται έμπορος τις, περί
τά τής ψυχής μαθήματα.

§ 260. Τιθεμένη δέ ώς ύποκείμένον λεκτικού μάλιστα ρήματος
παραγγελματικώς μέν ή προτρεπτικώς σημαίνει τό έκαστος ή τόείς·
οιον, λεγέτω τις, ή γιγνώσκει (3νφ.)· ξύλα τις σχισάτω* ?τω τις έφ*
υδωρ. "Αλλως δέ σημαίνει τό κανείς· οιον, δπου τις άλγει, έκεϊσε
καί τονώνουν έχει.

§ 261. Τιθεμένη δέ ώς κατηγορούμενον ή άντικείμενον, δοξαστι-
κών μάλιστα ή λεκτικών ρημάτων, σημαίνει μέγα τι καί σημαντικόν*
οίον, κάν δόξνις τισίν εϊναί τις—καί άν φανης δτι κάτι τι είσαι* ηύ-
χεις τις είναι- ε^οςε λέγειν τι (ο Κύρος)=?ημαντικόν τι. Καί του-
ναντίον σημαίνει καταφρονητικώς τό άσήμαντον ή τό τίποτε* οιον,
οιεταί τις είνχι=νομίζει, δτι κάτι τι είνε. Άλλά τούτο φέρεται συ-
νηθέστατα διά τού ουδείς ή μηδείς* οίον, φρονούσι δήμου μείζον, ον-
τες ούδένες (Εύριπ.)=1ν ω δεν είνε τίποτε* ουδέν λέγειν οίμαί σε==
νομίζω, δτι τίποτε δέν λέγεις. \ ·

§ 262. Τιθεμένη δέ μετκ των ποσοτητος η. ποιοτητος σημαντι-
κών αντωνυμιών ή τών απολύτων άριθμητικών σημαίνει τό περίπου
η τόσχεδόν· ώς, πόσον τι πλήθος συμμάχων πάρε στ* Ιχων ; (Εύρπ.),
ποίου τινός γένους Σπιθριδάτης ; τοιαύτα άττα διελέχθησαν, παρε-
γένόντό τίνες δύο νήες. Ωσαύτως καί μετά-τοΰ πολύς, ολίγος, πάς,
καί τών έπιρρημάτων: πάνυ, πολύ, μηδέν, σχεδόν* οιον, έςήλθονπολ-
λοί τίνες, πένητα φεύγει πάς τις φίλος, έφυγον μηδέν τι πάνυ διω-
" κόμενοι κλπ.

Σημ. Μετά τοΰ εί τιθεμένη (—εϊ τις), Λαμβάνεται πο.Μ,άχις χαϊ
άντϊ της όστις' οίον, Σωκράτης έδίόασκε τους νέους καί ει.τις αΛΛος
τταρ' αύτω εφοίτα* εϊ τίνα Λάβοιεν άπέχτεινον. Καϊ μετά τοΰ άορι-
στοΛογικοΰ άν οιον, άπόκριναι^ εί τι άν σε ερωτώ (Αυσ./=δ^τι άν
σε ερωτώ. . - -

Έρωτηματικαί άντωνυμίαί.

ξ 263. Έρωτηματικαί άντωνυμίαί είνε ή τίς, πότερος, ποιος,πα-
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<τος1?εηλ''κος, ποδαπός, πόστος καί πόσταΐος, κχ! τίθενται επί ερω-*

■ » ι - .

ά. Ή τίς τίθεται επί προσώπων καί πραγμάτων κάί συντάσσεται
«ος τα επίθ ετα ν οιον, τίς άνήρ; τίς γυνή ; τί ρήμα; Άλλα πολλά-
**ς χαϊ μετά γενικής διαιρετικής* οίον, τίς ανδρών; Έάν ίέ ή ερώ-
τησες γίνηται μετ^ απορίας, επιφέρεται καί τό ποτέ ή τό δήποτέ ή
τό ορά* οίον, τίς ην ποτέ η διάνοια τών τότέ Αθηναίων ; (Δημ.) τί
-δήποτε, ω Μέλιτε.,.; τίς αρ' ήν ό ταύτ' ειπών |

- Σ2?μ· ένιχόν ονό έτερον (τί) σημαίνει ενίοτε αίτίαν' οίον, τί
χ αΰτα χ οι εις > ζτζζόιά τί κάμνεις τ αΰτα ; Τιθέμενον Η εις τόπον χά-
τϊίγορόυμένου, όόναΐαι νά, συντάχθψ χαϊ μετά π.Ιηθυντιχσΰ ύχοχειμέ·*
νου· ο?ον, ζτίοδν7 τί ταντά εστίν ; τίηντά Λεχθέντα χαϊ πραχθέντά;

Ή πότερος· σημαίνει τίς ("ποίος) ε'κ τών δύο, καί συντάσσεται
ως τάτ επίθετα, πολλάκις δέ . καί μετά γενικής πληθυντικής* οίον,
Ζε'Ρ πάσχει ; καί, ποτέρα τών χειρών πάσχει > Τό δε ουδέ-
τερον πότερσν ή πότερα μετά του η έπιφερομένου λαμβάνεται καί ε-
πιρρηματικώς· οίον, πότερόν σέ τις, Αισχίνη, τής πόλεως εχθρόν, ή
εμόν είναι <ργί ; Πολλάκις δέ τίθεται καί <5ίς· οίον, πότερος ό Νη-
ρευ*, χαϊ πο'τερος ό θερσίτης ;

γ'. Ή ποίος τίθεται έπί ποιότητος καί συντάσσεται ώς τά έπί-
^ετα, πολλάκις δέ καί μετά γενικής πληθυντικής· οίον, ποιον μύθον
είπες ; ποιος τών θανόντων κακός ; Έπί δέ εικασίας ή του περίπου
επιφέρεται καί η αόριστος τίς· οίον, τάλλα δ' ό άνήρ ποίος τις
<«>ς άν ποιος νά είνε, ή ποιος περίπου είνέ ;

» δ'. Ή πόσος τίθεται επί ποσότητος· οιον, πόσοι είσίν όί πολέμιοι;
Καί . με τα της αορίστου τίς επί εικασίας ή τού περίπου· οιον, πόσοι-
τίνες εισεν οί εχθροί ;=τώς πόσοι ή πόσοι περίπου νά είνε όί εχθροί-£
; ε. Ή πηλίκος τίθεται έπί μεγέ'θους· οίον, πηλίκος ησθα έπί τών.
μηδικών.· πηλίκη εκάστη γραμμή; -

. Ή ποδαπός τίθεται.^επί τόπου (πατρίδος)· οίον^> ποδαπός ει ;
Πάριος.

,' ν'· Ή πόστος τίθεται επί τάξεως· οίον, πόστο ν ετος εστίν -
πέμπτον.

ή· Ή ποσταίος τίθεται επί χρόνου* οίον, ποσταΐος πάρει άπό τού
ουρανού; τριταίος.

Έπιμε^ιστοβΛΐ άντωνυμίαι.

5 264. Αί επιμεριστικαί άντωνυμίαι τίθενται επί επιμερισμού
{§■290}} είνε δε- τέσσαρες, έτερος, !κάτερος> έκαστος, άλλος» χοίί ση-

α
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μαίνουσιν ή μεν έτερος εις έχ των όνο, ή δε εκάτερος όνο Χαβ%
χωριστά, ή δε έκαστος πο.Ι.Ιοί χαθ ένα χοφιστά,ή δέ άλλος εις ^
τών πο,ΙΛών. - . ·'- V

-Γ Ή ε'ϊερος ένάρθρως μεν Λ()Ύ>μένη σημαίνει εϊς έ Χ τώ ν ό νο*
οιον, ή ετέρα τών χειρών άνάρθρως όέ Λαμβάνεται άντίτής ^

Λος (—διάφορος)· οίον, ό φίλος έτερος τον χόλαχσς.

§ 265. Συντάσσονται δέ ώς .τα επίθετα, πολλάκις δέ και μετά
γενικής διαιρετικής- οίον, ή έτερα χείρ και ή έτερα τών χειρών πά-
έκάτερος πους πάσχει καί Ικάτέρος τών πι,δών πάσχει, εκα-
στον ζφον καί έκαστον τών ζώων αισθήσεις έχει, άλλος μαθητής
καί άλλος τών ρ,αθητών. Καί μετά τής αορίστου τίς· οιον, ελπεταί
τις έκαστος, άλλος τις είπε ταΰτα. ·· .

5 266. Ή έκάτερος, έκαστος καί άλλος (εν ταΐς φράσεσιν: άλ-
λος άλλοθεν, άλλος άλλο) διά τήν περιληπτικήν εννοιαν αύτών συν-
τάσσονται πολλάκις καί μετά πληθυντικού ρήματος* οιον, ταΰτα εί-
πόντος, άπήλθον εκάτεροΙ—έκαστος αυτών λέγουσι—καί μ' ησπά-.
ζοντο άλλος άλλοθεν—ήρώτων άλλος άλλο.

Περί προθέσεων.

§ 267. Αί κύριαι προθέσεις είνε 18, καί τίθενται ή "εν συνβέσε'ν
μετά "τών ονομάτων καί ρημάτων, ή έν συντάξει (χωριστά) μετά τών.
πλοέγίων πτώσεων τών πτωτικών ή τών ώς πτωτικών Ικλαμβανο-
μένων οίον, παραλαμβάνω, παραλαβή,, παρά τήν όδόν, έπί γης, ' *
παρά σου, εν τούτω, προς τούς εργαζομένους τό αγαθόν, πέρί τού'
κρίνειν κλπ.

§ 2·68. Συντάσσονται δέ ή ρ.ετά μιας τών πλαγίων πτώσεων κχί
λέγονται μονόπτωτοι, ή μετά δύο καί λέγονται δίπτωτοι, ή {«τβ6 »
τριών καί λέγονται τρίπτωτοι.

ά) Αί μονόπτωτοι είνε οκτώ* άντί, άπό, έκ καί προ συντάσσόμέναί.
μετά γενικής· £ν καί συν μετά δοτικής* είς, άνά με τ* αιτιατικής. 1

β') Αί δίπτωτοι εινε τέσσαρες : διά, κατά, μεζά, υπέρ συντασσό-ί -
μεναι μετά γενικής καί αιτιατικής.

γ'). Αί τρίπτωτον είνε έξ,: παρά, πρός, επί, άμφί, περί και ύπ«
συντασσόμεναι μετά γενικής, δοτικής καί αιτιατικής. 4

Α'. Μονόπτωτοι προθέσεις· 1

ά. Μετά. γενικής. ^
... , Άντί. . · £ ^ ^
$ 269. Ή άνζΐ συντάσσεται μετά γενικής καί σημαίνει Ιν; ]
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μεν τι- ώς, εκ της χειρός λαμβάνω τινά. 3) Τό εξω καί τό μα
ώς, έκ ποδών, έξ οφθαλμών. 4) Διάστημα* ώς, εξ άκοντίου βοΧηστ-
5) Χρόνο ν ■ ώς,. έκ παίδων, έκ νεότητος, έξ άρχ-ής. 6) Τό ύστέρον-
ώς, έκ τούτου άνε'στη Χρυσάντας, εκ πολέμου ειρήνη. 7} Καταγο*··
γήν· ως, βασιλεύς εκ βασιλέων, ην έξ Άργους. 8) Μεταβολή**
εχ πενήτων πλούσιοι γεγόνασιν. 9) Έκλογην, προτίμησιν, εξαίρεση*
ως, έκ πάντων προτιμώνται, τό ετος εκείνο έχ. πάντων μάλιστα <£νδ·ν
σον έτύγχανεν όν. 19) Αίτίαν, μέσον, όργανον ώς, έξ ών εφθείρον^
το, έκ ραθυμίας η πενία, έκ χρυσών φιαλών πίνειν. I I) "ΫΧην ώστ*
έκ ξύλων πεποίηνται τά πλοία, στε'φανος εξ ακανθών. 12) Έπιρ*
ρηματικην εννοιαν ώς, έκ τού ερ.φανούς=έμφανώς.

Έν συνθέσει δέ 1) τό εξω η μακράν ώς, έκβάλλω, εξέρχομαι, Ικ.-
πέμπω. 2) Έπίτασϊν ή τό λίαν ώς, έκπρέπής·, έξοχος·. 3) Τό εντε-
λώς· ώς, έκμανθάνω, έξοπλίζω, έκβαρβαρώ, έξελληνίζω. 4) Τό <3Ενω*
ώς, έξαίρω, έξάλλομαι.——Ή κυρία σημασία της έκ είνε η της έκ. τών
εσω προς τά εξω κινήσεως. · ;

Πρό.

§ 272. Ή πρό συντάσσεται μετά γενικής κάΐ σημαίνει εν συντά-
ξει μέν 1) τό εμπροσθεν ώς, προ τών οφθαλμών, προ ποδών, πρα
της πόλεως. 2) Τό πρότερσν ώς, προ τών τρωικών, προ ήμών. 3)
*1Γπεράσπισΐν· ώς, προ τών παίδων καί γυναικών μάχεσθαι· προ τηστ
Ελλάδος άποθνήσκειν. 4) Προτίμησιν ώς, βούλομαι γονείς· πρ»
.παντός εχειν.

Έν συνθέσει δέ έχει τάς αύτάς σημασίας, ας καί εν συντάξει- ώς$
προαύλιον, προλέγω, προκινδυνεύω, προαιρούμαι-—Ή κυρία σημασία
τής προ είνε ή τού εμπροσθεν.

β'. Μετά μόνης δοιιχής-
' ; . Έν.

§ 273. Ή ί> συντάσσεται μετά δοτικής καί σημαίνει εν συντά?*
ξει μέν 1) τό ένδον ή την έν τοπ ω ή χρόνω στάσιν ώς, εν οίκίοε, εν
Πελοποννήσφ, έν τούτφ τφ χρονω, έν ταύτη τνί ημέρ<£, εν τφ πολ,ε-
μφ. 2) Τό μεταξύ ή τό πλησίον ή τό ένώπιον ώς, όχληρο'ν έστιν Ιν^
νέοις άνήρ γέρων, ή έν Μυκάλη μάχη, έν δήμω λε'γειν. 3) Τό επάνω·
ώς, έν ό'ρεσιν, έν γη πένεσθαι. 4) Έξουσίαν ώς, εν σοι νυν εστι σώ-
σαι τήν Ελλάδα ή άπολέσαι. 5) .Τό μέσον (όργανον), τρόπον ώς, εν
πέλτ-αις καί άκοντίοις μάχεσθαι, εν τάχει. 6} Περ£<ρρασιν· ώστ^ ένφιί-
έν όργ·ρ-είμι.? γίγνομαι=<φοβούμαι?. οργίζομαι· τά δε έν <&δου|
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, £ρνύσου, Ιν διδασκάλου. είνε ελλειπτικά τού. τόπφ, δόμ<ρ, Οεάτρφί

Έν συνθέσει δέ I) τό εντός- ώς, ένοικώ, έγγειος. 2) Τό μεταξά
εμπίπτω, 3) Έπιβουλήν ώς, ενεδρεύω—Ή κυρία σημ<*<^α τη£
: φ* είνε. ή του εντός· .

" .· Συν και άττικώς ξύν.

_· 5- 274. 'Β ^συντάσσεται μετά δοτικής καί σημαίνει εν συντά-
ξει μίν 1) το όμοΰ· ώς, σύν όπλοις.. 2) Συμ?ωνίαν· ώ'/σύν τφ νότ
μω. 3} Βοήβειχν ή θελησιν ώς, σ6ν θεφ. Όργανον μέσον, τρό-
• πον- ως, τον νεκρόν ξύν τηδε κουφιείς χειρί· σύν βία πράττει=βι-.

«£α>ς.

2ξ.υρία σημασία της συν είνε; η τού. ομού.

7"'· Λ/ίτά μόνης αιτιατικής.
Είς καί άττικώς ές.

§. 27:5, Ή είς συντάσσεται μετ* αιτιατικής· καί σημαίνει, εν συντ.
«ςάξει μεν 1) την είς τόπον.συνήθως κίνησιν (τό τέρμα- της κινήσεως)·
<£>ς, άφίκετο είς,Λακεδαίμονα, έπλευσαν είς Πειραιά, είς Πέρσας πο-
ρεύεται. 2) Τό εσωνως, είς φρέαρ εμβαλεΐν, ό δήμος είς ιερόν καθε-
ζόμενος. Χρόνον ή τό έως· ώς, ηκεν είς τριακοστήν ήμέραν, εί*
α,υριον, είς είκοσι στρα,,τιώτας. 4) Διάίρεσιν καί έπιμερισμόν μάλιστα
Ιπϊ στρατιωτικών φράσεων- ώς, ή ήμερα, διαιρείται είς τρία. μέρη, είς
..δυο άγειν τον λόχο ν. 5) Σκοπόν; ώς, χρήσιμρν εις. πόλ.εμον, είπον.
είς αγαθόν. 6) Αναφορά ν, ήθικήν, σχέσιν ώς, πολλαί ύπάρχουσιν,
δύεργεσίαι ημίν είς την πόλιν τών Λακεδαιμονίων, ύμνοι, είς Απόλ-
λωνα. (^ρός τιμήν ή επαινον)* τά. δέ είς άδρυ, είς διδασκάλου, εις
^^ονύσου είνε ελλειπτικά τού δόμον, οίκίαν, θέατρον.

*Εν συνθέσει δ_έ 1) τήν εκ τών έξων είς τά εσω. κίνησιν ως, εισέρ-
χομαι, εισάγω. 2) 'Επίτασιν· ώς, εισακούω—.'Η κυρία σημασία, της.
(&ς είνε ή τού τέρματος της κινήσεως.

Άνά. * .

* V:

§: 276. Ή ά>-ά συντάσσεται μετ' αιτιατικής καί σημαίνει έν συν?
/τάξει μέν 1) τήν πρός τά άνω κίνησιν· ώς, άνά τον ποταμόν πλει
ζπρος τάς πηγάς). 2) Τό επάνω επί μεγάλης εκτάσεως έν στάσει ^
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έν κινήσει· ώς, ανά τά όρη οίκεΐν, άνά τήν όδόν, άναν-φάσαν γήν ααί
θάλασσαν. 3) Διανομήν η περιοδικήν επανάληψιν επί τών άριθμητι.»
κών ώς, άνά πέντε παρασάγγας, άνά διακόσια στάδια, άνά πέ$σαν
'ημέραν, άνα πάν έτος. 4) Τό όπίσ<ω· ώς·, άνά πόδας χωρεί.- 5). Πε£ι->
Φρασιν* ως, άνά στόμα ε χει ν (=έν στόμα τι), ανά κράτος-
ρώς), άνά θυμόν.

Έν συνθέσει δε ί) κίνησιν πρός τα άνω· ώς, αναπηδώ, άνερχο-ι.
μαι, άναβάίνω· επομένως καί τήν άπο τών παραλίων πρός τά με- ί
σόγεια ή πρός το-πέλαγος· ώς, άναβάίνειν, άνάγεσθαι. 2) Τό πάλιν
*£>ς, άναβιώ, άναβλαστάνω, άναμάχομαι. 31) Τό οπίσω* ώς, άναπο-*
δίζω, ανακρούω^—Ή κυρία σημασία της άκά είνε ή του

Β'.. ΙΙροΘΐίαενς διτεταίτοι.

§ 277. Ή Λι& συντάσσεται μετά γενικής και αιτιατικής κα& σ.η^
μαίνει εν. συντάξει μέν μετά γενικής μεν 1) τό διά μέσου, τοπικώς*
ώς, διά της άγοράς πορεύεται, έξελαύνει διά της Άρα^βίας. 2) Διάρ-».
κβι.αν χρόνου* ώς, διά βίου εύτυχειν (καθ' δ,λον το,ν. β'ον), δια παντός
του αιώνος μένειν. 3) Διάλειμμα (τό μεταξύ διάστημα) τόποι».
χρόνου· ώς, διά δέκα επάλξεων πύργοι ήσαν, Μεσσήνη ν διά τριακο-
σίων έτών μέλλουσι κατοικίζε&ν (=μ.ετά παοέλευσιν τριακοσίων ε-
τών). 4) Τό όργανον η τό μέσον ώς, διά μαχαιρών και ξύλων μά-
χονται.

Με τ* αιτιατικής δέ ί) αίτίαν· ώς-, διά την ήρ-ετέραν ραθυμίαν
ηυξηται ό Φίλιππος. 2) Τό ο.σον άνήκει η εξαρτάται· ώς, διά γε η-,
μας αυτούς πάλαι άν άπολώλειτε.

Έν συνθέσει δε I) τό διά μέσου -Ώοπικώς* ώς, διέρχομαι, διαβαί-
νω. 2) Διάρκειάν χρόνου ώς, διαμένω, διατελώ, διάγω. 3~) Χωρι-
σμόν η διανομήν ώς, διίσταμκι, διέχω, διχδίδωμι. 4) Έπίτασίν*
ώς, διακελεύομαι, διάλευκος, δι άδηλο ς—'ίί κυρία σημασία της
εινε η τού διά μέσου. ^ ; ^ΐ--

• Κατά.

§ 278. Ή χαζά, συντάσσεται μετά γενικής καί οείτιατικης
σημαίνει έν συντάξει μέν μετά γενικής μέν 1) κίνησιν άπο τών άνα^
•πρός τά κάτω· ώς, κατά τείχους ρίπτειν, κατά κρημνών φέρεσθαι. 2}
Κίνησιν κατ' έπάνω τινός* ώς, κατά σκοπού τοξεύειν, κατά κόρρης·
παίειν. 3) Τό επάνω* ώς, κατά γήςκάθηται, κατά πετρών σπείρει»,
ύδατος γράφειν. 4) Τό εναντίον τινός μάλιστα μετά τών λ,ε.^
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τομβης (=ευχομαν υπισχνουμενος τω θεώ βοών έκατόμβ>).
; Μετ' ασιατικής όέ 1) τόπον εν στάσει ή εν κινάει* ώ;,
σεις κατά'τήν αγοράν εγε'νοντο (=έν τή άγορά) οί κατά γη* και
θάλασσαν πεσόντες. 2) Τό αντικρύ· ώς; οί "Ελληνες Ινίκων τούς
*αθ'Ιαυτούς, κείται δέ ή Κεφαλληνία κατά τήν Άκαρνανίαν. 3.) Το
κατόπιν· ώς, κατά πόδοςς. 4) Χρόνον ώς, κατ' Ικεϊνον τόν καιρόν,
Εατα τάτροΛκά^οίκαθ! ήμας άνθρωποι. 5) Όμοιότητα ή <™μ-
φωνίαν· ως, κατά Πλάτωνα φιλοσοφεί, τήν κατά σχυτόν ελα, κατά,
νόμον 6) Διανομή ν* ώς, εχωρίσαμεν πάντα κατά φυλάς, διε'στησαν
κατά διακοσίους, κατά έθνη, κατά μήνα,, κατ' ετος. 7;) Τό όσον ά-
νήκει η εξαρτάται· ώς, τό κατ' εμέ,/τό κατά δύναμιν, αί κατά το

.«ώμα ηδοναί==.αί τού σώματος ήδοναί. &) Τρόπον (έπιρρηματικήν,
Ιννοιαν);. ώς, καθ' ύπερβολήν, κατά κράτος, κατά σπουδήν. '

Έν συνθέσει, δέ 1) τό κάτω, ιδίως άπό .τών μεσογείων ή του πε-.
. μάγους προς τά παράλια· ώς, κατατ^πτειν, καταβάλλειν, ^χταβάί-
νετν, κχτάγεσθαι, κατίέναι (επί τών είς τήν πατρίδα επανιόντων,
εξορίστων). 2) ^ό εναντίον ώς, κατηγορώ, καταλαλώ, κατακρίνω.

Έπίτασιν (τό^ έξ ολοκλήρου ή τό εντελώς)· ώς, καταφαγεϊν,
^ατακαίειν, κατάδηλον— Ή κυρία σημασία αύτής είνε ή τού,

"· ν ιΤΤΓΛ

3$ατω,

Μετά.

§ 279. ΊΙ μετά συντάσσεται μετά γενικής καί αιτιατικής καί σηΓ
ίΐΜΡβν' συντάξει μέν 'μετά γενικής μέν 1) τό όμου· ώς, τίμα τό..

το

?ριρρηματικήν εννοιαν)
νεσθαι (=εγκαίρω.ς).

Μετ* αιτιατικής δέ 1) τό ύστερον- ώς, μετά τά τρωικά*-Κύρος
μετά Καμβυσην τών Περτώ* εβασίλευσε. 2) Τό μεταξύ ή τό έ'ν τινι*
•ώς, μετα' χζΐρχςγ έχειν τι. 3) Χρόνον (τό έν, καιρώ)· ώς, νΤ5κτωρ καί»
μεθ' ήμέραν. .

' Έν. συνθέσει δε 1-) μέθεξΐν καί κοινωνίαν ώς, μετέχω, μεταλαμ-
βάνω. 2) Μεταβολήν ώς, μετανοώ, μεταβάλλω. 3) Τό όπί.σω. ή
τό πάλιν· ώς μετάφρένον, μεταβουλεύομαι. 4). Τό ύστερον ή,τό κα-
Ϋτόπιν ώς, μεταδόρπιος, μετ.χδιώκω. 5) Τό μεταξύ· ώς,

:- *



ΣΥιΧΤΑΚΤΙΚΌ^

•(/.αϊ

§ 2 80. Ή ν/ΐέρ συντάσσεται μετά γενικής και αιτιατικής καί Ση-
μαίνει εν συντάξει μεν μετά γενικής μεν ί.) τό. υπεράνω τοπικώς έ"*
κινήσει η έν. στάσ.εν ώς, ήλιος τοδ. βέρους υπέρ ημώνκαί ,τώγ στε-
γών πορευρμενος σκιάν, αυτών παρε'χει, υπέρ της/κόμης ην».
2) 'ϊ'π'εράσπι.σιν (βρήΟίίαν)· ώς, ά.ποθνήσκ5^ν ύπέ^ τών-τεκνών..
Σκοπόν £ού ενεκα), ν) τό περί ου ό λόγος* ώς, ύπέρ τς^μη,δένα ά.ττο-
©ντ/,σκειν, υπέρ ών; είπον πάλιν ερώ. .

,Η,ετ' αιτιατικής δε 1) τό υπεράνω. τοπικώς εν κίνησες ϋ Ιν,στά*-.
σει· ώς,ναός υπέρ την κρηνην, υπέρ ώμον ηλυβ' άκωκη εγχεο^,
πλέον επί χρόγου; ώς^ υπέρ τά έξ,ήκρντα ε τη γεγονρτ^;. Ί$·μχ\-.'.·
Τνον ώς, υπέρ άνθρωπο ν φρονεί, υπέρ δύναμιν ποιεί, ύπερ χιόνος/λε-οχός.

Έν συνθέσει. δέ 1) τ ο ύ π εράνω η ύπεράνωθεν· ώς, ύπερουράνιος, ύ-.
-περάλλομαι. Τό έπε'κεινα· ώς, ύπερόριος. 3) 'χ-περοχην, κανεπί-...
τασιν ώς,-υπερεχει ν, υπερβαίνει ν, ύπίρλο<^χπρος,ύπερπλ.ουτος-
■?ιεράσπισιν· ως, υπέρμαχος, ύπεραπο\ογούμαι. 5*) ϊ^ερεφρόνησιν* μ^·
ύ^ερορώ—Ίϊ κυρία σημασία της. υπέρ είνε η τοδ υπεράνω,

ξ". Προθ-έσεις τρίπτωτο^.

Ιίαοά.

-·■-«». ...
§ 2-81. Ίί παρά συντάσσεται και μετά τών. τριών π λ. αγίων, πτώ-
σεων καί σημαίνει έν συντάξει μέν μετά γενικής μέν 1.) τό πρόσωπον^
(συνήθως) έξ ού έρχεται, δίδοταί τι μετά τών χινήσίω^, δόσεως
μαντικών καί γνωστικών ρημάτων; ώς, αγγελία ηλθε. παρά ($α.σν-
λε'ως, ήκουσα παρά £ω?φάτονς, αί παρά θεών τιμωρίας 2) Ί£α τεοι^
τικόν αίτιον; ώς, παρά πάντων όμολογςιται..

Μετά δοτικής δέ 1) τό πλησίον, (συνήθως έπί προσ. ώ<πομ)* ώς, παρΓ'
εμοί διατρίβ.ει, παραιτώ διδχσκάλω σιτείται. 2;) Εξουσία.;*- ώς, πο&-
ρά σοι κείται. 3) Κτήσιν ώς, τό ποιρ'ύμΐν να^τικρν και τό ημετερον.
4,) Κρίσιν· ως, θαυμαστότερος παρά πά.σι νομίζε τομ, ποςρ' εμοί κριτ*^
Μετ*^ αιτιατικής δ,έ Ί). κίνησιν πρός πρόσώπον η τό-πόνΤ ώς, εβί^ε-^
ται παρά Πρω,ταγόρχν. 2) Τό πλησίον εν κινήσει παραλλήλω ή. στά-
ζει (συνήθ;. επί πράγματος)· ώς, παρά τήν θάλασσαν πορεύεται, πα-
ρά τον ποτχμον κώμχι, ήσα/, παρά τήν όδόν κρήνη ην. 3) Τό εναν-
τίον ή τό έκτος τού προσήκοντος· ώς, παρά τον νόμον, παρά'φύσεν,
^αρ* ελπίδα, παρά με'λος άδει. 4) Τό μάλλον (=ύπέρ)* ώς, ϊπονζ^
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τ%σσαράκοντα, παρά μικρόν άπέθνησκεν. 6) Σύγκοισιν
πράξεις παρ' άλλήλας τίθεσθαι, ήλίου τε έκλείψεις πυκνότερο»

έκ τού πριν χρόνου μνημονευόμενα. 7) Αίτίαν ώς, παρά τήν ή-
μετφαν αμε'λειαν Φίλιππος έπηύξηται. 8) Χρο'νον κατά διάρκειαν'
ώς, οια δέ καί έλάλει παρά τον πλουν, παρά τόν πόλεμον, τιμωρά
παρ* αυτά τά αδικήματα χρήσθαι.

*Εν συνθέτει δέ 1) τό πλησίον έν, στάσει ή έν κινήσει· ώς, ^αρα-
κάθημαι, πάρειμι, πάρεδρος, παραπλεώ, παρέρχομαι. Υ) Τό έξω. του
όρθού λόγοο (πάράβασιν, διαστροφή ν)· ώς, "παράλογος, παράνομος,
•παρερμηνεύω. 3) Όλιγωρίαν ως,' παρορώ. 4)' Τό πλέον. (έπίτασ;ιν)'.
παράτολμος—Ή κυρία σημασία της παρά είνε ή τθύ πλησίον.

V" . ■ ^ός, ·

§ 282- Ή ^ρσς συντάσσεται καί μετά τών τριών .πλαγίων *τώ-

ασεβείς,προς θαλάσσης. 4) "Ορκον (κατ* έ'λ^ειψιν τού ικετεύω η όεο-·
μαι)· ώς, τήν συγγϊνειαν, πρός θεών, μή μοϊ λε'γε=τήν σΟγγένειαν
διά τό ονομα τών θεών μη μοι άναφέργις. 5) Τό ίδιον ή πρέπον ως^
ού προς άνδρός σοφού ταύτα; ού προς της ημετέρα; δόξης ταύτα. γ

Μετά δοτικής δέ 1) τό πλησίον· ώς, προς τω Εύφράττ», ποταμω.
2) Προσθήκην ως, προς τούτοις, προς· τοις άλλοις..

Με τ* αιτιατικής δέ 1) διεύθυνσιν (κίνησίν) προς τι (συνήθως
σωπον)· ώς, έρχονται προς ημάς πρε'σβεις, πλεΐν προς οίκους. 2)
Ζκοπόν ώς, μανθάνομεν πρός τό είδε'ναι τήν άλήθειαν. 3) Σύγ κρίσιν
καί άναλογίαν ώς, προς τους ζώντας τόν ζώντα έξε'ταζε, πε'ντε προστ
τέσσαρα. 4) Συμφωνίαν ώς, πρός αύλόν αδει. 5) Έναντίότητα ή κί-
νησιν έχθρικήν ώς, πρός ταύτα άντιταχθήναι, πρός κέντρα λακτίζει,
ε.πολε'μούν πρός αλλήλους, β) Άναφοράν ή σχέσιν φιλικήν ή έχθρι-.
κην ώς, άπε'σταλκά σοι τόνδε. τόν λογον δώρο ν, τεκμήριο ν μέν τής
πρός υμάς φιλίας, σημεϊον δέ τής πρός Ίππόνικον συνηθείας.

Έν συνθέσει δέ 1) κίνηιιν ή διεύθυνσιν πρός τι* ώς, προσιέναι,
προσέρχεσθαι. 2) Τό πλησίον ή τό άρμόζον ώς, προσμένω, προσή-
κει. 3) Προσθήκην- ώς, προστίθημι. 4) Τό εναντίον; ώς, προσβάλ-
λω. 5) Έπιπολήν *ώς, προσψχύω—Ή κυρία σημασία αυτής <?ν« ϊ|
^ού πλησίον η τού έκ μέρους.
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ΛΤ^'

ιτάττείν » ν

Λ ?■·■- - <^μ*σί« τ/, Λ ~ ελ*ττω<ην· ώς, επίψογο^

. .. 1 Ίς Ατέ είνε -Λ · '·>:■" -

. - % " 1 τςυ επάνω..

έν ^«ί τών ^ πλακών

ίτοιούααί τι ί) τ , ^ ώ?> ποήί' βουλεύονταιπε^

^ ^ } ° ^ ^ \ ' παντός, ούδενό*

δοτικής /Α^ας. \ ?

β ΐ^ είχόν ^

^ ^παιδί θΐΐ ' α'ν°ντων

' περ< σε (χ·ν τ φ.

^οσοφίαν σπουδάζει. 4) ϊό κατά τι- ώς, περί τούτο δεινός εί. Ρ;
ΙΙερίφρασιν αντί επιθέτων- ώς, τά περί τόν πόλεμον=τά πολεμικά;
-τα περί. .την δίαιτα ν— τά διαιτητικά, τά περί έμέ πρ^γμά-τα=τ^
εμά πράγματα.

'Εν συνθέσει δέ 1) το πέριξ· ώς, περιάγω, περ'ιβλέπω, περιβάλω

'Αμφί.

§ 285. Ή άαφί έ'χει τήν αυτήν σύνταξιν καϊ τά αυτά σημαινό^
■ μένα τής περί, καί είνε σπανία παρά τοις πεζοΐς· μεταχειρίζονται
δέ αύτην είς τους χρονικούς ή αριθμητικούς προσδιορισμού;· ώς,Κλέαρ-
χος ην, ότε έτελεύτα, άμφί τά πεντήκοντα έ'τη. Σημειωτέον δέ δη
ή άμφί καί ή περί μετ' αρσενικού άρθρου πληθυντικού αριθμού καί αι-
τιατικής κυρίου ονόματος ένδοξων ή έξοχων ανδρών σημαίνουσι πε-
ριφραστικώς ή μόνον τό κύριον όνομα, ή μόνον τους οπαδούς ^αύτοδ,
$ ομού τό κύριον όνομα καί τους οπαδούς αύτού· ώς, οί πεόί Ζήθον=τ
ο'Ζήφος, οί άμφί 'άρφέα==οί Όρφικο,ί, οί άμφί Κύρον=ό Κύρος καί οί
^παδοί αύτο^, ;



§ 2 86. Ή όπό συντάσσεται, κχί με τα τών . τριών πλαγίων πτώτ»
«εων κχί σημαίνει έν συντάξει μεν. μετά γενικής μέν 1) τό ύποκά-.
τω; ως, ο ύπό γής χρυσός, πηγή ύπό της πλατάνου ρει, ύπο μάλης
φέρει τήν βίβλο ν, 2) Έξάρτησιν καί συνοδίαν (συμφωνία ν)» ώς, χω-
ρεΐν ύπ' αυλητών, ύπό φορμίγγων χορεύειν, ύπό φανού πορεύετθαι.
'Υπο^ταγήν (σπαν.)· ώς, πάλιν ύπό βασιλέως έγένοντο. 4) ΑΙτιονποιη^
Τΐ^ον ή προτρεπτικόν' ώς, Έκτωρ άποκτείνεται.ύπό Άχιλλεως^
λύπης ύβρίζει.

Μετά δοτικής δε 1) τό ύποκάτω; ώς, τί έ'χεις ύπο τω ίματίφ;
υπό σκηναΐς, ύπό τη άκροπόλει. 2) 'Γποταγήν ή έξάρτησιν· ώς, τών>.
Ελλήνων οί μέν ύφ' ήμΐν, οί δέ ύπό Αακεδαιμονίοις είσίν, ύπό βαρ-
οίτω χορεύει,ν. 3) Ποιητικόν αίτιον ώς, ύπ' Άριστοτέλει παιδευθείς.

Με τ* αιτιατικής δέ 1) τό ύποκ&τω συνηΟέστερον έπί εκτάσεως,
τοπικής· ώ; έπορευόμην ύπ' αυτό τό τείχος, ύπο τήν σκιάν έκα&εζε-<.
το. 2) Υποταγή ν ώς, ύφ' έαυτόν ποιείσθχι πόλεις καί έθνη.

Έν συνθέσει δέ ί) τό ύποκζτω; ώς ύπόγειος, ύφαλος, υποτάσσω*
Τό κρυφίως κχί τό λάθρα ή τό σχολαίως- ώ;, ύποκλέπχω, ύπε··
ξερχομχι, ύποχωρώ, ύποδύομχι. 3) Μείωσιν (τό ολίγον)· ώ;, ύπόλευ?.
κος, υπόκωφο;, ύποπικρος—Ίί: πρώτη σημασία αύτης. είνε ή τρύ ύ-^
π οκάτω.

§ 287. Προθέσεις κατά τού; νεωτέρους γραμματικούς είνε κόφ
τά μόρια ένεκα (ένεκεν), άνευ, πλήν, άχρι, μέχρι, χωρίς, εως, ώς, νή,
*χΙ μά, άτινα τίθενται πάντοτε έν συντάξει κχί ουδέποτε, έν συνθέ-
σει, εκτός τού πλήν, δπερ συντίθεται μετά τού μ,ελος* ώς, πλέαμε-,
λής, πλημμέλεια, πλημμελώ· συντάσσονται δέ μετά γενικής, πλήν,
τού ώς, νη καί μά, άτινα συντάσσονται με τ* αιτιατικής* και τό μέν,
ώς λέγεται πάντοτε σχεδόν επί ποοσω,ι. ου· ώς, πορεύομαι ώς τόν βα-
σιλέα, πολλών φυγόντων ώς τόν Πειραιά· 1 τά. δέ ν/ι καί μά λέγον-
ται έπί δρκου* άλλά τό μέν νή έπί κατωμόσεως ^καταφάσεως), τό
δέ μά έπί άπωμόσεως (αποφάσεως)· ώς, νή Δλ' είπον ταύτα, μα Δ£*
θύκ είπον ταύτα. Προηγουμένου δέ τού βεβαιωτικού νχί, τίθεται, τά
μά καί έπί κχτωμοσεως· ώς, ναι μά τόν Δ" είπον ταύτα. Άττικώς

-ϊ Κατά του; νεωτέρους γραμματικούς τό ώς προθετικά»; λαμβανόμενον πάντοτε μετά.
«ρσσώκόυ συντάβαεται κ»ί ουδέποτε μετά το'του' ο»του δέ ευρίσκεται βυντεταγμενον με-
άίπ«τι*9ίς θεωρείται, οτι προ9|λθε.ν 1* «)ιραφ9ορα; ΰ~ο των αντιγραφέων Ττ5ί
είς· διο. διορθοΰνται νυν τοι τοιαύτα χωιία υ.το τών κριτικών.. .







>, ουκ άν εΐπαιμ.»> τό -δε μή μετά πασών τών άλλων Ιγκλ&τεων*
χη λέγε, μη ειπγ,ς, μη γένοιτο, φώμεν η μη φώμεν·,

29 4. Τό μ$ι συντάσσεται καί μεΟ' οριστικής 1) επί άπευχης
όντων πραγμάτων; ώς, ειθέ μή έγένετο. 2) Έπί ερωτήσεων,^ εν
•περίμενεται ή ποθείται άποφατικη άπόκοισκς; ώς5 μή τχ νεώτε-
άγγε'λλεις ; =ο£* όταν όμως περιμένηται καταφατική άπο'κρισιστ,
ϊται τό ου· ώς, τα αγαθά ού καί καλά δοκεΐ σοι είναι ·=ναί.

Χρτ,σις του ού και μ*) 4πι των εξηρτημένων προτάιεων»

^ 29 5. Έπί τών έξηρτημένων προτάσεων τό μέν ού τίθεται ϊ).
τάς αίτιολογικάς προτάσεις· ώς, επεί ού βούλεσθε. 2) Είς τας
ίαάς- ώς, οιδ' ότι ούκ άληθή λέγεις· ηδειν, ότι ού ράδιον εΐη. 3)

τάς άναφορικάς καίχρονικάξ, ότά ν αναφέρω ν τα ι είς ώρισμένον τι
, θετικο'ν ώς. Πρωταγόρας, όν όυτε γιγνώσκεις* ά ουκ έάτε ημάς
>ς παϊδας ποιεϊν, ταύτα αυτοί έποιειτε. Καί μετά τού δυνητικού
• ώστ, ό Τίγρις ποταμός έστι ναυσίπορος, ον ουκ άν δυναίμεθα άνευ
.οίω,ν διαβηναι. 4) Είς τάς πλαγίας ερωτήσεις, όταν ή έρώτησις
ϊτήται περί ώρισμένων καί θετικών πραγμάτων ώς, ήρώτα πώς ουκ
σ^ρόν εστί. Πρωταγόρας ερωτά, εί ουκ αίσχύνομαι. 5) Είς τάς α-
>τελεσματικάς προτάσεις, όταν τό ώστε συντάσσητάι μεθ* όριστι-
\ς "ή μετ' εύκτικης μετά τού δυνητικού άν· ώς, αί δοζαι δραπετεύ-
>σιν εκ της ψυχής τού άνθρωπου, ώστε ού πολλού άξιαί είσιν' οδ-
>ς έστιν ο συκοφαντών, ώστε ούόέν άν δικαίως αυτού λέγοντος άπο-
έχοισθε.

§ 296. Τό δέ μη τίθεται επί τών εξηρτημένων προτάσεων 1) είς
'οίς υποθετικά ς καί τελικά,ς προτάσεις· ώς, εί μη καθέξεις γλώσσαν^
σται σοι κακά* ούδέν η μάθησις, εάν νούς μη παρη· εί μη άναγκά-
[οιτο* ινα μη κακοΐς έθιζώμεθα* όπως μή θάνγίς. Καί μετά τού δυ-
>ητικου άν ώς, όπως άν μή έχοι άντιλαβην η χειρ (θουκ.). 2) Είς
χ&ς διστακτικάς προτάσεις* ώς, δέδο ικα μη άποθάνη· εδεδοίκειν μή
κποθ'άνοι. 3) Είς τάς άναφορικάς καί χρονικάς, όταν άναφέρωνται εες
άόριστον καί ύποθετικόν τι· ώς, ά μη οίδα, ουδέ οίομαι είδέναι* σα-,
θοόν Ιστι πάν, ό,τι άν μη δικαίως η πεπραγμένον, μεγίστη γίγνεται
σωτηρία, όταν γυνη τις πρός άνδρα μ ή διχοσταττ)· όποτε μή φαίεν,
άπάγοντες άπέκτεινον- επεί μη άντανάγοιεν, άναχωρούντες ήσύχα-
ζον. 4) Έίς τάς πλαγίας ερωτήσεις, όταν ή ερώτησις γίνηται περί
Αμφιβόλων καί άορίστων πραγμάτων ώς, ήρώτων, εί μηδέν φροντί^
'^οι τών παρόντων. 5) Είς τάς άποτελεσματικάς προτάσεις^ οτβςν το
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ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΙ ;

ώστε (ω;) συντάσσεται μεθ' ύποτακτικής ή προστακτικής* ως, ώστε
μή4άποκάμν}ς, ώστε μή λίαν στε'νε. *

' Σημ. Τό ού ποΛΛάχις, άΛοφάσκον μονήρη τινά Λέ^ιν, Ισοόνναμεί
τφ στερηζικω α' διό συντάσσεται, εί ραϊ ποΛυ σπανίως, χαϊ μετά τε.ΐι-
χών χαϊ υπερθετικών προτάσεων χαϊ επομένως ριεθ* υποτακτικής η εό^
κτικής' οίον, οντ' άργύριον ούτε χρυσίον ό ιό ους άνα πείσεις με, όπως
έγω ταΖτ ούκ' *Αθηναίοις γράσω' έάν δέ ου <ράσκ>} = άρνήται.

Τό ού καί μη έπί άπίρβμοράτοα.

§ 29Τ. Τό άπαρέμφατον δέχεται τό μη, άλλά πολλά τών ειδι-
κών δέχονται και τά ού· ώ;, αίροΰμαι μή ραθυμείν, χρή μή καταφρο-
νεΐν τού πλήθους, ομολογείς μή είναι άγαθόν μηδέ καλόν^φημί αύ-
τόν ού διαμενεΐν, ηγούμαι αύτούς ού τι διαπράξασθαι. Και μετά τοδ
δυνητικού άν ως, οίος έστι μή άν ά παρνηθήναι, οίεσθε ούκ άν αύτην
λαβείν *, I

§ 298. Τό μή τίθεται καί δταν τό άπαρέμφατον έξαρτάται άπο
τού ώστε (ως) άνευ ή μετά τού δυνητικού άν ώς, .ώστε μηκέτι άμαρ-
τάνειν τοιαύτα αύτοΐς εϊργασται, ώστε μήτ'άν ψευδόμενον δεινό-
τερα τών ύπαρχόντων κατηγορήσαι. Άλλ' δταν τό αποτέλεσμα θεώ-
ρήται πιθανόν, τότε τίθεται, εί καί πολύ σπανίως, καί τό ού* ώς, ύ-
μάς πάντας είδέναι ηγούμαι τούτον ούτω σκαιόν, ώστε ού δύνασθο^ς
μαθεϊν τά λεγόμενα.

§ 299. Τά κωλύσεως, αρνήσεως, απαγορεύσεως κα: εναντιώσεως
σημαντικά ρήματα (κωλύω, εΐργω, κατέχω, άπέχω, άπαγορεύω, ά-
ποτρέπω, αρνούμαι κλπ.) άπαιτούσι τό άπαρέμφατον συνήθως μετά
του μή, δπερ δέν άναιρεϊ τήν τού απαρεμφάτου εννοιαν, άλλά μάλ-
λον επιτείνει τήν φύσει ένυπάρχουσαν έν τοις τοιούτοις ρήμασιν άρ-
νησιν ώς, έκώλυον αυτόν μή προσεύ^εσθαι, άπαγορεύω μή ποίεϊν
έκκλησίαν, ήρνούντο μή πεπτωκέναι, άπέσχοντο μή έπί την χώροεν
στρατευσαι. "Οταν δέ τά ρήματα ταύτα λέγων ται μετ' άρνήσεως,
τότε είς τό άπαρέμφατον αύτών προτίθεται καί τό ού (ούχί) μετά το
μή—μή ού' ώς, ού κωλυσόμεθα μή ού μαθεϊν, ούδείς άρνεϊται τήν
έρετήν μή ού καλή ν είναι, τίνα ο'ίει άπαρνήσασθαι μή ούχί έ πίστα-
σθαι τά δίκαια

Το ού και μη επί μετοχής. ·

§ 300. Ά πα σαι αί μετοχαί δέχονται τό ού πλήν της ύποθετικης>
► ■ ■ -

Το είίιχον άϊίαρε^ατον, οταν έ'χ^ τον δυνητιχον £ν, δέχεται το ου,το δέ τελιχον το





Περί τών ©δ μη και μ$ι ού.

§ 304. Έκ τής παραθέσεως τώ/ ού καί μή γίνεται το ού ρ.ή
μή ού, άτινα έχουσι δι άφορο ν εννοιαν κάί σύνταξιν. ,-

§ $05. ά. Τό ού μή σημαίνει άρνησιν έμφα^τικήν ϊίάί συντάσσε-
ται μετά β' συνήθως άορίστου υποτακτικής η μέλλοντος οριότι»|ς*
ώς, ού μή λάβ/ις, ού μή πιστέύσωζττόχι δέν $ά πιστεύσω. ΣπαΤιως
δέ κάί μετ' ένεστώτος ύποτακτικής· ώς> ού μή δύνηται βασιλεύς η^
μας καταβαλεϊν. 1

Σημ. Τό ού μή έπϊ ερωτήσεως συντάσσεται μετά, μέ.Ι.Ιοντος οριστι-
κής β' προσώπου, χαϊ σημαίνει ενζοΫον άπαγόρευσιν οιον, ού:μή
Λήσεις ;=μή Λα.Ιήσης.

§ 306. Μεταξύ του ού κάί τού μή δυνατόν νά παρεμπίση καί
άλλη λέξις· ώς· ού σοι μή μεθέψομαι, άλλ' ,ού ποτέ έξ έμού γε μή.
πάθνις τόδέ, .

§ 307. β'. Τό μή ού (μή ούχί) σημαίνει άπλην άρνησιν καί ούχί
έμφαντικήν ώς τό ού μή, καί συντάσσεται μετ* απαρεμφάτου ή ύπο-
θέτικής μετοχής, δταν προηγήται άρνήσις ή λέξις αρνητική· ώς, ούχ
δσιόν σοί εστι μή ού βοηθεϊν δικαιοσύν·/) (Πλτ )· αδύνατον ην μή ού
μεγάλα βλάπτέίν, ούκ άν άξιόπιστος είήν λέγων μή ούχί πρότέρον
φανείς οιός είμι, δυσάλγητος γάρ άν εΐήν τόιάνδε μή όύ κατοικτέί-
ρων εδραν. 2 'ΐτι δέ μετ' απαρεμφάτου συντάσσεται τό μή ού, δταν
τό ρήμα, εξ ου τό άπαρέμφατον εξαρτάται, είνε κωλύσεως, απαγο-
ρεύσεως, αρνήσεως καί έναντίώσεως σημάντίκόν μετ' άποφατικού τί-
νος μορίου (§ 299)· ού κωλυόμεθα μή ού βοηθεϊν^ ουδείς άρνεϊ-
ται τήν άρέτήν μή ού καλήν είναι.

§ 308. Έπί δέ τών διστακτικών προτάσεων (§ 192) συντάσσε-
ται μεθ' ύπότακτικής μέν (ή μέλλοντος οριστικής), δταν τό ρήμα^
έξ ου έξαρτάται, είνε αρκτικού χρόνου· μετ' εύκτικής δέ, δταν τό ρη-
μα είνε ιστορικού* ώς, δέδοικα μή ού θεμιτόν η· φοβούμαι, μη ού"Λ
άποθάν·/}· έδεδοίκειν μήούκ άποθάνοΐ' έφοβεϊτο μή ού δύναιτο έκ τής-
χώρας έξελθεΐν τής βασιλέως.

4 Οί παλαιοί γραμματικοί ελεγον, δτι το ου μίι συντάσσεται δέυτε'ρώ άορίστω υποταχτι—
κ?ίς, και ίν ελλείψει αύτοΰ μίλλοντι οριστικές" άλλ' ού πάντη όρδως'διοτι ό δαϋησινος χά-
νων ό ορίζων, ότι τό όπως, όπως μ τι καΐού μή συντάσσονται μετά του β' αορίστου ίιπο-*
ταχτιχϊΐς καί εν ελλείψει αύτοΰ μετά μέλλοντος όριστικϊΐ; καί ουδέποτε μετά α' ένεργ,
μέσου άορίβτου ύποτκχτιχίΐς δέν άληθευει κατά πάντα· διότι τά μόρια ταΰτα ευρίσκονται
κίοτε συντεταγμένα χαί μετά ά "ενεργητικού $ μέσου αορίστου υποτακτικές.

2 Σημειωτέον ότι τι πρότασις, είς ην άροδίδοται ν μετά τοΰ μ ή ο ύ ύπο9ετΐκί)μ«τοχηί
έχει πάντοτε τον ίυνητιχόν αν.



ΤΗ5 Κ^ΗϋΒΒΐΒ ΓΑ022Η2. ^

00*. Τό υ ν τίθεται εϊτανβα, ν ^

της δινζακτϊχί/ς ^ροτάσετ^·' V**" «ν^ίακ ζήνέχφραζομένηΓ

}===£ήπως), δέν δύναται ν0άΡ * * ** ** Ι'δνον, δισταχτιχόν δν
6*οθάνν Λέγει όμή Μι&Ιιώ>. ζοΗο' Λ* τό μένδέδοιχα μή

μαϊ μήπως άχοθάνγ), τό δέ δ ε'δοίχα***™* Τοσοϋ)'τ(< ( =<ροβοϋ-
0&Τ ιόν θάνατον αντοο ( ==-,»;>/» ούκ ά^οθάνη Λέγει ό έπιθν-

Γ { ^ °νουμα ι μιρΟος δέν άπνΜνν;.

Περί επιρρημα'των>

-----Γ". - - ; .

"λίαν πρώϊ, Λάνϋ σαφώ?> άλλοθί ττου, πάλαι ποτέ *λττ, Δυνατόν
δέ καί πλείονα του ενός· επιρρήματα νά αποδοθώσιν εις τό αύτό ρη-
μα: καλώς καί δικαίως καί δεόντως πέποίηκε ταύτά.

§ 3ΙΌ. Τά επιρρήματα ώς πρός Τήν σύνταξιν διαιρούνται κυρίως
είς τέσσαρας τάξεις· ά) Είς >τά μετά ρημάτων συντασσόμενα. , β')
βίς'νά μετά πλαγίας πτώσεως ούσιαστικού.. γ) Είς τά μ'ίτ' έπίθε^
/Π»>ν. δ') Εις τά μέτ' άλλων επιρρημάτων.

/ Α'. Έπφρήματα μετά ρημάτων συντασσόμενα.

§ 311. Τά επιρρήματα Λροσδιορίζοοσι τά ρήματα, κυρίως τετρ*^
£ώς, κατά τόπον, χρόνον, τρόπον (ποιότητα) καί ποσόν, διό και ταύ^
τα είνε κυρίως τεσσάρων είδων : τοπικά, χρονικά, τροπικά καί ποσό-
τητος σημαντικά.

.ά. Τοπικά επιρρήματα*

§ 312. Τά τοπικά επιρρήματα σημαίνουσι τόπον ή εν στάσεί ή
εν κινήσει, ήτοι τήν εν τόπω στάσιν, τήν άπό τόπου κίνησιν καί τήν -
είς τόπον κίνησιν (§ 13 Ο)1,συντάσσονται δέ τά μέν κινήσεως σημαν-
τικά μετά τών κινήσεώς σημαντικών ρημάτων, τά δέ στάσεως μετά
-τών στάσεως* ώς, ούρανοθεν έρχεται, οΐκαδε πορεύεται, ίωμεν έκεϊ-
«ε, εϊσω φέρονται, αυτόθι μένει, Άθήνησιν οικεί, ένδον -ήν κλπ.

§ 313. Τά μέν είς ον καί η λήγοντα σημαίνουσι στάσιν καί συν-
τάσσονται μετά τών στάσεως σημαντικών ρημάτων, τά δέ εις
μαίνουσι κίνησιν καί συντάσσονται μετά τών κινήσεως" σημαντικών
ρίαμάτών· ώς, καί που εστίν ούτος; πού κειτάι ή βίβλος ; πη στώ ;
ποι,βώ; όποι ελθη, Άλλ' ε'νίοτε είτε διά τήν μετά κίνησιν ^τάσιν,'
*ίτε δια σύμπτυξιν τών εννοιών, συντάσσονται καί αντιστρόφως τά



ΣΥΝΤΑΕΪίβόΜ

ρ. Ι ν εί- ον καΐ η μετά κιν/,σέως σημαντικών ρημάτων, τ» δε έΐς
μετά στάσεως· ως, που βάγτος ; δπου βέβηκεν ουδείς πγ βω ·
π-/) τρέψω; δποι γης εσμεν.

Σημ. Τό ένζανθα, ένθα. (συνήθως μετά τον δη) χάΐ εν&ςγ*
Λαμβάνονται ενίοτε χα) χρονιχώς' οίον, ενταύθα ειπίν ό Κϋρας, ενθφ
όή ό Θρασύβουλος ε.ίεζεν.

§ 314. Σημειωτέον δτι, εάν δλον τόπου τινός εκφράζεται δι"
επιρρήματος και εϊνε άνάγκη νά σοΥεκφρασθγί και μέρος τι αύτοΰ, τδ
μέρος τοΰτο φέρεται &ιά πλαγίας πτώσεως μετά της ταυτόσημο»
τφ επιρρ-/;ματι προθέσεως· ώς, άπ*?ρεν 'Αθηνηθεν εκ του Πειραιώς^
απέρχεται οίκοθεν εκ της Αττικής, κατηρεν 'Αθτ,ναζε εις τον Πει-
ραιά* πορευόμεθα οΤκα^ε εις Πολεμάρχου, ελθόντες οΐκαδε ως εμ,ί^
μένει οίκοι έν Άττιχ,γ. Έάν καί τό δλον και τό μ.ε'ρος παρίστανται
εν στάσει προθετοπτ'ώτως, τόμέν δλον φέρεται £ιά δοτικής μετά της

τό μέρος οι* αιτιατικής μετά της χατά' ώς, εύροις <£ν αύτδν
έν Κορίνθω κατά τό Κράνειον.

Σημ. ΠοΙ.Ιάχις στάϋεώς σημαντικών επίρρημα συντάσσεται μετά,
κινήσεως σημαντικού ρήματος, χαϊ τουναντίον κινήσεως σημαντιχδκ ε-
πίρρημα συντάσοεται μετά. στάσεως σημαντικού ρήματος δυνάμειπροη-
γονμενης κινήσεως η στάσεως, ή δυνάμει, σνμπτύζεως έννίιών (§ 372,
οίον, έ-νταϋθα κατέφυγε, παρασκευάζεται οϊκαδε χΛπ.

β', Χρονικά επιρρήματα.

\ :·7.

§ 315. Των χρονικών επιρρημάτων τά μεν σημαίνουσι χρονον ενε-
στώτα, τά παρελθόντα, τά 8ε μέλλοντα, τά και τά τρία ση-
μεία του χρόνου* $ιό συντάσσονται τά μεν σημαίνοντα ενεστώτα χρο'-
νον μετά ρήματος ενεστώτος χρόνου, τά σημαίνοντα παρελθόντος
μετά ρήματος παρφχημένου χρόνου, τά σημαίνοντα μέλλοντα με-
τά ρ'/,ματος μέλλοντος χρόνου, τά δε σημαίνοντα και τά τρία ση-
μεία του χρόνου μετά ρήματος παντός χρόνου· ως, νυνί γράφω, χθες
έγραψα, αύριον γράψω, άρτι έπεπαύμην, νυν γράφω, γράψω, έγραψα.

γ'. Τροπικά και ποιότητος σημαντικά επιρρήματα»

§ 316. Τά τροπικά και ποιότητος σημαντικά επιρρήματα Συν-
τάσσονται μετά παντός χρόνου ρήματος* ώς, καλώς λέγω, λέξω, Ι-.
λεξα, εϊρηκα- ορθώς ποιώ, ποιήσω, εποίησα, πεποίηκα κλπ.

ΣημΙ Τό μέν εν ποιεϊν, χαχώς ποιεΐν εϊνε ένεργητιχά=εύΐργεζεΐτ^
κακοποιεί) τό Π εύ πάσχειν, χαχώς πάσχειν εϊνε ΛαθηζΜά,-^κϋίρ*·



"ΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ



— ΓΓΝΤΑΚΤΙΚθΝ ;

μεσολαβούντος τον ή (% 45,17, ά.}· οίον, μάλλον ή
Τον άγαμαι, συ μάλλον ή έχεΐνός μι ώρελεϊ' ωσαύτως χαϊ μετά, ρήμχζ^

τής αυτής έγ κλίσεως*. οίον, ώφε.Ιώ μάλλον ή βλάπτω εργαζόμενος*

β'. "Επιρρήματα μετά δοτικής συντασσόμενα.

§ 320. Τάμετά δοτικής συντασσόμενα έπιρρήματά είσι τά εξής*
• 1) Τά μεσότητος, τά παραγόμενος έξ έ πι θέτων μ,ετά δοτικής συν-
τασσομένων ώς, ομοίως τοις- άλλοις, ομοφώνως, όμ ο λ ο γ ο υμ έ νως τοις
«ίρημένοις.

2) Τά αθροιστικά· ώς, άμα τ>) ήμερα, ομού τοις άλλοις κλπ.

Τά δέ μετ' αιτιατικής συντασσόμενα επιρρήματα είνε μόνον τά ά-.
μοτικά, τά οποία οξ νεώτεροι γραμματικοί συγκατχλέγουσιν εις τάς
προθέσεις· τήν δέ σύνταξιν αυτών ζήτει έν § 2-87·.

Γ'. Επιρρήματα μετ' επιθέτων συντασσόμενοι,.

§ 321. Τά μετ' επιθέτων, συντασσόμενα έπιρρήματα είνε κυρίως
τά έπιτατιχά, τροπικά καί αριθμητικά* ώς, νήες παντελώς κεναι, δ^.
λως σοφός, λίαν επιμελής, σφόδρα δίκαιος, δ^ίς έν, έκατόν δις.

Δ,'. Επιρρήματα μετ' άλλων επιρρημάτων συντασσόμενα.

§ 322. Τά μετ' άλλων επιρρημάτων συντασσόμενα έπιρ3ήμα.τα
είνε κυρίως τά έπιτατικά, τοπικά καί χρονικά* ώς, λίαν καλώς, πά-
νυ σαφώς, ένταϋ^ά που, πάλοςι ποτέ, άςί ποτέ, πάλ<·ν αύθις, νύνπρώ~
τον κλπ.

Στμ, Τά έπιτατιχά επιρρήματα, τιθέμενα μετά τών επιθέτων
τών τροπικών επιρρημάτων, όίόουσιν είς αυτά έννοια!^ νπερθετι-χόΰ' οί-
ον, Λίαν οοφός~σοφώιατος, πάνυ κα.Ιώς γράφει=^χάίΙλιστα} λίαν τα-
χέως τρέχει—τάγιστα, κλπ.

Περί επιφωνημάτων.

§ 32$. Πάντα τά επιφωνήματα συντάσσονται μετά τών. πτωτι-
-κών καί ουδέν σχεδόν μετά τών ρημάτων διαιρούνται δέ ως πρός
τήν σύνταξιν είς δύο, είς τό κλητικόν καί είς τά παθηματικά.

ά) Τό κλητικόν επιφώνημα συντάσσεται ρ.ετά κλητικής, καί τί-
θεται έπί τών αναφωνήσεων- οίον, ώ φίλε, ώ άνδρες Αθηναίοι, ώ άν-
δρες; δικασταί, ώ λε'γων ςύχερώς δ,τι άν βουλη&7)ς.

β') Τά παθημχτι/.α επιφωνήματα συντάσσονται διχώς .*· 1)μετ* ο-
Ί^χστι^ής ή κλητικής, σημαινοί^ης τό πάσχον ·πρ^ώπον·\οίον.



^ΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛ3ΣΣΪΪΣ.

ί^μω^ Ιγώ ! οΥμόι τάλας .' ώ.μοι εγώ τί ττάθω ! φευ, <ρδ3,
άθλία. 2) Μετά γενικής ση<Ααινούση; τό. αίτιον τοΰ ψυχικού παθη--
ματος· οΤον, φεύ. τής άνοίας ! ώ. τής μωρίας ! βα-βαΐ' τής. κακίας
οιμοι τών κακών.! 3) μετά δοτικής ή αιτιατικής, σψ*ινούσης ,
πάσχον πρόσωπον* οίον, οϊμοι. τω ταλαιπώρω I ούαί μοι ί αϊ με ΰει.'
λην! ' ;

Σημ~ Ή: γενική τίθεται εν/οτβ χαϊ άνευ έχιγω^ήματος' οίοι,
ΰνστνχίας! τής αναίδειας !;

Περί συνδέσεως λόγων καί τών. μέρων αυτών.

§ 324. Σύνδεσις λέγεται, δταν προ; εντελή εκφρασιν τών ήμετε'*.
-ρων διανοημάτων ή βουλευμάτων άναγκαζώμεθα νά συνάπτωμεν λε-
ξιν μετ' άλλης .λέξεως, ή πρότασιν μετ'άλλης προτάσεως, ^ *ώλον
μετ' άλλου κώλου, ή περίοδρν μετ' άλλης περιόδου, ή. παράγραφον.
ματ* άλλης παραγράφου,

§ 325. 'Η-σύνδεσις είνε διττή, εξωτερική (κατά παράταξαν),ή
εσωτερική (καθ' ύπόταξιν). Καϊ εξωτερική μεν λέγεται ή σύνδεσις,
σταν ισοδύναμοι.προτάσεις παρατίθωνται ανεξαρτήτως άπ'αλλήλων,
ούτως, ώστε- η μία δύναται νά ύπάρξ·/] καί άνευ τής ετέρας* ώς, διά-
λεγε ται καί περιπατεί, ζγ ή άπέθανεν, ούτε ε'ίρηκα ούτε λέγοιμι. άν.
•Εσωτερική δε', όταν ή μία. εξαρτάται άπό της άλλης ούτως, ώστε
άνευ αύτης δεν δύναται νά ύπάρξ-/)· ως, επειδή εστί-τυφλός, ούχ-ό'
ρψ εάν ης φιλομαθής, εσει καί πολυμαθής.

§ 326. Αί εσωτερικώς λοιπόν συνδεόμεναι προτάσεις είνε δύο ει-
δών, κύριαι (πρωτεύουσαι) καί ύποταγεϊς (δευτερεύουσαι)· καί κύριαι-.
μέν λέγονται α] σημαίνουσαι τήν Γ κυρία ν έ'ννοιαν, υποταγείς δέ αί ση-
μαίνουσα* τήν ύποδέεστε'ραν, ήτις τίθεται προς συμπλήρωσιν τής.
κυρίας· όθεν έν ταϊς άνωτε'ρω προτάσεσιν αί μέν ούχ ορά κ&ί έ'σει πο-
λυμαθής, είνε κύριαι, αί δέ: επειδή έστι τυφλός καί εάν γς φιλομα-
θής, είνε υποταγείς.

Σημ. Λννατον εν τγ.αύιή περιόδΐύ η έν τφ αύζω χωλφ νά ΰχάρ-
χωσι δύο η και πλείονες κύριαι προτάσεις, καϊ δύο ή πλείονες υπο-
ταγείς*· δυνατόν δέ και άπό υποταγοϋς προτάσεως νά ίζαρτάζαι άλλη ,
ύ/ΐοταγής.

, § 327. Άίπχσαι δέ αί ισοδύναμοι προτάσεις, είτε. κύριαι είνε εί-
τε υποτ*γεϊς, λέγονται όμοταγεΐς (ομοειδείς) καί συνδέονται, εξώ.τε-
^ικώς.

§ 328-. Ειδηδΐ τής συνδέσεως είνε δέκκ* διό καί δέκα ειδών προ*»







^ΝΤΑΚΤΙΚΟΛί

«I ην=ούδέ νχ πλέύσωσιν. ίτο δονατόν,.^ολ^

^ώνωσι τούς νεκρούς; ουδέ Ιστάναι χαμαί, ουΧ οπως

Β'. Διχζ^υκτικαΐ «ρ,ρτάσείζ·

** 3391 Αί ^ζευκτικχί προτάσεις είνε όμοτχγεϊς καί συνδέοντα.

τών διαζευκτικών συνδέσμων ή—Κ,
?Γντε; ε*^-ϋντε, άντβ.—άντε, ήντε -ήντε; σημαίνουσι ΛΛχ.
^ (^^ον) δύο \ περισσότερων εννοιών I δ» ^^^
Ι* δταν θδ'λωμεν εκ δύο * περισσοτέρων έννοιων - θκτω^ν.

νχδρο^ 4ςλοιπ*ς· οίον,'Λ * **

νηρ εστω, ή ή'ΐδ,υ,ενεύ; ή δϊος 'Οδυσσεύς. ^

; § 340. Ό $ τίθεται δις ή πολλάκις κατά τήν χρβίαν τουλογου^

^ - δύναται κχίΤχ παοχλειφθ*, δταν δέν απχιτηταιε^

^^ς. οίον, δό; μ01 /ρυσόν ή-άργυρον ή τι

* £41 «η » » -α ν*Α τίθεται, όταν εινε ανκγ*

3 341.. ο ϊιΈοι προτάσσεται του και τιο*^ ^

" η νά εξχρθί) το πρώτον τών- διαζευγνυμένων μερών οιον, ητοι. αγ*-.
ος ή φαύλη*-

*η

«6.

?αύλος.

υ ο*η _

. . υ·«υνϊ.τικ»ν συν**»»»»"** Λ" « (»·?***

οριστικής ή ευκτικής ή κχ\ υποτακτικής (επί διχπορήσεως), ε τι,
«ε καί μετά μετοχής· οί δέ λοιποί μεθ* υποτακτικής (§- 159, δ'·)»
οιον, είτε. ευγενής πέρκας, είτ' έσθλών. κακή· ε'ίτε έκ.φύσεως μνή-
μονες είεν οί παίδες, είτε καί τουναντίον επιλήσμονες· έβουλεύοντο
είτε κατακαύσωσν τους άνδρας, είτ' άλλο τι χρήσω νται· εΐτ* άρα
χρήσιμόν τι. νομίζων. αυτόν είναι, είτε καίάσφαλέστερον ούτως
ηγούμενος· έάν τε βούλρ, έάντε μή' άντε άρχων» άντε ιδιώτης ών .
τυγχάν/)· ήντε. πρός εω,'ήντε προς έσπέραν, ηντε πρός άρκτον, ηντε,
^ρός μεσημβρίαν 'άρξηται πορεύεσθαι. Έτι δέ καί διά τοδ ,κάν(τε)—-
*άν(τε)· οίον, κάν ρήγμα·/) κάν στρέμμα κάν άλλο τι.

"Γ*. Άντιθ^τικαί ηέναντιωματικαίπροτάσ^ς*

§ 343. Αί άντιθετικαί ή έναντιωματικχί προτάσεις εινε όμοτα*
γεΐς καί συνδέονται έξωτερικώς διά τών αντιθετικών ή ένχντιωρχτι-
κών συνδέσμων, μέν—δέ, μέν—*άλλά, μέν—δμως, μέν.—άλλ' δμως,

^■-■ Υράμμ,χτιχοΙ ελεγον «9· δ:αζ?υχτικ5ΐ σύνδεβαοι δι«ζιυγνυ905ΐ ιιΛν τ^ςίν-·

νίΐχί, σανδίουβι δί τί; τφβτάΐεις»·



• , ,,Λν μεν—"Υ6 0Τον, ο-

μεν-μέντο, (^'^^ο^, «
Λ*ουσι δε αντίθεση ή έναντίωσνν όυο Λ Λρος ΐ' ^υ μ^

V- ^ος βραχύς, η δέ τέχνη ^ \ έν ϊ» *****
μαχητής· ή φύσις βουλεται ^ - ^ κλ*·

ού* ήΟελεν, δμως δ'ήναγκάσθη οαοΤ,ο { ^ _

ί § 344. άντίθε,σις λοι#* ϊ^*1
^αί του ΑΪ

5 «η ,

τίθεται ενίοτε καί άνευ τού δέ καί μάλιστα μ&τα
^ εττεΐτ ή, δταν μετά. το πρώτον μέν, έπιφέρηται τό είτα

Α., ' ■"-· οιότι ταύτα συνήθως τίθενται άνευ τού δε'· οίον, αίσχυν1-

ον τούτο, είτα ή έπειτα έκεϊνο. Καί τούναντίον τίθεται ο δε, -
νευ τού μ^ δταν έκ τής ακολουθίας τού λόγου εύκόλως εννρτιται, η
όταν, ειν,ε μεταβατικός ή προσθετικός· οίον, έδίδασκες γράμματα, ε-
γώ δε Ιφοίτων— μέν έδίδασκες γράμματα, εγώ δέ έφοίτων' βου-
*ομαι δέ ςιτςεΐν.

§ 346...Είς άντιθετικήν σύνδεσιν ύπάγεται καί ή·*»Τ'
και" βε'σιν σύνδεσις, ήτις γίνεται διά τού ού—άλλά, μή—αλλκ, ο-
ταν είνε άνάγχη έκ δύο έννοιών νά άρθ?ί ηπρώτνι και νά τεθη ή Δευτέ-
ρα- καί αίρεται μέν η έχουσα τό ού ή τό μη, τίθεται ^έ ή έχουσα τον
άλλά, όστις διά τούτο ενταύθα καλείται θετικός- οίον, μέτρον όε
αύτω ούχ ή ψυχή, άλλ'· ό νόμος έστίν· άγάπα. μή τήν ύπερδάλλοι^
σαν κ,τησιν, άλλά την μετρίαν άπολαυσιν. ν

Σημ "Οθεν ήμεν έχουσα τό ού ή τό μή πρόταση Λέγεται
χαί προηγείται· ή Μ έχουσα τόν άΜά βέσις χαϊ έπιγέρεται· πο.ΖΛα-
χις δμως προηγείται ή θέσις και επιφέρεται ή άρσις· άλλα αλ-

λά μετατίθεται είς τήν άρσιν, τιθέμενος πρό χοϋ ού ή τοΰμη (—-αΛ*
ού, άλλά ιιι'ι}, χαί ισοδυναμεί τω καΐ(=*αΙού, χαϊ μή/ οιον, οί
-« » * .-/ ·- ένίκησαν==θ ύ

ρόγονοι δι'

τήν τύχην ί νίκησα ν είναι βού.Ιον τά περί τήν έσθψ
Τ α φιΛόχα.Ιος, άλλά μή χαΛΛωπισ τής=μή χα.ΙΜ*Χΐστής, άΛΛάφιΛά-
ΐεα.1ς>ς=2>ι.ίδχαλος κα)μή ΧαΛ,Ιωπ,ιοχ.τφ.



Δ'- Συμπερασματικά! προτάσεις. ·

§ 347. Αί σ.υμπερασματικαί προτάσεις, εΐνε υποταγείς κχί συν·»,
δ^νται εσωτερικώς δ.ι& τών συμπερασματικών συνδέσμων ουν, τοί-
νυν, άρχ, ώστε κλπ. σημχίνουσι δε συμπέρασμα προηγουμένων σκέ-
ψεων η συνέπειχν προηγουμένων πράξεων διό οί συμ-περχσματικόί η,
Συλλογιστικοί λόγοι σύγκεινται εκ δύο μερών, των οποίων το μεν -πρώ-
τον περιέχει τάς ένεργηθείσας πράξεις, τό δΙ δεύτερον, τό συμπέρα*-.
©μα (την ακολουθία ν), καί δια τούτο καλείται συμπερασματική -η
συλλογιστική πρότασις* οίον,ϊάναρχίφ ούν χχί άδοξία Ινόμιζεν ημάς
απολέσθαι· δει ουν πολυ τους άρχοντας επιμελεστέρους είναι τους νυν.
τών πρόσθεν ε'ί εισι βωμοί, είσί καί θεοί· άλλα μην είσν βωμοί, άρα>
και Θεοί· ταχύδέ τά έν τφ πχραδείσα) Θηοία ό Κύρος άνηΧωκ$ι, ώστ-
τεό Αστυάγης οΰκ.είχεν αΰτώ συλλεγειν Θηρίακλπ,

Ε'. Αιτιολογικά! π-ροτάσεις.

§ 348. Αί αΐτιολιογικαΐ προτάσεις είνε ύποταγεΐς καί συνδέοντος,
εσωτερικώς- διά τών ^αιτιολογικών συνδέσμων έπεί, επειδή, δτι, διό"-,
τι, γάρ κλπ. σημαίνουσν δε αίτιον αιτιατού τίνος· διό οί αίτιολο--
γικοί λόγον σύγκεινται έκ δύο προτάσεων, έκ. της σημαινούσης το,
αίτιον καί έκ της σημαινούσης τό -αίτιατόν· και η μεν σημαίνουσα-,
τό αϊτιον εΐνε ή κυρία, η δε σημαίνουσα τό .αίτιατόν η υποταγής καί
«χει τους αιτιολογικούς συνδέσμους* τίθεντχι δε αί αίτί.ο~λογνκαί προ-.
τάσείς είς όριστικην (συνηθ,)' διότι, ίνα πρόκυψη αίτιατόν (άποτέ*
ϊ,εσμα), -^ρεπει τό αίτιον νά εΐνε πραγματικό ν κ,αί αληθές* οίον, ε-
πειδή εστι τυφλός, ούχ ορά* μ ή λε'γε ταύτα· ού γάρ άνέξομαι ν,λπτ.

Σημ. Των αιτιολογικών συνδέσμων ό μεν επεί χαΐ επειδή αίτιοΛο
γοοσι συνήθως τά, κατωτέρω, 6 δε γάρ, διότι χαϊ καθότι τα ανωτέρα*,
όΙ δέ Λοιποί καϊ τά, ανωτέρω" ό δϊ έπεί χαI επειδή Λαμβάνονται πο.Ιϊ
χώ χρονικώς.

ίΐερ* συντακτικών σχημάτων.

§ 349. Σχήμα συντακτικόν 1 λέγετοα τό Ιδίωμα-, καθ' ο οί
χαίοι "Ελληνες γράφοντες η λχλούντες χάριν έμφάσεως η συντομίας
παρέβαινον εκουσίως καί έν γνώσει τους συνήθεις καί κοινούς κανόνας
τη» συντάξεως, διό διαφέρει τό συντακτικόν σχήμα τού σολοικισμού,
κχθότι τό μεν σχήμα εΐνε μεν παοάβασις των συντακτικών κανόνων,.

Ί λέγεται βυνΤΛΧπκον προς διάχρίδίν τον ρννΓο^.κδυ υμ γρααμ^τικον

*
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I../

εκοοσ&ε ο(ίωζ *αί εύχρηστος παρά τοις άρχαίοις, ό £ε σολοικισμοί
βίνε παράβασις άκουσία καί άχρηστος παρά τοις άρχαίοις. 1 - Είδη
^δέ τών σχημάτων είσί *υρίως οκτώ, ύφ'ά ύπάγονται έτερα είδικώτέ-

^α σχήματα,

' Α\ Σχ^μα χαϊά ούνεσιν»

1^· ' '' ' ' '·Μ·|

§ 350. Σχήμα κατά σύνεσιν λέγεται τό ιδίωμα της ελληνικής
γλώσσης,· καθ' όΛ ή σύνταξις γίνεται κΛτ* εννοιαν καϊ ούχί κ<*τά λέξιν,
• Διαιρείται δέ είς δυο, είς τό κατά τό νοούμενον ή σημαινόμεχον, καί

είς τό συνώνυμον.

ά) Σχήμα κατά τό νοούμενο ν ή κατά τό σημαΐνομενον λέγεται, δ
ταν τά "περιληπτικά καί περιεκτικά ονόματα, ε'ν ΙνΙκώ άριθμφ όντα,
συντάσσωνται μετά πληθ. ρήματος ή επιθέτου καί μάλιστα μετοχής
(§ 1 5,2, 5 °'ον> ® £*μος εψ^φίσαντο, ή πληθύς εφασαν, τό

πλήθος οίονται, τό στρατόπεδον άνεχώρουν, ό όχλος ήθροίσθη θαυμά-
ζοντας, το στράτευμα έπορίζετο σϊτον κόπτοντες τούς βούς καί όνους,
φάλαγγες ελπομενοι, ή βουλή ήσυχίαν είχεν ουκ άγνοούντες.

β') Σχήμα κατά τό συνώνυμον λέγεται, όταν τά επίθετα ή αί
μετοχαί δεν τίθωνται κατά τό γένος τών ουσιαστικών, άλλά κατά
τό γένος τού συνώνυμου αυτών· οίον, φίλε τέκνον, άντί φίλε υίέ ή
3παΐ, βρέφος είσορώ φέροντα τόξο ν, άντί παιδα φέροντα, το μβιράκιον
εγένετο καλός. Είς τοΰτο τό σχήμα άνάγουσι καί τό του θουκυδί-
δου· η νόσος πρώτον ήρξατο γενέσθαι τοις'Αθηναίοις λεγομενον άν-
τί νόσημα λεγόμενον άλλ' οί νεώτεροι γραμματικοί* θεωρούσι τήν"
μετοχή ν Λεγόμενον αίτιατικήν απόλυτον.

€ 351. Τό κατά συνεσιν σχήμα επενεργεί καί είς τά

- *1 — » ι Λ ι / ; .

3 " V * ~ ' •""οίον τό τών Αθηναίων ναυτικόν, οί ώρμουν· καί τό
Χώ καί δείκτη*; » ττλήθει, οΓπερ δικάσουσν πυρώσω τάς

' Σχήμα Άττικόν η Άττιχη σύνταξις.

' ο.ο * .V™**· λε\εταΐ τ*

§ (Τ _ καθ. « πληθυντικά ουόετερα υποκείμενα συν-

*>ί ***** ρ'ν,,Λατοί ($ 15,1)· οίον, τά πράγ^τά ίβτ»

τάσό·ονται μεσ ε γ » ..

Λ Βαρ^αμος ε?ν« ηαρά&ασίζ Κχνολαγηΰ* χανο'ν*», 9ολοιΚΙΰ^. & .

6«ις τίν αυνταχτ^ν^^βαρ^ος^ν β^τ^ «τ,-3 ^ν,^χ^
αα περί λόγβν» (ΓαζΓ ," ' ~ ~ ·



; § 353. Ενίοτε χαί μάλιστα έπί εμψύχων η έπί εννοίας 7ίληθύος ή
«ιτάσεως ευρίσκονται πληθυντικά ουδέτερα ύποκείμένα κχί παρά τοις
Αττικοϊς συντεταγμένα καί μ£τά πληθυντικού ρήματος* οιον, τά τέ*
λη (—οί %ν τέλει) τών Λακεδαιμονίων ύπεσ^οντο αύτοΐς\ τά μειρά*
*ια κάτεφρονησχν, φανερά ήσαν καί ίππων καί ανθρώπων ίχνη πολ-
λά, ενταύθα ησαν τά Συεννέσιος βασίλεια.

Η συντά^ις αϋτ'η Μγεϊα'ι άτϊιχή,διότι μετεχειρϊζοντο αντήΫ
οί *Λτ τιχόϊ άΛΛ' έϋρίμ&ϊ ενίοτε χαί ίζαρ' Όμήρω χαI 'Ιωσιν οίονγ
'δονρα σέχηχε.

Γ'. Σχήμ* Βοιώτιον η Πινδαρικών.

_ § 354. Σχήμα Βοιώτιον η Πινδαριχόν λεγετάι τό ιδίωμα της·
ελληνικής γλώσσης, καθ* δ πληθυντικά υποκείμενα άρσενικού ή θη-
λυκού γένους συντάσσονται μεθ' ενικού ρήματος* οίον, ύμνοι τέλλετάΐ.

■Σημ. 'Ονομάζεται δε Βοιώζιον το σχήμα τοΐτο, διότι μετεχειρί-
£ο>*ϊο α υιό οί Βοιωτοί (Άίοάεϊς)' άΧΧ' εϋρηταί χαϊ παρ χΟμήρω
Ήοιόδφ χαϊ Ήροόόζφ.

Δ'. Σχήμα καθ' όλον καί μέρος η όμοιόπτωτον.

§ 355. Σχήμα χαθ' ο2ον χαί μέρος ή ομοίόπτωζον καλείται το
ιδίωμα της Ελληνικής γλώσσης, καθ' ό τό όλον εν ταϊς διαιρέσεσι
καί έπιμερισμοΐς άντί νά τεθνΐ κατά γενικήν διαιρέτικήν, ώς άπαι-
τεΐ,ή φυσίκωτ/ρα σύντας,ις, τίθεται όμοιοπτώτως τοις μέρεσιν ή τω
μέρει· οίον, οί δέ κληρον έσήμήναντο έκαστος· ούτοι μέν άλλος άλ-
λο λέγει* οί πολέμιοι οί μέν έθαύμαζον, οί δέ έβόων, οί δέ συνεσκευά-
ζοντο (§ 227, β'.), άντί τών πολεμίων οί μέν κτλ.

Σημ. Τό έχάτερος, εκααζος χαί ά.Ι.Ιος συντάσσονται μέν μετά
πΛηθυντιίιοϋ ρημαζος συμφωνούντος πρός τό ο.Ιον, όζέ. δέ μετά ενιχοΰ
συμφωνούντος πρός ζό μέρος.

Έ\ Σχήμα έφέλξεως η αφομοιώσεις.

■§ 356. *ΕφεΛ£ις ή άφομοίώσις λέγεται τό ιδίωμα τής ελληνικής
γλώσσης, καθ* ο χάριν συντομίας ή εύφωνίας ή έμφάσεως δύο προ-
τάσεις η λέξεις άνόμοΐαι έλκονται πρός άλλήλας ούτως, ώστε ή ή
ήγουμένη άφομοιοΐ πρός έαυτήν την έπιφερομένην, η τούναντίον η έ-
πιφερομένη άφομοιοΐ πρός έαυτην την ήγουμένην.

$ 357. Ή εφελξις γίνεται κυρίως έπί τών άναφορικών άντωνυμιδ*
τ&ατά τρεις -μ&λτΛτα· τ^πνϊς} »αί βΤνε ιδίως τών Αττικών.



/ ΗΗηηϋ

ΤΙΚ ΚΛΑΗΝΙΗΙ3 ΓΛβ2ΣΗ3.

τ^ν ιπ·ίω«ν», ««αιτεί
τώιιν τοΰ άνχτ>6ρο(Α£-

ε-λλείφει τού ουσιαστικού* οίον, μέμνημαι ων έπραξα—των πρ ς
£ Ιποαξα. Κάί εμπροθέτως· οίον, εισφέρετε αφ ων έκαστος

άντι άπ' εκείνων, α έκαστος εχει.

^ηαείώσαι δε δέΐ ή χρόθεα,ς τον χαραΛ<*ο^ον

τό αγάφοριχόν' ο\ο>', ώ^καστο, εχ**-^

ρετε άΛ' έχείτωτ, & εχασϊος ε χ ε*

§ 358. Ίνα -
κειμένη δεικτιλή , . β

νά συντάσσηται μετ' αιτιατικής, τό δε αναφορίκον
μενον και νά προσδιορίζω ούίτιωδώς *ό άνάφεροζαενον ούσιάστ**ον.

Όταν τό άναφορικόν τίθηται κατά τό γένος καί τον αριθμόν
■τοΰ κατηγορουμένου, καί ούχί κατά τό γένος καί άριθμον 'τού ανα-
φερομένου ουσιαστικού* οίον,· Στυγός ΰδωρ, δς μέγι'στος δρ*ος* πόλεις
δίσίν εκείναι, ους φωλεούς είναι νομίζεις* τόν ούρανόν, οϋς Λολους κα-
λούσι* λόγοι είσίν, ας ελπίδας όνομάζομεν Λα ρέστη φο'6ος, ^ν Αι-
δώ εϊπομεν.

§ 359. Γίνεται δε ή τοιαύτη εφελξις, δταν τό μεν ρημα της ανα-
φορικής προτάσεως εΐνε έκ των δεχόμενων κατηγορούμενο ν (είναι^
γίγνεσθαι, καλεΐσθαι, όνόμάζεσθαι κλπ.), τό δε άναφορικόν είνε ύπο-
κείμενον η άντικείμενον, τό δε κατηγορούμενον αύτης είνε ούσιαστι-
'&ον καί έπιφέρηται.

§ 36Ό. Τό είδος τούτο της ε'φέλξεως γίνεται καί επί τωνδεικτί-
κών αντωνυμιών οΓον, κίνησις γάρ αύτη μεγίστη δη τοις "Ελλησιν
εγένετο, άντι ούτος (ό πόλεμος) · εγένετο κίνήσις μεγίστη* ησαν δΙ
τάύτα δύο τείχη., αντί αύται (αί ΜΙχι) ησαν δύο τείχη κλπ.

^ γ') "Οταν τό άναφορικόν ελκον τό άναφερόμενον μεταρέρη αύτό εις
την εαυτού ποότασιν καί τττίο^Λΐ· «Γ™ /__...» ν .

I:

νεραίζ
%

----------ΤΜ. ιαεΛεαγρος τας· τιμάς ό

-=αί τιμαί, άς ό Μελέαγρος Ιλα£ε,· φανεραί.*

ταύτης της ττεριστάσεωΓ τλ Μηβ*,.* Ίλ,

^ *εΡίστάσε<*< ^ άρθρο* τον υνσιασζζχοΰ ϊ,

Ζί*ΙίζΗ *** ^ ο'/αντό ούσιαστιχ,ύγ τίθηται

ανα9αριχ^ (δρα τ ά. ^ παραδείγματα).

% 361. ;Η εφελξις συνήθω, ^ ^ ^

;ις β-

Φ -



ν ύττάγουσιν ο£ γραμματικοί και τα εξης
. νη* όν αντί ναπίυμ<ρ<ϊ>ν$ προς

§ 366- Είς την εφελς
ήματά.



ΤΗΣ ΕΛλΰΝΙΚΠΣ ΤΛ32ΣΗ2.

οίον, λευκό πήχεις κτύπους χειρών, αντί *τ

χν- Ί^α νϊΧτο*«τ«· άπό της οικείας θέσεως εις ^ν^
^ **σι *» ΚοτρχηδονιονΡ^

« ΙΙνΚς^Κ,ρχήδόν,ο, πάντων έχθ.στοί είσι —
!Ιβ!ίο»ς· ^ -άλλοτε άλλν)=:έν άλλν> άλλοτε.

^ Είς την μετάθεσαν υπάγονται * ' ·.

^ V · £ % «Μ** **θ' ^^οχείμενον ύπΟταγούς προτάσεως με-

^ «ί*ν Αντικειμένου·

^ ώς ακίνδυνο ν βίον ζώμεν, άντί λέγ ουσ*ν ώς νμεις* καί τον
εί*έ, εί μεμάθηχε τήν τέχνη ν, άντί καί μοι είπε, ει ο υίος με-

; δ ^ΐις τις ^ρίζετίϊτταρνθέσεωστ

δλλης «π* εκείνης, προς ήν άποδίδοταν οίον, τήν τού αγαθού εικόνα
ήθουί άντί τήν εικόνα τού άγαθού ήθους. · .

3Υ*Τό γιασιδν, καθ' ο δύο έπιφέρόμ-εναϊ λέξεις ή Προτάσεις άπσ-
^ δ'δονται είς τάς ηγουμένας κάτ* αντίθε τον τάξιν, ώστε η άνταπό-
δοσις αυτών Η«ρί*τήσι το σχήμά τού & οίον, οί τήν φροντίδα εχον*
τβς οιμωγή τέ καί «<>χ«λή όλλυ'ντων και όλλυμέ*ωτν.

ν' Οί ^ν όίμωγή εύχωλή

φροντίδα Αντέχοντες. όλλύντων ^νόλλυμένω ν.

4) ΚύχΛος, καθ' όν πλείονες τών δύο λέξεων ή προτάσεων αποδί-
δοντα» είς τάς ήγουμένας κατ' άντ(στροφον τάξιν, ώστε η πρώτη τών
έπιφερομε'νών άΛοδίδοται είς τήν εσχάτων τών ήγουμένών καί ο^τω
χαθεξής* * τά τής πόλέως πράγματα πράσίων· τριών όντω-ν

-ρων βίω-ν,τού μεν πρακτικού, τού δε θεωρητικού, τού δε απολαο^ικο^
£μέν έκλυτος καί δούλος τών ηδονών ζφώδης καί μιχροπρεττ/ίστ ε-
σ4ιν ό & θεωρητικός, τού πρακτικού διαμαρτάνων, Ανωφελής- ο δέ
Πρακτικός άμοιρήσας φιλοσοφίας άμουσος καί πλημμελής.
, 5) Το άττεσχραμ^γογ, καθ' ό αί άναφοριααί,χρονικαί, υποθετι-
κά!, ειδικοί, τελιχαί καί όμοίωματίκαι Προτάσεις Προτάσσονται τών
κυρίων άντί νά επιτάσσωνται- οίον,, ό τις βούλίται «ούτο καί οίετα*·
δτε Ιμαθε (ό ίτ^ος) ^ή τρώγειν, τότε άπέθανεν ε\$λα£ου: τάς δια-
θλάς, Χ^ν ψευδείς ωσιν οτι άληθή λέγενς οίδα' Ρνα μή άποπλανώ
ψίς .άπο της υποθεσεως, εκείνο μεμνησθ*· ώσπε? γάρ ™
^ς ό ήλιος, ούτω ψυχν, προσεχή. Γ. Τ ; 1 Τ'

6) Τ6 πρωθύστερον, καθ' ο προτάσσεται τό ^ύσει ύστερον καί Ί-

-' ' · - δ



ν,

' ·■ ν

Ν

\

* ** ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ^

* „ θρέφ*<ί*

**τάσσεται τδ φύσει πρότερον· οιον,^ ,

άνεσάν τε?πύλ«ς α^ν οχ^ας _

>/' νχ7ιμα γλώσσης,

368. 27λεοκααμοο ...ν - κίονες

ο ποπίτ-τ-^'- —

*του λογού, ή πρός περιγραφέν του τί^γ^ —-ι ,

^ν, καί, λέγει . δοόμο «εΐν, φεύγει ν φυγή, 'ύφθάλμόϊς οράν, πα-
λΐν α^ις, αύ πάλιν, όρώντων, βλεπόντων υμών, χνών λευ*η, λευκο.ν
Υ^λα, οικοδομεί ν οίκίαν, έξ ούρανόθεν, έκ τής Οικίας εξηγάγον ταν-
«Ράποδα κλπ.

• ------ . ..- ~ ;

5 369, Ε'ίδη πλεονασμού είσι ,__..

Κ ά) Τό ταροαα,μον καθ· ό μία καί ή *ύτή έννοια

δύο αντιφατικών λέξεων έκφερομένων, τής μεν *αταφατΐ£ως, τ/ις
άποφατικώς· οίον, ννωστα κούκ άγνωστα, έκων και ουκ άαων,με,
γ^τον καί ούχ ήκιστα' έβλαψε ν ό παιανι σμός, ούχ ηκιστα> αλλα μά-
λιστα.

λ β') Τό εν^ά άυοίν, καθ' ό τό έπίθετον ούσιαστικού τινος μετα-
^άλλεται είς τό σ.;στοιχον ούσιαστικόν καί συνδέεται δια ™ν συμ-
πλεκτικών συνδέσεων οίον, χρυσόν καί φιάλας, αντί χρυσάς φίιάλα**
εσθήτί τε καί χρυσω, άντί έσθ/ίτι χρυστ]· στεφάνοις Γπποις τε, αντί
"τπικοις στεφάνοις κλπ.

Σνημ·* ελλείψεως.

ς (ορα) κλπ. · - -',"··' ,

§ 371 Σηαειώσεως δέ άξια ένταύθα ε;νε, ότι μετά το ουδέτερο*
της άναφοοικής άντωνυμίας (6) παραλείπεται τό δεικτικόν
τά τού εστίν οίον,' καί δ μάλιστα^νίασε με, οτι και ωνειδιζεν εμέ^
ο μάλιστα ήνίασέ με, έστι τούτο, δτι.. .

^ 372. Ιδιαίτερα είδη τήςελλείψεως είν« , -.V

% ι
£1'



ΤΉΣ ΕΛΜΪΝΙΚΙΙ2 ΓΛ&ΣΣΗ&



άνακόλουθον.

§ 37 3. ^ακό^νθοτ ν^αν τό Φ^α της Ιλ\η^ ,

γλώσσης, καθ* δ το τέλος τη, προτάσεως £ν συμφωνεί
κως προς την αρχήν; αλλ* *λλως άρχεται η *ροτ<*σ^ ^
τελευτοε, γίνεται δε κατ* πολλούς καί διαφόρους τβ&^ϊ^ς Μ '
χατα τέσσαρας. -· ? - ■-'--·- ν '' · -ν.;

ά) "Οταν μετοχή όνομοί.στ^ης πτώσεως, Ιν άρχγ ή έν τέλει
προτάσεως τεθείσα, άποδίδωται χάριν εμφάσεως $ συντομίας είστ
ετεροπρόσωπον ρήμα· οίον, άποβλέψας 1 προς τον στόΤ^ν ΐδοξί
μοιπάγκαλος είναι- καί τοις Ι^ρακουσίονς κατάπληξης έγενετο',1 ο-
ρώντες. 4,' - · . ν γ

β') "Ο,ταν αιτιατική ουσιαστικού τι,νοστ, τεθείσα εν άρχρ προ-
τάσεως, μεταβαλλόμενου χάριν εμφάσεως τού αρχικού είρμου τούλά?
γου, μενγι άναντ<*πθ$-οτος? 'οίον^ μητέρα δ;'δΐ οί 0υμος εφορμάται γα^
μέεσθαι, άψ ϊτω εις μέγαρον==δσον δια την μητέρα, εαν ή ψυχή-τ^στ :
επιθυμώ να ύπανδρευβΤ), ας ύτΐάγ.η αύτη εις μέγοφον καί γαρ την
Καύνον πρότερον ού βουλομένην συμμαχέειν, ώς ένέπρησαν τας
δις, τότε σφι αύτη προσεγένετο. . - . ~·*' ~ :.

γ') Ό.τοίν έπ.ί των επιμερισμών το όλον αντί να είς

τίθηται όμοιθ7ςτώτως το|ς ^έρε.σ^ν (§ 227, β')· οίον, όσον τυραννεϊϊ*
|πιχειρήσαντες, οί μεν αύτών κοςΐ τάχυ ^άμπαν ^ατε^Οησ^ν, οί δς
θαυμάζονται* οίκίαι ρ|£ μεν πολλαί πεπτώκεσαν, ό^γο» ^ε πε-,
ρι'ήσαν άνΙρ^ς τους μέν άπέκτειναν, τινάς καί έζώγ^σοιν.

φ') "Οταν το ρήμα των παραβολικών καί των δια του
«ένω> συγκριτικών προτάσεων, άν^ί νφ συμφ^νί) προς το ύποκεφε-
^^ νιΐΛ»'«ί- ποοτάσε-ως. συαΦωνή ποός τό εαυτών· οίβν Λλ'λ»

£.ημ. Εις τό άναχόΛουϋρκ σχηια $παγεται χαρ ψω ομμσζιχ^

««ί/51™/ V. ■';





2ΥΚΤΑΚΠΚΟ!ί

ΚηΗχηης, οταν συνεκφωνώνται ^οΛπερισσότεοχιλέ^

δμματ" εί " ** * ^ ν^ τά^

ί) ΠοΛύπτωτοκ, όταν τό.αύτό όνομα επαναλαμβάνεται είς τήνα^-
την.προταστ,εν δ,αφοραχπτώσει- οίον, πάντων γάρ^ν,πάντες εχ^

στοι,Καρχηδονιοι Ρωμιοί;· πόνος πόνον 'φερει,

ν Π?Ρ£?Ρ*σ":> όταν τά δυνάμενα νά έκφραρθώσι-δι' όλ*γωτέοωχ
λέξεων, εκφράζοντος περισσοτέρων.· οίον. τήνμάθησιν ποιείσθε,
αντί,μανθάνετε· παραίνεσιν ^ άξίο^ιν έχομε^ άντί παραινούμε*
κα. αξιουμεν· τυγχάνομεν οντες, άντί εσμέν υΐες Αχαιών, παίδες
Ελλήνων, παίδες ιατρών, άντί Αχαιοί, "Ελληνες, ιατροί" δν' οργής
«Χω» έν,οργ-7) είμε, άντί οργίζομαι· οί άπό της σ-τοας, οί άπο,του βή-
ματος, άντι οί Στωικοί, οί ,ρήτορες- συός χρήμα μεγα, άντί μ*γας σύς?
το χρήμα τών νυκτών, άντί αί νύκτες κλπ. 7

ΐβ ) ΆντίχζζωσΜζ, όταν πτώσίς τις τίθηταΐ- άντί άλλης* οίον5 οί ,
δ,νθρωποι εν τών, κτισμάτων τοις θεοίς είσιν, άντί τών θεών· η π-ά—'
τρώα,ήμϊν οικία υπό πολλών ποιητών εγ-κεκωμίασται κλ?π»

ιγ') ΆντιχροησμόςΛ όταν χρόνος τις τίβηται άντ ' άλλου*
Τισσαφέρνης διαβάλλει τόν Κύρον, άντί διέβαλε· μέμνημαι, κέ-
χ,τημαΐη, οίδα, ερ/ομαι, καταβαίνω, άντί καταβησομαι, Ιλευσομα*;
(§199, 204). ,

ιδ') ΣυτωτυμΙα, όταν η αύτή έννοια εκφράζηται διά δύο ταύτοση-1
μων λέξεων οίον, θάνκτον. μόρον. τε· θοών ώκυάλων νεών. - ν

. . ιέ) 'Αττονομασία^ όταν. πατρωνυμικον ή άλλο τι όνομα έξοχότη- ·
*ος· ενεκα λαμβάνηται άντί τών κυρίων· οίον, Πηλείδης, άντί Άχιλ-
λεύς, Άτρείδα*, άντί Αγαμέμνων καί Μενέλαος· ό.ποιητής^ ο ρήτωρ>
£ντί ό "Ομηρος, ό Δημοσθένης.

ις') Συηχδοχή, 1) όταν τίθηται τό μέρος άντί τού^ όλου· οίον,
-τοίην κεφαλήν ποθέω, άντί τοιούτον άνδρα* δίον όμμα=ηΖεύς· κάρα^:
Ίοκάστης=· Ιοκάστη· κώπη=ναύς. 2) "Οταν λαμβάνηται ή όλη-,
άντί τού.έξ αύτης π·ε ποιημένου· ώς, σ.ίδηρος, άντί ξίφος ή όπλον με-
>{α=δόρυ εκ ξύλου μελί ας. 3) "Οταν λαμβάνηται τό γένος άντί
τού είδους και τούναντίον τό είδος άντί τού^ γένους· οίον, λάχανον,
&ντΙ. ή κοάμβη· πετεινός, άντί άλέκτωρ· σίτος, άντί τροφή. ^
ιζ') Ανωνυμία, όταν τίθηται 1) τό αίτιον (όργανον, ^ εφευρετης,
άντί τοάαιτιατού· οίον, Δημήτηρ, άντί σίτος* Βάκχος, αντί οίνος-
άντί πόλεμος- "Ηφαιστος, άντί πυρ* Ποσειδών, αντι ΰκλασ-.
ασπίς, άντί ασπιδοφόροι- ίπποι, άντί ίππε^. 2) Το σήμερον «ν-
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τοο σημαινομε'νού· οίον, ε'λαία, άντί ειρήνη* '^^ραχ^Χ

-3) Το πεοιίχον άντί τού περιεχομένου καί τουναντίον ^ Γ
νον άντί τού περιέχοντος· οίον, ή πόλις, άντί οί , ,
άντί οί βουλευταί· ιχθύς, ελαιον, όψα, λάχανα κλ*·, <*ντι ^

ράς, έν νί πωλούνται οί ίχθύες, τό έλαιον κλπ. ^ 'βγιται

ιή) 'άντψέρεια ή £τά:ΙΛαγή} δταν μέρος τι λρ'γου
άλλου· ί) τό άφνιρήμένον άντί τού συγκεκριμένου- ως, π*
χία έπιχωρήσει, άντί πάντες οί σύμμαχοι· πάσα θεραπε.*^^^^
άντί πάντες οί θερά&οντες· ή όμηλικία==οί όμήλικες* ^λ^·

άντί οί δούλοι- ή φυλακή,ή νεότης, άντί οί φύλα^ς* οί ν
2) Τό ούσΊαστικόν άντί τού επιθέτου* ώς, τήν ήμετέραν πολιν ^
δευσιν είναι τής Ελλάδος, άντί παιδεύτριαν· ή Ελλάς φωνή, *
ελληνική φωνή· $ίη Ηρακλέους, άντί βίαιος Ηρακλής* , ^

. λυμεών όλεθρος, άντί ολέθριος κλπ. 3) Τά ουδέτερα τών (..

καί τών μετόχων άντί τών συστοίχων ούσιαστικών αφηρημένων*
τό πιστόν, τό άγαθόν, τό θείον, τό δεδιο'ς, τό υπερβάλλον, αντί "Λ
Λίστις, ή άγαθότής, ή θεότης, τό δέος, ή υπερβολή· τό έμόν, τά "δ-
μέτερα, άντί έγώ, νμείς· 4) Τά έναρθρα ουδέτερα τών έίς ιχοςκτη"
τικών άντί τών πρωτοτύπων* ώς, τρ πολιτικόν, το όπλιτικόν,
—^ συμμαχικόν, τό έλληνικόν, τό δωρικόν, τό βαρβαρικόν, άντί οί πολι-
"ται, οί όπλίται, οί σύμμαχοι, οί Έλληνες κλπ. 5) Τά είς ρημα-»
Τ[ΐκά άντί τών πρωτοτύπων- ώς, νύμφευμα, άντί νύμφη, άλημα στρ«-
*τού, άντί αλήτης στρατός. 6) Τά κύρια ονόματα χωρών καί πόλεων^
άντί τών έξ αύτών παραγομένων εθνικών ώς, πάσα ή Ελλάς έσι -
δηροφόρει, άντί πάντες οί Έλληνες· ή Πελοπόννησος άπασα διεστη-
Γ κει άντί πάντες οί Πελοποννήσιοι. Καί τούναντίον τά εθνικά άντί τα>ν"
έξ ών παράγονται κυρίων ονομάτων χωρών καί πόλεων· ώς, είς υ/ρ— ~
σοις, έν Μήδοις, έκ τών'Αθηναίων, άντί είς Περσίάν, έν Μηδία, έξ*Λ^
θηνών. 7) Τά έπίθετα καί αί μετοχαί άντί έπιρρημά των· ώς, έρχομχ»
*αχύς, ό ποταμός ρεί μέγας.είς πρώτους ύμάς έρχομαι, άντί' ταχέως»
μεγαλωστί, πρώτον είς ύμάς, τελευτών είπε—τελευταίον κλπ **
§ 375. Εναλλαγή γίνεται καί κατ'αριθμόν, καθότι τά όνόαατος
των τελετών καί πανηγύρεων (εορτών) πρός παράστασιν πάντων ~
εν αύταίς τελουμένων ή χάριν μεγαλοπρέπειας ή τιμής τίθεντα» '
πληθυντικόν αριθμόν άντί ενικού· ώς, οί γάμοι, τ«φαί, τά Λιόν'^
σια? τά Όλύμπια. Είς πληθυντικόν δ' άριθμόν τίθενται καί τ' ' «·"""
νικώ άριθμφ άπαντώντα κύρια ονόματα έξοχων καί περκονύι/ων ^
σώπων, δταν είνε άνάγκη. νά συμπεριληφθώσιν ή νά εξομοιω^σ» -^ν—
ταύτα άλλα πρόσωπα* οίον, οί Σωκράται, οί Όδυσσείς χλπ * ^^
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;ις τών εις τύος ρηματικών επιθέτων ^^
;ιστ του χιΓαρεμράτβυ
^νταξις·· της μετοχής ··'

Άπλυτος με το/ή

Γενικαι παρατηρήσεις επί τής μετοχής
ΪΓερί τών κοινών προσδιορισμών και του ποΰ καί πότε
Ψο διά τ* η τό αίτιον
Τό πώς $ ό τροπος
^ο ϊτοσονιτη ποσόν καί τό κάτά τι ν

Περί εγκλήσεων .

Χρ/^σις τών εγκλίσεων επί τών ανεξαρτήτων προτάσεων
'Χρ^σις τών εγκλίσεων ε'πί τών ε'ξηρτνιμε'νων προτάσεων
-Ειδικαί ?|ροΤά£ει| -

>ορί#αι προτάσεις * ; . γ ·

ιονικοί προτάσεις
'ποθετίχαί προτάσεις
ε2μχαΙ προτάσεις·
ϋ^ωτηματικαι προτάσεις
Ιιαπορητικοζ* προτάσεις
κστακτικαί προτάσεις
Χρο'νοι τοδ ρήματος-
ΧΓερι <2ρΒροΟ
ΰερί αντωνυμιών. ΰρόάωΚιχάΙ άντωνυμίαι
*ΟρισΤική καί αύτοπαθής αντωνυμία
^τητικαί άντωνυμίαι
Ι^Γλληλοπαθεις καί δεικτικαί άντωνυμίαι
■^ναφορίκαί άντωνυμίαι
^σ^ετικαι άντωνυμίαι
"άριστος αντωνυμία τις
Ερωτηματικάί άντωνυμίαι

5»

"■^μεριστικαΐ αντωνυμία:

πρόθεσεων
ε»°ι αποβατικών μορίων
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Περί επιρρημάτων
ΙΙβρΙ επιφωνημάτων
ΙΙερΙ συνδέσεως λόγων
Συμπλεκτικά; προτάσβίξ
Αιαζευκτικαί προτάσεις
ΆντιθετικαΙ προτάσεις
2υμπερασματικχΙ προτάσεις
ΑΙτιολογικαί προτάσεις
Σχήμα κατά σύνεσιν

Σχήμα Άττικόν καί Βοίώτίον καί καθ' δλον καί μέρος
Σχήμα εφέλξεως *

2χημα πλεονασμού κΐΐ ελλδίψεως
Ζχ$μ« άνακόλοιΛον
Χχήματά τινα της ρήτοριχη!

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
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