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ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Εν Αθήναις,

16 Ιουλίου 1851.

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΏΝ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ.

Προς τους κατά τό Βασίλειον Γυμνασίάρχας, ΣχοΛάρχας καϊ
Διδασκάλους τών Ελληνικών Σχολείων.

Ο Καθηγητής Κ, Ευθύμιος Καστόρχης φιλοπονησας προ καιροί
έξέδωκεν η δη έπίτομον Λατινικών Γραμματικών προς χρησιν των
Ελληνικών Σχολείων και Γυμνασίων. Την Γραμματικην ταύτην,
παραπεμφθεισαν προς έξέτασιν, ένέκρινεν η επί των διδακτικών βι-
βλίων Επιτροπή, γνωμοδοτησασα, ότι τό πόνημα τοϋτο είναι τω οντι
κατάλληλον εις χρήσιν των Σχολείου ν και Γυμνασίων του Κράτους,
έξαιρέτως δε, δ έν τω δευτέρω μέρει, τω συντακτικω, δια πολλο-
τάτο:>ν παρ αδ ειγ μ. άτ οι ν παρ α"λ"Χη)ασ y.o ς τ τ,ς Λατινικής προς την ΐίλ-
ληνικην γλώσσα ν αρμόζει εις τάς ανωτέρας τάξεις των Γυμνασίων.

Τούτων πάντων ενεκα δεν διστάζομεν να συστησωμεν προς ύμας,
Κύριοι, την περι δ λόγος Γραμματικών, δια νά μεταχειρίζησΟε
αυτήν εις την διδασκαλίαν υμών, ώς περιέχουσαν διάφορα πλεονε-
κτήματα κατά. την γνώμη ν της διαληφθείσης Επιτροπής, κατά τε
το Τεχνο7,ογικδν καΐ το Συντακτικόν, και δια το εύμέθοδον εις την
διάταξιν τών μερών και την ερμηνείαν των κανόνων.

Προσδιορίζεται δ* ή τιμή αυτής εις Δραχμάς 3.

Ο Υπουργός
ΠΑΝ ΑΓ. ΒΑΡΒΟΓΛΗΣ.
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ Τ11Σ Α'. ΕΚ&ΟΣΕΩΣ.

ΊΈ προ δύο ετών μεταφράσας εις την ημετέραν γλώσϊαν έςε-
δίοκα τ τ, ν λατινικην γ o α α α α τι /. η ν του Δανοΰ Μαδβιγίου, προεθέμην
να συντάξω και έπίτομον γραμματικην της αύτνίς γλώσσης προς
κοινοτέραν y ρησιν' διότι εβλεπον,. οτι ή υ. ε ν του Μαδβιγίου εμελλε
δια την εκτασιν αύτη ς να γρησιμεύσ?) ρ.ονον εις τους δπο)ςούν προ-
κεχωρηκότας εις την γλωσσά ν ταύτην ούχι δε εις πρωτοπείρους, ή
του μακαοίτου διδασκάλου υ. ο υ Ουλερίχου, ην μέχρι τούδε μετα-
χειρίζονται πολλοί εν τοις Σχολείοις, οτι μένει τοιαύτη οΐα το πρώτον
εξεδόθη-

επειδή έπελθών ο θάνατος εκώλυσε τον συγγραφέα να έπι-
φέρη τάς δια την πρόοδον του χρόνου αναγκαίας διορθώσεις και
προςθηκας. Εις. την πρόθεσίν μου δε ταύτην με ένεθάρρυνε.ν- ο φιλό-
κάλος τυπογράφος και βιβλιοπώλης κύριος Σ. Κ. Βλαστός, διότι α-
ν εδέχθη ίδίαις δαπάνα.', ς την τύπωσιν αυτής, ην άμα εκδοθείσα ν έξε-
τάσασα διαταγή του Υπουργού της Ιίαιδείας η. έπι των βιβλίων·
Επιτροπή, εκρινεν αύτην κατάλληλον προς την έν τοις ήμετέροις
Σχολείοις και Γυμνασίοις δίδασκα/.ία ν της λατινικής γλώσσης.

Προς κοινοτέραν λοιπόν χρησιν και δια πτώτοπεί'ρους ορίσας την
γραμματικην ταύτην, παρέλαβον εκ της του Μαδβ.ιγίου ©σα ενόμισα·
προς τον σκοπό ν. τούτον ικανά, προςθέσας εις ταΰτα εξ. άλλων πονη-
μάτων και ές ιδίας πείρας ουκ ολίγα' τον δε θέλοντα πλείω παρα-
πέμπω πανταχού του πονήματος τούτου εις την γραμματικην εκεί-
νη ν (1). Δ,ια τον αυτόν δε λόγο ν ού μόνον πάντα τα εκ της λατινικής
π α ρ α δ ε ί γ μ α τ α μετέφρασα εις την ημετέραν γλώσσαν,. τινά μεν προς
λέξιν τινά δέ κατ εννοιαν μόνον, αλλά και τους κανόνας, ηρμηνευσα
ο σον ο Ιό ν τε σαφώς και συντόμως. Εις δε το συντακτικόν προςέθηκα

(I) Δ.:ά τών <nr(usi»v 3/.. Λ. Γ., τβν-έσ'τι. ^λεττε διφδικτ,ν γεχι/.υ.χτ'.κ·/1ν.



V. ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΗΣ Α. ΕΚΔΟΣΕΩΣ.

πανταχού εν εΐδει ύττοσημ.ειώσεων παραδείγματα έκ της άρ/αίας
ελλη νίκης αντίστοιχα τοις λατινικούς, ϊνα δώσω αφορμή ν εις τους
μαθητάς και διδασκάλους προς παραλληλισμών της συντάξεο>ς τών·
συγγενών τούτων γλωσσών. Εν πολλοίς δμως ηρκέσθην να παραπέμ-
ψω ε;ς το μικρόν έλληνικόν συντακτικον του ημετέρου Κ. Ασωπίου^
ώς εις το τελειότερο ν τών παρ' ημϊν και συνηΟέστερον έν τοΤς ημε-
τέρο'.ς Σχολζίο'.ς και Γυμνασίοις. Ισως καταλληλότερα εκλογή και
διάταξις τών ελληνικών τούτων παραδειγμάτων η θελε ν ευκολύνει ετι
μάλλον και καταδείξει σαφέστερον την συγγένειαν τών δύο τούτων
αρχαίων γλωσσών" αλλ' έν άοχη τά πάντα δεν εξέρχονται τέλεια, ώς
η Αθήνα έκ της κεφαλής του Διός.

0 σκοπος, δι' δν ή γραμματική αύτη έγράφη, δικαιοΈ, νομ.ίζω,
πρώτον μεν την συντομίαν, -ί\ν μετεχειρίσΟην πανταχού τοϋ βιβλίου*
οίον ε:ς τό περι προφοράς τών γραμ.μάτων κεφάλαιον, οπού είχέ τις
πολλά νά ε ι τη, και εις την τών κανόνων ερμηνείαν' δεύτερον δε
την έκλογην τών παραδειγμάτων, άτινα ελήφθησαν πάντα σχεδόν
εκ τών δοκίμων της λατινικής γλώσσης συγγραφέων' διότι η γραμ-
ματική αύτη αντικείμενο ν εχει τους συγγραφείς της λαμπρας κυρίως
έτοχης της γλώσσης. Διο ευθύς έν άοχη τοϋ πονήματος τούτου,
λαλών περι του ελληνικοί» φ, και "λέγουν ο τ ι οί· Ρωμα"ιοι γράφουσι
αντί τούτου έν ελληνικαις λέξεσι συνήθως ph, αναφέρω ταϋτα εις
την έπο/ην ταύτην της γλώσσης ουχί δε ε:ς πολύ προγενεστέραν*
επειδή το πάλαι έλεγον και έγρ-κφον fama, fero, και άλλας πολλάς
τοιαύτας ελληνικά ς λέξεις με άπλοϋν f (I).

"Εγραψα ir "AOqyαiq ry 21 Αυγούστου iSot.

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΣΤΟΡΧΗΣ.

(1) Εν τ·7) δευτέρα ταύτνι έκδόσει, έκτος άλλων τινών αναγκαίων υ,εταβολών, εϋρι-
o:-:s· ο αναγνώστης τά ήττον ουσιώδη τοϋ τεχνολογικού μ,ικροΤς γράυ,υ.ασι τετυπωαένα.
Τοΰτο έγένετο, οτ;ως ol έν τοις έλληνικοΐς Σχολ.ίοις διδασκόυ.ενοι τν,ν λατινικών γλώσ-
σαν, διακρίνοντες ο'ύτως αυτά άπα τών ουσιωδών, τ.αραλείττωσιν έν τνί ~ρώτη διδασκαλία
της γλώσσης ταύτης, άρκού-^ενο· εις την έκαάθτ,σιν τών κυριωτέρων οταν δέ α.εταοιίί--
civ εις τά Γυανάσια, τίτε εσται καιρός νά μελετώ σι και τά τταραλε'.φ 6έντα.



ΠI \ Λ Ξ Τ β Χ ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ.

C/C-O ο~οο ο ο o~cx> ο

ΜΕΡΟΣ Α. Τ Ε Χ Χ Ο Λ Ο ΓIΚ Ο Ν.

ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ Α'. Π ερ;. των Γραμμάτων και της προφοράς αυτών $. 4».

» Β'. Περί Προσωοίας §. 3^

» Γ'. Περί Κλίσεων 5.

» Δ'. Περί ονομάτων* Πρώτη Κλίσις 7.

Ε'. ' — Δευτέρα Κλίσ-.ς $. \ 0.

g'. — Τρίτη' Κλίσις' §. 13.

» Ζ'. — Τετάρτη Κλίσις 17.

IX', — Πέμπτη Κλίσι* §. 19.

θ'. Άνώμαλί

ζ: των ονομάτων

ά) Κατα του,- άο'.Ομβυς §. 21.
β') Κατα την κλίσιν §.<23.
Γ. Περί των ε'π-.Οε'των §. 20.

Περί των συγκριτικών καΐ υπερθετικών επ'.0έτα)ν 28,
JA/. Πεοί των αριθμητικών §. 3i.
1Β'. ΙΙεοί των αντωνυμιών J. 35.
1Γ'. Περί του ρήματος §.. 4-2.

Περί σχηματισμού του ρήματος κατ* πάντ*ς τους χοο-
νους καΐ τας εγκλίσεις §. 44·.
ΙΑ'. Το ρήμα sum §. 45.

Παραδείγματα των τεσσάρων συζυγιών f. 46.
ΙΕ'. Π £pl τών αποθετικών ρημάτων §. 47.
Ις·'. ΙΙαρατηρησεις περί τίνων τύπων του ρήματος §. 48.
ΙΖ', Περί ανωμάλου σχηματισμού παρακειμένων τινών και σου-
πίνων 49.

ά) Ανωμαλία-, τών της ά συζογίας ρημάτων §. 50.
β').'Ανώμαλος σχηματισμός του παρακειμένου και σουπί-

νου τών ρημάτων της ο συζυγίας §. 5!.
γ') Τών της γ' συζυγίας §. 52,
ο') Τών της ο' συζυγίας §. 53.

έ) 'Ανώμαλος σχηματισμός του σουπίνου καΐ τών μετοχών
τών αποθετικών ρημάτων, και α λ), α ι τίνες ανωμαλία;

τούτων §. 55.
111', Κυρίως ανώμαλα ρήματα §. 55,



ΕΙΝΑΞ ΤΩΝ ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ.
ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΙΘ'. 'Ελλιπή ρήματα 62.

s Κ'.. Ρήματα άπρόσωπα §. 64.

Τελευταία παρατήρησις περί. του σχηματισμού τών ρη-
μάτων §. 65.
» ΚΑ'. Περί τών επιρρημάτων 60.

» Κ Β'. Πεοί τών προθέσεων §. 68.

a ΚΓ'. Περί τών συνδέσμων §. 69.

α Περί τών ερωτηματικών και αρνητικών μορίων §. ι 0«.
ΚΑ'. Πεοί των £~:ψωνά τω v,- §. j 2.
» ΚΕ'. Περί παραγωγής εν γένει 72.

Περί παραγωγής ουσιαστικών

ά) από ρημάτων §. 74. β') άφ' ετέρων ουσιαστικών 71ν
ΓΙερί παραγωγής τών υποκοριστικών §. 76.
Περι παραγωγής ουσιαστικών άπό επιθέτων §. 17.
» Κ ς-'. Περί παραγωγής επιθέτων

ά) άπό ρημάτων §. 78.
β', άπό ουσιαστικών §. 79.
γ7, άφ' ετέρων ρημάτων §. 80.
s ΚΖ'. Πεοί παραγωγής ρημάτων.

ά) άπο ουσιαστικών S /·.
β') άπό επιθέτων 85.
γ') αφ" έτερων ρημάτων 86..
» ΚIV. Περί παραγωγής επιρρημάτων §. 8 ι.

» ΚΘ'. Περί τής δια συνθέσεως παραγωγή; νέων λέςεων §88„.

ΜΕΡΟΣ Β'. Σ Τ Ν Τ Λ Κ ΤIΚ ΟΝ.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Α'. Περί τής προτάσεως και τών μερών αυτή

Περι συμφωνίας του υποκειμένου και κατηγορουμένου §.91».
Περί απρόσωπων προτάσεων και περί του υποκείμενου,
αυτών §. 98.
Β'. Περί

τής 'τών πτώσεων συντάξεως §. 99.

1) Περί τής ονομαστικής §. 102.

2) ΙΙερι τής γενικής 103.

3) ΙΙερί

τής δοτικής 119.

4) Πεοί τής αιτιατικής §. 127.

5) Περί τής κλητικής §. 141.

6) Περί τής αφαιρετικής §. 142.

» Γ'. Περί τής τών επιθέτων συντάξεως 163.

» Λ'. li: ;λ -η; τών αντωνυμιών.*



ΐΠΧΑΞ ΤΩΝ ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. ζ'·

ά) Περ! των δεικτικών και τών αναφορικών §. 172.
ο') Περ! τη; τών λοιπών χρήσεως και σημασίας §. 180.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ν Ε'. Περί τών ειδών τών προτάσεων και περ! έγκλίσεων §. 192.
» ς\ Περ! της οριστικής και τών χρόνων αύτής ^95.

>ι Ζ'. Περ! της υποτακτικής §. 206·.

Α', εν άπολύτω λόγω §. 208.
Β', εν εξαρτήσει λόγου §. 208.

Γ', άναφορ'.κα! προτάσεις καθ' δποτακτικήν §. 222.
Δ', α! λοιπά! καβ' ΰποτακτικήν έκφερόμεναι προτά-
σεις 230.
Ε7. Περ! τών χρόνων τής υποτακτικής §. 236.

5) II'. Περ! τήί προστακτικής §. 243-
Β Θ'. Περ! τής άπαρεμφάτου §. 24-6.
» Γ, Περ! τών σουπ'νων §.261.

Περ! του γερουνδίου §. 263.
Περ! του μετοχικού επιθέτου

5> ΙΑ'. Περ! τής μετοχής §. 271.





ΜΤίΝΙΚΗΣ ΓΡ&^^ΑΤΙΚΗΣ

ΜΕΡΟΣ Α', ΙΕΙΜΑΟΠΚΟΝ.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ.

• 7IEFI ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΓ τπσ ΠΡΟΦΟΡΑΣ ΑΓΤΟΝ.

§. 3. ^jfi^ Α γράμματα της λατινικής γλώσσης είσι ταύτα' a, h,
d, e, f, g, h, i (j), k, I, ra, n, Ό, p, q, r, s, t, u, (v), x, y, z.
Τούτων τό μεν a προφέρεται ώς το ήμέτ£ρον α, το δέ b ol νύν
Ευρωπαίοι προφέρουσι κατά το παράδειγμα τών ίδιων γλωσσών ώς
μπέ" αγνωστον 8μως αν και οί Ρωμαίοι έπρόφερον ούτως αότό,
"γνωστόν δε, οτι τό έν το"ϊς έλληνικοις ονόμασι β γράφουσι πάντοτε
δια τού b, οσάκις γράφουσι "λατινικούς γράμμασι τά ένόματα αύτά.
ΪΙαρ' ημίν έγένετο ηδη συνηθης και £ν τη λατινική ο τών Εύρωπαίων
φθόγγος, προφερομένου τού b ώς μπέ.

Τό C οί νύν Ε&ρωπαΐοι προφέρουσι διαφόρως κατά. τους κανόνας
τών ιδίων γλωσσών, άλλως οί Γάλλοι και Αγγλοι, άλλως οί Γερμα-
νοί καΐ Ιταλοί Οί Γερμανοί, ών η προφορά της λατινικής γλώσσης
εγένετο συνηθεστέρα παρ' ήμΐν, πρό μεν τών συμφώνων και φωνηέν-
των a, Ο, ιι προφέροοσιν αυτό ώς "ο^-εϊς τό κ, πρό δέ τών e, i, y
και τών διφθόγγων CB ώς τσέ. Αλλ' ο τσε φθόγγος δεν φαίνεται
. ίδιος τών Ρωμαίων* επειδή ούτοι αντί τού εν τοις ελληνικούς κυρίοις
δνόμασι κ γράφουσι πάντοτε C' όπερ δεικνύει, οτι τό γράμμα τού-
το έτηρει και εν τη λατινική ενα καΐ τόν αύτόν φθόγγον πρό οιων-
δήποτε φωνηέντων. Οί Γερμανοί ομολογούσι μεν, οτι 5 φθόγγος τσέ
είναι βάρβαρος, αναφανείς μετά τόν ς άπό Χριστού αιώνα, τηρούσιν
δμως τούτον ώς συνηθη ηδη γενόμενον παρ αύτοΐς

(1). Οθεν όρθ ο ν

είναι νά προφέρωμεν ημείς τό γράμμα τούτο πανταχού ώς τό ήμέ-
τερον κ.

(1) Βλ. Μαδβιγίου Αατ. Γραμ,μ. §. 8. και Ζουμπτίου Λ. Γ. 3 και σηαΕίωβιν.
(ΛΑΤ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ.) 1



% ΜΕΡΟΣ Α. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΙ

Το d οί Ευρωπαίοι προφέρουσιν ώς ντε, μη έπιτεινομένου δμως
πολύ τοϋ ν. Οί δέ Ρωμαίοι το έν ταϊς ελληνικαΐς λέξεσι δ γράφουσι
δια τούτου τοΰ γράμματος άείποτε' οίον, Δημοσθένης, Demostheueis'
όπέρ δηλοΐ, ότι τα δύο ταϋτα γράμματα είχον τον αυτόν φθόγγο ν
η παραπλήσιο ν.

Το e προφέρεται ώς το ήμέτερον ε' το αυτό δέ μακρόν (e) έπε-
γ ζ·, τον τόπον τοϋ ελληνικού η έν ελληνικαις λέξεσιν. Ηβη, Hebe.

Το f προφέρεται ώς τό -ημ.έτερον φ. Οί Ρωμαίοι δμο^ς φαίνεται οτι,
διέκρινον ύστερον τών δύο τούτων γραμμάτων τον φθόγγον* επειδή
συνηθοις γράφουσιν pll αντί τοϋ έν τ α. ι ς ελληνικαΐς λέξεσι φ (φιλο-
σοφία philosophia).

Τό g οί Γερμανοί προφέρουσιν ώς γγ" τών άλλων δ' Ευρωπαίων
άλλοι άλλϊος κατά το παράδειγμα τών ιδίων γλωσσών. Επειδή όμως
οί Ρωμαίοι τό έλληνικον γ γράφουσι δια τούτου τοϋ στοιχείου, πιθα-
νόν είναι οτι έπρόφερον αυτό ώς οί Ελληνες τό γ" ώς, 6β1οη=Γέλων.

Τό h έπέχει τόπον τοϋ δασέος πνεύματος της ελληνικης' όθεν
γράφεται πρό τών δασυνομένων ελληνικών λέξεων* ως llector, Ε-
κτωρ Heleoa, Ελένη' προφέρεται όμως έλαφρότερον τοϋ ημετέρου χ.

Τό i ποτε μεν είναι φωνήεν, ποτέ δε σύμφωνον. Οπου είναι σύμ.-
φωνον, γράφεται υπό τών "Νεωτέρων προς διάκρισιν δια τοϋ j, δπερ
προφέρεται σχεδόν ώς τό ημέτερον γ' μ,ικρόν δμ,ως άπάλώτερον.
Είναι δέ σύμφωνον όταν εύρίσκηται η έν άρχη λέξεως η μεταξύ δύο
φωνηέντων της αύτης λέξεως (Juvenis, νέος, Trojn, Τροία)* έν αρχή
δμϊος ελληνικών λέξεων είναι άείποτε φο^νηεν (iambus, ίαμβος).

Τό k είναι σχεδόν άχρητον έν τη λατινική γλώσση, επειδή αντί
τούτου μεταχειρίζονται οί Ρωμαίοι τό C. Εύρηται δέ μ.όνον έν αρ-
χή τίνων λέξεων πρό τοϋ a, και. μάλιστα συντετμημ.ένων" οίον k =
kaeso (κύριον ονομα), k $ 1ί3ΐ=Καλένδαι.

Τά I, m, Π, Ο, ρ αντιστοιχοϋσι το"ϊς ήμ.ετέροις λ, μ., ν, ο, π,
προφερόρ.ενα ώς ταϋτα, και γραφόμ.ενα αντί τούτων έν ελληνικά?ς
λέξεσι. Τό μακρόν Ο επέχει τόπον τοϋ ελληνικού ω έν τα"ις έλλη-
καΐς λέξεσιν.

Τό q εύρηται πάντοτε μ,ετά τοϋ ν η U και εχει μ,ικρόν τι του C
έξηλλαγμένον φθόγγον' δθεν συναλλάσσεται πολλάκις μ.ετά τούτου.



Α". ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, §. ϊ—ν>. 3

Όί "Γερμανοί προφέρουσι το qv (η qu) ώς κ β. την προ φοράν δ' αυτού
'«ταύτην παρεδέ^θημεν και ημείς ηδη.

Τά Γ, s, t άντιστοιχούσι τοις ήυ.ετέροις ρ, σ, τ-, και προφέρονται

ταύτα. Αλλά. την συλλαβή ν li προ φωνήεντος ευρισκομένην προ-
'φέρουσιν οι Γερμανοί κατά τό παράδειγμα τής ιδίας γλώσσης ώς τσι'
-όταν -δέ προηγήται αυτής s η έτερον Ι, πάντοτε ως τι. Οί Ρωμαίοι
€μο^ς φαίνεται, οτι ουδέποτε έπρόφερον τσι-, άλλα πάντοτε και παν-
ταχού τι, όπως γράφουσιν αυτό και εις τάς έλλη νικάς λέξεις. Διό
γνησιώτερος 'φαίνεται ο φθόγγος ούτος,

Τό U, αντιστοιχούν πολλάχ-ΐς τω ημετέρω ου και προφερόμενον
<υς τούτο, ποτέ μεν είναι φ'ωνήεν, ποτέ δέ σύμφωνον. Οταν ήναι σύρ.-
^ρωνον γράφεται υπό τίνων Γερμανών δια τού ν, και προφέρεται συ-
νήθως ως τό ί/μέτερον Είναι δέ σύμφωνον εν άρ^η λέξεως 5) με-
ταξύ δύο φωνηέντων τής αυτής λέξεως ευρισκόμενον, ώς vita, βίος,
avarus, ^φιλάργυρος' ετι δέ μετά τά στοιχεία ng, 1, r, ριζι/.όν ον,
ύς angvis, δφις^ salvo, σώζω, servus, δούλος.

Τό Χ αντιστοιχεί τω ημετέρω ξ και προφέρεται ώς τούτο.

Τό y και Ζ εύρηνται μόνον έν έλληνικαΐς λέξεσιν αντί τού υ κα'Ι
Χ, και προφέρονται ώς ταύτα. Οί Γερμανοί δμως, προφέροντες τό
ημέτερον ζ δια τού φθόγγου τσ, προφέοουσιν ωσαύτως και τούτο'
αλλ' η τοιαύτη προφορά είναι αδόκιμος'' ώς και η τού S, τό όποιον
τινές τών Γερμανών, όταν ευρίσκηται μεταξύ δύο φωνηέντων, πρα-
φέρουσιν ώς ημείς τό ζ.

Σημ. Τά γράμματα ττ,ς λατινικής site μόνα, ειτε δι-λα ειοι, ε'ίτε συνημμένα
αλλ.ων έν ταΤς λέξεσι, τηροϋσι πάντοτε τήν αυτήν ιΐροφοράν" το δέ ng προφέρεται ώς
το ήμέτερον γγ.

Το θ χ α: χ της ελληνικής δεν εχει -η λατινική· άντ' αυτών δέ γράφει έν ταίς λατϊ-
νιστι γραφοαέναις έλληνικαΐς λέξε<?ι th (οΐον, Thucydides, Θουκυδίδης) κζί. ch (Cha-
brias, Χαβρίας). Avxi τοΰ έν ταΐς έλληνικαΓς λέξε'σι δασυνομένου £ γράφε; το τοΰ
5ασέος πνεύματος σημεΤον k μετά το r (Rhodas, Ρόδος, Pyrrus, Πόρνος).

§. 2. Αί δίφθογγοι τής λατινικής γλώσσης είσιν ae, oe, au, αν-
τιστοιχούσα». τα"ΐς έλληνικαΐς, αι, οι, αυ. Προφέρονται δέ νυν ή μεν
3d ώς τό ήμέτερον αι, ή δέ ce ώς τό γαλλικόν eu, ή δέ au ώς αου

Το -πάλαι ή « έγράφετο ai και ν( oc or ή δέ τής oe πρφορά άπέκλινε προς τήν τοΰ u
«θεν εις τινας λέξεις συνζλλά·5σονται οί φθόγγοι ούτοι (οΤον poena,ποινή, punire,κολάζω)



Λ ΜΕΡ03 Α'. ΤΕΧΊΐΟΆΟΓΪΚΟ^.

2ηΐΑ. Είς ολίγας μόνον λέξεις (hens, heu, eljeu, ccu, seu, ncu, neuler,
quam) εύρηται και ή eu (ευ), -^τις προφέρεται ώς εου ή εφ σχεδόν' r, δί ei (ιι) εϋ-
ρητχι μόνον εις τb επιφώνημα, hci, ν.αί ί, tii είς τάς αντωνυμίας hiiic και cui κα!
»ίς το επιφώνημα hui.

Αντί της έλλ^ικ-ης διφθόγγου ει "γράφουσιν οί Ρωμαίοι είς έλλν,νικάς λέξεις άτ:λοΰν
i μακράν τ.pb συμφώνου (lleraclllus), e η Τ -προ τωνήεντο-ς (Dari?u6 και Dai^us),
■Αντί της «υ ίτ.λοΰν u.

ΜΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ,

LIEPI ΠΡΟΣΩΔΙΑΣ.

·§. 3. Οί Ρωμαίοι δεν μετέχειρνζοντο έν τη γραφή σημεία τόνων"
<οδχ ήττον όμως έτόνιζον καί αυτοί τινας τών λέξεων συλλαβάς, τη~
;ροϋντες τους εφεξής κανόνας.

Τών μεν πολυσυλλάβων λέξεων ουδέποτε έτόνιζον την λήγουσα ν,
άλλα πάντοτε την παραλήγουσαν, εάν αύτη ή ναι φύσει η θέσει μα-
κρά, άλλως τήν προπαρα) ηγουσαν' (οίον, pa'g€na, σελίς, pagina'-
rum, σελίδο^ν, parcntes, γονείς, Irago^dus, τραγωδός)* τών δέ δι-
συλλάβων πάντοτε την παραλήγουσαν και ουδέποτε την ληγουσαν"
(οίον, (loinus, δόμος, οικία·).

Σΐιμ. Εξαιρούνται τοΰ "γενικού τούτου κανόνος τα έκ τοΰ facio, ποιώ, και έτερων
λέξεων ουχί Βϊ προθέσεων, σύνθετα- επειδή τούτων τονίζεται άείποτε h τοΰ facio,
ζική συλλαβή, καίτοι βρχχεΖα. ουύχ' οίον-, oai&fd'cit. θερμαίνει·.

Τά εγκλιτικά μόρια qvo, ne, ve, ce, προςαρτώμ,ενα ε?ς τό τέλος
τών λέξεων, καταβιβάζουσι τον τόνον τούτων έπί της προ αυτών
συλλαβής, ητοι της ληγούσης, εί και άλλως αΰτη δεν είναι φύσει,
μακρά' οίον, il<a'qve=et ita, και ούτω, Musa'qve=el Musa. Οταν
όμως διά της προσθηκης του qve σχηματίζεται νέα λέξις, ης τό
μόριον τοϋτο είναι συνθετικόν ούχί δ' έγκλιτικόν, τότε αυτη τονί-
ζεται κατά τους γενικούς κανόνας' οίον, /laqve, δθεν, ule'rqvef
έκάτερος.

§. 4. Εκτός τοϋ τόνου διακρίνουσιν οί Ρωμαίοι, ώς και οί Ελλη-
νες, έν τη απαγγελία τών λέξεων, και τον χρόνο ν τών συλλαβών'
έπειδη άλλαι μεν συλλαβαί είσι μακραί φύσει η θέσει, άλλαι δέ βρα-
χείαι, καί τίνες άδιάφοροι η δίχρονοι. Καί μακραΐ μέν είσιν άπασαι
αί δίφθογγοι, και πάντα τά έν τω μέσω λέξεως έκ συγκοπή; καί



ΚΕΦ. Β', ΠΕΡΓ ΙΙΡΟΪΩΛΙΑΧ §·. 3—5, Κ

τυναιρέσεως προερχόμενα φωνήεντα οίον,, cogo, (έκ τού C(5£go), α-
ναγκάζω^ maio (έκ τού mag&volo), προτιμώ" βρα^ύ- δε πάν φω-
νήεν, όταν μετ* αυτό £πηται. έν τη. αύτη λέξει Ιτερον φωνήεν, και·.
&ταν ύπάρχη μεταξύ· δύο φωνηέντον/ τό γράμμα Ιΐ" ofovr iYll-US,.
υιός, coatrSho, συναιρώ.

Εξαιρέσεις τών γενικών τούτων κανόνων είσΐν αι έξης'

1) Τό e πρό τού καταληκτικού- i τής γενικής και δοτικής τ?.ς έ
κλίσεις είναι μακρόν μόνον ο τα ν τζροτ,γτ,τ αι αύτοΰ έτερον φωνήεν,
(οίον, dic ί, ήμερα), ουχί δέ οταν προηγήται σύμφωνον (οίον,. IidSi,.
πίστις).

2) Τό έν> διαιρέσει προφερόμενον- a της άρ/αίας καταληξεως της;
γενικής της ά κλίσεο^ς ai οίον,, mensai, τράπεζα.

3) Τό i τ?,ς εις ius ληγούσης γενικής τού uijI'us, ali'us και άλ-
λων τινών, ά βλέπε κατωτέρω έν τη ο' κλίσει-

4) Τό a και e προ τού καταληκτικού i της κλητικης τών εις ius
ληγόντων κυρίου ονομάτοχν της β' κλίσεως, οίον, Gai, Γά'ίε, Ροΐΐΐ-
ρΰ'ΐ, Πομπήιε..

ϋηα. Al iv τή.λατινική ά-αντώμεναι Ιλλη.νικαί λέξει; τηροϋσι μέ'ν ζείτ.οτζτύν ίδιοV
χρόνον, ώς —ρος τον τονιομον ίίμ.ως υπόκεινται είς τους ηδη ^ηΟεντας κανόνας τής λα-
τινικής· οΐον, a'er, άήρ, e'os, ήώς, liero'ii3, ήρωος, Menela'u», Μενέλαος, a'£rar
άΐρα. Ορα 19 τής Διεξοδικής Γραμματικής.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ.

ΙΙΕΡΙ ΚΛΙΣΕΩΝ-

§. 5. Μέρη τού λόγου εχει η λατινική όσα και. ή ελληνικη πληνι
τού· άρθρου. Εξ αυτών κλιτά είσι μόνον τά ονόματα και αί αντωνυ-
μία». και τά ρήματα' ων τά μεν δνόματα διαιρούνται είς πέντε κλά-
σεις, τά δέ βήματα εις τέσσαρας συζυγίας. Οί αριθμοί είσι, δύο,
ενικός καΐ πληθυντικός' αί δέ πτώσεις έξ' επειδή προς ταΐς της ελ-
ληνικής εχει η λατινική και άφαιρετικην. Τά γένη. τών «νομάτων
τρία, άρσενικόν, θηλυκό ν και ούδέτερον-.

Γινώσκεται δέ τό γένος έκ. της σημασίας και έκ τής καταλνιξεως,.

Και έκ μέν της καταληξεως καθ' ά μέλλομεν ειπείν έν τοις περί
κλίσεων. Ενεκα τ*?(ς σηματίας δέ είσι'



& ΜΕΡΟΣ Α'. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΙ,

Α. Αρσενικά μεν οιανδήποτε κατάληξιν καί άν εχωσι, 1) πάντα τα
ονόματα τών ανδρών, εθνών, και αρσενικών όντων* οίον, νίΓ, άνηρ,.
scriba, γραφεύς,. cousul, ύπατος, poeta, ποιητης' 2) τά τών άρσε-
νικών ζώων' ώςχ aries, κριός, verres, κάπρος, laurus, ταύρος* 3)
τά τών ποταμών,-μηνών και ανέμων' ώς, Tiberis, A lprs, etesiav,
Ιτησίαι,-Februarius, Φεβρουάριος*' διότι τά όνόματα τούτων, επίθετα
κυρίως οντά,, δέχονται τό γένος τών εξυπακουομένων αρσενικών ου-
σιαστικών fluvius, ποταμός,- ventus, άνεμος, mensis, ρ.ην.

Β\ Θηλυκά δέ πάντα τά τών γυναικών και θηλυκών όντων ονό-
ματα' οίον, uxor, ή σύζυγος, soror, αδελφή' ετι δε καί τίνων δέν-
δρου και πόλεων όνόματα, καί τά τών νήσων καί χωρών' έπε ι δη έν
τούτοις, έπιθέτοις κυρίως ούσιν, έξυπακούονται τά θηλ. ουσιαστικά
arbor, δένδρον, urbs, πόλις, iosula, νήσος, regio, χώρα,

rr. Κοινά δέ τά αποδιδόμενα εις άίρεν καί θηλυ' ώς, adoleseens,
νέος καί νέα, affTnis, κηδεστης, artifex, τεχνίτης* ετι δέ καί τα
ζώων δνόματα, τά τό γένος δηλούντα* ώς caticer, καρκίνος, ct*rvusy
κόραξ. Τινά τούτων ό'μως εχουσι £:άφορον κατάληξα δι' έκάτερον
γένος' ώς, agnus (άρσ ), agna (θηλ.) άρνός, cervus, rerva, ελαφος.

Δ . Ουδέ τερα δέ 1) πάντα τά άκλιτα ούσιαστικα' οίον, fas, οσιον.
nefas} άνόσιον' 2) άπασαι αί αντί ούσναστικών τιβέμεναι λέξεις, ώς
(το) scire tuum, ή ση γνώσις* 3) πάσα άλλη λέξις ώς πραγμα
απλώς θεωρούμενη' ώς, diu (Iioc ipsum ciiu), arx (arx est mono-
syllabum) καί 4) τά γράμματα τοΰ αλφαβήτου, τά οποία δμως
Εκλαμβάνονται ένίοτε καί ώς θηλυκά ενεκα τοϋ έξυπακουομένου θη-
λυκοϋ ούσιαστικοϋ lltlera, στοιχεΐον η γράμ,μα.

§. 6. Αί τών πέντε χ.λίσεων πτωτικαί καταλήξεις ε?σίν αύται*

Κλίσεως Α'. Β'.  Αριθμός r'.  ένικός. Δ'. F/.
όνομ. a, (e, as, es) us, er, um us es
Γεν. ae (es) i is us ei
Δοτ. se ο i ui, u ei
Λϊτ. am, (en) Uffi em um, u eiu
Κ-λητ. a, (e) e, er, um ώς ή όνομ.. u es
Αφκιο. a (e) ο e ^ L u e



ΚΕΦ. Δ . ΠΕΡΙ ΚΛΙΣΕΩΝ. 5-

Αριθμός πληθυντικός.

Ονομ. και

Κλητ

Γ$ν.

Δοτ. καί )
Αφαιρ. /
Α·.τ.

ae

arum

is

as

i, ούδ. a

orum

ts

09. a

es ούδ. a ia
um 9) ium
ibus

ώς ιζ βνομ.

iis, ua
uum

ibus$)ubns

ώς ή. όνομ

es

erum
ebus

es

Σγ,-j.. Εκ y-όνγ,ς ττ,ς τοΰ ϊνικοο άρ».6μοΰ Ονομαστικής δεν γινώσκομεν είς τίνα τΰψ
Τνέντε κλίσεων άνάγετχι έκαστη λέξις■· έττειδή ή αύτή κατάληξις της ονομαστικής είναι
κοινή παλλών κλίσεων" οίον, ή us είναι κοινή της β' γ' καί δ' κλίσεως. Εο>κολώτερον
δέ μαν9άνομ=ν τοΰτο έκ. ττ,ς καταληξεως τίς ένικης γενικής- διότι αϋτη διαφέρει εις
ιτίσας τάς κλίσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ.

ΠΡΩΤΗ ΚΑΙΣΙΣ.

7. Εις την κλίσιν ταύτην ανάγονται πάντα τά λατινικά ονόματα
τά εις a έν τη Ονομαστική και είς 3C έν τη γενική λήγοντα* οίον,

Αριθμός ενικός,

scriba, γραφευς

Ονομ. καί

Κλητ.

Γεν. υ,χϊ

Δοτ.

Αιτιατ.

Αφαιρ.

me«sa, τραπεί,α.

men^se

mensam
mcnsa

scribie

scribam
scriba

Αοιθαός πληθυντικός.

i I '

niensa> scribie

mensarura scribarum

mensfs scribis

raensas seribas.

Ονομ. καί }
Κλητ. j
Γεν. '
Δοτ. καί ?
Αφαιρ. 1
Αίτιατ.

Οδτω κλίνονται καί τά εν.τη ονομαστική είς a λήγοντα έπί&ετ*
καί αί μετοχαί θηλυκου γένους' olov, magna, μεγάλη, picta, ποι-
κίλη, rotunda, στρογγυλή, mensa, τράπεζα.



8 ΜΕΡ02 Α' ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΙ.

Σημ. ά. Ποιηται, καί μάλιστα οί αρχαιότεροι, σχηματίζουοπν
ένίοτε την γενικην ενικην εις ai άντι ae, λέγοντες mag.uai, pictai
άντί laaguae, pictae. Τό πάλαι όμως εληγεν ένίοτε ή αυτή πτώσις
εις as* διό ή λέξις famifia, οικογένεια, σύνθετος μετά τών Ονομά-
των pater, πατήρ, mater, μητηρ, iilius, υιός, filia, θυγάτηρ, εχει
έν τω ένικώ αριθμώ γενικην fumilias· οΐον, paterfamilias, οικοδε-
σπότης, γεν. patrisfamilias* άλλα και ή γενική palribfamiliae εύ-
ρηται ένίοτε, σπανιώτερον η patresfnwrliarum.

2ημ. β'. Η γενική πληθυντικη τίνων λ,έξ*ων καταλήγει παρά ποιη-
ταΐς εις um άντί arurrr οίον, drachmum αντί drachuiarum η
thachumarum, δραχμών' ωσαύτως και τών συνθέτων λέξεων έκ
τοΰ g£na (άπό τού gigno, γεννώ) καί cola (έκ τού colo, κατοικώ)'
elov, terrigeoa, γηγενής, ccelicola, ουρανίων' ετι δε και τών πα-
τοωνυι/.ικ.ών εις (les· ocov, Aene&dum άντι Aeneadarum, Α:νεια-
δών' καί τίνων ελληνικών έθνικών, ώς Lapithum άντί Lapitba-
rum, Λαπιθών.

Σημ, γ', όλίγα τινά ονόματα, ών τά αντίστοιχα αρσενικά κλί-
νονται κατά την β κλίσιν, σχηματίζουσιν ένίοτε την πληθυντικην
δοτικην καί αφαιρετικών πτώσιν είς abus άντι is, προς διάκρισιν
άπό τών αρσενικών έν ταΐς αύταΐς πτώσεσιν" οίον, dea, θεά, filia,
θυγάτηρ, anfma, ψυχή, naia, θυγάτηρ, (σπανίως) liberta, απελεύ-
θερος, καί τινα άλλα.

8. Εις τήν κλίσιν ταύτην υπάγονται καί. έλληνικά τινα ουσιαστικά και χ,ΰριχ.
όνόμ,ατα ιίς e, as, es (η, ας, τ,ς) λήγοντα εν τή όνομαστική, άπερ κλίνονται ώς έσεξής.

Ον. epttSme, έπιτομή· Aeneas Αινείας* anagnostes, αναγνώστης
Γεν. epitomee Aeneae anagnost®
Δοτ. epiioinao Acneffi anagnostffl
Αιτ. epitomen Aeueam (au) anagnosten (am)
Κ>* epilome Aouea anagnosta
Αφ. epitome Aenea anagnosta (ste).

Σημ.. ά. Αλλά τά πλείστα τών είς θ ληγόντων, καί μάλιστα τά τών τεχνών καί
έπιστηαών ονόματα είς ce, δέχονται ώς έττι το πολύ λατινικάς καταλήξεις' oTev, mu-
sica, μουσική, logica, λογική, γεν. musicse, logic®· τινά δέ κύρια ονόματα σχεδόν
■πάντοτε- οίον, Creta, Κρήτη, Helena, Ελένη.

Σηα. β'. Τά είς as έλληνικά όνόματα ά-ποβάλλουσι το τής ονομαστικής s -παρά τοις
άρχαιοτέροις- έ'θεν ίίίοηται Mena, Μηνάς, Apelta, Δτϊελλής, κατά τήν αϊ ολική ν κχ:
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βμ-ηρικήν ογομαστικήν νεφεληγερέτα, Ιππότα. Τών αυτών δέ ή αιτιατική παρά μέ>
τοις συγγραφεΰσι λήγει συνήθως βίς am, παρά δέ τοις ποιηταΤς εις an.

Σημ. γ'. Τά εις es κύρια ένόματα καί ουσιαστικά σπανίως σχηματίζουσι τήν κλη-
τικήν είς a, συνήίίως εχουσιν αύτήν όμοίαν τΫί 4νομαστικ^, πλήν τών λέξεων, αΐτινες:
έγένοντο δλως λχτινικαί καί ουδέποτε ελαβον έλλην.ικδν τύπον οΤον pocta.

Σ-ημ. δ'. Τών είς es ληγόντων κυρίων ονομάτων, άτινα έν τϊϊ έλληνικ-?) είσι πρωτό-
κλιτα, τινά κλίνονται έν τ·^ λατινική κατά τήν γ', κλίσιν" οίον, Aeschiues, Αισχί-
νης, Apelles- έτι δέ τά είς des μή πατρωνυμικά, ώς Alcibiadcs, Αλκιβιάδης, Euri-
pides, Ευριπίδη; και τά βάρβαρα Astyages, Xerxes. Τών αυτών 2μως εύρηται ένιοτε
Τ) αιτιατική και όΐς en κατά τήν ά. κλίσιν. Αλλα πάλιν κλίνονται καί κατά τάς δύο.
ταύτας κλίσεις* ώς Orestes, Ορέστης.

§ 9. Πίξϊ του γένους zCjy όνομάτων τής *-Αισίως ταύτης.

Πάντα τά είς a λήγοντα ουσιαστικά της κλίσεως ταύτης είσί γέ-
νους θηλυκου. Τοϋ κανόνος τούτου εξαιρούνται, ώς αρσενικά Ι) τά
σημαίνοντα αρσενικά πρόσωπα" οίον, scriba, γραφεύς, nauta, ναύ-
της, collega, εταίρος, aurlga, ηνίοχος, ad\£na, έπηλυς' 2) τά τών
ποταμών όνόματα, τά είς a λήγοντα κατά τον §. 5. II πόλις Ha-
dria, Α.δρία, είναι θηλυκου γένους" άρσενικοϋ όμως ό ομώνυμος ταύ-
'της κόλπος Hadria, Αγρίας η άδριατικόν πέλαγος, ώς καί πάντα
τά εις es και as έν τη ονομαστική λήγοντα' τά δέ είς ο είναι πάντα
θηλυκά, ώς καί έν τη ελληνική.

ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ ΠΕΜΠΤΟΝ.

ΛΕΥΤΕΡΑ ΚΛΙΣΙΣ.

§. 10. Είς την κλίσιν ταύτην υπάγονται τά είς US καί ΡΓ αρμε-
νικά καί τά είς uffi ουδέτερα, ουσιαστικά καί επίθετα, κλινόμενα
κατά τά έπόμ.ενα παραδείγματα.

'Αριθμός ένιχος.

Ονομ. dominus, δεσπότης puer, παΤς. signurn, σημεΐον.

Γεν. dominl pueri signi

Δοτ. domino puero sigao

Αίτ. domiuum puerum signum

Κλ. domine puer signum

Αφ. domino puero signo
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'"Αριθμός πληθυντικός.

Ονομ. και Κλ. domitn puert signa

Γεν. dominorum puerofum signorum

Δοτ. και A<p. dominfs pueris signis

Αίτ. dominos pucros sig na.

Κατά το puer κλίνεται και το μοναδικόν vir, άνηρ, γεν. virfr
δοτ. v/ro, και έξης σμαλώς' ωσαύτως και τά εξ αυτού σύνθετα,,
οίον triumvir, και τό έθνικόν Trivir, έτι δε και τό έπίθετον satur,
πληρης, γεν. satiiri, δοτ. saturo κτλ.

Τών είς er ληγόντων τά τ.λειστ α τη ρου σι τό e μόνον εις την όνο-
μαστικην και κλητικην, εις δε τάς λοιπά ς πτώσεις άποβάλλουσιν
αδτό" οιον, όν. ager, αγρός, γεν. agri, δοτ. agro, ονομ. πληθ. agri,
γεν. agrorum, liber, βιβλίον, libri, libro, κτλ.

Σημ. ά. Τά είς ius και »Uin έν τη ονομαστική λήγοντα σχημα-
τίζουσι την γενικην είς ii. Τούτων όμο^ς τά ουσιαστικά, ουχί δέ τά
επίθετα, τό πάλαι κατέληγον έν τη γενική εις έν μόνον i* οίον Αρ-
pius, ο Αππιος, γεν. Appi, ingenium, πνεύμα, γεν. iDge'r»i, con-
silium, βουλή, γεν. consi'ii. ό τόνος αυτών όμως τηρείται παρά;
Tav κανόνα εις τήν παραλήγουσαν και βραχεία ν ούσαν.

Σημ. β'. Τήν ενικην γενικην εις l US καί την δοτικήν είς i σχη-
ματίζουσι καθ' όλα τά γένη τά έξης επίθετα καϊ αντωνυμία ι, ών τό
μέν άρσενικόν και ούδέτερον σχηματίζουσι τάς λοιπάς πτώσεις κατά
τήν κλίσιν ταύτην, τό δέ θηλυκόν κατά την πρώτην* οίον,

Ονομ. unus, una, unura, είς.

Γεν. unius] ν ^ Χ

ί και οια τα τρια γενη.

Δοτ. uiii j γι

Αίτ. unum, unam, unum.

Αφ- υηο, una, uno·

<5 πληθυντικός αριθμός σχηματίζεται όμαλώς.

Κοιτά τό παράδειγμα τούτ® κλίνονται καί τά έξης*

Soius, sola, solum, μόνος, totus, tota, totum, δλος.

Nullas, :zulia? nulium, ουδείς, alias, alia, aliud, άλλβς.
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Alter, allera, alterum, έτερος, uler, utra, utrum, πότερος,

Neuler, neutra, neutrum, ούδέτερος, καί τά σύνθετα τοΰ utery
ώς uterque, εκάτερος, κτλ.

Σημ. γ . Τά είς ins (η jus) κύρια Ονόματα σχηματίζουσα την κλη-
τικήν εις άπλοϋν i, ουχί δέ είς'ίβ % je- οίον, MercuVi, Gai. Τού-
τοις ηκολούθτισαν καί τά filius, υίός, genius, δαίμων, mous, έμός,
καί τό έπίθετον Ferelrius, ών ή κλητικη είναι fili, geni, mi

Τών πλείστων έ'μως προσηγορικών κζί έπ:6ε'των εις /us (ώς τοϋ gledius, ξίφος, c-
gregius, εξαίρετος), ή κλητική είναι άχρηστος. Τά δε έλλτννικά κύρια Ονόματα και επί-
θετα είς ius (ή e us, ειος) σχηματίζουσι τήν κλητική ν κανονικώς- οίον, Cynlliie, Arie,
τής όνομαστικής Cynlhius, Κύνθιος, Arius, Αρειις.

Σημ. δ'. Η γενική πληθυντικη τών έξης ονομάτίον καταλήγει ε-
νίοτε είς Uffl αντί ΟΓΐΐΐϊΓ 1) ή τών νομισμάτων, μέτρων καί σταθ-
μών'οίον, nummum, seslerlium, denarium, talentum, modiumr
medimnum (άπό τών ονομαστικών nunimus, νόμισμα, sestertius,
denarius, κτλ), καί μάλιστα όταν συντάσσωνται μετά της λέξεο^ς
milia, χιλιάδες (οίον. duo mi)ia mimmum, decem milia talen-
tum)" 2) η τών αριθμητικών seni, ανά εξ, deni, ανά δέκα, κτλ. γεν.
senum, deDum" 3) ή τών liberi, τέκνα, deus, θεός, γεν. liberum,
deum, καί παρά ποιηταΐς virura άντί virorum.

Σημ. έ. Η λέξις deus έν μεν τώ ένικώ έχει την κλητικην ομοίαν
τη <3νομαστική, έν δέ τω πληθυντικώ διττην ονομαστικήν καί δο-
τική ν, dei καί dii, deis καί diis, (καί συνηρημ.ένως di, dis), γεν.
πληθυντικην deorum καί deum.

11. Ελλτι ν ικά ονόματα. Πόλεων καί νήσων όνόματα καί τίνα προσηγορικά
τ-ηροΰσιν ένίοτε τήν έλληνικήν κατάλν(ξιν os και οη έν τή ένική ονομαστική και αιτια-
τική· οίον, Delos, Δήλος, Delon, scorpios, Pelion. Ενίοτε δέ, αλλά λίαν σπανίως,
ευρίσκονται καίτινα καταλήγοντα ε'ις ce (οι) έν τή πληθυντική ονομαστική (ώς Ga-
nephoroe, Κανηφόροι), καί είς οη έν τνί γενική (ώς libri Georgicon, βίβλοι Γεωρ-
γικών).

Στ,μ. Τά είς ρος λήγοντα και προ τούτου σύμφωνον έχοντα έλληνικά κύρια ονόματα
λήγουσιν εις er εν τ^ λατινική" οίον, Alexander, Anlipaler, γεν. Alexandri, Anti-
patri. Τά δέκατα τήν β' άττικήν κλίσιν κλινόμενα ή δέχονται όλως λατινικάς κατα-
λήξεις (ώς Tyndareus άντί Tyndareos, άπό τοΰ έλλην. τύπου Τυνδάρεως), ή τηροϋσι
μόνον εις τινας πτώσεις τάς έλληνικάς καταλήξεις- (ώς, όν. Alhoe, αιτ. Athon- άλλά
το ονομ» τοΰτο κλίνεται καί κατά τήν γ' λατινικήν κλίσιν' όνομ. Atho, γεν. Ath5nis),
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Τά δί είς ευς, γεν. εως, κλίνονται ή κατά τήν 6' ταύτην κ) ίσιν (οίον1 Orplieus, γεν.
Orpfici και συνιρρημίνως Orphei, δοτ. Orpbeo κτλ.), ή κατα τήν γ' τής έλληνικής
βΤον, Orpheus [δισύλλαδον], γεν. OrpheOs, δοτ. Orphei και συνηρημένως Orphei,
αίτ. Orphe"S, κλητ. Orpheu. Τά ονόματα AchiHes, και Ulixes- κλίνονται κατά τήν γ'
κλίσιν, μόνον τήν γίνικήν σχηματίζουσι κατά- ταύτην- τήν κλίσιν Achlllai ϋΐίχβϊ,ώς
τών Ονομαστικών Achilleus, Ulixeus»

12. 17 c ρ c feroυς τώκ της χ.ίίβείος ταύτης όνοπάταν.

Τά μεν είς US κά: Γ έν τη ονομαστική, λήγοντα εισί. γένους αρ-
σενικού, τά δέ είς uiu ουδετέρου:

Τών είς us θ-ηλυκά μεν είναι I) τά alvus, κοιλία, cdlus, ηλα-
κάτη, bumus, γή, χώμα, vanuus, λικμός" 2) τά πόλεων καί νή-
σων Ονόματα, όσα έν τη έλλ-ηνική ε.ίσί θηλυκά' 3) πάντα τά τών
δένδρων καί τινα θάμνων ονόματα' 4) τά έκ της ελληνικής θηλυκά,,
και τά τών πλείστων πολυτίμων λίθων, περί ών βλ. Δ. Γ. §. 39-
Ουδέτερα δετό viras, δηλητηριον, VuJgus, #χλος (σπανίως άρσ

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΕΚΤΟΝ.

τριτη κλισισ.

§. 13. Είς τήν κλίσιν ταύτην ανάγονται τά έν τη ονομαστική είς.
a, e, i, ο, c, I, η, r. s, t, x, και έν τη γενική εις is λήγοντα" ών
τά μέν είσιν ίσοσύλλαβα, τά δέ περιττοσυλλαβα. Επειδή δε τό τε—
λικόν ττ,ς Ονομαστικής γράμμα είναι διάφορον, ώσαύτως καί τό προ
τής καταλνήξεως τής γενικής και η παραλήγουσα αύτης, μανθάνομεν
εύκολώτερον διά τής ασκήσεως η διά κανόνων νά σχηματίζωμεν τήν
γενικην καί νά κλίνωμεν τά ονόματα τής κλάσεως ταύτης. Τά εφε-
ξής παραδείγματα καθοδηγούσιν είς τούτο όσον οίον τε ίκανώς.

'Αριθμός ενικός.
Ον. καί Κλ. avis, όρνις. eaedes,
Γεν. avTs eaedis
Δοτ. a\T caedi
Αίτ. avem caedem
Αφ, av£ και a\T, csede
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'Αριθμός πληθυντικός·»

^όν. Αιτ. j a ν es caedes
καί Κλ. (
Γεν. avium caediurft
Δοτ. καί Αφ. avi bus. -eaedibus.

\4 (ριθμος ενικός.
όν. -καί Κλ. paler, πατήρ·, TnaYe, θάλασσα,
Γεν. patris maris
Δοτ, palri «vari
Αιτ. palrern mar6
Αφ. patre tnari

πληθυντικός.
Όν. Αιτ. V καί Κλ. j patres niaria
Γεν. patrirm tnariuift
Δοτ. icai Αφ. palribus maribus.

13

'Αριθμός ενικός.

Όν. καί Κλ. urbs, πόλις, aetas, ηλικία, mos, εΟος, lac, γάλα,

Γεν, urbis aetatis moris lactis

Αοτ. urbi aelati mori ]acli

A:Y. urbem aelalem morem lac

Αφ. "urbe aetale more lacte

'Αριθμός πληθυντικός.

Όν. Αιτ. ι ^rbes aetates mores ^ f

και Κλ. J άχρηστος ό

Γεν. urbium aetatufn morum πληθυντικός.

Αοτ. καί Αφ. urbibus aetatibus moribus.

'Αριθμός Ενικός.

Ον. καί Κλ. consul, ύπατος, judex, δικαστής, miles, στρατιώτης.

Γεν. COBSulis judfcis miliYis

Αοτ. consuli judici militi

Αιτ. coasulem judicem militera

Αφ. consule judice milite
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Αριθμός πληθυντικός.

Όν. Α*τ, *or. Κλ, I ! coasules jtidiccs mililes
Γεν. consaium judicmrt i3oililum
Δοτ, καί Αφ. coasuiibus judicibus ίΟμός ενικός. Biiiitibus
Όν. καί Κλ, serrao, Χόγος, virtus, άρετ-η, radix, ρίζα.
Γεν. sermonis virlatis radFcis
Δοτ sermont virtuti radici
Αιτ. sernioneai virtutem radici
ΑΦ, sennone virtulc radir.e

ΆριΟμ ός π7*ηθυντικός
όν. Αίτ. και Κλ. } sermones virtutes radices
Γεν. sermonum virtutum radicum
Δοτ. καί Αφ. sermooibus virtutibus radicibus.

ΆριΟμός ενικός.
Ον. καί Κλ. poema, ποίημα , corpus, σώμα, anser
Γεν. poemalis corporis anseris
Δοτ. poemati corpori anseri
Αίτ. poema curpus ansen m
Αφ. poemale corpore aosere

Άριθμι ός πληθυντικός.
Ον. Αίτ. καί Κλ. I poenaala corpora anseres
Γεν- poemalum corporum anserum
Δοτ. καί Αφ. poernatibus corporibus anseribus.

'Αριθμός ενικός.
Όν. καί Κλ. nomen animal exemplar
Γεν. nomniis auimalis exemplalis
Δοτ. nomioi animaii exemplari
AiV. nomen animal exemplar
Αφ. nomine animali exemplari



Όν. Αιτ.
•καί Κλ»

ϊΡΙΤΙΪ ΚΑΙΣΙΣ. §. 14, 15

'Αριθμός πληθυντικός.

r.omioa animalia exemplaria

Γεν» Dominum animalium exemplarium

Λοτ καί Αφ. nominibus. animaiibus. exemplaribus.

Κατά τά παραδείγματα ταύτα κλίνονται καί τά επίθετα της κλί-
σεως ταύτης* οίον, κατά τό avis τό άρσενικόν καί θηλυκόν επίθετον'
gravis, βαρύς, καί κατά τό mare τό ούδέτερον grave* κατά τό
radix τό μ,ονοκατάληκτον επίθετον felix, ευτυχής, βλ. §. 27.

§. 14. Π αραζη ρήσεις περί τίνων πτώσεων ζης χ.Ιΐσεως ταυτψ\

Η ενική γενική ελληνικών καί άλλο:»ν μη λατινικών κυρίων όνο-
μάτων είς es ίσοσυλλάβων καταλήγει πολλάκις είς άπλοϋν i αντί is'
οίον" Aristo(£li, Isocrati, Nicocli, Achilli, Ulixi, Οδυσσεύς, (πρβ.
§. 8 σημ. δ'.)

11 αιτιατική τίνων ίσοσυλλάβων, εις is την όνομαστικήν εχόντων,
καταλήγει είς irn αντί em1 ώς η τών silis, δίψα, tussis, βήξ, vis,
δύναμις, καί ή τών ποταμών καί πόλεων Flispalrs, Tiberis, Ligcr.

Συνήθως δέ και ή των fobris, πυρετός, puppis, πρύμνη, reslis, σχοινίον, turris,
πύργος, securis, πέλεκυς. Σπανίως ή τών clavis, κλεις, mcssis, άμ-ητός, θέρος, ua-
vis, πλοΤον. Καί τίνων έλληνικών ονομάτων ε'ις is καταλήγει ή αιτιατική ώσαύτως
ε'ις im ή in έλληνικώς· οίον, pocsim καί poesiri.

Η αφαιρετική λήγει συνήθως είς e* τινών όμως λέξεων είς i, καί
άλλων εις e καί ΐ.

α'. Είς i την άφαιρετικην σχηματίζουσι 1) τά έχοντα τήν αιτια-
τική ν είς im μόνον* ώς, sili, Tiberi, poesi' 2) πάντα τά ουδέτερα
είς e, al, ar (γεν. aris) έν τη ονομαστική λήγοντα' οίον, ruari, ani-
mali, calcaxi, άπό τών όνομαστικών mare, θάλασσα, aniQia],
ζώον, calcar, κέντρον' 3) τά δικατάληκτα είς is καί e καί τά τρι-
κατάληκτα έπίθετα είς er, is, e* οίον, faeilis, εύκολος, acer, όξύς,
άφ. facili, acri.

Β'. Είς e καί i καταλήγουσιν έν τη αφαιρετική 1) τά τήν αίτια-
τικήν είς em και im σχηματίζοντα' οίον, puppi καί puppe1 2) τά
μονοκατάληκτα έπίθετα καί αί μετοχαί καταλήγουσι συνηθέστερ'ον
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^είς ί η εις β' οίον, prmlenli καί praderite, inerli καί inerto,^από
τών Ονοααστικών prurlens, συνετός καί iners, αργός" 3) τά δε
συγκριτικά Γσονηθεστερον εις e η είς ί' οίον, majere και majorr,
άπό τής Ονμ&στικής major, μείζων.

Η πληθυντική Ονομαστική και αιτιατική τών ουδετέρων λ.ήγει
"συνήθως εις a. Τά ουδέτερα ουσιαστικά όμως, τά εις e, al καί ar
(γεν. aris) έν τ ή Ονομαστική λήγοντα, τά επίθετα (oyi δέ τά συγ-
κριτικά) καί α: μετοχαί σχηματίζουσιν είς ia την πτώσιν ταύτην
τού ουδετέρου" οίον, maria, auimalia, calcaria, elegentia, iner-
tia, animnntia, άπό τών ονομαστικών mare, θάλασσα, animal,
ζώο ν, calcar, κέντρον, elegans, κομψός, iners, αργός, animans,
Εμψυχος. Μόνον τό μονοκατάληκτον έπίθετον vetus, παλαιός, έν τώ>
ούδετέρω γένει έχει Ονομ.αστικην πληθ. velera.

Τών εφεξής ονομάτων η πληθυντικη γενική καταλήγει οχι;είς uit»,
αλλ' είς ifim.

1) Τών ίσοσυλλάβων είς es και is" ώς, aedes, οικία, γενική πληθ.
aedium, criois, crinium, κόμη" (πλήν ολίγων τινών, ώς ambages,
ίλιγμο'ί, canis, κύων, juvenis, νέος, κ. ά.).

2) Τών λέξεων imber, υετός, γεν. imbrium, linter, σκάφος-,
venter, κοιλία, uter, ασκός, και caro, κρέας, γεν. carnium.

3) Τών είς S καί Χ μονοσυλλάβων, προηγουμένου συμφώνου, οίον,
mons, γεν. montium, &ρος, arx, γεν. arcium, ακρόπολις.

Καί τών μονοσυλλάβων as (γεν. έν. assis), άσσάβιον, lis, έ'ρις, mas, αρρην, mus,
υ.ΰς, οβ (γεν. έν. ossis), οστοϋν, faux, φάρυγξ, nox, νυξ, vis, (δν. τιλτ,θ. vires, γεν
Tirium), δύναμις, χα\ ένίοτε fraus, άττάτη.

4) Τών είς ns καί rs πολυσυλλάβων" ώς cliens, γεν. πλ. clien-
tiunm, πελάτης, cohors, γεν. cohortium, λόχος"

5) Τών ούδετέρων ουσιαστικών είς e, al καί ar (γεν. aris)" οιον,
απ® τών mare, animal, calcar, γεν. πλ. marium, animalium,
calcariura.

έτι Sl χαί τών ΐπιθέτων καί μετοχών £σων είναι εύχρηστος 6 τοΰ ουδετέρου ?τλτ,-
βυντιχ^ς άριθμός* ώς άπΐ τών acer, σφοδρος, facilis, εύκολος, felix, εδτυχής, ele-
ganj, insers, locaples, χλούσιος, γεν. ·*λ. acriura, faciliam, feliciara, eleganliam,
inertiam, locapleiiura. Τά δέ είς ns επίθετα εχο»σιν ένίοτε om άντί inro· cTov »a-
pieni, ^ςφοί, γ<γ. ^apientam.
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Τών εις is και as εθνικών' ώς Qviris, Qririlium, ArpTnas, Arpinatium" καί
τα δύο πληθυντικά Penaios, πατρώοι θεοί, καί Optimates αριστοκρατικοί. Τά δέ τών
ρωμαϊκών έορτών ονόματα εις alia λήγοντα και έν τώ πληθυντικώ μόνον εύχρηστα όντχ,
4'χουσι τήν γεν. πλ-ηθυντικήν είς ium καί rorum κατά τήν β κλίσιν" οίον, Baccbana-
iia, BaccbanaLium και Bacchanaliorum, Διονύσια.

II δοτική καί αφαιρετική ελληνικών λέςεων ε:ς ma λήγει συνήθως
εις is αντί ibus" οίον, pcemalis αντί poemalibus, ά~ό τής ονο-
μαστικής ρoe m a, ποίημα.

II αιτιατική τών τήν γενικήν πληθυντική ν εΓς ium εχόντων αρ-
σενικών και θηλυκών λήγει παρά τοις άρ/αιοτέροις εις 1$' οίον clas-
sis, στόλος, omnis, πας, γεν. πληθυντ. classium, omnium, αιτ.
συνήθως classes, omnes (όπεο εγοάφετο καί classeis, oraneis)
καί παρά τοις άρ/αιοτέροις classFs, omnis,

Η λέξις bos, βους, (γεν. εν. bovis) έχει γεν. πλτ,θυντικήν boum
δοτ. καί αφαιρ. bobus καί bubus· ή δε sus, Ος, δοτ. καί άο. πληθ.
suYbus καί συντϊρημένως subus.

Σημ. Ιίερι άλλων ανωμάλων ονομάτων τής κλίσεως ταύτης εσται λόγος έν 23.
ϊίςχιρέσε'.ς τινάς τών κανόνων τούτων καί τίνα άλλα μοναδικά ]3λ.έντήΔ. Γ. §. 42—·ί6.

§. 15. ΙΤερΧ υγηιιαζισαοΰ τών έν rtj χ.ΐίσα ταντγ fJJ. ονομάτων.

Τά κύρια ονόματα, ατινα έν τ7| έλλι,ν.κ^ εχουσι τήν έν'.κήν ονομαστική'/ είς ων (γεν.
ωνος κχ\ ονος), λατινιστι σχηματίζουσι τήν ονομαστική'/ συνήθως εις ο· oTov Plato,-Πλά-
των, Zeno, Ζήνων, Γ>ίο, Δίων, Agamemao, Αγαμέμνων, γεν. Platonis, Zenunis,
Dionis, Agamemiiouis. Τινές ομως συγγραφείς (ώς ό Κορνήλιος Νέπως) τηροϋσι τήν
έλληνικήν κατάληξιν οιι- οίον, Dion, Conon, καί μάλιστα τών γεωγραφικών ονομά-
των, ώς Babylon, Lacedacmon. Τά δέ είς ων (γεν. ωντος, ontis) λήγουσιν ώς επί τό
πολυ είς οη* ώς Xenophon, γεν. Xenophontis.

Τήν γενικήν τών εις ι ς, ας και υς (γεν. ιδος, αθος καί υος) σχηματίζουσι'/ οι π οιτ,ταί
όχι σπανίως είς os κατά αίαησιν τής ελληνικής' οίον, Θέτις, Thelis, γεν. Thelidos,
Παλλάς, Pallas, γεν. Pallados, Τηθυς Telhys, γεν. Tethyos· ετι δέ κάί κυρίων ονο-
μάτων είς ευς' ώς Πν-,λευς Pelens, γεν. Peleos. Και τών είς sis (σις) εύρηται ενίοτε ή
γενική είς eos- ώς ποίησις, poesis, γεν. poes^os. Τά δέ γυναικών ονόματα είς ο (ω)
εχουσιν ώς επί. το π ολυ τήν γενικήν είς ils (ους) Σαπφώ, Sappho, γεν. Supplais· τήν
δέ δοτικήν καί αιτιατική'/ καί αφαιρετική'/ είς δ άπλοϋν (Sappho—Σαπφώ και Σαπ-
φοΰ)" οί δέ λατινικοί τύποι τών πτώσεων τούτων (Sapphoni, Sapphonem, Sapphone)
είναι σπάνιοι.

ΟΙ ποιηταί καί τίνες συγγραφείς μεταχειρίζονται ενίοτε καί τήν έλλ. κατάλη'ίιν τής
αιτιατικής είς α" είς τον πεζον ομως λόγο·/ μόνον είς κύρια ονόματα' οΓον, Agamemno-
na, Babylona, Periclea, Trcezeno, Pana. Τά δέ άήρ και αίΟήρ aer, aether, -εχβυσ*

ΛΑΤ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚ.ΙΙ.) 2
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xai έν τ<£ τϊεζ<Γ» λόγω σχεδόν -πάντοτε aera, tethera. Τά εις ϊ.ΐ"{γεν. is) σχνιματίζ^ϋϊΧ
τήν αίτιατικήν είς iru καί in" ώς poesim καί poesin, Cbarybdim καί Charybdm"
τά δέ ίίς is, (γεν. idis), τά όποια έν τή έλληνική ϊ'χουσι τήν αιτιατική ν είς ιν καί
σ/ηματίζουσι τήν αυτήν είς im (in) καί σπανίως είς idcm (ida)· οίον, Paris, αίτ»
Parira, Parin καί Paridem· τά δέ είς iis εχουσι καί τους δύο τύπους' ώς, Phihioiis,
Phlhiotim (ή tin) καί Phthiolidem (ida). Τά έν τή έλληνική είς ιδα τήν αίτιατικήν
σχηματίζοντα εχουσιν εν τή λατινική idcm (καί idn)· clov, tyrannis, αίτ. lyrmnTdem
xa\ tyrannida· οϋτω και τά πατρωνυμικά' ώς, AcnPis, Aeneidem κ.αί Aoneldn, Αινειάς.

Τά είς cs (γεν. is) και έν τή ελληνική κατά τήν ά κλίσιν κλινόμενα εχουσι τήν αί-
τιατικήν εις cm καί in' οΐον, Acschinem, Mithridalin.

Τά είς Ϊ3, ys, eus, τηροΰσι καί έν τή λατινική τόν Ιλληνικόν τύττον τής κλητικής'
oTsv, Phylli, Alexi, Coly, Orphcu· τά δέ είς Js (γεν. idos) εχουσι πολλάκις τήν κλη-
τικήν όμοί$ τή ονομαστική" οίον, όνομ. και κλ. Tbais. Τών είς es κυρίων ονομάτων ή
κλητική καταλήγει είς es καί c" οΐον, Carneades καί Carneadc, Chremes καί Chreme.

ά έλληνική κατάληξις τής γενικής πληθυντικής ευρηται μόνον είς ονόματα συγγραμ-
μάτων" οίον, libri Melamorphoseon. ίΐ δε τής δοτικής έλληνική κατάληξις είς si.καί
siu ευρηται ένίοτε παρά ποιηταϊς είς θηλυκά ονόματα, ε'ις as καί is έν τή έν. ονομα-
στική λήγοντα' οίον, Troasin, Charisin, απο τής έν-όνομαστικής Troas, Cbaris, —ληθ.
όν. Tn/Sdos, Chariles. Καί έν τή αιτιατική τηρείται ένίοτε ή έλληνική κατάληςις ας*
clov, AelhiSpas, pyramldas, ήτις ευρηται καί εις 3άρ6αρα εθνικά ονόματα" οίον, ΑΙ-
lobrSgas, LingSuas, άπο τής ένικής ονομαστικής Allobrox, Lingon.

Σημ. Ιΐλείω περί τούτων βλ. έν τή Δ. Γ. §. 4ο.

§. 16. IIn<ji του γένους τών όroj/άτcov της τοίη/ς χΛισίως.

Τό γένος τών εις την κλίσιν ταύτην υπαγομένων ονομάτων μανθά-
νεται μάλλον διά τής ασκήσεως η διά κανόνων, διότι ούτοι ύπύν.ξΛντα'.
είς πολλάς εξαιρέσεις. I ά γενικώτερα δμως περι τούτου είσι τά έξης.

α'. Αρσενικού γένους είσι τά λήγοντα είς ο, ογ, ο s, και er, χ. α ι
τά είς es περιττοσύλλαβα, και μάλιστα τά είς es (γεν. ltis)' οίον,
sernio, λόγος, error, πλάνη, sudor, ίδρώς, tlos, άνθος, mos, έθος,
ventcr, κοιλία, slipes (γεν. slipilii»), στέλεχος.

Εξαιρέσεις. Των είς Ο θηλυκά είσι τά είς do και go καί τά είς
ίο λήγοντα" ώς consveluilo, συνήθεια, formfdo, φόβος, natio, έ-
θνος' ετι δε καί τό caro, γεν. carnis, κρέας.

Αλλά τών είς do -πάλιν αρσενικά είσι το cardo, στρόφιγξ, καί' ordo, τάξις' τών δέ
είς go, τά iigo (lig;lnis), σκαλίς, margo ("inis), άκρα, καί τών είς ίο -πάντα τά ονό-
ματα, τά πράγματα υλικά ουχί δε ιδίας ή ενεργείας σημαίνοντα, ή λέξις cupldo, έφεσιν
ή έ-ιΟυμίαν σημαίνουσα, είναι θηλυκοΰ γένους,αρσενικού δέ οταν σημαίν-ιι τον θε^ν Ερωτα·

Τών είς or ουδετέρου γένους είσι τά aeqvor, πέλαγος, cor, καρ-
δία, και maraior, μάρα.αρον. Τών είς 0S θηλυκά μεν είσι τά COS,
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άκόνη, dos, προίξ, ούδετέρα δε τά os (γεν. ossis), όστοΰν, καί os
(γεν. oris), στόμα.

Τών εις er πολλά είσιν ουδετέρου γένους' οίον τά cadaver, πτώ-
μα, iler, δδος, πορεία, uber, μαστός, ver, εαρ, verher (ου ό πληβ.
συνηθέστερος verbera, μαστιγώσεις), καί τινα φυτών όνόματα* ώς,
cicer, (eris), έρέβινθος, papaver, μήκων, piper, πέπερι.

Τών είς es θηλυκά είσι τά seges (etis), σπορά, raerces (edis),
μισθός, quies (etis), ησυχία, καί τά εξ αύτοϋ σύνθετα, ώς reqvies,
καί τό πληθυντικόν eompedes, πέδη, δεσμά* τό δέ ais (γεν, aeris),
χαλκός, είναι ούδέτερον.

Β'. Θηλυκου γένους είσίτάείς as, is,aus καί Χ, τάείςβ8 ίσοσύλλαβα
καί τά είς s μονοσύλλαβα προηγουμένου συμφώνου* οιον, auclorilas
(alis), κύρος, navis, ναϋς, laus (γεν. laudis), έπαινος, pax (γεν.
pacis), είρήνη, radix (fcis), ρίζα, caedes, φόνος, arx (arcis), ακρό-
πολις, pars (γεν, parlis), μέρος hiems (γεν. hiemis), χειμών.

Εξαιρέσεις, Τών είς as αρσενικά μέν είσι τό as (γεν. assis), άσ-
σάριον (νομισμ,α Ρωμ,αΐκόν), καί τά έξ αύτου σύνθετα, ούδέτερον δέ
το vas (γεν. vasis), άγγεΐον, καί τά άκλιτα fas, οσιον, nefas, άνόσιον.

Τών είς is αρσενικά είσι τά amnis, ποταμός, axis, άξων, einis
(eris), τέφρα, colis, λόφος, crinis, κόμη, eosis, ξίφος, ignis, πυρ,
lapis, λίθος, tnensis, μην, (καί τά τών μηνών ονόματα είς is, ώς
επίθετα του ruensiV οίον, Scxlfiis, Αύγουστος, Aprflis, κτλ.),
orbis, κύκλος, panis, άρτος, piscis, ιχθύς, pnlvis, κόνις, sangvis,
αίμα, καί άλλα τινά.

Τών είς ex τά πλεϊστά είσιν αρσενικά* αλλά καί τούτων πάλιν
θηλυκά είσι τά lex (γεν. lf,g's), νόμος, nex (necis), φόνος, supel-
lex (supellecl^lis), σκεύη, καί τό faex, τρυγία* τών είς ix άρσξ^κά
είναι τά calix, κύλιξ, ποτήριον, fornix, άψίς, καμάρα-

Τών είς S μετά προηγουμ,ένου συμφώνου αρσενικά είσι τά fons
(fontis), πηγή, raons (montis), ορος, pons (pontis), γέφυρα, dens
(dentis), όδούς.

Καί τινα επίθετα μέν ποτε, άλλ1 εφεξής ώς ουσιαστικά έν χρήσει ό'ν-.α" ώς ti con-
fluens (ontis), συδροή ποταμών, torrens, χείμα^ίος, (ών το έξυπακουόμενον ουσία-
στικόν είναι aranie, ποταμός), oriens, ανατολή, occidens, δύσις (έν ιίς εξυπακούεται
τό ίΐυσιαστικον soj, ήλιος), κυρίως ανατέλλων, δύων ήλιος.
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Γ'. Ουδετέρου γένους είσι τά είς a, e, c, I, η, t, ar, ur κα\ US*
οίον, poema, ποίημα, mare, θάλασσα, lac (lactis), γάλα, auiuial,
ζώον, mel (γεν. meJlis), μέλι, fluiuen (inis), ρεύμα, caput (ΪΊis\
κεφαλή, calcar (aris), κέντρον, ful^ur (iiris), αστραπή, opus (γεν;
operis·, έργον, tempus (oris), χρόνος.

Εξαιρέσεις. Τών είς 1, D, r, αρσενικά είσι τά sol (γεν. soJis),
ήλιος, sal (salis), άλας, peelen (¥nis), κκτείς, χτένι, ren (renis),
νεφρός, furfur uris), πίτυρον, vullur, γύψ καί fu-r, κλέπτης, ένεκα
τής σημασίας κατά τόν §. 5.

Τών δέ είς US θηλυκά είσι πάντα τά δισύλλαβα καί πολυσύλ-
λαβα, τατηρούντα τό υ είς τάς πλαγίας πτώσεις' οίον, juvenlus
(fitis), νεότης, virtus (ulis), αρετή, paius (udis', τέλμα, καί pe-
cus (pecuJis) πρόβατον.

Τά μονοσύλλαβα όμως είσίν ουδέτερα" ώς τό jns (juris), δίκαιον,
καί τά τρέποντα τό U είς τάς πλαγίας πτώσεις' ώς, pecus (peco-
ris), κτήνη.

Το δέ Venus (γεν. Yeaerisg), χάρις (οΰσίαστ.) καί Αφροδίτη (κύριον σνου.χ) είναι
θηλυκόν" τά δέ lepus (oris), λαγώς, mus (muris), μυς, αρσενικά" θηλυκά δέ τά grus
(γεν. gruis), γερανός, καί sus (suis), ΰς.

Πάντα τά έλληνικά ονόματα, τά κατά τήν κλίσιν ταύτην κλινόμενα, οιανδήποτε
κατάληςιν καί άν εχωσι, τηροΰσι συνήθως το γένος, δπερ εχουσιν έν τή έλληνική.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ λ EIUOMON.

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΛΙΣΙΣ.

17. Τά μεν τής κλίσεως ταύτης αρσενικά ονόματα καί τά
ολίγα θηλυκά λήγουσιν είς us, τά δέ ουδέτερα είς U, καί κλίνονται
κατά τόν έπόμενον τρόπον.

'Αριθμός ενικός.

όν. καί Κλ. fructus, καρπός. cornu, κρέας.

Γεν. fructus cornus

Δοτ. fructui cornui (u)

Αίτ. fructura cornu

Ao. fructu cornu
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'Αριθμός πληθυντικός.

fructus cornua

Ον. Αιτ.
και Κ λ.

Γεν. fructuum cornnum

Δοτ. καί Αφ. fruelibus cornibus.

Κατά τό fruelus κλίνονται και τά motus, κίνησις, magislra-
tus, άοχη, sonalus, γερουσία, «xorcilus, στρατός. Κατά δέ τό
cornu, μόνον όλίγαι λέξεις* οίον, τό genu, γόνυ, veru, οβελός.

Αλλα ι δέ λεξεις εχου.σι μόνον τινάς -πτώσεις κατά τούτον τον τύπον' οίον τοϋ pecus
(γεν. peciidis και pecoris, κατά τήν γ κλίσιν συνήθως κλινομένου) εύρηται καί pecu
ενική ονομαστική, pecua ονομαστική και αιτιατική πληθ. καί pecubus δοτική' τό
gelu, ιΐιΰχος, εύρτ,ται μόνον κατ' άφαιρετικήν.

2γ;μ. ά. ΐΐ κατάληξις της ενικής γενικής us προέρχεται έκ συναι-
ρέσεως έκ της uis, ήτις εύρηται παρά τοις άρχαιοτέροις* οίον, anuis,
γραίας" τών δέ senalus, γερουσία, καίtumuUus, θόρυβος, εύρηται
παρά Σαλλουστίω καί άλλοις ή γενική senali, tumulti. Της δέ δο-
τικής ή ui κατάληξις συναιρείται ενίοτε είς άπλουν ϊϊ* οίον, eqvi-
talui, eqvilatu, ίππικόν.

Σημ. β'. Είς ubus αντί ibus σχηματίζουσι τήν πληθυντικήν δο-
τική, ν -λοΙ άφαιρετικήν αϊ δισύλλαβοι λέξεις, αί c ποό τής καταλή-
ξεως έχουσαι, acus, βελόνη, arcus, τόξον, /acus, λίμνη, qvercus,
δρυς, specus, σπήλαιο ν καί pocu, κτήνη" ετι δε καί αί artus, μέ-
λος, parlus, γέννησις, tribus, τριτύς ή φυλή, καί veru, δβελός*
ενίοτε δε καί τό portus, λιμήν.

Σημ. γ'. Η λέξις donnis, οικία, κλίνεται είς τινας πτώσεις κατά
τήν β' καί δ' κλίσιν ώς εφεξής.

Ενικός. Πληθυντικός.

όν. καί Κλ. domns domus

Γεν. domils domuum καί domorum

Δοτ. domui (σπαν. domo) domibus

Αι-. domum domos (σπαν. domCs)

Αφ. domo (σπαν. domu). domibus.
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Η δοτική domi, οίκοι, εΐναι έττίόίημα. Καί τά δένδρων ονόματα cupressus, κυπά-
ρισσος, ficus, συκή, laurus, δάφνη, και pinua, πίτυς, ετι δε καί το colus, ήλακάτη,
«τινα συνήθως κλίνονται κατά τήν β' κλίσιν, σχτ(ματίζουσιν ένίοτε τήν ένικήν γενικήν
και άφαιρετικήν καί τήν πληθυντικήν όνομαστικήν καί αίτιατικήν κατά τήν κλίσιν ταύ-
την οίον, laurus, έν. γεν. lauru, άφ. laurua όνομ. καί αίτ. πληθυντική.-

§. 18. ΙΙερι ΖΟΌ γένους τών της XJICFO^C ravrjjr 0vojudrO)>\

Τά είς U s εν τ'ή Ονομαστική λήγοντα είσι ν αρσενικού γένους, τά
δέ είς II ουδετέρου. Τών είς US όμως εξαιρούνται ώς θηλυκά -τά acnsr
colus, doinus, manus, /sip, penus, τροφή, porticas, στον., tri-
blis, καί τά πληθυντικά IdlJS (γεν. Iduum) ή ι γ (ή ιέ.) τού μηνός,
speeus, σπήλαιον* καί διά τήν σημασίαν αύτών τά anus, γραία,
narus, νύμφη, soerus, πενθεοά, κατά τόν 5.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΟΓΛΟΟΝ-

ΠΕΜΠΤΗ ΚΛΙΣΙΣ.

§. 19. Τά ολιγάριθμα τής κλίσεως ταύτης ονόματα λήγουσιν εις
έν τή Ονομαστική καί κλίνονται ούτως.

'Αριθμός ενικός.

Ον. καί JQ. res, πράγμα, dies, ημέρα.

Γεν. καί Δοτ. Γθΐ diei ν

Αίτ. rem diem

Α ο. re die

'Αριθμός Πληθυντικός.

Ον. Αίτ. καί Κλ. res dies

Γεν. rerum dierum

Δοτ. καί Αφ. rebus. biebus.

Σημ. ά. Τό e της ενικής γενικής καί δοτικής είναι μακρόν, όταν
προηγείται αυτού ετερον φωνήεν, βραχύ δέ, όταν προηγηται σύμφω-
νον (βλ. §. 4).

Ευρηται ό'μως ένίοτε παρ: όρατίω, Καίσαρα καί Σαλλουστίω καί «J συντηρημένος τής
γενικής τύπος είς άπλοΰν e· cTov, Sde, acie, die, άντι fidei, aciei, diei' «τι και ή
γενική percicii άντί peraicic;, ολεθρις.



ΚΕΦ. θ'. ΑΝΩΜΑΛΟΣ ΚΛΤΣΙΣ. IS—21. 23

Σημ. 'J. Είς πάσας τάς πτώσεις τοϋ πληθυντικοϋ άρ-.Ομοϋ κλί-
νονται μόνον αί λέξεις dies καί res. Αί- δέ aeies, στρατός, facies,
πρόσωπον, effigies, είκώνΤ species, εΤδος, καί spes, έλπίς, εχουσιν
εύχρηστους τοϋ πληθυντικοϋ αριθμού μόνον τη- ονομαστικών χ,αί αί-
τιατικήν. Αι. λοιπαΐ λέξεις δέν εχουσι πληθυντικόν αριθμόν.

§ 20. Π ε ς, ι τον γίνουι τώ>· croudr ojr τής χΑίσεως ταύτης.

ΓΙ ά ν τα τά της κλίσε οις ταύτης όνόματά είσι θηλυκου γένους, πλην
τοΰ dies, αττεο εν μ.έν τω πληθυντικω αριθμώ είναι πάντοτε αρσε-
νικός έν δέ τω ενικω καί αρσενικού καί θηλυκου γένους. Καί αρσε-
νικού μέν παρά τοις δοκίμοις, όταν σημαίνη απλώς ήμέραν, θηλυκου
δέ σχεδόν πάντοτε, όταν δηλοΐ διορίαν, ή χρόνον γενικώς (ώς longa
dies, μακρός χρόνος^. Τό merifiies, μεσημβρία, είναι άρσενικόν,

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΝΝΑΤΟΝ

anqmaaiai των ονοματων,
Α. Λ ατά τονς αριθμόνς.

§. 21. Πολλά ονόματα είσιν έν χρήσει μόνον έν τώ ενικώ αριθμώ
γ, διότι αναφέρονται είς ρ.οναδικά άντικείμ.ενα (ώς Roma, ^ώμη,
tellus, γη, hliirms, χώμα)* ή διότι δήλο υ σι ν έννοιαν έν τη καθο-
λική αυτής σημ.ασία, χωρίς άναφορας προς τά καθέκαστα* οίον, JU-
stitia, δικαιοσύνη, seneclus, γήρας,cera,κηρός, fames, πείνα, qvies,
ησυχία. Τά καθολικάς ομως έννοιας δηλούντα δνόματα εύρηνται καί
έν τώ πληθυντικω αριθμώ, όταν άλλάσσωσι σημασίαν, ή όταν ση-
μ.αίνωσι τά καθέκαστα της αυτής γενικής έννοιας* οίον, lerrae, αί
επί τής γης διάφοροι χώραι^ aera, χάλκινα έργα, αγάλματα, cerse,
προσο^πίδες έκ κηραΟ, ligQa, ξύλινα σκεύη" ή όταν ή αυτή έννοια ή
ίδιότης ύπάρχη είς πολλά πρόσωπα καί πράγματα, η έπαναλαμβά-
νηται πολλάκις καί διαφόρως* olov, animae, ψυχαί, iracundiae,
όργαί, timores, φόβοι' ή. όταν ή. αύτη κατάστασις διαρκή έπί πολύ'
οίον, nives, χιόνες, grandines, χάλαζαΐι, soles, ήλιοι ή ήμέραι».
frigora, διαρκή ψύχη. Αλλα πάλιν όνόματά είσι μόνον είς τόν πλη-
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Pcnalts, πατρώοι θεοί.
arlas, μέλη.
lenes, .νεφροί,
eompeiles, δεσμά, πέδη.
deliciae, έντρύφημα, ηδονή,
nuptiae, γάμοι.

θυντικόν αριθμόν εύχρηστα, ή διότι σημαίνουσιν άθροισμα εκ πολλών
διά τού αυτού ονόματος ομού δηλουμένων, ώς majores, προγονοί,
ή διότι έμφαίνουσί τι έκ πολλών μερών τό κατ αρχάς συνιστάμενον
ή έξ ενός πολλάκις επαναλαμβανόμενου' ώς arma (armorum), όπλα,
iidcs (γεν. fidium), αί της κιθάρας χορδαι καί ή κιθάρα αύτη.

ϊών τοιούτων συνηθέστερά είσι ταύτα,'
liberi, τέκνα. proceres και primores, πρόκριτοι:.

Jnferiy καταχθόνιοι. Superi, ουράνιοι θεοί.

manes, ψυναι τών νεκρών,
exta και viscera, σπλάγχνα,
arrna, όπλα.
iucunabula, σπάργανα,
cxcubiae, ©υλακή.
fasli, ήμερολόγιον.

Ετι δέ τά ημερών και εορτών ονόματα" ώς Kalendae, ή ά, Νο-
nae, ή έ (ή ζ'), Idus ή ιγ' (ή ιέ) τού μηνός, feriae, εορταί, παύ-
σεις, Bacchaoalia, Διονυσία, SaturDalia, Κοόνια. Τά λοιπά βλ. εν
τη Δ. Γ. §. 50 και 51.

§. 22. Αλλων ό μεν ενικός εχει ετέραν σημασίαν, ό δε πληθυντι-
κός έκτος τής τού πλήθους και διάφορον ή συγγενή της τού Ενικού.
Τοιαύτα ε:σι τά έςής'

Έν τω πληθυντικω.

sedes, 1) ναός, 2) ο^κία.
auxilia, επικουρικός στρατός,
aqvae, I) ύδατα, 2) ιαματικαί πηγαί.
carceres, αφετηρία, βαλβίς.
castra, στοατόπεδον.
codicilli, δέλτος, γραμμάτιον.
copiae, 1) αφθονία,,2) στρατεύματα,
comitia, εκκλησία τού δήμου,
fortunae, περιουσία,
graiia^, ευγνωμοσύνης εκφρασις* ·
horti, κήποι, 2) επαυλις.

Έν τώ ένικώ αριθμώ.

aedes, ναός.
auxilium, βοήθεια,
aqva, υδωρ,
carcer, είρκτή.
castrum, φρούριον.
codicillas, μικρόν στέλεχος,
copia, πλήθος, αφθονία.
. comitiura, αγορά έν Ρώμη.
-foriuna, τύχη.
. gratia, ευγνωμοσύνη,
hortus, κήπος.
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impedimentum, κώλυμα. impedimenta I) κωλύματα 2) σκεύη,
ludus, παίγνιον. ludi, δημόσιοι αγώνες, θεάματα,

litlera, στοιχείο ν αλφαβήτου, lilterie, στοιχεία, 2) επιστολή,
nans, μυκτηρ. nares, ρίς (σπαν. έν τώ ενι/.ώ).

nalalis (dies), γενέθλιος ημέρα, natalcs, καταγωγή.
°PS> ν^χρ. ή όνομ.), βοήθεια. Opes, δύναμις, πλούτος,
pars, μέοος. palres, 1) μέρη, 2) πρόσωπα δαά-

μ,ατος, 3) πολιτικά κόμματα,
rostrum, έμβολο ν. rostra, ρητορικόν βήμα έν Ρώμη,

έ μ βόλο ι ς κεκο σμη μένον.
tabula, πίναξ, σανίς. labulie, 1) σανίδες, 2) λογιστικόν

βιβλίον.

Ε'. Κατά, την κ.Ιίσιν.

23. Λέξεων συνθέτων έκ δύο όλως αμεταβλήτων έν τή ονο-
μαστική ονομάτων κλίνεται εκάτερον κατά τήν ιδίαν κλίσιν* οίον,
respublica, πόλις, γεν. reipublicae, κτλ. κανονικώς κατά τήν έ καί
ά κλίσιν, jusjurandum, όρκος, γεν. jurisjurandi, κτλ. κατά τήν

ν καί β'. /

J rr *

Ολως άκλιτα είσι τά τοΰ αλφαβήτου Ονόματα, τά fas, όσιον, lie-
fas, ανόσιο ν, inslar, 'ίσον, mane, πρω'ί' (sumrao mane, αφαιρ. λίαν
πρωί), caepe, κρόμυον, gumrai, κόμμι, pondo, βάρος (κυρίως άφ.,
κατά τό βάρος).

Αλλα πάλιν είσι μόνον ε'ίς τινας πτώσεις έν χρήσει, άχρηστος ή
ονομαστική είναι τών (daps), γεν. dapis, δείπνον, (dicio), dicionis,
αρχή, (frux), frugis, καρπός, (inlernecio), iuterDecionis, απώ-
λεια, (poilfs), pollinis, παιπάλη.

Τά δε εφεξής απαντώνται μόνον είς τάς ένταΰθα άναφερομένας
πτώσεις καί αριθμούς.

Fors, όνομ. καί αιτ. τύχη, forle, άφ. κατά τύχη ν.

(Fides ή fidis, κιθάρα, άχρ. ή όνομ) ή γενική iidis, αιτ. fidem,
αφαιρετική fide παρά ποιηταϊς μόνον' 5 πληθ. iides, fidium, είναι
καί είς τον πεζόν λόγον συνήθης.

(Ops, βοήθεια, ώς ουσιαστικό ν έχει άχρηστον την όνομαστικήν,
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ώς κύριον ονομ α έχει αυτήν εύχρηστον, άλλα σημαίνει τήν Οεάν της
αφθονίας') εύχρηστοι ώς ουσιαστικού πτώσεις είσεν ή γεν.. op-rs, α?τ_
opom, άφ. ojie, βοήθεια, καί. πληθ. Ονομ- opes, γεν., οραιη, κτλ.,
δυνάμεις, πλούτος.

(V'ix αχ-, αμοιβή, αλλαγή) έν χρήσει ή γεν. viois, αίτ. vieem,
άφ. vice, καί έν τω πληθυντικω ή άν„ vices, ή δοτ. καί άφ. vicibus-

Vis, βία, αίτ. vim, άφ. vi* πληθυντικός vires, Ytritfm και τα
λοιπά εύχρηστα..

Παρά ποιηταΤς εν χρήσει είναι ή ενική αφαιρετική μόνη τών arn-
l are, ελιγμός, compedtt, πέδη, faure, φάρυγξ, obfce, μοχλός,,
prcce, ικεσία, vorbere,. μαστίγωσις' όλος δέ δ πληθυντικός αυτών
είναι καί είς τόν πεζό ν λόγον έν χρήσει, ένίοτε δέ καί αί ενικαί άφαι—
ρετ'.χ.κί τών prece καί verbere.

Η λέξις sponl(N, ορμή, θέλησις, ευρηται μόνον κατ αφαιρετικής
καί μετά τών κτητικών αντωνυμιών συνήθως' ώς, sua sponle, no-
slra sponte, ίδία θελήσει' ετι δε καί πολλά ρηματικά είς U μετά·
γενικής ή κτητικής αντωνυμίας συνημμένα" όΓον, jussu populi, δια-
ταγή τού δήμου, mandatu Casaris, εντολή τού Καίσαρος, rogatu
rr»eo, έμή αιτήσει1 καί ή λέςις ^atu, κατά τήν ήλικίαν' ώς, gran-
dis natu, προβεβηκώς τήν ήλικίαν. Περί τίνων αλλ,ων άπαντωμέ-
νων μόνον εις τινας φράσεις καί συντάςεις βλ. Δ. Γ. §. 57, 5.

§. 24. Αλλα κλίνονται διχώς ή τριχώς, ών τινα εχουσι διάφορον
ένομαστικήν καί γένος κατά τήν διάφορον κλίσιν. Τοιαΰτά είσι τα
ήδη μνημονευθέντα domus καί laurus (βλ. §. 17.. σ. γ'.), κλινόμενα
εις τινας πτώσεις κατά τήν β' καί τήν δ κλίσιν. Τινά της β' χ,λί-
σεο^ς έχουσι διττήν όνομαστικήν" ώς, callus (άρσ.) καί calliim (ούδ.).
τύλος, commentarius (άρσ.) καί comment.iriiiai (ούδ.), υπόμνη-
μα, jugulus καί jugulnm λαιμός.

Meda (ae) κατά τήν ά καί meudum (i) κατά τήν β', αμάρτημα.

Vcspera (ae), εσπέρα, κατά τήν ά καί vesper, αιτ. vesperum,
κατά τήν β', vespere καί vesperi κατά τήν γ'. Yesper (i), ό t!-
σπερος, κλίνεται δρ.αλώς κατά τήν β'.

Barbaria (ae) καί barbaries (ei) κατά τήν ά καί έ. Ούτω καί
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τά mollitia καί mollilies, άπαλότης, άβρότης, luxuria καί luxu-
ries, τρυφή.

Eveutus (us) καί evenlum (i), συμβάν, κατά τήν δ' καί β\

Plebs (γεν. plebis) καί plebes (γεν. plebSi), όχλος.

Beqvies (reqvietis), ησυχία, ή αίτ. καί αφαιρετική κατά τήν έ
req \ iem, rccj νίπ.

Jugerum, (jngeri), πλέθρον, ο ενικός κατά την β', 6 δέ πληθυν-
τικός κατά τήν γ", ονομ. jugera, γεν. jugerum, κτλ.

V as (vassis), άγγεΐον, κατά τήν γ', δ πληθυντικός κατά τήν β'
vasa, vasorum κτλ.

Femur, μηρός, γεν. femoris καί frminis κτλ.

Jeeur, ήπαρ, γεν. jecoris και jecinoris, jocinoris καί jocin&-
ris, ωσαύτως καί αί λοιπαί πτώσεις.

Juventus (juvcnlulis), νεότης* ποιητικόν juveata (ac) καί Ju·
yentas, Juventatis, ή Ηβη.

Senectus (utis), καί senecta (ae), γήρας.

Pecus, γεν. peciidis καί pecoiis, κτήνος καί κτήνη.

Penus, γεν. penoris, πληθ. penora, τροφή.

Colluvio (oois) καί colluvies (ei), συρφετός.

Contagio (δηΐ») καί eonlagium (i), μίασμα.

Oater (eris) καί cralera (ae), κρατήρ.

Elephas (antis) καί elephanlus (i), ελέφας.

§. 25. Τά εξής άλλάσσουσιν ενίοτε τό γένος εν τω πληθυντικω
άριθμ.ω.

Jocus, παιδιά, πληθ. joci καί joca.

Locus, τόπος, πληθ. loca, τόποι, loci, χωρία βιβλίων, ένίοτε δέ
καί τόποι.

Ccelum, ουρανός, πληθ. coeli.

Frenum, χαλινός, πληθ. freni καί frena.

Raslr um, δίκελλα, πληθ. ra.slri καί rastra.

Oslrea, ίστρακον, πληθ, ostreae καί ostrea, orum.

SibiJus, συριγμός, πληθ. sibili καί sibila.

Tartarus, <? πληθ. Tartara μόνον παρά ποιηταίς.
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ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΔΕΚΑΤΟΝ.

ΠΕΡΙ ΕΠΙΘΕΤΩΝ-

§. 26 Πάντα τά επίθετα κλίνονται κατά τάς τρεις ττοώτας κλί-
σεις. Είσι δέ τρικατάληκτα, δικατάληκτα και μονοκατάλτ,κ.τα. Τά
τής ά καί β' κλίσεως τρικατάληκτα λήγουσιν εις US, a, um, ή εις
er, era, crun». Καί τά μεν εί; us κ7.ι ijr είσίν άρσεν.κά, τά δέ. εις
um καί crum ουδέτερα, καί κλίνονται κατά τήν β' κλίσιν' τά δε είς
a καί era είσι θηλυκά, και κλίνονται κατά τήν ά.

Τά μεν τρικατάληκτα είς us, a, "um σχηματίζονται κατά τήν ά
καί β κλίσιν ούτο^ς'

'Αριθμός ενικός.

Ov. bonus, αγαθός, boua, αγαθή, bonum,
Γεν. boni bonae boni
Δοτ. bono bonae bono
Αίτ. bouuui bouam bonum
Κλ. bone boDa bouum
Α ο. bono bona bono

Ά ριθμ.ός πληθυντικός.
όν. καίΚλ. boni boriae bona
Γεν. bonorum bonarum bonorun
Δοτ. καί Αφ. bonis bonis bonis
Αίτ. bonos. bonas. boua.

Ούτω κλίνονται καί αί μετοχαί, α: εις us, a, utii, λήγουσαι* οίον,
amalus, aniata, amatum, ήγαπημ.ένος, amalurus, a, um, άγα-
πησων, amaudus, a, uui, άγαπητέος.

Τά δέ είς er, era, eruiu σχηματίζονται ούτως.

Αριθμός ενικός,
όν. καί Κλ. liber, ελεύθερος, libera, Hberum

Γεν. liberi iiberae liberi

Δοτ. libcro iiberae libero

Αίτ. liberum liberam liberum

Αγ. libero libera libero
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Αριθμός πληθυντικός.

όν. καί Κλ. liberi liberae libera

Γεν. . liberorum liberarum JiberOiuin

Αοτ. καί Ao. liberis liberis liberis

<

Αιτ. liberos liberas libera.

Ir,a. ά. -Τινά τών είς cr τηροΰσι το c μόνον είς τήν Ινικήν όνομαστικήν και κλη-
τική ν τοΰ αρσενικού, οχι δέ είς τάς πλαγίας πτώσεις και τά λοιπά γένη" οίον, niger,
nigra, nigrum, μέλας, γεν. nigri, nigrae, nigri, κτλ.

Σημ. β'. Κατά τάς δυο ταύτας κλίσεις κλίνεται καί τό μοναδικον έπίθετον satur,
salura, saturum, κοοεστός, πλήοτ,ς. ,

Στ,μ. γ'. Αχρηστος είναι ή τοΰ αρσενικού ένική ονομαστική τών έπιθέτων cetera,
cclerum, έτερος, ludicra, ludicrum, παιγνιώδης, σπανία δέ ή τοΰ postorus, επιγε-
νόμενος.

27. Τά δέ τής γ' κλίσεως τρικατάληκτα επίθετα λήγουσιν είς
er τά αρσενικά, είς is τά θηλυκά καί είς β τά ουδέτερα' οίον, ceJer,
celeris, celere, τα/υς. Καί τρικατάληκτα μέν είσιν ολίγα, πλείω
δέ τά δικατάληκτα, ών τά μεν αρσενικά καί θηλυκά λήγουσιν είς i^,
τά δε ουδέτερα είς C, καί κλίνονται κατά τον επόμενον τρόπον.

'Αριθμός ενικός.

Ον. καί Κλ. levis, έλαορος, levc, έλαφρόν
Γεν. levis Jevis
Αοτ. levi levi
Αιτ. levem levc
Αο. Jcvi levi

' Λ ρ ι θ μό ς πλη θ υ ν τικος.
Ον. καί Κλ. leves Jovia
Γεν. leviuni levium
Αοτ . καί Αφ. I e ν i b u s levibus
Αίτ leves levia.

Χ-ημ. ά. Ούτω κλίνονται καί τά τρικατάληκτα, ατινα πάντα (πλήν ένός, τοΰ celor,
γεν. celeris) άποδάλλουσι τό e έν τνί κλίσει- οίον (άρσ.) acer, (θηλ.) acris, (οΰδ.),
acre, όςΰς, γεν. acris, δοτ. acri, αιτ. acrem, άφ. acre, κτλ. Ετι δέ καί τά τών μη-
νών ονόματα Seplember, Oclober, Noveraber, Decetnber' οιον, Bepiember, γεν.
Septembria, κτλ.



^ϊεροςΤα!. τεχνόλοΓικοΝ.

Σημ.. ο. Τινά τών είς ts χαί e εϋρηνται ένίοτε χαί είς us, a, um λήγοντα" οίον, ni--
firus καί hilaris, ιλαρός, imbecillas καί imbeeillis, ασθενής, imberbus καί ixnberbis,
αγένειος, inermus καί iDcrrais, άοπλος.

Τά μονοκατάληκτα επίθετα της κλίσεως ταύτης λήγουσι διαφό-
ρως, ώς καί τά ουσιαστικά αύτης. Αί συνηθέστερα», δέ καταλήξεις
αυτών έν τη Ονομαστική είσίν αι ns (γεν. ntis)· ώς sapiens, sa-
pientis, σοφός-, ax (acis)" ώς audax, audacis, τολμηρός-, ix (Fcis),
ώς felix, felFcis, ευτυχής.
Κλίνονται δέ ούτως.

'Αριθμός ενικός,
όν. καί Κλ. audax, τολμηρός. prudriis, συνετός.

Ttv. audacis prudenlis

Δοτ. audaci prudenti

Αιτ. audacet» (ούδ, audax) prudentem (ούδ. prudens)

Αφ. audaci (e) prudenti (e)

^ 'Αριθμός π7^ηθυντικός.

όν. καί Κλ. audaces (ούδ. audacia) prudent^s (ia)

Γεν. audac/um prudentium

Δοτ. καί Αφ. audacibus pudenlibus

Αίτ. audaccs (ia) prudentes (ia).

Σημ. ά. Τά ουδέτερα εχουσι τήν ένικήν αίτιατικήν όμοίαν τή ονομαστική, τήν οε
πληθυντικήν ονομαστική'/ καί αίτιατικήν ίΐς ia■ οΐον, prudenfia, aadacia. Μόνον το
μονοκατάληκτον έπίθϊτον velus, παλαιβς, έχει yetera, πληθ. δν. καί αίτ. τοΰ ουδετέ-
ρου γένους.

Σημ. 6'. Ουδέτερα πληθυντικά επίθετα σχηματίζονται μόνον άπο τών μονοκαταλή -
κτων επιθέτων ιίς ans, ens, as, rs, ax, ix, ox ληγόντων και άπο τών αριθμητικών
είς plex' οίον, elegans, κομψβς, οϋδέτερον πληθυντικον clegantia, sapiens, σοφος,
sapienlia, Larinas, ή πόλις, Larinatia, sollers, συνετός, sollertia, concors, σύμ-
φωνος, concordia, lenax, σταθερός, tenacia, felix, ευτυχής, felicia, alrox, άγριος,
atrocia. To divcs (καί συν^ρημένως die, γεν. ditis), πλούσιος, εχει ούδ. ένικον dite καί
πληθυντικον ditia.

Σημ. γ'. Τών επιθέτων primor, προυχων, εξέχων, serainex, ήμιθανής, sons, ένοχος,
ώς καί τών cetfcrus, ladicrus, ή ένική ονομαστική μόνη είναι άχρηστος. Τά δέ exlex,
άνομος, καί cxspes, άνελπις, εύρηνται μόνον κατ' ονομ. καί αίτιατικήν τοΰ ένικοΰ.

Περι συγκριτικών χαι υπερθετικών έπιθέτων.
§. 28. Τά συγκριτικά καί υπερθετικά επίθετα σχηματίζονται άπο
τών θετικών έπιθέτων" ετι δέ καί άπό τού ενεργητικού ένεστώτος
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■V.ai τοΰ παθητικού παρακειμένου τής μετοχής, όταν ου τον' εχωσιν
άπλώς έπιθέτικήν σημασίαν.

Καί τά μεν συγκριτικά είσι δικατάληκτα έπίθετα καί σχηματί-
ζονται προσθέσει τη; καταλήξεο^ς or καί us είς τήν πτώσιν τοϋ θε-
τικού επιθέτου, τήν είς ι λήγ ο. σαν. Καί ή μεν or κατάλχξ'.ς είναι
κοινή αρσενικών καί θηλυκών, ή δέ us ουδετέρων* οίον, άπό τοϋ pro-
bus (γέν. probi), αγαθός, γίνεται τό άρσενικόν και θηλυκόν συγκρι-
τικον επίθετον probinr καί τό ούδέτερον probius; άπό τοϋ iliger
(γεν. nigri), μέλας, liigrior, nigrius' sapiens (δοτ, sapienti), σο-
φός, sapienlior, sapienUus Felix (δοτ. lelfci), ευτυχής, fViicior,
felicius.

Κλίνονται δέ αμφότερα κατά τήν γ κλίσιν' οιον,

Αριθμός ενικός.

Ον. και Κλ. probior probius

Γεν. prolnoris probioris

Αοτ. probiori prubiuri

Αιτ. probiorem prohius

Αφ. probiore (i) probiore (i)

Αριθμός πληθυντικός.

όν. Αίτ.
και Κλ.

probiores probiora

Γεν. probiorum probiorum

Δοτ. καί Αφ. probioribus probioribus.

Τά δέ υπερθετικά είσι τρικατάληκτα καί σχηματίζονται προστι-
θεμένων είς τήν αυτήν του θετικού πτώσιν, τήν είς i λήγοϋσαν, τών
καταλήξεων ssiiiius, ssima, ssiminiv ων τά μεν είς ssimus καί
ssimum λήγοντα είσιν άρσενικά καί ουδέτερα καί κλίνονται κανονι-
κώς κατά τήν β' κλίσιν, τά δέ είς ssima είσι θηλυκά καί κλίνονται
κατά τήν ά, ώς καί τά λοιπά επίθετα' οίον, probus (γεν. probi),
ύπερθετικον probissimus, a, um, sapiens (δοτ. sapieuli), sapieu-
tissimus, a, um.

Από τών τής β' καί γ κλίσεως επιθέτων είς 01' σχηματίζονται



S2 ΜΕΡΟΣ Α . ΤΕΧΝΟΑΘηκΟΝ".

τά υπερθετικά είς rimus, rima, rimum, προστιθεμένου τούτων
τών καταλήξεων εις τήν ονομαστικήν τού αρσενικού θετικού επιθέ-
του αμετάβλητοι οίον, άπό τών ονομαστικών liber, ελεύθερος καί
uignr (γεν. nigri), μέλας, γίνονται τά υπερθετικά liberrimus, a,
υm, και nigeirimus, a, um.

•Σ·/,μ. ά. Ούτω σχηματίζονται καί τά υπερθετικά vclerrimus καί prosperrimus
»'-b τών vetus, άρχαΤος, και prosperus, εύτυχ_ής. Το δέ raaliirus, ώριμος, έχει ΰπερ-
δετικον malurrimus καί maturissimus.

Σημ. Β'. Τά facilis, εύκολος, difficiJis, δύσκολος, gracYlis, ισχνός, bumilis, τα-
πεινός, similis, όμοιος, dissiiirflis, ανόμοιος, σχηματίζουσι τά υπερθετικά αποβολή
τής καταλήςεως is, καί προσλήψει τών καταλήξεων, liinus, Jima, limunv οΐον, fa-
cillimus, a, um, humillimus, a, um κτλ. Τούτοις ήκολούθησε καί το irabecillis, έχον
ΰπερθετικ'ον imbecillimus, οπερ ό'μως σχηματίζει καί άπο τοΰ ετέρου τύπου τής ονο-
μαστικής imbecillus, imbecillissimus, a, um. Τά λοιπά τών είς lis έ'χουσι τον συ-
νήθη τοΰ ύπϊρθετικοϋ τύπον.

Σημ. γ'. Οί αρχαιότεροι γράφουσι probissurous, nigerrumus άντί probissimus,
nigorrimus. (Αλλά περί τής εναλλαγής ταύτης τοΰ i καί u έν τοις ύπερθετικοΤς καί
άλλαχοϋ βλ. Δ. Γ. §. 5. ά. σημ. ά.)

§. 29. Ανωμάλ,ως σχηματίζουσι τους βαθμούς τής παραθέσεως
τά άπό τών ρημ,άτων d/co, λέγω, facio, ττοιώ, νο/ο, θέλω, σύν-
θετα επίθετα uialed^ciis, κακολόγος, niuniiYcus, ελευθέριος, be-
nevolus, εύνους* επειδή τά συγκριτικά και υπερθετικά τούτων είσι
maledicentior, us, maledicentissimus, a, um, munificeiUior,
raunificenliss/mus, ώς ει εληγον τά θετικά είς dicens, iiceDS, νο-
lens (maledicens, muniiicens, benevolens).

Ετι δέ καί τά έξης σχηματίζουσιν ανωμάλους τούς βαθμούς της
παραθέσεως, τινά δέ καί άπ' άλλης ρίζης.

bonus, αγαθός, me.Iior, us, optimus, a, um.

malus, κακός, pejor, pejas, pessimus.

magn 11 s, μέγας, major, us, uiaximus.

parvus. μικρός, minor, us, mmimus.

neqvam, (άκλ.) φαύλος, neqvior, us, neqvissimus.

frugi (άκλ.) σώφρων, frugalior, us, frugalissimus.

multus, πολύς, plus, piures, plura, pluricni, pleriqve.

senex, γέρων, senior, us, λείπει,

juvSflis, νέος, - junior, us, λείπει.
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cilra, έπιτάδε,
exlra, έςο),
iofra, κάτω,
intra, ένδον,
prope, πλησίον,
post, ύστερον-,
supra, άνω,
wllra, πέραν,

"STviu.. Των συγκριτικών ηΰ multns είναι έν χρήσει έν μέν τώ ένικώ αριθμώ μόνον
r, ονομ. και αιτιατική τοϋ οΰδετέροα phis, καί ή γεν» .pluris, έν δέ τώ πληθυντικά»
fdura καί .phiria ένίοτε, καί τό άρσ. καί θηλ. jdares, plurittro, pluribus. Α-ό δέ
τοϋ plures, πλείονες, σχηματίζεται complnrcs, συμπλείους, compliira (καί σπαν.
•compVuria), γεν. complurrum·. Τό pJeriqve είναι .μόνον έν τώ πληθυντικω εύχρηστον"
-εύρηται όμως καί ploraqve juvenlus, nubiliLas·, τό πλείστον τής νεολαίας, τών ευγενών.

Τά έξης, διότι εχουσιν άχρηστον τό θετικόν επίθετον, σχηματί-
ζουσι τους .βαθμούς τής παραθέσεως άπό' συστοίχων προθέσεων ή
επιρρημάτων.

citerior, us, εγγύτερος,
exterior, εξώτερος
iuferior, κατώτερος,
interior, ενδότερος,
propior, πλησιέστερος,
poslerior, ύστερος,
supcrior, ανώτερος,
ulteriov, πορρώτερος,
prior, πρότερος,
delerior, χείρο^ν,
ocior, θάσσων, ucissimus

potior, κρείσσων, polissimus.

Σημ. Τινών έκ τούτων εύρηται καί θετικόν επίθετον εις τινας μόνον -χώσεις καί
γένη" οίον, exteri, εξωτερικοί, ξένοι, {exlerae nntiones, cxlera regna), ioferuni
μόνον έν ττί ©ράσει marc iuferum, τυρρηνική θάλασσα, inferi ei έν τώ φδει, in-
fera flumina, οί τοΰ αδου ποταμοί, inferes parles, τά ύττό τήν γήν" posterus, ση-
μαίνει έπόμενον η προσεχή κατά χρόνον" ώς posterum diem, τήν έπιοΰσαν, postera
nocte- Posleri, μεταγενέστεροι, τό δέ ύπερθετικόν postumus, όψιγενής, filius postu-
iuus, ό μετά τήν τελευτήν τοΰ πατρός γεννηθείς υιός. Superum, εύρηται μόνον έν ττί
φράσει, mare superum, τό άδριατικόν πέλαγος, Supcri, οί ουράνιοι, supcra, τά ΰ~έο
τήν γη ν.

30. Τινά τών επιθέτων ουδόλως σχν,ματίζουσι βαθμούς παραθέσεως, διότι σημαί-
νουσι πράγματα ή τάξιν τινά, έν δέν υπάρχει διαφορά βαθμών, οΰδέ δυνατόν είναι
νά έννοτιθ-^· οίον, aureus, χρυσοΰς, καί πάντα τά ϋλην σημαίνοντα, pedesler, πεζός,
«esUvus, βερινός, vivus, ζωντανός, sospes, σώς, merus, ακήρατος, memor, μνήμων.
Δλλα πάλιν δέν σχηματίζουσι παραθετικά προς αποφυγήν κακοφωνίας" οίον τά πρό τής
καταλήψεως us φωνήεν έχοντα, ώς idoneus, έπιτήδειος, dubius αμφίβολος. Εύρηται
ομως άπό τοΰ assiduus, διηνεκής, aasiduissimus, άπό τοΰ strenuus, δραστήριος, slre-
nuissimus, άπό τοΰ egregius, εξαίρετος, egregior, egregiissimus καί άτ,ο τοΰ pius,
εύσεοής, piissimus.

(ΑΛΤ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ.) 3

c.itimus, a, um
cxtremus, extfmus
infrmus καί imus
inlimus
proxi jiius
postremus
supreinus, summus
ulliiuus
primus, πρόίτος
delerriiD us
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Τών εξής έπιθέτων το συγκριτικών είναι άχρηστον, ευχρτ,σταν δέ τό ύπερθετικόν TaV-
sus, ψευδής, mcltttis, περίφημος, uovus, νέος-, sa-ccr, Ιερός, vetus, αρχαίος.

ί»ηαατικώντίνων επιθέτων εΐξ tHs (-bilis) ληγόντων τό μεν ύπερθετικόν είναι άχρη-
στο ν, εύχρηστον δε τόσυγκριτικόν agilis, ευκίνν,τος-, ctocilre, εΰδί-δακτος·, -credi-
bilis, πιστευτός, probaiiJis, πιθανός" ετι δέ καί τών ater., μέλας, ca-cus., τυφλός, jc-
junus, νήστις, snrdus, κωφός, feres, στρογγυλός καίνινα άλλα·-

Οταν δέ ηναι αναγκαίο ν νά δηλωθεί ή παράΟεσις τών ^ή ενόν τω λ» εν .χρήσει τόν τοΰ
συγκριτικοί και ΰ-ε^Θετικού τύπον, τότε γίνεται αΰτηδιά περιφί άσεως" διά μεν τό συγ-
κριτικόν προστιθέμενου εΙς τό θετικόν επίθετον τοΰ έπιόόήυ,ατος -vnagis·, μάλλον, δια τό
ύπερθετικόν maxime, μάλιστα' οίον, magis mirus, θαυμαστότερος, ma^iiivc (ή ενίοτε
surnnic) mirus, θαυμαστότατος. Ούτω καί προς αποφυγήν κακ£φ<ωνία-ς ni4gis kJoncus,
έπιτηδειότερος, masime idencas, έπιτηδειότατος.

Σν,μ. Οί ποιηταί μεταχειρίζονται τήν πεείφρασιν ταύτης καί ο που άλλως δέν ητρ
αναγκαία. Η διά της πσοθέσεως per έπίτασις επιθέτων τινών, ώς pcrcomnrodus,
λίαν κατάλληλος, είναι έν χρήσει και παρά τοίς συγγοαφεΰαι, ν, δε δια ττ.ς pric, ώς
prregcTidas, λίαν ψυχρός, παρά ποπηταϊς μόνον. Τά ούτως έπιτεινόμενα επίθετα -δεν
σχηματίζουσι βαθμούς παραθέσεως πλην τοΰ pra?cJarus.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε Ν1 ΕΚ ΑΤΟ Ν.

tjepi αριθμητικων',

§. 31. Τά. απόλυτα άριΟμητικά τΤ,ς λατινικής γλώσσης καί οί δι'
ών ταϋτα σημαίνονται αριθμητικοί χαρακτήρες είσι τά εξής.

Ι. unus, uBa, unuro
II. duo, duae, duo.
III tros, tria.

IV. qvalluor.

V. qvinqve.

VI. sex.
VII sepieni.
VIII. octo.

VIIH ή IX. novera.
X decem

XI. undecim.

XII. duodecira.

XIV. qvatluordecim.

XV. quiadeeim.

XVI. sedecim (sexdeeim, dc-
ccm et sex).

XVII. decem et sepiem η se-

pteadecim (septern et
deccna).

XVIII. duodeviginli ή (σπανιώ-
τερον) decern el oclo.

XIX. undeviginti ή (σπαν.) de-
cem et novein.

XX. viginti.

XIII (redecira η decem et (res XXI. udus (a, udi) el viginli ή
(ires et deeem). vigiuti uuus (a, um).
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STXII. duo (dua?) ot vigititi ή C. cenlam.
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vi gi n l ί d η ο (d uae), κτλ.
XXV. qvinq ve ct vigiriti ή

v^ginti qvinqve.
XXVIII. duodetriginta ή (σπα-
νιώτερον) octo et viginti
ή viginti octo.
XXIX uodetriginta ή (σπαν.)
novera et viginti, ή vi-
gioti novem.
XXX. Iriginta κτλ. ώς επί τού

vigi nli. ύ

XXXIX. undeqvadraginla ή
(σπανιώτ.) oovem et tri-
giola, r, Iriginta novem.
XL. qvadcaginla.
L. qviaqvaginla.
LX. sexaginta.
LXX. septuagmia.
LXXX. octogiuta.
XG. nonagiDla.
XCVIII. nonaginta oclo, ή

octo et nonagiuta.
XCIX ή ICnon;iginta novem,
noveni et nonaginla, un-
decentum.

Οί λατινικοί αριθμητικοί χαρακτήρες, πλήν τού Μ πρώτου γράμ-
ματος τού mille, είσι σημεία άπλώς, ουχί δέ γράμματα. Πας μι-
κρότερος άριθρ.ος, είς τά αριστερά μεγαλειτέρου γραφόμενος, αφαι-
ρείται" οιον IV = 4, IX = 9, XL — -10. Μία γραμμή 1 μεθ' ε-
νός 3 αντεστραμμένου (ΙΟ) σημ,αίνεί 500' έν δ εκαστον 0, είς τά
δεξιά ταέτης προστιθέρ,ενον, αντιστοιχεί προς έν μηδενικόν τού ημε-
τέρου αριθμητικού συστήματος' όθεν 100=5,000, 1030=50,000.
0 άριθμ.ος διπλασιάζεται^ οταν προστίθηνται είς τά αριστερά τής

3*

GI. centura et htihs ή centum
unus.

Cli. cenltim ct diro ή cenlum
duo.

CXXIV. ceritum et viginli
qvattuor, cenXum vigi-tiii
qvatuor.

€C. ducenti, ae, a.

CCC. trecenli, ae, a.

CCCC. qvadrigenti, ae, a,

10 ή D. qviirgenti, ae, a.

DC. sexcenti, ao, a.

BCG. septingenti, ae, a.

DCCC. ocligenti, ao, a.

X)CGGC. nongenti, ae, a.

C!0 ή Μ. miJle.

CiOClO ή Μ Μ. duo iiiillia κ. I»

ΓΟΟ qvioqve milia.

IOOGIOCIO ή VOOMSM. scptera
millia.

GC100. decem millia.

1000 qvinqvaginta millia,

GCCI000. contum millia.
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γραμίχής ταύτης τόσα Ο, όσα-καί είς τά δεςιά αύτνίς* όθεν

1,000, CCi'vX)= 10,000, CCCl3r.X)=iOO,000. κτλ.

Σημ. ά. Εκ τών παραδειγμάτων τούτων γίνεται δήλον, ό'τι άπο τοΰ 20 μέχρι τών
100 ή προηγούνται αί δεκάδες τών μονάδων άνευ τοΰ συνδέσμου ct (και), -η προη-
γοΰνται αί μονάδες καί έπονται αί δεκάδες μέ τον et. Οί αριθμοί 28, 29, 38, 39 καί
λοιποί τοιούτοι, δηλοΰνται συνηΟέστερον διά τών έξ αφαιρέσεως άπό τής προσεχούς δε-
κάδος γινομένων εκφράσεων οίον, undelriginla rrr 29, τριάκοντα πλήν ένος, duodu-
triginla—28, τριάκοντα πλήν δύο. Αί εκατοντάδες προηγούνται τών δεκάδοιν, αί'τινες
έπονται μετά τοϋ et ή άνευ τούτου, καί αύται πάλιν τών μονάδων" ώς, centum et
sexagiata soxzr: 166.

Σημ. β'. Εν έκατομμύριον δηλοΰται διά της φράσεως δεκάκις 100,000 οΤον decies
ceoturu (ή centeua) inillia—10^100,000. Πλέϋν δέ τούτου σημαίνεται διά τοΰ αΰ-
τοϋ άριθμοΰ centum millia, προηγουμένου πάντοτε τοΰ σημαίνοντος το πλήθος τών
έκατομμυρίων άριθμοΰ. βλ. Λ. Γ. 78.

§. 32. Εξ όλίον τών απολύτων αριθμητικών κλιτά είσι τά πρώτα
τρία, καί αί εκατοντάδες άπό τών (lucenti καί έξης. κλινόμεναι
μόνον έν τώ πλυθυντικώ της ά καί κλίσεως ώς καί τά λοιπά τρι-
κατάληκτα έπίθετα. Οί πρώτοι τοεΤς αριθμοί κλίνονται ούτως.

'Αριθμός ενικός. Πληθυντικός.

Ον.

Γεν.

Δοτ.

Αιτ.

Αφ.

Τά duo, δύο, καί tres, τρία, είσι μόνον πληθυντικά.

Ον. πληθ. duo, άρσ. καί ούδ. duae, θηλυκόν, tres, ούδ. tria

Γεν. duorum duarurn Irium

Δοτ. duoilus duabus Iribus

Αιτ. duo καί duos duas tres, tria

Αφ duobus duabus Iribus.

Σημ. Ο πληθυντικός τοΰ unus εύρηται πάντοτε μετά πληθυντικών ουσιαστικών καί
σημαίνει, μόνοι* οίον, uui Svevi, οί Σουησοί μόνοι, παρά Καίσαρι. Κατά το duo κλί-

unus, una, unum, είς.

unfus ) ν ,

ί και οια τα τρια γένη.
11 ΠΙ ) 1 '

unum, unam, unum
uno, uua, uno

uni, unce, una.

anorum, arum, orum.

unos, unas, una
unis.

»
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νεται και το ambo, οίμφω, ου ή τοΰ αρσενικού αιτιατική είναι ambo καί ambos. Η
γενική duorum ευρηται καί duum, μάλιστα έν τή ©ράσει duum rpiUium. Το mille
είναι άκλιτον καί έν χρήσει το ουσιαστικον έν τω ένικω άριθμω μόνον κατ* ονομαστι-
κήν καί άφαιρετικήν συνήθως, το δέ ιτλτ,Ουντικον αύτοϋ millia (καί milia) εΐνίΐ κλι-
τον (γεν. miliium, δοτ. raillibus κτλ.)' το δέ άριθμούμενον άντικείμενον έπεται κατά
γενική ν -κληΟυντικήν οίον, mille passuum, χίλια βήματα, sex millia peditum, εξ
χιλιάδες πεζοί.

33. Εκ τών απολύτων γίνονται τά τακτικά, τά δπο"ϊά είσι ν
επίθετα τρικατάληκτα, κλινόμενα κατά τήν ά κ«ί β κλίσιν.

1. primus, n, um, πρώτος

2. secundus, a, um, δεύτερος
(ή altcr, ο ετερος, επί δύο
συνήθως λεγόμενον).

3. lerlius.

4. qvarlus.

5. quintus.

6. sextus.

7. septrmus.

8. ociavus.

9. nonus.

10. decimus.

11. undecimus.

12. duodecimus.

13. Lertius decimus ή σπαν. de- 29. undetricesimus, σπαν. no
cimus et tertius κ. έ.)

14. qvartus decimus.

15. qvialus decimus.

16. sextus decimus.

vicesima , unumetvicesi-
mum), σπαν. primus et vi-
cosiraus,vicesimus primus.

22. alter (σπαν. secnndus) efvi-
cesirnus, vicesiraus alter, ή
duoetvicesimus (duoetvi-
cesimn, duoelvicesimum).

23. tertius et vicesimus, vice-
simus tertius.

24. qvarlus et vicesimus, vi^
cesimus qvartus κ ε.

28. duodetri cesimus (σπαν. o-
ctavus et vicesimus, vice-
siiuus octavus).

nus et vicesimus, vicesi-
mus nonus.

30. tricesimus (trigesimus).

31. primus et Iricesimus, tri-
cesimus primus ή unuset-
tricesimus κ. έ. ώς επί τού
vicesimus.

17. seplimus decimusj

18. duodevicesimus (σπαν. ο
ctavus deciraus).

19. undevicosimus (σπανιώτε- 38. duodeqvadnigesimus^av.
pov dodus decimus). octavus et tricesimus, ή

20. vicesimus (ή vigesimus). tricesimus oetavus.

21. unus et vicesimus (unaet- 39. undeqvadragesimus, σπαν·
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nonus et trrcesimus % tri- 200. duceDtesimus·
cesimus nonus.
40· qvadragesimus.

600.
700.

300. trecentesimus.
400. qvadringentesimusv
500. qvingentesimus.
se-xccrifpsiraus.
sc ρ liO-g.e η fcesim us.
S00. ©cltngentesimus.
900. nongentesimus.
1000. niiJJesimtrs, κ. ε. ι
επιρρημάτων* olovT
1Θ000, decies miilesiinus..

50. qTinqvagesimits.

60. sexagesknus.

7 0. se ρ t ira ge s i m u^.

SO. octogesimus.

90. nonagesimusi
300. centesimus. lUW. iiiiiiesiimrs, κ. ε. μ-ετα

>01. ceittesimus primιιs.
1Γ0. centesimus decimus.
124. centesrmus vicesiinus
qvartus κ^ ε.

Σημ. T6 m>us έν τω unusetyicesimus εΓναι κλιτόν* ευρηται όμως καί συντττμντ-
μένον un (θηλ. unelvicosima), οτε το un μένει άμετάβλητον" ωσαύτως καί το duo
έν τοΤς duoelvicesimus καί τοΤς τοιούτους μένει ακλιτον. Πας δεύτί^ος σημαίνεται,
διά τοΰ επιθέτου aVtermis· ονον, alter&is diebus, κατά. ποΰιαν Βευτέραν ήμέραν. Πας.
(ή i άείποτε) τρίτος, τέταρτος κτλ. σημαίνεται διά των λέξεων tertitis qvisqve, qyar-
lus qWsqve κ. έ. .Αριθμός τις ένιαυτών δηλοΰται διά τής λέξεως amius, έ'τοςΤ μετά.
τακτικών αριθμητικών οίον, amms millesimus oclmgentesirous qvinqvagesimus sc-
ptimus=1857. Εν τούτοις ό σύνδεσμος et προςτίΟε-ται ένίοτε, συνήθως ομως παρα-
λείπεται.

§. 34. Τά διαιρετικά (distributiva) ε:σίν ωσαύτως τρικατάληκτα
και κλίνονται μόνον είς τόν πληθυντικόν αριθμόν κατά τήν ά καί β'
κλίσιν" ή γενική πληθυντική αυτών καταλήγει πολλάκις εις Uffl άντί

Orum κατά τόν 10. σ. δ'. Είσι δέ < ταύτα.
1. singuli, singulas, singula, 9. noveni.
άνά έ'να, μίαν, είν. 10. deni.
2. bioi, ae, a, άνά δύο. 11. undeni.
3. terni (trini). 12. duodeiii.
4. qvaterni. 13. terni deni.
5. qvini. 14. qvaterni deni.
6. seni. 18. octoni deni r, duodeviceni.
7. sepleni. ] 9. noveni deoi ή undeviceni.
8. ocloui. 20. viceni
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2Τ. viceni singnli. 300. tTeceni.
22. viceni bini κ. £. 400. q vadringeui.
30. Irieeni. 500. qvingeni.
40. qvadrageni. 600. sexceni.
50. q^incfvag^ns. / 00. spp4ircgeni»
60. se-xageni. 800. octingeni.
70. sfpluageni. 900. nongoni.
80. octe»gcni. · 1000. singula millia (η uo νάν- ι
90. nonii^cni. millia).
100. eenteni. 2000. bina milln.
200. tluceni. 10000. tlena millia. κτλ.
Σημ. , Από τιν«>ν αριθμών παοάγ ονται τά είς ρϊβχ (π) .ους) πολλαπλασιαστικά έπίθε-

-α, τά οποία κλίνονται κανονικώς κατά.τήν γ' κλίσιν οίον, τά simplex, άπλοΰς, du-
plex, διπλούς, triplex, τριπλούς, qvadruplexr τετραπλούς, qrincuplex, πενταπλούς,,
septemplex, έπταπλοΰς, dfrcemplex., δεκαπλοΰς, centuplex, έκατονταπλοΰς. Τά δέ
sic plus (ώς simpltts, a, nm, duplns, tripius, qvatruplus, octuplus) απαντώνται
συνήθως είς ούδέτερον γένος, σημαίνοντα μέγεθος έτερου διπλάσιον, τοιπλάσιον κτλ.

ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ ΑΩΑΕΚΑΤΟίν.

ΠΕΡΙ ΑΝΤΩΝΥΜΙΩΝ.

Λ c άντωνυμίαι είσι προσωτακαί, δεικτικαί, αυτοτταθείς,
άναοορικαί, έρωτηματικαί καί αόριστοι.
Καί αί μεν ροσωπιχαΐ κλίνονται ούτως.

'Αριθμός ενικός.

Ον. ego, εγώ·. tu, σύ. ελλείπει.

Γεν. (mei) (tui) stii

Δοτ. mihi καί mi libi sibi

Αιτ. me le se

Aq. me te se

'Αριθμός πληθυντικός.

Ον. καί Αιτ. nos vos

Γεν. (noslrum) (vestrum) ώς ό ενικός.

Δοτ. καί Α ο. nobis vobis.
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Σημ. ά. Αντί της έν. καί πληθ. γενικής των αντωνυμιών τούτων είσίν έν χρήσει* η
αί κτητικαί άντωνυμίαι meus, tuus, suus, πο-ster, vesler, ή ή γενική τοΰ ουδετέρου
γένους τών αυτών κτητικών αντωνυμιών mei, ttri, suir uoslri, restri* αί δέ γενικαΐ
nostrum καί, veslrnm εύρηνται μόνον ε'ίς τινας φράσεις^ περί ών εσται. λόγος έν τώ
συντακτικώ.

Σημ. β. Είς πάσας τάς πτώσεις τών αντωνυμιών τούτων, πλήν τών-tu, suir no-
strura καί veslrum, προςτίθεται ενίοτε τό άχώριστον μόριον nu-t, δι-'οίί άντιτίθεταΐ-
μετ' έμφάσεως εν πρόσωπον προς έτερον' οιον, egomet·, εγώ αυτός, mlhimet, temel,,
semot, κτλ. ή δέΐιι έπιτεινομένη γίνεται tulfc καί tutemet. Ωσαύτως και τ, αίτ. /.αλ-
ά χ. meme, lete, scse.

Σημ. γ . Μόνη ή tu καί vos είναι ονομαστική καί κλητική ή <αύτήΤ αι λοιπαί δέν
ε'/ουσι κλην.κην.· II δέ τοΰ γ' προσώπου είναι ή αυτή καίαύτοπαθής αντωνυμία* επειδή
έτερον τύπον ή λατινική γλώσσα δέν εχει δι' αυτήν* διό τινές θεωροΰσι ταύτη.ν μόνον
ώς αύτοπαθή. άντωνυμίαν.

§. 36. Λειχτιχαϊ itrtwvuLac είσίν η liic, ούτος, iste, όδε, αυτός,,
ille, εκείνος, is, αυτός, idem, ο αυτός, *pse, 'ίδιος. Είς ταύτας ανά-
γονται και ή alius, άλλος, καί alier, δ έτερος. Κλίνονται δε ώς εφεξής-

1) Η hic, ούτος.

Άρ'.Ομός ενικός-

Ον. άρσ. hic, ούτος. θηλ. haec, αύτη. ούδ.' IlOC? τοΰτο»

Γεν. hujus

Αοτ. Iiuic

Αιτ. liuoc hanc hoc -

Αφ. hoe hac lioc

'Αριθμός- πληθυντικός.

όν. hi hae haec

Γεν. horum harum horum

Δοτ. και Αφ. his κοινή καί τών τριών γενών.

Αίτ. hos lias haec.

Σημ. Είς τάς είς m καί s ληγούσας πτώσεις προςτίθεται ώς προσχηματισμός τό μό-
ριον ce, μάλλον έπιτεΤνον τήν δεΤξιν οίον, liujusce, hosce, liorunce, τουτουι, τουτωνί.
Είς δέ τάς είς c ληγούσας προςετίθετο τό πάλαι e μετά τό c* ώς hice, hunce, huice.

2) Η iste.

'Αριθμός ενικός.

Ον. iste, αυτός, isla, αύτη, islud, αυτό.

Γεν. istius)

isti Ι κοιναι κοα ^Ρ'-ων γενών.

Αίτ. islura islam istud

Αφ isto. ista. isto.

κοιναι και των τοιων γενών.
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0 πληθυντικός κλίνεται κατά τήν ά καί β' κλίσιν κανονικώς. Κατατ
το iste κλίνεται και ή ille, illa, iliud, καί ή ipse, ipsa, ipsum.

Σηα. ά. Τοΰ αρχαίου τύπου ollus άντί ille ε'ύρηται παρά Βιργιλίω ή έν. δοτική
καί πληθ· ονομαστική. oili. Αί δέ isle καί ille δέχονται ενίοτε τον 7τροσχηαατισμ^ν e
καί σπανίως τον cc οΓον, istic, istaec, rstuc καί istoc, i-llie, Hlaec, illuc καί itloc,
κλινόμεναι έν τή ονομαστική., αιτιατική καί αφαιρετική ώς ή hie.

Σημ. β'. II ipso (καί παρά κωμικοΤς ipsus) εΐ'/αι σύνθετος έκ τής is καί pse, ώς
ή idem έκ τής is κ.αι dcm. Οί άρχαΐοι τύποι, ea-pse, eara-pse, καί eo-pse αντί ipsar
ipsam, και ipso εύρηνται παρά Πλαύτω.

3) II 15, oa, iii.

'Αριθμός ενικός.

Ον.
Γεν.
Δοτ.
Λ ίτ.
Αο.

1S, αυτός,
ejus

ei

eum
ci>

ea, αυτή,

κοιναί καί τών τριών γενών.

catu
ν Ά

Αριθμός -πληθυντικός.

id, αυτό.

id

co

όν. /ι καί ei eae ea

Γεν. eoruni earuni eoruw

Δοτ. και Αφ. lis και eis κοινή και τών τριών γενών.
Αίτ. cos eas ea.

Κατά τον τύπον τούτον κλίνεται και ή άπό ταύτης καί τού επι-
τακτικού μορίου dem σύνθετος fdem (άντί is-dem), eadern, idem,
τηρουμένου τού μορίου dem αμεταβλήτου είς πάσας τάς πτώσεις.

Σημ. ά. Η όνομαστικ,ή πληθυντ. ei είναι σπανία, ή δέ iis εύρηται συχνότερον ή ή eis.
Σημ. β'. Εκτων δεικτικών μορίων ecee καί en (ίδου, ήν) καί τής αιτιατικής τοΰ
αρσενικού καί θηλυκοΰ των άντωνυμιών is καί ίΐΐθ προήλθον οί έν τή συνήθεις εύχρη-
στοι τύποι eccum, eccas, eccos, eccas, ellura, ellam, ollos, ellas, οί'τινες απαντών-
ται παρά τοις κωμικσΓς Πλαύτω καί Ταρεντίω.

II alius, alia, aliud, άλλος, κλίνεται έν μεν τω ενικώ κατά τό
UDUS, una, UDUQ], (βλ. §· 10 σημ. β' και 32), έν δέ τψ πληθυν-
τικω κατά τήν ά καί β' κλίσιν κανονικώς* ωσαύτως καί ή alter
(άρσ.). ο ετερος, altera (θηλ ), allerum (ουδέτερον), γεν. alterius,
δοτ. alleri, καί διά τά τρία γένη* τά λ,οιπά όμαλώς κατά τήν ά καί
β' κλίσιν,
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37. Αναφορική αντωνυμία είναι ή qvi, δςτ ήτις. κλίνεται
c'jv i—ό.'Λενον- τάό~ον-

ος ενικός·.

Ον. qvi, gc, qvae, ήΤ
Γεν. cn jus)  κοιναι και  em ) τών τ αιών*
Λοτ.
Α ί- qvtm q ν a m
Α ο. CfVO qva

qvod,

qvod
q ν ο

Ά ρΟμ ό ς πλ'/; Ου ν τ εκ 6 ς-

Ον. qvi qvae qvae

Γεν. qvorurn qvarum qvorunv

Αοτ. καί Αφ. tjvibus (qvis) κοινή καί τών τριών γενών.
Α: τ. qvos qvas qvae.

Σημ. Αρχαίος τύπος της γενικής καί δοτικής είναι qvojus, qvoi. Η πληθυντικ~ή.
δοτική καί αφαιρετική qvls, ήτις καί qveis γράφεται, είναι αρχαϊκή* ωσαύτως και ί\
Ιν. αφαιρετική qvi, ήτις —αρά τοΤς δοκίμοις συνήθως μόνον μετά τής προθέσεως
cum ευρηται (ένίοτε δέ καί άνευ ταύτης άλλα. μετά ρημάτων)- οίον, qvicu-m zzr cum
qvo άρσ. καί ούδ., —αρά τοίς άρχαίοις καί θηλυκού γένους.

§. 38. Αόριστοι άναφορι κ αίάντω ν υμίαι είσίν ή qvicumqve, qvisqvis,
ίς;ΐςδήποτε, όςτιςοΰν, uler, ulcrcuroqve, όπότερος.

11 qvicumqve, qvaccumqvc, qvodcumqve κλίνεται ώς ή αναφορική qvi, μένοντος
τοΰ αχώριστου μορίου cumqve άκλιτου κατά —άσας τάς πτώσεις. Η δέ uter, utra^
utrurn, ήτις συνήθως είναι ερωτηματική άντωνυμία (πότερος), κλίνεται κανονικώς
κχ^ά τήν ά καί ο κλίσιν, πλήν τής έν. γενικής καί δοτικής, αιτιν^ς είσι utrlus,
alri κχτάτάέν § 10 σημ. β' £ηθέντα. Ωσαύτως κλίνεται καί ή. σύνθετας ulercumqve,.
έτΐοτεροςδήποτε.

II qvisqvis ε'ύρηται συνήθως μόνον είς τήν Ιν. όνομαστικήν καί αφαιρετική ν (qvoqvo)
τοΰ αρσενικού καί ουδετέρου γένους καί εις τήν αίτιατικήν τοΰ 5υδετέ£»υ (qvidqvid ή
qricqrid ώς ούσιαστικόν).

§. 39. Ερωτηματική άντωνυμία είναι ή qvis ή qyi (άρσ.), qvac, (θηλ.),
qvid ή qvod (βύδέτ.), καί ή μετά τοΰ έπιτατικοϋ μορίου liam qvisnam ή qvinam
qvicnam, qvidnam ή qvodnaia, τίς, τί" ετι δέ καί ή uter, utra, utrum, πότερος.

Η qvis καί qvisnara κλίνονται ώς ή αναφορική qvi. ΡΪ qvid καί qvidnam ευρηται
καθ' έαυτήν ώς ούσιαστικον, ή qvod καί qvodnara μετά ουσιαστικού ώς έπίθετον"
οίον, qvid feci ? τί έποίησα ; qvod facinus commisit ? τί άμάρτημα επραξεν ; Η qvis
είναι καί ούσιαστικον καί έπίθετον, ή δέ qvi ώς έπί το πλείστον έπίθετίν. Πλείω περί
τής χρήσεως τούτων βλ. έν τή Δ. Γ. §. 88.

40. Αόριστοι ά ν τ ω ν υ μ ί α ι είσίν αί qvis, aliqyis, qrispiam, qvisqvam?
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irilus, qvidam, τις, alterijter, 6 είς η ό έτερος (έκ δύο), καί αϊ διαιρετικαί qvisqve,
έκαστος ιδίως, utmsqvisqye, εΙς έκαστος ιδίως, uterqye, έκάτερος, άμφβτεροι* ετι δέ
και αί καθολικήν εννοιαν αορίστως δηλοΰσαι qviris, qvilibct, όςτιςδήποτε, uteryis,
uterlibet, όςτιςδήποτε έκ δύο. Είς ταύτας ανάγονται καί αί άρνητικαί λέςεις nerao,
αΰδείς (ουσιαοτικόν),. nihil, οΰδέν, nuilus, ουδείς (έττίθετον), neuler, ουδέτερος.

II qvis,- qyi καί θηλ. qva? καί qva, ούδ. qvid καί qvod, κλίνεται ώς ή αναφορική
qvi, πλήν της πληθ. ονομ. καί αίτ. τοΰ ουδετέρου καί τής έν. ονομ. τοϋ θηλυκου, αϊτι-
ν=ς έχουσι δΰα τύπους qv;e καί qya. Qvid είναι ούσιαστικον, qyod, επίθετον.

Α—ο της qvis σχηματίζονται και κατ αυτήν κλίνονται αί (έρωτημ.)" ecqvis, ecqvi,
ecqva, ecqvsc, ecqvid, eeqvod, -ίς; μή τις ; καί τό έμφαντικώτερον ecqvisnam καί
iiuinqvisaara, μή τίς γε ;

Κατά τήν qvis κλίνεται καί ή aliqvis, ητις έν τή ένικ-ή όν. τοΰ θηλυκού καί έν τ^
πληθυντική ονομ. καί αιτιατική τοΰ ουδετέρου εχει μόνον τον τύπον aliqva. Aliqvid
είναι ούσιαστικον, aliqyod, επίθετον, aliqvis, και ούσιαστικον καί επίθετον, aliqvi έπί-
θετον μόνον.

ΊΪ qvisqvara, καί ούδέτερον qvidqvam δέν ευρίσκεται είς θηλυκον γένος, ουδέ είς
πληθυντικον άριθμόν. ΐΟ.ίνεται δέ καί αύτη κατά τήν qvis, άκλιτου τοϋ qyam μένοντος.
Καί μετά προσωπικών ονομάτων συντασσομένη (ώς qvisqvara scriptor, συγγραφεύς τις),
είναι ποτέ μέν ουσιαστικών, ποτέ δέ επίθετον, ή δέ άντίστβιχος αυτής ullus άείποτε
επίθετον.

Καί αί qyidam, qvispiam, qvivis, qvilibet, qvisqve, κλίνονται ώς ή αναφορική.
Τό ούδε'τερον αυτών ώς ούσιαστικον μέν είναι qvid (qviddam κτλ.), ώς επίθετον δέ
qvod (qyoddam κτλ.). Τοΰ unnsqvisqve, κλίνεται έκάτερον συνθετικον μέρος (una-
qyaeqve, unumqyidqve γεν. unluscujusqve κ.έ.). τής δέ uteryis (ulravis, utrum-
yis), uterlibet (utralibet, ulrumlibel), uterqye (ulraqve, utruraqve) μόνον τό uter
(γεν. ulriusqve, δοτ. ulriqve κτλ.)' τής δέ alterliler ποτέ μέν έκάτεοβν συνθετικόν
μέρος (alteraulra, allerumutrum κτλ.), ποτέ δέ το εσχατον μόνον (alterutra, alle-
rutrum). Τά έπίθετα ullus, a, um, nullus, nonnullus, ουδείς, neuter (neulra,
neutrum), ουδέτερος, κλίνονται κανονικώς κατά τήν ά καί β' κλίσιν, πλήν τής γεν.
καί δοτ. τοΰ ένικοΰ, ητις είναι ulllus, ulli κατά τά έν τώ §. 10. σ. β', ρηθέντα.

Nemo (γεν. Inis) είναι ούσιαστικον άρσενικοΰ γένους κατά τήν γ' κλίσιν κλινόμενον.
Η γενική αύτοΰ είναι άχρηστος έν τ·^ συνήθεια, ώσαύτως καί ή άφαιρετική παρά τοίς
δοκίμοις, άντ' αυτών δ' εύχρηστος ή γεν. nulllus, καί ή άφ. nullo.

§. 41. Α τ~ο της γενικής τών προσωπικών παράγονται αί κζητί-
καϊ arzωννμίαι meus, mea, meum, έμός, tuus, tua, tuum, σος,
suiis, a, um, ο έαυτοΰ, noster, oostra nostrum, ημέτερος, ve-
ster, vestra, vestrum, υμέτερος, κλινόμεναι κανονικώς κατά την ά
και β' κλίσιν ώς τρικατάληκτα έπίθετα. Η ενική κλητική της meus
είναι ΠΙ ι καί οχ ι mee κατά τον §. 10. σηρ.. γ'.

Σημ. ά. είς τήν ένικήν άφαιρετίκήν τούτων, μάλιστα είς τήν τής suus, προςαρτά-
ται ενίοτε τό αχώριστο ν μόριον pte ποός ίσχυοοτέραν αντίθεσιν τοϋ Ιδίου προς ετεοςν
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e-ί-ν, naeopte ingenio, suopte pondere, τώ ίδίω αυτής βάρει* είς <ί! τήν stnis τ
πι ρ ι, οτε έπεται συνήθως ή ipse* ώς, suamct ipsc fraude, ίδίφ αυτοϋ δόλω.

Σημ. β . Από της έν. γενικής τής αναφορικής καί ερωτηματικής αντωνυμίας σχη
μζτίζεται καί έτερα κτητική αντωνυμία, ή cujus, cuja, cujum, τίνσς ; άλλ'αύτη εΓ
ναι έν χρήσει μόνον τταρά τοις άρχαίοις καί τοΤς κωμικοίς.

Σημ. γ'. Ατΐό τών nostcr, vester, καί τσΰ ερωτηματικού cujus παράγονται τά μο
νοκατάληκτα έ~ίθετα irostras, veslras, cujas (γεν. nostraiis κτλ.), ημεδαπός,, ϋμε
δαπος, ποδαπός.

Ιίερί τών συσχετικών αντωνυμιών βλ. Δ Γ. 93.

Κ ΕΦ Α χ\ ΑIΟ ι\ Δ ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΤΟΝ,

Ι1ΕΡ1 Γ11ΜΔΤΟΣ.

42. Τά ρήματα, ττις λατινικής είσιν ενεργητικά, παθητικά, ου-
δέτερα (και αποθετικά). Αί εγκλίσεις αυτών τέσσαρες, οριστική,
ό,τοτακτική, προστακτική και απαρέμφατος. Εκτός δέ τούτων έλουσα
τά ρήματα και δύο ονοματικούς τύπους είς U 111 (αίτ.) και U (άφ.),
πρώτον κάι δεύτερον σουπΤνον (supinutn) συνήθως καλουμένους, καί
σημαίνοντας τήν ενέργειαν τοΰ ρήματος αορίστως καί γενικώς, άνευ
ά-αφοράς είς πρόσο^πον ώρισμένον* είσι δ'εν χρήσει μόνον ε'ίς τινας
περιστάσεις, περι ών έσται λόγος εν τώ συντακτικώ.

αί μετοχαί είσιν ένεργητικαί καί παθητικαί. Αι μεν πρώται ε-
χουσι δυο μόνον -χρόνους ενεστώτα (scribens, γράφων) καί μέλλοντα
(sciipiurus, a, um, γράψων)" αί δέ δεύτεραι παρακείμενον μόνον
(scripltis, a, lim, γεγοαμμένος). Εχουσι προσέτι τά ρήματα καί ε-
τερον οηματικόν ούδέτερον ονομα της β' κλίσεως έν τώ ένικώ άριθ-
[7.ώ ρ.όνον εύχρηστον, γερούνδιον (gerundium) καλούμενον, ου ή
μέν Ονομαστική είναι όλως άχρηστος, ώς τοιαύτη δέ χρησιμεύει αυ-
τός τοΰ ρήματος ο άπαρεμφατικός ένεστώς, αί δέ πλάγιαι πτώσεις
άντιστοιχοΰσιν είς τάς τοΰ ελληνικού ονοματικού απαρεμφάτου, άς
διά τήν έλλειψιν τοΰ άρθρου άναπληροΐ ή λατινική γλώσσα διά τοΰ
γερουνδίου τούτου" οίον, scribetidi, scribendo, scribendum, τοΰ
γράφειν, τώ γράφειν, τό γράφειν.

Από τοΰ γερουνδίου τών ενεργητικών ρημάτων σχηματίζεται
προσθέσει τών καταλήξεων us, a, urn τό μετοχικόν ή ρηματικόν
τταθητικόν επίθετον, gerimdivum συνήθως καλούμενον, όπερ τινές
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υεωρούσιν ώς παθητικόν μέλλοντα τής μετοχής* κυρίως όμως αντι-
στοιχεί έν πολλοίς το"ΐς εις τέος, τέα, τέον ρηματικούς έπιθέτοις τής
ελληνικής" οίον, epislola scribenda, γραπτέα επιστολή.

§. 43. Οί χρόνοι τής οριστικής είσιν ες* ό ένεστώς scribo, γρά-
φω, ο παρατατικός scribebam, εγραφον. ό μέλλων scribani, γρά-
ψω, ό παρακείμενος, οςτις καί τόπον ελληνικού αορίστου πολλάκις
επέχει, scvipsi, γέγραφα καί έγραψα, ο ύπερσυντελικός scripseram,
έγεγράφειν, ό τετελεσμένος μέλλων scrip.-ero, θέλω εχει γεγραμ-
μένον. Η υποτακτική εχει τους αυτούς χρόνους τής οριστικής, πλήν
τού παθητικού μέλλοντος" ή δε προστακτική ενα μόνον, τόν ενεστώτα
ή απαρέμφατος τόν ένεστώτα, παρακείμενον καί μέλλοντα.

Τά πρόσωπα τού ρήματος είσι τρία, οί αριθμοί δύο μόνον, ενικός
καί πληθυντικός II προστακτική εχει μόνον δεύτερον καί τρίτον πρό-
σωπον.

Αι συζυγία». είσι τέσσζρες, διακρινόμενα·, κυρίως έν τη καταλήξει
τού ένεστώτος τοΰ ενεργητικού απαρεμφάτου* επειδή ή ά λήγει έν
τώ άπαρεμφάτω είς are, ή β' είς ere, ή γ είς ή δ είς ire.

Καί είς μεν τήν ά άνήκουσι πάντα τά ρήματα, ών ή ρίζα κατα-
λήγει είς a, όπεο είς μεν το ά πρόσο^πον τού ενεργητικού ένεστώ-
τος της οριστικής συναιρείται μετά τού τ ή ς καταλήζεως φωνήεν-
τος είς ο (οίον, ama-.o=amo, αγαπώ), είς δε τό β καί τους των
λνοιπών προσώπων καί χρόνων τύπους αναφαίνεται πάλιν (ώς amas,
άγαπας, amat, άγαπα, amabam, ήγάπων, κ. έ.). Είς δε τήν δευ-
τέραν άνήκουσι τά έχοντα χαρακτηριστικόν φο^νήεν τό e (οίον. mo-
ne-O, συμβουλεύω)" είς τήν τρίτην όσα χαρακτηριστικόν ε*/ουσι
σύμ.φωνον ή τό φωνήεν υ (ώς, scrib-o, γράφω, minu-O, έλαττόνω)
είς δε τήν τετάρτην άνήκουσι τά έχοντα χαρακτηριστικόν ί" οίον,
audi-o, άκούοι).

Περι σχη/ιατισμοϋ τοΰ ρηπατος κατά πάντας τους χρόνους
και τάς έγχΛίσεις.

§. 44. Από τής ρίζης τού ρήματος, ήτις ανευρίσκεται έν τω ά
προσώπω τού ένεστώτος τής οριστικής άποβαλλομένης τής καταλη-
ξεως ο, (οίον άπό τού amo ή amao, moneo, scribo, audio, ανευ-
ρίσκονται καί τών τεσσάρο>ν συζυγιών αί ρίζαι ama, mone, scrib,
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audi), σχηματίζεται 1) 5 ένεστώς τών λοιπών εγκλίσεων, 2) ο πα-
ρατατικός της οριστικής καί υποτακτικής, 3) δ μέλλων της οριστι-
κής, 4) ο ένεστώς τής μετοχής καί 5) τό γερούδιον καί τό μετοχι-
κον επίθετον, προςτιθεμένης της ιδιαιτέρας καταλήςεως ενός εκάστου
τών χρόνων τούτων, ώς δεικνύουσι τά κατωτέρου παραδείγματα.

Περί σχηματισμού τοϋ ενεργητικού παρακειμ,ένου της οριστικής
σημειωτέον, ο τ ι έν μεν τή ά καί δ συζυγία σχηματίζεται, ούτος
προσθέσει της καταλήξεο^ς V! είς τήν ρίζαν τοΰ ρήματος* οίον, a-
ma-vi, audi-vi, έν δε τή β' αποβολή τοΰ χαρακτηριστικού e καί,
προςθέσει της συλλαβής ui (ήτις είναι ή αυτή της νί)' ώς, mon-ui.
της γ' όμως δ παρακείμενος ρημάτων τινών λήγει είς ΐ, άλλων είς
si καί τίνων είς υί. Καί εις ι μέν λήγει δ τών εχόντων u ή άλλο
τι φωνήεν χαρακτηριστικόν έν τή ρίζ*/)* είς si δέ τών εχόντων χαρα-
κτήρα b, ρ, c (qv, h), g (gv) χ,αί d· ών τό μέν d αποβάλλεται πρό
της si, τό δέ bsi τρέπεται εις psi, τό gsi καί csi είς xi' οίον, lac-
do, laesi, παρακ. βλάπτο:», scribo, scripsi, γράφω, repo, repsi,
ερπω, dico, dixi, λέγω. Πρβ. § 52 περί τίνων άλλων ανωμαλιών»

Σημ. Τά εις i τον παρακείμενον σχηματίζοντα καί χαρακτηριστικόν σύμφωνον έχοντα
έκτείνουσι τό φωνήεν τής έίζης εάν ήναι βραχύ και ουδέ θέσει μακρόν" ώί lego, legi,
colllgo, coilegi, συλλέγω. Η εκτασις αύτη τοΰ όιζικοΰ φωνήεντος γίνεται καί είς άλ-
λας συζυγίας, αιτινες εχουσιν (άνωμάλως) i μόνον έν τω παρακειμένω. Εκ τών
τ·:ούτων δέ βρχχεΐζν τήν παραλήγουσαν έ'χουσι μόνον τά bibi, fidi, scldi, lu.li, άπό
τών bibo, πίνω, findo, seiudo, σχίζω, fero, φέρω.

Γνοιστοΰ δέ ό'ντος τοΰ παρακειμ,ένου τούτου, σχηματίζονται έξ
αύτοΰ οί εξής χρόνοι' 1) οί παρακείμενοι τών λοιπών εγκλίσεων, 2)
δ υπερσυντελικός καί δ τετελεσμένος μέλλων της οριστικής και υπο-
τακτικής, προςτιθεμ,ένων τών ιδιαιτέρων καταλήξεων τών χρόνων
τούτων είς τήν ρίζαν τοΰ παρακειμ,ένου μετά τήν άποοολήν τοΰ τε-
λικοΰ Γ οίον άπό τοΰ amav-i, υπερσ. οριστικής amaverarn, κτλ.

Τά σουπΐνα τής ά, γ' καί δ' συζυγίας σχηματίζονται προςτιθεμ.έ-
νον; είς τήν οίζαν τοΰ ρήματος τών καταλήξεων t-um τοΰ ά σουπίνου
καί tu τοΰ β', πρό τών δποίων τό b της ρίζης τρέπεται είς ρ, τό
δέ g (qv, h, gv) είς c οίον, ama-tum, scrip tum, audr-tum,
ama tu, scrip-tu, audi-tu. Τών δέ τής γ' συζυγίας ρημάτων, ών
ή ρίζα λήγει είς d, τά σουπΐνα λήγουσιν είς Slim καί SU, πρό τών
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Οποίων ά770βάλλεται το d" οίον άπό τού laedo, la-esuiu, laesn. Εις
•δέ τά της β αποβάλλεται τό e ττ,ς ρ.ζης χαί προςτίθεται είς αυ-
τήν ή κατάληξις Ylura, ϊΊιΐ' οίον, monitiun, monilu.

Σημ. Το ϊ τής παραληγούσης τοΰ σουπίνου είναι πάντοτε μακρόν, οταν ο παρακεί-
μενος λήγτ, είς νί, πλήν τών lUuii, cYtun), lrtum, qvilum, sltasa άπο τών ανωμά-
λων eo, πορεύοι/.at, cico5 .κινώ, liiro αλείφω, qveo, δύναμαι, sino, συγχωρώ. Β^αχυ

a έχουσι μόνον τά σοαπΐνα datum, ratum, ssitum, άττό τών άνωμάλων do, δίδω,
Teor, νομίζω, sero, σπείρω" καί β,ραχυ τί μόνον Τί rulum άπο τοΰ ruo, κρημνίζω.

Από τού ά σουπίνου σχηματίζεται I) ό παρακείμενος τής παθη-
τικής μετοχής^ τρεπομένης τής καταλήξείος α Π) τού σουπίν&υ είς U S,
a, UiD, 2) ο μέλλων τής ενεργητικής μετοχής, τρεπομένης τής αυ-
τής είς urus, ura, urum' οίον άπό τού σουπίνου amatum γίνεται
δ παρακείμενος amatus, a, um, καί δ μέλλων amaturas, a, um.

0 παθητικός παρακείμενος καί οί ές αύτοΰ χρόνοι σχηματίζονται
•ουχί μονολεκτικώς, αλλά διά περιφράσεως άπο τού ύπαρκτικοΰ ρή-
ματος sum, ειμί, όπερ διά τούτο €οηθητ·;κόν καλείται, καί τού πα-
ρακειμένου της παθητικης μετοχής. Ωσαύτως καί δ ενεργητικός μέλ-
λον τής απαρεμφάτου, σχηματίζεται περιφραστικώς άπό τοΰ ενερ-
γητικού μέλλοντος τής μετοχής καί του άπαρεμφάτικου ένεστώτος
esse.

Προς σχηματισμό ν λοιπόν παντός ρήματος απαιτείται νά γνω-
ρίζωμεν τόν ένεστώτα, παρακείμενον καί τό πρώτον σουπϊνον' διότι
άπό τούτων σχημ,ατίζονται πάντα τά λοιπά τού ρήματος μέρη κατά
τά ήδη ειρημένα καί τά εφεξής παραδείγματα τών τεσσάρων συ-
ζυγιών- Διό οί τρεις ούτοι χρόνοι τοΰ ρήματος καλούνται προ^τό-
τυποι ή αρκτικοί, οί δέ λοιποί πάντες παράγωγοι, ώς απ' Ικείνων
παραγόμενοι. Οποίαν δέ άνωμαλίαν εχουσιν εκείνο ι, τήν αυτήν τ-η-
ρούσι καί ούτοι. Οταν δέ είς τών αρκτικών ήναι άχρηστος, είσίν ώ-
σαύτως άχρηστοι συνήθους καί οί ές αυτού παραγόμενοι. Τούτου ένεκα
πριν άρχίσωμεν νά σχηματίσωμεν τό ρήμα, πρέπει νά γνωρίζωμεν
τόν ένεστώτα, παρακείμενον καί σουπϊνον αυτού.
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§ 45. Επειδή τό £ημα SuΠ), ειμί, Εχει δνάφορον τών λ.οιπών
ρημάτων &χηματισμόν, καί επειδή είναι άναγκαΐον προς σχηματι-
σμό ν τών διά περίφράσεως σχηματιζόμενων χρόνων τών τεσσάρων
συζυγιών, προτάσσομεν αυτό ενταύθα.

Οοιστιν^η.

* Ενικός. „ ΙΤληθυντίκάς*

Ενεστ. snm, es, est. sumus, estis, sunt.

Παρατ. eram, eras, erat. eramus, eralis, erant.

Παρακ. fui, fuisti, fuit. fiumus, fuistis, fuerunt (tirc).
Τπερσ. fuerarn, fueras, fuerat. fueramus, fueralis, fuerant.

ΜέΤλ. ero, eris, erit. erimus, eritis, erunt.

Μελλ. τ. fuero, fu&ris, fuerit. fuerfmus, fuerftis, faerint

Υποτακτική. *

Ενικός. ΥΓληβυντικός.

Ενεστ. sira, sis, sit. sfmus, sftis, sint.

Παρατ. essem, esses, esset. essemns, essetis, essent.

Παρακ. fuSrim, fueris, fuerit. faerfmus, fuerftis, fuerint ^*).

Υπερσ. fuissem, fuisses, faisset. fuissemus, fuissetis, fuissent.

Μέλλ. futurus(a7um'sim,sis,sit. futuri (ae, a) simus, sitis, sint.
Μέλλ.τ. fuenin κ. έ. ώ; ο παοακείμενος.

Προστακτικοί.

Ενεστ. ενικ. β'. πρόσ. es ή eslo, Πληθ. β', πρόσ. este η eslole,
γ'. esto γ'. sunto.

(*) Είς τόν πεζον λόγον άείποτε fuerimas, fueritis· ωσαύτως καί ε'ις τους αυτούς
χρόνους των τεσσάρων συζυγιών ή παραλήγουσα τούτων είναι βραχεία.
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esse.

Ί Ι3£4<1ΛΠ

Ενεστώς

•Παρακείμενος fuisse*

1 1 H / ·'· ·· /f .Λ ί " i' ^ ' ··■". ■··'

Μέλλων ένικ. futurus (a um) ή κατ αίτιατικήν fuUrrum (am,
urn) esse.

πληθ. futuri (ae, a) ή fuiuros (as, a) esse.

Μετογβ.

Ενεστώς . ί «ns (άχρηστος).

Μέλλων 1 futurus^ futura, futurum.

j/fui»;

v; " · ; ;·"

KiilK

ί: . l'

παρών, καί absens, άπών, είσίν εύχρηστοι. .,·>

•ί··

Σημ. ά. Κατά το άπλοΰν sam κλίνονται και τά σύνθετα αύ-coo? οίο ν, absunjj άπειαι
(παρακ. abfui καί afui), adsura, πάρειμι (ή assum, παράκ. βΓΓμϊ καί adfui;), desum
ελλείπω, insum, ενυπάρχω, intersum, παρευρίσκομαι, obsum, έναντιοϋμαι, praesum,
πάρειμι, προίσταμαι, prosum, ώφελώ, subsumj ΰπόκειμαι, supersum, υπολείπομαι
Το prosum κλινομενον δέχεται διά τήν ,εύφωνίαν d μεταξύ τοΰ ο τής προθέσεως καί
τοΰ e τοΰ βήματος' οΐον, prosum,' pro-d-es, prodest, prosuraus prodeslis, prosunt.

Σημ. β'. Αντί τοΰ συνθέτου άπαρεμφατικοΰ μέλλοντος fiilurum esse ευρηται fore,
καί άντι τοΰ παρ'ατατικοΰ τής υποτακτικής essem, esses, κτλ. forem, fores, foret^
forent. Ετι δέ άπαντώνται καί τά σύνθετα τούτου affore, afforem, profore, profo-

rem, κτλ. Περί τής .χρήσεως τούτων εσται λόγος έν τω συντακτικώ.

, . -'·' ·:■'-'·"■■. .. ; ί·ΐ!' : ·■ J ί -·' C i

Σημ. γ . Αρχαϊκοί τύποι τής υποτακτικής είσιν siem, sies, siet, sient, καί fuam,

fuas, fuat, fuant, οϊτινες άπαντώνται παράτοΤς κωμ^κοΐς. Λίαν δέ απηρχαιωμένος είναι
ό τύπος τοΰ όριστικοΰ μέλλοντος escit, escunt καί esit, esunl. Πρβ. Δ. Γ. §.108 σ. δ.

Σημ. δ . Πάντες οί τόποι τοΰ sum οί άπο τοΰ e αρχόμενοι άνήκουσιν είς τήν £ίζαν
es (ειμί), άφ'ης καί ό ένεστώς sum, οςτις κατ'άρχά; ήτο esum, οί δέ λοιποί είς τήν
ρίζαν fuo, εφυν.

(ΑΑΤ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ.) 4
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§. 46. Π αραδείγματα τών τ ε (Τσάρων σν ζ"υγ·ι^>9\
Ενταύθα φαίνονται άπασαν; αί μεταβολαί της ρίζης κα'ί καταλή-
ψεως δι' ών δηλοΰνται αί διάφοροι εγκλίσεις, οί χρόνοι, τά πρόσωπα
καί οί αριθμοί. ,.->·.-

ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ £ϊ*Ζ1ΤΚϊΚ..

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ.

χ Οριστική.

'έστύκ.

αηι (

1,111

Συζυγία Λ\ Β*. Γ". Δ*.

Εν. amo, αγαπώ, moneo, νουθετώ, scribo, γράφο), audio, άκούοκ

mones seriliis audis

nioitel. scribit au&it

nionemus scribimvrs audfmus 1

moDctis ··; scribijis audflis

nvonent, seriburit. audiunU

Π αρατατ ι,χός.

(ΐίκατάληςις τοΰ τήςά καί β'συζυγίας είναι bam, της γ' καί obam).

amas
amal

Πλ. amamus
aujalis
amant.

araabam

amabas

amabat

amabamus

araabatis

amabant.

monebam

Hionebas

m<oiR'bat

iTJonebamus

monebatis

monebant.

scribebam

scribebas

scribebat

scribebamus

scribebalis

scribebant.

audicbam

audiebas

audiebat

audiebamus

audiebalis

audiebant

ΠαραχεΐμενΌς,
(Γΐ κατάληξις τοΰ τής ά καί 'δ' συζυγίας είναι vi, της βΤ; UL

/C sfU / „ e Υ ~ „ ~ /■ · <·ν -

α~ο6αλλομενου του ριςικου e, της γ ι η Μ).

ίι',Ί }.'.7,\?.\·. '■'·■ γ";:.·ι:·'!, ι ,.-.·,. .: ·.; «..ο :·,..: ·..;·. . 1.'. c· kst ίτνΑ .Ό

aniavi

amavisli

amavit

amavimus

amavistis

amaverunt

moDui

monuisti

moniiit

monufoaus

monuistis

monuerutit

(ή amavere). (thonuere).

scripsi ΰ

seripsrsli

scripsit

scripsimus

scripsislis

scripserunt

(seripsere).

audi-vi.
audivisli ·'■
audivit



!κΐ;φ. iV. ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΡΪΤΜΛΤ0^.§. 46.

ό

τΊ"περσυντε.Ι'ΐχός.
(Η κατάληξις 6ra.ni ^πτροςτίΒεται :ε?ς τόν παρακείμενον
;:μετά την αποβολή ν τού καταληκτικού i).

amaverara

monueram

andiv-eram

audiveras

audiverat

audiveramtiS

audz veratis

audiverant.

__________scnpseram

ν "'i -1

a*¥iaveras inonueras "scnpseras
amaverat -monuorat scripseTat
amavera mns monueramirs scripseramas
amaveratis mooueralis scripseratis
amavefaat;. n monueran-t. scripserant.

.,f ΜέΛΛων.

(Η κατάληξις τού τής ά καί ό συζυγίας είναι 1>0, τής γ καί δ' aps.)
amabo mouebo scribam audiaiit

amabis monebis scribes audies

amabit tnonebit scribet audiet

amabiraus monebimus "< scribearas audiemus

amabitis monebitis scribetis audietis

amabunt. monebunt. soribent. audient..

ΜέΜΙων τετε.ϊεσμενσς.

(Η κατάλη^ις ero προςτίβετάι 'εις τόν παρακείμ.ενον μετά τήν
άποβολήν τού καταληκτικού i).
anaav^ro monuero scrips^ro andivSro

amaveris ^bftonueris scrips^ris " audiveris
amaverit uwnuerit scripserit a udivcrit

aniavenmus monuenmus scnpserinms audivenmus
amaverrtis monuenlis sxripsen tis audiventis

•amaverint. monaerint- seripseririt. andiverint.

«v, r
I κοτακτιχη.

IJI LJUltJ f -

: .·';■ · ΊΕνε-σ,ϊώς. . j ; >■;.,

(Η κατάλ-ηξις είναι ani, έν τή ά συζυγία μόνη τρέπεται
ε:ς em μ.ετά τού a τής ρίζης).

amem

auies

amet

arnemus

amelis

ameut.

moneam

moneas

mtmeat

moneamus

monealis ;

moueant.

scribam

scribas

scribat

scribamus

scribatis

scrifcant.

I!.' ilot.

•audiam

audias

audiat

audia\iius

audialis

aiidiaui.
4*
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// αρατατιχός.

(ύ κατάληξιςΐης ά, β'καί δ' συζυγίας είναι rert), της γ'?ei*em).
amarem mOnereW' " seriberem audlrcm

amares monercs .seribcres audires

amaret, , moneret, ... Ί sc.riberei. „ auuiret

amaremus. monerqmu.s. ., scribere iuus : . audiremiis
amarelis - inonerelis ; scribeietis audirelis,

amarent. .< monenjftt. . ■■·> iscriberent. : < audDnent.

TI (tpxxxsittkroc.

(Η κατάλήζις erim προ'ςτίθεται είς τον παρακείμενο ν της οριστική

''" \' μετά τήν άποβολήν τοΰ i). '

··.''' ;·.. . ·: . .ι'.»· . /i<i. ι-:

amaverim . monuerira nrt scripserira andiverim

1 ·· .Uiiu;

amaveris njonueris scripseris audiviris

amaverit monuerit ! scripserit audiverit

amaverimus monuerimus' scripsenmus audiverimus

amaverilis monuerilis scripserrlis audiveritis

amaverinf. mooirerint. scripsevmt. iiuxiiverint.·.

' ■ 'α*· 1 ' '

ι Λερσυντeaixoq.

■ ■■'<' ibli :-':■ Ο ν $C\ "i ι ■ ;: u; f i.

(ΐί κατάληξις issera ποοςαρτάται είς τον παρακείμενον της οριστική

μετά τήν άποβολήν του i). ·" "< . L ; '

amavissem monuissena scripsissem audivissem
auiavisses tnonuisses scripsisscs audivisses

amavisset moauisset scripsisset audivisset

amavissemus monuissemus scripsissemus audivissemus
amavisselis monuissetis scripsisselis audivisselis
amavisseot. mouuisserit* scripsisseut. audivisscnt.

Mk.lhor. ■·' r

awvaliirus,a,um,moniturus,a,uai, scripturus, a,\ira, audiluriis, a

siui, sis, sit.

amaturi, ae, a, monituri, ae, a, scripluri, se, a, audituri, a

simus, silis, sint.,
Ο τετελεσμένος μέλλων είναι ομοιος τω. παρακειμένω.



π|

ΚΕΦ. ΙΑ . ΤΥΠΟΙ..ΤΟΥ, PHMATOS. §. 4G. 53

ιοσ χοχχνΜ.

μ·. . Έτεστώς. (')-ν·.· ν ... >..ν Η',

(έν ττ,.ά, β' καί- δ' η £ίζα απλή, έν τή:γ ή ρίζά<μετά τοΰ §)'.
Εν. β' ποόσ. ama mone Λ scribe audi

β'καί γ' amalo monelo scribilo ν audfta

Πλ. β' amate rnouete scribite % audfte

καί amatote monetole scribilotc audifole
v" amanio. monenlo. scribunto. audinnlo.

. Άπαρέμφατος.

'Ενεστώς.

(li καταληξις της ά, β' καί δ' re, της δέ γ' £rc).
amare. monere. sGribei-e. audFre.

Παΰαχείρ'ένό ς.

(Η κατάληξ,ις isse προςαρτάται εις τόν παρακείμενον τής ορι-
στικής μέτα τήν άποβολήν τού i).

aniavisse. monuisse. scripsisse. · audivisse.

MLUcov.

Ev. ov. amalurus. a, \im, moniturus, scripturus, audilurusy
αι. amaliinim, am, um3 καί τά λοιπά ώςαύτως.)

Πλ. dv. amaturi, <e, a, monituri, scripiuri, audituri
αί. amaluros, as, a. καί τά λοιπά ώςαύτως.

"ίόΗΐίί'»: 5 ·, . ^ ·' .'ii.iiii *!♦.»; ι! ί

skifeos -, Σον-ινον. ...

(ΐϊ κατάληξις ττ,ς ά, γ' καί δ' συζυγίας ttini;' τής- *ο ltum ·'
ατίο βαλλομένου τού'καταληκτικού της'ρίζης e).

amatum iVionYtum scriptuiu audfium
amatu riaonitu ! scriptu ' ^aiidftu. **

_, lijB : £L0-■__■:.·■■_:■ , ? ;_. : bjfil

+ Κατ' άλλους oi τής προστακτικής χρόνοι ,είσι δύβ, ένεστώς και μέλλων. Καί ό μεν
ένεστώς εχει δύο πρόσωπα, έν. β' araa καί πλήθ. β' amate- ό δέ μέλλων έν. β' καί
γ' amato, πλήΟ.'- amalote καί γ' amanlo. Ούτω καί τά τών άλλων συζυγιών. Βλί
Δ. Γ. σελ. 9ί. ■ ·■ : ·■ 5 '....'■ ί-'

** Τό δεύτερον τοΰτο σουπϊνον καλοϋσί τίνες παθτ,τικον σουπΐνον, καί ώς τοιούτο μβ-
ταφέρουσιν εί,ς τήν-παΟητικήν φωνή ν.

•esse
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.. Γερτών 8" κ>>.

(ώ κατάληξις της ά καί β' ndi, γ' καί δ' endi).

Γεν. amandi monendi

Αοτ. ΑΌ, amand^ 1 κ. ε.. ^ '
Αίτ. : itfuanduav

scribendfe

κ.

audientli

___ ' -' CS 'ί

ε-

κ.

χ

llSTS^Y).

ϋ-κεστως..

i ίπη

(ΐί κατάληξις τής ά καί β' ds, τής γ' καί δ' ens-J.

amaiis. . niOnens. sciibeus» audiens^

Μέλλων.

(ά κατάληζις urus πρσςαρταται είς τό σσυπινον' μετά. την· απο-
βολή ν της καταλήξεως τούτου um). τ, ; ;
amalurus^, mooituras, scriplurusr audilurusy
a, Uffl, ar hiik. a* um. a^ um.

ΤΓ Α Θ Η Τ ΓΚ Η Φ Ω Ν Η.

ϊΐάντες οί άπλοι χρόνοι της οριστικής καί υποτακτικής σχηματί-
ζονται άπό τών αντιστοιχούν ενεργητικών ή προςτιθεμένου είς το
καταληκτικός Ο ενός Γ, ή άντι τοΰ ΠΙ τιθεμένου τούτου^

, ··-·:-^ - ··· 'Ορεστίκή.

I Γ. 1: U- ■ ' ■ ■ ^ : ;:' U .

amor moneor scribor

amaris (σπαν. moneris (σπαν. seriberis

; ; f'

amare)
amalur
amamur
amamTni
amantur.

amabar
amabaris (ή
amabaro)
aaiabatur

monere
monelur
monemur
mpnemi oi
monentur.

seribi!tur
scribi mur

i; ; i J C - 11:

scribimi ni
scribuiitur.

audfor
audiris

auditur
audimur
audimi ni
audiuntur.

f7apazartx0c-

monebar scribebar audiebar

monebaris (re) scribebaris (re) audiebaris (re).l

monebalur

scribebatur audiebatur



ΚΕΦ. ΙΛ? ΤΎΠΟΙ ΤΟΥ ΡΗ3ΙΑΤΟΈ. §. 46. 55

amabamur moaebamulr -·η scribebamur audrebamur
amabacnini nionebaau.ai scrib^baniffti audiebanHni
amabanlur. moaebaaliir. scribebaatuF; audiebantur.

ΙΤαοαχείκενος. ·

anialus, a, qm. momtus, a, uni. scriptus, a,um. auditus, a,uai.

... suoi, es, est.
amati, ce^ a. moniti, iB, a. scripti, se, a, audili, ae, a.

sumus, estis, suat.
'ΎπερσυντεΛιχός.
amatus,a, nm monitus, .a, um. scriptus, a,uai. auditus, a,uQi.

eram, eras, erat.
amali, i.e, a. moniti, se, a.i scripti, ee, a. audili, a.

eranaus, eratis, erant.
MiJJur.

nmabor monebar scribar audiar

amaberis (ή raoueberis (re) scriberis (re) audieris (re)
amabere)

amabrtiir 'monebrtur scribetar aud/eiur

amabimur moaebimur scribemur audietaur
anr.abiauni monebimiai scribeiium audiemini
amabunlur. monebuntur. scribeatur. audientur.

>, , Μέ.ΙΛων tsze.haμένος.....

amatus, a, μχη. monitus, a, uni. scriptus, a,um, audriuSja.um,

ero, eris, eril ή fuoro, fueris, fuerit.
amati, ae,_a. monili, (e, a. scripti, jb, a. auditi, a.
erimas, ei-ilis, erunt, ή fuerimus, fueritis, fuerint.

Ύποτακττχ,τ].
'Ενέστώζ»

ainpr nionear scribar audiar

araeris [ή amere) rnonearis (re) scribaris (re) audiaris (re)
auQetuf QjoriealQr scribalur audialur

affleffliir inoneanaiir scribamnr aadiamur *

amemiui aioaeamiai » scribaaiini »aisdriaaaarni

araentur, - moaeaotur. scribaatur, audiaolur,
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fiOfi Παρατατικός. ., ·.

araarer ι;! raonerer scriberer audireri

amareris (ή monereris (re) scribereris (te) audireris(re)

amarere)

amaretur monerelur scriberelur

arnaremur moneremiir scriberemur
araaremini moneremini scriberemini
amarentur monerentur. serib^renlur.

Παραχεψεν'ος.

amatus, a, um. monitus, a, ura. scriptus, a, um. audnus,a,um.

sira, sis, sit.

amali, ae, a. moniti, se, a. scripli, a. auditi, ae, a.

simus, sitis, sirit.
"Υχερσυνχ ε.Ιιχός.
amatus, a,um. inonitus, a, um. scriptus, a, um. audilasjajuhi.

■■ ■ ; ■ >lb β ;Π ■ ΙΊ β 9 . . . , · .

essem, esses, esset.
amati, ae> a. moniti, ae, a. scripli, ae, a. audili, se, a.

1 U j«·' I Oii.. '■:' ■; ί·' 1:1' . '■ ' i > ·>:*..

essemus essetis, essent.

ϋ Γ > I)UH ipilBtU . J j.: i U fj :: IUU1 V-< »/

iibns . Πρασταχτιχ-ή. ·

ifii ··.. olsii Ένεστώς. * n "·

(Η κατάληξις τής ά, β' καί δ' συζυγίας re, της γ' ere).
Εν. β'ττρόσ. amare monere scribere audire

β καί γ' amator monetor ' scribilor audFtor
Πλ. β' amaraini monemini scribimini audiraini

γ'. ainabtOr. monenlor. scribuiitor. audiuntor.

Άπάρε/λψ άτος.

'Ενεστώς.

'i<;,ll>Ui ,ν.ίΜ·* Yr " · Π . . ')··'»! ■

(Η κατάληξις τής ά,. β' καί δ' συζυγίας ri, της γ' .

amari, . moneri. . scribi. : audFri. <

* Κατ' άλλους και οί τής προστακτικής ταύτης χρόνοι είσι δύο, ών δ ενεστώς εχει
έν. β πρόσωπον amare·καί πληθ. amamini, b δέ μέλλων έν. β' καί γ' πρόσωπον
amator, πληθ. γ': amantor; Ούτω καί τα τών λοιπών συζυγιών ρήματα.

audiretur
audiremur
audiremini
audirentur.



ΚΕΦ. ΪΕ\ ΑΠΟ,ΘΕΤΙΚΑ ΡΗΜΑΤΑ. §. 47, 57

• Παρακείμενος. -

Εν. όν. amatus, a, um. oipnitiis, scriptus, auditus \

αί. amatum, ara, um. a, um, a, um a, um I

Πλ. όν. attiali, ie, a i

αί. amatos, as, a !

·""- MLUan\

(0 χρόνος οΰτος είναι σύνθετος άπό του σου7:ίνου και του παθ'^τ.

απαρεμφάτου τοΰ ρήματος eo, πορεύομαι). u, !t- .. y
amatum iri. mooitum iri. scriptum iri. auditum iri.

Μετοχή.

.·,..,!)' Παρακείμενος, „ .

.. ι. s< <■.■>.■.* w -P ,mi'i .'··;; · .rni >>>iJ*<, ...Π

(Η κατάληξις US προςαρτάται είς τό σουπΐνον μετά τήν άπο-

βολήν τοΰ ura).

arnatus, a, ura. monitus, a, um. scriptus, a, um. auditus,a,um.

Μετοχιχόν επίθετον, η μiJJfi)V: παθητικός.

(Η κατάληξις της ά καί β' συζυγίας.ndus, της γ' καί δ' endus).
amandus, monendus, scribendus, audiendus,

a, um. a, uoi· a, um. .™· ,ι a, um.

. - i .i .:< ,mc ,rnUjiiJitiil .

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ AEKATON ΠΕΜΠΤΟΝ.

ΠΕΡΙ ΑΠΟΘΕΤΙΚΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ.

§. 47. Τά ρήματα ταΰτα εχουσι τά πλείστα ένεργητικήν ή ούδϊ-
τέοαν σημασίαν καί σχηματίζονται έν τή παθητική φωνή μόνη' έκ
δέ τής ενεργητικής εχουσιν έν χρήσει τό γερούνδιον καί τό σουπινον
καί τάς δύο ένεργητικάς μετοχάς. »,„ ;

Από δέ τοΰ μετοχικοΰ μέλλοντος σχηματίζεται περιφραστικώς
δ τής υποτακτικής καί απαρεμφάτου μέλλων. Ες- όλων δέ τών χρ<ί-
νο^ν μόνον τό μετοχικόν έπίθετο.ν ,:εχει παθητικήν σημασίαν" οιον,
hoi*tandus? παραινετέός, προτοεπτέος.
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Παραδείγματα αποθετικών καί τών τεσσάρων συζυγιών, είσι. τά £ξη;

■ι - ..·■ Ό,

!ί i ;;

'^LU

i · ·* - _ ··.,· :J l

Ενς-ν' hortor, τταραινω. vereor, φοβούμαι
horlaris (re) κ. έ, vereris (re) κ. έ-
ως το. aroor. ώς τα raoncor.

Ποτ. hortabar.

ΪΊρκ. bortatus, a, vtrrr.
sum. es κ. έ.

- ... f .,· - ■ - J^- ^

i*7Tp. hortatus eram..

Mi)„ horlabor.

Μ.τ. korlalus eco·.

Ε ν ς*. Viorter.

ΙΙρτ. luirtarer.

Πρκ, hoftatiis sim.

r-r.p. horutms essem.

Μέλ. hortatunia sim.

verebar.
veritus su rr.
κ. L·

veritus crara
verfborv
yeritas cro.

ιστιχη.

utor, χρώμαw
uteris κ., έ.
ώς τα sGriborL
»tebar^
usu& suitt
κν έ.

usus eram^
ufar.

usus ero_

V.

Ύποχαχτιχη.

verear.
vererer,
veritas sira.

Htar^
aterer^
qsus sim.

t>r ■ - /

partior, μερίζω*,
partaris κ. έ'..
ω£ -h audior.
partiebaiv
partatus sunfc
κ. £,-.

parfcitus ecam_
partiar..
parliliis eco^

partiar..
parUrer.
parlj.ti*s simi.

. il ",·'' : · γ II

Evr. hortare, κτλ-

veritus essem. hsus cssem. . parlitus esserrr.

■vreriturws sim. -, usurus sim. parlilurus ain*.

r

οστακτιχγι.

ulere.*'

Άπα ps μ<γα~οξ- ·

.ι*

Terere.

partire·,

Ενς\ hortari.

Πρκ. borlalits, a, um,
ή hortatum, am,
um csse κ. I.

Μέλ. borluturus, a,
tim, esse κ. έ.

horiaium.,
hortatu.

voju

teren.
verilus essc-
κ. έ.

venturu& esse

" *. " * .»-. ■ ί £ .Ji
κ. έ.

uti.^^-
usus. esse
κ.

usurus esso

*.V. *

partTri,

parlilus :css<j";
κ- έ.
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Στ,μ., ά. Τινά έρματα μετά τώνάποβετικών συγκχτχλεγόμενά είσιν οντωςιχαθητικά"
xx δε ενεργητικά χυτών εισι μεν εν- χρήσει., αλλ' εΙς διάφσρ'ον· σημαοίαν· ώς το άπο-
θετικον pasci,. νεμεσβαι, έχει &νεργητικον pascerer τρέί?ειν.. Τοΰ χδτοΰ· δέ pascor, έτι
τα» vehor,. οχσΰμαι, κχι τοΰ yersor, στρέφομαι, τά όιΐοΓα κυρίως .είσΐ'ιίβίβητικά των εν
χ,ρησ^ι ενεργητικών,. αί μετοχχϊ pasceus, vehens^ versene εχουσιν άμφοτέράς τι-ς
σημχσίχς,. την τοΰ έ-νεργητικοΰ και την τβΰ άποθετικοΰ αίχτών, <'·'·»"- ; ,

Ση μ, β'. Τάρημχτα audeoy τολμώ, gaudeo·, χαίρω, soieo, αυνεθίζω,-fido, Ttpicot-
8α και Gonfido, 0αρ:ώ, πιστεύω,. diffldo, δυςπιστώ, σχηματίζουσα τον παθ. "παρακεί-
μενον και τους ε£χυ~.αϋ —αραγομενους y^aveu?· κατά τήν παθητικών φωνή ν μέ ένεργή-
τικλν ό'μως σημασίαν cTovr ausus sumr fisus sum,- gavisus -Sum,. solitus »urn,.
υπερσυν. όριστ. ausus crara, αποτ. aasus essem καΙ έξης. Διο καλσΰντχι ταΰτχ. ημιχ--
ποθετικά (semideponentia). Εις τχΰτχ άνηκει και το. fio· παρχκ. factus sum κ. έ.,
περί ου βΧ. 61, και -περί άλλων τινών τοιούτων Δ. Γ. 110, σημ. β'.

Σημ. γ'.. Και ενεργητικών τίνων άμετχβάτων βημάτων & πχρχκείμενος της μετοχής,
έχει ενεργητικών σημασίαν ώς δ τών αποθετικών. Τόιοΰτοί eiatv ά τοΰ juro," έμνύω,.
•παρακείμενος juralus, ομόσας, injuraius, ό μή ομόσας, conj'uratusy συνομοσας, και.
τοΰ cceno, δειπνώ, coenalus,. δειπνησχς, φχγών. Περί τίνων άλλων βλ. Δ. Γ. 110y
σημ. Jfa \ .

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΑΕΚΑΤΟΝ ΕΚΤΟΝ.

ΠΕΡΙ ΤΙΝΩΝ ΤΓΠΩΝ ΤΟΓ ΡΗΜΑ ΤΟ Σ.

.§. 48. Τών εις ίο■ "ληγόντων ρηγάτων"της γ' συζυγίας αποβάλ-
λεται άεί,ποτε το ι τοΰτο, όταν έν τω κατά χρόνους και εγκλίσεις
,σχ'ήματισμω αυτών ακολουθώ μετ* αότο ετερον ι η er otov, capio,
capis, capit, (capiebat όμως), caperem· ετι δε και ε?ς τον παρα-
κέίμενον (cepi) και το σουπινον (captnm) και τους έξ αυτών πααα-
γομένο.υς χρόνυς, και εις το β πρόσωπον της προστακτικές (cape). ,,ί;

Εις τον παρακ,είμενον καΙ τούς έξ άύτοϋ παραγοαένόυς χρόνους
της^ά συζυγίας αποβάλλεται ενίοτε το ν, όταν μετά την συλλαβην
ve η vi ακόλουθη r S" αλλά τότε το a της ρίζης μετά τοΰ έπο-
μένου e η i συναιρείται εις a1 οίον, άντι amaverunl, amaverim,.
amavisti, amavisse, ευρηται aroarunt, ainarirri, amasti, amasse.

Ωσαύτως άποβάλλετχι ενίοτε ή re και vi συλλχβή τών εις evi παρακειμένων τινών
ανωμάλων ρημάτων της β' και γ' συζυγίας και τών έξ αυτών σχηματιζόμενων χρόνων,
οταν χκολουθτϊ μετ' χί«άς γ vj s- οΤον, άντι flevislis, ncverunl,, deleveraut, decre-
visse, ε'ύρηται fiestis, nerunt, delerant, decresse, ά,τζο τών fleo, κλαίοί, peo, νηθω»
deleo, εξαλείφω, decerno, κρίνω, ά-ποφασίζω- ετι δε και τών παρακειμένων novi, άιτο
τον nosco, γινώσκω, και movi, ά~ο τοΰ moyeo, κινώ, και τών άπ'αυτών συνθέτων.
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•,Τών-«ς ϊνϊ παρακειμένων καιτών έξ αύτ,ών παραγομένων χρόνων άποοάλλεταί ενί-
οτε το ν ττ^ο τοϋ » ευρισκόμενον" οίον, αντί. «tefiniveEam, qvaesiveral, άττο τοΰ defr-
nio, όρίζω, και qvaero, ζητώ, ευρηται difinieram, qvaesierat· ώσαότως και ττρο του
i, έάν μετά τοΰτο έπηται s, οτε έν τω ττεζω λόγω συναιρούνται τά ii είς ϊ· οίον,· au-
dissem, petlsse άντι audivissem, pctivisse. Περί τίνων άλλων τοιούτων Ιδιωτισμών
των βημάτων βλ. Δ. Γ. 113, β,..

Τό γ'πληθυντικον πρόσο)πον του ενε ργή τ. παρακειμένου της ορι-
στικής λήγε'· ενίοτε .(παρά. Κ-ΐν-έρωνι σπανίιος) εις ere άντι eruut.
ToD δευτέρου!ι,τούτου τύπου ουδέποτε^ αποβάλλεται το νβ' οεον,
amavere, monuere, dixere, audifere.

II Si παραλήγουσα της cruut έχει ενίοτε παρά ΐϊύΐνιτζΐς τρ e βραχύ' ώς steterunt
παρά Βιργϊλίω.

11 κατάλ.η1*ις Γβ άντί ri*s του β' ενικού προσώπου των χρόνων της
παθητικης .φωνής, πλην τοϋ οριστικού ένεστώτος, είναι συνηθης, μά-
λ'.στα παρά Κικέρωνι. Εν δέ τω όριστικω ένεστώτι της tj.lv ά καΐ
β' συζυγίας σπανία (ώς arbitrare, videre), της δε γ' σχεδόν ά-
χρηστος, της δ παντάπασιν άχρηστος.

Τά ρήματα dico, λέγω, dueo, οδηγώ, facio, ποιώ, fero, φέρο),
άποβάλλουσι τό τελικόν e της προστακτικής' διό ευοηται μόνον dic,
duc, fac, fer ώσαύτοος και τά τούτων σύνθετα educ, effer, refer*
παρά ποιηταις μόνον εύρηται ενίοτε face, σπανίως duce και dice.

Το μετοχικόν έπίθετον της γ' και δ' .συζυγίας λήγει κατά τι ν α ά~ρ-
χαίαν προφοράν ε:ς undus άντι eodus' oiov,/uridicrjadus,poliundus.

Ρήματα τίνα ενεργητικά και αποθετικά, ώς έπΐ ,τό πλείστον αμετάβατα, · σχηματί-
ζουσι διά της ε'ις τήν ρίζαν προσθήκης της καταλήξεως bnndus, a, um, και έν ~ί) γ'
συζυγία ibundusj a, um, νέαν μετοχών με σημασίαν ενεργητικού ένεστώτος· οΓον, con-
tionabundus, cunctabundus, deliberabundus, furibiindus, moribundus, άπο των
contionor, έκκλησιάζω. cuuctor, βραδύνω, deliberor, βουλεύομαι, furo, μαίνομαι,
morior, θνήσκω.

'Δια δε τοϋ σύνδυάσμοΰ του ενεργητικού μέλλοντος της μετοχής και τοΰ παθητικού πα-
ρακειμένου της αύτης μετά των διαφόρων χρόνων τοΰ sum σχηματίζονταιπλείονες των
ε'ιρη'μένων χρονικοί διορισμοί- οίον, dicturus sunj, μέλλω λέγειν* dicturus erarn, έμελ-
λον λέγειν, positus fui, ήν τεθειμένος κτλ. -Ετεροι δέ συνδυασμοί τοΰ μετοχικού επι-
θέτου μετά των χρόνων τοΰ sum δηλοΰσι το δέον ή πρέπον γενέσθαι" οίον faciendum
est, erat, δει, έδει γενέσθαι. Α—αντες'οΙ όυτω σχηματιζόμενοι χρόνοι άποτελοϋσι τήν
περιφραστικήν. λεγομένην συζυγίαν, περί ης έ'σται λόγος έν τω συντακτικώ.

Περί τίνων αλλών απηρχαιωμένων ρηματικών" τύπων, άπαντωμένων ενίοτε και εις
τους δοκίμους συγγραφείς βλ. Δ. Γ. §. 155.
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ΐαυΥί ΚΛΙ ^ρΓΠΙΝΩΝ. - · , - ,

49. Ρήματ'ά τινα σχηματίζουσα ρ. ε ν τον παρακείμενον καί τό
σουπϊνον (καί παρακ. τής'μετοχής) μέ'τάς έν τω §." 44"καταλήξεις,
αλίν οχι καvovικoJς απο της ριςης, οια αυτή φαίνεται εν τω ενεστω4-
τι, αλλ* άπ αύττ,ς μεταβεβλτ,μέντ,ς κατά τι' οίον, άπό του frango,
θραύω, σχηματίζεται μέ κατάληξιν i καί έ'κτασιν του ριζικού φω-
νήεντος κατά τόν 44 καί άποβολήν. τού Π έ παρακείμενος fregi.
Είς τήν μεταβεβλτ,μένην ρίζαν-προςαρταται ένίοτε ■ κατάληξις ετέρας -
συζυγίας ή τής τού ένεστώτος" οίον, τού juvo, βοηθώ1,·'(άπάρέμφα-
τόν juvare της ά συζυγίας) 6 παρακείμενος είναι juvi, μ.έ i, ώς άπό
ρίζης της γ' συζυγίας (jav)" του.ρίΒίΟ, αιτώ, άπαρέμ. pelere (τής γ'),
ο παρακ. είναι pelivi, μέ νΐ, ώς άπό ρίζης είς i ληγούσης τής δ'
συζυγίας, τό σουπϊνον peiTiunv seco, τέμνω, άπαρέμ. seeare (ά),
<7ουπ. seclum, ώς άπό της ρίζης τής γνσυζυγίας (sec). Γνωστού δέ ό'ν-
τος τού x.xh σουπίνου* * τών ρημάτων τούτων, ot εξ αυ-

τών .-παραγόμενοι. χρόνου: σχηματίζονται κανονικώς κατά τά έν §.
44-ρηθέντα* ·< .

Κατά τά άπλα ρήματα σχηματίζονται καί τά σύνθετα αυτών.
Είς τόν επόμενο ν κατάλογον άναφέρομεν τά έκαστης συζυγίας ά-
πλα ρήματα,- τά οποία σχηματίζουσι τόν παρακείμενον καί τό σου-
πϊνον άνωμάλως. Τά- δέ ποοςτιθέμενα σύνθετα ρήματα χρησιμεύουσι
προς άσκησιν τών μαθητών είς τήν όρθήν προφοράν τής ριζικής συλ-
λαβής, ήτις δέν είναι θέσει μακρά, καί συγχρόνως δεικνύουσι τάς
έκ τής συνθέσεως μεταβολάς τής ρίζης.

Τινών δ' έξ αυτών, όταν ήναι άχρηστος ό παρακείμενος καί τό
σουπϊνον .ή τό -σουπϊνον μ.όνον, είσίν άχρηστοι καί οί έξ αυτών σχη-
ματιζόμενοι χρόνοι. * · .ν· -.

--- .

* Το σουπϊνον πολλών ρημάτων σπανίως απαντάται είς τά σωζόμενα συγγράμ-

ματα. Επειδή ί'μως άπ' αύτοϋ σχηματίζεται ό έν χρήσει παθητικός παρακείμενος καί
ό ενεργητικός μέλλων τής μετοχής, αναφέρονται έν τώ έπομένψ πίνακι ώς ένχρήσεί οντα
πολλά άλλως άχρηστοι σουπϊνα. - >:·
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^Λνωμα.Ιίαι τών τής πρώτης συζυγίας γεμάτων.

50. Τά επόμενα .ρήματα της ά συζυγίας καί τά σύνθετα αυτών
Σχηματίζουσι τον παρακείμενο ν ε:ίς ui καί τό ίτουτΛνον εις fium.

Crepo, ηχώ, θορυβώ, crepui, «vrepllum. Ώςαυτως καί discrepo.

Gubo, κοίτομαι. Acctibo, κατακέκλιμαι, παράκειμαι εύρηται
ομίος καί (iacubavil άντι incubuit παρά Κυντιλιανώ).

Ση α. Τά σύνθετα Τοϋ cubo, έν οΐς παρερ,ο χΧΧεται m -πξΓο Τοϋ ΐ> (ώς rncumbo)
κλίνονται κατά τήν γ' συζυγίαν, καί σηααίνουσι κατακλίνομαι, ττορεύομαι ίνα κατα-
κλιθώ" οΐίν, accambo, accnmbai, accambkum, accumbere' accubal, ·Λαοακειται, ac-
cumbit, πορεύεται 'ίνα κατακλιθΫ) πλησίον τινός.

.Douio, δαμάζω. Perdomo, καταδαμάζω.

Sono, ήχώ (μελλ. τής ένεργ. μετοχ. sonaturus άνωμάλως σχη-
ματιζόμενος). ConsGQOj συνηχώ, συμφωνώ.

Τοηο, βροντώ. Attono (allonitus, εμβρόντητος). Τό intono £%εχ
παθητ. παρακ. μετοχής inlonaius.

Vcto, κωλύω.

(ΡΙΪ€0, πτύσσω). Εύρηται μ.ονον είς σύνθετα (ως, appliCO, προσά-
πτω, complico, συνάπτω, exptfco, ερμηνεύω, implico, εμπλέ-
κω, συγχέω, replfco, αναπτύσσω) έχοντα ui, itum καί avi, atum'
αλλ' ώς επί τό πλείστον παρακ, ui, σουπ, atacn. Εύρηται όμως συ-
χνάκις καί explicavi, σημαίνον εξηγώ, καί applicavi.
Είς UJ, tum καταλήγουσι τά

Fnco, τρίβω, fricui, frictam (καί fricatum). Perfnco.

Seco, κόπτω, τέμνω (μέλλ. της ένεργ. μετοχ. secaturus). Dis-
seco, διατέμνω.

Mtso, στίλβω, εχει micui, άνευ σουπίνου. Emico, άναλάμπω,
ανατέλλω, emieui, emicatum. Dimico, αγωνίζομαι, dimicavi,
dimicatum.

- Neco, φονεύω (necavi, necatum). Eneco, enecui, καί enecavi,
enectum, άποκτείνω, διαφθείρω.

ίδιον σχηματι'σμόν εχουσι τά

Do, δίδω, dedi (μετ'άναδιπλασιασμοΰ), datum, dare. Τό a τής
ρίζης είναι πανταχού βραχύ, πλην του da καί das. Ουτω καί τά
σύνθετα circumdo, περικυκλώ, venumdo, πωλώ (venum, ώνιον),
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^pessuivda, διαφθείρω (pessntn, εις τον .βυΦόν, κάτω), satisdo, έγ-
γύησιν παοέ^ω (salis, ίκανόν)" οίον, circumdedi, eircumdadum.
Τά από μονοσυλλάβων προθέσεο^ν σύνθετα τούτου σχηματίζονται
>κατά την γ' συζυγίαν. (Περί τοΰ τύπου duin βλ. Δ. Γ. .§. 115 δ'),

Juvo,;pjor/j^ jiivi, julum (μελλ. μετοχ. juvaturus), Adjuvo.

Sto, ίσταμαι, sleli, stalum. Τά σύνθετα τρέπουσι το ριζικόν e
^τοϋ παρακ. εις i ώς priBSto^ παρέχω, . prasstiti, prsestatum και
persto, εμμένω, επιμένω. Μόνον τά από δισυλλάβων προθέσεων
σύνθετα (anteslo, 'συνήθως anlisiO, προέχω' cjrcumslo, περι'ίστα-
μαι, interslo,., εν μέσ,ω ϊσταμαι, supirsto, υπολείπομαι) τηρο.υσιν
αυτό' οίον, circumsleti, άλλά δεν εχσυσι σουπϊνον* τό disto,
απέχω, ούτε παρακείμενον, ούτε σουπΤνον,

Lavo, λούω, δανείζεται τον παρακείμενον από του lavo, lavere,
Ιϊϊvi, lautnro, (lotum) της γ7 συζυγίας, του οποίου δ ενεστώς είναι
απηρχαιωμένος και των ποιητών ίδιος. (Lautus, lotus, σηυ.αίνει,
καθαρός, laalus, λαμπρός). Εν τοις συνΟέτοις δε τρέπεται εις luo
(ajbiu θ) και κλίνεται κατά την γ' συζυγίαν,

Ρσίο,..πίνω, ροίπνί, pointum και συνηθέστερον potum. (Polus,
πεπωκως, κατά τον 47 σημ. γ'), ΕμοΙο, έκπίνω, -_■;,· < Λ. ι'ο

ΛνίόΐΜχΛος σχηματισμός τοϋ παρακειμένου και συντύνον

' rj ' , , · \ 1 -,
r^r ρημάτων τt/c 0 σνζνγιας.

§. 51. Τά έφεξη, ρήματα προςαρτώσιν εις την, ρίζα ν προς σχη-
ματισμών τοϋ παρακειμένου και σουπίνου τάς καταλήξεις \'i και tuill
(ώς τά της ά και δ' συζυγίας).

Deleo, φθείρω, deliJvi, deletum.

FleOj κλαίω, ; · ijtia , .'-■·.

ISTeo, νήθω.

(Pleo, πληρόω). Μόνον τά έξ αύτοϋ σύνθετά εισιν έν χρήσει" ώς
compleo, συμπληρώ, expleo, έκπληρώ, impleo, κτλ.

Abdl eo, αφανίζω (άποτοϋ άχρηστου oleo, αυξάνοο), abole vi,
aboirtuni.

Τά εις νβυ λήγοντα ρήματα έχουσι τον παρακείμενον ε:ς i (μετά
μακροϋ ριζικού φωνήεντος) και τό σουπΤνον εις lciω.
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Caveo, φυλάττομαι, cavi, cautum. Ομοίως praecaveo (pra?c#-
ves), προφυλάττομαι', προνοώ.

•Fayeo,MiEuvo&>, favi, fautum.

Foveo, θάλπω, fovi,: fotum. - ι

Moveo, κινώ,' movi, motum. Γίςχύτώζ commoveo (commoves,
commosti;-rco.m!ttosse);.^fuY*tvfci, ταράσσω. < - "

Voveo,' εύχομαι, vovi, votum. Ουτω και devoveo, άφιερώ,
(devoves). . >->.-

Τά εφεξής δεν εχουσ: σουπΤνον.

Conuiveo^ κλείω τους οφθαλμούς, connfvi 73 connixr (έκάτε-
αος τύπος είναι σπάνιος).

Ferveo, πυρόω, καίω, fervi και (μάλιστα έν το"ις συνθέτοις) fer-
btli. Αρχάι>1^ν είναι τό της γ' συζυγίας fervo, feVvere.

• Paveo, φοβούμαι,"1 pavi.

Τον παρακείρ.ενον εις ui και το σουπινον εις tuiTD σχηματίζουσι τα

Doceo, διδάσκω, docui, doctuoi.Dedoceo (dedoces) άπομανθάνο>.

Teaeo, κατέχω, lenui, (tentum). Το σουπινον και οι εξ αύτου
χρόνοι δεν απαντώνται συχνά,' πλην τών συνθέτων delineo, κοίλύο),
obtineo, κατέχω, κρατώ και relineo, άναστέλλο*, κο>λύω. Conlen-
tus (άπο,τοΰ conlineo) είναι έπίθετον, ολιγαρκής.

Misceo, μιγνύω, miscui, mixlum και mistura.

Torreo, φρύγω, forrui, toslum.

Την κατάληξιν ui και sum εχει το , γ

Censeo, νομίζω, κρίνω, censui, censum. Εκ τών συνθέτων ("ώς
accenseo, προςγράφω) το recenseo, αριθμώ, έξετάζοο, εχει σουπι-
νον recensum και recensllura.^'·'' /

Παρακείμενον ί, σουπινον sum (ώς τά της γ' συζυγ'ίας) ε-
χουσι τά ρήματα* ·· "

;. Prandeo, άριστώ, prandi, pransum (Pransus, προγέυματίσας,
κατά τον §. 47.«: σημ. γ'): ··'··. · 4"'· ϊ·\. ■ :· -'·;

/ Sedeo, κάθημαι, sedi^ sessum. Assideo (assides) παρακάθημαι"
πρβ. sido. .·.. . ■ ·'··.■»■■·

Possideo, , κατέχω η λαμβάνω εις την κατοχην μου, possedi,
possessum.
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Video, -βλέποί, vfdi, vfsu-m. Invideo, φθονώ, invides.

Strfdeo, συρίζω, stridi, άνευ σουπίνου. (Καί stiTdo, slridere,
κατά τήν γ' συζυγίαν).

Αναδιπλασιασμόν είς τόν παρακείμενον, άλλά μόνον τά άπλα,
εχουσι τά έξης*

Mordeo, δάκνω, momordi, nioriimi (Demordeo, άποδάκνω,
demordi).

Pendeo, κρεμώ, pependi, pensum. (Impendeo, έπίκειμαι, έπι-
κρέμαμαϊ, impeodi). Πρβ. peodo (τής' γ'), ζυγίζω.

Spondeo, υπόσχομαι, έγγυώμαι, spopondi, sponsum. Τά σύν-
θετα άνευ άν α δίπλα σι α σ αού' ώς respondeo, αποκρίνομαι, respondi
responsura.

Tondeo, κείρω, totondi, tonsum. Alluudeo, κόπτω, attondi,
altoDSum.

Si είς τόν παρακείμενον. tum είς το σουπϊνον εχουσι (*)

Augeo, αυξάνω, auxi, aucturo.

Indulgeo, συγχωρώ, θεραπεύω, indulsi, induHum.

Torqueo, στρέψω, torsi, lortum.

Si είς τόν παρακείμενον, sum είς τό σουπϊνον Εχουσι τά

Ardeo, χαίω, φλέγω (άμετάβατ.), arsi, arsum.

Heereo, κρέμαμαι, κολλώμαι, haesi, hxsum. Adhaereo, προς-
κολλώμαι.

Jubeo, διατάσσω-, jussi, jussum.

Maueo, μένω, mansi, mansum. PermSneo (permHnes)διαμένω.

Mulceo, θέλγω, μαλάσσω, mulsi, mulsum.

MuJgeo, άμ.έλγω, mulsi, mulsum (Τά ούσιας-ικά mulctra, mul-
ctrum, καί muletral, δ άμολγεύς, ώς άπό τού σουπίνου mulctrum),

Rideo, γελώ, risi, risum. Arrideo (arrfdes) προςμειδιώ" ar-
rldet mihi aliqvid, αρέσκει μοι.

Svadeo, πείθω, svasi, svasum. Persvadeo (persvades).

Tergeο, σπογγίζω, tersi, tersum. (Καί lergo, lerggre, τής γ').

Προ τοΰ s και t άποβάλλςνται τα c, g, qv ^evi r ή 1 ευρισκόμενα.

(ΑΑΤ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ.)
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Si βίς τον παρακείμ.ενον άνευ σουπίνου εχουσι τά

Algeo, είμαι ψυχρός, alsi.

Frigeo, ρ-γώ, frixi,

Fulgeo, άστράπτο), fulsi (Ποιητικόν fufgo, iulgere, της γ").

Lueeo, φέγγω, luxi Eliicro (elueef), έκλάμπω.

Lugeo, θρηνώ, luxi. (ούσιαστικον luctus, θρήνος).

Turgeo, έγκοϋμαι, tursi (σπανιώτατος 6 παρακείμενος).

Urgeo, θλίβω, βιάζω, ursi.

ίδιαίτερον σχηματισμό ν εχουσι τά

Cieo, κινώ ταράσσω, tTvi, cilurn* καί eio, cfre (τής δ')· άεί-
ποτε~ οαως cflum

ι '

Σημ. ΟΙ "κατά τήν β' συζυγίαν τύποι τών συνθέτων, (ώς concieo -ή concio) είσι
σχεδόν άχρηστοι, πλήν τοϋ ένεστώτος τής οριστικής. Accire, προςκαλώ, έχει —αρακ.
accitus* τό δέ excire, εγείρω, excJtus καί excHus' (σπάνιον το concitus).

Langveo, άτονώ, είμαι κεκμ,ηκώς, ασθενής, langvi, άνευ σου-
πίνου.

Liuqveo, είμαι διαφανής, liqvi καί licui, άνευ σουπίνου.

Ενταύθα άνήκουσι καί τά ήμιαποθετικά (§. 47. σημ. β').

Audeo, τολμώ, ausus sum. (Αρχαίος μ.έλλων τής υποτακτικής
είναι ausim, περί οΟ βλ. Γ, §. 115).

Gaudeo, χαίρω, gavisus surn.

Soleo, συνειθίζω, soIiTus sum. Assolet (άπρόσωπ.), είναι σύνηθες.

ά. Πολλά τών λοιπών βημάτων τής συζυγίας ταύττ,ς (τά πλείστα αμετάβατα) σ.χ,-η-
ματίζουσι μέν κανονικώς τον παρακειμενον, άλλα δεν εχουσι σουπΓνον" οίον τά oleo
οζω (rcdcleo, redoles), sordeo ρυπώ. Τά δέ έχοντα σουπΐνον και κατά το moueo
κλινόμενά ε'ισι τά ές-ής' ealeo είμαι θερμός, careo στερούμαι, coerceo -περιστέλλω,
και exerceo άσκώ (άπό τοΰ arceo., arcui ε'ίργω), debeo οφείλω, doleo λυποΰμαι,
habeo έχω (adhibeo adhibes, προςφέρω), jaceo κεΐμαι, adjaceo, παράκειμαι (adja-
ces), liceo πωλούμαι, πρόκειμαι ώνιος, mereo (καί mereor) είμαι άξιος, nocco βλά-
πτω, pareo υπακούω, (appareo, appares φαίνομαι), pfaceo αρέσκω (displiceo, dis-
pltces, δυσαρεστώ), praebeo, παρέχω, laceo, σιωπώ, (reticeo, rctices), lerreo τρέ-
μω, valeo ισχύω, δύναμαι.

Σημ. ά. Από τοΰ placeo σχηματίζεται και έτερος παρακείμενος (κατά γ' πρόσωπον)
placilus est.

Χημ. β . Το σουπΓνον τών άμεταβάτων τούτων ρεμάτων γνωρίζεται μόνον έκ τοΰ
μέλλοντος τής μετοχής" οίον. caliturus, carilurus.

€ . Τά ρήματα (πάντα σχεδόν αμετάβατα) ούτε παρϊκείμενβν ο'ύτε σουπΓνον
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εχουσιν adoleo θυμιώ, καίω, aveo ποθώ, calveo είμαι φαλακρός (calyiis) caneo εί-
μαι πολιος (canus), clueo καλβϋμαι, dcnsco πυκνόω, σωρεύω (συνήθως dcnsare τής
ά.), flayeo, είμαι ξανθός (flavus) foeleo βρομώ, οζω, hebeo είμαι αμβλύς (hebes),
humeo είμαι ΰγρος (huinidus), lacteo θηλάζω, liveo είμαι ώχρος (liyidus), iramf-
neo απειλώ, promineo προέχω, έξέχω (emTneo, cminui έξέχω), micreo είμαι άθυ-
μος, polleo ισχύω, reuideo στίλβω, μειδιώ, scatco αναβλύζω, |3ρύω, sqvaleo είμαι
ρυπαρος (sqralidus), vegeo (σπάνιον) κινώ, έλαύνω, vico (σπάνιον) λυγίζω, δενω.
Αλλα πάλιν σχηματίζουσι παρακείμενον, οταν γίνωνται έναρκτικά* οίον, areo είμαι
ξηρός, aresco, arui.

Α/GiiiaJoc σχηματισμός τοΰ παρακειμένου και σουπίνου
τών ρημάτων τής γ συζυγίας.

§- 52. Τά τής γ' συζυγίας ρήματα εχουσι διαφόρους καταλήξεις
εί; τόν παρακείμενον καί τό σουπϊνον (§. 44)' όθεν διατάσσονται εν-
ταύθα κατά τό χαρακτηριστικόν τής ρίζης αυτών γράμμα.

ά. Τά ε:ς uo λήγοντα εχουσι τόν παρακείμενον εις ί, τό σουπϊνον
εις tum ώς minuo, μινύθο^, έλαττόω, minui, minulum. Ουτο>ς
acuOj οξύνω, imbuo, έμβάπτω, παιδεύω, iniluo, ενδύω, exuo,
έκδύω, Spuo, πτύω, siaiuo, Τστημι, αποφασίζω, sternuo, πταρνί-
ζομαι, suo, ράπτω, tribuo, δωρούμαι. Ωσαύτως solvo, λύω, άπο-
τίω, solvi, solutum καί νοίνο, στρέφου, volvi, νοίΰΐιιιπ.

. Τινά τούτων δεν εχουσι σουπϊνον"

Arguo, ελέγχωj αιτιώμαι. (Αrgutus, έπίθετον, ακριβής). Coaf-
guo, εξελέγχω.

Batuo, χ,ότττο), κτυπώ.

Luo, άγνίζω, καθαρίζω.

Σημ. Εκ τίνων συνθέτων τούτου, τά όποΤα οημαίνουσι λούω, σχηματίζεται παρα-
κείμενος τής μετοχής' ώς, ablulus, dilulus, elulus, perliitus, prolulus. (Luilurus
είναι μεταγενεστερον). >

(Nuo, νεύω) μόνον έν τοις συνθέτοις εύχρηστον' ώς renuo, άνα-
νεύθ3, αρνούμαι" το abnuo, άπονεύω, εχει μέλλοντα μετοχής ab-
dui turus.

CoDgruo, συνέρχομαι, συμφωνώ, καί iogruo, εμπίπτω.

Mel UO, οοβούμαι.

Ρΐαο, (ώς επί τό πλεϊστον απρόσωποι pluil, ύει). 0 παρακείμε-
νος ένίοτε γράφεται καί pluvi. ..
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Ruo, καταπίπτω (ώς επί το πλείστον άμέτάβ.) ε/ει σουπΐνον
lulum (παρακ. της μετοχής rutus), τον δέ μέλλοντα της ένεργ. με-
τοχής ruiturus. Τών συνθέτουν αύτοΰ τινά μέν είσι μεταβατικά" ώς,
diruo, καταβάλλω. μετ. dirutus, obruo, καταχώνον, μετοχή obru-
tus, τινά δέ αμετάβατα' ώς corruo, καταπίπτω, irruo, εισβάλλω»
γ'. Λιάφορον σχηματισμόν εχουσι τά t
Fluo, ρέο>, ftuxi, άνευ σουπί*>υ. (Fluxus, άνέιμένος, fluctus,
κΰμα).

Struo, οικοδομώ, struxi, slruclιΑϋ.
Vivo, ζώ-, vixi, vicluoi.

ά. τά είς 1)0 καί ρ υ εχουσι si (psi), turn, (pluiii)· οίον,
Gliibo, λεπίζω, glupsi, gluplum. Deglubo, άπογλύφω, άποδέρω*
Nubo, ύπανδρεύομαι* ή μ.ετοχή DUpta. Obniibn, καλύπτω»
Scrfbo, γράφω, DesciTbo, περιγράφω»
Carpo, δρέπω. Decerpo, άποδρέπω, αφανίζω.
Clepo, κλέπτω (άρχαΐκόν καί σπάνιον).
Repo, ερπω. Obrepo, προσέρπω»

Scalpo, γλύφω καί sculpo, τορεύο). Τά δέ σύνθετα εχουσιν άεί~
ποτε U ριζικόν φωνήεν' ώς insculpo, έγγλύφω, έγχαράσσω.
Serpo, ερπω.

β'. Αιαφόρως σχηματίζονται1
(Cumbo), Τά σύνθετα τοΰ cubo, έν οίς παρεντίθεται «Γ οιον,
incumbo, incumbui, έρείδομαι, incumbitum.
Kumpo, ρηγνύω, rupi, ruptutn.

Strepo, θορυβώ, strepui, slrepitum. Obstrepo, ψοφώ»
Bibo, πίνω, bibi. Imbifbo. \
Lambo, λείχω, lambi. j άνευ σουπίνου.
ScSbo, κνήθω, scabi. '

ά. Τά είς co (όχι sco), qvo, go, gvo, lio εχουσι si, lum (όπερ
μετά τοΰ £ιζικοΰ συμφώνου γίνεται ctum).

Dfco, λέγω, dixi (cs), dictum. Praedfco, προλέγω.
Duco, δδηγώ. duxi, duclum. Adduco, προσάγω*
CCqvo, βράζω, coxi, coctum. Concoqvo.
Cingo, κυκλώ, cinxi, ciQCtum.
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(FlFgO, κτυπώ). Συνήθως μόνον τά σύνθετα έν χρήσει* affligo,
άράσσω, καταβάλλω* conflrgo, συγκρούω, συμβάλλω, infligo, Εμ-
βάλλω, καίω. ProOig/ire (της ά συζ.) φυγαδεύω, καταστρέφω.

Frlgo ξηραίνω (το σοι>π1νον ευαηται και frixuro).

Jun-go, συνδέω.

Lingo, λεί/ω.

Enwingo, -;-ου.ύττω.

Plango, rzli„~To> (plango και plangor, θρηνώ, στερνοκοπουααι/.

Rego, διευθύνω. Arrfgo, άνορθώ, conigo, διορθύνω, errigo,
έγείρο>, porrigo, εκτείνω, sabrigo, αίρω. Το δέ pergo, περαίνω,
προχωρώ (από της per και rego), 'έχει perrexi, perrectura, και
surgo, εγείρομαι (άπο της sub καΙ rego), surrexi, surrftctum.
Adsurgo, adsurrexi, adsurreclum.

Sugo, μυζώ, θηλάζομαι. Exsilgo, έκθηλάζω.

Tego, στεγάζω. Conlego, ανασκευάζω.

Tiogo καΙ lingvo, βοέχω, βάπτω.

Ungo και ungvo, αλείφω.

(Slingvo, σβένω, σπάνιον). Exsling\o, restingvo, κατασβένω,
distingvo, διακρίνω.

Traho, ελκω, traxi, traetum Conliaho, συναιρώ.

Veho, φέρω έο* άμάςης, 'ίππου, πλοίου κτλ. (μεταβατ). Vehor
ώ; άποθΐπκόν, σημαίνει οχοϋμαι ίππεύχο, ώς άμετάβ. inv^hor.
έρμώ κατά τινοτ.

Ango αγνω, anxi (σπαν α παρακείμ.) / „ ,

Ν, '· - . ,ν. ν ■ - ; · Γ- ' ανευ σουπίνου.
ingo (nmgit, χιονίζει), nrnxi (nmxit) \

CI ango, κλάζο), ανευ παρακειμένου και σουπίνου.
β'. Διαφόρως σχηματίζονται τά έξης*

Fingo, πλάσσ&>, finxi, ftctum.

Miugo, ουρώ, minxi, mictum (Εν τω ενεστώτι συχνά mejo,
mejere).

Pingο, ζωγραφώ, pinxi, picttrm.

Sfringo, περιστέλλω, strinxi, slriclum.

Mergo, καταβυθίζω, mersi, mersum. Ernergo, άναδόοααι, (oL
μετάβατον^ εχει παοακείμενον eroersus, άναδύς.
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Spargo, σπείρω, sparsi, sparsnm. Conspergo, καταβαίνω.

Tergo, σπογγίζω, tersi, tersuor (καί tergeo κατά την β').

\ergO, κλίνω άνευ παρακειμένου καί σουπίνου..

Ago, άγω, egi, actum. Adigo, adegi, adacfum, προςάγω,
(Abigo, απάγω, exigo, έξάγο;», sobfgoT υποβάλλω, Iransigo,
διάγω, περαίνω), perago όμως, peregi, peractum, εκτελώ καί cir-
cumago, περιάγο}. Τά δέ ambigo, αμφιβάλλω, dego, δ·,άγο> (ffi-
tatem), Salago, ασχολούμαι, δεν εχουσι παρακείμενον καί σουπϊ-
νον (παρά μεταγενεστέροις μόνον ευρηται clegi). Ίο prodigo, φθεί-
pco, δαπανώ, δεν έχει σουπϊνον" το δέ t-OgO, συνάγύί, αναγκάζω,
coegi, coafcldm.

Frango, συντρίβω, fregi, fractum. ConfnDgo, confregi, con-

fractum, συντρίβω, κατατοίβω.

' » > 1

Ico (καί icio), κτυπώ, κλείω (fcedus, ειρήνη ν), ici, ictum. Τού
ένεστώτος τής οριστικής εύχρηστα είσι μόνον icit, icitur, icimur·
γενικώς δέ εύχρηστά είσι μόνον ici, ictus, καί icere. Την ελλειψιν
δέ τού ένεστώτος άναπληροι τό ferio, κτυπώ.

Lego, αθροίζω, εκλέγω, legi, lectum. Τά allego, επιλέγω, per-
lego, διέρχομαι αναγιγνώσκων, prselego, προ αναγιγνώσκω, relego
άναλέγοι καί άναλαμβάνο), δεν τρέπουσι τό ριζικό ν φωνήεν (παρακ.
aUegi, alleclum κτλ.) ώς τά coIJigo, συλλέγοί, deligo, eligo,
εκλέγω, coliegi, collectum κ. έ. Τό diJigo, αγαπώ, εχει dilexi,
dilectunv ωσαύτως καί τό iulelligo (καί inlellego/ εννοώ, καί ne-
gligo (ή neglego) άμελώ.

Linqvo, καταλείπω, lfqvi (lictum). Συνηθέστερον relinqvo,
relfqvi, relictum.

Vinco, νικώ, vici, victum.

Ffgo, συνάπτω, fixi, ficlum. Afffgo, προςηλώ.

Parco, φείδομαι, pepersi, (parsi σπαν.). parsum. Comparco
καί comperco, comparsi, περιποιούμαι, ταμιεύω.

Pungo, τρυπώ, pupiigi, punctum. Τά σύνθετα εχουσι παρακεί-
μενον punxi, ώς τό ioterpungo, στίζω.

Pango, πήγνυμι, στερεόνω, panxi καί pegi^panctum, pactum)·
όταν δέ σημ,αίνη, βεβαιώ διά συνθήκης, εχει παρακείμενον pep^g',
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σουπ. pactum, ενεστώτα άείποτε τον τοΰ αποθετικού paciscor.
Cornpingo, συναρμόζο>, compegi, compaclum καί impiogo, προ-
σαράσσω. Oppango, προςπήγνυμι, oppegi, oppaetum.

Tango, άπτομαι, teltgi, taclum. Allingo, εφάπτομαι, έπιψαύω,
altYg-ί, ailarlunv conlingo (eontingif, contigit, συμβαίνει, είναι
άπρόσωπον).

ά. Τά είς do εχουσι si, sum, πρό τών οποίων αποβάλλεται
τό d τλς ρίζης.

Claudo, κλείω, clausi, clausum. Coneludo, συγκλείω.

Divfdo, διαιρώ, divfsi, divlsum.

Laodo, βλάπτω. Collido, συγκρούο).

Ludo, παίζοο. Colludo, συμπαίζω.

Plaudo, χειροκροτώ. Applaudo. Τά λοιπά σύνθετα εχουσι plodo*
ιυς explodo, ε x. β άλλο), άποδοκιμ.άζω.

T\ado, ξέο3. Corrado, σωρεύω.

Ixodo, τρώγο) και τρίβω. Arrodo, περιτρώγο>.

Trurlo, ωθώ. Ε xirudo, έκ βάλλω, εξωθώ.

Λ ado, βαδίζω, άνευ παρακ. καί σουπίνου. Το δε σύνθετον" inva-
do, είςβάλλω ε/ει invasi, invasum. Ούτω καί τά evado, Ιξεο/ο-
μαι, pprvado, διέρχομαι.

β'. Διάφορο ν σχηματισμον εχουσι-ν έκ τών είς do τά εφεξής.

Cedo, ύποχίορώ, cessi, cessum. Concedo, συγχωρώ.

(Cando, άχρν,στον). Accendo, άνάπτω, accendi, accensum.
Ούτω καί ioceudo, έμπρήθο>, succendo, υποκαίο).

Cudo, κόπτω νόμισμα, cudi, eusum. Excudo, έκτρίβω, έκτυττώ.

Defendo, υπερασπίζομαι, άμύνου.αί τι, defendi, defensum. Οΰτω
καί ofiVndo, προς βάλλω, προςκρούω.

Edo, τρώγω, edi, essura. Coniedo, καταβιβρώσκω. Περί ετέ-
ρων τινών άνιομαλιών τούτου βλ. Δ. Γ. §. 156.

Fundo, χύνω, fudi, fusum. Effundo, έκχύνω.

Mando, μασσώ, mandi (σπαν.) mansum.

Prt-hendo, καταλαμβάνω, prehendi, prehensuna: εύρηται καί
συνηρημένως preiulo.
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Seando, αναβαίνω, seandi, seaosum. Ουτω καί τά σύνθετα: as-
cervdo, κτλ.

Strido, συρίζω, sfndi, άνευ σο υπ. (Κ.αι strideo, κατά την β'.)

Rudo, μυκώμαι, φωνάζω, rudfvi (σπαν.), άνευ σουπίνου.

Fiudo, σχίζω, fYdi, fissum. DifTindo, diiTY 'L διασχίζω.

Frendo, συντρίβω μέ τους οδόντας, άνευ παρακ., irossum καα
fresum (Εύρηται καί frendeo κατά ττν β'.)

Pando, εκτείνω, pandi, passum (σπαν. pansum). Expando.
Τό δέ dispando έχει dispansum μόνον.

Scinrlo. σχίζω, scidi, scissuw. Conseindo, κατασχίζω, con-
scidi, concisum κτλ. Τό abscindo και exscindo (η excindo),
Αποχωρίζω, δεν εχουσι σουπΐνον, τό δε exsciudo ουδέ παρακείμε-
νον* άντ' αύτοϋ δέ ευρηται absefsus, excTsus από τοϋ abscido,
αποκόπτω, excfdo (Βλ. caedo).

Sfdo, καθίζω, scdi (σπαν. sTdi), sessum. Assfdo (adsido), πα-
ρακαθέζομαι, assedi, assessuua κτλ. (πρβ. sedoo της β'.)

Cailo, πίπτο), cecidi, cassum* Conc^do, συμπίπτω, concidi,
άνευ άναδιπλ. είς τον παρακείμενον καί άνευ σουπίνου. Εκ των συν-
θέτων μόνον τά occTdo καί reeido εχουσιν oceasum, recasum'
(σπανίους τό incndo).

Caedo, κόπτω, cecfdi, caesuin. Conefdo, concfdi, συγκόπτω,
CODCisum xxi τά λοιπά σύνθετα ώςαύτως.

Pedo, πέρδω, pepedi.

Pendo, σταθαώ, ζυγίζω, pependi, pensum. Appendo, appen-
di„ appensum κ. L Suspendo, κρεμώ (πρβ. pCDdeo της β'.)

- Tendo, εκτείνω, letendi, lensum και tentum. Contendo, δια-
-τείνομαι, contendf, contenlum κτλ. Τά σύνθετα εχουσι συνήθως
tenturn τά δε extendo, έκτείνο>, retendo, teufum και tensum.
Τά detendo, καθαιρώ, osteudo, δεικνύω, εχουσι μόνον teosuQi.
Ούσιαστ. ostendum, osteDtus=obtentus, προτεταμένος.

Tundo, ώθώ, κτυπώ, tutudi, tusum και tunsum. Contundo,
συντρίβω, conludi, eontusui» (σπαν. contunsum) κτλ.

Credo, πιστεύω, credfdi, crediium. Aceredo, aecredidi, ac-
creditum.
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(Do). Πάντα τά σύνθετα τού do, dare (τηςά κατά τον §. 50) μετά
μονοσυ>νλάβων προθέσεο>ν κλίνονται κατά τήν γ' συζ. ώς, addo, προς-
θέτω, addidi. additum, addere, condo, κτίζω,trado, παραδίδω,κτλ,

Στ,ιλ. Το σύνθετον abscondo, αποκρύπτω (άπο τοΰ ab χαί condo) εχει παρακ. ab-
scondi (σπαν. abscondidi). Απο τοΰ veudo, πωλώ, σχηματίζεται 6 παρακ. Tcnditus,
καί τό αετοχ. έπίθετον Tcndeadiv.1», Τους λοιπούς δέ παθητικούς χρόνους δανείζεται
τοΰ veaoo. ώςαύτως ώς παθητικόν τοΰ perdo, αφανίζω (πλήν τοΰ perditus καί per-
dcndus κοίί τών συνθέτων πα'ίητ. -/οίνων) ευχρηστον είναι ώς επί τ^ πλείστον τδ pereo.

Ffdo, εμπιστεύομαι fisus suni (ήμιαποθετικόν). ConfFdo, con-
fisus sum diflTdo, δυςπιστώ. Βλ §. 47. σημ. ά.
ά. Τά είς Ιο έχουσιν ui, tum (ltum),

Αίο, τοέφω, alui, altum καί alitum.

Colo, γεωργώ, λατρεύω, colui, cuUum. Excolo.

Consulo, συμβουλεύομαί τινα, φροντίζο^, consullli, consultlim.

Occulo, καλύπτω, occului, occultum.

Molo, άλέθω, molni, molitum.

ExceHo, διαπρέπω, excellui (σπαν.), άνευ σουπίνου. Antoctrllo,
prsecello, άνευ παρακ. καί σουπ. Ευρηται καί excelleo, antecelleo,
β . Διάφορον σχημ,ατισμόν εχουσι τά

Fallo, απατώ, fefelli, falsum· refello, ελέγχω, ανασκευάζω,
rpfellt, άνευ σουπίνου.

Pello, άποθώ, αποκρούω, pepiili, pulsmn. ExpellOj expuli,
expulsnm, ε'ξελαύνω.

Percello, καταβάλλω, perciili, perculsnra.

Psall Ο, ψάλλω, ps.illi, άνευ σουπίνου.

Vello, τίλλω, velli (σπαν. vulsi), vulsum. Convello, convelli,
convulsum. Μόνον τά avello, evello, άποσπώ, έχουσι καί avulsi,
evulsi,

To\lo, αφαιρώ, susluli, sublatum (τό σουπϊνον έξ ετέρας £ίζης.
βλ. fero, §. 56). Τό extollo, εξαίρω, δέν έχει παρακ. καί σουπϊνον.
Ρήματα είς ΠΙΟ λήγοντα.

Como, κοσμώ, στολίζω, compsi, coroptum.

Derao, αφαιρώ, dempsi, demptum.

Promo, εκφέρω, prompsi, promptum. ....

Sumo, λαμβάνο>, smnpsi, sumptum. ^
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Στ,α. ύ τιΰ ρ γραφή (sumsi, sntnlum) δεν είναι ορθη· το ρ τούτο παοεντί-
βεται τη; ευ γωνίας χάριν.

Fiemo, βρέμώ, φρυάττω, fremui, fremitnm. Adfr^mo,-

Ge iv.ο, στενάζω, gemui, gemitum Congemo, αναστενάζω.

Vomo, ευ.ώ, vomui, vomifum. Evomo, έξεμώ.

Tremo, τρέμω, tremui, άνευ σουπίνου.

Emo, αγοράζω, emi, enipium (οχι ορθόν cmlum). Coernot
συναγοράζω, coemi, coemplum Τά λοιπά σύνθετα εχουσιν έν τω
ένεστώτι i αντί g' ώς adTiiio, αφαιρώ, ademi, ademptunr (dirfmo,
χωρίζω, exnuo, inlenmo, redfmo).

Premo, θλίβω, πιέζω, pressi, pressum. ComprMiio. compres-
si, compressura, καταθλίβω.

Ρτματα εις no λήγοντα.

Caco, άδω, ceci^ni. Τά σύνθετα coneVno, occino (και occano)
xalpiaecino εχουσι παρακ. concinui, occinui, praecinui τών
λοιπών (accino κ. ε.) λείπει δ παρακείμενος. Ούσιαστικόν canlus,
άσμα, eoncentus, κ. ε Το δε canto, canlare, είναι θαμιστικόν.

Gigno, γεννώ, gonui, geoiium.

Pono, θέτω, posui, posituiu. Compono συνθέτω. (Παρά ποιη-
ται; ευρτ-αι poslus, composlus, άντι positus, compositus).

Li uo, /pico, levi (y;*li vi), Vilum. Oblino, oblevi, oblitura κ. £.

Στ;·χ. 01 μεταγενε'στεροι μεταχειρίζονται το linio κανονικώς κατά τήν δ' συζυγίαν,
('Cireumlinio εϋρητα'. παρά Κυντιλιανω).

Sfno, συγχωρώ, sTvi, silum (sYlus, κείμενος). DesTno, παύω,
desivi (desisli, desiil, desierani κτλ άνευ ν), desilum. Desitus
aum βλ. coepi §. 62.

Σ^μ. Εις τον παρακ. της υποτακτικής το i και e συναιροΰνται εις Γ" ώς sirim,
siris, sirit, sirint- (οχι δε το desierim).

Orno, αποφασίζω, crevi, crelum. Deceroo κτλ. Οταν δε το
cCroo, σημαίνη, δρώ, θεοορώ, ουτε παρακε'μενον εχει ουτε σουπΊνον.

Sparno, καταφρονώ, sprevi, sprelum.

Siorno, στρώννυίΛΐ, καταβάλλω, slravi, stratum. Consterno,
στρώννυμι κλίνην, constravi, constratum κτλ.

Στ,ια. τον παρακείμενον και τους εξ αύτοϋ χρόνους σπανίως αποβάλλεται το ν,
ω; εν τη ά συζυγίφ.

\
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Temno, καταφρονώ, tempsi, temturn. Συννιθέστερον είναι τό
σύνθετο ν ςοπίβαιπο," eonlempsi, conleniptum' (αδόκιμος είναι ή
γραφή eonlemsi, coteaitum). 'r'

Ρήματα ε!ς ro.

Ceso, φέρω, εκτελώ, gessi, goslum. Congero, συναΟροίζο},

Uro, καίω (μεταβ.), ussi, uslum. Acliiro, adussi, adustum.
-κτλ. (nmburo, exuro, inuro). Το δε comlmro, κατακαίω, com-
bussi, combuslum, γίνεται από αρχαιοτέρου τύπου της ρίζης.

Curro, τρέχω, cucurri, cursuu) Τά σύνθετα διατηροϋσιν ενίοτε
τον άναδιπλασιασμόν εις τον παρακείμενον (accucurri), δγι όμως
πάντοτε,

Fero, φέρω, luli, lalwm βλ. §. 56.

•ρι — / >/ / \ / Λ'■••■3®?^ "

ruro, μαίνομαι, ανευ παρακείμενου και gQUTO^Mp?··^.„

Qviero, ζητώ, qvaisfvi, qvaesftum. ConqSJ^^· conqvisfvi,
conqvisrtam, αναζητώ.

Σημ. Elc -ο ά έν'.κ. κα\ πληθ. -πρόσωπον τοΰ ένεστώτος της όρίστίκής είναι εν χρή-
σει ό άρχαΤος τύπος qvjeso, qva?siiinus, δ'τε i λόγος αποκλίνει ε'ις το άρχαϊκον υ«ος,
ή ό'τε το £5ημα, παρεντιθε'μενον άσυνδε'τως εις τον λογον, σημαίνει, παρακαλώ.

Sero, πλέκω, συνείρω (serui, sertum). ό παρακείμενος καί τό
σουπ"ϊνον τοϋ άπλοϋ ρήματος είναι άχρηστα (πλην τοϋ ούδετ. ου-
σιαστικού serla, στέφανος\ έν χρήσει δέ ο£ τών συνθέτουν' ώς, con-
scro, conserui, coaseitum. Iosero, exsero, desero, εγκαταλείπω,
dissero, εξηγώ.

Sero, σπείρο^, sevi, satum. Consero, consevi, consilum, κτλ.

Insero, ενσπείρω, έμβάλλο^, intersero.

Tero, τρίβο^, trivi, tntum.

Verro, σαίρω, σαρόνίο. verri, versum.

Ρήματα εις SO (xo).

Yfso, επισκοπώ, θεώμαι, visi, άνευ σουπίνου. Τό Inviso, επι-
σκέπτομαι, γίνεται από τοϋ video, βλέπω.

Depso, δεψώ, depsi, depstura.

Pinso, κοπανίζω, piusui και piusi, pinsitum και pinsum. Εύ-
ρηται και piso, pistum.

Texo, υφαίνω, lexi, texlum.
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Τά εις esso εχουσι Γνί, flain.

Areesso ή. accerso, προςκαλώ, a'r«ess*vi. arcessftum (aec.er-
sivi, c rsifum, χαί ενίοτε arcessiri έν τώ παθητ. άπαρεμφάτω)..

Capeiso, άναδέχομαι (έργον)" έτη τεταμένος τύπος ταυ eapu>,,
λαμβάνω.

Facesso, πράττω* (άπό τοϋ facio, ποιώ).

Lacesso, ερεθίζω* (άπό τοΰ άχρηστοι Ιαΐ'ΐο, έφέλκω%

Incesso, ορμώ, incessivi, άνευ σουπίνου. 0 παρακείμενος έν ταΐς:
φράσεσι timor, cnra, κτλ. incessit homines, aimnos, , είναι τοΰ*
iiicedo, ε? καί ο ένεστώς τούτου δέν εχει ταύτην τήν σημασίαν.

Petesso, ζητώ, άνευ παρακ. και σουπίνου (αρχαϊκόν, άπό. τοΰ
peto, αιτώ). * .

Ρήματα είς ίο.

Meto, θερίζω, m^ssui, (σπάνιον), messnm. Demeto, άποτε'μνω-

Mitto, πέμπω, misi, missutn.

Pelo, αιτώ, petivi (petiit §. 48), petitum. Appelo, ορέγομαι-

Sisto. ΐστημι, slili (σπάνιον), slatuni (άφ' οί> τό έπίθ. slatus,
σταθερός). Σπανίως εύρηται είς άμετάβατον σημασίαν, ί'σταμαι" αλλά
τότε εχει παρακείμενον steti (άπό τοΰ sto τής ά συζυγίας, άφ' ου>
έγένετο δι' άναδιπλασιασμοΰ τό sisto). Deststo, deslili, destitum
κτλ. I ά cotisislo, exisld, insisto, resisto είσΙ πάντα άυ.ετάβατα=.
Μόνον τό circumsisto έχει circumsteli, άπό τοΰ cireunisto.

Sterto, ρέγχω, storlui, άνευ σουπίνου.

Verlo, στρέφω, verti, versum. Εκ τών συνθέτων (advorlo, άφ'
ου aniinadverlo, averlo κτλ.) τά αμετάβατα deverlor, καταλύω-
καί revertor, επανέρχομαι, είσίν αποθετικά μ.εν είς τον ένεστώτα
καί τους εζ αύτοΰ χρόνους (σπανίως όμως τό reverto), ενεργητικά
δέ είς τον παρακείμενον, deverli, reverti (σπανίως revcrsus sum
καί ώς μετοχή reversus). Pra?νerto, προφθάνο), υπερβαίνω, εχει τύ-
πον αποθετικού όταν ηναι άμετάβατον, καί σημαίνη, επί τι τρέπε-
σθαι, άσχολεισθαι' άλλως όμως σπανίως.

Flerlo, κλίνω, κάμπτω, flexi, flectnm.

Necto, πλέκο), nexi καί nexui (έκ,άτερον σπάνιον), uexum.

Pecto, χτενίζω, |>exi καί pexui (έκάτερον σπάνιον), pexum.
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Pieclo, κολάζω, άνευ παρακ και σουπίνου. όταν δέ σημαίνη,
^τλέκω, εχει μόνον τόν παθ παρακ. plexus και σόνθετον implexus.

βήματα εις sco.

II κατάληςις αύτη, εάν μεν άνήκη είς τήν ρίζαν τού ρήματος, τη-
ρείται είς πάντας τους χρόνους αυτού, εάν δέ ήναι έπέκτασις τής
ρίζης, αποβάλλεται είς τόν παρακείμενον καί τό σουπϊνον. Τού πρώ-
του είδους (πάντα άνευ σουπίνου) είσί»

Comprsco, κολάζω, χαλινόω, conipescui.

Dispesco, χωρίζω, dispescui.

Disco, μανθάνω, clidtv-i. Addisco, addidici (μετ' άναδιπλασια-
σμ.ού) κ. έ.

Posco, άπαιτώ, .poposci Deposco, depoposci (μετ άναδιπλα-
σιασμού) κ. ε·

Glisco, ογκούμ.αι, άνευ παρακειμένου καί σουπίνου.

11 sco κατάληξις είναι έπέκτασις τής ρίζης εί; τά έναρκτιχά λε-
γόμενα ρήματα (verba iochoaliva , τά όποια παράγονται ή άπό
ρημάτων (iochoaliva verbalia), ή άπό ονομάτων (inchoaiiva ιιο-
Uiinalia) ώς επί τό πλείστον έπιθέτοιν, καί σημ.αίνουσιν αρχήν ενερ-
γείας ή καταστάσεως (βλ. §·. 86. β'.) Και τά μεν άπό βημάτων
εχουσι παρακείμενον τόν τού απλού ^ήμ,ατος αυτών" οίον,

lncalesco, incalui, άπό τοΰ caleo, calui, είμαι θερμός.

Ingeruisco, iugfiliui, άπό τού gemo, gemui, στενάζω.

Deliqvesco, delicui άπό τού liqveo, liqvi ή licui.

Τά δέ άπό επιθέτων τής β' κλίσεως παραγόμενα ε/ουσι παρακεί-
μενον είς ui, ουχί δέ καί σουπϊνον" οίον,

Maluresco, ωριμάζω, maturui, άπό τού malurus, ώριμος.

Obuiulesco, γίνομ.αι άφο^νος, obaiutui, άπό ^mulus, άφωνος.

Percrebresco, διαθρυλ,λούμαι (creber), percrebrui (γράφεται
υπό τίνων καί pcrcrebesco, pcrcrebui).

ί'ίσαύτως evilesco, έκφαυλίζομαι, evilui, άπό τού vilis, εύτελής.

Ανώμαλον είναι τό irraucesco, βραγχιώ (raucus, βραγχαλέος),
irrausi. Τά δέ λοιπά άπό επιθέτων είς is καί πολλά τών άπό είς
US παραγομένων δεν εχουσι παρακείμενον" οίον, ingravesco, Τό
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vesperascit, γίγνεται εσπέρα, εχει vesperavit/ ωσαύτως κα\ ad-
vesperascit

Τά εφεξής έναρκτικά δανείζονται τό σουπινον από τών ιδίων πρω-
τοτύπων ρημάτων.

Coalesco (alesco από του alo, τρέφω, της γ') συμφύομαι, ενου-
μαι, -coaliii, coalitutn. ό παρακείμενος της μετοχής coa/ilus,
συμπεφηκώς.

Coccupisco, ποθώ, concupFvi, concupitunr (cupio της γ\)

Convalesco, άνα^ρώνυμαι, convaJui, cod valituin' (valeo της β'.)

Exardesco, φλέγομαι, exarsi, exarsum farcieo της β'.)

Inveterasco, γηράσκω, inveteravi, iDveteratum (παρακ. μετο-
χής inveteraius, εκριζωμένος, χρόνιος). Από δέ του vetus, παλαιός,
ευρητατ και invelern, γίνομαι παλαιός, χρονίζω.

Obdormisco, κατακοιμώμαι, obdortmvi, obdormrtura (dor-
mio τής δ'.)

Revivisco, άναζώ, revixi, reviclum· (vivo της γ'.)

Τινά τών εις SCO ρημάτων άπέβαλον την έναρκτικην σημασίαν, η
παράγονται από ριζών, αΐτινες δεν σώζονται ετΓ ώστε θεωρούνται
ώς μη παράγωγα ρήματα. Τοιαύτα δ' εισί"

Adolesco, αυξάνομαι, adolevi. Ουτιο και abolesco, αφανίζομαι,
οθίνω, exolesco, παρακμάζω, άπαρχαιουμαι, inolesco, έμφύομαι,
obsolesco, παλάιοϋμαι (πάντα από του άχρηστου oleo, αυξάνω).
Από του adoiesco, παράγεται τό έπίθετον arlultus, νεανίας, από
τοΰ exolesco τό exoletus, από τοΰ obsolesco τό obsoletus, άπηρ-
χαιο)μένος, κτλ.

Cresco, αυξάνω, crevi, crelum. Concresco κτλ. (ή μετοχή
είναι crelus και συνηθέστερον concretus).

Falisco, άποκάμνω, άνευ παρακ. και σουπίνου. Fessus, άπειρη-
κώς, είναι έπίθετον. Τό defetiscor, άποκάμνω, defessus sum, είναι
άποθετικόν.

Ilisco, χάσκω, άνευ παρακειμένου και σουπίνου.

Nosco, γινώσκω, μανθάνω, novi, notum. ό παρακείμενος έχει
σνομασίαν ένεστώτος, ο υπερσυντελικός παρατατικού. JVolus, γνω-
στός, είναι έπίθετον. 0 δέ ενεργητικός μέλλουν τής μετοχής είναι
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άχρηστος. (Πεοι της συναιρέσεως nosli, norim, βλ. §. 48.) Εκ των
από τοΰ αρχαίου τύπου gnosco συνθέτων εχουσι τά agnosco (·>, ad-
gnosco), αναγνωρίζω, cognosco, γνωρίζω, (reeognosco) σουπΐνον
agmtum, cogn^{um. ϊό δέ ignosco, συγχωρώ, εχει ignotum. Τά
λοιπά (dignosco, inlornosco, διαγιγνώσκ&ί) δεν εχουσι σουπΐνον.

Paseo, νέμο:>, βόσκω (μεταβατικόν), pa-vi, pastum. (Pascor,
αμετάβατου, νέμομαι). Depasco, κατανέμο).

Qviesco, ήσυχάζοο, qvievi, qvietum.

Svesco, εθίζω έμαυτόν, svev/, svelum. Παρακείμενος μετοχής
svetus, ειωθώς. Αρχαϊκός ένεστώς svemus από'τοΰ sveo.

Τά σύνθετα εχουσιν ενίοτε μ.εταβατικήν σημασίαν' οίον, assvcsco
εθίζω τινά, ώς επί τό πλείστον όμως είναι έν χρήσει άντ^ αύτοΰ ώς
μεταβατικού τό assvefacio. Mansveius. χειροήθης, ήμερος.

Scisro, εγκρίνω, κυρόνο) (νόμον), SiTvi, scFtum (από τοΰ scfo,
γινώσκω).

Ρήματα, έν οις μετά τό χαρακτηριστικόν της ρίζης γράμμα παρ-
εμβάλλεται i. Τούτων ο παρακείμενος καί τό σουπΐνον σχηματίζον-
ται από της άπλης ρίζης.

Gapio, λαμβάνω, cepi, captum. Goncipio (concipis) συλλαμ-
βάνω, coneepi, conceplum.

Facio, ποιώ, πράττω, feci, faclum. (αρχαίος μελ. όοιστ. ένεργ.
faxo, ύποτακ. faxim' βλ. Δ. Γ. §. 115 ζ'.) ό; παθητικόν τούτου
είναι εν χρήσει το ίιο. γίνομαι (βλ. §. 61). Αλλ' αί μετοχαί. factus,
faciendus, καί τά σύνθετα αυτών σχηματίζονται από το facio.
ί'ΐςαύτως και τά σύνθετα μετά ρηματικών ριζών' ώς calefacio,
θερμαίνω, calefeci, calefactura* calefio, palefacio, άνοίγω, pa-
lefeci, palefaetum, palefio ')' έτι δέ καί τά μετά επιρρημάτων*
ώς satisfaeio, ικανοποιώ, salisfeci, satisfactum, salisfit. Τά μετά
προθέσείον σύνθετα μεταβάλλουσι τό φωνήεν καί κλίνονται ώς τό
perfieio, perfeci, perfeclum· τό δεπαθητικόν perQcior, είναι όμα-
λόν. (Conficio εχει παθητικόν coniicior, καί ενίοτε confieri. Βλ.
Δ. Γ. §. 160. σημ. ά.)

*) Τινών είσιν έν χρήσει έν παθητική φωνΫΪ ρ.όνοι οί άπο τοϋ facio σχηαατι-
ζόυ.«ν5ΐ τύποι" οίον, Iremefacio, tremcfaclus, διασείω.
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J^cio, £άλλω, jeci, jactuui. Abjicio (abjicis), abjeci, abje-
clum, αποβάλλω.

Χημ. Τά σύνθετα τούτου ίγράφοντο και έπροφέροντο xfe πάλαι συνήθως μεθ' ένβς i'
οιον, abicio, disicio.

Cupio, εύχομαι, επιθυμώ, cupfvi, cupitum

FOiio, έρύσσω, forti, fossum. FiFodio, eflodis, εξορύσσω.

Fugio, φεύγω, fugi, fugitum. Aufugio, aufugis, άποδιδράσκω.
' (Lacio, δελεάζω, άφ' οί» lacto, laciare, θωπεύω, εμπαίζω). Εί-
ναι εύχρηστον μόνον είς τά σύνθετα' ώς, aliicio, ελκύω, aliexi, a 1-
iectuur ούτω καί illicio, pellicio. Τό δέ elicio εχει elicui, eli-
citum. Τό prolicio δέν έχει παρακείμενον καί σουπίνον.

Pario, γεννώ, pepSri, parlum. Μέλλων μετοχής ένεογητ. pari-
tlirU3.

Qvatio, σείω (qvasi, άχρηστον)" qvassum. Concutio, concussi,
concussum· percutio, κατασείω.

Rapio, αρπάζω, rapui, raplura. Arripio, arripui, arreptum.

Sapio, γεύομαι, σοφρονώ, έχω γνώσιν, σύνεσιν, (sapivi), άνευ
σουπίνου. Desfpio, είμαι άφρων, άνευ παρακειμένου.

Σημ. Τό ίναρκτιχβν resipisco, άναφρονώ, έρχομαι πάλιν είς έμαυτον, εχ,ει resiplvi
χα\ resipai.

{Speeio, θεωρώ, άφ' ού specto, spectare). Μόνον είς σύνθετα εύ-
χρηστον" aspicio, παρατηρώ, aspexi, aspectum· conspicio κτλ.

'Λνώμα.ίος σχηματισμός τοΰ παρακειμένου xal σουπίνου
τών ρημάτων τής ό' συζυγίας.

§. 53. Τά επόμενα βήματα εχουσι si, tum (sum), ώς τινα τής
γ' συζυγίας.

Farcio, γεμίζω, farsi, fartum (farctum). Refercio, refersi,
refertum, άναπληρώ.

Fulcio, στηρίζω, fulsi, fultum.

Haurio, αντλώ, hausi, haustum (Μέλλων μετοχής hauslurus
κ«ί hausurus). Exhaurio, εξαντλώ.

Sancio, κυρόω, διατάσσω, saoxi, saDeitum καί (συνηθέστερον)
lauctum.
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Sarcio, διορθόνω, επισκευάζω, sarsi, sarlum. Resareio, έπι-
σκευάζο).

Sentio, αισθάνομαι, sensi,.sensum. Conseotio κ. ε. Τό δέ as-
sentio, συμφωνώ, είναι συνήθως άποθετικόν, assentior, asseosus
sum.

Saepio (sepio), πεοιφράττω, saepsi, sseptunv, Obsttpio.

Vineio, δένω, vinx.i, vinclura.

Διάφορον σχ η μ α τι σμ ό ν εχουσι*

Amicio, ενδύω, amiclunv 5 παρακείμενος είναι άχρηστος.

Cio, κινώ, civi, cttura, (βλ. cieo §. 51)-

Εο, πορεύομαι, ϊνi, ltutn (βλ. §- 5V)}.

Ferio, κτυπώ, άνευ παρακείμενου και σουπίνου.

(Perio?) Aperio, ανοίγω, aperui, aperlum. Ούτω καί operio,
καλύπτω, καί cooperio, έγκαλύπτω,

(Perio?) Reperio, ευρίσκω, ropperi (roperi), reperlum. Ούτω
καί conpurio, πεϊραν λαμβάνω, (oinperi, compertum, (Σπανίως
μέ αποθετικού τύπον ε'ν τώ ένεστώτι, componor).

Salio, πηδώ, salui (σπάνιον' το δέ ά πρόσ. sa.lii άχρηστον). Do-
Silio, desilui (σπάν.- d< silii) ν.τλ. Ουσιαστικά saUu.% desullor.

SepeWo, θάπτοϊ, sepelTvi, sepuUum. Τό ά πρόσ. τού παρακ.
sepeli άπό τοΰ scpelii ευρηται παρά Περσίω.

Veoio, ερχομ-αι, veni, ventmn. Convenio, συνέρχομαι.

Παρακείμενον καί σουπϊνον δεν έχουσί τινα άπό επιθέτουν παρα-
γόμενα αμετάβατα ρήματα' οίον τά supcrbio άλαζονεύομαι, caecu-
lio είμαι, τυφλός. (Το StEvio όμως, μαίνομαι, καί τά μεταβατικά, ώς
mollio, μ.αλάσσω, εχουσι πάντας τους χρόνους). Ί'ούς αυτούς χρόνους
δεν εχουσι καί τά έφετικά (verba desiderafiva. βλ. §. 86 γ')' οίον,
dormilurio, έχω εφεσιν πρός ύπνον, ύπνώττω. Από δέ τού esurio,
βρωσείω, λιμώττω, ευρηται παρά Τερεντίω esurilurus.

ΑνωμαΛος σχηματισμός τοΰ σουπίνου καί τών μετοχών

τών αποθετικών ρημάτων^ xai aJJai ζινες άνωμαΑίαι τούτων.

§. 54. ύς τών ενεργητικών ρημάτων, ούτω καί τίνων άποθετικών
σχηματίζεται τό σουπϊνον και ό έξ αυτού παρακείμενος τής μετοχής
(ΛΑΤ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ.) 6
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άνω ά άλω ς. Επειδή ο υ. ω ς και τών αποθετικών το σουπινον είναι στια-
νιώτατα εν /ρήσε ι, άναφέρομεν άντ αύτοΰ ενταύθα τον εύχρηστο ν
παρακείμενον της μετοχής.

ϊά αποθετικά της ά συζυγίας, εις ην άνήκουσι τά πλείστα, σχη-
ματίζονται πάντα ομαλώς.

Σηα. Τοΰ ferior εορτάζω, σχολάζω, και operor εργάζομαι, εχει ό -παρακείμενος
ΐτίς μετοχής σημασίαν ένεστώτος, 1'erialus, σχολάζων. opcratu?, ασχολούμενος.

ά. Αποθετικών τίνων της ά συζυγίας ευρηται και 6 ενεργητικός
τύπος ενίοτε η πολλάκις παρά το"ΐς όοκίμοις" οίον, populor λεηλατώ,
και populo. Τά κυριώτερα τούτιον, έκτος τοΰ populor, εισί' allor-
cor έρίζοι (aUerco, παρά Τερεντίω), auguror μαντεύω, coniilor ακο-
λουθώ (coniilo παρά ποιηταΐς), conflirlor αγωνίζομαι (contlklo,
παρά Τερεντίω), fabncor κατασκευάζω, fen^ror τοκίζω, luctor πα-
λαίω, (luclo, Τερεντ.), ludificor εμπαίζω, munc/ or δωροΰμαι, re-
munoror αντιδωροΰμαι, oscitor yαίνω, palpor θωπεύο), κολακεύω,
Stabulor σταθμεύω. Παρά τοις άρχαιοτέροις ητο σύνηθες τό ενερ-
γητικό ν ετι πλειόνων αποθετικών.

β'. Γηματά τινα της ά συζυγίας, τών οποίων τό ένεργητικόν εί-
ναι συνηθέστερον, ευρίσκονται παρά τισι συγγραφεΰσι τά αυτά ώζ
αποθετικά' οίον, ΠικΊιϊο κυμαίνω, αμφιβάλλω και flucluor (Λιβ.)
Ετι δέ τά bello πολεμώ, (bellor, Βιργ.), communico διακοινόω
(cominunicor, Λιβ.), elmuhro νυκτογραφώ, (eiucubror, Κικ.),
frutico βλαστάνω, (Jrulicor, Κικ.), luxurio τρυφώ, murmuro
ψιθυρίζω, (eonimurmuror, Κικ.), opsiono οψωνιάζω, (opsonor, Τε-
ρεντ.), velifieo αιρω ιστία, (velificor χαρίζομαι Κικ.).

Εκ τών αποθετικών της β' συζυγίας διάφορον σχηματισμόν έ/ουσι
τά εξής'

F.iteor, ομολογώ, fassus sum. Confileor, coufessus sum.
κλπ. Τό dilfilror, αρνούμαι, δεν εχει παρακείμενον μετοχής.

Reor, νομίζω, r;itus sum (άχρηστος 6 ένεστώς της μετοχής).

Medeor, θεραπεύω, άνευ παρακειμένου.

Mtsereor, έλεώ, luisenfus s>um, και σπανίως ruisertus simi
(Uspi τοΰ άπροσώπου miserelur βλ. 64).
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Tueor, σώζω, θεωρώ, (luitus sum). Μέλλων τής μετοχής tuitu-
rus. Αντί τοΰ άχρηστου παρακειμένου εύρηται tutalus suni, άπό
τοΰ tutor, ουλ^άττω. Τών δέ contueor, intueor ο παρακείμενος
contuitus sum, intnitus sum, είναι σπάνιος. ΑρχαΤκόν εΤναι τό
tuor (της γ' συζυγίας), άφ' οΟ τό επίθετον lutus, ασφαλής.

Σ-ημ. Ομαλά αποθετικά τής β' συζυγίας είσι liccor προςφέρω, ro«reor (και rae-
ree σύντ,θες") είμαι άξιος, polUceor υπόσχομαι, vereor φοβούμαι.

Είς τήν γ' συζυγίαν άνήκουσι τά εφεξής αποθετικά.

Fruor, καρπούμαι, fruiius καί fructus sum (έκάτερον σπάνιον).
Μέλλων μετοχής fniilurus.

Fungor, εκτελώ, functus sum.

Gradior, βαδίζω, gressus sum. Aggredior, aggressus sum,
προςβάλλω, εφορμώ.

Labor, πίπτω, lapsus sum Collabor κτλ.

Lfqvor, τήκομαι, άνευ παθητικού παρακειμένου.

Loqvor, λαλώ, locutus sum. AUoqvor, προςαγορεύω, παραμυθώ.

Morior, αποθνήσκω, raorluus sum. Μέλλ. μετο^. morilurus.
Emorior.

Nilor, έοείδοααι, σπεύδω, nixus ή nisus sum. AdnFtor. Eni-
tor γενώ, euixa es\, έγέννησε.

Patior, ύποφέρο^, πάσχω, passus sum. Perpetior, ανέχομαι.

(Περί τοΰ pleclo, πλε'κω, βλ. § 52). Amplector, coinplector
περιλαμβάνω, amplexus sum, complexus sum.

Qveror, μέμφομαι, παραπονούμαι, qvestus sura. Conqveror.

Kingor, σαίρω (τους οδόντας), άνευ παρακειμένου.

Seqvor, ακολουθώ, seculus sum. Conseqvor, έπιτυγχάνω.

Utor, χοώρ,αι, usus sum. Abulor, καταχρώμαι.

Ετι δέ τά έξης είς scor (βλ. §. 52).

Apiscor, έπιτυγχάνω, κατορθόνω, aptus sum. Συνηθέστερον όμ.ως
είναι τό adipiscor, adeptus sum. (Indipiscor, indeptus sum).

Defetiscor, άποκάμνω, defessus sum. (Πεβί τοΰ falisco βλ.
§. 52).

Expergrscor, εξεγείρομαι, experrectus sum. (Expergefacio,
έξυπνώ τινα. Απηρχαιωμένη μ.ετοχή expergi tus).
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Irascor, οργίζομαι, Iralus (έπίθετον), iratus sum είμαι ώργι~
σμένος' τό δε ώργίσθην λέγεται succensui η suscensui, από τοΰ
succenseo η suscenseo).

(Meniscor). Comminiscor επινοώ, commenlus sum. Remi-
niscor άναμιμνήσκομαι, άνευ παρακειμένου.

Nanciscor, επιτυγχάνω, nanclus καί uaclus siim.

Nascor, γεννώμαι, natus sum. Μέλλων μ.ετοχης nascilurus.
Enascor, εκφύομαι. Τά επίθετα agnatus, cognaUis, συγγενής, πα-
ράγονται από τοΰ τύπου gnascor.

OMiviseor, λησμονώ, ohlflus sum.

Paciscor, ποιώ συνθήκη ν, paclus sum. Compaciscor ή compc-
ciseor, συντίθεμαι, » ompaclus ή compeclus sum. (c&ompacto
σημαίνει, συμφώνως, κατά συνθήκην). Ώς παρακείμενος τούτων είναι
έν χρήσει καί δ ρερϊ^ι'-άπό τοΰ pango (§. 52).

Proficiscor, πορεύομαι, profeelus sum.

Ulciscor, τιμωρώ, εκδικούμαι, ullus sura.

Vescor, τρώγω, άνευ παρακειμένου.

Εκ δέ των αποθετικών της δ' συζυγίας διάφορον σχηματισμόν
εχουσι τά έξης.

Assenlior, συμφωνώ, assensus sum. (βλ. senlio ξ. 53).

Experior, πειρώμαι, expertus sum. (πρβ. coiiiperio §. 53).

Metior, μετρώ, meosus suni.

Ordior, άρχομαι (μεταβατικόν), orsus sum.

Opperior, περιμένω, oppertus (opperitus) sum.

Orior, γίγνομαι, ανατέλλω, orlus sum Μέλλων μετοχής oritu-
rus. Τό μετοχικόν έπίθετον oriundus σημαίνει, καταγόμενος, γενεά-
λογούμενος.

Σημ. ά. Εις τον ενεστώτα της όριστικης ε'ισιν εύχρηστοι ol τύποι της γ' συζυγίας
oreris, orltur, orimur. Εις δε τον παρατατικον της υποτακτικής orirer, (κατά τήν
δ') και orerer (κατά τήν γ'.) Δπο δε τοϋ adorior, προςβάλλω, άπανταται adorlris
και adorTtur.

Σημ. β'. Ομαλά άποΟετικά της δ' συζυγίας είσι τά blanlior, κολακεύω, largior,
δωροΰμαι, rnerlior, ψεύδομαι, molior, μηχανώμαι, parlior, μερίζω (σπαν. parlio'
τά δέ dispertio, impertio και impartio συνηθέστερα τών dispertior, imperlior),
potior, κρατώ, sorlior, κληρώ, puaior, κολάζω (παρά Κικέρων:., παρ' άλλοις όμως
punio).
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Σημ. γ'. ToUpotior ευρηται παρά ποιηταΤς καί τισι συγγρχφεΰσιν ένίοτε ό ένεστώς
της οριστικής potYtur, poUiuur, καί ό παρατατικός τής υποτακτικής poierer κτλ·
κατά τήν ν' συζυγίαν.

Αποθετικών ρημάτων, τών οποίων είτε παρά πάσιν είτε παρά τισι μόνον συγγρα-
φεΰσιν είνχ: έν χρήσει καί ό ivεpγητικbς τύπος, δέχεται ένίοτε 6 παθητικός τύπος άλη-
Οώς παθητική·/ στ,μασίαν' ώς, comltor, άκολουθοϋμαι, fnbricaniur, κατασκευάζονται,
populari, φϋείρ?σί;ι.ί, πορθείσθαι, καί μάλιστα οί παρακείμενοι couiilalus (παρά πασι),
elucnbrutus, fabrt.-iius, populalus, merilus.

Σπανίως εΰρίι'.ονται άλλα αποθετικά μέ παθητική ν σημασίαν (ώς παρά Κικέρωνι τά
adulor aspernor, a.iiitro, criminor, καί παρά Σαλλουστίφ ulciscor). Μόνον i παθ.
παρακ. τινών αποθετικών ευρν,ται καί μέ παθητικήν σημασίαν abominatu9, adeplui,
auspicalus, καί άλλων τινών, ά βλ. έν τή Δ. Γ. §. io3.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Δ ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΛΟΟΝ.

ΚΤΡΙΩΣ ΑΝΩΜΑΛΑ ΡΗΜΑΤΑ.

§. 55. Κυρίως άνώμαλ,α καλούμεν τά-σχηματίζοντα άνωμάλως
ού μόνον τον παρακείμενον καί το σουτΛνον, ώς τά έν τω ήγουμένω
κεφαλαίω, αλλά καί άλλους χρόνους. Τοιούτον είναι το ήδη μνημο-
νευθέν sum καί τά ε'ν τω κεφαλαίω τούτα»

Possum, δύναμαι. Τούτο είναι σύνθετον έκ τού καθ'όλους τους
άοιθμού; και γένη άκλ'του polis ·\ pot καί τού ύπαρκτικαύ sum.

Ό

ψιστ tXYj.

Ύπ οταχτιχτί.

Ενς-· possum, poles, polest. possim, possis, possit.

possumus, poteslis, pessunt. possimus, possitis, possint.

Ποτ. polernm, as, at,

poieramus, alis, aot.

Ποκ. potui, islί. i(,

potuimus, istis, erunt.

Ίπρ. polueram, as at,

polueramus, alis, ant.

Μέλ. potero, is, it.

poterimus, ltis, unl.

Μ. τ. poluero, is, ii.

polueriimis, ftis, int.

possem, es, et,
possemus etis, ent.
poluerim, is, it,
potuerfnaus, flis, int.
poluissem, es, et,
potuissemus, etis, cnt;
άχρηστος.

ώς ο παρακείμενος.
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Απαρέμφατος.

Ενεστ. posso. Παρακ. potuisse Μέλλων άχρηστος. Η προστα-
κτική είναι άχρηστος' ή δέ μετοχή potens εχει έπιθετικήν σημα-
σίαν, ισχυρός.

Σ νια. Παρά χοιτ,ταΐς ε'ύρτ,ν-αι καί οί τύπο: potis es, esf, sanl, άντι potes, polestr
possunf έν δέ τ-ή συνήθεια -και μόνον ροΐβ αντί potest. Ωσαύτως δε και possiem^
possics, pes&iel άντι possim, po&sis, possit και polesse άντι posse/βλ. §- 45. cmu. Τ ·

§. 5f». Fcro, φέρω. Τοϋτο κλίνεται κατά τήν γ' συζυγίαν, τον
δέ παρακείαενον καί σουπινον σχηματίζει άνω μ άλως, Ιΐίΐϊ, latum,
ες άλλων ριζών' είς τινα δε πρόσωπα τοΰ ένεστώτος καί τών ες αύ-
τοΰ χρόνων εκθλίβεται τό συνδετικόν φίονήεν.

Ένεργητίκόν. ΙΊαθητ'.κόν.

'Οριστική.

Ενς-. fero, fers, fert, feror, frrris, ferlur,

ferimus, fertis, fmint. ferirmir, fcrimini, feruntur.

Ύποταχτι-χη.

ΤΙρτ. ferrem, ferres, ferret, ferrer, (Vrreris, ferretur,

lerreaius, ferretis, ferrent. ferremur, ferremini, Cerrenfur.

Προστακτί/,Υ).

Ενικ. fer, ferlo, ferre, fertor,

πληθ.ΓβιΥθ, fertole, ferunlo. feriraini, feruntor.

Απαρέμφατος.

ferre. ferr/.

Οί λοιποί χρόνοι σχηματίζονται κανονικώς. Ενεργ. παρατ. τής
οριστικής ferebam, παθητ. ferebar, ύπερσυντελ. tuleram, tulis-
sera, μέλλ. τετελ. tulero άπό τοΰ tuli κτλ.

Ωςαυτως σχηματίζονται καί τά σύνθετα, έν οίς μεταβάλλονται συνήθως τά των προ-
θέσεων τελικά σύμφωνα εις το πρώτον τοΰ fero γράμμα" οίον, affero, atluli, aJIalum*
offero, oblali, oblatum, ττροςφέρω. Τό δέ aufero, αφαιρώ, άπο τοΰ ab-fero, έχει ab
stuli, ablatum· refero, άναφέρω, retuli (και reltuli), relalum. Τοΰ suffero, υπο-
φέρω, slvai σπάνιος ο παρακείμ. .'sustiuui* τό δέ sustuli καί sublatnm είσιν έν χρήσει
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ώς παρακ. κα'ι σουπΤνον του lollo, άφαιρώ, άναιρώ. Το diiT&ro, όταν μεν σημαίν-ij
αναβάλλω, η σκορπίζω, εχη distuli, dilatum, όταν δέ ηναι άαιτάβατον και σημαίντ),
διαφέρω, ουτε παραχείν.ενον ουτε σουπινον εχει.

§. 57. Τό ργ,μα edo, τρώγω, edi, esum (τής γ' συζυγίας) εχει
εκτός των κανονικών χρονικών τύπων και ετέρους βραχυτέρους εις
τον ενεστώτα της οριστικής, παρατατικόν της υποτακτικής, προστα-
κτικών και ενεστώτα της απαρεμφάτου, συμφωνοΰντας προς τους από
es αρχομένου : τύπους τοΰ ρήματος SU Ιϊΐ οίον,

Τποταζτίζ//.

Ορ.'.ο'Γεκτ}.

Εν<7· ο Ίο,

erlis, edit, Παόατ. eilercm, ederes, ederet,

es, ost, essem, esses, essct.

edirosi?, rdilis, ednnl, ederemus, ederctis, ederent.

eslis essemus. cssotis, essent.

11 ροστα'ΛΤΓ/,/ϊ.

'Απαρέμφατος.

Ενικ. ede, odito πληθ. edite editote, edunlo. Ενε<-. edo.re
η es, esto csIp, eslote. esse.

Kv τή παθητική φωνή ευρηται eslur αντί edilnr, και essetur αντί ederetur *). Οί
άπο τοΰ sum τύπο* είσ'ιν εύχρηστοι και έν τοις συνθέτοις" οΓον, comcs, coracst, co-
messe, άντι comedis, comedit, comcdere, άπο τοΰ comSdo, κατατρώγω.

§ 5S. Τά. \δ!ο, βούλόμαι, nolo, υύ βούλομαι (άπο τοΰ ne και
νυΙο, mJ!o, προτιμώ (άπό τοΰ mage=rMiag/s και volo) σχημα-
τίζονται ούτω*

Όρισ xr/,η.

Ενεστώς

ν οίο
vis

ν υ Η (νοΗ)
voliimus
vuilis (voilis)
voiunt

nolo
non .vis
non vult
nolumus
nou vullis
nolunt.

malo

mavis

mnvnlt

malumus

mavullis

malnnt.

*) Οί βραχύτεροι τύποι προήλθιν δι' άποβολής τοΰ συνδετικοΰ φωνήεντος καί δι4
τροπής τών συμφώνων. Το ο τούτων έπροφέρετο ώς φύσει μάκρος έν δέ τω τοΰ *um
είναι χύσει ,3οα> ύ.



ο ο ΜΕΡΟΣ Α. Τ Ε Χ Ν Ο Α Ο ΓΙΚ 0 Ν. - · -
Παρατατικός volebam nolebara malebam

volebas £ κ. ε . κ. έ.
Παρακείμενος volui £. nolui L fnalui κ. έ.
ΐπερσυντελ. voiueram. nolucratn. paaKieram.
Μέλλων volam (rvolam άχρηστου ') (niafam άχρ·/

voies κ £. noles κ.ε.ένχρ^ε- .. mates κ. ε.
Μέλ. τετελ. valu^ra Roiuero. maluoiO.

Ί
Ενεστώς veFirn nolim malin*

velis n ol'Ϊ5 maNs
velit nolit malit
vellmus iioirmus uialimus
veJiiis nolilis _ malitis
velint. nolint. ΙΏΆΪΐίϊί.

Παρατατικός vellem nolteirr niaHem
velies κ. £. noUes Xi L matles κ. ε.

Παρακείμενος voiuerim κ. 1. aoluecim maJuerim
Τ^ερσυντελ. voluissem. noluissem. maluisstia.
Μέλ.-τετελ. ώς 6 παρακείμενος.

Π poGzayLTLV^ri.
άχρηστος εν. noli, nolTlo, άχρηστος.

πλ. nolite, nolitote> nolanto.
"Απαρέμφατος.

Ενιστως relle. nolle. malle.
Παρακείμενος voluisse. noluisse. maiuisso.

Μετ oyj\.

Ενεστώς

volens.

nolens.

άχρηστος.

Σημ. Δ-7)ρχαιω.Λ^νοι Χΰποι «σ-γ^ nevw, nevult, uevelle άντι non vis, non vult,
nolle· mavolo, raavelim, roavellem, άντι malo, malim, mallem. Εκ δε τοΰ si Ws,
YuHis, εις προσταγάς και -προτροπάς προστιθεμένου και τω ήμετέρω, παρακαλώ,
Αντιστοιχούντος, προηλθον τά έν συνήθεια sis, sullis. Vide, sis, ne quo abeas
(παρά Τερεντ.) πρόσεχε, παρακαλώ, μη που άπέλθτρς. Ώρβ. Δ. Γ. 157.
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59. Τό ρτ,μα eo, πορεύομαι, ίνί, ϊΐυιπ, της δ7 συζυγίας, σχη-
ματίζει τόν ένεστώτα καί τους έξ αύτοΰ χρόνους ώς εφεξής'

'Οριστική. Ύποταγ.τιγ.ν.

Ε ν ς-, ρο, is, il, e.im, eas, eat,

fmus, Ftis, puni. eanius, ealis, eant.

Τίρτ. ibam, Tbas, ibat, ir«»m, ires, iret.

ibamus, ibalis, ibant, irevnus, iretis, irent.

Μέλ. fbo, ibisy ibit, jturus, a, um, sim.
ibimus, ibitis, ibunt. κ. έ.

ΙΙροστακτ r/,η. 'Απαρε^ατρς.

Εν. I ΓΙο. Πλ. rte, ilaip, eunlo. Ενς-. ire.

Μΐτοχνί. " Υερούνοιον.

Ενς·. ipns,euntis, κ. έ. eundi.

Τά λοιπά σχηματίζονται κανονικώς άπό τού παρακειμένου IV»
(iveram η iera/α, ivisse, ή isse κ. έ.) καί του σουπίνου flum
(lturus, iluraiii esse).

Τοΰ δ= παθητικού σχηματίζεται μόνον το γ' ένικ^ν πρόσωπον (άπροαώπως, §. 95*
σηυ./), ί-πειΒή το eo είναι ρήμα άμετάβατον" οίον, Ttur, Ibalur, Ibitur, llura csi
κτλ. eatur, irttnr.

ί2ςαύτως κλίνονται και τά σύνθετα, ατινα είς τον παρακείμενον εχουσι συνήθως ii οχι
ivi' οίον, abii, redii. Τινά έξ αυτών (ώς τά adeo, coeo, ineo, praitereo) δέχονται
αεταοατικήν σημασίαν καί σχηματίζονται κατά πάντας τους παθητικούς χρόνους. Ενς·.
έριστ. adeor, adiris, aditur, adlmur, adimiui, adeunlur. Παρατ. adibar κ. έ. Μέλλ.
adibor, "adiberis κτλ. Ενεστ. ύποτακτ. adear κ. έ. Παρατ. adirer κ. έ. Προστ. έν.
adTre καί adltor, πληθ. adeunlor. Απαρέμφ. Ενεστ. adiri. Μετοχ. Παρακ, aditus..
Μετοχικόν έπίθετον adeuudus, a, um.

Απο τοΰ eo παράγεται το veneo (σύνθετον έκ τοΰ venum καί eo), πωλούμαι, το
όποΐον εΐναι έν χρήσει ώς παθητικον τοΰ vendo (§.52), πωλώ, καί σχηματίζεται ώς
τά λοιπά σύνθετα. (Ο παρατ. τής όριστ. εΰρηται ένίβτε voniebaro).

Μόνον το σύνθετον ambio, περιέρχομαι, σχηματίζεται κανονικώς κατά τήν δ' σι>-
ζυγίαν οίον, ένεστώς μετοχής ambieus, ambienlis, κτλ. (0 παρατ. ένίοτε amblbam),

§. 60. Κατά τό eo σχηματίζονται τό qveo, δύναμαι, καί ne-
qveo, ού δύναμαι. Αλλά ταύτα δεν Εχουσι προστακτικήν, ουδέ μέλ-
λοντα της μετοχής κοΛ γερούνδιον.
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Σημ. ά. Και ό ενεστώς της μετοχής είναι έν τνί συνηθει γλώσσ*/» όλως άχ ρηστος. Τα
Siqvibsm, qvivcram, qvibo, neqvibo είσίν απηρχαιωμένοι καί σπάνιοι τύποι. Qvis,
και .;·. ίΐ έν τώ ένεστώτι -ής οριστικής εισι μεν έν χρήσει, άλλά πάντοτε μετά τοΰ non
(ώς >i"ti qvis, non qvit αντί neqvis καί neqvit). Εν γένει δέ εΰρτ(ται τό qveo ώς
έπί τό π/,ΐϊστον είς άρνητικάς προτάσεις και σπανιώτερον ή τό possum.

Σημ. έ . Εν ι ή αρχαία γλώσση συντάσσεται ενίοτε τό παθ-ητικόν τοϋ ρήματος τούτου
μετά παΟητικοϋ απαρεμφάτου έτερου ρήματος' οίον, forma nosci non qvila esl (παρά
Τερΐντίω), αδύνατον ήτο νά γνωσδ"^ ή μορφή. Προ. ca'p(ns snni εν §'. 02..

§. 61. Fio, γίνομαι, είναι παθητικόν τοΰ tacio, άφ' οΰ δανείζε-
ται τον παρακείμενον της μετοχής καί τους συνθέτους χρόνους" κατά
τους λοιπούς δε χρόνους σχηματίζεται σχεδόν όμαλώς.

Όρισ TLY.Y).

ί:.-. (ί<>, (is, Γι ι,

ίίΤ ιιus, tilis), fiirnl.
Ιΐ'.τ, jTrbam, iiobas κ. έ.
Λ.έλ. ITam, iies κτλ.

Γί νοσταΛΤΓΛη.

ι

Εν. /i, πληθ. file.
(Faelus sum, eram, ero, sim, ess«jnri, factum esse, faclum iri).

Σν,μ. ά. Περι τών συνθέτων βλ. facio έν 52. Τοΰ confieri είσι μόνον τά con~
Cl, confiat, confierel (γ' ττρόσ.) εύχρηστα. Τοϋ defieri (έλλειπειν) μόνον defil de-
fimii, deGat.

Σημ. ο'. Εις τό ρήμα τοϋτο είναι παρά τον κανόνα τό εωνήεν i προ έτερου φωνήεν-
τος μακρόν, πλήν τών fieri, fiercm. Ποβ. ά.

Υποτακτική.

iTam, fias, fiat.
fianuis, fiatis, fiant.
fYeren», lieres κ. ε.
άχρηστος.

A.izapi jjLfaT ος,

fievi.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΛτ 1S KATON ENNATON.

ΕΑΑΙΠΗ ΡΗΜΔΤΔ.

62. Ενταΰθα άναφέοομεν ιδίοις όσα δέν εχουσιν εύχρηστον τον
ενεστώτα, ή όσων είναι εύχρηστοι μόνον τινές χρόνοι η πρόσωπα.

Τών ρημάτων ccupi, ήρχισα, memini, (corasnemini), ενθυμού-
μαι, καί 6:1 i, μισώ, ό ένεστώς καί οί έζ αύτοΰ χρόνοι είσίν άχρηστοι,
εύχρηστος δε ό παρακείμενος καί οί εξ αύτοΰ χρόνοι. Αλλά τοΰ nie-
Eiini και o<li ό μεν παρακείμενος εχει σημασίαν ενεστώτας, δ δέ
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ύπερσυντελικός παρατατικού, καί δ τετελεσμένο; μέλλων μέλλοντος
άπλοΰ. Σχηματίζονται δε ώς εφεξής.

Όριστ ικη,

ΤΙ ρ κ. crrpi, roppfsli κ,. ί
Υπ ρ. cceperam.
Μ. τ. corpero.

Π ρ κ. coeperun.
Ϋπρ. c«?pissem,
Μ. τ.

άχρηστος.

memini κ. ε.
tVtcmineram.
meminero.

• ν '

1 ποτα'ΛΤίζη.

irieminerim.
meminissem.
ώς ο παρακείμενος

Προστακτική.

εν. β', memenlo
πλ. β', mementole.

,'Ατταρέ/λφατβς.

meminisse.
Μ ετογβ.

άχρηστος.

θ(1ί, κ. ε.

oderam.

oderq.

oderiro.

odissom.

άχρηστο:

odisse»

(osus άπηρ.).
osurus.

Πρκ. ca^pisse.

Παθ. παρ. c«ppU>s.
Ενεο. μέλ coeplurus

Τοΰ osus, οπερ εχει ενεργητικών σημασίαν, ευχρ-^στά είσι τά σύνθετα exosus, pe-
rosus, μιαών.

Το ccEpi σχηματίζει καί παθητικον, cceptus sum, οπερ άεί-ποτε συντάσσεται μετά
παθητικού απαρεμφάτου* οίον, urbs redifieari ca^ta est, ή πόλις ηοχιαε νά οίκοδομη-
ται' ευοηται ομ»ς και acdificari coepit. Ωσαύτως συντάσσεται καί το desilus esl, άπα
τοΰ desino, παύω.

Ως ένεστώς τοΰ eoepi είναι έν χρήσει το ineipio, άρχομαί, (incepi, inceplum, άπ&
τοΰ capio) και σπανιώτερον το occlpio (occepi, occeptum) Iucipio facere, csepi fa-
cere (σπανιώτερον incepi).

§. 63. Ajo, φημί, καταφάσκω, είναι εύχρηστον μόνον εις τους

εφεξής χρόνους και πρόσωπα.

'Οριστική.

Ενς-. Ajo, ai's, a'it,

ajunt.

Υ'ττοταν.τικη.

ajas, ajat,
ajatti,
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Ily.pzr ajebam, ajebas, £.

τ. αρά Πλαύτω και Τε- ΜΕΤΟΧΗ,

ρεντίω aibarn'. Εν<7· ajens (£—ίθΛ

Η προστακτική a"i είναι απηρχαιο>μέvr,.
Του iliqvam, λέγω, εύχρηστα ε ι σι ν'

Ό ριστίΥ,τι.

Ενεστ. inqvam, inqvis, inqvit, Παρατ. inqvicbat.

inqvimus, ioqvitis, inqviunt.
Πκρχκ. — inqvist/, inqvii. Μέλλων inqvies, inqviet.

Προσταχτικνι σπανία.

Εν. ποόσ. inqve καΙ inqvito.

Το όήμα τοϋτο είναι έν χρήσει, όταν είςάγητάι τις εις τον λόγον λαλώ ν, και παρεμ-
βάλλ:ται μετά μίαν ή -.λείους λέξεις τοΰ αναφερομένου λόγου ώς το φημί τής ελληνικής'
οίον, Tum ille, Nego, iuqvit, verum esso, Τότε εκείνος, Αρνούμαι, είπε ν, οτι είνα'_
αληθές. Το inqvam είζ. διηγήσεις εύρισκόμενον εχει ενίοτε παρακειμένου σημασίαν.

Inlit, άρχ_εται, ε'ύρηται μόνον έν τώ γ' ένικώ προαώπω τοΰ ένεστώτος καθ' έαυτα,
σημαίνον, άρχ,εται λέγειν, και συνήθως μετά αφηγηματικού απαρεμφάτου (ώς laudare,
pcrcontari infit, άρχεται έπαινεΓν, διερωτανΛ Είναι δέ άρχαϊκον καί ποιητικον, κ,αε
παράγεται πιθανώς άπο τοΰ fari, λέγειν.

Τό fari, λέγειν, είναι άποθετικόν τής ά συζυγίας ώς και τά σύνθετα αΰτοΰ affari,
effari, pracfari, και εχει εύχρηστους τους εφεξής μόνον τύπους. (Οί έν παρενθέσει εΰ-
ρηνται μόνον έν τοΤς συνθέτοις).

'Opt-στιχτή, Ύττοναχτϊκ/ι.

Ενεστώς — — falur άχρηστος.

(faraur, famini) —

Παρατ. (fabar) (farer κ. έ.)

Παρακ. fatus sum κτλ. falus siro κτλ.

Γπερσ. falus erara κτλ. falus essem κτλ.

Μέλλων, fabor (faberis) fabitur. άχρηστος.

11 ροσταχτΜΥ). Απαρέμφατος. Έ,ουπΤνον.

fare. fari. fatu.

Μετοχή.

Εν.στώς fanlis, fanti κτλ. (άνευ ονομαστικής).
Παρακ. faiue, a, um.

Μετοχ. επίΰ, fandu», a, um· οίον, fanda atq?e nefanda, όητά καί άόόητα.
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Σημ. Το άπλοΰν fari είναι άρχαϊκον καί ποιητικόν.

Το salreo, ευ έχω, χαίρω, (άπο τοΰ salvus, σώος) είναι έν.χρήσει είς.προς.^ωνήσεις
μόνον έν τή προστακτική, salve, χαίρε ! πληθυντ. salvete καί salveto^ έν τώ άπαρέμ-
φάτω, salrcre (le) juboo, έώ σε, λέγω σοι χαίρέιν, καί έν τώ μέλλοντι τής όριστικής,
salyebis έν έπιστολχΐς. Εν τή αυτή σημασία έν χρήσει είναι καί ή προστακτική avc
(καί have), χαίρε, πληθ. avetc, καί avcto- σπανίως ευρηται averc jubeo, λέγω χαί-
ρειν. Aveo, σημαίνει, ορέγομαι, έφίεμαι, βλ. 51.

Αρχαία προστακτική είναι apage (abige = άπαγε), apage te, καί άπλώς apagc,
άπαγε, ερόε.

Ως προστακτική είναι εύχρηστος καί ό λάαν ασυνήθης τύπος ct*do, δέ; (cedo J/brum,
δος το βι&λίον), είπέ (cedo, qvid faciam, είπε τί νά πράξω). Εν τώ πληθυντικω (ά-
πηρχαιωμ.) cctlc.

Χημ. Εκτος τών ρημάτων τούτων ύπάρχουσι καί άλλα, τών όποίων-είς ή έτερος τύ-
πος δέν είναι έν χρήσει, είτε δ'.ότι δεν ήτο αναγκαίος, είτε καί διότι ήτο κακόαωνος*
οίον, dor, der, deris, άπο τοΰ do. Τοΰ ονο, άγάλλομαι, (άϊ>' ου ovatio, μικρός θρίαμ-
βος) εύεηται μόνον ή μετοχή ovaus, -παρά ποιηταΤς δέ καί ovat, oyet, oYaret.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Ε1ΚΟΧΤΟΝ.

ΡΗΜΔΤΔ ΑΠΡΟΣΩΠΑ.

64. Λ πρόσωπα καλούνται τά έν τώ γ' ένικώ προσα>πω μόνον
εύχρηστα ρήματα, καί μη αναφερόμενα συνήθως είς υποκείμενον 5-
ριζόμενον έν τώ λόγοι δ'.' ονομαστικής.
Τοιαύτα είναι*

ά. Τά κατάστασιν τής άτμ.οσφαίρας σημαίνοντα' οίον, uingii,
χιονίζει, pluif, βρέχει, grandinal, πίπτει χά\αζα, tonal, βροντά
κ. ά. ώσαύτοχς καί τά δύο έναρκτικά lucoscit (illucescil), διαυγά-
ζει, καί vesperascit (advesperasrit), γίγνεται εσπέρα,
β'. Τά επόμενα τής β' συζυγίας'
Libet, αρέσκει, libuil καί libitum cst (ώς ήμιαποθεπκόν).
Licel·, εξεστι, licuit καί licilum est.

Misi rel (me\ ελεώ, άνευ παρακειμένου. Ευρηται δέ καί mise-
relur, tmseTilum est.

Σημ. Λέγεται καί προσωπικώς misercor. Τό δέ miseror, miserari, σημαίνει ώς
έπί το πολύ, (διά λέξεων) οίκτείρω, έλεεινολογώ.

Oporlet, πρέπει, δει, oportuit.

Pigcl, δυσχεραίνω, piguit καί pigitum est.
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Poenitei, μεταμέλεια poeniluil.
Pudet, αισχύνομαι, puduit καί pudilum est.
Tffidel, αηδιάζω, κόρος με καταλαμβάνει, άνευ παρακειμένου'
άντ'αυτοΰ δέ έν χρήσει ό σύνθετος pertsesum est.

Σημ. Τά £ηματι decel, πρέπει, προςηκει, decuil καί dedecet, είναι άπρεπες, είσί
μεν κυρίως ουχί απρόσωπα, διότι άναφέρονται πολλάκις είς ώρισμε'νον πρόσωπον, καί
διότι απαντώνται καί εις πληθυντικον αριθμόν (οιον, orouis eom color decet, πάν
χρώμα άρμόζει αυτώ" parva parvum decent, τά μικρά τω μικρω πρέπουσι), άλλά
θεωρούνται ώς τοιαΰτα, διότι είσίν έν χρήσει μόνον εις γ' πρόσωπον.

γ\ Refert, μέλει με, retulit, άπο τοΰ fero* (έν τη προφορά δια-
κρίνεται τοΰ retVro, αναφέρω, διότι έχει τό re μακρόν).

Σηι*. ά. Τά απρόσωπα (καί τά εκ τών άλλων ρημάτων ώς άπρόσωπα ενίοτε έν χ.ρή-
σει οντα) κλίνονται κανονικώς εις τους άπο τοΰ ένεστώτος καί παρακειμένου χρόνους·
αλλ' ένεκα της σημασίας αυτών ουίε προστακτικήν, ςΰτε σουπΓνον, ουτε μετοχή ν σχ,ημα-
τίζουσι, πλην τίνων, τών όποιων ό παθητ, παρακ. της μετοχής τοΰ ουδετέρου γένους
ίϋρηται συνημμένος μετά τοΰ est. Οθεν το oporlet σχηματίζεται έν τ-/} όριστικ-/} οίίτως-
oporlet, oporlebal, oproluit, oporlueral, oporttbit, oportuerit. Εν τ·*5 υποτακτική"
oporteat, oporieret oportuerit, oportuissct, oporluerit. Ev ~ry άπαρεμφάτω* ο -
porlcre, oporluisse. Τών δε libet, licet, poenitet pudel άπαντώνται καί μετοχαί,
άλλά με διάφορον κατά τι σημασίαν.

Χημ. §'. Libens, πρόθυμος, licens, (έπίθ.) ελεύθερος, αχαλίνωτος, licitas, συγκεχω-
ρημένος, liciluruin est, licilurum esse. Pudens (έπίθ.) αίδημων, pudibundus, al-
σχυντηλος, βλάξ, pcenilens (σπαν-), μεταμελόμενος, pccniteudus, μεταμελητέος, pu-
dendus, αισχρός. Εκ τούτων σχηματίζεται καί γερούνδιον (ώς άπο προσωπικών όημά-
των) ad pcenilenduro, pudeudo.

Τ εΛενζαία παοατήρησις περί τοϋ σχηματισμού τών ρημάτων.

65. Προς άποφυγήν συγχύσεως πρέπει νά γινώσκ-^ ό άρχάριος, οτι ρηματά τινα
ϊ'/ουσιν Ηλως διάφορον σημασίαν καί σχηματισμον, εί και εις τον ενεστώτα της όριστι-
• κης εχουσι τον αύτον τύπον" οίον,

ggero (της ά συζυγίας), σωρεύω. aggero (γ'), προςβέτω.

(έν τω πεζώ λόγω συνθ. exaggero).

appello (ά), ονομάζω, καλώ. appello (γ'), προςορμίζω.

compello (ά), λαλώ. compelio (γ ), συναθροίζω (pello).

colligo (ά), συνδέω (ligo). colligo (γ'), συλλέγω (lego).

consteroo (ά), συγχίζω, εκπλήσσω. conslerno (γ'), στρώνω (sterno).

effJro (ά), άποθηριόνω. effero (γ'), εκφέρω (fero).

fundo (ά), θεμελιόνω. fundo (γ'), χύνω.

mando (ά), παραδίδω. mando (γ'), μασσώ.

obsero (ά), μοχλόω, κλείω. obsero, κατασπείρω, καταφυτεύω.

ίοΐϊο (δ'), salui, gaUum, πηδώ. salio (δ'), salivi, salilua), άλατίζω.

folo (ά), πιτώ. υοΙο, ^ούλομαι.
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Αλλα τινά διακρίνονται κατά τόν χρόνον τοΰ ριζικού φωνήεντος,
colo (ά), ήθώ. colo (γ'), γεωργώ, περιποιούμαι,

tlico (ά), άφιερόνω. tllco (γ'), λέγω.

indico (ά) δεικν.ω, pricdTco, επαινώ, έγ- indlco (γ), άναγγελω, praedico, -προλέγω,
κωμιάζω.

ediico (ά), ανατρέφω. cdtico (γ'), έςάγω.

ICFgo (ά), πρεσβεύομαι, διατίθεται. lego (γ'), άναγινώσκω, άθροίζω.

allego (ά), άπαστέλλω, άναφέρω. allego (γ'), επιλέγω.

relego (ά), αποπέμπω. relego (γ') άναγινώσκω πάλιν.

Ετερα ~r,c β' και γ' συζυγίας εχουσι τον αυτόν τύπον είς τον παράκείμενον καί σου-
πΓνον καί τους έξ αυτών χρόνους· οΓιν, viclurus άπό.τοΰ vinco καί vivo. Oblitus, ή-
λειμμένος, άπο τοΰ obfino, αλείφω, oblilus, λησμονήσας, άπό τοϋ obliviscor, λησμονώ.

Κ ΕΦ Λ Λ I ΙΟ Χ ΕΙΚΟΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΝ.

ΠΕΡΙ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΩΝ.

66. Τών επιρρημάτων τά μέν είσι πρωτότυπα, τά δέ παρά-
γωγα. Καί τά μέν πρωτότυπα μανθάνομεν έκ τοΰ λεςικοΰ" περι δε
τών παραγώγων σηαειοΰμεν ενταύθα τά έξης, άτινα άοοοώσι τήν
κλίσιν αυτών. Περι της παραγωγής εσται κατωτέρω λόγος.

Τά άπό επιθέτων και μετοχών, έπιθετικην σημασίαν έχουσών, πα-
ραγόμενα επιρρήματα ούδίμίαν άλλην κλίσιν δέχονται, ει μη την
δηλοΰσαν τους της παραθε'σεως βαθμούς.

Τό μέν θετικόν επίρρημα τών επιθέτων σχηματίζεται τρεπομένης
της καταληξεως τών επιθέτων us, a, um της ά καί β' κλίσεως συ-
νήθως είς σπανίως είς ο, τών δέ της γ' κλίσ'εοις είς ler η iler.

Το δε συγκοιτικόν επίρρημα εχει την αυτήν κατάληξιν καί τύπον
τοΰ ουδετέρου συγκριτικού επιθέτου' το ύπερθετικόν σχ·/)ματίζετα ι
ώς το τοΰ θετικού επιθέτου έπίόρημα, τρεπομένης της καταληξεως
τοΰ θετικού us είς e οίον'

Doctus, πεπαιδευμένος, έπί^ρηυ,α θετικόν doe.te, συγκριτικόν
doctius, ύπερθετικόν doctissime.

Aeger, ασθενής, segre, aegrius, iegerrime.

Fortis, ισχυρός, fortiler, forlius, forlissime.

Acer, οξύς, acriler, acrius, acerrime.

Audax, τολμηρός, audacter, audacius, audacissime.
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Amans. άγαπών, (μετοχή μέ επιθετικών σημασίαν), amanliT,
amaι>1 ius, amanlissimrv

Facilis, εύκολος, facile, facilius, facillime.

Σημ.. Α-ό δέ τοΰ tnto, ασφαλώς σχηματίζεται ΰπερθετικον lutissimo, και άπ^ τοΰ
merito, άξίως, raeritissiino.

67.. Εάν τό συγκριτικόν έπίθετον σχηματίζεται άνωμάλως ή
ήναι έλ.λιπές, είναι ώσαύτο>ς και τό τού επιθήματος' οΐον, άπό τού
θετικού επιθέτου bonus, αγαθός, γίνεται τό θετικόν επίρρημα bene,
τό συγκριτικόν melius και τό ύπερθετικόν oplime.

Από τού malus, κακός, male, pejus, pessime.

Από τού multlis, πολνύς, θετικόν επίρρημα είναι αυτό τό ουδέ-
τερο ν έπίθετον, ώς καί έν άλλοις πολλοίς, mulfuni, plus, pluri-
ithi πι.

Parvus, μικρός, parvura, minus, minivne -/.αί minimum;

Από δέ τών μη εχόντων θετικά επίθετα συγκριτικών deierior,
χειρών, γίνονται τά επιρρήματα delerius, deterriiue.

Oeior, θάσσων, ocius, ocissime.

Potior, κρείσσων, potius, potissimum.

Prior, πρότερος, prius, primum καί primo.

Novus, νέος, uove, novissime.

Ανώμ,αλά εισι προσέτι τά magis, μ,αλλνον, maxime, μάλιστα,
άπό τού magnus, μέγας, καί uberius, uberrime, άπό τού uber,
πλήρης. Εκ συγκοπής άπό τού validilS, ισχυρός, προέρχεται τό
valde, λίαν, valdius,. validissim^.

Σημ. ά. Τό ένικον ουδέτερον θετικόν καί ΰπερθετικον έπίθετον είναι έν πολλοίς το
αυτί και ΐπίόίημα, ώς δεικνύουσι τ' ανωτέρω παραδείγυ,ατοι.

Σημ. 6'. Καί τοπικά έπιρ^ήματα, άφ' ών σχηματίζονται συγκριτικά και υπερθετικά
ίττίΟετα (§ 29) δέχονται και έπιρρηματικους παραθέσεως βαθμούς- οίον, prope, -πλη-
σίον, propius, proxime.

Inlra, ένδον, inlerius, inlerimc.

Ulla, πέραν, ullerius, ultimum ή ultimo.

Posl, ύστερον, posterius poslremum καί poslremo.

Supra, άνω, superias, surame ή summara καί saproraum- τά δέ citra, εντεύθεν,
iofra, κάτω, εχουσι μόνον συγκριτικόν cilerius, inferius.

Εκ δέ τών πρωτοτύπων επΐ(3ρημ,άτων βαθμ,ούς παραθέσεως εχουσι
μόνον τά έξης.
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Diu, πολύν χρόνον, diutius (τό t παρεντίθενται εύφωνίας χάριν),
diutissime.

Nuper, νεωστί, nuperrime, άνευ συγκριτικού.
Saepe, πολλάκις, saepius, saepissime.
SScus άλλως, secius (ηοη uihilo secius, ο6χ ήττον).
Temperi (καί leaipore), εγκαίρως, temperius.

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ EIKOSTON AEVTEPOIV.

περι προθεσεων.

68. Αι της λατινικής προθέσεις εισιν αί έξης, ών αί μεν συν-
τάσσονται μετ' αφαιρετικής, αί δέ μετ' αιτιατικής, καί τίνες μετά
τών δύο τούτων πτώσεων.

Α. Αι μετ' αφαιρετικής μόνης συντασσόμεναί είσιν*

Ab, από, προ φωνήεντος καί ποτε Ε"Χ, έξ, προ φωνήεντος πολλά-
και πρό συμφώνου, abs προ τοΰ
te, a πρό συμφώνου.
absqve, άνευ, χωρίς,
coram, πρό, ενώπιον.
CUTDQ, μετά, συν.
de, από, περί.

κις και πρό συμφώνου, e πρό
συμφώνου,
prae, πρό, ένεκα,
pro, πρό, υπέρ.
sine, άνευ.

teous, μέχρι.

Σημ. il cura μετά τών προσωπικών και αναφορικών αντωνυμιών συντασσόμενη τί-
θεται μετ' αυτάς πάντοτε' οίον, mecura, tecum, nobiscum, sccura, qyocum" ετι δέ
καί r, lenus τί9εται πάντοτε μετά τήν συντακτικών αυτής λέξιν.

β'. Αί μετά αιτιατικής συντασσόμενα'/

προς, παρα.
adversus (ura), κατά, προς.
aiite, πρό.
apud, παρά.
circa, circuro, περί.
circiter, περι, περίπου,
contra, άντι, εναντίον,
cis, citra, εντεύθεν.

(ΑΑΓ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ.)

erga, προς.
extra, εκτός,
infra, υπό, ύποκάτω.
inter, μεταξύ,
intra, ένδον, εντός,
jusia, μετά, πλησίον,
ob, πρό, διά.
pones, πλησίον.

7
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per, διά. secundum, μετά, κατά τινά.

pone, όπίσω. supra, άνο:>, υπέρ.

post, μετά. trans, πέραν.

praeter, παρά, εκτός. ultra, πέραν, υπέρ.

prope, πλησίον. versus, προς.

propter, διά, πλησίον.

II versus τίθεται μετά την συντακτικήν αυτής πτώσιν καί ευ-
ρηται μόνον μετά ονομάτων πόλεο^ν.

Γ'. Αι μετ' αφαιρετικής καί αιτιατικής συντασσόμεναί ε:σιν αύται.

Ιη, μετ' αφαιρετικής σημαίνει την επί τίνος ν\ εν τινι στάσιν,
μετά δέ αιτιατικής την εις τι η κατά τίνος κίνησιν.

Sub, μετ' αφαιρετικής την υπό τι στάσιν, μετά αιτιατικής την
υπό τι κίνησιν. .

Subler, υποκάτα, σπανίους ευρηται μετ.' αφαιρετικής.

Super, μετ'αφαιρετικής την υπεράνω η περί τι στάσιν, μετ αι-
τιατικής κίνησιν.

Σημ. ά. Περί τίνων 'ιδιωτισμών των προθέσεων βλ. Λ. Γ. 172. Περ\ δετής συν-
τάξεως αυτών έσται έν τω συντακτικώ λόγος.

Σημ. 6'. Αι προθέσεις συνΘετόμεναι μετ'άλλων λέξεων τρε'πουσι τά τελικά αύτών συμ-
φωνά συνήθως εις τά αρκτικά τών έπομένων λέξεων άλλοτε τηροΰσιν αυτά αμετάβλητα,
καί π·τε τρέπουσιν είς άλλα. Η δέ eum τρέπεται έν τοις συνΟέτοις εις cou, ης το n
πο-ae μεν τρέπεται είς m, καί ποτε μένει άτρεπτον- προ φωνήεντος ομως καί h απο-
βάλλεται συνήθως. Πλείω περί τούτων βλ. έν τη Δ. Γ. <§. 173.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ EIKOSTON ΤΡΙΤΟΝ.

ΠΕΡΙ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ.

§. 69. Τών συνδέσμο)ν σνμπΛεχτιχοί εισιν οι et9 καί ^ve, τε,
ac η atqve, nec, neqve ουτε.

Jίαζενκτιχοί δέ 6 aut, vel καί ve, η.

Έναντ ιαματικοί b sed, άλλά, autem, δέ, verum η vero, ce-
terum ομως, at, άλλά.

'Υποθετικοί δ si, ει, si modo, ε: μόνον, si qvidem, είγε, si
forte εί τυχόν, sive η sin autem, εάν όμως, εάν τουναντίον, SlYe,
ε'ίτε, si 110Q κκί ni si, zl δε μη.
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"ΟμοΛογηζιχοΙ δ qvamvis, licet, qvamqvam, καίτοι, καί περ,
elsi, tam etsi, etiam si, ec καί.

Συγκριτικοί, ut, uli, ώς, sicuf, velut, καθώς, tamqvam,, ώς
qvasi ωσάν.

ΣυΛΛογιστικοϊ b ergo, άοα, itaqve, δθεν, igitur οΰν, λοιπόν,
ideo, διό, qvapropter, qvare, qvamobrem, δθεν.

ΛίτιοΛογιχοΙ ο nam, enim, γάρ, διότι, namqve, etenim, και
γαρ, qvia, έπε\, qvod, διότι, qvum, έπει, qvum, qvoniam, επειδή.

Τε.ΙικοΙ 5 ut, uii, όπως, ΐνα, ώστε, Deve η veu (=et ne), 'ίνα
μη, μητε, qvia καί qvominus, μη, ίνα μη.

Χρονικοί δ qvum, ότε, tum—qvura, τότε—ότε, ut, ώς, άμα,
postqvam, αφ' ού, priusqvam, anteqvam, πρίν, dum εφ' δσον,
donec, εως ού.

Hspi της χ,ρήσεως τών συνδέσμων τούτων σημειωτέον οτι τών συμπλεκτικών
δ μέν ot συνδέει απλώς δύο λέξεις ή δύο προτάσεις, ό δέ qve, άείποτε έν τέλει τής συν-
δεόμενης λέξεως προσαρτώμενος ώς έγκλινόμενον μόριον, δηλοΐ οτι τό δι'αύτοϋ προςτι-
βέμενον είναι προσθήκη ή έπέκτασις τής εννοίας τοΰ ηγουμένου' όθεν συνδέει ούτος δύο
εννοίας, αϊτινες άποτελοΰσιν εν ολον δύο δε διακεκριμέναι καί άντιτιΟέμεναι λέξεις συν-
δέονται δια τοΰ et. 0 ac (προ συμφώνου) ή alqve (προ συμφώνου καί φωνήεντος) επι-
φέρει συνήθως μετά τίνος έμφάσεως το συνδεόμενον ώς ουσιώδες.

Εκάτερον μέρος συμπλεκτικού λόγου εκφέρεται μετά τίνος έμφάσεως,συνδεόμενον διά
τών et—et, άνθ' ών τίνες μεταχειρίζονται qve—et καί σπανίως qve—qvc. Ετι δέ καί
διά. τών qvum—tum, οσον—τόσον, tum—tam, modo—modo, nunc—nunc, ποτ!
μεν—ποτε δέ' καί σπανίως, διά τών jam—jam, sioiul—simul, parlim—partim, τό
μεν—τό δε'. Αλλά περί τούτων βλ. Δ. Γ. 43ο.

Εκ τών Διαζευκτικών ό aut διακρίνει δύο διαφόρους ιδέας, ό vel (ή ve) δή-
λο! έπουσιώδη διαφοράν, ήδιακρίνει το έπιφερόμενον ώς κατ' ονομα μόνον διάφορον,
ουχί δέ κατ' ούσίαν. Ο επαναλαμβανόμενος aut—au.t συνδέει-αντίθετα, ων τό εν αναιρεί
τήν ΰπαρξιν τοΰ έτερου' ό δε vel—vel δηλοΓ μεν, οτι τά συνδεόμενά ε'ισι διάφορα,
άλλά και οτι δυνατόν νά σ*νυπάρχωσι καί τά δύο, ή οτι είναι άδιάφορον ώς προς τήν
Ι'ννοιαν τοΰ λόγου όπότερον μέρος προτιμηθή' ό sivc (ή seu) είναι υποθετικός σύνδε-
σμος, ίσος τω yel si, καί διαζευκτικός συνάμα' ώς τοιούτος δέ σημαίνει επουσιώδη καί
άσήμαντον διαφοράν τών δι' αϋτοΰ άντιθετομένων μερών. Πλείω έν Δ. Γ. <§. 436.

Εκ τών Εναντίωματικών ό sed καί at καί cetcrura τίθενται άείποτε έν
άρχ,ή τοΰ συνδεομένου λόγου, ό δέ autem καί verum (καί ycro) μετά μίαν ή πλείους
λέξεις. Ο sed επιφέρει νέον τι, οπερ τροποποιεί" τήν εννοιαν τοΰ ηγουμένου ή αναιρεί
αυτήν ενίοτε δε μεταβιβάζει απλώς τον λόγον εις έτέραν ΰκόθεσιν, διότι ό λέγων δεν
έχε ι ή δεν θέλει νά είπ-ij πλείω τών ή'δη ρηθέντων. Δία του aulem επιφέρεται τι διά-
φορον και άντιθετον τοΰ ηγουμένου, ή μόνον παρατήρησις ή προσθήκη εϊς εκείνο' ενίοτε

siya ιυος τω μξτα^ατικώ δετή$ ελληνικής. 0 at (=isvvcsyvisv) επιφέρει μετ' έμ-

7*
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φάσεως διάφορον και άντίθετον τοΰ ήγουμένου, ή άπλώς άντιλογίαν καί άναίρεσιν έχεί^
νου. Επιτείνεται δέ ή σημασία αύτοϋ αύτη διά τών al enim, αλλά γαρ. al yero, άλλ*
ομως. Atqvi επιφέρει ενστασιν μετ' άντιλογίας σημαίνων, ναι, ά λ λ ά, η συμπέρασμα
(^αλλαμήν). Ο verum εχει σχεδόν τήν αυτήν τοϋ sed σημασίαν, καί μ,άλιστα έν τοΓς
sed eliam, verum eliaui, αλλά καί' ετι δέ καί είς μεταβάσεις λόγου είναι εύχρη-
στος. Τόν σύνδεσμον ceterum μεταχειρίζεται ενίοτε έ Σαλλούστιος και Αίβιος άντι τοΰ
sed και verum. 0 Yero εχει έν γένει βεοαίωτικήν σημασίαν, έπιφέρων μετά £εοαιό-
τητος καί έμφάσεως το δι' αΰτοϋ συνδεόμενον.

Τών Γ π ο 0 ε τ ι κ ώ ν έ si τίθεται είς τό ήγούμενον τοϋ ύποθεΤικοϋ λόγου μέρος, καί
έπιτεινόαενος είναι, si modo, si qvidem, si maiime, si forte, si jam, ib δέ έπό-
μενον με'ρος έπιφε'ρεται άνευ συνδέσμου, ενίοτε δέ έμφάσεως χάριν διά τοϋ lum, τότε^
καί tum vero, τότε δέ. Ο sin καί ένίοτε siu autem, συνδε'ει συνήθως επιφερομε'νην
ϋπόθεσιν άντίθετον τής ηγουμένης. Τό άπαξ τιθεμενον sire είναι ίσον τώ vel si, ή εάν,
τό δέ διπλούν sive—sive, είτε—είτε, συνάπτει δύο υποθέσεις έχουσας κοινήν τήν άπό-
δοσιν, ένίοτε δί καί δύο διαφόρους. Αρνητική υπόθεσις εχει τον σύνδεσμον nisi, εί δέ
μή, (παρά τοις άρχαιοτέροις και έν τή συνηθείφ συν^ρημένως ni)· ένίοτε δέ εύρηται
καί nisi si, εκτός εάν, καί ποτε si non, όταν η άρνησις άνηκρ άχι είς ολην τήν ύπο-
θετικήν προτασιν, άλλ' είς το ρήμα μόνον αυτής, σχηματίζουσα μετ' αύτοϋ άρνητικήν
έννοιαν (οίον, fuit apertum, si Conon non fuisset, δήλον ην, ό'τι, ει Κόνων άπήν).
Τό της Ιλληνικής είδε μή άνευ όήματος, δηλοϋται διά τοϋ si miaus, καί σπανιώ-
τερον διά τοϋ si non»

Μετά τους όμολογητικους qvarnvis, \icet, qvamqvam, etsi, tametsi, etiamsi,
έπεται άντιθετική πρότασις, έχουσα συνήθως το μόριον lamen, ομως, δι' ού δηλοϋται,
έτι καίτοι Ομολογείται ώς βέβζιον τό διά τών συνδέσμων τούτων εκφερόμενον, ύπάρχ^ει
ό'αως τι, τό όποιον αντίκειται είς τήν όμολογίαν ταύτην. Τινάς τών συνδέσμων τούτων
συντάσσουσιν ol Μ. Χ. συγγραφείς οχι μετά ότ,μάτων μόνον, άλλά καί μετά μετοχών
καί επιθέτων παρά τοΤς άοχαιοτέροις, όμως μόνον ό qvamvis εύρηται μετά επιθέτων.

Τών συγκριτικών μέν δηλοϋσιν ομοιότητα ώς οί ut, uti (ut—ila, item,
sic), sicat, relul, ceu (παρά τοΤς άρχαιοτέροις καί μ,εταγενεσ-ερόις), taaqram, qrasi,
ων ο tanqvam και qvasi σπανίως συνδέουσι προτάσεις, αί'τινες άμφότεραι έμφαίνουσί
τι άληθες και βέβαιον. II μη άληθης άλλ' υποΟετικώς μόνον προς σύγκρισιν λαμβανο-
μένη πρότασις έκφέρεται μεθ' ένος τών μορίων tanqvam si, ώσεί, velul si, ώςπερεί,
και qvasi, ώσάν. Το τελευταΤον μεταχειρίζονται μάλιστα ό'ταν είρωνικώς ή χλευαστι-
κώς λέγωσί τι μή άληθώς υπάρχον' Qvasi vero haec similia sint, ώσάν ήσαν ταϋτα
δυ,οια άπερ ουδαμώς είσι.

Οί δέ συνδέοντες άπλώς τά συγκρινόμενα μέρη, μή δηλοϋντες δέ οί αυτοί και <2ν
υπάρχω όμοιότης ή ίσότης έν αύτοΐς, είσι qvam καί ac ή atqve, η. Καί δ μέν qvanx
έ'πεται μετά τό tam (τόσον—όσον), μετά συγκριτικά έπίθετα' καί λέξεις, συγκριτικήν
εννοιαν έχούσας, οίαί είσιν αϊ anle, πρότερον, posl, ύστερον, supra, ανωτέρω, rnalo,
προτιμώ' έ δέ ac ή alqve, όςτις εί^αι καί συμπλεκτικός σύνδεσμος, έπεται μετά επί-
θετα καί έ'πιρ^ήματα ομοιότητα, ισότητα καί τ' άνάπαλιν δηλοϋντα, καί μετά τά si-
milis, δμοιος, dissimilis, άνόμοιος. Τά λοιπά βλ. εν τίi Δ. Γ. §. 444. ο'. Ενίοτε δέ
καί μετά τήν idem άντωνυμίαν' idem valet ac siz^ioov δύναται, ώς άν.

Τών Συλλογιστικών οί μέν άλλοι τίθενται έν άρχή της προτάσεως, ό ergo
2έ καί igitur μετά μίαν συνήθως ή πλείου; λέξεις, άλλά κα; ποτέ έν άρχ^.
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ΤΙεοί τής χρήσεως τών αιτιολογικών και τελικών καί χρονικών συνδέσμων έσται λόγος
cν τώ συντακτικώ.

70. Ενταύθα άνήκουσι καί τά ερωτηματικά καί άρνητικά μόρια, περί ων σημειοΰ-
μεν τά έξης.

Τά είς άπλήν ή μίαν μόνη ν έρώτησιν προτασσόμενα ερωτηματικά μόριά
ζισι τό έγκλινόμενον καί έν τέλει τής πρώτης λέξεως προςαρτώμενον ne, τό num, ό'περ
έπιτεινόμενον είναι numne, narana numqvid, τό ccqyid, τό μετ' άρνήσεως nonne,
μήπως δεν. αφ, ού, τί) si, αν. Τούτων τό μέν ne εκφέρει γενικώς τήν έρώτησιν, μή
παρεμφάΐνον, οτι ή άπόκρισις θέλει ενσθαι καταφατική ή άποφατική. Μετά δέ τήν διά
τοΰ nonne γινομένην έρώτησιν, έπεται συνήθως άπόκρισις καταφατική, έπιβεβαιοΰσα τήν
έρώτησιν. Το δε uam, μών, είς ανεξαρτήτους ερωτήσεις προςτιθέμενον, εμφαίνει, ό'τι ή
άπόκρισις ες-αι καταφατική'είς εξαρτωμένας δέ, εκφέρει άορίστως τήν έρώτησιν, μή ορίζον
εί ή άπόκρισις εσται καταφατική ή άποφατική. Η άοριστία δ! αύτη επαυξάνεται έτι
μάλλον διά τής προςαρτήσεως τοΰ ne είς το nam (rmmne, μήπως). Τό si προςτίΟε-
ται είς εξαρτωμένας έρωτήσεις, σημαίνον άμφιβσλίαν περί τής βεβαιότητος τοΰ περί ου ό
λόγος (Yisam, si domi est, ιδω, εί έν τώ οίκω έστί). Η χρήσις τούτου ό'μως είναι σπα-
νία έν τώ πεζώ λόγω, καί. ευρίσκεται συνήθως μετά τό exspecto, περιμε'νω, καί τά
δοκιμήν σημαίνοντα βήματα. Πλείώ περί τούτων βλ. Δ. Γ. §. 431.

Οταν δε συνδέωνται δύο ή πλείους ερωτήσεις, τότε είς μεν τήν πρώτην αυτών προς-
τίθεται το ulrum, πότερον, ή το ne, είς δε τήν Βευτέραν καί τάς λοιπάς τό an (ή
anne). Ενίοτε ομως ή πρώτη έκφέρεται καί άνευ μορίου έρωτηματικοΰ, δηλούμενης τής
ερωτήσεως διά τοΰ τόνου τής φωνής μόνον. Τό an προςτίθεται ενίοτε καί είς μίαν μό-
νην έρώτησιν, μή προηγουμένης έτέρας διά τοΰ utrum, ό'ταν έρωτφ τις τί άλλως
(άναιρουμένου τοΰ ήδη ρηθέντος), ή τί μετά ταΰτα (βεβαιουμένου τοΰ αύτοΰ) ήθελε
συυ,βή. A.n hiec ab eo non dicuntux ? ή δεν λ.έγονται ταΰτα. υπ' αύτοΰ ;

Τοΰ ερωτηματικού τούτου ar» διάφορον είναι τό άπορηματικόν an (αν ίσως), μετά
τών haud scio, nescio, άγνοω, dabito (αμφιβάλλω αν), dubium, incerlum est, αμ-
φίβολο ν, άβέβαιον είναι άν........Εξ ων αί φράσεις haud scio an, nescio an, σημαί-

νβυσι μεν δισταγμόν ή άμφιβολίαν, άλλα συγχρόνως έμφαίνουσι τήν τοΰ λέγοντος είκα-
σίαν, οτι το πράγμα εχ,ει ούτως ώς αύτος λέγει* ώστε αί φράσεις αύται ίσοδυναμοΰσι
πολλάκις τώ ήμετέρω ϊσως. Haud scio an rccte dix.erim, ίσως ήθελον ειπεί όρθώς,
λέγων κτλ.

Καταφατκκή άπόκρ'.σις σημαίνεται διά των βεβαιωτικών μορίων eliam, ila, ούτω,
rero, βεοαίως, sane ή sane qvidam, όρθως γε, ή άπλώς διά τοΰ αύτοΰ τής έρωτήσεως
ρήματος επαναλαμβανόμενου. Αποφατική δέ άπόκρισις σημαίνεται διά τοΰ non, οΰ,
rninime, ουδαμώς, minime vero, ουδαμώς γε. Επανορθωτική δέ άπόκρισις, δι'ης αναι-
ρείται το ήδη ρηθέν καί έπιφέρεται έτερον μετά βεβαιότητος, γίνεται διά τοΰ imo, καί
έντονώτερον διά τοΰ imo vero, οχι αλλά.

71. Αρνητικά μόριά είσι τό non, ου, οχι, τίι τούτου άσθενέστερον tiaud,
ό'περ άπανταται σπανιώτατα καί μόνον μετά επιθέτων καί επιθημάτων (haud me-
diocris, ούχί μέτριος, haud proctil, ουχί μακράν), καί μετά τοΰ βήματος scio, έν τ^
φράσει haud scio an, άγνοώ, άν, Γσως. Ετι δέ καί τά neuliqvaco, ουδόλως, καί haud-
qvamqvam, ούδαμώς, ατινα σπανίως απαντώνται. Εντονώτερον τοΰ non εκφράζει τήν
άρνησιν τό nihil, ουδέν, μετά όημάτων συντασσόμενο·;, καί τό έπίθετον nullus. άλλα
πεοί τούτων βλ. Δ.. Γ. 4ΰα.



114 ΜΕΡΟΣ Α'. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΙ. ·

Ετερον αρνητικών μόριον άντιστοιχοΰν τω έλληνικω μ -ή είναι το ne, ό'περ μεταχει-
ρίζονται είς εύκτικάς, άπαγορευτικάς και τελικάς προτάσεις και άλλαχοΰ. Είς τελικάς
όμως προτάσεις ευρίσκεται πολλάκις και ut ne, ώστε νά μή. Τά δε ne-qvidem, ών έν
τω μέσω παρεμβάλλεται πάντοτε ή αναιρουμένη λέξις, σημαίνουσιν, ουδέ, και ενίοτε
οϋδε γ ε (ne illo qvideni, ουδέ εκείνος).

II ά-ρνησις n οη συγχωνεύεται μετά τοϋ συμ.πλεκτικού συνδέσμου et είς το μόριον neqyc
η nec, ουτε, οπερ μεταχειρίζονται ό'ταν είς προηγουμένην πρότασιν η λέξιν έπιφέρωσιν
ετέραν, καί μάλιστα οταν η δευτέρα αύτη πρότασις εχνι το μόριον enim, lamcn, vcro.

Η συμπλοκή ομως δύο ή πλειόνων μελών της αυτής προτάσεως αρνήσεως έκφερο-
μένων γίνεται διά τών neqve—aeqve, ουτε—ουτε, (η nec—ncc, neqve—nec, nec
—ncqvc)· ή δε καταφατικού και άποφατικοΰ μέλους διά τών et—neqve, καί—ούτε,
neqve—el, ούτε—καί. Η άρνησις ne μετά τοΰ el ή τοΰ aut συγχωνεύεται συνήθως είς
το uove καί σπανίως είς το nec.

Δύο δέ αρνήσεις ποιοΰσι σχ^εδόν πάντοτε κατάφασιν, ήτις ποτε μεν είναι αόριστος,
ώς έν τοίς non nemo (Ηχ ι ουδείς), τις, non, nullus, τις, non nibiJ, τί, non numqvam
ενίοτε" ποτε δέ καθολική· ώς, nerao nou, nullus non, πάς, nihil nou, παν, uum-
qvam non, άείποτε, nusqvam non, πανταχοψ Πότε δέ δεν ποιοΰσι κατάφασιν, λέγει
ή Λ. Γ. §. 460. κ. έ.

Π προς τά κυριώτερα καί ουσιωδέστερα πρόοδος τοΰ λόγου γίνεται διά τών συνδέ-
σμων non modo, non tanlum, τιοιι solum—scd eliatn, yerum etlam, οΰ μόνον—
άλλά. Δντί τοΰ scd ctiam απαντάται ένίοτε καί άπλώς sed, οταν έπιφέρηται γενικω-
τέρα έννοια, ητις περιλαμβάνει και την ήγουμε'νην, καί σπανίως sed qvoqve. Οταν
δέ ή μετά τό πρώτον μέλος, τό έχον τά non modo ή non solura, έπιφερομένη πρό-
τασις άναιρήται, τότε αύτη έπιφέρεται μέ τά μόρια sed ne—qYidem, άλ λ" ουδέ,
ή sed vix, άλλά μόλις. Δλλά τότε προςτίΟεται καί είς το πρώτον μέλος συνήθως
χ.αί δευτέρα άρνησις' οίον, non xnodo (ή solum) non, sed ne—qvidem, ού μόνον
ο ύ, άλλ' ο ύ δ έ" Ego ηοη modo tibi αοη irascor, sed ne repreliendo qviilem
faclum tuum (Κικ. υπέρ Συλλ. 8]^τ:έγώ ού μόνον δεν οργίζομαι κατά σου, άλλ'ουδέ
κατακρίνω τήν πρά'ξίν σου). Πλείω περί τούτων, καί άλλα τινά αρνητικά μόρια σπα-
νίως άπαντώμενα βλ. έν τ^ Δ. Γ. §. 461 κ. έ.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΕΙΚΟΣΤΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ.

ΠΕΡΙ ΕΠΙΦΩΝΗΜΑΤΩΝ.

§. 72. Τών επιφωνημάτων συνηθέστερα ει'σι τά έςης"

Χαρας, io, ha, he, evoe. evax.

Λύπης, vae, heu, elieu, olie, au hei, pro.

Θαυμασμοϋ, ο, en, η ecce, hai, hem, papae, vali.

Αποστροφής, phui, apage.

Τά κλητικά, ο, heus, eho, pro η proh.

Ως κλητικά, βεβαιωτικά καί ομοτικά επιφωνήματα θεωρούνται
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κ,αί τά τών θεών ονόματα Mehercule, mehercle, hercule, her-
cle, Ηράκλεις! Mediusfidius, mecaslor και ecastor, Κάστωρ,
Pol, edepol, Πολύδευκες, per deum, προς Οεοΰ, per deos, per
Jovem, pro dii, pro deuin fidem, pro deum alqve hominum
fidem κλπ.

Σημ. Η προ τών ονομάτων τών θεών αντωνυμία rae φαίνεται οτι είναι λείψανον τε-
λείας ποοτά,σεως (τοιαύτης" ita mc Herculcs juvat ή juyes). Το δέ mediusfidius
είναι 'ίσον τώ rae dius (Διος) fidius (άρχ. άντι filius), τουτέστιν ίσον τά» Meherciiles.
Το δέ β έν τοις ecastor καί edepol εΓναι άπλοΰν προτασκτόμενον επιφώνημα" το δέ da
εν τώ edepol προέρχεται έκ συγκοπής τοΰ deus.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΙΚΟΣΤΟΝ ΠΕΜΠΤΟΝ.

ΠΕΡΙ ΠΑΡΔΓΩΓΙΙΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ.

δ. 73. Παράγωγοι λέξεις γίνονται προςτιθεμένων τών εφεξής μνη-
μονευομένου παραγωγικών καταλήξεων αμέσως εις την ρίζαν, ποτε
μεν μεσολαβοΰντος συνδετικού φ6>νήεντος, ποτέ δε οχ ι" οίον, από
της ρίζης eiilit τοΰ ουσιαστικού miles, (γεν. miiit-isj, στρατιώ-
της, παράγεται τό ρημα milit-are, στρατεύω, τό ουσιαστικών mi-
liti-a, στρατεία, και τό έπίθετον milit-aris, στρατιωτικός. Τη-
ρούνται δ' έν τη παραχωγη οί έξης κανόνες.

1) Οταν αί παραγο)γικαί καταλήξεις προςαρτώνται εις ονόματα
τ*?ίς ά και β' ενίοτε και της δ' κλί)σεως, αποβάλλεται τό χαρακτη-
ριστικόν τούτων γράμμα a και U.

2) Οταν η παραγωγή γίνηται από ρημ,άτων, τότε αί παβαγοίγι-
καί καταλήξεις προςτίθενται εις την άπλην καί άμετάβλητον τών
ρημάτο^ν ρίζαν, ουχί δέ εις ταύτην μεταβεβλημένην διά προσθηκης η
αποβολής γραμμάτων* οιον, από της άπλης ρ φατικής ρίζης frag,
και ό'χι από της έπιτεταμένης έν τώ ένεστώτι frango, συντρίβω,
ρηγνυμι, παράγεται τό ούσιαστικόν fragor, πάταγος, θραύσις, καί
τό έπίθετον fragilis, εύθραυστος.

3) Τών ρημάτων της ά καί β' συζυγίας αποβάλλεται τό χαρακτη-
ριστικόν a καί e προςτιθεμένων τών από φο^νηεντος αρχομένων πα-
οαγωγικών καταλήξεων' οίον, από τών amo (άσυναιρέτως aoaae),
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αγαπώ, palleo, ώχριώ, opinor, νομίζω, παράγονται τά ούσιαστεκα
am-or, άγάπη, palJ-or, ώχρίασις, opin-io, δόξα.

Σημ. Το χαρακτηριστικόν β τών μή σχηματιζόντων τον παρακείμενον είς evi βη-
μάτων αποβάλλεται καί οταν αϊ παραγωγικαί καταλήξεις άσχωνται άπο συμφώνου.

4) Οταν όμως η ρίζα ληγη εις σύμφωνον και η παραγωγική κα-
τάληξις άρχεται άπό συμφώνου, τότε παρεμβάλλεται μεταξύ τούτων
ώς έπί τό πολύ τό συνδετικόν φωνήεν ϊ, κ,αί ποτε το \ί Ενίοτε δε
αποβάλλεται Εν τών συμφώνων, οταν δεν παρεμβάλλεται φωνήεν"
οίον άπό τού fulg-eo, άστράπτω, γίνεται fultnem, άστραπη. Η
άποβολή δέ αύτη γίνεται πολλάκις, όταν η ρίζα ληγη εις V, άλλνά
τότε εκτείνεται τό φωνήεν της ρίζης" οίον άπό τού mov-eo, κινώ,,
γίνονται τά mo-tus, κίνησις, mo-bilis, κινητός, άπό τού adjuv-o?
βοηθώ, adju-mentum, βοήθημα.

5) Τό καταληκτικό ν φωνήεν (a, e, ί, u) τών ρηματικών ριζών
πρό τών παραγωγικών καταλήξεων είναι άείποτε μακρόν' οίον, νβ-
lameo, κάλυμμα, comple-mentum, συμπλήρωμα, moli-mem,
μηχάνημα, επ ιχείρημα, voJumeD, πτυχίον, βιβλιον.

6) Ενίοτε γίνεται -η παραγωγή οχι αμέσως άπό της ρίζης τού
βήματος, άλλ άπό της τοϋ σουπίνου, προςτιθεμένης μετά τό τελικό ν
σύμφωνον τούτου (t η s) τής παραγωγικής κ,αταληξεως' οίον άπό τον>
σουπίνου amat-uzi), γίνεται amat-or, εραστής.

Περί παραγωγής ουσιαστικών άπό ρηαάΐύ>τ.

§. 74. Διά τών εφεξής παραγωγικών καταλήξεων, προςτιθεμένων
είς την ρίζαν τοΰ ρηματος, παράγονται ρηματικά ουσιαστικά κατά
τους επομένους κανόνας*

1) Η ογ (α, η, μ.η, μ,ος) προςτίθεται εις την οίζαν άμ.εταβάτων
ρημάτων, ώς επί τό πολύ τής ά καί β', ουδέποτε δέ της δ7 συζυ-
γίας' τά δε ουτω παραγόμενα ουσιαστικά δηλοΰσιν ένέργειαν η κα-
τάστασιν' οίον, am-or, άγάπη, err-or, πλάνη, fav-or, εύνοια,
pall-or, ώχρίασις, furor, μανία, άπό τών ρημάτο^ν amare, errare,
favere, pallere, furgre.

2) Διά τής αυτής or, προςαρτωμένης είς την ρίζαν τού σουπίνου,
παράγονται άρσενικά ούσιαστικά ε?ς tor $ $0Γ (ευς, ος? της, τηρ, τωρ)
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λήγοντα, καί δηλούντα πρόσωπον, όπερ ενεργεί τό υπό της £ίζης
σημαινόμενον" οίον, amator, εραστής, adjutor, βοηθός, Ylctor, νι-
κητής, cursor, δρομεύς, audflor, ακροατής. Από πολλών δε είς tor
σχηματίζονται καί θηλυκά εις trix (εια, ισσα, τις, τρις, τρια, τει-
ρα)' οίον venalrix, victrix, adjutrix, καί σπανιώτερον εις strix
από τών είς sor ώς lonslrix από τοΰ tonsor, κουρεύς. Βλ. Δ. Γ.
177. σημ.

3) Η io, (γεν. ionis, σις, σια, α, η, ος, μος, μα), εΓς την £ίζαν
τοϋ σουπίνου προςαρτ6>μένη, δηλοΐ άφηοημένως την ένέργειαν τοΰ
ρήματος" οίον adminislratio, διοίκησις, cauiio, φύλαξις, actio,
πράξις, recessio, άποχωρισμός, divisio, διαίρεσις. Ενίοτε δέ προς-
αρταται ή αύτη καί είς την ρίζαν τοΰ ρήματος* οίον, opinio, δόξα
(από τοΰ ορΐαοΓ, νομίζω).

4) Καί η ταυτόσημος ταύτης US (γεν. us) προςτίθεται ε?ς την ρί-
ζαν τοΰ σουπίνου" οίον, visus, ορασις, usus, χρήσις, auditus, άκοη.

5) Τήν αυτήν σημασίαν της ϊο καί us εχει καί ή ura (σπανία ομως), ήτις προς-
αρτχται y.zl αύτη εις τήν ρίζαν τοΰ σουπίνου* οίον, conjectnra, εικασία, mercatura,
εμπορεία, natura, φΰσις. Ετι σπανιωτέρα είναι ή ela, ήτις προςαρτίται ποτέ μέν είς τήν
φίζαν τοΰ ρήματος* ώς (qverela, παράπονον, λύπη, μομφή, άπο τοΰ qveror, παραπονού-
μαι, μέμφομαι), ποτε δε είς τήν τοϋ σουπίνου* ώς, corruptela, διαφθορά. Τήν αυτήν
σχεδον σημασίαν εχει και ή ium} ήτις προςαρταται είς τήν §ίζαν τοΰ ρήματος* ώς, de-
siderium, πόθος, imperium, άρχγ), judicium, κρίσις, odinm, μΐσος, perfugiuni,
καταφυγή. Περί τίνων άλλων ταυτοσήμων καταλήξεων βλ. Α. Γ. έ. ά. 5.

6) Η men (γεν. miDis, μα) δήλοι τό ενεργούν η τό χρησιμεΰον
προς τό υπό της ρίζης δηλούμενον* οιον, από τό fluo, ρέοϊ, flumGn,
ρεΰμα, άπο τοΰ luceo, λάμπω, αποβολή τοΰ C διά την εύφιονίαν,
kimen, φως, από τοΰ speeio, specimen, δοκίμιον. Τινά δέ τούτο^ν
σημαίνουσι καί πάθος" ώς volumen, πτυχίον, βιβλίον, aCHmen,
οξύ της, άκωκη.

7) Η mentum (μα, ον), σημαίνει ό'ργανον, μέσον η πράγμα πρός
τι χρησιμον" ώς, ornamen-tum, κόσμημα, monumentum, μνημείο ν,
adjuaientum, βοηθημα.

8) Η ciilum καί ή κατά συγκοπήν άρχαιοτέρα clum καί ή bϋ-
lum σημαίνουσιν ώςαύτως όργανον, ενίοτε δέ καί τόπον ενεργείας'
coenaculum, εστιατόοιον, vckicul«ro, όχημα, stabuhim, σταθμός.
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Την αυτήν σημασίαν έχει καί ή trum" ώς aratrum, άροτρον, clau-
strum. κλείθρο ν.

Σ-ηα. Το 1 τής culura καί clam τρέπεται εύφωνίας χάριν είς γ, οταν ή προ αυτών
συλλαβή τής ρίζης τοΰ βήματος έχτ} έτερον I' οίον άπο τοΰ sepelio, ενταφιάζω, sepul-
crum, τάφος, simulo, όυ.οιώ, simulacrum, όυιοίωυ,α.

Περί παραγωγή ς ουσιαστικών έζ ετέρων βύσιαστ ιχών.

§. 75. 1) II παραγωγική κατάληξις ium (tov, ια, εια) 7νροςτίθε-
ται είς ουσιαστικά προσώπων σημαντικά, καί δήλοι κατάστασιν η
ιδιότητα, ένίοτε καί πραξιν η ένέργειαν* οίον, άπό του coiiega,
εταίρος, γίνεται collegium, σύλλογος, άπό τοΰ conviva, συμπότης,
convivium, συμπόσιον, άπό του testis, μάρτυς, testimoniuin,
μαρτυρία, sacerdos, ιερεύς, sucerdotium, ιερατεία. Η αυτή δέ κα-
τάλ·/;ξις σημαίνει καί τόπον ενεργείας" ώς auditorium, «κροατήριον,
άπό τοϋ auditor, άκροατής.

2) Η atus (ια, εία) είς ονόματα προσώπων προςαρτωμένη, δήλοι
επάγγελμα η αρχήν" ώς consulatus, ύπατεία, Iribunatus, δημαρ-
χία, άπό τών consul, ύπατος, (ribunus, δήμαρχος' έτι δέ και η
ura* ώς censura τιμητεία, άπό του sensor, τιμητής.

3) ΐί arius, (ποιος, ουργος) σημαίνει τον άσχολούμενον ή έργαζό-
μενον τό υπό της ρίζης δηλουμενον' οίον, statuarius, άγαλματο-
ποιό^ argentarius, άρ.γυροχόος. Η δέ arium (ιών, ιον) δηλοΙ τόπον
αθροίσεως ή διατηρήσεο^ς πραγμάτων* ώς granarium, σιτοβολών,
seminarium, φυτώριον, vivariura, ιχθυοτροφείο ν, άπό τών gra-
uum, κόκκος σίτου, semen, σπόρος, vivus, ζών.

4) Η Fna (ια, ιον) προςαοταται είς προσώπων ονόματα καί ση-
μαίνει ένέργειαν ή τόπον ενεργείας' οίον, medicina, ιατρεία, do-
clrina, διδασκαλία' καί officina, έργαστήοιον, έκ τοϋ offieium,
'έργον. Τά δέ regfna, βασιλίς, gallina, άλεκτορίς, είσι θηλυκά
των αρσενικών rex, βασιλεύς, gallus, άλέκτωρ.

5) Η al καί ar σημαίνει πραγμα ανήκον ή σχέσιν έχον πρός τό
υπό της ρίζης δηλουμενον' οιον puteal, φρέατος στόμιον, animal,
έρ,ψυχον, άπό τών puleus, φοέαρ, anima, ψυχή. Η ar προςαρτάται
είς ρίζας, ών τό εσχατον μέρος εχει 1, ως ανωτέρω ή cruin.
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6) Η elum (ojv) προςαρταται εις δνόματα φυτών, καί σημαίνει,
τόπον περιεχοντα φυτα* οίον, οί ivetum, έλαιών, ioyrteluni, μυρ-
σινών, qvercetum, δρυμών, άπο τού oliva, έλαία, myrlus, qvercus.

7) II ile προςαρταται εις ονόματα ζώο)ν, καί σημαίνει τόπον πε-
ριέχοντα ζώα η σταυλον" οιον, bubi le, βούσταθμον, ovfle, μάνδρα
προβάτων. Η αύτη δε εις ρήματα προςαρτωμένη σημαίνει απλώς τέ-
πον* ώς, cu\n\e, -κοιτών, sedTle, εδρα.

ΙΤερΙ παραγωγής τών ύποκοριστιχών.

§. 70. Διά τών καταλήξεων lus, la, lum καί culus, cula, CU-
lum (ισκος, υλος, ιλίς, ύλιον), προςαρτωμένων εις την ρίζαν τών
ονομάτο)ν, σχηματίζονται τά υποκοριστικά, άτινα τηρούσιν άείποτε
το γένος της αφ' ης παράγονται λέξεως, διό ε ι σι τρικατάληκτα. Εν
δε τη παραγωγή αυτών τηρούνται οί έξης κανόνες.

Η lus, la, lum προςτίθεται εις την ρίζαν τών της ά καί β' κλίσεως
ονομάτων καί εις τινα της γ' μάλιστα τά εις C καί g λήγοντα.

1) Καί εάν μεν ταύτα έχωσι πρό της καταληξεως σύμφωνον, προς-
λαμβάνεται ώς συνδετικόν τό U καί γίνεται uliJS, ula, ulum' οίον,
από τών cera, κηρός, servus, δούλος, oppidum, πόλις, aetas,
ηλικία, adolescens, rex, νοχ γίνονται τά υποκοριστικά cerula,
servulus, oppidulum, aetatula, adolescentulus, regulus, vocuJa.

2) Εάν δ' £χωσι φο^νηεν, τότε συνδετικόν είναι τό θ* δθεν γίνεται
olus, a, UQV οίον, από τών filius, υιός, filia, θυγάτηρ, gloria, δόξα,
ingenium, πνεύμα, γίνονται τά bliolus, filiola, gloriola, inge-
niolum.

3) Εάν δε καταληγωσιν εις ul, 1D, Γ, προςλαμβάνεται τό e καί
γίνεται ellus, ella, ellum· οίον, «πό τών tabula, πίναξ, catulus,
σκημνος, lamiua, πέταλλον,. asinus, ό'νος, libra, λίτρα, ager,
αγρός, labrum, χείλος, γίνονται τά υποκοριστικά tabella, calella,
lamella, asellus, libella, agellus, labellum.

II culus, a, um προςαρταται εις ονόματα της γ', δ' καί έ κλί-
σεις* καί εις μεν τών της γ' αμέσως εις την δνομαστικην εάν αΰτη
ληγη εις ί, Γ καί εις S τρεπόμενον έν τη γενική εις Γ' οί'ον από τών
aniaial, ζώον, fratcr, αδελφός, mater, μητηρ, uxor, cor, ilos,
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άνθος, os (γεν. oris), στόμα, γίνονται τά animalculura, fratcrea-
lus, matercula, uxorcula, flosculus, osculum,

ΕΙς δε των ε:ς es (γεν. is η ei) καί είς is (γεν. is) μετά την άπο-
βολην τού S της ονομαστικής* οίον, άπο τών nubes, νεφέλη,
dies, ημέρα, piscis, Ιχθύς, γίνονται τά Dubecuia, diecala, pis-
ciculus.

Από δε τών corona, στέφανος, opera, εργασία, γίνονται τά υπο-
κοριστικά corolla, opelJa· καί άπό τού άχρηστου puera, θηλυκού,
τού puer, τό puella, κοράσιον η παιδίσκη.

Τά δέ εις Ο (γεν. inis η onis) δνόματα της γ' κλίσεως δέχονται
υποκοριστικην κατάληξιν είς unculus, a, um' οίον άπό τού sermo,
λόγος, virgo, παρθένος, homo, άνθρωπος, γίνονται τά sermuncu-
lus, virgUDCuJa, homuoculus. Καί άπό τού vas, άγγεΤον, τό vas-
culum.

Ση α. ά. Διά τών'υποκοριστικών τούτων καταλήξεων σχηματίζονται ένίοτε υποκο-
ριστικά άφ' έτέρων υποκοριστικών οίον, άπο τών cista, κιβώτιον, γίνεται eistula κβί.
cistella, καί διά δευτέρας προςθήκης τής ula, cislellula.

Σημ. 6'. Ολίγα μόνον υποκοριστικά εχουσι τήν κατάληξιν ilIus, a, um, άντί ellus·*
οΤον, τά bacillam, pugiJIus, sigilium, tigiHum, pulvillus, άπο τών baculum, ρά-
βδος, pugnus, γρόνθος, sigaum, σημεΐον, lignum, δοκός, pulvlnus, τύλος, προςκέφα-
λον. Κατά ταΰτα σχηματίζονται καί τά codicillus, μικρός κώδηξ, lapillus, λιθάριον,
angvilla, έφίδιον, άπό τών τής γ' κλίσεως ονομάτων codex, lapis, angvis.

Περί τίνων ά'λλων σπανίων και ανωμάλων σχηματισμών βλ. Λ. Γ. 182~

Περι παραγωγής ουσιαστικών άπό επιθέτων.

§. 77. Τ« έξ επιθέτων παραγόμενα ουσιαστικά σημαίνουσι ποιό-
τητα ιδιότητα καί εχουσι τάς εφεξής καταλήξεις.

1) Τά είς ias (ια, οτης) προσαρτώσι την κατάληξιν ταύτην μετά
του συνδετικού i ει'ς την ρίζαν τών επιθέτων' οίον, bonus, αγαθός,
booitas, crudelis, ώμος, crudelitas, alrox, σκληρός, atrocitas.
Τινά δέ τούτων καί άνευ συνδετικού φωνήεντος" οίον, άπό τού liber,
έλεύθερος, γίνεται liberlas, άπό τού pauper, πτωχός, pauper-
tas. Αλλά πολλ,ά τών την κατάληξιν ταύτην εχόντων ουσιαστικών
παράγονται άφ' έτέρων ουσιαστικών (ώς cives, πολίτης, civitas)
καί άπό ρημάτων" ώς, potestas, ισχύς, δύναμις, άπό τού possUED,
όύν*μαι.
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2) Τά εις ia (ια, εια) παράγονται ώς επί το πολύ άκο μονοκα-
ταληκτων επιθέτων καί μετοχών' οίον από τών audax, τολμηρός*
audacia, iners, αργός, inerlia, abundans, εύπορών, abundantia.
Απαντώνται δε και από τρικαταληκτ&)ν ενίοτε επιθέτων παραγόμε-
να* ώς τά miseria, άθλιότης, perfidia, απιστία.

3) Τά εις tia καί itia (ια, συνη) παράγονται από Ολίγων τρικα-
ταληκτων επιθέτων* ώς, τά malilia, justilia, lsetilia, άπο τών
toalus, κακός», justus, δίκαιος, lsetus, ευθυμος. Τινά δέ τούτων
ληγουσι. καί εις ies* ώς mollitia καί mollities, τρυιρερότης.

4) Τά είς iliido άπο δικαταλήκτων και τρικαταληκτο^ν μετά του
συνδετικοϋ i* οίον από τοϋ altus, υψηλός, alliludo, aeger (γεν. a?-
gri), άσθενής, segriludo, άσθένεια, similis,(e), simililudo, όμοιότης.

Σημ. Απο τοΰ dulcis, γλυκύς, παράγεται dulcedo, χάρις, καί το σπάνιον dulcitiido,
γλυκύτης, καί άπο τοΰ gravis, βαρύς, grayitas, βαρύτης, καί gravedo, καρηβαρία.
Περί τίνων άλλων βλ. Δ. Γ. §. 184.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ν Έ1ΚΟΣΤΟΝ ΕΚΤΟΝ.

ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΘΕΤΩΝ. .

78. Τών παραγώγων επιθέτων της λατινικής, τά μεν παρά-
γονται άπο ρημάτων τά δε από ουσιαστικών. Καί τά μεν άπο
μάχων παραγόμενα εχουσι τάς έξης καταλήξεις.

1) Τά εις ldus (η dus άνευ του συνδετικοϋ ί) παράγονται από
της ρίζης άμεταβάτων βημάτων εις eo, καί σημαίνουσι κατάστασιν
% ποιότητα* οίον άπο τοϋ caleo, είμαι θερμός, calidus, θερμός, ti-
meo, φοβούμαι, timidus, δειλός.

2) Τά είς lis (καί με τό συνδετικόν i, ilis) δηλούσι τον επιτή-
δειον, ικανό ν παθε"ίν τό υπό τοϋ ρήματος σημαινόμενον' οίον, fragi'-
lis, θραυστός, facilis, εύκολος, utilis, χρήσιμος, από τών frango,
θραύω, facio, ποιώ, utor, χρώμαι.

Το αύτο δηλοΰσι καί τά είς bilis, καί ibilis" οίον, amabilis, άξιε'ραστος, flebilis, α-
ξιοθρήνητος, άπο τοΰ amo, άγαπώ, fleo, κλαίω, θρηνώ.

Ση ια. Τινά τούτων.ομως εχουσι καί ένεργητικήν σημασίαν οΤον τό terribilis, φο£ε-
ρος, άπο τοΰ terreo, φοβίζω. Τών δέ εις ilis, τινά παράγονται άπο τοΰ σουπίνου καί
σημαίνουσι τον δυνατόν παθεΐν τόυπο της δίζης δηλούμενον'(ο!ον, versatilis, κινητός), ή
■πάθος απλώς, ώ; ficlilis, πλαστός, άπο τοΰ fingo, π>άθν, αουπ. GcUua, -
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3) Τ* είς ax άπό της ρίζης των ρημάτων παραγόρ.ενα σημαι-
νβυσι τον έχοντα ορεξιν, θέλησιν καί συνηθέστερον δύναμιν προς το
πραξαι το δπό της ρίζης δηλουμενον' βιον, pugoax, φιλοπόλεμος,
edax, αδηφάγος, loqvax, λάλος. Τινά δέ τούτο^ν δηλοϋσιν απλώς
ένέργειαν ώς ό ένεστΛς της μετοχής' οίον Qiinax, απειλών, fallax,
απατηλός.

4) Ολιγώτερον συνήθεις είσίν αί καταλήξεις' ά) ή cundus σημαί-
νουσα ικανότητα ή θέλησιν πρός τό πραξαι τό υπό της ρίζης δηλου-
μενον' iracundus, όργίλος, facundus, εύγλωττος, εκ, τοΰ irascor,
οργίζομαι, fari, λέγειν* β') ή Ius η uius σημαίνουσα απλώς ένέργειαν,
καί τον 'έχοντα κλίσιν ή έξιν ε'ίς τι" ώς, credulus, εύπιστος, gar-
rulus, φλύαρος, άπό τοϋ credo, πιστεύω, garrio, φλυαρώ' γ') η
UUS προςτίθεται είς μεταβατικά ρήματα καί εχει παθητικών σημα-
σίαν' ώς, conspicuus, ορατο'ς.

§. 79. Τά δε άπό ουσιαστικών παραγόμενα έπίθετα εχουσι τάς
εφεξής καταλήξεις, ών τίνες εχουσιν όμοίαν σημασίαν, και ουχί
πανταχοϋ εύδιάκριτον.

1) Η eus σημαίνει τήν έξ ής έγεινέ τι ΰλην* οίον, aureilS, χρυ-
σοΰς, ligoeus, ξύλινος. Σπανίους δέ σημαίνει ομοιότητα, ώς virgi-
neus, παρθένειος. roseus, ρόδειος.

Σημ. Το ειΒος τοΰ ξύλου, έξ οΰ γίνεται τι σημαίνει συνήθως ή neus -η nus (ινος),
ώς, qveriieus και qvernus, δρύϊνος' ή δέ nus δηλοΓ καί τό ανήκον ε'ίς "τι* ώς paler-
nus, πατρικός, rerjius, εαρινός.

2) H C1US ή 1C1U.S σημαίνει τήν ύλην ή τό ανήκον ε'ίς τι" ώς,
latericius, πλίνθινος, gentilicius, φυλετικός, άπό τοϋ gentilis,
φυλέτης.

3) Η aceus (ώδης, ειος) σημαίνει ΰλην, ομοιότητα καί τό ανή-
κον εις τΓ οίον, argellaceus, άργιλλώδης, rosaceus, ροδινός, gal-
linaceus, άλεκτόρειος.

4) Η icus (ικος) σημαίνει τό ανήκον εις τι" ώς, bellicus, πολε-
μικός, civicus, άστυκός, liostieus, εχθρικός' άνΟ' ών έν τω τζεζφ
Ιόγφ εύχρηστότερά είσι civllis, hoslllis. Εις τάς φράσεις ομως
ταύτας λέγουσι πάντοτε corona civica, άστυκός στέφανος, agcr
bosiieus, εχθρική χώρα.
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Τινά τούτων παράγονται και άπο ρημάτων καί προθέσεων' oisv, amlcus, φίλος^
pudicus, αίδήμων, anllcus, αρχαίος.

5) Η llis σημαίνει κατά φύσιν η είδος ομοιότητα, η τό ανήκον
εις τι' civilis, άστυκός, virilis, ανδρικός, herilis, δεσποτικός, gen-
tilis, φυλετικός.

6) Η alis εχει την αύτην της ilis σημασίαν, αλλ είναι μάλλον
συνηθης* naturalis, φυσικός, annalis, χρονικός, rcgalis, βασιλικός.
Οταν δε η πρό της alis συλλαβή της ρίζης εχη 1, τότε τρέπεται αυτη
εις aris· οίον, popularis, δημοτικός, militaris, στρατιωτικός.

7) Η ius (ιος, ειος) σημαίνει τό ανήκον η τό προς τι συμφωνούν"
οίον, patrius, πάτριος, regius, βασιλικός. Συνήθως δέ προστίθεται
εις προσώπο)ν ονόματα* ώς, praelorius, στρατηγικός, imperato-
rius, αυτοκρατορικός.

S) Η mus δηλοΐ το έ'κ τίνος προερχόμενον η τό εις τι ανήκον* ώς
divinus, θε"ΐος, raarinus, θαλάσσιος* καί μάλιστα εις ονόματα ζώων
προςαρτωμένη* agninus, προβάτινος.

Χημ. Δπο ταύτης διακρίνεται η inus (nus}, ήτις σημαίνει τήν έξ ης γίνεται τι
υλην καί προςαρταται ε'ις ονόματα δένδρων καί φυτών* ττι δέ και ή χρονικών επιθέ-
των κατάληξις ttnus* ώς diutiuus, χρόνιος.

9) ΐί anus σημαίνει ομοιότητα καί τό εις τι ανήκον* οίον, mon-
tanus, ορεινός, rusticaous, άγροΐκος, liumanus, ανθρώπινος. Η

- αύτη προςαρταται και εις τακτικά αριθμητικά, καί δηλοΐ τό εις τινα
τάξιν η τάγμα ανήκον* ώς, primanus, ο του πρώτου τάγματος, se-
cundanus, κτλ.

10) Η arius δηλοΐ τό σχέσιν έχον η άνήκον εις τι* οίον, agra-
rius, αγροτικός, ordioarius, τακτικός, legionarius, δ από τού
τάγματος. Καί από διαιρετικών αριθμητικών παράγονται έπίθετα
εις arius" οίον nummus denarius, νόμισμα δέκα άσσαρίων, seflex
septuagenarius, γέρων 70 ετών.

11) Η. ivus σημαίνει τό άρμόζον η προσήκον εις τι* ώς fesif-
VUS, εορτινός, aeslivus, θερινός. Εις μετοχάς δέ προσαρτωμένη δή-
λοι τον τρόπον, καθ' ο ν γίνεται τι* ώς caplivus, αιχμάλωτος.

12. Η OSUS (ώδης) σημαίνει πλησμ,ονήν η κατοχήν τίνος" οίον,
ingeniosus, πνευματώδης, generosus, γενναίος, lapidosus, λιθώ-
δης, supersiiliosus, δεισιδαίμων.
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13) nlentus (ulentns καί μετά η καί i olentus) σημαίνει ώςαύ-
τως πλησμονήν ώς, fraudulentus, άπατηλός, turbulentus, θορυ-
βώδης, violentus, βίαιος, sangvioolentus, αίμ.ατώδης.

14) Η atus (εκ τού παρακειμ. της μετοχές της ά συζυγίας) είναι
συνηθέστατη καί σημαίνει τον έχοντα το υπό της ρίζης δηλούμενον
οΤον, falcatus, δρεπανοφόρος καί δρεπανοειδής, Yirgatus, ραβδω-
τός, logatus, τηβεννοφόρος, dentatus, βδοντίοτός.

Ση α. ά. Από ουσιαστικών της γ' κλίσεως εις is (γεν. ia^) παράγοντα·. είς itus, επί-
θετα. έχοντα τήν αυτήν τής atns σημασίαν ώς, aarltus, ό εχων ώτα, turrltns, πυρ-
γοφόρος" ετι δ| καί άπό τών τής δ' ολίγα τινά είς fiias' ώς cornutas, κεοασφόρος.

Σημ. β'. Από Νηματικών ουσιαστικών εις ογ σχηματίζουσιν οί ποιηται επίθετα είς
oras* οίον, can-orus, ωδικός, odorus, δσμήρης, και έν τώ πεζώ λόγω decoru», κόσμιος.

Σημ. γ'. Καί άπό τίνων επιθέτων παράγονται υποκοριστικά κατά τους έν §76 κα-
νόνας' ώς τά parvulus, aureolus, pulchellus, misellus, lericuJus, άπό τών parvus,
μικρός, aureus, χουσοϋς, palcher, ώραΐος, miser, άθλιος, leris, ελαφρός.

Περί τίνων ά'λλων σπανίων επιθετικών καταλήξεων βλ. Δ. Γ. § 188. 15.

§, 80. Ετι δέ χαί άπό κυρίων ονομάτων παράγονται έπΐΟεζα,
έχοντα τάς έξης καταλήξεις.

1) Τά είς ius (ειος) ρωμαϊκά γενών ονόματα (tiomina gentilia)
ε:σίν έπίθετα κυρίως (ώς, gens Fabia, Φχ£ίχ γενεά), κχι ώς τοι<χϋτ<χ.
δηλοΰσι δημοσίας, ητοι εις τήν πάλιν άναφερομένας πράξεις η εργα
άνδρός άνήκοντος είς το μνημονευόμενο ν γένος* οιον, lex Cornelia,
Julia, Κορνήλειος η Ιούλειος νόμ.ος, via Appia, Αππία οδός, circus
Ρ/3»ηίηίΐΐ5,Φλαμίνειον θέατρον. Τό δέ ανήκον εις τινα του αύτοΰ γένο«ς
άνδρα, άφ' ού καί ονομάζεται, δηλ.οΐ ή κατάληξις aous" ώς beUuoi
Marianum, Μάριου πόλεμος, classis Pumpejana, στόλος Πομπηίου.

2) Τά δέ άπό ρωμαϊκών οικογενειακών ονομ.άτων (nomiDa co-
gnomiua) παραγόμενα έπίθετα λήγουσι συνήθως είς ianus, και ση-
μαίνουσα τό εις άνδρα τινά τής οικογενείας ανήκον καί έξ αυτού
καλούμενον* οίον, Ciceronianus, Caesariaous· σπανιώτερον δέ εις
anus άπό ονομάτων τοιούτων εις a ληγόντων* ώς, Sulla, SulJanus,
καί άπό τίνων είς us, ώς Gracckus, Gracchanus. Σπανία δέ είναι
καί ή inus* ώς, Verrinus, Plautinus. Βλ. Δ. Γ. §.' 189. σ.

Σημ. Τών έλληνικών έπιθετικών καταλήξεων, τών είς κύρια ελλ. ονόματα προςαρ-
τωμένων, συνήθης έν τή λατινική είναι ή eus, ή lus (ειος) καί icus (txoc)' ώς, Ari-
gtotellus, Epicareus, Plalonicus,
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81» Καί άπό ονομάτων πό.Ιεων παράγονται (εθνικά) επίθετα
δηλούντα τό είς την πάλιν ανήκον, ή τον της πόλεως κάτοικο ν καί
πολίτην. Τοιούτων επιθέτων καταλήξεις είσίν*

1) ΤΙ anus, ήτις προςαρταται είς ονόματα πόλεων είς a, ae, um,
i λήγοντα* οίον, άπό τών ονομάτων τών πόλεων Roma, Formiae,
Tusculum, Fundi, γίνονται τά εθνικά Romanus, Formiaous,
Tusculanus, Fundaims. άςαύτο>ς προςαρταται ή αυτή καί εις τινα
ελληνικά Ονόματα πόλεων είς a καί ae λήγοντα' ώς άπό τών Troja,
Syracusae, Thebae, γίνονται Trojanus, Syracusanus, Theba-
DUS. Τά δε είς ίτης ελληνικά εθνικά λήγουσιν έν τη λατινική είς
jlanus· ώς Panormitanus, Neapolilanus.

2) II inus προςτίθεται είς ονόματα λήγοντα είς ia και iuill'
οίον, άπό τών Ameria, Lanuvium γίνονται τά Amermus, La-
Duviaus. Ετι δε καί Praenesliaus, Reatiuus, άπό τών Praeuesie,
Reate, και ελληνιστί Tarenticus.

3) Η as (γεν. alis) προςαοταται είς τά είς a, ae καί um λήγον-
τα* ώς άπό τών Cjpen.i, Fidenae, Anlium, γίνονται Capenas
Fidenas, Anlias,. Ουδέποτε όμως ελληνικών-πόλεων εθνικά εχουσι
τήν κατάληξιν ταυ την.

4) Η. ensis ποοςτίθεται είς τά είς ο καί ποτε καί είς τά a, ae,
iim καταλήγοντα* οίον, Suhno, Sulmoneosis, Bononia, Bono-
nensis, Cannae, Canaensis, Arimincim? Ariminensis* έτι δέ καί
Carlaginiensis.

Τήν αυτήν κατάληξιν δέχονται έντή λατινική καί τά είς ευς λήγοντα έν τή έλληνική
εθνικά και ζτζρί τινα άλλη ν κατάληξιν έχοντα" ώς, Palrensis, Πατρευς, Cbalcidensis,
Χαλκιδευς, καί Atheniensis, Αθηναίος. Σττανιώτατα ου.ως τηρείται ή έλληνική κα-
τάλ-ηξις eus έν τή λατινική" ώς, CiUieus, Halicarnasseus αντί Ciltieusis, Halicar-
nassensis, Κιττιευς, Αλικαρνχσσεύς.

Σημ. Πολλά ελληνικά έθνικά τηοοϋσι καί έν τή λατινική τήν έλληνικήν κατάληξιν
ώς, Corinlhius, Rhodius, Byzanlius, Clazomenias, Cyzicenus, Smyruaeus, Πρβ.
Δ. Γ. §. 190. σ.

§. 82. Καί τά εθνών ονόματα είσι καί αυτά (εθνικά) έπίθετα,
έχοντα τάς έν τώ ήγουμένω παραγράφω καταλήξεις* ώς, RomaDUS,
Latinus, Sabinus· τινά δέ αυτών" τήν scus η CUS' οίον, Oscus,
Yolscus, Etruscus, Graeeus. Εξ άλλων όαως εθνικών Ονομάτων,
(4ΑΤ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ.) 8
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«τινά είσιν αληθώς ουσιαστικά, σχηματίζονται επίθετα ε:ς ICUS, καϊ
από έλληνικών η τοις Ελλησι γνωστών, εις ius* οίον, από τών Ita-
lus, Gallus, Sjrus, Cilix, γίνονται τά Ilalicus, Gallicus, Syr/us*
Gilicius. Είς δέ ώς άτομο ν καλείται Gallus καί #χι Gallicus' οίον,
miles Gallus, στρατιώτης Γάλλος.

§. 83. Από ονομάτων χωρών, τά οποία διά τ'7ίς καταληξεως 13.
παράγονται από τών εθνικών (ώς τά ltaHa, GaUia, Ci\icia, Phry-
gia), σχηματίζονται ενίοτε επίθετα, σημαίνοντα οχι τό έκ τοϋ έθνους,
άλλά τό έκ της χώρκς πηγάζον η εν αύτη ον' οίον, pecunia Sici-
Jiensis, χρήματα σικελικά, exercilus Hispaniensis, ρωμαίος
στρατός έν Ισπανία.

Σημ. Απο -πολλών εθνικών δεν σχηματίζονται χωρών ονόματα, αλλ' αύτό το έθνικόν
εΐναι και της χώρας ονομα' οιον, /n Sabihis, Brutiii$ habitare, έν Σαβίνοις, Βρυτ-
τίοις οΙκεΓν, άντί έν τν; χώρα τών Σαβίνων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ν ΕΙΚΟΣΤΟΝ ΕΒΛΟΜΟΝ

ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΡΗΜΑΤΩΝ.

84. Ρήματα παράγονται άπο ουσιαστικών και επιθέτων καί
έτερων βημάτων.

1) Καί πρώτον μεν από ουσιαστικών παράγονται προσθέσει της
καταλήψεως are (της ά συζυγίας) είς την ρίζαν τοϋ ούσιαστικοϋ
πολλά ενεργητικά ρήματα, σημαίνοντα οτι τό υποκείμενον ενεργεί
τό υπό τοϋ ουσιαστικού δηλούμενον* οίον, από τοϋ fraus (γεν. frau-
dis), απάτη, γίνεται τό fraudare, άπαταν, άπο τοϋ liooor (γεν.
Iionoris), τιμη, τό honorare, τιμαν.

Σημ. ά. Σπανίως σχηματίζονται διά τοιαύτης παραγωγικής καταλήςεως αμετάβατα
ρήματα, οιά είσι τά laborare, πονεΤν, άπο τοΰ labor, πόνος, το militare, στρατ&ύειν,
,άπό τοΰ railes, στρατιώτης.

Σημ. §'. Τά πλείστα τών άπο ουσιαστικών οΰτω παραγομ.ένων ρημάτων άνήκουσιν
είς τήν ά συζυγίαν, ολίγα δέτινα εις τήν δ'· ώς τά finire, τελειόνειν, vestire, ένδύειν,
cnslodire, φυλάσσειν, punirej κολάζειν, άπο τών ουσιαστικών finis, τέλος, Teslis, ε-
σθής, custos (γεν. custodis), φΰλαξ, pcena, ποινή" ετι δε όλιγώτερα είς τήν β', ώς τά
floreo, ανθώ, frondeo, φυλλοφορώ, από τών ουσιαστικών flos (γ*ν· floris), άνθος, κ*ί
frons (γεν. frondis), φύλλον.
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2) Απο ουσιαστικών προσέτι και επιθέτων παράγονται πολλά άπο-
θετικά τής ά συζυγίας, άμετάβατα ώς επί τό πολυ, σημαίνοντα,
φέρομαι ή είμαι τοιούτος οίον εμφαίνει ή ρίζα" οίον, από τού au-
cilla, θεραπαινις, ancillor, philosophor, φιλοσοφώ, graeeor, έλλη-
νίζω, laetor (laetus), είμαι εύθυμος, όλιγώτερά είσι τά ε/οντα με-
ταβατική ν σημασίαν* ώς τά in ferpre tor, έρμηνεύω, από τού intcr-
pres, έρμηνεύς, osculor, φιλώ, από τού osculum, φίλημα, furor,
κλέπτω, από τού fuv, κλέπτης.

§. 85. Από επιθέτων ώς επί τό πολυ τής ά καί β' κλίσεως, προς-
Οηκη τών καταληςεων της ά συζυγίας, παράγονται ρήματα μετα-
βατικά, σημαίνοντα συνήθους οτι το υποκείμενον ενεργεί τό υπό τής
ρίζης τού επιθέτου δηλούμ.ενον" οίον από τού malurus, ώριμος, τό
raalurare, ωριμάζω, σπεύδω, dives, πλούσιος, ditare, πλουτίζω,
honestus, τίμιος, honestare, τιμαν. Ολίγα δέ τούτων έχουσιν άμε-
τάβατον σημασίαν' ώς τά nigrare, είμαι μέλας, concordare, συμ--
φωνώ, propinqvare, πλησιάζω, durare, διαμένω, από τών επιθέ-
των niger, μέλας, concors, σύμ.φωνος, propiaqvus, πλησίον, γεί-
των, durus, σκληρός, διαρκής.

Syju.. Τινά τούτων κλίνονται κατά τήν δ' συζυγίαν οίον τά μεταβατικά Ienire,
χραόνω, mollirc, μαλακύνω, stabiUre, ασφαλίζω, άττο των \cnis, λείος, ή-πιος, mol-
lis, μαλακός, stabilis, σταθερός και τά άμετάβατα superbire, άλαζονεύομαι, fero-
cire, άγριαίνομαι, lascirire, άκολασταίνω* καί -tya ολίγα αμετάβατα κατά τήν ί'*
ώς το albeo, είμαι λευκός, caneo, είμαι πολιός.

§. 80. Από ρημάτων παράγονται νέα ρήματα μέ μικράν διαφο-
ράν τής τού πρωτοτύπου σημασίας κατά τους έπο μένους κανόνας.

ά. Λιά της καταλήψεως ϊΐο (άπαρεμφατον ilare) παράγονται τά
ΰαμιοΎΐχά λεγόμενα ρήματα, άτινα σημ,αίνουσιν ότι ή τού ρήματος
ενέργεια επαναλαμβάνεται πολλάκις. Καί εις μεν τά τής ά συζυγίας
ρήματα προσαρταται ή κατάληςις αύτη αμέσως εις τήν ρίζαν τού
ένεστώτος, εις δέ τά τής γ' συζυγίας εις τήν τού σουπίνου, ώςαύτως
καί εις έτερα, σχηματίζοντα όμως τό σουπινον ώς τά τής γ' συζυγίας
βήματα" οίον, άπο τών clamo (τής ά), φωνάζο^, τό θαμιστικόν cla-
imto, άπο τό rogo, (τής ά), ερωτώ, rogHo, άπό τού lego (τής γ'),
αναγινώσκο), σουπ; lectum, τό θαμιστικ·ν lectito (are), cfoo τών
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τ-?,: β' haereo, προςαρτώμαι, τό haestlo, από τοϋ video, βλέπω, το
visito, καί από του της δ' venio, &ρχομαι, ventito, συχνάζω, φοιτώ»·

Σημ. Τών της γ' συζυγίας ρημάτων ago, φέρω, qvffiro, αιτώ, ijosco, γινώσκω,.
τά θαμιστικά παράγονται οχι άπο τοΰ σουπίνου, άλλ' αμέσως άπο της ρίζης τοΰ ένε-
στώτος· οίον, agilo qvffirito, noscilo, ώς άπο τών, της ά συζυγίας.

Θαμιστικά Τϊζράγοντζι προσέτι προςθέσει άπλης της καταλήξεως
της ά συζυγίας είς τήν ρίζαν τών σουπίνων της γ'" οίον, άπο τών
curro, τρέ/co, σουπ~.νον cursum, θαμιστικον curso, adiuvo, βοηθώ,
adjuiam, adjularo, eo, πορεύομαι, ι lum, itare. Τά πλείστα τού-
των όμως δεν σημαίνουσιν απλώς επανάληψιν ενεργείας, άλλά- δέ-
χονται νέαν σημασίαν, έν η όμως εννοείται ότι επαναλαμβάνεται η
του πρωτοτύπου ρήματος ενέργεια' ώς άπο τοϋ dico, λέγω, σουπί-
νον dictum, τό dictare, υπαγορεύω,_pello, ώθώ> σουπϊνον pulsuro,
pulsaro, κτυπώ, αποκρούω, από του irabo, ελκω, τό tractare, με-
ταχειρίζομαι.

βΛ. Διά της καταλήξεως sco (άπαρεμοατον scere), προςτιθεμένης
είς την £ίζαν ρημάτων καί τών τεσσάρων συζυγιών μάλιστα δέ της
β', παράγονται τά ένσρχτικά λεγόμενα ρήματα (verba inchoativa)~
οιον, από του labare, ολισθαίνει ν, τό /abasco,. αρχίζω νά όλισθαίνο),
caleo, είμαι θεοαόί, calesco καί incalesco, θεοααίνοααι, iloreo,

'ι k-l·' 7 γ i ί " *

άνθώ, effloresco, έξανθώ, gomo (ere), στενάζω, ingemisco, dor-
mio, κοιμώμαι, obdormisco, νυστάζίο. Τά της γ' συζυγίας προς-
λαμβάνουσι το συνδετικον i προ της SCO διά τήν εύφωνίαν.

Παράγονται έναρκτικά είς esco προς τούτοις και άπο επιθέτων" ώς άπο τών malu-
tus, ώριμος, maluresco, ωριμάζω, κρατύνομαι, niger (γεν.- uigrij, μέλας, nigresco,
γίνομαι μέλας, milis, ήπιος, milesco, ποαυνομαί.

γ'. Διά της καταλήξεως ίιπ'ο (άπαρέμφατον uvire), εις τήν ρίζαν
τοΰ σουπίνου τών ρημάτων προςαρτωμένης, παράγονται τά έφετιχά
(verba desider; sliva), τά οποία σημαίνουσιν όρε ξι ν η εφεσιν προς
έκτέλεσιν τοΰ υπό της ρίζης δηλουμένου* οίον από τοϋ Gdο, τρώγω,
σουπΐνον esum, γίνεται τό έφετικόν esurio, βρωσείοάπο τοϋ emo,
άγοράζω, σουπίνον emptum, τό empfurio, επιθυμώ ν' άγοράσω,
άπό τοΰ pario, γεννώ, τό parturio, ώδίνω. Αλλ' ολίγα τούτων εισίν
εύχρηστα. Τά δέ ligurio, Ορέγομαι καί scal«rio? γέμω, εχουσιν
εφετινών κατάληξιν μόνον ουχί δέ σηαασίαν.
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δ . Από τίνων άμεταβάτων ρημάτων διά μεταβολής ενίοτε τής
προσωδίας της ριζικής συλλαβής παράγονται ετέρας συζυγίας μετα-
βατικά ρήματα, δηλούντα οτι τό ύποκείμενον ενεργεί τό υπό τού
άμεταβάτου ρήματος δηλούμ,ενον" οίον άπό τού fugere, φεύγω, ja-
cere, κ είμαι, pendere, κρέμαμαι, hqvere, είμαι σαφής, ^ευστός,.
παράγονται τά fugarc, φυγαδεύω, jaeere, βάλλω, pendgre, ζυγίζω,
liqvare, καθαρίζω.

Σημ. Δπο τοΰ cado, πίπτω, sedeo, κάθημαι, γίνονται caido, κτυπώ, φονεύω, sedo
(are), καταπραΰνω, ησυχάζω, sido (ere), καθέζομαι (ούδ·), assTdo (erej, καθίζω ϊ~
μαυτον, παοακαΟέζομαι, assideo παρακάθημαι.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΕΙΚΟΣΤΟΝ ΟΓΙΟΟΝ.

ΙΙΕΡΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΩΝ.

§. 87. Επιρρήματα παράγονται άπο επιθέτων, άριθμητικών, ου-
σιαστικών, αντωνυμιών, μετοχών και σουπίνων, σπανίως δε άφ' ε-
τέρων επιρρημάτων και προθέσεων.

ά. Από επιθέτων παράγονται τά τροπικά επιρρήματα, καταλή-
γοντα εις e ^o) καί ter, κατά τους εφεξής κανόνας.

1) 11 κατάληξις e προςαρτάται είς τήν ρίζαν τών επιθέτων τής ά
και β' κλίσεως, και ε:ς τήν τών έπιθετικήν απλώς σημ.ασίαν έχου-
σων μετοχών* οίον, άπό τού probus, άγαθός, γίνεται τό επίρρημα
probe, καί άπό τού liber, ελεύθερος, liberc, seger, ασθενής, segre,
καί άπό τών μετοχών doclus, πεπαιδευμένος, docte, ornalus, κε-
•κοσμημένος, ornate.

Σημ. Ανωμάλως σχηματίζονται τά ben<?, καλώς, άπο τοΰ borius, καί yalde, λίαν,
άπο τοΰ validus. Δπό τίνων δ' επιθέτων καί μετοχών τής β' κλίσεως παράγονται έ-
π'-ρξιήματα είς ο· οΐον, tulo, ασφαλώς, crebro, συχνώς, ueccessario, άναγκαίως. Τά
λοιπά βλ. έν Δ. Γ. §. 198 α. σ. β'. Απο δέ τοΰ certus, βέβαιος, certo καί ccrte.

2) II κατάληξις ter ,'καί lter μετά τού συνδετικού i) προςαρτά-
ται· εις τήν οίζαν τών τής γ κλίσεως έπιθέτο>ν καί μετοχών. Ούτω
παράγονται άπό τών acer (γεν. acris), όξύς, acriter, grayis, βαρύς,
graviler, felix (γεν. felicis), εύτυχής, feliciter, καί άνευ συνδετι-
κού φωνήεντος τό audacler, τολμηρώς. 6ταν δε ή ρίζα ληγη εις t,
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προτιθέμενης. τή; καταλήψεως ter αποβάλλεται τό τή; ρίζης t, 'ίνα
μή συ^πέσωσι δύο tt. Οΰτως άπό του sapiens (γεν. sapient-is), σο-
φός, γίνεται sapienter1 ώσαύτο>ς amanler, solerler, άπό του so-
lers (γεν. solertis), έμπειρος, έντεχνος.

Σημ. ά. Από ιοΰ διττοκλίτου hilarus xai hilaris, Ιλαρός, γίνεται το επίρρημα bi-
iare καί hilariter, άπό δέ τοϋ opulens καί opulenlus το opulenter, άψβόνως. Από
τίνων εις u» ληγόντων επιθέτων καί μάλιστα άπο τών εις ientu» παράγονται, έκτος
τών εις e, και έτερα ε'.ς ter επιρρήματα' οίον, άπό τοΰ hurrtanus, humane και huma-
niler, φιλανθρώπως, άπό τοϋ luculenlus, lucuieute κάι luculcnter, λαμπρώς. Τών δέ
difficiiis δυ'ςκολος, aj/us, άλλος, καί neqvam, ούτιδανός, τά επιρρήματα είσι diiGcul-
ter, alitcr, neqyiler. Τό δέ breris εχει κανονικώς brcviter, τό δέ brcyi σημαίνει,
ένβραχεΤχρόνω.

Σημ. β'. Από τίνων έπιθέτων δέν σχηματίζεται ιδιαίτερος τύπος επιθήματος, άλλ'
αυτό τό ούδέτερον επίθετον κατ' αίτιατικήν είναι καί επίρρημα' οίον τό facilo (οχι όμως
τό difGcilc, διότι το επίρρημα τούτου είναι difficulier), receus, νεωστί, subllme,
υψηλά, mullum, πολύ, plurimum, paullUm, nimium καί συνΤίθέστερον nimisj tan-
tum, qvaiHum, cclerum, pJerumqvc, polissimum. Τό commodum σημαίνει, επι-
τηδείως, ακριβώς, τό commode, προςφυώς, καταλλήλως.

β . Καί άπό τών άπολύτων άριθμητικών παράγονται επιρρήματα,
'έχοντα πάντα, πλήν τών τεσσάρων πρώτοίν, κατάληξιν ies, πρό
της οποίας αποβάλλεται ή τελευταία του άπολυτου συλλαβή (e, Ο,
em, im, inia, um καί i). Τοιαύτα έπι^ρήματά είσι.
sernel, άπαξ. duodevicies ή oclies decics.

bis, δίς. ^ qvadragies κτλ.

ter, τρίς. ceolies:

qvater, τετράκις. undevicies η novics decies.

qvinqvies (αρχ. qvinqviens). vicies.

sexies (sexiens, κτλ.). semel et vicies ή vicies seaiel,

septies. vicies et semel (οχι semel vicies).

oclies. bis et vicies ή vicies bis

novies. (vicies el bis) κτλ.

decies. tricies.

undecies. cenlies tricies η centies et Iri-

duodecies. cies.

terdecies ή tredecies. ducenlies.

qvaterdecies$ qvattuordecies. trecenl/es κτλ.
qvinqviesdecies ή qvindecies. willies (bis millies, decies m/I-
eexies decies ή sedecies. lies, ceDties millies κτλ.),

sepiies deeies.
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Χημ. Ετι δέ καί άπο των τακτικών αριθμητικών παράγονται επιρρήματα εις αϊ»
ϊ*αί ο· οίον, tertium, (qrartura) consul, το τρίτον ίίπατος. Το primura σημαίνει,
•πρώτον, κατά πρώτον, primo, έν άρχή, iterum, πάλιν, δεύτερον, secundo, δεύτερον,
άνθ* οΰ συνηθέστερον λέγουσι deinte, tam, είτα. Τών λοιπών συνηθεστέρα είσι τά εις
uoq λήγοντα επιρρήματα.

γ'. Απο δε τών ουσιαστικών παράγονται προσθέσει τής καταλήψεως
ltlis (θεν) εις τήν ρίζαν αυτών επιθήματα, σημαίνοντα τήν άπο
τόπου κίνησιν* olov, coelum, ουρανός, coelitus, ούρανόθεν, funditus,
αρδ/jv' ετι δέ καί από Ιπιθέτων* ώς anliqvus, αρχαίος, antiqvitus,
άρχαιόθεν, divinilus, θεόθεν.

Προς τούτοις παράγονται επιρρήματα από ουσιαστικών καί επι-
θέτων διά τής. καταλήξεως at.im (δην, αδην, δον, ηδον), τρόπον ση-
μαίνοντα* ώς catervatim, σωρηδόν, gregatim, άγεληδον, priva-
tim, ιδίοις* καί απλώς διά τής lim, τά Iributim, κατά φυλάς, vi-
ritiin, κατ'άνδρα, furlira, κλοπίο^ς, κρύφα, ubet tim, άφθόνως, α'πό
τών tribus, φυλή, vir, άνήρ, fur, κλέπτης, uber, άφθονος.

δ'. Από τών σουπίνων παράγονται τά εις im, ατινα σημαίνουσιν
ωσαύτως τρόπον* ofov, csesim (από του caedo, κόπτω, σουπινον
caesutu), ρ.ετά κοπής, punctim (pungo, κεντώ), μετά κεντήματος,
carptim, ακροθιγώς, separalim, ιδίως, χωριστά.

έ. Τά άπο αντωνυμιών παραγόμενα τοπικά, χρονικά κ. ά. επιρρή-
ματα /32., έν τη Λ. Γ. §. 201. κ. £.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΙΚΟΣΤΟΝ ΕΝΝΑΤΟΝ.

ΪΙΕΡΙ ΤΙ1Σ ΔΙΑ ΣΥΝΘΕΣΕΩΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΕΩΝ AE&EQN.

§, 88. Διά συνθέσεως δύο λέξεων σχηματίζεται νέα λέξις σύνθε-
τος, ής ή σημασία ορίζεται έκ τών δύο συνθετικών αυτής μερών.

Η σύνθεσις λέγεται παράθεσΐζ (ή νόθος σύνθεσις), οταν εκάστη
τών συνθετομένο^ν λέξεων τηρή μεν τον 'ίδιον αυτής τύπον, άλλ' άμ-
φότεραι ομού εμ,φαίνουσι ρ.ίαν μόνην εννοιαν. Τοιαύται σύνθετοι λέ-
ξεις ει'σίν αί από ουσιαστικού καί επιθέτου, ών έκάτερον κλίνεται
κατά τήν κλίσιν εις ήν υπάγεται* οίον, respublica, πόλις, κράτος,
jusjurandum, δρκος* έτι δέ καί αί από γενικής καί τής συντακτι-
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κτιζ αυτής λέξεως' ώς senalus-consultum, δόγμα τής Συγκλήτου,
verisimilis, πιθανός.

Τά συνθετικά μέρη τοιαύτης συνθέτου λέξεως χωρίζονται ένίοτε, παρεντιθέμε'νων
μεταξύ έτερων λέξεων, καί μάλιστα τών μορίων qve καί τβ· οιον resqye pub\ica,
senatusrc consultum, res vero publica.

Πάσης συνθέτου λέξεως τό πρώτον συνθετικό ν μέρος είναι ή όνομα
(ούσιαστικον, επίθετον, άριθμητικόν), ή επίρρημα, η πρόθεσις η τ^
τών προτασσομένων μόνον μορίων arab, άμοί, περί, dis, διά, re,
(red), πάλιν, se, χο.)ρίς, άτινα σημαίνουσι τοπικάς σχέσεις, καί συ-
νήθως καλούνται αδιαχώριστα μόρια (praepositiones inseparabi-
les)* οίον, ambedere, περιτρώγω, discerpere, διασπώ, recedere,
υποχωρώ, secedere, αποχωρίζομαι' ετι δέ καί τό άρντ,τικ,όν μόριον
1D, όπερ ισοδυναμεί τώ στερητικώ α τής έλληνικης.

Εκ τών ρημάτων δέ μόνον ολίγα, ώς έπι τό πλείστον αμετάβατα,
γίνονται πρώτον συνθετικόν μέρος τών μετά τοΰ facio συνθέτων ώς,
calefacio, θερμαίνω.

Σημ. ά. Το μόριον amb τρέπεται είς am μέν έν τοις amplector, εναγκαλίζομαι,
ampfiio, περικόπτω; είς an δε ττρ'ο τοΰ c και q" οΓον, aaceps, άυ.ψιχέψ<ζλοζ, a/iqvTro,
αναζητώ- καί έν τοΐς anfraclus, περικεκλασμένος, arihelo, ασθμαίνω»

Τό dis μένει άμετάβλητον πρό τοϋ c (q), ρ, t (ώς discedo. απέρχομαι, disqriro,
διερευνώ, disputo, συζητώ, distraho, διασπώ) καί πρό τοϋ s, φωνήεντος επομένου (ώς
diisolvo, διαλύω)· πρό δέ τοϋ f τρέπεται τό s είς f (ώς diffcro, διαφέρω, diffringo,
διαρρηγνύω)* προ τών λοιπών όμως συμφώνων αποβάλλεται (dido, διανέμω, d/gero,
διαιρώ, dimilto, αποπέμπω, dinuinero, απαριθμώ, diripio, διαρπάζω, discindo, δια-
χωρίζω, dislo, άπέχω, diveUo, διασπώ), τηρείται δέ έν τοΓς disjicio, κυρίως disi-
cio, διασκορπίζω, dijuago, διαχωρίζω. Τό ϊ τοϋ di είναι πανταχοϋ μακρόν, πλην
τοϋ dtrimo, διαιρώ, άπό τοϋ disemo. (Δλλαχοϋ δέ δεν ευρίσκεται dis ποό φωνήεντος).

Το re προ φωνήεντος δέχεται τό εύφωνικόν d· οίον, redarguo, εξελέγχω, redeo, επι-
στρέφω, redigo, επαναφέρω, redoleo, άποζω, redundo, πλημμυρώ, redhibeo, ά~ο-
-δίδω" (ούτω-καί sediiio, στάσις, άπό τοϋ se καί eo' άλλαχοϋ όμως δέν ευρίσκεται τό
se πρό φωνήεντος). Τό e τοϋ γο είναι βραχύ, ένίοτε όμως εκτείνεται έν τοις recido,
άναπίπτω, religio, θρηακεία, reliqviae, λείψανα, (σπανίως έν τώ reduco). Είς τον πα-
ρακείμενο τών repello, άπωθώ, refero, αναφέρω, καί retundo, άμολύνω, έδιπλα-
σιάζετο έν τή προφορά τό πρώτον σύμφωνον τοϋ ρήματος (τό πάλαι δε καί έγράφετο
διπλούν)- ώς repperi, reppuli, reltuti, relludi (κατά συγκοπήν άπό τών άναδιπλα-
σιαζομένων.-pepuli, rep|e|puli, κτλ.).

Σημ. β'. Τό άρνητικόν ϊα συνθέτεται μόνον μετά επιθέτων καί επιρρημάτων καί
μ.ετά τίνων μετοχών, αίτινες εχουσιν όλως έπιθετικήν σημασίαν" οίον, incullus, άγεώρ^-
γητίς, άγριος, iadoclus, άπ^ίδευτοί, άμβθήν γ.χ\ ένίοτε μετά ούσιζστικών, σχηματί-
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ζ-ον αρνητικά επίθετα ή ουσιαστικά' ώς informis, άμορφος, δυςειδής, (forma), infamis
/ (T.ama), δύςφημος, injuria, αδικία, άπο τοΰ jus, δίκαιον. Προ συμφώνου δέχεται τό
ti τάς αϋτάς τροττάς οσα'ς καί το της προθέσεως in. Πρέπει δέ νά διακρίνωμεν τά εκ
μετοχών και τεΰ άρνητικοΰ ia σύνθετα άπό τών ομοίων αύτοϊς μετοχών τών έκ τής
προθέσεως ία, έν, συνθέτων, ρημάτων οίον, το infectus (in καί factas), άποίητός, άπό
τής μετοχής iufcctus (τοΰ inficio), βεβαμμένος, το indictas, άρρητος, άπό του inai-
ctus (indiico), έπιτεταγμένος. Αλλά προς αποφυγήν τής συγχ,ύσεως δεν μεταχειρίζον-
ται οί δόκιμοι τάς άρνητικάς συνθέτους μετοχάς* οθεν λέγουσι immixtus (immisceo,
μιγνύω) μόνον εν τή σημασίφ σύ μ μικτός, infraclus (infringo), συντετριμμένος,
τά δε αρνητικά τδύτων nou mixlus, άμιγής, uou fraclus, άθραυστος.

•Σημ. γ'. Δρνητικήν σημασίαν έχει καί τό'σπάνιον μοριον re έν τοΰ vecors, άφρων,
Vegrandis, ισχνός, vesanns, παράσρων. Ε'ΐς τίνα δέ σύνθετα είίρηται καί το ne (nec)*
cTov, neqveo, αδυνατώ, nefas, άνόσιον, (necopinalus, άπροςδόκητος), negotium, ερ-
γασία. , Ν'

Σημ. δ'. Μόνον εν συνθέτοις ευρηται και το sesq\i==l 1/,* οίον, sesqvipes, i
ποΰς, (οθεν τό έπίθϊτον sesqyipedalis, τριημιποδιαΤος). Δπό δέ τοΰ semis (γεν. semis-
sis), ήμιασσάριον, ευρηται έν τοΐς συνθέτοις semi, ήμισυ.

§. 89. ά. Εάν τό πρώτον συνθετικόν μέρος ηναι ονομα, τό δεύ-
τερον προςαρταται αμέσως εις τήν ρίζαν αύτοΰ μετά τήν άποβολήν
τών πτωτικών καταλήξεων και του χαρακτηριστικού a καί u τών
τής ά, β' καί δ' κλίσε&^ς ονομάτων' εάν δέ τό δεύτερον άρχηται
άπό συμφώνου, παρεμβάλλεται συνήθως μεταξύ τούτου καί τοΰ
πρώτου τό συνδετικόν i' οίον, causidicus, δικηγόρος, magnani-
mus, μεγαλόψυχος, corniger, κερασφόρος, aidiiico, οικοδομώ, lu-
c\£uga, σκοταΐος. Τό δε naufragus, ναυαγός, γίνεται τροπή τοΰ V
εις U, άπό τοΰ navis, ναΰς, καί frango, συντρίβω.

Σημ. ά. Εις τινας ομ«ς τοιαύτας λέξεις παραλείπεται το συνδετικόν ί' ώς έν τοΓς
puerpera, λεχώ (άπο τοΰ puer, παΤς, καί pario, γεννώ), muscipul·, μυάγρα, (άπό
τών mus, μΰς, και capio, συλλαμβάνω)* διό εκθλίβεται ενίοτε έν τή προφορά το τε-
λικό ν σύμφωνον τοΰ πρώτου συνθετικού μέρους* οίον, lapicida, λιθοτόμος, (άπο τοΰ la-
pis γεν. lapid-is καί cccdo), boraicTda, άν^ρωποκτόνος, (homin-is). ίδιαίτερον δχη-
ματισμον έχει τό opifex, τεχνίτης, άπο τοΰ opus (γεν. operis), καί facio.

Σημ. β'. Το συνδετικόν ο (u) ευρηται εις ολίγας μόνον λέξεις* ώς Ahenobarbus,
Αίνόοαρβος, (χαλκογένειος ή πυρόογένειος), Trojugena, Τρώς τό γένος, Τρωικός.

β . Εάν τό πρώτον συνθετικόν μέρος ηναι πρόθεσις ή τό άονητι-
κόν μόριον in, τά φωνήεντα a, e, ae τής ριζικής συλλαβής τοΰ δευ-
τέρου μέρους τρέπονται συνήθως, αλλ' οχι πάντοτε, τό μεν a καί e
εις ϊ καί ενίοτε εις e, τό δε Sd εις Γ' οίον, iD^mTcus, εχθρός (άπό
τοΰ in καί amicus), inermis, άοπλος (in arma), conqvfro (cum
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καί qvisro), αναζητώ. Τό δέ a τυρό τού 1 τρέπεται εις ΙΓ οίον, cal-
co, πατώ, inculco, έμπατώ, έντυπώ.

γ'. Τό αύτό γίνεται καί ει; τά a καί ΣΕ ριζική ν συλλαβή ν έχοντα
ρήματα, οταν τό πρώτον συνθετικόν μέρος ήναι ούσιας-ικόν* οίον, άπό
τού cano, άδω, καί tuba, σάλπιγξ, γίνεται τό σύνθετον tubicen,
σαλπιγκτής, stillicidiutn, σταλαγμός, άπό τών stiila, σταγών καί
cado, πίπτω, lapicida, λιθοτόμος, άπό τού \apis και caedo.

δ'. Η σύνθετος λέζις τηρέϊ άμετάβλητον τόν τύπον τού δευτέρου
συνθετικού μέρους, οταν καί αυτή ύπάγηται εις τό αύτό μέρος του
λόγου, είς ο καί τό έσχατον μέρος' οίον, inler-r^x, μεσοβασιλεύς,
dis>imili>, άνόμοιος, piMficio, εκτελώ. Εάν δέ ή σύνθετος λέξις
άνήκη είς ετερον μέρος τού λόγου, ή είς ο ανήκει τό έσχατον συν-
θετικόν μέρος, τότε δέχεται αύτη ετερον κατάλληλου γραμ.ματικον
τύπον* ώς άπό τού male καί dico γίνεται maledicus, κακολόγος,
άπό τού opus καί facio, opifex, τεχνίτης.

έ. Ενίοτε προςαρτάται είς τήν σύνθετον λέξιν καί παραγωγική
κατάληξις κατάλληλος πρός τήν ύπ' αυτής δήλου μένη ν έννοιαν, ώ-
στε αυτη σχηματίζεται συγχρόνως διά συνθέσεως και παραγο^γης*
οίον, άπό τών ex. καί ardeo γίνεται exardesco, φλέγομαι, μέ έναρ-
κτικήν κατάληξιν, άπό τού \alus και fandus, laVituudium, εύρύ-
χωρον κτήμα, άπό τών trans καί Alpes, τό Transalpinus, Ϋπε-
ράλπειος. Βλέπε πλείω περί συνθέσεως έν τη Α. Γ. §. 206.
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ΜΕΡΟΣ Β'. ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΙ

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ.

ΪΓΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΣ ΚΔ1 ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΓΤΙ1Σ,

§. 90. ||]1[αΣΑ τελεία πρόταση συνίσταται εκ δύο κυρίίον μερών,;
τοϋ υποκειμένου (subjectum) καί τοϋ κατηγορουμένου (pracdica-
tuna). Επειδή δ' ενίοτε παραλείπεται τό υποκείμενο ν, ως ευκόλως
έννοούμενον, αποτελείται πρότασις καί εκ μιας μόνης λέξεως' οιον,
CO, πορεύομαι.

Καί ύποκείμενον μεν είναι κύριον όνομα, ούσιαστικόν, έπίθετον
ώς ουσιαστικόν έκλαμβανόμενον, αντωνυμία, άπαρέμφατον, η άλλη
τις λέςις, ενίοτε δε καί ολόκληρος πρότασις,

Τό δέ κατηγορούμενον είναι η ρήμα μόνον, ένέργειαν, πάθος η
κατάστασιν δηλοϋν (ώς arbor crescit, τό δένδρον αυξάνει, caedi-
tur, κόπτεται, praeceptor docet, ό διδάσκαλος διδάσκει), η ρήμα
μετά επιθέτου, μετοχής η ουσιαστικού, δι ών ορίζεται τό ύποκεί-
μενον ακριβέστερο ν' οίον, urbs est splendida, ,τολίς fiWu λαμ-
πρά. Deus est aucfor mundi, or <?εό<; £?kcu ποιητής τοΰ κόσμου:
Εν τη πρώτν) περιπτώσει τό κατηγορούμενον λέγεται άπ.Ιοΰν^ έν τη
δευτέρα curtferor.

2ημ. Επειδή τό κατηγορούμενον είναι πολλάκις σύνθετον έκ ρή-
ματος καί επιθέτου η ούσιαστικοϋ, διακρίνουσιν άλλοι τρία της προ-
τάσεως μέρη, ύποκείμενον, κατηγορούμενον καί συνδετικόν η ρήμα.'

Περι συμφωνίας τοΰ υποκείμενου xal κατηγορουμένου.

§. 91. Οταν τό κατηγορούμενον ήναι άπλοϋν, συμφωνεί: τό ρήμα
αύτοϋ με τό ύποκείμενον κατά πρόσωπον καί αριθμόν' οίον, Pater
acgrofai, ό πατήρ ασθενεί. Ego valeo, εγώ υγιαίνω. Vos gau-
delis, ύμεΐς χαίρετε. Οταν δέ ηναι σύνθετον εκ ρήματος και έπι-
(ΛΑΤ. ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΙ.) 9
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θετού ή μετοχής, τότε τό έπίθετον καί ή μετοχή συμφωνεί κατά
γένος, αριθμόν καί πτώσιν μέ τό υποκείμενον* οίον, Feminie timi-
dae sunt, αί γυναΐχές είσι δειΛαί. Ilujus hominis, actiones ma-
lae sunt, cousilia pejora, τοΰ ανδρός τούτου αί μεν πράξεις χα-
χαί, τά όέ βουΑεύματα χείρω.

Σημ. Αλλ' ένίοτε εις υποκείμενο ν θηλυκού γένους επιφέρεται τό
έπίθετον τού κατηγορουμένου κατ' ούδέτερον γένος* οίον, Varium
et mulabiie seraper feraina (Βιρ. Aiv. 4,, 569), ποιχίΛον και εύ-
μετάβ.Ιητον ή γυνή (πράγμα δηλαδή η ον) (1).

§. 92. Τό είς δύο ή πλείω ύποκείμ.ενα διαφόρου προσώπου άνα-
φερόμενον ρήμα τού κατηγορουμένου είναι πληθυντικού μεν πρώτου
προσώπου, όταν £ν τών ύποκειμ.ένο>ν ήναι πρώτου προσώπου, δευ-
τέρου δέ, όταν Εν τούτων η να ι δευτέρου καί ουδέν πρώτου προσώ-
που' Ego et uxor ambulavimus, έγώ και ή γυνή μου έπεριπα-
τήσαμεν. Tu et uxor tua ambulavistis, σύ χαί ή γυνή σου έπε-
ςιπατήσατε' Haec neqve ego neqve tu fecimus (Τερ. Ανδρ. 1,1,
23)" ταΰτα ούτε έγώ οΰτε σύ έπράζαμεν.

Σημ. Ενίοτε ομως τό ίήμα συμφωνεί μέ τ ό προςεχεστερον Υπο-
κείμενον, όταν υπάρχη άντίθεσις, ή οταν δύο ύποκείμ.ενα συνδέον-
ται διά τού et—et. Ego sentenliam, tvi verba defeadis' εγώ μέν
την ίννοιαν, συ όέ τάς Λέζεις ύπερασπίζεσαο. Et ego et Cicero
meus ilagitabit (Κικ. έπιστ. πρός Αττ. 4, 17)' χαί έγώ χαί ό
έμός Κικέρων Θέ2ει σε παραχαΛέσει. Τότε δέ συμφωνεί μέ τό πρώ-
τον υποκείμενον, ότε τό £ήμα κεϊται ευθύς μετ' αύτό, τά δέ λοιπά
υποκείμενα έπονται" Et ego hoc vidco et vos el ille, xac εγώ
βΛέπω τοΰτο χαί ύμεϊς χαί εκείνος (2).

(1) Περί τών αντιστοίχων τούτοις έν τη έλληνική συντάξει βλ. Άσωπίου μι-
κρόν συντακτικον άπό σελ, 3—13. Πρός πλείονα δ' εύκολίαν προςθέτομεν εν-
ταύθα παράλληλα χωρία τής έλληνικής γλώσσης·

§. 91. σημ. Πονηρόν ό συκοφάντης άει (Δημ, 18, 242). Άσθενέστερον
γυνή άνδρός (Πλατ.. Πολιτ» 5, 455). Οί τοιούτοι ά'νθρωποι χρησιμώτερον νομί-
ζουσι χρήματα ή άδελφους (2εν. Άπομν. 2, 3, 1).

(2) ξ. 92. Ου χρώμεθα τούτοις εγώ καί ό αδελφός (Πλ. Εύθυδ, 273). Καί
συ καί οί αδελφοί παρήστε. Ταύτα καί συ καί πάντ;ς- ο; τότε παρόντες ισασιν.
Σύ τε "Ελλην εΤ καί ύμεις (Sev. ΆνΓ 2, 4, 16).
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§. 93» ά. Τό εις δύο ή πλείω υποκείμενα, ενικού γ' προσώπου άπο-
διδομενον κοινόν κατηγορούμ.ενον εκφέρεται 1) εις πληθυντικόν αριθ-
μόν συνήθως, οταν καί τά δύο υποκείμενα ώσι πρόσωπα. Ctxsio»'
et Poilux ex eqvis pugnare visi sunt (Κικ. περί φύσ. θεών 2, 2)'
ό Κάστωρ χαϊ ό ίΐο.ΐυόεΰχης άφ ΐκπων μαχόμεΐ'οι έφάνησαν' $
οταν τό μεν ηναι πρόσωπον, τό δε πράγμα* Syphax fcgnumqve
ejus in potestate Romanorum erant (Λιβ. 28, 18), ό Σύφαζ xal
7) βασιλεία αντοϋ ύπο τήν αρχήν τών 'Ρωμαιον ήσαν' 2) Εις ένι-
κόν δε, όταν πάντα ε'κλαμβάνωνται ώς έλν οίον' Senatus populllS-
qve Rouianus intelligit (Κικ. προς τους Οίκ. 5, 8)' ή Γερουσία,
xal ό τών 'Ρωμαίων δήμος γινώσχει. ΐί δευτέρα αυτή σύνταξις
είναι συνήθης τότε μάλιστα, οτε τά υποκείμενα ε'.σι πράγματα
εννοιαι μή αντίθετοι αλλά συγγενείς. Religio et fides antepoili
debet amicitiae (Κικ. περι καθ. 3, 10)' ή θρησκεία και ή πίστις
πρέπει να προτιμώνται της φι.Ηας. Divitias gloria, imperium
poteniia seqvebatur (Σαλλ. Κατ. 12)* ή μεν δόξα τον πΑοΰζον, ή
όέ ισχύς την αρχήν παρηχοΛούθ ει. Ενθα 6'μ.ως πρόσωπα καί πράγ-
ματα αντιτίθενται ώς διάφορα, τό κατηγορούμενον ε'κφέρεται εις
πληθυντικόν αριθμόν' Jus et injuria nalura dijudicantur (Κικ.
Νομ. 1, τό δίκαιον χαI ή cpilla φύσει διαχρίνονται (1).

"Σημ.. Τό εις πλείω πρόσωπα άποδιδόμενον κατηγορούμενον εκφέ-
ρεται ενίοτε εις εν ι κόν αριθμόν, συμφωνούν κατ' αριθμόν καί γένος
μέ τό πλησιέστερον* Orgetorigis filia et unus e filiis captus est
(Καισ. Γαλλ. πολ. 1,26), ή του Οργετόριγος 0υγάζης> χαί εις τών
νίών ήχμαΛωτίσ&ησαν' μάλιστα δε όταν τό ρήμα προηγήτάι' Di-
boc apud vos Zosippus et ismenias (Κικ. κ Βέρρ. 4, 42),
δι.τί τοϋτο παρ' ύμΐν ό Ζωσιππος και ό Ί σμηνίας.

β'. Οταν δέ τά υποκείμενα ώσι μεν τρίτου προσώπου, αλλά τό μεν
ενικού τό δε πληθυντικού αριθμού, τό δέ κατηγορούμενον κήται πλη-

(ί) §. 93. ά. Καί ή γυνή καί ό άνήο άγαΟοί είσιν (Πλ. Μενεξ. 73). "Ανδρες
καί γυναίκες εσττ,κότες. Γυναίκες καί παιδία καθήμεναι. "Ισως άναβήσεται καί
συνερεΓ τή Βουλή Φίλιππος καί Άντιγένης (Δημ. 22, 338). "Ήκεν ό Θερσα-
γόρας καί ό Έςήκεστος εις Λέσβον καί ωκουν ΙκεΓ (Δημ. 23, 1 43). Έρχονται
άπό τών οίκοι τΐλών "Αρακάς τε καί Ναυάτης καί 'Αντισθένης.
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σιεστερον είς το τοΰ ενικοϋ άριθμοΰ ύποκείμενον, τότε τό ρήμα εΙνα&
ένικοΰ άριθμοΰ, έάν τό υποκείμενον τοΰτο έκφέρηται μετ' έμφάσεως
ή έννοήται καθ' εαυτό, άλλως δέ πληθυντικοϋ. Hoc mihi ei Peripa-
telici et vetus Acadcmia concedit (Κικ. Ακαδ. 2, 35)· τοΰτο καί
οί Περιπατητικοί καί ή αρχαία 'Λκαδημία μοί συγχωρεί. Consu-
lem prodigia alqve eorura procuralio Romae tenueruot (aιβ.
32, 9)" τον ϋπατον κατέσχον έν ' Ρ ώμτ\ τά σημεία και ή έπιμέ-
Λεια αύτών.

Σημ. Τό κατήγορο υ μ ε ν ο ν συμφωνεί ποτέ μεν κατ* αριθμόν μέ τό
πλησιέστερον υποκείμενον, ποτέ δέ εκφέρεται είς πληθυντικόν αριθ-
μόν, όταν τό *ν τών υποκειμένων' συνδέηται μετά τοϋ έτερου διά
τοϋ διαζευκτικού aut" Probarem lioc si Socrales aut Anlisthe-
nes diceret (Κικ. Τυσκ. 5, 9)' ηθε.Ιον εγκρίνει τοΰτο, έάν εΑεγεν
ό Σωκράτης η ό 'Αντισθένης. Non, si qvid Socrates aut Ari-
stippus contra consvetudmem civilem fecerunt, idera ceteris
licet (Κικ. περί καθ. 1, 41)' δέν συγχωρείται καί είς τους Λοι-
πούς, έάν τι παρά τό κοινόν έ'θος ό Σωκράτης ή ό * Λ ρίστοππος,
έπραξαν. Οταν ομως καί τά δυο συνάπτωνται διά τών aut—aut,
vel—veJ, Deqve — neqve, τότε συμφωνεί τό κατηγορούμενον άεί-
ποτε σχεδόν μέ τό πλησιέστερου, έκτος έάν ώσι ταϋτα διαφόρου
προσώπου, επειδή τότε εκφέρεται αυτό είς πληθυντικόν αριθμόν κατά
τον §. 92 (I).

§. 94. Οταν τά υποκείμενα ώσι διαφόρου γένους, τό δέ/κατηγο-
ρούμενον ένικοΰ άριθμοΰ κατά τον 93 ά. 2, τότε τό επίθετον
ή. ή μετοχή τούτου συμφωνεί κατά γένος μ.ε τό πλησιέστερον υπο-
κείμενον' Animus et consiliura et senlentia civitaVis positci cst
in Jegibus (Κίκ. υπερ Κλουεντ. 53)' d της Λο.Ιεως 7'ονς καί 7/
βον.Ιη και γνώμη κείται έν τοΐς νόμοις. Οταν δέ τό κατηγορού-
μενον ήναι πληθυντικοϋ. άριθμοΰ, τότε τό επίθετον αύτοΰ είναι αρ-
σενικού μεν γένους, έάν τά υποκείμενα ώσιν έμψυχα" Uxor mea et

(1) §. 93. ο. Άθήνησι κο£ οί πένητες καί ό δήμος πλέον Ι'χει τών γενναίων
καί τών πλουσίων (Ξεν. Άθ[. πολ, f, 2). Πόλεμος καί στάσις ολέθρια ταίς πό-
λεσίν εστίν.—■ Καί νόμος καί οόβος ικανός έρωτα κωλύειν. — Δικανική τε καί
ιατρική σεμνύνονται.
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iiliilS mortui sunt, ή γυνη χαι ό παις μου έτεΛεύτησαν' ουδετέ-
ρου δέ, οταν ταύτα ώσι πράγματα η ίδέαι άπλώς. Secundae res,
imperia, honores, victoriae fortuita surit (Κικ. περί καθ. 2, 6)'
τυγαΐαί είσι χαί εύτυχίαι χαί άρχαϊ χαϊ τιμαϊ xal rixac. Ενίοτε
όμως συμφωνεί τό έπίθετον κατά γένος με τό πλησιέστερο ν ύποκεί-
μενον' Braehia modo atqve liumeri liberi al) aqva erant (Καισ.
T\ πόλ. 56y oi βραχίονες μόνον xai oi ώμοι ι\σαγ έ.Ιεύβεροι
(έχτός τοϋ) νδατος.

Σημ. Ε:ς αρσενικού γένους έμψυχο ν ύποκείμενον μεθ' ετέρου αψύ-
χου συνημμένον επιφέρεται τό έπίθετον τοΰ κατηγορουμένου η εις
αρσενικό ν γένος* Rex regiaqve cUssis ]rrofecti (Αιβ. 21, 50)*
d βασιΛευς xai ό βασιΑιχός στό.Ιος άπήΛθον' η εις «ύδέτερο.ν* Κο-
mani regem regaumqve Macedoniae sua futura sciunt (Αιβ.
40, 10)' οί Ρωμαίοι γινώσχουσιν, ότι ό βασι.Ιεύς και ή βασιΑεία
της Μαχεΰονίας έσονται ϊδια αύτών. Είς ούδέτερον πληθυντικον
ετι γένος εκφέρεται πολλάκις τό "κατηγορούμενον υποκειμένων τοϋ
αυτό υ μεν γένους, αψύχων όμως. Irs et avaritia iinperio potcn-
iiova erant (Αιβ. 37, 32)" ?/ όργη xa\ ή ψί.Ιαργυρία ησαν ισχυ-
ρότερα της άρ^ης.

"Σημ. Και επίθετα μόνα, είς δύο η πλείω υποκείμενα αναφε-
ρόμενα, συμφίονουσι με τό πλησιε'στερον συνήθως. Omoes agri et
maria. Agri et mar/a omnia. Caesaris omni et cjrcitici et opi-
bus sic fruor ut meis (Κικ. προς τους Οίκ. 1, 9). Αλλάς τινάς
συντάξεις βλ. έν τη Δ. Γ. §. 214. κ. έ.

95. Ενίοτε συμφωνεί τό κατηγορούμενον μάλλον προς τό φυ-
σικόν γένος και την ποιότητα τοϋ υποκειμένου η προς τον γραμμα-
τικόν αύτοϋ τύπον (ητοι προς τό νοούμενον ού/ί δε προς τό λ ε νόμε*
νον), είς τάς έξης περιπτώσεις (1).

1) Ονόματα περιληπτικά και έμψυχα όντα σημαίνοντα (οίον, pars,

(f) §. 9ο. ί) 'Αθηναίων τό πλήθος "Ιππαρχον οΓονται υφ' Αρμοδίου
και Άριστογείτονος τύραννον οντα άποΟανεΤν (Θουκ, 1, 20). Το στράτευμα
ε-ορ'ζετο σίτον, όπως εούνατο, εκ τών υποζυγίων, κόπτοντες τα.; 9ού; καί αν ο υ ς
(Ξεν. Άν. 2, 1, 6).
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μέρος, vis, dirajitCy multitudo, π.ΐή&ος) δέχονται ενίοτε το κα-
τηγορούμενον κατά πληθ. αριθμόν, ει και αυτά είσίν ενικού αριθμού.
Pcirs perexigua duce amisso Romaoi iuerraes dclati sunt (Λιβ.
2, 14)" .Uav μικρόν μέρος χατη.Ιθε μετά. τόν θάνατον τού στρα-
τηγού άοχ.Ιον εις Ρώμην. £2σαύτως συντάσσονται καί τά pars——

pars, τινές μεν-τινές δέ, uterqve, έχάτερος, optimus qvisqve,

πάς άριστος.

Σημ. Ουσιαστικά ομως περιληπτικά τακτικον τι ολον σημαίνοντα
(ώς exercitus, στρατός, classis, σζό.Ιος, κτλ.) σπανίως καί έξ αμε-
λείας μόνον περί τήν έκφρασιν δέχονται τό κατηγορούμενον εις πλη-
θυντικόν αριθμόν. >Cetcra classis, priEtoria nave amissa, qvan-
tum qvaeqve remis valuit, fugerunt (Λίβ. 31, 26)' cJ .Ιοιπος

στόλος μετά την άιτώΛειαν της στρατηγιχης νηός εφυγε χατά ΰΰ-
γαμιν χωκη.Ιατών.

2) Τά διά θηλυκών ή ουδετέρων ουσιαστικών εικονικώς δηλού-
μενα άρσενικά πρόσωπα δέχονται το κατηγορούμενον κατά τό φυσικόν
αυτών (άοσενικόν) γένος. Capila conjurationis virgis cacsi ac
Seouribu5 percusi snnt (Αιβ. 10, 1)' οί της συνωμοσίας άρχηγοί
έμασϋιγ&θησαν χαί έπ^Αεχίσθησαν.

3) Υποκείμενον ενικού άριθμού, συνημμένον μεθ ετέρων προσώ-
πων διά της CilOl, δέχεται συν^#ως τό κατηγορούμ.ενον εις πληθ.
αριθμόν. Ipse dux cum aliqvod principibus capiuntur (Αιβ. 21,
60)* αυτός ό στραζηγός μετά τίνων ?)γεμόνων σν.ϊ.ϊαμβάνεζαι.
Οταν όμως τά ούτω συνδεόμενα ύποκείμ.ενα ώσι διαφόρου γένους,
τηρείται ό κανών τού §. 94.

§. 96. Οταν τό κατηγορούμ.ενον ήναι σύνθετον έκ τού sum χχΐ
ουσιαστικού, τό μεν ρήμα συμ.φωνέΐ κατ' άριθμ,όν, τό δέ έπίθετον
κατά γένος μέ τό ούσιαστικον, εάν έπηται αμέσους μετά τούτο. FJoc
criuien nullum est, nisi houos ignominia putanda est (Κικ.

2) "Εδοζε τοΤς Λακεδαιμόνιοι ς, τά τέλη καταβάντας είς τό στρατόπεδον βου-
λεύειν (θουκ. 4, 13). 'Αλκιβιάδης έώρα τήν -πάλιν έαυτώ εύνουν ούσαν κα'-
στρατηγον αύτον ειρημένους (Ηεν. Έλλ. 1 , 4-, ·1 2).

3) Δημοσθένης μετ-α τών συστρατηγών σττένδονται Μαντινεΰτι (Θουκ. 3, 109).
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υπερ Βαλβ. 3)· ονΰυ.ίως εγκ.ίημα είναι τοΰτο, εκτός αν πρέπη νά
ΎΟμίζηται ι) τι μη ατιμία (1).

§. 97. Οτε είς τό υποκείμενον προστίθεται προςδιορισμός τις κατά
διάφορον γένος καί αριθμόν, τό κατηγορούμενον συμφωνεί πρός τό
υποκείμενον, ού/ί δέ πρός τον προσδιορισμόν τούτου. ΤιιΙΙϊα, dtfli-
ciae uoslrae, muQiiscuIum tuum flacjiicit (κ,ικ. πρός Αττ. 1,
*>)' Τνλλία, ιό ήαέτερον έντ ρνφηπα, αίτεΐ τό σον όωρον.

Σημ. Μόνον οτε εις ονόματα πόλεων πληθ. αρ'.Οαοΰ προςτίθετα:
τό ούσιαστικον uppidum, urbs, civitas, συμφωνεί τό κατηγορού-
μενον μέ τοΰτο. CorioJi oppidum captuiu esl (Αιβ. 2, 33)" Λ'ο-
ρίο./οι ή πό.Ιις ε άλω.

Περί άπροσώ.rtcov προτάσεων και περί τοΰ ύποχειμίνου αντών.

9S. Απρόσωπος πρότασις, δι ής. σημαίνεται άπλώς πραξις ή
κατάστασις άνευ άναφορας αυτής ώς κατηγορουμένου εί'ς τι όνομα
ώς υποκείμενον, σχηματίζεται έν τη λατινική I) διά τών έν §. 64
απρόσωπων ρημάτων" 2) δι ετέρων τινών, άπερ εν τινι σημασία είσίν
απρόσωπα, έν άλλη δέ προσωπικά" οίον τά accidit, cveuit, coutin-
git. συμβαίνει, coDstai, όμο.Ιογεΐται, apparet, ΰή.Ιόν έστι' 3)
διά τοϋ παθητικού τών άμεταβάτων ρημάτων (καί τίνων μεταβατι-
κών, άπερ εν τινι σημασία είσιν αμετάβατα), δι' ών σημαίνεται
άπλώς ότι υπάρχει ή γίνεται τι μή οριζομένου τοϋ υποκειμένου. Hic
beno rformitur, κα.Ιώς κοιμάται τις ενταύθα. Nunc esl biben-
du 117, xyr καιρός τον πίνειν. Dubitari de iide tua audio, ακούω
ότι άμφιδά.ΙΛουσι περι τής σης πίστεως' 4) διά τοϋ ρήματος est
μετά ουδετέρου επιθέτου. Turpe est, divilias praeieni viituti,
αίσχρόν νά προτ ιμάται ό π.ΐοντος της αρετής. (2).

Σημ. ά. Τών κατάστασιν της ατμοσφαίρας δηλούντων ρημάτων,
ώς lonat, βροντά, fulgurat, fuluoioat, άστράπτει, εννοείται ώς

(1) §. 96. Τό χωρίον τοΰτο ττρότερον έννέα οδοί έκαλοΰντο (Θουκ. 4, 105).
Ούτοι άλλος άλλα λέγει (Ξεν. 'Αν. 2, 1, Ιο).

(2) 98. 3) Ουκ άλλως αύτοΓς πε-όνηται (ΙΙλατ. Φαιδ. 232). Έπϊ-.ίή
•παοεσκευαστα τοις Κορινθίοις, άνήγοντο ώς c—ι ναυμαγίαν (Θουκ. 1, 48). Βά-
σιμα Ϋ,ν, άοατα ην (Ξίεν. 'Αν. 3, 4, 49). Εύ επίθετον ην Ινταϋθα (Ξεν. Άν,
3. ί-, -0). Ε'.'ρητά'., Δίδοκται. Εύ r/r.. 'Έτοιμα εστίν. Γίγν-ται (Θουκ. 2. 3),
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υποκείμενον ό θεός Juppifer, δςτις νομίζεται ώς αίτιος της ενεργείας
τών ρημάτων τούτων. Τά δέ libet, αρέσκει, lreet, συγχωρεΐται7
piget, δυσχεραίνω, pudet, αίσχόνσμαι, pccaitet, μεταμέ.ΐει, tae-
det, αηδιάζω, και άλλα άπρόσ&^πα, έχουσιν ενίοτε ώς υποκειμενον
αντωνυμίαν ουδετέρου γένους. Ναη qvod qvisqve potest, ei licet
(ΐνικ. Φιλιπ. 13, 6)" δεν συγχωρείσαι εκάστω νά πράττη ο,τι δύ-
ναται' άλλοτε 7Γτώσίντινα μόνον η άπαρέμοατον, η. ολόκληρον άπχ-
ρεμφατικήν πρότασιν (1).

Σημ.. β'. Απρόσωπος πρότασις σχηματίζεται ενίοτε καί διά τοΰ
γ' προσώπου τών προσωπικών βημάτων possum, soleo, ccepi, de-
sino (ώς cccplum est, desitum est, έγένετο αρχή, ϊζανσις) καί
διά τού παθητικού απαρεμφάτου' SoJet Dionysium, qTum ali-
qvid furiose fecit, pceaitere (Κικ. Αττ. S, δ.)' σννεθίζεο νάμ&τα-
με.ίηται ό Διονύσιος, οταν πράσστ} τι μανιωδώς. Potest dubitarr,
δυνατόν αιιφιύάΛΛειν. Desitum est turbari, επαυσεν ή ζαραχτγ.

Αλλα τινά βλ. έν τη Δ. Γ. .§. 21&.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΧ ΔΕΥΤΕΡΟΝ,

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΩΝ ΠΤΩΣΕΩΝ ΣΓΝΤΑΞ.ΕΩΣ.

§. 99. Αι πτοήσεις σημαίνουσι τάς διαφόρους σχέσεις τών ονομά-
των προς τά λοιπά τής προτάσεως μέρη. Ιναί κατ' ονομαστικήν μεν
εκφέρεται τό υποκειμενον καί τό κατηγορούμενον, κατ' αιτιατικήν δε
τό αντικείμενο ν τών μεταβατικών ρημάτων" τών δε λοιπών πτώ-
σεων εκάστη, πλην της κλητικής, δηλοΐ προσώπου η πράγματος
σχέσιν πρός τινα ένέογειαν η προς έτερον πρόσο^πον η ποαγμα, ου/ί
δέ τό άμεσον αντικείμενο ν, διότι τούτο σημ.αίνει ή αιτιατική.

§. 100. Ονόματα τήν αυτήν σχέσιν δηλούντα εκφέρονται κατά
τήν αυτήν πτώσιν' οίον,

1) Η λέςις, ήτις δέχεται προσδιορισμόν τινα, καί δ προσδιορισμός

(Ι) §. 98. σημ. ά. Ό θεος ΰει (ΊΙοοο. 2, 1 3)' 'έσεισεν ό θεός. Ζευς βροντά
(Ξεν. Έλλ. ί, 7. ί). .
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ούτος. Hic liber est Titi, fratris tui, τό βιβΛίον τοντο είναι Τί-
του, τοΰ σου άόεΛφοϋ.

2) Τό όλον και τά μέρη εις ά αυτό διαιρείται-, α: διά συνδέσμων
συνδεόμενα ι λέξεις καί αί αντιτιθέμενα'.. Gajus laudis, Titus lu-
cri cupidus est, ό μεν Γάΐος έπιθυμεΐ επαινον, ό δέ Τίτος κέρδος.

3) Η της ερωτήσεως καί η της άποκρίσεως λέςις, όταν εχουσι τό
αυτό ρημα. Cujtts \iaec, domus est? Titi et Gaji, fratrum meo-
rum. Τίνος eirac ή οικία αυτή; Τίτου καί Γαύον9 τών έμών α-
δε.Ιφών.

§. 101. Η παράθεσις (appositio), ητοι ο έπι,φερόμενος εις τι ούσια-
στικον προσδιορισμός, διορίζει (μάλιστα τοΰ υποκειμένου η τοΰ κατ'
αίτιατικην έκφερομένου αντικειμένου) πολλάκις όχι την ποιότητα
άλλά την ν.ατάστασιν, έν η ευρίσκεται αυτό διαρκούσης τινός πρά-
ξεως, η την Ιδιότητα ην 'έχει έν τούτω τω χρόνω. Cicero, praclor,
legem Maniliam svasit, cotisul, coDjuralionem Calilinae op-
pressit· ό Κικέρων, στρατηγός μεν ων, ?) έπι της στρατηγίας αύτον,
συνηγόρησεν ύπέρ τοϋ ΜανιΛείου νόμου, ύπατος δέ, περιεστειΧε
την τοϋ Κατι.Ιίνα σννωμοσίαν. Hic liber mihi puero valde pla-
cuit, ?) βίΰΛος αν τη Λίαν ηρεοέ μοι παιδί όντι (1).

Σημ. Ιδιότητας τοιαύτας, οποίας ημείς σημαίνομεν συνήθως δι'
άπλης ονομαστικής παραθετικώς, ώς συνε.Ιήφθη χαχοϋργοτ,
πτης, οί Λατίνοι έκφερουσι προτάσσοντες προ αυτών τά μόρια tam-
qvam, ώς, qvasi, ώσάν, liti, ώς,τίρ' την δέ ομοιότητα δηλοϋσι διά
τ&ν μορίων sic—ut, lamqvam' οιον, Sic eos traclat, ut furcs·
οΰτω μεταχειρίζεται αυτούς, ώςπερ κ.Ιέπτας (2).

77fp2 r?7c Ό νομαστιχής,
102. Η ονομαστική χρησιμεύει ώς ύποκείμενον της προτά-

(4) Οί "Ελληνες προςθέτουσι μετοχην συυν'θως είς τοιούτους προςοιορισμους
κατά τταράΟεσιν έ—'.φερομένους. Ταύτα εμαθον ετι -παις ών. Άτεδημουν τριή-
ραρχων. Έ-1 τοιηνδε ου σαν Σικελίαν οί Αθηναίοι στρατεύειν ώρμτ,ντο (Θοϋκ.
6, 6). Μεγαρεΰσιν, όμόροις ούσ-.ν, ήττείλουν (Ίσοκ. Φι λ. 53).

(2) Έν ανίράσιν ούτως άνοήτοις, ώςττερ οί -αΓοες (Π). Γοργ. 46-ί). Πλείω
ττερί τοιούτων προςόιορισμών έν τή έλληνικη γλώτση [Βλ. έν Άσωπ. μ. συν-»
Κεφ. Γ.
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σεως, η ως κατηγορούμενον οταν συνάπτεται μετά τών ρημάτων
sum, είμϊ, fio. γίνομαι, evado, άποβαίνα), άναΰείχνυ μαι, coaneo,
μένω' μετά τών παθητικών δέ ρημάτων, τών καλεΊν, άναδεικνύειν,
νομίζειν, σημαινόντων συντασσόμενη, δ^λοί ο,τι τις καλείται, ανα-
δεικνύεται, νομίζεται. Caesar fuit magnus imperalor, ό Καίσαρ
ητο μέγας στρατηγός. Τ. Albucius perfectus Epieureus evasit
(Κικ. Βρουτ. 35)" Τίτος ό ΑΛβούκιος άνεφάνη τέ.Ιειοο. 'Επίκουρείος.
Numa crea tus est rex, ό Ν ου μας άνεΰείχΰη βασι.Ιεύς (1).

ΙΤερί τής Γενικής.

§. 1Θ3. Κατά γενικην πτώσιν εκφέρεται τό πρόσωπον η πραγ-
μα, οπερ εχει, ή εις $ υπάρχει 'ή ανήκει τι έν σχέσει συγγενείας,
κτήσεως, καταγωγής, ή ώς έργον ή ιόιότης αέτόύ' Filius Cicero-
nis, νέος Κιχέρωνος. Horli Caesaris, κήποι Καίσαρος. Tabula
Apellis, είκών του ΆπεΑ.Ιοϋ, γραφείσα υπ αυτού. CoDSvetudo πο-
slri temporis, εθος τών ημετέρων χρόνων.

Σημ. ά. Η γενική αύτη καλείται γενική κτητική (genitivus
possessivus). Σημαίνει δέ ποτέ μεν τό ενεργούν πρόσω—ον ποτέ δέ
τό πάσχον τό διά τού μετ αυτής συνημμένου ουσιαστικού δηλουμε-
νον, ώς injuriiE Prseloris, αί τού Πραίτωρος είς άλλους αδικία*
(active). injuriae civium, άς οί πολϊται ύποφέρουσι (passive). Το
δέ δ:ά της γενικής δηλουμενον σημαίνεται ένίοτε καί δι' επιθέτου*
ώς beliuiU ser\Tle=beIlLim servorurn, δου.Ιιχός ή τών ΰού.ΐων
χό.Ιεμος.

Σημ. β'. Ενίοτε παραλείπεται ή λέςις εις ήν αναφέρεται ή γενική
α:5τη, καί μάλιστα ή aides ή teinplum πρό της γενικής τού ονόμα-
τος τών θεών, τηρουμένης μόνον της είς αυτήν ανηκούσης προθέσεως.
Veotum esl ad Vesl;e, η.ίθομεν είς της'Εστίας, τουτέστι τον ναον,
κατά τά Ελληνικά, είς διδασκάλου, έν "Αδου (2).

(V) Κϋρος στρατηγός απεδείχθη. Γωβρύας ψευδής φαίνεται (Ξ. Κ. Π. 5, 2,
4). Ό άδελφός μου ζημία μάλλον ή ωφέλεια έστιν (Ξ. Ά—. 2, 3, 4).

(2) ΜανΟάνειν έν κιθαριστοΰ (Πλ. Θεαιτ. 206). Τό εν Ασκληπιού ίίδωρ (Ξ.
'Απ. 3, 13, 3). Σωκράτης ε φ η ίένάι εις 'Αγάθωνος (Πλ. Συμπ. Ί 74). Είςήλ-
Οον οίκαδε εις εμαυτοΰ (Πλ. Ίππ. Μείζ. 304). Έκ διδασκάλων ά-άλλνάττεσθαι
Πλ. ΙΙρωτ.
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Χημ. γ'. Η γυνή καί ή θυγάτηρ τινός σημαίνονταν ενίοτε τιθεμέ-
νων τών κυρίων ονομάτων τούτων πρό τού κατά γενικήν έκφερομέ.-
νου Ονόματος τού ανδρός και τού πατρός άνευ τών ουσιαστικών fe-
mina, filja. Veraoia Pisoois, ή τού Πείσωνος γυνή. Tallia Cice-
ronis, Τυλλία ή τού Κικέρωνος θυγάτηρ* ώς επί τό "πλείστον επί ξέ-
νων ονομάτων σημαίνεται ούτω και υιός* Ilasdrubal GisgOilis (Λιβ..
25, 37), ό του Γίσχωνος' ωσαύτως και ο δούλος. Flaccus CJaudii,
ό τον ΚΛαυδίου ΰον.ίος ΦΛάχχος (I).

§. 104. Η γενική κτητική συντασσόμενη μ.ετά τού 5Um καί fio,
δήλοι τον εις βν ανήκει τι, μετά τού facio τον ούτινος γίνεται τι
,κτήμα, μετά τών puto, habeo, exislimo τίνος νομίζεται τι κτή-
μα. Την αυτήν σημασίαν εχει ή γενική καί εις τάς φράσεις ταύτας*
Aliqvid est mei judicii, ανήκει εις τήν έμήν κρίσιν' Esse dicio-
nis CariliaginieDsium (Αιβ. 30, 9), άνήκει είς τήν τών Καρχη'
όονίων αρχήν. Facere aliqvid suee diciouis, potestatis, arbitri/,
icp εαυτόν ποιεϊσθαί τι (2).

§. 105. Η μετά του ρήματος SUIU γενική κτητική εξαρτάται πολ-
λάκις άπό τού παραλειπομένου ουσιαστικού, res, πραγμα, proprium,
ίδιον, munus, otYicium, έργον, οπερ όμως · ένίοτε προςτίθεται. Νοα
hujiis temporis ista oratio est, δεν είναι τοΰ παρόντος χαιροϋ ό
jSShc ούτος (τουτέστιν αρμόδιος, ίδιος). Cujusvis iiomiDis est er-
nuJIius, nisi iasipieolis, iυ errore perseverare (Κικ. Φιλ.
12, 12), παντός τό άμαρτάνειν, ούδενός δε, ει ^ή άφρονος, τό έν
τΐ\ αμαρτία η zf/ πΑάντ} εμμένειν (3).

106. Τά άπό μεταβατικών ρημάτων παραγόμενα ουσιαστικά
καί τινα άλλα δέχονται γενικήν, σημ,αίνουσαν τό άντικείμενον τής
ενεργείας, ή το πρόσωπον ή πράγμα εις 8 αναφέρεται ή τών ούσια-

(1) Κλέων Κλεαινέτου, καί ό Κλεαινέτου. Οερίβοια ή Άλκάθου. Τήν Σμι-
κυΟίωνος ούγ όρας Μελιστίχην ; (Άριστ. Έκκλ, 46).

(2) Ού Κρέοντος τιροστάτου γεγράψομαι (Σο'-Ρ. Ο. Τ. 41 Ί). Έξήν Σωκράτη
των Τριάκοντα γενέσθαι (Λυσ. 18, 5). Γράφε με τών ίκετεύειν έηιΟυμούντων
(—·· Κ. Π. 4, 3. 21). Οί Πέρσαι τήν Άσίαν έαυτών ποιούνται (3. 'Αν. 'ί, 33),

(3) "Εστίν άρα οικα'ου άνορος βλάπτειν ; (Πλ. Πολ. I, 335),' Ού τταντος αν-
δρός Ιστ-.ν εκλέςασθαι (Πλ. Γοο-'. 300),
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στικών έννοια. Indagafio veri, ?} τής άΛηθείας άνίχνευσις. OdtuijQ
hominum, τό τών ανθρώπων μίσος. Liberlas dicendi, ?) τοϋ Λε-
κ γειν είενθερία. ^

Σ/ιμ. Η γενική αύτη καλείται έξ αντικειμένου (genilivus objcclf-
TUs). ϊό δέκατα ταύτην έκφερόμενον είναι ή τό δεχόμενον τήν διά
τοϋ ουσιαστικού δηλουμένην ένέργειαν, ή τό ένεργοϋν αυτήν πρόσω-
πον' επειδή araor dei σημαίνει την πρός τον θεό ν άγάπην ημών και
τήν τοϋ Οεοϋ προς ήμάς άγάπην. ΐί σειρά του λόγου όμως ορίζει
οποτέροις πρέπει νά έκληφθή ή γενική αυτη. Ποος αποφυγήν τής άσα-
φείας ταύτης δέχονται τά φιλική ν ή έχθρικήν διάθεσιν σημαίνοντα
ονόματα αντί της άπλης γενικής αίτιατικήν μετά τών προθέσεων 1Q,
erga, adversum. Odium EDulierum, ro γυναικών μίσος, καί
σαφέστερον, Odiam in hominum universum genus (Κικ. Τουσκ.
4, II)' μΐσος κατά σύμπαντος τοϋ ανθρωπίνου γένους (1).

Σημαίνει λοιπόν ή γενική αύτη ό,τι καί ή συντακτική αιτιατική
τών αυτών ρημάτων, άφ' ών παράγονται τά ονόματα (2).

§. 107. Η τό όλον, άφ'ου λαμβάνεται τι μέρος, σημαίνουσα γε-
νική συνάπτεται μετά αριθμητικών (απολύτων καί τακτικών) κ.αϊ
ποσότητος επιθέτων (ώς pauci, multi), αντωνυμιών, επιθέτουν υπερ-
θετικών καί συγκριτικών, σημασίαν υπερθετικοϋ εχόντων. Magna
p-ars militum, ^ya μέρος στρατιωτών. Alter aecusatorum, ό
ετερος τών κατηγόρων. ΙΙΙί Graecorum, εκείνοι τών ΈΑ.Ιηνων.
Forlissimus Graecorum (3).

Σημ. ά. II γενική αύτη καλείται μεριστική (partilivus). Αντ' αυ-
τής μεταχειρίζονται πολλάκις τήν περίφρασιν διά τών προθέσεων
ex, de, καί ε'ίς τινας φράσεις in, inter. Melior ex duobus. Aliqvis
de iieredibus. Inler omnes unus excellit, είς μεταζύ πάντων

(!) 'Έρως τής γυναικός. Φόβος τών πολεμίων. Επιθυμία χρημάτων. Γραφή
«όνου. Ειρήνη καί ελευθερία τών τοιούτων (Πλ. Πολ. 329).

(2) Έμμονη τοΰ κακού' (Πλ. Γοργ. 479). Εμμένει τώ κακω. ΊΙ τοΰ πν,λοΰ
έρώτησις (ή περί τοΰ πηλοϋ. Πλ. Θεαιτ. \-ϊΊ).

(3) Τών γερόντων τις. Δέκα (πολλοί) τών στρατιωτών. Ό τέταρτος τών παί-
δων. Μόνος πάντων φρονείς. Όρθότατα ανθρώπων λέγεις (Πλ. Θεαιτ. 195). Οί
παλαιότατοι τών Αθηναίων (Ξ, Άπ. 3, 5, ΊΟ).
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διαπρέπει (Κικ. Νομ. 2, 11). Μεριστικόν ούσιαστικόν δμως δεν Si-
χεται τοιαύτην περίφρασιν (ώς pars ex exercitu), άλλά μόνον γε-
νικών (1).

Σημ. β'. Η λέξις ulerqve συντάσσεται συνήθως μετά γενικής τών
αντωνυμιών (uterqve eorum, Dostrum)' εύρηται όμως και μετά
ουσιαστικού ενίοτε, uterqve frater. Τό δε επίρρημα parlim δέχε-
ται καί τάς δύο συντάξεις (partim eorum καί ex iis). Τά ποσότητος
επίθετα -(πολλοί, ολίγοι, τίνες), μη μέρος σημαίνοντα, άλλά το ο-
"Κον ορίζοντα, ουδέποτε συντάσσονται μετά γενικής. Amici, qvos
{ουχί qvorum) mullos babes, oc yiJoi, ους ε χω ποΛΛοΰς. Qvos
y,'ideo esse nonnullos, ους β. Η π ω δτιείσίτινες (Κικ. ύπέρΒαλβ. 27).

Σημ. γ'. Τά έξ άντωνυμιών τοπικά επιρρήματα, τά τον ορον της
-«νήσεως δη7,οΰντα, δέχονται γενικην τοΰ όλου, σημαίνουσαν την δι*
-ί)ς γίνεται ή κίνησις εκτασιν. Εο miseriarum veniurus eram (Σαλλ.
Ιουγ. 4 0)' εις τοσούτον ά,ΘΛιότητος εμεΑ.Ιον νά εΛθω. Εις τά αυτά
Επιρρήματα προςτίθεται ενίοτε προς άκριβέστερον διορισμόν η γενι-
κή loci. Ibidem loci res est, ir τω. αύτω τόπω (ι) χαταστάσει)
μέγονσι τά πράγματα. Αι δέ γενικαί Jocorum, terrarum, gentium
ίίπιτείνουσι συνήθως ετι μάλλον τον λόγον, Ubinam gentium su-
laiUS? που γ9ις έσμέν ; Nusqvam geiltium, ούόαμοΰ (2).

10S. Υ) Με γενικην συντάσσονται καί αί μέτρον, αριθμόν
ποσότητα σημαίνουσα ι λέξεις, δηλοΰσαν τό είδος, τό μετρούμενον η
αριθμόύμενον πράγμα" (Γενική διοριστικη τοΰ είδους η γένους, (g.
;Teneris). Magna vis argenti, /<εΥα π.ΐηθος αργύρου. Yini tresatri-
phorae, τρεΓς αμφορείς οΐνου. Auri navis (Κικ. περί τελ. 4, 37),
;tJotor ^γρυσοδ πλήρες. Flumina lactis (όβιδ.), ποταμοί γάΛαχτος.

[Κ) Άπο τριςχιλ'ων οπλιτών χιλίους άπώλεσεν (Θ. 2, ^8), Έκ τριών εν αν
έλοίμην (Σοφ. Τραχ. 73-ί·).

(2) Οι 1 Αθηναίοι εν τούτω παρασκευής ήσαν (Θουκ. 2, 17). Εις τοΰτό τίνες
άνοιας έληλύθασιν (Ίσοκ. περί Ειρ. 31). Είς τοΰτο άμαθείας ήκω (Πλ". Άπολ.
23). Ούκ οΤσθα, οπου γης εΤ (Πλ. Πολ. 3, 403)'. Πανταχού της γης* ούδαμου
γης. Οί άνω τοΰ γένους (Πλ. Νομ. 878). Οί εγγύτατα γένους (Ίσοκ. 3, 64).
Πόρρω σοφίας. Πόρρω νυκτών. Πρωί της ημέρας. Όψέ της ώρας. Πηνίκα της
•V-έρας; (Άρ. "ΟρΟ. 1498).



136 * ΜΕΡΟΣ Β7. ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΝ.

2) Η γενική αύτη εξαρτάται άπό ονομαστικής η αιτιατικής επι-
θέτων ουδετέρου γένους καί ποσότητος ση μ. αντικών (ώς mullum,
plurimum, nimius κττ.), ή άπό άντωνυμ-ίας δεικτικής, αναφορι-
κής, αορίστου καί άπό τού nifaii. Mullum temporis, πολύ χρόνου'
nibil viriuro, ούδεν δυνάμεων' qvimqvid babui militum, misi,
ο σου ς σζραπώζας εϊχον, επεμψα. Qvid ίιι homiois est ? (Τερ.
εαυτ. τιμ. 4, 6, 7), rt άνθρωπος είσαι ; Ενίοτε ομ.οίς συντάσσονται
τά τοιαύτα επίθετα και μέ άλλην πτώσιν* Tanlum studium, ζο~
σαύεη σπουδή' qvod consilium mihi datis? ζίμε σνμβου.Ιεύεζε ;

Η μετά τών αντωνυμιών καί επιθέτων τούτων γενική είναι πολ-
λάκις ή τών ουδετέρων έπιθέτων τής β' κλίσεως άντί ουσιαστικών
τιθεμένων (Aliqvid pukliri, nihil bon\), ουχί δέ έπιθέτων της γ'
κλίσεως* έπειδή ταύτα εκφέρονται συνήθους κατά τήν αυτήν πτώσιν
τής άφ'ής έςαρτώνται λέξεως, ώς aliqvid memorabile.

3) Γενική συντάσσονται καί τά επιρρήματα sat/s, άλις, abiindc,
άφθόνως, affatim, άδην, nirnis, λίαν, parum, όλίγον. Salis copi-
arum habes, ά.Ιις δυνάμεων έχεις. Parum prudentiae, ό.ίίγην
$ορδνησιν (I).

§. 109. Και ουσιαστικά, γενικην ή αόριστον έ'ννοιαν σημαίνοντα,
συντάσσονται μέ γενικην, δρίζουσαν ή μερικεύουσαν τήν εννοιαν αυ-
τών (genilivus definitivus)* Υοχ voluptatis. Nomen regis. Ar-
bor fici, δένδρον συχής. Ου τω προςτίθεται συχνά κι ς ή τών γε-
ρουνδίων γενική* Consvetudo conlra deos d/sputandi, ε^ος

διαΛέγεσθαι. Αλλάς τινάς τοιαύτας συντάξεις βλ. εν τν\ Δ.
Γ. §. 2S5.

§. 110. Η είς ούσιαστικον προςτιθεμένη γενική ετέρου ουσιαστι-
κού μετά επιθέτου (μετοχής καί άντωνυμ,ίας) προςδιορίζει τήν ού-
σίαν, ιδιότητα, μ.έγεθος, ή έν γένει ποιότητά τινα τού ουσιαστικού*

(1) §. 19—20. Πλήθος άνθρώπων ού σμικρόν* βοών αγέλη* οίνου δέκα αμ-
φορείς* μέδιμνος σίτου. Τριακόσια τάλαντα φόρου (Θ. 2, 13). 'Επί πλείστον
ανθρώπων, (θουκ. 111). "Αλις τούτων* Πώς 'έχεις δόξης τοΰ ΐοιοΰδε πε'οι (Πλ.
3, 456). Ώς είχε τάχους έκαστος. Ίκανώς έπιστήμης- εξει (Πλ. Φιλ. 62)·
Συμμέτρως λεπτότητος και τάχους εχει ν (Πλ. Τιμ. 85). Τό πολύ τής θλίψε ω ς.
Το πλεΛττον της χώρας.
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%ϊιό καλείται αυτη γενική τής ποιότητος (genitivus qvalilatis).
Juvenis mitis ingenii, νέος ήπιου πνεύματος ή χαραχτήρος.
Hospes mulfi cibi (Κικ. προς τους Οίκ. 9, 26), φίΛος πo.Uov σί-
·:ου (ήτοι παλαιός καί πιστός). Exilium decera annorum, dsxae-
ζής εξορία. IIoc non est taoli Jaboris, τοΰτο δεν είναι τοσούτου
•χ όνο υ άζιον.

—γ,μ. ά. Και ή αφαιρετική χρησιμεύει πρός δήλωσιν τής ποιότη-
τος" dtXk ή μεν γενική σημαίνει μάλλον τό είδος καί τήν φύσιν ή
γενικήν τού υποκειμένου ιδιότητα, ή δέ αφαιρετική μερική ν ιδιότητα
μ. όνο ν ή τινα περιστατικά αύτοϋ. Thyum, hominem maximi cor-
poris terribiliqve facie, longo capillo promissaqve barba. Tor
θύον, άνθρωπο ν μεγαΛύσωμον, με ψοδεράν όψιν (ή φοβερόν τήν
δψ'.ν), με μακράν κόμην καϊ καθειμένον πώγωνα. Ενταύθα ή μεν
γενική άφορα γενικήν ιδιότητα δλου τού σώματος, α: δέ άφαιρετι-
και μερικήν. Πολλαχού όμως δεν υπάρχει διαφορά τών δύο τούτων
πτώσεων ή μικρά μ.όνον. Neqve monere te audeo, praestanti
prudentia virum, neqve confirmare, maximi animi borainem
(Κικ. πρός τους Οι'κ. 4, S)' Οΰζε rd συμβουλεύσω σε τολμώ, άν-
δρα έξοχου συνέσεως, νά ενθαρρύνω σε, μεγίστου νοός (ή
ψυχής) άνθρωπον (1). Ηλείο} περί" τούτου ορα έν τη λ. Γ. 287.

2ημ. ίΐς άκλιτα επίθετα ποιότητος σημαντικά είσιν εν χρήσει
καί αί σύνθετοι οράσεις τοΰ modi μετ' άντωνυμίας" hujusmodi,
ejusmodi, illiusmodi, ejusdemmodi, cujusmodi κτλ.

§. 111. Καί επίθετα ρηματικά καί τινα άλλα δέχονται γενικήν,
οιαν καί τά άπό ίημάτων ουσιαστικά (§. 106), τόπον έπέχουσαν τού
αντικειμένου τών ρημάτων, αφ' ών τά έπίθετα παράγονται, διό καί
γενική αντικειμενική υπό τών νεωτέρων λέγεται (genilivus obje-
ctivus). Τοιαύτην γενικήν δέχονται'

1) Αί έπιθετικήν μόνον σημασίαν εχουσαι ενεργητικαί μετοχαί
ένεστώτος χρόνου καί τά είς ax λήγοντα επίθετα" amans (aman-
lior, amantissimus) partiae, φιλόπατρις, tempus edax rerutn,
πανόαμάτο)ρ γρού'ος.

(1) Η ερμηνεία τών χωρίων τούτων δεικνύει πώς ημείς έκφράζομεν τήν γε-
νικήν καί ά'ραιρετικήν ταύττ,ν, ήτις επέχει τόπον άπλοΰ Ιπιθέτον,
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2) Τά εφεσιν, γνώσιν, πεΐραν καί'τά εναντία τούτο)ν σημαίνοντα;
Cupidus gloriae, επιθυμητής δόξης, ρι.Ιόόοζος, perftus belli,
έμπειρος ποΧέμου, έμπειροπόΛεμος, memor beneficii, μνήμων
τή-ς ευεργεσίας, εύγνώμων. Jurisconsultus (καί jureconsultus),
νομομαθής' conscius sibi tanti facinoris (καί facinori ένίοτε μέ
δοτική ν, Σαλλ. Κατ. 34), συνειδώς έαντώ τοσαύτ7}ν χαχονργίακ.

3) Τά δύναμιν, κατοχήνν μετοχή ν, ένοχήν καί το έναντίον δη-
λούντα. Compos menlis, έμψρων impotens eqvi regendi, ανίκα-
νος όιευθύνειν ιππον' particeps consilii, μετέχω?· βουβής' reus
furti, ένοχος χΛοπής.

4) Τά πληρωτικά καί στερητικά συντάσσονται γενική καί αφαι-
ρετική. Τά δέ inops, άπορος, καί pauper, πτωχός, γενική μόνον,
ετι δε και το plenu^ συνηθέστατα. Τά similis καί dissimilis γε-
νική καί δοτική, το propius συνηθέστερον γενική, πρβ. Δ. Γ. §.
290. (I).

§. 112. Τά μνήμης καί λήθης σημαντικά ρήματα δέχονται το άν-
τικείμενον κατά γενικήν* οιον τά memini, ένθυμοΰμαι, reminiscor,
άναμιμνήσχομ&ι9 obliviscor, Λησμονώ, {σπανίως τό recordor,
ανακαλώ είς τήν μνήμην μου)' έ'τι δέ τά admoneo, commoneo,
παραινώ, commonefacio, ύπομιμνήσχω. Oblivisci decoris et
officii, έπιΛανθάνεσθαι τοΰ πρέποντος χαϊ καθήκοντος {(Σ).

Σημ.. Τα. μνήμης καί λήθης καί μάλιστα τό rnemioi, συντάσσον-
ται καί με αίτιατικήν πολλάκις* τά δε admoneo, commoneo, com-
monefacio μέ αίτιατικήν άντωνυμίας ουδετέρου γένους. Καί ή ορά'
σι ς venit mihi in mentiim, έρχεται είς τήν μνήμην μου, δέχεται
τήν γενικήν" ώς Venit mihi PJatonis in mentem, έπή.Ιθεν είς τόν
VOVV μου ό ΙΙΛάτων.-Πρβ. Δ. Γ. §. 291 (3).

§. 113. Τό ρήμα misereor (miseresco), οίκτειρω καί τά άπροσω-
πα miseret, pigef, pcenilet, pudet, perlaesum est δέχονται κατά

(1) Γενική συντάσσονται καί έν τη ελληνική πάντα τά τοιαύτα επίθετα* βλ.
Άσωπ. μ. συντ. Κεφ. Γ' §. 24.

(2) Ούτω καί παρ' 'Έλλησι τά αυτά. Βλ. Άσωπ. μ. -υντακτ. Κεο. Γ, §. 4.

(3) Καί έν τη ελληνική μέμνημαί τίνος καί τινα* ούτω καί τά ενθυμούμαι,
άναμιμνήσκω <ι«ί μνημονεύω, δέχονται ενίοτε καί αίτιατικήν.
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γενικην τό άντικείμενον, δι δ τις μεταμελεΐται., αίσχύνεται, τό δε
ύποκείμενον, οπερ μεταμελεΤται κλπ. κατ' αιτιατικην. miseret me
fralris, οίχτείρω τον άδε.Ιφόν. Suae qvemqve fortunae pcenilet,
έκαστος δεν άρεσκέ'ται εις την ιδίαν τύχην. Τό δέ pudet δέχεται
κ,ατά γενικην τό πρόσωπον, όπερ τις αιδείται η αίσχύνεται. Pudet
irie deorum liominumqve (Αιβ. 3. 19), αιδούμαι θεούς και αν-
θρώπους*

§. 1 14. Τά ένοχην, αίτίασιν-, κατηγορίαν, καταδίκην, ελευθερία ν
σημαίνοντα ρήματα δέχονται κατά γενικην τό ο νου. χ του εγκλήμα-
τος, δι' ό τις κατηγορείται, καταδικάζεται κ. έ. Accusare aliqvem
furli, κατηγορώ τίνος χ.Ιοπην. Damnare repetundarum, χα-
ταδίκάζω, η καταγιγνώσχω τινός κάκωσιν της επαρχίας. Absol-
yere aliqvem improbitaiis, απολύω} έ.Ιευθερώ τίνα της cpaυ.Ιό-
ζητος (I).

. Σημ. ά. Σημειωτέαι καί αί φράσεις' damnatus ambitns, καταδι-
κασθείς διά παράνομον σπουδαρχίαν' judicalus pecuniae, κατα-
δικασθείς είς άποτισιν χρημάτων' καί interrogare aliqvem am-
bil us (Σαλλ. Κατ. 18)' ένάγειν τινά ή %αζ?]γϋρεΐν ενεχα όημοχο-
πίας, η ενεχα παρανόμων μέσων προς έπιτνχίαν άρχης.

Σημ. β'. Τά ρήματα accusare, postulare, daranare δέγονται
πολλάκις την άφαιρετικην crimino (έπ αίτια η έγχ2ήματι) μετά
γενικής. Damoatus est crimioe repetuodarum, celeris criinini-
bus absoluius, δια μεν τάς iv zfi έπαρχία καταχρήσεις κατεδικά-
σθη, τών Λοιπών δ έγχΛημάτων άπε.ίύθη" ετι δε καί την πρόθεσιν
de* Damaare aliqvem de veneficio διά φαρμαχείαν, de vi, διά.
βίαν. Ετέρας συντάξεις τών ρημάτων τούτων καί άλλας άλλων ο-
μοίων βλ. έν τη Δ. Γ. §. 293.

115, II αγοράς καί πωλήσεως τιμή, μη ακριβώς οριζόμενη δι'
αριθμού, άλλά διά τών ποσότητος επιθέτων καί τοΰ nihilum, ση-
μαίνεται διά της γενικής tanti, qvanli, pluris, minoris, η διά της
αφαιρετικής maguo, plurimo, parvo, minimo, nibilo, nonnihi-

(\) Τήν όμοίαν παρ' Έλλητι σύνταςιν τούτων 3λ, Άσωττ. μ.' συντακ. I'. 5,
κ7.ί Κεο. ΙΑ7. 2.

(ΑΛΤ. ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΝ.) 10
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1υ. Τά δέ ρήματα duco, facio, liabeo, pendo, puto, taxo και τό
SUm σημαίνον, είμαι άζιος, τιμώμαι, δέχονται τήν γενική ν ταύτην..
Qvanti Chrysogonus docet? (ίουβενάλης 7, 176), πόσου διδά-
σκει ό Χρυσόγονος-, Qvanti oryza empla est? Parvo. (όρατ.
Σατ. 2, 3, 156), πόσου ώνήθη ή όρυζα) μικρού. Dalames unus
pluris apud regem fiebat, qvam oinnes aulici (Κορν. έν βίο>
Δατ. 5), Τόν Λατάμην μόνον π.Ιέον έζίμα ό βασι.Ιευς ?) πάντας
αύΛιχούς (J).

Σημ. Το ρήμα ΠΟΠ facio, ποιούμαι, συντάσσεται έν τή συνήθεια
μετά τών γενικών floci, nauci, assis (uoius assis), leruncii, ση-
μαίνον, <?Y {αχρώ η ούόενΐ λόγω ποιούμαι τι, είς ουδέν Λογίζομαι.
Judices rerapublicam flocci nou faciunt (Κικ. πρός τούς Οικ.
4, δ), οίΰικασταί είς ουδέν τήν πόΛιν Λογίζονται, ή, ουδέ μικρόν
γροντίζουσι περί τής πόΛεως (2). Η δέ φράσις lanti est σημαίνει,
ότι είναι τι πο.ΙΛοΰ άξιον, ώστε πρέπει νά υποφέρη τις υπέρ αυτού
κόπον ή κίνδυνον. Est mihi tanli, Qvirites, hujus invidiae tem-
pestatem subire, dunimodo a vobis belli periculum depella-
tur (Κικ. Κατ. 2, 7)' 'Αξίζει (r, δέχομαι), ώ 'Ρωμαίοι, rd νπο—
φέρω τήν τρικυμίαν τού μίσους τούτου, άρχει μόνον νά άπομα-
χρννθή άφ υμών ό του πο.Ιέρου κίνδυνος.

§. 116. Τό" τριτοπρόσωπον ρήμα interest, μέΛει με (μοι), δια-
φέρει μοι, έχει ώς υποκείμενον γενικην ή τήν τού θηλυκού γένους τών
αντωνυμιών άφαιοετικήν mea, tua, sua, aostra, vestra. Τήν αυτήν
σημασίαν καί σύνταξιν μετ' αντωνυμιών έχει καί τό refert, 6'περ
σπανιώτεοον δένεται κατά γενικήν τό υποκείμενον. GaesaT dicere

1 /u 4 V

solebat non tum sua qvarn reipublicie inlerresse, ut salvus
esset (Συετων. ίουλ. 86)" ό Καίσαρ εσυνείθιζε νά Λέγ?} οτι δεν μέΛει
(διαφέρει) αυτόν τοσούτον όσον τήν πόΛιν νά ήναι αυτός άβΛαΰής,
ήτοι, συμφέρει τή πόλει μάλλον ή αύτώ ή σωτηρία αυτού. Clodii

(Ι) Πολλού ώνεΐσθαι, πρίασΟαι, κτασθαι, πωλείν, ά-ποοίδοσΟαι. Δόςα χρημά-
των ουκ ώνητή (Ίσοκ. πρός ιΝικ. 32). Ιίαί τής ψυχής αν τούτο -πριαίμην. Μι-
σθού Τιμοκοάτης νόμους ε'ςάγει (Δημ. 24, 66). Χρημάτων έπικουοεΓν. (Πλ·
Πολ. 575). Πλοία χρημάτων κεκτημένα (Θουκ. 4, 26).

(2) Πο:οϋυ.χ( τι περί πολλού, πλείονος, ολίγου.



ff

ΚΕΦ. Β . ΠΕΡΙ ΓΕΝΙΚΗΣ. §. 116 — 117. 141

intererat Milonera perire (Κικ. υπέρ Μιλ. 21), τον Κλώδιον
έ'μελεν, ή, ό Κλώδιος είχε συμφέρον νά ψονευθή ό Μίλων. Qvid
tua id refert ? (Τερ. Φορμ. 4, 5, 11), τί σοι μέλει τούτου ; Περί
τινοϋν αλλο>ν συντάξεων τούτων βλ. Δ. Γ. 295.

117. ά. Η έν-ςτόλεσιν ή μικραΐς νήσοΐς διαμονή καί στάσις δη-
λούται τιθεμένων τών δνομάτο^ν τών πόλεων καί μικρών νήσων, τών
κατά τήν ά καί ζ' ν.λίσιν κλινομένουν, καθ' ένικήν γενικήν* RoniiC
esse, έν 'Ρώμη διατρίΰειν. Rhodi vivere, έν 'Ρόδαι ζην. Corin-
ihi habiiare, έν Κορινθω οίκεΐν κατ'άφαιοετικήν δέ τά λοιπά
τούτων ονόματα, ά βλέπε κατωτέρω εν τή άφαιρ. §. 158 (1).

Σημ. ά. Ενίοτε όμως, αλλά σπανίως, καί ονόματα μεγάλων νή-
σων απαντώνται -κατά γενικήν έν τή αυτή σημασία" Coaon Cypri
\ixit (ϊνορν. έν βίο.» Χαβρ. 3), ό Κόνων εν Κύπρω έ'ζησεν.

Σημ.. β'. 0 είς ταύτην την γενικήν προςτιθέμενος προςδιορισμός
επιφέρεται κατ' άφαιρετικήν, με τήν πρόθεσιν in καί άνευ ταύτης
ενίοτε. Οταν ομο^ς προήγηται τού κυρίου ονόματος ή λέςις urbs,
oppidum, insula, τότε έπεται τούτο κατ' άφαιρετικήν άπλήν" Ci-
mon in oppido Citio morluus est (Kopv. εν βίοι ΚιμΓ3), ό Κίμων
έτελεντησεν έν τι} πόλει Κιτίω. Iri insula Samo (Συετ. Οκτ. 26),
έν τ\\ νήσώ Σάαω. "Βλ. Α. Γ. 296.

Γί1. Ωσαύτως κατά γενικήν εκφέρονται επί διαμονής καί στάσεως
καί αί λέξεις domi, ,οίκοι, humi, χαμαί' έτι δέ καί αί bclli καί
miiiticB μετά τής domi συνδεδεμέναι κατ' έφέλκυσιν. Sedere do-
mi, bami jacere. Srepe imperalorum sapienlia cooslituta est
salus civitalis aut belli aut dorai (Κικ. Βρουτ. 73)" Πολλάκις
διά τής τών στρατηγών συνέσεως άτζεκατέστη ή έν ειρήνη ή έν
ζτολέ/ιω της πόλεως ή σωτηρία. (Αλλως όμως λέγουσιν in bcllo, iα
rnilitia).

Σημ. Η λέξις domi έν το ι αυτή σημασία δέχεται πολλάκις κατά
γενικήν τό ονομα τού κτήτορος ή άντ' αυτού κτητικήν άντωνυμίαν"
Marcus Drusus occisus est dorni Ca3saris, ό Μάρκος /Ιροΰσος

(i) Οί "Ελληνες μεταχειρίζονται ή άπλήν δοτική ν, λέγοντες, Μέγαρο?, Με-
λίτη, Μαραθώνι, ΆΟήνησιν ή μετα τής έν προθέσεως, έν ΛΙαραΟώνι, έν 'Αθή-
ναις. Πλείω βλ. τ-y.o' Άσωπ, iv τώ μικρώ συντακτ. Κεώ. e\ '*

10'
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εφονεύθη έν τή οικία τοΰ Καίσαρος. Βλ. καί άλλ ας συντάξεις τών
λέξεων τούτων έν τη Δ. Γ. §. 296.

§. 118. ά. Αντί ονόματος κατά γενικήν κτητικήν έκφερομένου
απαντώνται ενίοτε αί κτητικαί άντωνυμίαι, είς άς πολλάκις προςτί-
θεται έν παραθέσει όνομα κατά γενικήν. Pater.. meus, ό έμός πα-
τήρ' ista domus tua est, αϋΐη ή οικία είναι σή' nulia iua epi-
stola, ουδεμία, επιστολή σου' Tuum, hominis simplicis, peclus
viclimus (Κικ. Φιλ. 2, 43), τό σον, ανδρός αφελούς, στήθος (\jrv-
χην) εϊδομεν. Mea unius operH respublica salva esl (S αύτ. εις
Πεισ. 3)" Έμου μόνου εργασία (η φροντίδι) σώζεται ή πόλις.
Veslra ipsorum causa, ύυών αυτών ενεκα (1).

β'. Αντί τής γενικής τών προσωπικών άντο>νυμιών, ώς γενικής
αντικείμενου (§. 106), μεταχειρίζονται τήν γενικήν τής τοϋ ουδετέ-
ρου γένους κτητικής άντωνυμίας raei, tui, sui, noslri, vestri. Ha-
bctis ducem memorem vestri, oblitum sui (Κικ. Κατ. 4, 9),
εχετε σζρατηγόν υμών μέν μνήμονα, έαυτοϋ δέ επιλήσμονα. Pudet
nie vestri αίσχυνομαι ύμάς. Grata raihi vehementer est memo-
ria nostri iua. (Κικ. πρός τους Οίκ. 12, 17), Jlay ευχάριστο?· μ ο ι
είναι, δ,τ ι μ' ένθυ ιιεΐσαι (2).

γ . Επί διαιρέσεως όλου ώς μεριστικήν γενικήν τών αντωνυμιών
BOS, vos μεταχειρίζονται τους ετέρους τύπους τής γεν. πληθ. ιΐο-
sfrum, vesirum, ουχί δέ τους nosfr/, vestri. Magna pars noslrum
μέγα μέρος έξ,ήμών. mulli veslrum, noJJol εξ υμών. Οταν
όμως ήναι δ λόγος περι το% ανθρώπου ώς έκ μερών συνθέτου, λέγουσι
mei, tui, sui, nostri, vestri· οίον, noslri melior pars ammus est
(Σεν. φυσικ. έρωτ. 1, έν προοιμ.), ro κρειττον μέρος ήμών είναι ή
ψυχή. Σπανίως όμως μεταχειρίζονται τάς γενικάς nosirum, vesirum
αντί τών uostri, vestri ώς γενικήν άντικειμένου. Cupidus vestrum
(Κικ. Βέόρ. 3, 96), επιθυμητής υμών. Cusios urbis et veslrum
(Κικ. Κατ. 3, 12), <ρύΛαζ τής πόλεως και υμών.

(1) Είοον τήν σήν άνδρείαν καί μεγαλοφροσύνην, άναβαίνοντος επί τον όκρί-
βαντα (Πλ. 194).

(2) Εύνοια έρδ> τή σή (Πλ. Γοργ. 486). Οί Λακεδαιμόνιοι φόοω τώ ήμετέρω
Ττολεμησείουσιν (— φόβω ύμών. Θουκ. 1, 33).
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Σ.γ,μ. Γενική συντάσσονται καί αί λέξεις causa, ενεκα, gralia,
χάριν, opera, εργασία, (ή διά μέσου), instar, δίκη ν' ώς Exempli
gratia, παραδείγματος χάριν' dicis causa ή gralia, Λόγου χάριν'
c&usa amicorum τώνφί.Ιων ενεκα, instarurbium, δίχην πόΛεων,
εν ειδει πόΛεων.

Περί τής Αοτικής,

119. Κατά δοτική ν εκφέρεται τό πρόσο>πον ή πράγμα, ούτι-
νος χάριν γίνεται ή υπάρχει το υπό τού ρήματος δηλούμενον. Clia-
rondes et Zaleucus Jeges civitatibus suis scripserunl (Κικ. Νομ..
2, 6), Λαρώνδας καί ΖάΛεϋκος νόμους εθεντο ταΐς ίδίαις πόΛεσιν.
Ν ο η scholee sed vitae discimus (Σεν. Επιστ. 106), ουχί τού σχο-
Λείου, άλλα του βίου χάριν διδασκόμενα. Orabo nato fillam
(Τερ. Ανδ. 1, 3, 1), αίτήσοιιαι τώ υίω τήν θυγατέρα (1).

Σημ.. ά. Η δοτική αυτη ήτις δεν αναφέρεται είς μίαν μόνην λέ-
ξιν, ώς επί τών εξής περιπτώσεων, αλλ' είς ολην τήν πρότασιν ή είς
τό κατηγορούμενον, καλείται δοτική χαριστική ή άντιχαρτστική,
(dativus comwodi καί iocommodi).

Σημ.. β . Η τοιαύτη δοτική δυνατόν είναι έν πολλοίς νά τραπή
εις γενικην κτητική ν, συναπτόμενη μετά μιας λέξεως τής προτάσεως
άντι ν' άναφέρηται είς όλην τήν πρότασιν. Is fiais populaliouibus
fllit (—populatioDum.. Αιβ. 2, 30), τούτο ητο τό τέΛος τών Λεη-
λασιών. Murena Jegaius Lucullo fuit (=Luculii. Κικ. υπέρ
1\Ιυο. 9), ό Μυρήνας ην πρεσβευτής του ΑευκοΰΛΛου. Δυνατόν προς-
έτι ή έννοια τής δοτικής, νά έκφρασθή καί διά προθέσεως. Ε bestia-
rum covporibus multa remedia morbis et vulneribus elegi-
mus (=contra morbos et vulnera. Κικ. περί φύσ. θεών 2, 64).
άπό τών σωμάτων τών ζωων ποΛΛά φάρμακα τών πΛηγών καί
ασθενειών λαμβάνομεν. Ουδέποτε όμως ή δοτική μόνη σημαίνει
ύπεράσπισιν, επειδή τούτο δηλούται πάντοτε διά τής pro μετ' άφαι-
ρετικής. Bicere ρτο aliqvo, υπέρ τίνος Λέγειν. Pro palria mori,

(1) Σόλων νόμους Άθηναίοις εθηκε. Ού τώ πατρί καί τή μητρί μόνον γεγεν-
νήμεθα, άλλα καί τή πατρ'ν. (Δημ. 18. 20ο). Σωκράτης άξιος θανάτου ε'στί τ^
πόλει (Ξ. Λ. Ί. 1).
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υπέρ πατρίδος άποθνήσχειν. Hoc non contra me est sed pro me.

Σημ.. γ'« Η μετά του facio, fio καί qvid η fdem δοτική σημαίνε*
πολλάκις τό ώς προς, οπερ καί δι'.αφαιρετικής ενίοτε σημαίνεται,
Qvid ? Eupolemo non idem Verres fecit? (Κικ. κατά Βέόό. 4,
22), Τι; δεν εχαιιε τό αυτό ό Βέρρης και ώς προς τον ΕϋπόΛερον ;
Qvid mihi futurum est ? τί εστ αι ώς προς ε α ε;

Σημ. δ . Η κατά δοτικην έκφερομένη μετοχή σημαίνει πολλάκις
τό πότε η υπό τίνα περιστατικά δείκνυταί τι. Siia Anlicyra est ία
Locride Iaeva parte sinimi Coriothiacum inlrantibus (Αιβ. 267
26), τω είί,ιόντι τον Κορι-νθιαχυγ χόΛπον χειται προς δεζιά ή Αν-
τίκυρα εν Λοχρίδί (I).

§. 120. ά) Πολλά ενεργητικά ρήματα συντάσσονται έκτος της αι-
τιατικής, της τό άντικείμενον της ενεργείας δηλούσης, και με δοτι-
κην σημαίνοΰσαν τό πρόσωπον η πράγμα, είς- ο απευθύνεται, η S
άφορα η ενέργεια αύτη. Την δοτικην τα,ύτην 'καλοϋσί τίνες δεύτερον
άντικείμενον. Τοιαύτα ρηματά είσι τό do, δίδω, Irado, παραδίδω,
tribuo,παρέχω, dico, Λέγω, debeo, όφεί.ΐω, monslro, δεικνύω9
καί άλλα τινά όμοιας φύσεως, ά βλ. έν τη Α. Γ. 242 (2).

Σημ. Η δοτική αύτη δυνατόν νά τραπη εις γενικην, ώς καί η α-
νώτερο} έν 119 σημ. β', η είς αιτιατικην μετά της προθέσεως ad,
όταν ηναι ο λόγος περί κινήσεως. Dare alicni litteras, δίδειν τινϊ
έπιστο.Ιην, ίνα πέμψη η κομίση άλλάχοϋ. DareliUeras ad aliqvem,
γράφειν η πέρπειν επιοτοΛτχν προς τιγα. Βλ. Α.. Γ. 242 σ. β',

β') Την αυτήν σύνταςιν δέχονται καί διάφορα άμετά,βατα ρήματα,
δηλούντα ψυ.χικην διάθεσιν η κ ατά στα σι ν, άναφερομένην εις πρό-
σωπον η πραγμα* οίον τά σημαίνοντα ώφέλειαν η βλάβη ν (prosuiD,
obsum, noceo), ύπεράσπισιν, εύνοιαν, μέριμναν, υπα.κοην καί τά
τούτοις εναντία" έτι δε καί τά desum, ελλείπω, nubo, ύπανδρεύο-

(1) rH διαοάντι τον ποταμον προς Ισπέραν οδός επί Αυδίαν φέρει (Θουκ. 2,
49). Έπίοαμνός εστί πόλις εν δε£ια είςπλέοντι τον Ίόνιον κόλπον (Θουκ. 1, 24).

(2) Ώςαύτως-καί εν τν) Ελληνική" ΜισΟόν όιδόναι τοις στρατιώταις* διανέ-
μειν χρήματα τοΐς πολίταις* άσφάλειαν παρέχειν τοις φίλοις* χρήματα πολλοίς
οφείλειν* βοήθειαν πέμπειν τινί" λέγειν τινί τά πεπραγμένα* όνειδίζειν τινί δει-
λίαν* όιαλλάττειν τινά τινι" κλπ. Βλ. Άσωπ. μ. συντακ. Κεφ. ΙΑ7. § 4.
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μαι, propinqvo, πλησιά£ο>, videor, δοκώ' έτι τά άπρόσωπα ac-
cidif, conlingit, evenit, libet, licet, καί αί ©οάσεις obviam eo,
συναντώ, praesto sum, πάρειμι, είμαι έτοιμος, dicto audiens sum,
πείθομαι, και άλλα τοιαύτα, α βλέπε έν τή Δ. Γ. §. 244 (!)..

Σημ. Τινά τούτων ομως .συντάσσονται δοτική καί αιτιατική κατά
διάφορο ν σημασίαν. Τά meiuo, timeo, caveo, αιτιατική μεν συν-
τασσόμενα σημαίνουσι, φοβούμαι, προφυλάττομαί τινα, δοτική δε,
φροντίζω, μεριμνώ υπέρ τίνος. Prospicio, provideo, δοτική μέν,
πρόνοιαν εχω τινός, αιτιατική δέ, π ορίζω, παρασκευά ζω τι. Tem-
pero aliqvid ρυθμίζω, tempero lastitiae, μετριάζω. Βλ. καί άλλα
έν τή Δ. Γ. §. 244 έν τα"ίς σημ.

§. 121. ά.) Τά μετά τών προθέσεων ad, ante, circum, (con), de,
ex, in, inter, ob, post, sub σύνθετα'ρήματα δέχονται κατά δοτι-
κήν το δεύτερον τούτο άντικείμενον. Οταν όμως ήναι άναγκαιον νά
όρισθή ακριβώς ή διά τών συνθέτουν τούτων ρημάτων τοπική σχέσις,
τότε επαναλαμβάνεται συνήθως ή πρόθεσις πρό τής συντακτικής αυ-
τής πτώσεως. -MTerre reipublicae magnam utililatem, μεγάλην
c f{ πόΛει τταρέχειν ώφέΛειαν. Urbs bostibus erepla est, ή πόλις
έσώθι} άπό τούς εχθρούς. Ad nos multi rumores afFeruntur,
πολλαΐ (ρήμαο κομίζονται προς ήρας. Betraheve annulum de di-
gito, από τον δακτύλου ά(ραιρεΐν τον δακτύλιον. Imponere in
cervicibus homiaum sempiiernum domiaum, διηνεκή.δ εσπότην
επιβάλλε ιν είς τόν τράχηλο ν τών ανθρώπων (2).

Σημ. Τινά μετά της ad σύνθετα ρήματα δέχονται συνήθως άντι
δοτικής αίτιατικήν μετά τής ad. Τοιαύτα δέ είσι πρό πάντο^ν τό
addo, adjicio, adjungo, προςθέτώ, applico me ad virtutem,

(\) Ώσαύτοος καί Iv τr, Ελληνική -α οργίζομαι, επιτιμώ, αμφισβητώ, ε'κω,
βοηθώ, άμύνω, υπηρετώ, «δουλεύω, πλησιάζω, ακολουθώ κλπ. ετι δέ τά απρό-
σωπα δοκει, συμφέρει, πρέπει, προσήκει, μέλει.

(2) Ούτοκ ένίοτε καί τά σύνθετα ελληνικά άπό της αντί, εν, επί, παρά, περί,
προς, συν, Οπό, όμοϋ. Άντέ/ειν τοΓς πολεμίοις,· εμμένειν ταις συνΟήκαις, έπιέ-
ναι τοΓς όπλίταις, παραμένειν τοις· σύμμαχοις, περιπίπτειν συμφορά, προςοικεΓν
ποταμοίς, συνοικεΐν γυναικι, ύποκεΐσΟαι τώ άργοντι, ομονοεί ν τινί. Λέγουσιν
ομως καί εμμένει ν εν τη τάςει, έμπίπτειν είς φρέαο. άλοιτα ουκ Ιστιν έν τώ
δυλάκω (Άριφ. Γ?λ, 7G3).
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άφικξ,ονησΛ είς τήν άρετήν, ad philosophiam, σπουδάζω περί ζήν
(γιΛοσοψίαν. Τά δε μετά της cum σύνθετα έπαναλαμβάνουσι συνή-
θως τήν πρόθεσιν* Confero, comparo aliqvid cura aliqvo, συ"}—
κρίνω τ ι π ρόςτι. Coojungo eloqvenliam cum pbilosophia, σι;κ·
Jeoj r^r ρητοριχήν μετά τής φιλοσοφίας. Ενίοτε ομως συντάσσον-
ται καί δοτική* Parva componere magnis, σμικρά μεγάλοις πα-
ραβάλλειν,συγκρίνειν. Αείποτε. δε commutlio aliqvid cum aliqvo,
κοινόω ζι τινί. Περί tivcov αλλ6iv σύντάξεων βλ. δ. f. §. 243. καί σημ.

β'.) Τήν αυτήν σύνταςΓιν δέχονται καί τινα αμετάβατα ρήματα,
σύνθετα μετά τών αυτών προθέσεων, οπόταν δεν απαντώνται εις με-
ταφορικήν σημασίαν. Adesse athicis, {3οη&εΐν τοις φί.ίοις' praeesse
exercilui, προίστασθαι τοΰ στρατού' respondere exspecfalioni,
συνάδειν τή προσδοκία' subvenire egentibus, έπικουρεΐν τοις
άπόροις. Οταν όμως ηναι αναγκαίο ν νά δηλ ω θ η σαφώς ή τοπική
σχέσης, επαναλαμβάνεται συνήθώς ή πρόθεσις' invehi iα a/iqvem,
καθάπτομαί τίνος (όνειο ίζων)' incidere in morbum, έ α πίπτε 17'
εις νόσον.

Σημ. Τό αυτό ρήμα συντάσσεται ενίοτε με διαφόρους προθέσεις
οχ ι μέ όλως διάφορον σημασίαν, αλλά κατά τον διάφορο ν τρόπον (η
εποψιν), καθ' δν εννοείται αυτό. Incubo in καί ad studium ali-
qvod, σπουδάζω περί τι ή προς τι. Acqyiesco in aliqvo, στέργω,
?} αρέσκομαι εις τι. Γενικώς δέ ειπείν, οι μεν αρχαιότεροι έπαναλαμ—
βάνουσι συνηθέστερον τάς προθέσεις, οί δέ ποιηταί καί μεταγενέστε-
ροι συντάσσουσι τά αυτά ρήματα δοτική μάλλον. Accidere geni-
1)US praetoris, προςτιίπτειν είς τά τον στρατ?ιγον γο?·αζα. Τά ad-
jaceo, πρόςκζιμαι, assideo, παρακάθημαι, asto, παρίσταμαι, συν-
τάσσονται πάντοτε δοτική* τό δέ accedo δοτική μεν συνήθως έν τη
σημασία, έπομαι τή γνώμΐ] τινός, άλλ^ς δε μετά τής ad.

§. 122. Τό ρήμ,α SUQ1 συντάσσεται μέ δοτικήν, σημαίνουσαν τό
πρόσωπον ή πραγμα, δπερ*έχει η εις 8 υπάρχει τι. Sex nobis filii
sunt, παΧδας έ'χομεν. Homini cum deo sirailitudo est (Κικ.
Νομ. 1, 8), ό άνθρωπος εχει όμοιότητα πρός τόν θεόν (1).

(Ί) Νήες ουκ εισίν ήμϊν. Τοιαύτα ήμίν είς φιλίαν υπάρχει. Πόθεν αι οιαοολαί
σου «υται γεγόνασι: (Πλ. Άπολ. 20) 3λ. καί Άσωπ. μικ. ίυντ. Κεφ. Β'. § 12,
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Σημ. ά. Οταν όμως τό είς τό πρόσωπον ή πράγμα άναφερόμενον
η να ι ιδιότης ή μ.έοος αυτού συστατικόν, τότε Ικφέρουσι τό πρόσωπον
οχι κατά δοτικην, αλλά μετά προθέσεων. Διό δεν λέγουσι Cicevoui
magna fuit elogvenlia, άλλ' in Cicerone· οΰδέ huic provinciae
urbes sunt opulentissimae tres, άλλά liaec proviucia urbes lia-
i>el, ή in hac proviocia suut κτλ., ή έπαρχία αυτή εχει τρεις
ττΛοναούτάτας πόΛεις.

Σημ. β'. Εις τάς φράσεις mihi, tibi, rei est Domen, coguomen,
nomeo miiii manet, dalum, iodilum est, εκφέρεται τό ονομα η
κατ' όνομαστικήν παοαθετικώς πρός τό nomen (Ei morbo nomen
est avaritia, ή ασθένεια αϋτη χα.Ιεΐται φιλαργυρία), ή συνηθέ-
στεοον κατά δοτικην, συμφωνούσαν πρός τό mihi. Scipio, cui ρο-
slea Africano cognomen fuit (Σαλλ. ίουγ. 5)' Σχηπίων ό μετά
ταΰτα 'Αφριχανός επονομασθείς. Ενίοτε όμως καί κατά γενικην
συντακτικήν τού nomen' 0. Melello cognomen Macedonici in-
ditum est (Βελλ. I, 11), Κοίντω ΜετέΛΑω άπεόόθη τό έπίθετον
Μαχεδονιχός (ού). Εις τά do, dico alicui nomen, προςτίθεται τό
ονομα κατά δοτικην ή αίτιατικήν, συνηθέστερον ομως κατά δοτικην.
Ei cognomen damus lardo (όρατ. Σατ. 1,3,58), έπίθετον αντω
όίδομεν βραό έος, η, βραόύν έπιχ αΛονμεν αυτόν (1).

Σημ. γ/. Κατά μίμησιν τών Ελλήνων λέγουσιν, aliqvid mibi
yolcDti est (Σαλλ. ίουγ.. 84), εστι μοι βουΛομένω (2). _

§. 123. Καί έπίΟετά τινα συντάσσονται μέ δοτικήν σημαίνουσαν
τό πρόσο:>πον ή πράγμα, ώς πρός τό όποιον εχει τις τήν τού επιθέ-
του ποιότητα. Civis ulilis civiiati, πο.Ιίτης ώφέΛιμος τ9\ πό.Ιει.

(Ι) 01 'Έλληνες Ικφέρουσι τό ονομα συνήθως κατ' όνομαστικήν. Τω μεν πα-
τρί Περιλάμπης όνομα, αύτώ δέ γε 'Αντιφών. Πλατ. Ένίοτε όμως καί είς έτέ-
ραν πτώσιν. Λύσανδρος 7τροςέβαλε —όλει τών 'Αθηναίων £υμμάχω δ'νομα Κε-
δρείας (Ξεν. Έλ. 2, 1, 15). "Ηκουσα ονομα αύτώ 'Αγάθωνα (Πλ. Πρωτ. 315).
Τό τοΰ πατρός ημών ονομα Σωσ'αν έθέμην τω υΐφ (Δημ. 43 74). [τω ορει τής
Ιστώνης*=τω ορει Ίστών·^ Θουκ 4, 46. Τλίου πτολίεθρον, ιιαρα ΐϊοιητ. μόνον].

(2) Έ-ισκεψόμεθα σαφέστερον, αν ετι βουλομένοις ήμΐν ή. Θαυμάζω εί μή
άσμενοις ήμίν άφιγμαι* Έπανέλθωμεν ε Γ σοι βο υλομένω εστίν. (Πλ. Φαίδ. 78)
Τώ πλ.ήθει τών Πλαταιέων ου δουλου.ένω ήν τών Αθηναίων «ωίστασθα: (θουκ.

2, 3). ' ' .
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Res tibi faeilis, εϋχοΛόν σοι τό πράγμα. Oratio plebi accepta,
Λόγος άρεστός τω άημο). Ι δ ί 03 ς δε συντάσσονται με δοτικην τά φι-
λική ν η έχθρικήν διάθεσιν, ομοιότητα η ανομοιότητα σημαίνοντα'
amicus, φίλο:, iuimicus, εχθρός, aeqvus, ίσος, δίκαιος, iaiqvus,
άδικος, infestus, πολέμιος, infeDSUS, δυςμενής, par, ί'σος, similis
όμοιος, propinqvus, συγγενής η γείτο^ν, κ. τ. τ. Siculi .Verri ini-
mici iafesliqve sunt' Οί ΣιχεΛοϊ εχθροί χαί ποΛέμιοι τω Βέρφη
είσίν. Locus propinqvas urbi, τόπος πΛησίον της πόΛεως. Niliii
est tam cognatum meotibus nostris qvam numeri atqve voces
(Κικ. περί ρητορ. 3, 51), ούΰεν είναι τοσούτον συγγενές τω ήμε~
τερω νω η οί ρυθμοί χαί αί Λέξεις (I).

Σημ. Τινά τών επιθέτων τούτοι ν συντάσσονται καί μέ γενικην καί
μάλιστα τά amicus, inimicus, familiaris. Τά δέ similis καί dis-
similis μέ δοτικην και γενικην άδιαφόρως παρά τοις δοκίμοις" si-
milis igni καί ignis. Οταν όμως συνάπτονται μέ ονόματα εμψύ-
χων ό'ντων, τότε δέχονται' ταυ τ α σχεδόν πάντοτε κατά γενικην" si-
milis patris, similis mei, lui, noslri. Τά δε έπιτηδειότητα πρός
τι σημαίνοντα συντάσσονται συνηθέστεοον με την πρόθεσιν ad με
δοτικην. Orator ad nullam causara idoneus, ρήτωρ πρός ούδε-
μίαν ΰίχην έπιτηΰειος. Oralores aplissilm concionibus, ρήτορες
χατάΛΛηΛοι πρός τάς έχχΛησίας (2).

§. 124. Αί δοτικαί mihi, nobis (ενίοτε και tibi, vobis) προςτί-
θενται είς φράσεις βαυμασμοΰ, μομφής, εις προτροπάς, ερωτήσεις,
δηλουσαι oVi τό δι' αυτών σημαινόμενον πρόσωπον δεικνύει ευνοιαν
η συμπάθειαν, η έχει κοινωνίαν ε:'ς το περί ού ό λόγος. Καλείται

(1) Ούτιο συντάσσονται τά αυτά καί εν τή ελληνική, βλ. Άσωπ. μικ. συντακ.
Κεφ. Γ'. §. 26. "Ομοιος Φιλίππω* ανόμοιος τοΓς άόελφοΤς. Τάχος καί οργή
ευβουλία- εναντία (Θουκ. 3, 42). Εύνους ΆΟηναί'οις. Εχθρός Λακεδαιμονίοις.
Συγγενής, σύντροφος τιν».· "Ετι δε τά μετά της έν, συν καί 6 μου σύνθετα, άτινα
δέχονται ενίοτε καί γενικην* συμμαχία τούτων* ομώνυμος τίνος.

(2) Ωσαύτως καί εν τή ελληνική τά αντίστοιχα τούτων συντάσσονται καί γε-
νική καί δοτική" Οί εκείνου εχθιστοι (Ξίεν. Ά ν. 3, 2, 5)* τινά δε καί μέ τήν
π ρ ο ς μετά αιτιατικής. Χρήσιμος τή πατρίδι* χρήσιμος προς πόλεμον* (3λα-
β,ρος ττρος ούσίαν* χρήσιμος εις τό λέγειν.
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δέ υπό τών νεωτέρων αύτη ηθική δοτική (dativus eihicus). Qvid
ait nobis Seipio? τί μας Λέγει ό Σχηπίων ; Qvid mihi Celsus
agit? πώς έχει μοι ό ΚέΛσος ; Και ειρωνικούς" Hic mihi qvisqvam
raisericOTdiani nominat ? (Σαλλ. Κατ. 52), ενταύθα μου άναφέρει
τις οίχτον ; (I)

Σημ. Qvid tibi vis ? τί θέλεις,^ τί εννοείς με τοϋτο ; Qvid
sibi vult baec oratio? πρός τί ό Λόγος ούτος; Qvid sibi haec
dona voluerunt ? πρός τί τά δώρα ταϋτα ;

§. 125. Η δοτική σημαίνει ττρός τούτοις τό προς τι ή καί τόν
σκοπ όν πρός δν χρησιμεύει ή ωφελεί τι. Προςτίθεται δέ αύτη είς τά
ρήματα surn, do, habeo, sumo, capio, ροπο καί τά λογίζεσθαι,
έκλαμβάνειν σημαίνοντα. Τήν αυτήν σημασίαν εχουσι και αί δοτικαι
praesidio, φρουοα, subsidio, βοηθεία, auxilio, επικουρία, μετά
ρημ.άτων κίνησιν ή κατάστασιν έν πολέμου δηλούντίον. Πολλάκις
δμ.ως τά ρήμ.ατα ταύτα έκτος τής δοτικής ταύτης εχουσι καί έτέραν
τού προσώπου. Cui bono est ? πρός τίνος ώφέΛειαν υπάρχει ; Ιη-
cubite in studium eloqveniiae, ut et vobis honori et araicis
ulililati et reipublicae emolumento esse possiiis (Κικ. περί ρητ.
i, 8), εγκύψατε εις τήν μεΛέτην τής ρητορικής, 'ίνα καϊ είς υμάς
τιμήν, καί είς τους φίλους ωφέλεια»-, καί είς τήν πόλιν βοηθειαν
παοάσγητε. Laudi, lionori, probro vertere, ducere, habere ali-
qvid alicui, (προς) επίαινον, τιμήν, αίσχος νομίζειν τι. Dare
alicui aliqvid, numeri, dono (ένίοτε καί donum κατά τήν αυτήν
τού aliqvid πτώσιν), δίδειν τινίτι όώοον. Locum capere caslris,
τόπον στρατοπέδου ή ^ρός στρατοπεδον καταλαμβάνε ιν. Yejen-
tes Sabinis auxiVio eunt, πρός βοήθειαν έρχονται. Caesar le-
giones duas castris praesidio reliqvit, ό Καίσαρ άφησε δύο τάγ-
ματα προς φρονράν του στρατοπέδου (2).

(1) Περί τής αυτής δοτικής παρ' "Ελλησι βλ. Άσωπ. μικ. συντ. Κεφ. Ζ' §.
2/. Πώς ήμΐν έχεις ; Άμ,ουσότεροι γενήσονται ήμΐν οί νέοι. Μή μοι μύριους"
Ούτως ήμΐν οί ρήτορες' δεξιοί έσονται.

(2) Τήν εννοιαν τής δοτικής ταύτης δηλούσιν οί "Ελληνες ποτε μεν δια τής
ονομαστικής" Οί ρήτορες επολίτευσαν ά κατορθούμενα τοίς ίδιώταις τιμή καί
ώφελία μάλλον ήν. Γυναικί κόσμος ό τρόπος. 'Άλλοτε διά ρήματος άπλ&ς"
ώς odio esse, habere, μ-.σεΐν τίν« ωφελεί -,=cui bouo est? t3cr,0oUoiy=:euul avvulio.
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Σημ. Ουσιαστικών συνάπτεται μετά τοϋ παθητικού μέλλοντος της
μετοχής, ώς μετά επιθέτου, κατά τήν αυτήν δοτική ν πτώσιν, τό τέ-
λος ή τόν σκοπόν σημαίνουσα ν. De.cemviri legibus scribendis,
δέκα άνδρες πρός συγγραφήν νόμων. ,

§. 126. ά) Κατά μίμησιν τών Ελλήνων έκφέρουσιν ένίοτε και ο:
Ρωμαίοι τό ποιητικόν α'ίτιον παθητικών ρημάτων κατά δοτικην άντι
άφαιρετικής μετά της ab.· Εν τω πεζώ ομως λόγω σημαίνεται διά
τής δοτικής ταύτης συνάμα, ότι ή πραξις γίνεται υπέρ τοϋ ενεργούν-
τος αυτού, ή (έν τώ παρακειμένω καί ύπερσυντελικ.ω) ότι υπάρχει,
αύτω τετελεσμένη. Sic dissimiUimis besliis communiter cibus
qvaer/lur (Κικ. περί φύσ. θεών 2, 48), όντως άνοιιοιότατα ζώα
άναζητονσι κοινώς τροζρήν, ϊ) αναζητείται αύτοΐς τροςρή. Iiaec
omnibiis pertractaia esse ρossunt (Κικ. περί ρητ. 2, 34) (1).

β') Η μετά τοϋ μετοχικού παθητικού μέλλοντος δοτική σημαίνει
τό πρόσωπον, όπερ οφείλει ή έχει νά πράςη τι. IIoc mihi facien-
dum est, τοΰτό μοι πραχτέον εστί. Haec pueris legenda sunt,
ταϋτα πρέπει r άναγινώσκω σι ν οί παίδες.

γ) Παρά ποιηταΐς δέ σημαίνει ένίοτε ή δοτική τόν ορον είς δν
διευθύνεται ή κίνησις. It clailior coslo (Βιργ. Atv. 5, 451), είς ον-
ρανόν ανέρχεται ή βοή. SpoYia conjiciuot igni (=in ignem, 5
αυτός 11, είς τό πυρ ρίπτονσι τά, σκνΑα. Βλ. Δ. Γ. §. 2δΟ.

Περί τής Λίτιατιχής.

§.127. Κατ' αίτιατικήν εκφέρεται τό άντικείμενον τών μεταβα-
τικών ρημάτων. Gaesar vicit Ρompejum, ό Καίσαρ έ^ίχησε τόν
Πομπήϊον. Tcneo Jibrum, κατέχω τό βιδΑίον.^ Τρεπομένης οέ της
ενεργητικής προτάσεως είς παθητικήν, η μέν αιτιατική τρέπεται εις
όνομαστικήν δη7νθϋσαν τό πάσχον υποκείμενον, η δέ ονομαστική είς
άφαιρετικήν μετά τής προθέσεως ab.? δηλοϋσαν τό ποιούν τήν ένέρ-
γειαν αίτιον. Pompejus a Gaesare victus est^ ό Πομπήιος ήττήβη
υπό τοΰ Καίσαρος (2).

(1) Ά ύ-ισχνοΰ ποίησε ιν άγαθα ή μας, άποτετέλεσταί σοι η 5η (Ξ. Ιν. H. 3,
Ί 6). Τα σοι πεπραγμένα (Δημ. 18, 291. έ'κδ. Βεκκέαου).
\β) Βλ 'Ασωπ, μϊκ. συντ. Κεφ. 1',
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Σημ. Τά μέσα ρήματα σχηματίζει συνήθως ή λατινική διά τού
ενεργητικού τύπου τού ρήματος καί τής αιτιατικής τών προσωπικών
αντωνυμιών' πολλάκις ομο^ς καί αυτό τό παθητικόν εχει μέσου ρή-
ματος σημασίαν. Τοιαΰτά εισι τά congregari, άΟροίζεσθαι, coti-
trahi, συστέΛΑε-σΰαΐί cruciari, βασάνίζεσθαι, tondeor, κείρομαι
νπ* άλλου. (Αλλα βλ. έν τή Δ. Γ. §. 222 σημ. β'). Τινά πάλιν ά-
πέθεσαν έν τη ενεργητική φωνή- τήν μεταβατικήν σημασίαν καί ανέ-
λαβαν μέσην' ώς τά duro, διαρκώ, inclino, κλίνω, verto, στρέφο-
μαι. Εν άλλοις δέ ενεργητικόις ρήμ,ασι παραλείπεται τό άντικείμ,ενον,
ώς εύκόλίος εννοούμενον" solvere, άνάγειν, appellere (ήτοι navem),
προςορμίζειν τήν ναϋν, movere (castra) aiKafci^iira/:, ducere ia
liostem (exercitum),άγειν η ήγεΐσθαι τον στρατού κατά τών έχ-
θρων.

§. 128. Καί πολλά άμετάβατα ρήματα, δεχόμενα σημασίαν με-
ταβατικών, συντάσσονται μετά αιτιατικής ώς ενεργητικά. Τοιαύτα
δ" είσι τά ψυχικήν διάθεσιν σημαίνοντα' οίον, aliqvid doleo, άλγώ,
lugeo, θρηνώ, horreo, φρίττω, miror, θαυμάζω, κττ. Ετι δε res
aliqvem (και allcui) laiel, Λανθάνει τινά, saho Turnum, όρχεΐ*
σθαι τον Τύρνον' eruiupo stomachum in al/qvem, οργίζομαι
κατά τίνος (1).

Αλλα πάλιν κατά διάφορον σημασίαν δέχονται καί διάφορον συν-
ταζιν' ώς τό consulo aliqvem σημαίνει συμβουλεύω τινά, consulo
alicui, φροντίζω περί τίνος, consu/o in aliqvem crudeliter, με-
ταχειρίζομαι τινα ώιιώς, animadverto aliqvid, παρατηρώ τι, ani-
madverlo in aliqvem, κολάζω τινά.

Σημ.. ά. Σημειωτέα καί τά olere vinum, όζειν οϊνου, sitire
sangvinerG, chtf-eiv αψατος, aDlicIare scelus, πνέειν κακονργίαν,
spirare tribunatum, δημαρχίας όρέγεσθαι τ) άντιποιεΐσθαι, καί
άλλα τοιαύτα, ά βλ. έν τή Δ. Γ/§. 223 εν σημ.

Σημ. β . Είς ρήματα άλλως άμετάβατα προςτίθεται ένίοτε κατ'
αιτιατικήν ουσισιαστικόν τής αυτής ρίζης ή αντιστοίχου σημασίας

( I) Τοιαΰτά είσι καί τα ελληνικά* όμνυμι τους θεούς* πλέω τήν θάλασσαν* πο-
ρεύομαι όοον* πρεσβεύω είρήνην* χορεύω θεόν" πηδώ τόπον τινά* διφρηλατω τον
ούρανόν' τους δύσεοεΓς θεοί θνήσκοντάς ού χαίρουσιν (Εύρ. Μππολ, 1339).
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μετά επιθέτου υι αντωνυμίας* Vitam tutiorem vivere, β ίο ν άσφα-
Λέστερον ζην" juslam servitutem servire, δικαίαν όονΛζίαν δου-
Λεύειν' hac pugna pugnala (Kopv. έν βίω. Ανιβ. 5), γενομένης της
μάχης ταύτης' lerlia jam vivilur aetas (όβιδ. Μεταμ. 12, 1SS) (1).

§. 129. Ρήματα κινήσεως σημαντικά καί άλλοις αμετάβατα συν-
θετόρ.ενα μέ προθέσεις γίνονται μεταβατικά και συντάσσονται μέ
αιτιατικην. Τοιαυτά είσι.

ά) Τά μετά τών προθέσεων circuoa, per, praeler, irans, super,
subter σύνθετα' ώς, circumeo, circumvenfo, περιέρχομαι, per-
curro, διατρέχω, praelereo, παρέρχομαι, transeo, διαβαίνω, SU-
pergredior, ύπερΰαίνω. Καί τινα μετά της ob καί sab σύνθετα
οιον τά obeqvilo, ιππεύω, subeo, (montem), νπέρχομαί.

β') Τά μετά της ad, con καί in σύνΟζτΑ καί μεταφορικήν η ό-
λως διάφορον σημασίαν δεχόμενα* ως adeo colonias, επισκέπτομαι,
τάς αποικίας, adorior, προςΰάΛΛω, coeo socieiatem cum aiiqvo
κοινωνίαν ή σνμμαχίαν ποιούμαι πρός τινα, ineo (societatem)
bellu m, άρχομαι τον πο.Ιέμον (2).

Σημ. ά. Επειδή δέ ταύτα γίνονται ούτως όλως μεταβατικά, σχη-
ματίζεται απ'αυτών καί παθητικόν. Fiumen transitur* hostis
cireumveDtus esl* societas iniAai est.

Σημ. β'. Τό adeo συντάσσεται καί μέ τήν πρόθεσιν ad (ad ali-
qvem) κατά τον §. 121 ά. ώςαύτο^ς καί τό accedo ad aliqvem.
Τό insidere locum σημαίνει, καταΛαμδάνειν ζόπον, τό insidere
locum, κατέχειν τόπον. Τά δέ iogvetHor, είςέρχομαι, invacZo,
είςΰάΛΛω, irrumpo, είςπίπτω, insilio, είςπ?}δώ, συντάσσονται η
μεθ' απλής αιτιατικής η καί μετά της προθέσεως ία* iDsilio eqvum
και in eqvum (3).

(1) "Ηδομαι τάς μεγίστας ήδο.νάς (Πλατ. Φιλ. 21). Χαιρεφών ςυνέφυγε τήν
φυγήν ταύτην. (Πλάτ. Άτιολ. 21). 'Εκεί ευτύχησαν τοΰτο τό ευτύχημα (Ξ. 'Αν.
6.1. 6). Νικαν νίκην καλλίστην, αγώνας. "Ισθμια. Π«σας νόσους κάμνω. Νόσον
νοσοΰμεν τήν έναντίαν (Άριφ. "Ορν. 31).

(2) Ώςαύτως καί έν τή ελληνική τά άμετάοατα συνΟετόμενα μετά τών προ-
θέσεων διά, κατά, μετά, παρά, περ·, υπερ, υπό. Διαβαίνω ποταμόν" καταναυ-
μαχώ' καΟιπτΐοτροφώ τήν ούσίαν* μετέρχομαι τινα* περίεψ-i τήν Ελλάδα* ύπερ-
βαίνω, υ—έρ'/οααί τινα" υφίσταμαι κινδύνους* δποδύομαι πόνον.

(3) Ε-'σήει με ελεος" (Πλατ. Φαίδ. 58). Είςπίπτω συμφοράν.
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γΓ) Excedo, egredior fines, υπερβαίνω τά όρια. Επί δέ τής
σημασίας, εξέρχομαι, συντάσσοντα», μετά τής ex καί αφαιρετικής'
ώςαύτως καί τά elabor, evado, έκφεύγω (1).

δ') Anteyenio, προψθάνω, anlegredior, προβαίνω. Τά δέ anle-
cedo, προχωρώ, anlccello, ύπερέχω, anteeo, προπορεύομαι, pra3-
Stο, υπερτερώ, συντάσσονται αιτιατική καί συνηθέστερον δοτική.
ΤΙρβ. Α. Γ. 224 μετά τής σημ.

έ) Τά διατριβήν ή διαμονήν εν τινι τόπω σημαίνοντα (jaceo,
κεΐμαι, sedeo κά&?ιμαι, sio, ϊσταμαι) και μετά τής circum προ-
θέσεως σύνθετα δέχονται άντικείμ,ενον κατ' αίτιατικήν. Multa me
per/cu/a cireumslant, πολλοί κίνδυνοι μέ περικυκλούσι. Περί τών
μετά τής ad συνθέτων βλ. §. 121 ά σημ. (2). „

130. Τά άπροσίοπα piget, pudef,-poeuilet, tsedet, miseret
δέχονται τό πρόσοιπον, οπερ έχει τήν διά τών ρημάτων τούτο^ν δη-
λουμ.ένην διάθεσιν, κατ αίτιατικήν, τό δέ άντικείμενον, όθεν ή ού
ενεκα πηγάζει ή διάΟεσις αύτη κατά γενικην. Pudet rcgena facti,
αίσχύνεται ό βασιλεύς διά, τήν πράξιν. Ωςαύτως καί τά decet,
πρέπει, αρμόζει, v.xl dedccet, ού πρέπει, συντάσσοντα', μέ αίτια-
τικήν τού προσώπου. Oralorem irasci uiinime decef, ουδαμώς
αρμόζει είς τόν ρήτορα τό όργίζεσθαι.

ξ. 131. Τά άναδεικνύειν, εκλέγειν, άναγορεύειν, φαίνεσθαι, κα-
λεϊν, ονομ,άζειν, σημαίνοντα ρήμ,ατα -δέχονται δυο αι'τιατικάς, μίαν
τού κυρίους άντικειμ.ένου, έτέραν σημ.αίνουσαν δ,τι άναδείκνυταί τις,
φαίνεται, νομίζεται, κτλ. Mesopotamiam fcrlilem efficit Euplira-
les (Κικ. περι ωύσ. θεών 2, 52)" r>)r Μεσοποταμίαν ενφόρον ανα-
δεικνύει (κάμνει) ό Εν(φράτ?ις. Ciceronem ur»a voce universus
popuius Romanus consulem declaravit, ,σύμπας ό 'Ρωμαϊκός
λαός μια φωνή άνεκήρυ^εν υπατον τόν Κ-ικέρώνα. Prsesta le vi-
ruiil, δίΐξον σεαυτόν άνδρα. Πάντα τά ρήαατα ταύτα βλ. έν τή
Δ. Γ. §. 227 (3). '

(Ί ) ϋκοαινω τα τριάκοντα ετη εξίσταμαι κινουνον.

('2) Ο Κύρος περιίσταται τόν λυφον τώ παροντι στρατεύματι (2ϋεν.) Έκλογί-
ζεσΟε άπαν τό περιεστός ήιχας δεινόν (Θουκ.).

(3) Δαρείος Κ Ορο ν σατράπην έποίησε καί στρατηγόν άνέδειςε πάντων ο σοι είς
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Σημ. Τό babeo και exislimo εν τή σημασία νόμιζε ιν, εύρηται
μόνον έν τη παθητική φωνή. AristFdes habitus est justissimus,
ό ^Αριστείδης ένομίσθη δικαιότατος (1). Αέγουσι δέ καί habere
aliqvem pro hoste, νομίζειν τινά έχθρόν pro nihilo aliqvem
pulare, είς ουδέν λογίσθαί τινα' in liosliutn numero aliqvem
habere, έν μοίρα έχθρων εχειν τινα parentis loco (καί in loco)
habere, ducere aliqvem, αντί πατρός εχειν τινά\ (2).

§. 132. Ετι όέ δύο αίτιατικάς, μίαν προσώπου καί ετέραν πράγ-
ματος, δέχονται τά διδάσκειν, κρύπτειν, αίτεΐν, Γκετεύειν, έρωταν,
συυιβουλεύειν, σημαίνοντα δήματα, ά 8λ. έν τη Δ. Γ. §. 228. Docere
aliqvem liileras, όιδάσκειν τινά γράμματα. VerriiS parentes
prelium pro sepuUura Hberum posccbat (Κικ. Βέ^ρ. 1, 3), d
Βέρρης άπητει παρά τών· γονέων τιμήν διά τήν ταφή ν τών παίδων
αύτών. Tribunus me primam senlenliam rogavit (Κικ. πρός
Κόΐντον τον άδελ. 2, 1), ό δήμαρχος έμέ πρώτον ?)ρώτησε περι της
γνώμης μου (τίνα γνώμην εχω). Discipulos id unum moneo,
ut prseeeploTes non minus qvam ipsa studia amefil (Κυντ. 2,
9, 1,) Τοΰτο μόνον συμβουλεύω τους μα&ητάς, ι/·' οίχ ήζτον ά-
γαπώσι τους διδασκάλους ή αντά τά μαθήματα. ΤΙ δευτέρα αυτη
αιτιατική τηρείται και έν τή παθητική φωνή (3).

Σημ. Εύρηται καί posco, αιτώ, flagito aliqvid ab aliqvo' πάν-
τοτε δέ ρΰίο, postulo aliqvid ab aliqvo. Τό δε rogo καί oro
απαντώνται καί μετά μιας μόνης αιτιατικής συντασσόα,ενα (rogare
auxilium, pacem orare). Τό interrogo και μέ άφαιοετικήν, de
aliqva re, έρωτώ περί τίνος. Ενταύθα ανήκει καί ή οράσις Qvid

Καστωλοϋ πεδίον αθροίζονται (Ηεν. Άν, 1, 1 , 2). Οί στρατιώται Άλκιβιάδην
στρατηγόν ειλοντο (Θουκ. 8, 82). Οί Έλληνες τους άλλους πάντα ς φίλους ώνό-
μαζον. Τι' σε καλώμεν '

(1) Φ'λον σε ηγούμαι (Πλάτ. Γοργ. 473). Άθλιωτάτην ταύτην τών πόλεων
κρίνω (Πλατ. Πολ. 578).

(2) Έν μέρει, εν τάςει πατρός εχειν τινά. .

(3) Ούτω καί τά αντίστοιχα ελληνικά. Πολλοί με σϊτον αίτούσι (Ξ. Κ. Π. 8,
3, 41). Διογείτων τήν θυγατέρα έκρυπτε τόν θάνατον τού άνδοός (Αυσ. 32, 7).
Κΰρος ήρώτα τους αυτομόλους τά εκ τών πολεμίων (Ξεν. Κ. Π. 3. 3, 48).
Έρωτασθαι τό όνομα-, καί συνήθως, περί τού ονόματος.
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iHe vis? τί με θ Li εις; Αλλάς τινάς μερικωτέρας τών ρημάτων
τούτων συντάξεις βλ. έν τη Δ. Γ. §. 228 μετά τών σημ.

§. 133. Εις ρήματα αμετάβατα προςτίθεται ένίοτε αιτιατική αν-
τωνυμίας ουδετέρου γένους (id, hos, illud, idem, qvod, qvid, aliud
κτλ.), ή αριθμητικού επιθέτου (unura, muHum κ.τ.τ.), όρίζου&α τήν
αιτίαν ή τήν εκτασιν της σημασίας τοΰ ρήματος. Τοΰτο δέ γίνεται
ά) Εις ρήματα ψυχικήν διάθεΟιν ή εκφρασιν αυτής δηλούντα* οί*
τά laelor, χαίρω, glorior, καυχωμαι, irasco, οργίζομαι, κ. ά. Vel-
iem idem posse gioriari, qvod Cyrus (Κικ. Κάτο^ν πρεσβ. 10),
ii&eJov νά ήδννάμην νά καυγώμαι περί τοϋ αντοϋ, ού δ

Κϋρος. Uirumqve laetor, et sine dolore corporis te fuisse et
auimo valuisse (Κικ. προς τους Οικ. 7, 1), δι έκάτερον χαίρω, όΐ&
xoii ί.Ιεΰθερος σωματικων πόνων ήσο, καί γενναίος την ψνχήν.

β') Και είς άλλα ετι ρήματα, &ν ή έννοια απαιτεί όμοιο ν δι ορι-
σμό ν τοΰ μέτρου ή της εκτάσεως* Qvid predest menliri? r/ ωφε-
λεί ϊό ιf/εΰδεσθαι ; Callisiratus in oralione sua multa invectus
esl ia Thebanos (Kopv. έν βίω Επαμ. 6), ό Κα.ΙΛίστρατος ποΛΛά
ίμεαφθη έν τω Λόγω ανζοϋ τους Θΐ]6αίονς (I).

§. 134. Μετά αιτιατικής συντάσσονται αί έν τω §. 68. Β'. προ-
θέσεις. Περί δέ τών μετά αιτιατικής και αφαιρετικής συντασσομέ-
νων κατά διάφορον σημασίαν σημειωτέον'

Η JD μετά αιτιατικής συντασσόμενη δήλοι τήν πρός τι ή τήν ε?ς
τά ένδον κίνησιν καί διεύθυνσιν* ετι δε μεταφοοικάς καί όμοιας τού-
των σχέσεις* io urbem ire, ία cavcerem conjicere. Tres pedes ha-
bere ia loogitudiaem, ia Jaiiiudiaem, τρεις πο'^ας ευ^ος,

μηχος' amor in patria, ή της πατρίδος αγάπη' accipere in ho-

(i) Ό:ξ ευτυχείς μάλιστα μή φο'όνει μέγα. Ταύτα λυπούμαι καί ταύτα χαί-
ρω τοΐς πολλοίς (Δημ. \ 8. 292). Κΰρος Αυσάνδρω άλλα τ' εγιλοφρονεΐτο (Ξ.
Οικ. 24). Ταϋτα καί άλλα τοιαύτα εγκωμιάζουσι τήν δικα-.οσύνην (Πλάτ. Πολ,
363). Λακεδαιμόνιοι πολλά τήν πόλιν ημών ήδικήκασι καί μεγάλα (Δημ. 18,
98). ΘαυμάζεσΟαι τά εικότα. (Θουκ. Ί , 38). Ή πόλις βραχέα ήσΟεισα μεγάλα
ζημειώσεσθαι (θουκ). ["Αλλως καί δοτική' ΎΙδομαι, χαίρω, άχθομαι, άΟυμοή
άγάλλομαι, επαίρομαι τοις παροΰσι, τοΓς γεγενημένοις. Καί Ινίοτε* Έπί τή
τών Άρκάδων τύχη ούχ ήττον τών Λακεδαιμονίων ήσθησαν οί Θηβαίοι,

Ελλ. 7,1, 32].

ΛΑΤ ΣΥ ΓνΤΛΚΤΙΚΟΝ.) 11
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nniii partem, επί καλοΰ έκλαμβάνειν' io specietD, κατά τό φαι-
νόμενο ν' in majus celebrare, έπί μείζον υμνεί*- grata lex ία
vulgus, ώς πρός τό πλήθος ευχάριστος νόμος' multa disi in eam
sentenliam, πολλά είπον τής αυτής εννοίας' in tres aunos, επί
τρία έτη' Ιη omne tempus, ία perpetuum, είς τό διηνεκές' Ια
spem futurse multiludinis urbern munire (Αι β. I, 8), έπ' έ Απίδι
μέλλοντος πλήθους όγυρόνειν τήν πόλνν.

Η αυτή μετ' αφαιρετικής συντασσομένη δηλοΐ τήν έν τόπω στά-
σιν, ύπαρξιν ή ενεργεί αν εν τινι πράγματι ή επί τίνος τόπου γινο-
μένων καί όμοιας τούτων σχέσεις" ία urbe esse, εν rf/ πόλει δια-
τρίβειν' in flumine navigare, εν ποτααώ πλέειν' ία caaipo cur-
rere, έν τώ πεδίω τρέχειν' vas in mensa poaere, άγγεΐον έπϊ της
τραπέζης θέτειν' in opere, διαρκούσης τϊ}ς έργασίας.

Στ7ΐ/.. Η in μετ' αφαιρετικής προσώπου δηλοε, ώς πρός' Achilles
non talis in hoste fuit Priamo (Βιργ. Α ι ν. 2, 540), ό 'ΛχιΑΛενς
δεν ητο τοιούτος ώς πρός τον έχθρόν Πρίαμον. Καί παρά ποιη-
τα"ίς ardere ία aliqva, φλέγεσθαι ένεκα γυναικός. Ενίοτε μέ μι-
κράν διαφοράν τής σημασίας συντάσσουσι τά αυτά ρ-ήμχτχ μετά τής
in καί αφαιρετικής ή αιτιατικής" iocludere aliqvem ία carcereoi
και in carcere, ετι δέ και απλώς carcere, ν,λείειν έν zfi (pu.laxfj.
Βλ. καί άλλα τινά έν τή Δ., Γ. §. 230.

Η sub μετά αιτιατικής συντασσομένν) δηλο"ϊ τήν υπό τι κίνησιν
ή διεύθυνσιν πρός τι. Sub scalas se coojicere' venire sub oculos*
cadere Sub sensuai. Επί χρόνου δηλo~. το ευθύς μετά ταύτα γινό-
μενων. Sab noctem, sub adventum Romanorum, sub dies fa-
stos, //«rd r«c έορτάς' sub idem tempus υπό τον αυτόν

γρόνον. Μϊτ' αφαιρετικής δέ τήν υπό τι στάσιν ή ύπαρξιν. Sub
mensa esse" sub oculis. Σπανίους όμως ευρηται μετ' αφαιρετικής
έπί χρόνου* Sub ipsa profecUone, έν καιρώ τής αναχωρήσεως.

Super συντάσσεται έν τώ πεζώ λόγω μ.όνον μετ' αφαιρετικής
καί σημαίνει υπόθεσιν. Hac super re scribam ad te postea (Κικ.
πρός Αττ. 16, 6), περί τούτου θέλω σοι γράψει ύστερον. Αλλως
δέ άείποτε μετά αιτιατικής. Saper modum, υπέρ τό μέτρον.

Subter (=5πο, υποκάτω) σπανίως καί μόνον παρά ποιηταΤς συν-
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τάσσεται μετ' αφαιρετικής, συνήθως δέ μετά αιτιατικής. Subter
praecordia, νπο τά περικάρδια.

Σημ. Μετά αιτιατικής ώς προθέσεις συντάσσονται καί τά σύνθετα
επιρρήματα pridie, προτεραία, καί postridie, έπιοΰσα' παρά το^ς
'δοκίμοις δμως εισίν άείποτε μετά ονομάτων μηνών καί εορτών.συ-
νημμένα. Pridie Idus, τήν παραμονή/ τών Ειδών, postridie Νο-
nas, τήν έπιοϋσαν τών Νονών, prostridie ludos Apollinares, τή
ύστεραία τών του "Απο'λλωτος άγώνων (ή τών Απολλωνίων). Συ-
νήθως μ.ετά αιτιατικής, ώς καί ή προθεσις prope, συντάσσονται τά
■παοαθετικά έπιροήμ,ατα ταύτης propius, proxime, καί ποτέ καί
τά επίθετα τούτων* ένίοτε δέ και μετά δοτικής.

§. 135. Είς τά μετά τής ποοθέσεο^ς trans σύνθετα μεταβατικά
ρήματα traduco, trajicio, μ,εταβιβάζω, traftsporto, μετακ,ομίζω,
έκτος τής τού αντικειμένου προςτίθεται κατ' αίτιατικήν καί τό ονο-
μα τού τόπου, δι' ού μεταβιβάζεται ή είς 8 ν μετατίθεται τι. Han-
nibal copias Iberum lraduxit,o 'Αννίβας διεβίβασε τά στρατεύ-
ματα διά τοΰ 'Ιβήρου. Ca;sar milites navibus flumen transportat,
<5 Καίσαρ μετακομίζει ναυσΐ τους στρατιώτας διά τοΰ ποταμού.
Αέγουσιν όμ.ως ένίοτε καί trajicere exercitum Pado1 καί άνευ τής
τού αντικειμένου αιτιατικής Irajicere, transmiltere flumeir se
Irajicere io Africam·, περαιοΰσθαι είς τήν Αιβύΐ]ν (1).

136. Τά πόλεων καί μικρών νήσων ονόματα συντασσομ,ενα
μ.ετά ρ η μ. ά τω ν κινήσεο3ς σημαντικών καί τόν όρον τής κινήσεως δη-
λούντα, τίθενται καθ' άπλήν αίτιατικήν. Romam ire. AtlienaS
proGcisci. Delum navigare. Ilaec viaCapuam ducit, ή ύδός αϋζη
άγει είς Καπύην. Οτε δέ σημ.αίνονται τά πέριξ τής πόλεως, προς-
τίθεται εις τήν αίτιατικήν ή ad πρόθεσις Adolescentulus wiles
ad Capuam profecius sum (Κικ. Κατ. πρεσβ. 4), νέος άπή.Ιθον
στρατιώτης είς Καπύην, ή, είς τό στρατόπεδον παρά τήν Κατζύην.
Tres sunt vise ad Mutinam (Κικ. Φιλ. 12, 9), τρεις όδοί άγουσιν
είς Μουτίνην, ο λόγος περί στρατού πρό τής Μουτίνης (2).

(Ί) Τόν τής Λήθης ποταμόν ευ διαοησόμεθα (Πλ.). Ύπερήνεγκαν τόν Λευ-
κάδιον ίσθμόν τάς ναΰς (Θουκ. 3, 8!).

(2) Οί 'Ελληνες δηλοΰσι τήν είς τόπον κίνησιν ενίοτε ο-/ επιρρήματος' Άθή-
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Σημ ΙΙροςτίθεται ή πρόθεσις in οτε προηγείται ή λεξις urbs %
oppidum. Consul pervenit in oppidum Cirtam (Σαλλ. Ιουγ. 102),
6 ϋπαζος ήΛθεν είς ζην πόΛιν Κίρταν' ώςαύτως καί οτε μετά τό
κύριο ν ονομ α επιφέρεται ή λέξις urbs ή oppidum μετά επιθέτου*
Deraaratos Corinlhius contulit se Tarqvinios, in urbera Etru-
riai florenlissimam (Κικ. πολιτ. 1, 19), Δημάρατος ό Κορίνθιος;
άπήΛθεν εις Ταρκυνίονς, πόΛιν τής Τυ ρρηνίας ακμαιοτάτην. Ονό-
ρ.ατα χωρών ομως καί μεγάλων νήσων δέχονται τήν προθεσιν ία.
Ια Cyprum venit· ένίοτε δέ καί μάλιστα παρά ποιηταις παραλεί-
πεται καί εντούτοις ή ποόθεσις. Cjpruoi missus est. Italiam ve-
Dlt. Πρβ. καί Δ. Γ. §. 232 σημ. δ'.

§. 137. Ώςαύτο^ς μεταχειρίζονται επί κινήσεως άνευ προθέσεως
και τάς αίτιατικάς domum, οίκαδε, rus, άγρόνδε. Domum reverti,
rus ire, καί domos, οτε σημαίνονται πολλών οίκοι η πατρίδες. Είς
τήν λέξιν doilium προςτίθεται κτητική αντωνυμία ή τό του κυρίου
ό'νομα κατά γενικήν' Domum. mearn. Domum Pompeji venisti.
Doraos suas discesserunt (Κορν.Θεμις-.4), άπήΛθον έκαστοι είς τάς
εαυτών πατρίδας. Ενίοτε όμως λέγουσιν ίο domum suam, ίώ όο-
ffium Pompeji. Αείποτε· δέχεται τήν προθεσιν in η αιτιατική do-
mum, όταν συντάσσηται μετ' επιθέτων. Ια doraum amplam et ma-
gniQcam venire, εργεσθαί είς οίκίαν μεγάΛην καί Λαμπράν.

§. 138. Ρήματα καί επίθετα, καί επιρρήματα εκτάσεως σημαντικά
δέχονται τό μέτρον της έκτάσεως κατ'αίτιατικήν. Hasta sex pedes
longa, δόρυ ££ πόδας μακρόν, tossa decem pedes alta, τάφρος
δέκα πόδας βαθεΐα. CcEsar tridui iier processif, ό Καίσαρ τρεις
7}μέρας ό^οιπορίαν, ή τριών ημερών όδόν προέβη (1).

Τό δέ τής άποστάσεως μέτρον εκφέρεται κατ' αίτιατικήν ή άφαι-
ρετικήν. Abesse tridui iier, άπέχειν τριών -ήμερων όδοιπορίαν.

ναζε, Έλευσίναδε, πεδίονοε, ο·'κονδε, χαμαζε* συνήθως οέ εν μέν'τώ πεζώ λό-
γω δ·.' αιτιατικής μετά τής προθέσεως εις, προς, Ιπί, έν δέ τη ποιήσει
πολλάκις καί άνευ προθέσ#ως. Δόμους στείχω εμούς. Βλ. Άσωπ. μ,ικρόν συν-
τακτικόν Κεφ. ς'. §. 4.

(Ο 'Ονόματα εκτάσεως σημαντικά δέχονται εν xrj ελληνική τό μέτρον της
εκτάσεως συνήθως κατά γενικήν καί ποτε κατ'αίτιατικήν. Τάφρος τριών ποδών
το μήκος, καί τρεις πόδας.
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Aescnlapii templiim qvinqve millibus passura ab Epidauro
distat (Λιβ. 45, 2S), ό τοΰ 'Ασκληπιού ναός πέντε χιλιάδας βη-
μάτων απέχει άπό τής 'Επιδαύρου. Ωσαύτως μεταχειρίζονται ά-
διαφόρως καί τάς δυο ταύτας πτώσεις, σημαίνοντες εις πόση ν άπο-
στασιν γίνεται τι. Ccesar millia passuum tria ab Holveliorum
castris castra ponit (Καισ. Γ. Πολ. 1, 22), ό Καίσαρ στρατο-
πεδεύει τρεις χιλιάδας βήματα μακράν τοΰ τών 'Ελβετών στρα-
τοπέδου. Πρβ. Α. Γ. §. 234 β' σημ. (1).

- Σημ. Κατ' αίτιατικήν άπλήν προςτίθετοα καί ό άρ*θμός τών ετών
είς τήν λες ι ν natus, γεγονώς. Vigiuti annos natus, εϊκοσιν ετών
τήν ήλικίαν, η εικοσιν ε τη γεγονώς (2).

139. Κατ' αίτιατικήν σημαίνεται ό χρόνος, όςτις παρέρχεται
διαρκούσης τίνος π οάξεως. Peric]es qvadraginta annos praifuit
Alheais, ό Περικλής 40 ε τη προΐστατο τών 'Αθηνών. Addueo jam
audis Cratippum (Κικ. περί καθ. 1, 1), έτος ήδη άκούεις τον Κρά-
τιππον (3). Ενίοτε προςτίθεται εις τήν αίτιατικήν ταύτην καί ή pGi%
σημαίνουσα τό διηνεκές καί άδιάκοπον. Ludi decem per dies facti
SUUt (Κικ. Κατ. 3, S), αγώνες έπί δέκα έφεζής ι)αέρας έτελεσθη*
σαν (4).

Σημ. Σπανίως απαντάται παρά τοις δοκίμοις συγγραφεύσιν αφαι-
ρετική έπί διαρκείας χρόνου. Pugnatum est cootiaenter horis
qvioqve (Καισ. Εμφ. Πολ. 1, 47), ή μάχη διήρκεσε πέντε έφε£ή.ς
ώρας.

§. 140. Είς εκφράσεις θαυμασμού καί λύπης εκφέρεται τό ο'νομα
τού προσώπου κατ αίτιατικήν μετά επιφωνήματος ή άνευ τούτου*
Heu me miserum, ή άπλώς, me miserum ! οΐμοι τω άθλίω. Ο fa-

(\) Ιϊΰρος έςελαύνει διά της Λυδίας σταθμούς τρεΓς, παρασάγγας είκοσι καί
δύο (Ξεν. Άν. 1. 2, 5). Βασιλεύς τε καί οί 'Έλληνες διέσχον αλλήλων ώς
τριάκοντα στάδια (Ηεν. Ά ν. 4, 2, 4). Θρασύβουλος εθετο τά όπλα οσον τρία
στάδια άπό τών φρουρών (Ηεν. Έλλ. 2, 4, 5).

(2) Ουπω εικοσιν ετη γεγονώς (Ξ. Άπομ. 3, 6, 1).

(3) ΟΙ τών Περσών έφηβοι "δέκα ετη, άο'ού αν εκ παίδων εςέλΟωσΐ, κοιμών-
ται περί τά αρχεία (Ξ. Κ. Π. 1. 2, 9).

(4) Λ·.α παντός το·3 χρόνου* (Λυσ. 7, 8). Πχοα πα'ντα τον πόλεμον. Βλ. Ά-
σωπ. μι κ. συντ. Κεφ. c'. §. 7 καί ίο.
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Licem hominum spem fragilemqve forlunam ! (Κικ. περί ρητ.
3, 2), ώ της άπατψίής τών ανθρώπων έ.ίπίδος καϊ της άστάτον
τύχης. Testes egregios (ειρωνικώς), άζιό.Ίογοι μάρτυρες /

Μετά τό επιφώνημα pro έπιφέρεται κλητική* Pro dii immorla-
les, ώ πρός τών θεών ! Pro sancte Juppiker ! όχι όμ,ως καΛ έν τη
φράσει ταύτνΓ Pro deum (pro liominurn, η deum atqve homi-
Bura) fidem, πρός θεών καί ανθρώπων. Ετι δέ και μετά. τό ο πολ-
λάκις* Ο fortunale adolescens, qvi tuae virtutis flomerum
praeconem inveneris / (Ktx. υπέρ Αρχ. 10), ω μακάριε νέε, δςτις
δύρες της σης άρίτης κήρυκα τον 'Ομηρον ! Μετά. δέ τά bei καί
vae επιφέρεται τό πρόσο>πον κατά δοτικην. Ilei milii, oty.ov. Vae
tergo meo, <ρεΰ τοΰ νώτου μον.

Αλλάς τινάς σπανιωτέρας και ποιητικάς συντάξεις της αιτιατικής
βλ. έν τη Δ. Γ. από § 237 κ. ε.

Περϊ της ΚΛητικης.

§. 141. Η κλητική παρεμβάλλεται ασύνδετους εις τον λόγον. \os9
ο CaJliope, precor, aspirate canenti (Βιργ. Αίν. 9, 525), "Τμ ε ιςγ
ώ Κα.ΙΛιόπη (μετά τών αδελφών σου), έπιπνεύσατέ μοι α<5orri,
ικετεύω. Τό επιφώνημα Ο ουδέποτε προστίθεται έν πεζώ λόγοι εις
αγορεύσεις και έπικλίσεις. Credo ego vos, judices, mirari, νομίζω,
ότι ύμεΐς, ώ δικασταί, θαυμάζετε' αλλά μόνον είς εκφράσεις θαυ-
μασμού, χαράς και οργής. Ο dii boui, qvid cst in iiominis vita
diu (Κικ. Κάτων πρεσβ. 19), ώ θεοί, τί πο.Ιυ^ρόνιον ύπάργει έν
τω βίω τών άνθρώπων. Ο tenebrae, ο lulum, ο sordes, ο pa-
terni generis oblite (Κικ. κατά Πείσ. 26), ώ σκότος, ώ βόρθορος,
ώ ρύπος, ω έπ ιΑήσμων τοΰ· πατρώου γένους. Καί εις τήν κλητική ν,
ώς εις τάς λοιπάς πτώσεις, προςτίθενται καί ετεροι προςδιορισμοί.
Prima dicte mibi, summa dicende camena, MaeceDas (όρατ.
Επιστ. 1, 1), Μαικήνα, Sv έν τω πρώτω ασματι ύμνησα καί έν
τώ τεΛευτοΑω θέΛω υμνήσει.

Σημ. Εις άρχαϊκόν υφος καί παρά ποιηταΤς ευρηται ονομαστική
άντί κλητικής. Alme filins Majae (όρατ. έν 'ίΐδ. 1, 2, 43), τρό-
φψε της Μαίας νιε' Audi tu, populus Albanus (Αιβ. 1, 24),



ΚΕΦ. Br. ΠΕΡΙ ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗΣ. §. 141—146. Ϊ65

άκουσον ΑΑβανέ Λαέ. Η κλητική τίθεται συνήθως έν τω πεζώ λόγω
μετά μίαν ή πλείους λέξεις. Qvousqve tandem abutere, Catilina,
patientia nostra ? αλλά και έν αρχή εις σφοδράς εκφράσεις ψυχι-
κής διαθέσεο>ς. Ο mi Atlice vereor (Κικ. πρός Αττ. 14, 12), ώ
'Αττικέ μου φοβούμαι. Ετι δέ καί εις εκφράσεις τιμής, σεβασμού
Rex Bocche ! magoa nobis 1 oetitia est (Σαλλ. Ιουγ. 102), Ba-
σιΑεϋ Βόχχε^ μεγάΑως χαίρομεν.

Περί τής 'Αφαιρετικής.

§. 142. Κατ'άφαιρετικήν εκφέρεται τό μέρος, όπερ άφορα η κατά
τού υποκειμένου κατηγορουμένη ποιότης ή ίδιότης. Aeger pedibus,
τους πόδας πάσχων nalione Gallus, ΓάΑΑος τό γένος. Specie
urbs libera est, re vera omuia ad nutum HomanoTum fiunt
(Αιβ. 35, 31), κατά μεν τό φαινόμενον είναι έ.Ιευθέρα ή πόΑις,
ά.ίη&ώς δμως πάντα πράττονται πρός τά νεύματα τών Ρωμαίων (1).

Σημ.. Τό μέρος τούτο, αν μεν ήναί τι έκτος τού υποκειμένου, σχέ-
σιν δ' έχον πρός αύτό, εκφέρεται κατ' αίτιατικήν μετά τής ad προ-
Θέσεως. Accusare raultos qvum pericuJosum esi, tum sordi-
dum ad famam (Κικ. περί καθ. 2, 14), τό noJ./ών κατηγορεΐν
καί κινδυν ώδ ες είναι καϊ δυςφηρίαν έπάγει (2). Ενίοτε δέ καί κατ'
αφαιρετική ν, όταν ην αι δ λόγος περί τής θέσεως ή καταστάσε&ίς
προσώπου ή πράγματος ά>ς πρός τι. Caesar metuebat ne a re fru-
mentaria laboraret (Κχίσ. Γ. Πόλ. 7, 10), ό Καίσαρ έφοβεΐτο μή
εΛθη είς άπορίαν ώς προς τάς τροφάς (τροφών).

143. Τό οργανον ή μ.έσον, δι' ού εκτελείται τι, σημαίνεται διά
της αφαιρετικής, ήτις οργανική (instrumentalis) διά τούτο καλεί-
ται. Securi aliqvem percutere, πεΛέκει άποκεφαλίζειν τινά. Bri-

[\) Άσωπ. μ'.κ. συντ. Κεφ. ς'. 21. Άλγεΐν τόν δάχτυλον, τά όμματα,
κάμνει ν τοός πόδας. Δίκαιος τον τρόπον. Ξένον αγομεν τό μεν γένος ες Ελέας,
έταΤρον δε τών άμφί Χαρμίδην (Πλ. Σοφ. 215). "Απειροι τό πλήθος. Εξακό-
σιοι τόν αριθμόν. Εύ ε/ω τά κατά τό σώμα.

Έτι δε καί δοτική ενίοτε' Γένει "Ελλην* φύσει κακός* ηλικία νέος. "Εργω,
τώ όντι, λόγω, τή άληθεία. 'Γό πράττειν τού λέγειν ύστερον ον τή τάζει, πρό-
τερον τή δυνάμει εστίν.. (Δημ. 3, 15). Πολις Θάψακος ονόματι καί όνομα.

(Β) Καθαρός καί κατά τό σώμα καί κατά τήν ψυχήν (Πλ. Κρατ. 105).
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tanni iacie et carne vivunt, οί Βρετανοί άπό γάλακτος καί χρέεε—
τος ζώσι. Lege Iulia Latini civitatem Romanam coDsecuti
Sunt, διά τοΰ 'Ιουλείου τόμου ετυχον οί Λατίνοι, της ρωμαϊκής
ισοπολιτείας (I).

Σημ. ά. Η έν τω παθητχκώ οργανική άωαιρετικ,ή τρέπεται έν τω
ένεργητικώ εις ονομαστικών, τό ενεργούν υποκείμενον σημαίνουσαν.
Dei providentia mandus regiTur, τή τοΰ θεοΰ προνοία.κυβερνά-
ται ό κόσμος. Dei providenlia mundum regit, ?) τοΰ θεοΰ πρό-
νοια κλπ. Τότε δε μόνον εκφέρεται έν τω παθητικφ τό πράγμα ώς
ενεργούν υποκείμενον κατ' άφαιρετικήν μετά της ab άντι άπλής'
άφαιρετικής οργανικής, όταν έκλαμβάνηται ώς ποόσοίπον. Νοη est
consentaneum, qvi metu non frangatur, eum frangi cupidita-
te, nec, qvi invictum se a labore prsestiterit^ vinci a voluptaie
(Κικ. περί καθ. 1, 20), δέν είναι εΰλογον, ό μή υπό τοΰ (ρόδου
καταβαλλόμενος, νά καταβάίληται υπό τών επιθυμιών, ουδέ ό υπό
τών πόνων αήττητος δειχθείς, νά -ηττάται υπό τών -ηδονών*

Σημ. β', όταν τό όργανον, δι' ου τι εκτελείται, ήναι έμψυχο ν καί
λογικόν, τότε εκφέρεται τοΰτο διά τής per μετ' οτίτΜχτιχτίς. Au-
gustus per Jegalos suos bellum administrabat, d Αύγουστος διά
τών ιδίων πρεσβ ευτ ών διώκει τόν πόλερον' άλλα. καί, τό πρόσω-
πον αυτό εκφέρεται κατ' άφαιρ'ετικήν άπλήν, όταν έκλαμβάνηται ώς
πραγμα ή ώς όργανον άπλώς. Jacent suis testibus (Κικ. ύπερ Μιλ*
18), ήττήθησαν διά τών ιδίων μαρτύρων.

Σημ. γ'. Αφαιρετική τού οργάνου είναι καί ή έν ταϊς οράσεσι ταυ—
ταις* extollere aliqvein lionoribus, ίζαίρειν τινά τιραΐς, τ) jt^o-
βιβάζειν τινά είς αρχάς' erudire aliqvem artibus et disciplinis,
παιδεύειν τινά τέχνας και έπιστήμας* ένίοτε δέ καί erudite aJi—
qvem io jure civili.

§. 144. Διά τής αφαιρετικής σημαίνεται πρός τούτοις η άφορμη

(Α) Άσωμικ. συντ. Κεφ. ς·'. §. 24. Βάλλειν τινά λίθοις, £ίφει. Πολεμώ
χώρα προςκταται. Άνήρ άβουλος ήδοναίς θηρεΰεται. Διά τίνος τών τοΰ σώμα-
τος τη ψυχή αισθανόμεθα J ΙΙλατ.—Ζην άτϊό λείας. Ά—ό τών χρημάτων στρά-
τευμα συλλέγειν (Ξεν. Άν. 2, 6, δ). 'Από διακοσίων νηών καί χιλίων ταλάν-
των καταπολεμεΓν τινα (Τσοκρ. Άντιδ. 111).
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η η αιτία, ·ής ενεκα η δι' ήν γίνεται τι (ablativus causae mo-
Aentis). Multi homines officia deserunt molitia aaimi (Κικ.-
περί Τελ. 1, 10), πολλοί δεν έκτελοϋσι τό καθήκον ενεκα ασθενείας
ψυχής. Qvod beDevoJentia fit, id odio faclum criminaris (Κικ.
Ρωσκ. Αμ. 15), ο,τι εύνοια γίνεται κατηγορείς ώς ενεκα μίσους γε-
νόμενον. Servius Tullius regnare coepit non jussu, sed volun-
tale alqve consensu civium (Κικ. Πολ. 2, 21), 6 Σερβιος Τύλ-
Λιος έθασίλευσεν όχι επιταγή, ά'λλά θελήσει καί xoivfj τών ποΛι-
τών γνώμη. Τό αυτό σημαίνεται καί διά τών αφαιρετικών perCQlSSU,
άδεια, hortaiu alicujus facere aliqvid, παραινέσει, συμβουλή
τίνος πράττειν τι' καί δι' άλλων τοιούτων λέξεων κατ' άφαιρετικήν
μόνον έν χρήσει ούσών, περί ών βλ. §. 23 έν τέλει (1). .

Σημ. ά. Τό ού ενεκα κωλύεται ή εμποδίζεται νά γείντ) τι εκφέρε-
ται διά τής prae μετ' αφαιρετικής. Prae moerore, άπό τής θλίψεως,
prae lacrimis loqvi non possum, άπό τών δακρύων δεν δύναμαι
7'ά λαλήσω. Ενταύθα άνήκουσι καί αί φράσεις' Per me licet, εζε-
ατιν έμοϋ ενεκα' qvi per aetatem poterant, οί διά τήν ήλιχίαν
δυνάμενοι' mea sentenlia έμ?] γνώμη} meo judicioy κατ' έμήν
κρίσιν.

Σημ. β'. Αί την αίτίαν δηλούσαι αφαιρετικοί causa, 'ένεκα, καί
gralia, χάριν, συντάσσονται μετά γενικής ή κτητικής αντωνυμίας
προ τιθεμένη ς αότών συνήθως κατά τά έν §. 118 σημ. ρηθέντα. Rei-
publicae causa^accusare aliqvem, τής πόλεως ένεκα κατηγορείν
τίνος.

Σημ. γ'. Τήν αίτίαν σημαίνουσι πρός τούτοις καί διά τών λέςεων
ea de causa, ή άπλώς ca causa (justis causis), ea gratia* καί διά
τών προθέσεων ob, propter. Non (am ob recentia ulla werita,

(Ί) Βλ. Άσω-. μικ. συντ. Κεφ. ς·'. §.23. 01 ξύμμαχοι τώ Παυσανίου εχθει
•παρ' 'Αθηναία·.ς μετετά£αντο. Θουκ. Περικλής τους 'Αθηναίους υορει θαρσοΰν-
τας κατέπλησσεν έπί τό φοβείσθαι. θουκ. Όπόσα αγνοία οί άνθρωποι έξαμαρ-
τάνουσι, πάντα άκούσια ταυτ' εγώ νομίζω. 3εν. Μέλητος τήν γραφήν ταύτην
υβρει τινί καί ακολασία και νεότητι γράψασθαι δοκει (Πλ. Άπολ. 26). "Ετι δε
και διά τής ύ π ό μετά γενικής* Ύφ' ηδονής, υπο λύπης υβρίζει* καί τής δ ι ά
μετά αιτιατικής* Ο: 'Αθηναίοι δια ΙΙερικλέα βελτίους γεγονε'ναι Πλάτ,
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qvam originum memoria (Αιβ. 38, 39), οχι τοσούτον διά νέας
έκδουΛεύσεις, δσον διά τη γ μνημην της καταγωγής.

§. 145. Η αφαιρετική ουσιαστικού μετά επιθέτου δηλοΤ τον τρό-
πον, καθ'8ν γίνεται τι, ή τά περιστατικά τά τταρακολουθουντα την
πράξιν, διό και τροπική ά<ραιρετικι) καλείται (ablalivus modi).
Miltiades summa seqvitate res Chersonesi constiluit (Kopv.
Μιλτ. 2), ό Μι.Ιτιάδης μεγίστγ επιείκεια τά εν Χ ε ρσονήσω διΐτα-
£εγ. Deos ρura, iotegra, incorrupta et mente et voce venerari
debemus (Κικ. περί <ρύσ. Θ. 2, 2$), τους θεούς όψείΛομsr νά Ja-
ζρενωμεν καθαρά, ακέραια, άδιαψθόρω καί dcarota xai gxavfj. ire
agmine qvadrato, πορ ενεσθαι με στρατόν έν σχηματι τετ ραγών cv
παρατεταγμένον. Obvius fil Miloni Clodius, expedFlus, in e-
qvo; nulla rheda, nullis impedicnentis (Κικ. υπέρ Μιλ. 10·, συ-
yavza ror Μί.ΐωνα ό Κ.Ιώδιος, εϋζωνος η ψιΛός, έφιππος, ανεν
όχήματος. άνευ σκευών. Ούτω λέγουσι καί nullo ordine? ουδεμία·
τάζει. Πολλάκις όμως προςθέτουσιν είς την άφαιρετικην ταύτη ν την
πρόθεσιν cum, όταν ή να ι ο λόγος περί τοΰ παρακολουθοΰντος την
πραξιν η περί εξωτερικών περιστατικών. Mogno stadio aliqvem
adjuvare, μεγά.ΐη σπουδή βοηθεΐν τινι' καί cum magiao studio
adesse (Κικ. υπέρ τοΰ Μαν. νόμ. 24), συν μεγάΛη σπουδή παρι-
στασθαι Romani cum magno gaudio Horatium accipiunt (Αιβ. 1,
25), οί rΡωμαΤοι με μεγά.ΐηνχαράν υποδέχονται τόν rΟράτιον (1).

Σημ. ά. Ουδέποτε προςτίθεται ή cum εις ουσιαστικά, τρόπον (ώς
τά modo, rilu, more, ratione, coOsyetudioe), διάθεσιν καί σκο-
πόν 'bic mente, hoc consil io, aeqvo animo fer-o\ η συνθήκη ν
·- ortdilione, ea lege) σημ,αίνοντα" ώσαύτοχς ουδέ όταν ήναι 6
λόγος περί μερών τοΰ σώματος, nudo capile incedere, γνμvff κε-
ψα.ίγι βαδίζειν (2).

(1) Βλ. Άσωτι. μικ. συντ. Κεφ. ς·'. 4 4. Δρόμω ήπήγοντο πρός· τήν γέ-
-ρι,ραν. Θουκ. Ούοεν γνώμη άλλά τύ^η πάντα πράττεις. Ξεν. θυμώ καί ρώμη
το πλέον εναυμάχουν ή Ιπιστήμη. Θουκ. Πάνυ σπουδή ελαβε τάς βίβλους·. Πλ.

(2) Τω τρόπω γίγνου οιλοπροσήγορος, τω δε λόγω εύποοσήγοσος (Ίσοκ.
Λημον.). Παντί τρόπω· πειρασθαι. Ενίοτε καί κατ' αιτιατικην. Τοΰτον τόν τρό-
r.-jy πράξας7 όλου τον πράγματος άπαλλάξομαι (Δημ. 30, 22).
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Σημ.. β'. Οτε το ονομα τού παρακολουθούντος τήν πραςιν εκφέρε-
ται καθ'εαυτό ανει> επιθέτου, τότε δέχεται τήν πρόθεσιν cum.. Cuui
•sura scribere, μετ* επιμελείας γράφειν. Πολλάκις ομ,ως απαντών-
ται και άνευ τής cam πολλαί άφαιρετικαί τοιαύται, έπι Χρηματική ν
σημ,ασίαν έχουσα ι' ώς αι ordine, τακτικώς, jure, δικαίως, silentio,
σιωπή, σιωπηλώς, \i, βία, βιαίως' (άλλας πολλάς βλ. έν τή Δ. Γ,.
§ 257 σημ. ετ». δέ καί αίτιατικαι μετά τής per άντί επιρρη-
μάτων τροπικών per vim, βιαίως' per lilteras, έγγράφως, Per
scelus et lalrocinium aliqvid auferre (Κικ. Βέόρ. 1, 21), χακούρ-
•γως καί *ΐτ]στριχώς άφαιρεΐν τι ( i).

Σημ. γ'. Ο,τι φέρει τις μεθ' εαυτού (πλην τών ενδυμάτων) τίθεται
κατ* άφαιρετικήν μετά τής cum. Servus compvetiensus est cum
gladio ό δούλος συνελήφθη φέρων ζίφος (2).

Σημ. δ'. Ενταύθα άνήκουσι καί αί φράσεις pace alicujus καίbo-
na \enia alicujus dicere, με τήν άδειάν τίνος λεζειν periculo
alicujus facere, με κίνδυνόν τίνος πράττειν' alicujus auspiciis,
imperio, duclu rem gerere, ύπό τήν αρχήν τίνος εκτελεΐν τ ι' si-
niuIatioDe (ή specie) timoris cedere, ύποχωρεΐν προσχήματι φό-
βου' obsidum nomine, λόγω ή ονόματι ομήρων. Βλ. καί άλλας έν
τη Δ. Γ. ξ. 257 σημ. έ.

146. Κατ άφαιρετικήν εκφέρεται καί τό ό'νομα, τό σημαίνον
τήν άξίαν ή τιμήν καθ' ήν πωλείται ή αγοράζεται τι. Eripbjle auro
viri vitam veudidit, ή Εριφύλη χρυσοΰ έπωλησε ζήν ζωήν τοΰ
ανδρός. PrEedium ernitur centum millibus Dummuo, τό κτήμα
α-γοράζεται \00,000 σεστερτίων. Caelius habitat triginta milli-
bus (Κικ. υπέρ Καιλ. 7), ό Καίλιος κατοικεί οίκίαν 30,000. ΑροΙ-
lonius mercede docebat, ό Απολλώνιος έδίδασκεν επί μισθώ (3).

(1) Έπλ ει μετά δέκα τριηρών. Ξεν. ΎΗλθον Πέρσαι παμπληθεΓ στόλω, ώς
άφανιούντες τάς 'Αθήνας. Ξεν. Έπλεον £υν παντι τω στρατεύματι επί Σελι-
νούντος. Θουκ,—;Ούδενί κόσμω ειςπίπτειν (Θουκ. 1, 84). Βία Ιπιέναι, κραυγή
πολλή έπιέναι (Ξ. Άν. 1, 7, 4).

(2) Εί'πετο τώ λοχαγώ ξυν αύτώ τώ θώρακι καί κοπίδι. Λεν. ΕΤπεν ήκειν
είς τάς τάςεις αύτοίς στεφάνοις. Ξεν.

(3) Καί c? Έλληνες* Πωλεϊν αργυρίου. Τήν σοφίαν αργυρίου τω βουλομενω
ττωλειν. Ξεν. 1 ποτιθέναι πέν-ε μνών. Μισθού Τιμοκράτης νόμους είςφέρει
(Δημ. 24, 66). Προ. καί Άσωπ, μικ, συντ. Κεφ. ς'; 1S),
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Σημ. Οταν δϊ τό ποσόν της τιμής δεν άρίζηται ακριβώς, άλλα
λέγεται . αορίστως αύτη ώς μικρά ή μεγάλη, τότε μεταχειρίζονται
τάς γενικάς tanli, magni κττ. περί ών εϊοηται έν §. 115. Αέγουσι
π^ός τούτοις mutare, commutare, permutare aliqvid aliqva re,
άνταλλάσσειν τί τίνος' καί commutara aliqvid cum aliqvo, αντί
τίνος (1).

§. 147. Αφαιρετική συντάσσονται τά πλησμονήν, άφθονίαν καί
προμήΟειαν δηλούντα ρήματα (ablativus copiae). Τοιαΰτά ει'σι τά
abundo, εύπορα·, afQao, εχω άφθονίαν, scateo, βρύωΛ γέμω, in-
Struo,προμηθεύω, orno, κοσμώ, afficio, πε ριΰά.Μω, digoor, άζιώ,
καί άλλα τοιαύτα, ά βλ. έν τη Α. Γ. 259. Τά inpleo y.ai com-
pleo, πληρόω, συντάσσονται ενίοτε καί γενική" implere hostem
fugae et formidiais (Αιβ. 10, 14), τον έχθρόν φόβου καί φυγής
πληρούν (2).

Σημ. Τινά τούτων συντάσσονται μέ άφαιρετικήν πράγματος καί
αίτιατικήν προσώπου, ή μέ δοτική ν προσώπου καί αίτιατικήν πράγ-
ματος* oiov,dooare aliqvem annulo aureo, δωροϋμαί τινα χρυσω-
δακτυλίδια' donare adjutoribus suis multa, ΰωρεϊσ&αι ζοΖς έπι-
κούροις πολλά. Τοιαύτα ρήματά είσι τά dono, δωρουμαι, circum-
do (urbem muris η mures urbi), περιχνχλόω, adspergo, ραίνgj>
περιάπτω, induo, ένδύω, lliisceo, μιγνύω, καί ε'τερά τινα, ά βλ. έν
τή Α. Γ. §. 259 (3).

14S. Αφαιρετική συντάσσονται καί τά ελλειψιν (άμετάβατα),
και στέρησιν (μεταβατικά) σημαίνοντα (afrlativus iaopiae)' careo
στερούμαι, vaco, είμαι κενός, egeo, εχω χρείαν, indigeo, είμαι
άπορος, orbo, όρφανίζω, στερώ·, privo, στερώ, spolio, συλώ, frau-
do, άπαιώ, rudo, γυμνόω. (Τά egeo και indigeo συντάσσονται
ενίοτε καί γενική. Ωςχυτως συντάσσονται μ.ετ' άφαρετικής και τό

(1) Χρύσα χχλκείων διαμείοεσθαι νοείς (Πλάτ.) Άλλάςασθαί τινός τι, καί
άλλάξασθαι νόμισμα άντι νομίσματος. Άσωπ. μι κ. συντ. Κεφ. ΙΑ'. 4.0.

('2) Τά τοιαύτα γενική συντάσσονται παρ' "Ελλησιν* ώς τά πίμπλημι, πληρώΤ
πλήθω, γέμω, εύποοώ, ττλουτώ, κ. ά. τ. Βλ. Άσωπ. μικ. συντ. Κεφ. ΙΑ'. §.
Ωςαύτως καί τά στέρησιν ή έλλειφιν σημαίνοντα.

(3; Τά αγαθά δ'.οόναι τοίς δικαίοις, Δώοα τώ θεώ φέρειν. Πλείω παρ' Ά-
αωπ. μικ. συντ. Κεφ. ΙΑ', 4.
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invideo (alicui aliqva re), φθονώ, interdico (alicui aliqva rp),
χωλύω, σπανιώτατα δ' ευρηνται ταύτα αιτιατική συντασσόμενα.

§. 149. Ετι δέ καί τά άπομακρόνεσθαι, άπέχειν, έλευθερούν, ά-
πολύειν, κωλύειν σημαίνοντα ρήματα δέχονται κατ' άφαιρετικήν τό
άφ' ού τις ά—έχε ι, ' έλευθερούται κ. έ. Τοιαϋτά είσι τά abslineo
desisto, άτι έχω, Iibero, έλενθερώ, solvo, άτολυω, levo, ανακου-
φίζω, exonero, άποκουφίζω, arceo, εΐργω proiiibeo, κωλύω,
exeludo, αποκλείω. Τινά τούτων όμως δέχονται τήν ab ποόΰεσιν
μετά αφαιρετικής* abslinere a vitiiV excludere aliqvem a re-
publica, αποκλείει)' τινά τής πόλεως. Τό libero όμως σπανίως
συντάσσεται μέ τήν alr τά δέ levo, exonero, exsolvo ουδέποτε (1).

Τά δέ βιαίαν άπομάκρυνσιν άπό τόπου σημαίνοντα ένίοτε μέν συν-
τάσσονται μετ' άφαιρετικης, συνήθως όμως μετά τών προθέσεων ab,
de, ex. Dep<?llcre hostera loco (καί e loco, ex urbe), έκΰάλλω τόν
έχθρόν άπό τής θέσεως, ίΥςαύτως καί τό c.edo ενίοτε* decedo Ioco,
vita και β loco, de vita, αποχωρώ άπό τοϋ τόκου, άπό τοϋ βίου'
καί τό abeo έξέργομαι παραιτούμαι (magistratu τής άρχής) (2).

Τά exeo, egredior, εξέρχομαι, ejicio, έκΰάλλω, σπανίως συν-
τάσσονται μεθ' άπλης αφαιρετικής' τό δε conslo, συνίσταμαι, συ-
νήθους μετά της ex* Ex. animo et corpove constamus, έκ ψυχής
χαϊ σώματος συνιστάμεθα.

§. 150. Τά ρήματα gaudeo, χαίρω, laelor, άγάλλομαι, glo-
rior, κανχώμαι, doleu, λυπούμαι, rnoereo, θρηνώ, fido, confido,
εμπιστεύομαι, συντάσσονται αφαιρετική, δηλούση τό περί ού ή χα-
ρά, η άγάλλίασις κτλ. Αλλά τά fido καί conGdo συντάσσονται καί
δοτική" τό δέ doleo καί αιτιατική κατά τόν §. 135. Τό δέ glorior
δέχεται καί τήν προθεσιν de ή ία μ,ετά τής άφαιρετικής (3).

(1) Έν τη ελληνική τά τοιαύτα γενική συντάσσονται* καί ποτε μέ τήν προ-
θεσιν άπό καί ες. Βλ. Άσωπ. μικ. συντ. Κεφ. ΙΑ'. §. 2.

(2) Καί οί "Ελληνες συντάσσουσι ταύτα ενίοτε με τήν άπό ή ες προθεσιν.
Ή ψυχή άπό τοΰ σώματος χωρίζεται. Άπαλλάττειν τινά έκ πόνων. Έλευθε-
ρούν τινά άπό τών Μήοων.

(3) Περί τής συντάξεως τούτων παρ' "Ελλησι βλ. άνωτέρω § 133 τήν ύπο-
σημείοισιν. Επαίρομαι τοις παροΰσιν. "ΙΙδομαι επί τινι. Έπαιρόαενος πλούτο)
ή ίσχύϊ ή άλλ ω τω τοιούτω (ΓΙ λ. Πολ. 434).
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/ίςαύτως αφαιρετική συντάσσονται καί τά lllor, χ-ρώμαι, abu^
tor, καταχρώμαι, fruor, άποΛαμβάνω, fungor, έκτεΛώ, χρήμα"
τίζω, potior, κατ α Λαμβάνω, vescor, τρέφομαι. Τό potior όμως
συντάσσεται καί γενική ενίοτε* ώς poliri rerum, καταΛαμβάνειν
τ?)ν άρχήν. Πρβ. καί Δ, Γ. §. 264 κ. έ. (1). .

§. 151. Τό opus est (έστι χρεία, ανάγκη) δέχεται κατ' όνομα-
στικήν είς οιονδήποτε γένος καί αριθμόν τό ου έστιν ανάγκη. DuX
nobis (δοτ.) et auctor opus est (Κικ. πρός τους Οίκ. 2, 6), ήγε-
μόνος και όδηγον όεόμεθα' Exempia multa OpUS SUOt (ο αυτός
περί Ευρεσ. 2, 19), ποΛΛών παραδειγμάτων είναι, χρεία' ή κατ'
άφαιρετικήν, ότε τό opus est εκλαμβάνεται ώς απρόσωπος φράσις*
Praesidio opus est φρουράς έστι χρεία' Qvid opus est verbis ?
τίς ή χρ^ία Λέξεων, Ούτως άπροσώπως συντάσσουσα μετ' αφαιρε-
τικής καί τήν ©ράσιν usus est Viginli usus est minis, είκοσι
μνών έστι χρεία' καί απλώς Si USUS est, εάν ήναι άναγκαΐον.

Σημ. Τό opus est συντάσσεται ενίοτε μετ' απαρεμφάτου. Qvid
opus est maturare ? τίς άνάγκη νά σπεύδωμεν ; Opus est Hir-
tium conveniri, είναι ανάγκη σννόιαΛέζεως μετά τον Ίρτίον' κ<κι
ενίοτε μετά μετοχής* Opus est maturalo (Αιβ. 1, 58). Opus est
Hirtio convento, dct είς Λόγους τώ *Ipτίω εΛθεϊν.

§. 152. Αφαιρετική συντάσσονται καί τά ρήματα assvesco, εθί-
ζομαι (labore), adsvefacio, έθίζω, sto, εμμένω σταθερός, facfo
καί fio. Qvid facies hoc homine? ζί θέΛεις κάμει τόν ανθρωπον
τοϋτον; Qvid fiet nave? τί γενησεται μέ τό πΛοΐον ; Αλλά λεγουσι
καί Qvid facies huic homini. Qvid fiet de mililibus. CodsuI
refert, qvid de iis fieri plaeeat, qvi ία custodiam traditi suot
(Σαλλ. Κατ. 50), ό νπατος έρωτα την ΣύγκΛητον, τί αΰτη έγκρί-t
vst νά πάθωσιν οί είς φνΛακην παραδοθέντες.

§. 153. Πολλά έπίθετα, συγγενή κατά τήν σημασίαν τών έν §.
147—8 ρημάτων, συντάσσονται αφαιρετική. Τοιαύτα εισι (2)*

1) Τά πληρωτικά, ήτοι τά πλησμονήν ή άφθονίαν δηλούντα" ώς·,

Ο) Τά μεν τούτων γενική, τά δε δοτική συντάσσονται εν τή ελληνική.

(2) Τά πλείστα τούτων γενική συντάσσονται έν τή ελληνική Βλ. Άσ%>π»
μικ. συντ. Κεο, Γ'. §- 24.



Κ.ΕΦ. Β . ΠΕΡΙ ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΙΙΣ. §. 151—15ο. 169

proeditus, προικισμένος, oouslus, πεφορτισμένος, plenus, πλήρης,
fertYlis, εύφορος, dives, πλούσιος. Ετι δέ τά dignus καί iadί-
gnus. Εκ τούτο^ν ομως τό plenus, ferlilis καί dives συντάσσονται
<7υνηθέστερον μετά γενικής. Πρβ. Δ. Γ. §. 268. ά.

2) Τά έλλειψιν καί στέρησιν* ώς, inanis, κενός, nudus, γυρνάς,
orbas, όρφανός, vacuus, κενός, liber, έλεύθερος, alienus, άλλό-
τριος, ακατάλληλος, extorris, άνάστατος. Τινά τούτων δέχονται
καί τήν προθεσιν ab μετά άφαιρετικης. ΑΛλά περί τούτων βλ. Δ.
Ιν. §. 268 β', σημ. ά. καί β'.

3) Τούτοις ήκολούθησαν κατά τήν σύνταξιν καί τά Contentui;,
άρκούμενος, anxius, περίφοβος, moastus, λνπούμενος, superbus,
άλαζών, frelus, πεποιθ ώς.

154. Αί καταγο)γήν ή γεν ν η σι ν σημαίνουσαι μετοχαί (natus,
ortus, genilus, salus, editus, γεννηθείς, καταγόμενος) δέχονται τό
•τού γεννήτορος ονομα καί τό τού γένους, άφ' ού τις κατάγεται, κατ'
άφαιρετικήν. Mercurius Jove et Maja natus erat, ό'Ερμής έγεν-
■νηθη υπό τοϋ Α ιός καί τής Μαίας' Natus oobili genere, έκ λαρ-
ϊτρον γένους γεννηθείς (I). Αλλά τό μέν τών γονέων όνομα εκφέ-
ρεται ένίοτε καί μετά τών προθέσεων ex ή de, τό δέ τών άπωτέρω
:τρογόνο>ν μετά της ab και της μετοχής ortus. B.elgae orti sunt a
•Grermanis (Καισ. Γ. πολ. 2, 4). Οί Βέλγοι κατάγονται άπό τών
Τερμανών.

§. 155. li αφαιρετική σημαίνει ένίοτε καί τό μέτρον τής άπο-
«τάσεως (πρβ. §. 138). Είς συγκρίσεις δέ δηλοΊ ή αυτή τόν βαθμόν
της υπεροχής τού ενός τών συγκρινομένων μερών ώς πρός τινα ποιό-
τητα IVomani duobus millibus plures erant qvam Sabiui, οί
rΡωμαίοι κατά δύο χιλιάδας ησαν τών Σαβίνων πλείονες' mullis
parlibus .major, έν πολλοίς μείζων. Η δέ πρό τών επιθημάτων
ilDte, πρότερον, post, ύστερον, άφαιρετική δηλοΤ πόσον χρόνον πρό-
τερον ή ύστερον έγένετό τι. Multis annis anle, πολλά 'έτη πρότε-
ρον/Noveai annis post bellum Punicum, έννέα ετεσι μετά τόν

(1) Παυσανίας γένους τοΰ βασιλείου ην. Θουκυδίδης οικίας μεγάλης ην. 3ε··
γοφών -πόλεως μεγίστης ήν. Τηρευς καί Τήοης ού της αυτής Θράκης εγένοντο.
Θουκ. Οί ά—ό τού Διός. Οί άφ' Ηρακλέους,
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Καρχηδονιχόν πόλεμον. Περι άλλων τινών συντάξεο^ν τών μορίων
τούτων βλ. Δ. Γ. §. 270 εν ταΐς σημ. (1).

§. 156. Κατ' άφαιρετικήν εκφέρεται καί το δεύτερον μέρος τής
συγκρίσεως, όπερ άλλως εκφέρεται μετά τού συγκριτικού συνδέσμου
qvam κατά τήν αυτήν πτώσιν τού ετέρου τής συγκρίσεως μέρους.
Major Seipione, μείζων τοΰ Σχηπίωνος, ή Major qvam Scipio,
μείζων ή d Σχητιίων. Ώλείω περι συγκρίσεως κατωτέρω έν

§. 165.

§. 157. Κατ' άφαιρϊτικήν εκφέρονται αί λέξεις, αΐτινες σημαί^·
νουσι ποιότητα ή ιδιότητα τοΰ δι' αυτών προςδιοριζομένου ουσια-
στικού' δίό λέγεται αύτη ποιότητος αφαιρετική (ablativus qvalita-
tis), ώς καί ή ταυτοσήμαντος γενική έν §. 106, ένθα έγένετο λόγος
καί περι τής διαφοράς τών δύο τούτων πτώσεων. Agesiiaus stalu-
ra fuit hamili et corpore exiguo, ό Αγησίλαος ήτο άναστή/ιατος
ταπεινού χαί μιχροϋ σώματος. Gajus Valerius summa virtute et
humanilate adolescens (Καισ. Γ. πολ. 1, 47), Γάϊος Βαλέριος,
νέος μεγίστης αρετής χαί φιλανθρωπίας. Summis ingeniis ex,-
qvisitaqve docirina philosophi (Κικ. περί Τελ. J, 1), φιλόσοφοι
έζόχου πνεύματος χαί έζαιρέτου παιδείας. Βλ. Δ. Γ. 272 (2).

15S. Η έν τόπω στάσις καΛ ή άπο τόπου κίνησι-ς σημαίνεται
συνήθως διά τών προθέσεων in, ab, ex de, μ,ετά αφαιρετικής, ένίο-
τε δε καί δι' άπλής αφαιρετικής έν ταΤς έξης περιπτώσεσι.

1) Τά τής γ'κλίσεο^ς ονόματα πόλεων καί μικρών νήσων, καί δσα
άλλα τοιαύτά είσιν έν τω πληθυντικω μόνον αριθμώ εν χρήσει τί-

(·1) Άσωπ. μικ. συντ. Κεφ. ς·'. 17. Τέσσαρσι μναΐς ελαττον. Τοιαύταί
είσι καί αί δοτικαί πολλω; μακρω, όλίγω, βραχεί, μικρώ μείζων. Όλίγω τινί
Ιλάττων. Τοσούτω κρείττων, οσω πρεσβύτερος. — Δέκα ετεσι πρό τής εν
λαμΓνι ναυμαχίας άφίκετο Δάτις. Πλ. Βοιωτοί οι νυν εςηκοστώ ετει μετά 'Ιλίου
αλωσιν τήν νυν Βοιωτίαν ωκισαν. Θουκ. Όλίγω πρό τών Τριάκοντα τό χωρίον
έξεμίσθωσαν. Αυσ. Πολλαίς γενεαΐς ΰστερον τών Τρωικών.

(2) Οί "Ελληνες τρέπουσιν ά'λλως τόν λόγον, εκφράζοντες τήν άφαιρετικήν
ταύτην τής ποιότητος οι' επιθέτων κατ' ονομαστικής ή κατ' αίτιατικήν εκφερο-
μένων. Ευρηται όμως καί γενική μετά τοΰ ειμί, ιδιότητα σημαίνουσα, εν τοΤς
χωρίοις τούτοις. Τούτου τού τρόπου ειμί (Άριστ. Πλου. 246). Τής αυτής γνώ-
μης εΤναι (Θουκ. 5; 46). Τών αυτών λόγων (Πλ, Γοργ. 482).
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%'ενται κατ'άφαιρετικήν άπλήν, όταν σημαίνεται ή έν αύτοις στά-
-σις και διατριβή. Babylone habilare, έν Βαβυλώνι οίχεΐν. Alhenisi
lilteris operam dare, Αθήνησιν σπουδάζειν, ή περί τά γράμματα
ασχολεΐσθαι. Εάν δέ ηναι τής ά και β' κλίσεως καί έν τω ενικω εύ-
χρηστα, τίθενται κατά γενικήν, όπο:>ς εΐπομεν έν § 117. Τότε δέ
μόνον προςτίθεται ή πρόθεσις in είς τά ονόματα ταύτα, όταν προη-
^γητα». αυτών η λέξις uvbs, oppidum, iDSula' οίον, io oppido Hi-
spali, έν τή πόλει *Ισπάλει.

2) Παραλείπεται ωσαύτως η πρόθεσης ia πρό τής λέξεως Iocus,
τόπος, μετά αντωνυμίας ή επιθέτου συνημμένης* hoc loco, έν τούτω
'τω τόπω' aeqvo loco pugnare, μάχεσθαι έν ύμαλώ ζ άπω. Ανειι
^προθέσεως απαντώνται και αί λέξεις ruri (σπανιώτερον rure), ε/

άγροΓς, aypdfo* dextra, δεξιά, laeva, αριστερά' terra mariqve,
κατά γήν και θάλασσαν (ευρηται όμως καί ίη mari esse, fο terra
ponere), καί ενίοτε medio, έν μέσω' medio iEdium, έν μέσω της
-οικίας.

Σημ. Η λέξις locus ουδέποτε δέχεται εν μ.εταφορική σημασία
*τήν πρό 9ε σι ν jq ' ώς, me/iore loco res noslrse suofc, <?V καλλίτερα
χ,αταστάσει είσι τά ημέτερα.

3) Καθ' άπλτ,ν άφαιρετικήν εκφέρονται και άλλαι λέξεις, συντασ-
σόμενα». μετά τών επιθέτων totus καί ommis> όταν σημαίνηται δΓ
αύτών ή έκτασις. Urbe lofa gemilus fit, dm πάσαν την πόλιν
Θρηνοϋσι' Ca?sar nuniios tola civilate Aeduorum dimittil (Καισ.
Γ. Πολ. 7, 38), ά Καίσαρ πέμπει αγγέλους ανά πάσαν τήν χώραν
τών Α ιδού ων. Qvis toto mari locus tulus fuit? (Κικ. υπέρ τού
Μαν. νομ.. 11), τις ανά πάσαν τήν θάλασσαν τόποα ήιο ασφαλής ;
Σπανίως δέ προςθέτουσιν εις ταύτας τήν 10 πρόθεσιν" in lota Sici-
lia, έν άπάση τη Σικελία (1).

159. Κάί ή διεύθυνσις καί φορά τής κινήσεο^ς σημαίνεται διά
της αφαιρετικής. Porta CoJlioa urbem inlrare, διά τής Κωλλίνης
πύλης είςέρχεσθαι είς τήν πόλιν' Mari vebi, terra advenire, iler
facere, διά θαλάσσης, διά ϊηράς πορεύεσθαι (2).

{\) Περί τής έν τόπω στάσεως παρ'"Ελλησι βλ. ανωτέρω §117 κ. έ.

(2) Βλ. Άσωπ. μικ. συντ. Κεο. ς'. G,

(1ΑΤ, ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΙ.) 12
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§. 160. Οταν δ' ή ναι ο λόγος περί της από πόλεο^ν 'καί μικρών
νήσων κινήσεως ή αναχωρήσεως, τίθενται τά ονόματα τούτων καθ>
άπλήν άφαιρετικήν" ώσαύτο^ς καί αί λέξεις domo, οίκοθεν, ΓΐΐΓΘ^
άγρόθεν, καί ενίοτε liumo, χαμοθεν. Roma proiicisci, από τΡώμης
πορεύεσθαι. Descendere Alhenis, άπ Αθηνών όιπέρχεσθαι. Delo
Rhodum navigare, άπο Λή.Ιου είς rPoJov jtJesiv. Domo auxi-
lium railtere, οίκοθεν βοήθειαν πέμπειν. Oculos tollere hurao
(xc.i ab huiuo), άπο της γης αΐρειν τους όφθα.Ίμούς (1).

Σημ. ά. Ενίοτε ομως ποοςθέτουσιν είς -ταύτα καί τήν πρόθεσιν ab,
μάλιστα όταν έννοήται ή από τών πέριξ" τη? πόλεως κίνησις. Caesar
a Gergovia discessit (ίνα.ι. Γ. Τίολ. 7, 59), d Καίσαρ άπη.ίθεν
άπο της Γεργοΰίας' ή όταν προηγώνται αί λέξεις urbs, oppidum.

Σημ. β'. Εν έπιστολαΐς δέ τό όνομα της πόλεως, όθεν πέμπεται
ή επιστολή τίθεται έν απλή αφαιρετική (Roma a. d. II. Idus O-
ctobres). Ωσαύτως καί ο της πατρίδος ή καταγο>γής τόπος ενίοτε"
Gn. Magius Creraona (καί Creraonensis. Καισ. Εμ. Πολ. 1, 24),
ό από Κρεμώνης (2).

§. 161. Κατ' αοαιρετικην έκφερόνται καί αί χρόνου διάστημα:
δηλουσαι λέξεις, όταν σημαίνηται δι' αυτών ο χρόνος -καθ' ο ν η εν-
τός του οποίου γίνεται τι, ή κα\ ό παρερχόμενος προ της εκτελέσεως
πράξεως τίνος. Terlio anno urbs capta, ro 7-' εΥος έχυριεύθη ?}
πό.ϊις. Qvn nocle natus Alexander est, eadem Dianae Ephesise
lemplura defiagravit (Κικ. περί φύσ. θεών 2, 27), τ/^ νύχτα

έγεννήθη ό 'ΛΛέζανδρος, την αυτήν ν.ατεκάη ό ναός της 'Έφεσίας
'Αρτέμιδος. Pioscius liomam multis aonis noo venit (κ·.κ* Ρωσ-κ.
Αμ. 27), ό Ρώσχιος επί ποΛΑά ετη δεν ηΛθεν είς ζην *Ρ ώμ η ν.
Ωσαύτως κατ' άφαιρετικήν καί α: λέξεις bieme, εν χαίρω χειμώνος,
seslate, θέρει, die, nocie, 1 uce, ημέρα. Τό δέ ifl fempore καί ά-

(1) Οί "Ελληνες σημαίνουσι τήν από τόπου κίνησιν διά τών εις Οεν επιρρη-
μάτων, ΆΟήνηθεν, οίκοθεν, ή διά τών προθέσεων εκ. καί από. 'Εκ.Λακεδαί-
μονος. Έκ Τεγέας. Άπο Συρακουσών. 'Από Κερκύρας. 'Ες αδου* οί δέ ποιη-
ταί ενίοτε δι' απλής γενικής* Νήσου τήςδε=έκ ταύτης της νήσου. Βλ. Άσωπ·
μικ. συντ. Κεφ. ς·'. §. Ο.

('2) ΆρχΓνος ό εκ Κοίλης εγράψατο θρασύοουλον τόν Στεφιέα. Αίσχ.



κεφ. β", περι αφαιρετικής. §. 160—161. 173

^\ώς tempore σημαίνει έν καταλλήλ(ό χρδνω' in tali tempore,
iv τοιαύταις περιστάσεσι (Σαλλ. Κατ. 4Β) (1).

Σημ. ά. Και λέξεις, μη χρόνου διάστημα δηλούσαι αλλά τι συμ-
€εβηκός, εκφέρονται κατ' άφαιρετικήν απλή ν επί τής αυτής σημα-
σίας* οίον αί adventU, discessu alicujus, έν καιρώ τής έλεύσεως
?} κατά τήν ε Λεν σίν τίνος' occasu solis, δνσμαΐς ήλιου, comitiis,
έν καιρώ τών αρχαιρεσιών, ludis, τών αγώνων, gladialoribus,
τών μονομαχιών (2). Ετι δέ pace, bello, tuEUuIiu, έν xcupti ειρή-
νης, πολέμου, έ?ορύέ>ου' οταν ομχος ταυτά συντάσσωνται μετά επι-
θέτων εχουσι ν ενίοτε τήν ία πρόθεσιν* ία bello Alexandrino, επί
τον Αλεζαν δρινοΰ πολέμου.

Σημ. β'. προςτίΟεται ένίοτε ή 1Π οταν σημαίνηται ότι εντός (.ορι-
σμένου χρόνου, άπό τίνος σημείου λογιζομένου, γίνεται τι. Decre-
vit senatus, ut legali Jugurthae in diebus proximis decem Ita-
lia dccedcrent (Σαλλ. ίουγ. 28), άπεφάσισεν ή Σύγκλητος, όπως
έντός τών δέκα έφεζής ήμερών άπέλθωσι τής 'Ιταλίας οί τοΰ 'Ιου-
γούρθα πρέσβεις' αλλά καί απλώς diebus deccm λέγει δ αυτός
Σαλλ. έν κεφ. 3S επί τής αύτής σημ. α σία ς.

Σημ. γ'. Είς τούς χρονικούς τούτους διορισμούς προςθετουσι καί
τάς αντωνυμίας liic, il\e, κατά τήν αυτήν πτώσιν, σημαίνοντες δι'
αύτών τό σημέΐον, όθεν άρχεται ό χρόνος ούτος. Καί ή μ,έν hic ανα-
φέρεται εις τον χρόνον τού λαλούντος, ή δε ille εις ετερον άλλοις
υπό τού λόγου οριζόμενον. His annis qvandriogenlis Romae rex
filit (Κικ. Πολ. 1, 37), π^ό 400 ετώκ άπό τής σήμερον ήτο βασιλεύς

(Α) Πολλών έτώ\> Άγάθων Ινθάδε ουκ επιδέδήμηκεν (Πλ. Συμ. 172). Τής
αυτής ημέρας. Δείλης άφίκοντο οί "Ελληνες ε'ς τάς κώμας (Ξεν. 'Αν. 3, 3,
VI). Τού αυτού θέρους £ στράτευσαν επί Χαλκιδέας (Θουκ. 2, 58); Έπράχθη
ταΰτα Έλαφηβολιώνος μηνός (Δημ. 37,5).—Χειμώνας ώρα. Τή αυτή ημέρα α-
πέθανε. Τω τρίτω ετει οικαδε απέπλευσα.—Έν τεσσαράκοντα μάλιστα ήμέραις
Αγνών χιλίους καί πεντήκοντα όπλίτας τή νόσω άπώλεσεν (Θουκ. 2, 58). Έν
τρισίν ήμέραις διήλθον (Ίσοκ. Παν. Ί 87). Έντός τριών ετών άιοείλετο (Ίσοκ.
Εύαγ. 64). Έν τούτοι τώ χρόνω. Έν τήδε τή ήμερα. Έν τώ Θαργηλιώνι
μηνί (Δημ. 49, 60). Πρβ. Άσωπ. μικ. συντ. Κεφ. ς'. §. 7.

(2) Τοΐς Παναθηναίοις. Τοίς Διονυσίοις. Τή νουμηνία. Ταίς πομπαίς. Τρα-
γωοοΤς κινοίς. Θεσμό φορίοις νησ-εύομεν. Άριστοφ.

12*
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έν 'Ρώμη. Τό αυτό δέ σ/,μαίνουσι καί διά τών ante qvadringenlos
annos, ή abhinc (άπό τούδε) aonos qvadriugcntos. Πλείο; περί
τούτου, βλ έν τη Α. Γ. §. 277 έν ταΐς σημ.

§. 162. Καί ή αφαιρετική απόλυτος λεγομένη (abtalivus abso-
lutus), ήτις έν πολλοίς αντιστοιχεί τή απολύτου γενική τής ελληνι-
κής, σημαίνει ή μόνον χρονικόν διορισμόν τής κυρίας προτάσεως (ώς
factum est rege vivo, ζώντος τοϋ βασιλέως έγένετο), η τρόπον
πράςεως, ή καί άλλην τινά σχέσιν προσώπου ή πράγματος πρός αυ-
τήν. Auguslus aaius esl Cicerone et Aotoaio consulibus, ό
Αύγουστος έγεννήθη επί τής ύπατε/ας (η υπατενόντων) τοϋ Κικέ-
ρωνος και 'Αντωνίου' Regibus ejeelis consules creari coepli sunt,
έχβληθεντων τών βασιλέων ήργισαν' νά εκλέγωνται ύπατοι' Νί-
liil de hac rc agi potesl saJvis legibus (Κικ. ποος τους Οίκ. 1,
2), ουδέν δυνατόν γενέσθαι περί τούτου τηρουμένων τών νόμων.
Lex Cassia lata est Scipione auctore (Κικ. Νομ. 3, 16), συμ-
βονλή τοϋ Σ χηπίωνος (η σννεργοϋντος αύτον) έκνρώθη ύ τοϋ Κασ-
σίου νόμος.

Σν;μ. ά. Ενταύθα άνήκουσι καί αί άφαιρετικαί sesla mngno clu-
cere agrnen (Κικ. Τουσκλ. 2, 15),* έν χαιρώ μεγάλης θερμότητος
(η μεγάλης θερμότατος ονσης) άγειν τόν στρατόν' Tabulas in
foro sumraa honiinum freqvenlia exscribo (Κικ. Βεορ. 2, 77),
έν συρροή, (ή συνελθόντων) πολλών ανθρώπων έν τή άγορα αν-
τιγράφω τους πίνακας.

Σημ. β'. Η λατινική γλώσσα διά την ελλειψιν τοϋ ένεστώτος της
μετοχής cns, ών, εκφέρει κατ' άπόλυτον άφαιρετικην κ.α.1 μόνον ού-
σιαστικον μετά επιθέτου, ώς τινα τών άνωτέρω παραδειγμάτων δει-
κνύουσιν (1). Αλλά περί τής αφαιρετικής ταύτης εσται λόγος καί
κατωτέρω έν τώ περί μ.ετοχών.

(V) Οσαύ-ως καί οί "Έλληνες ενίοτε. Σκότους καί νυκτός τό πραγμα έγένετο.
Δημ. Εσπέρας ούσης καί σκότους εοχεται Μειδιάς. Ο αύτ. Έοοήθουν ημέρας
ήδη. Θουκυδ.
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1 G3. Μετά ουσιαστικών έπιφέρουσιν οί Λατίνοι, ώς καί οι Ελ-
ληνες, επίθετα τάξιν ή άκολουθίαν σημαίνοντα, κατά τήν αυτήν τών
ουσιαστικών —τώσιν και γένος καί αριθμόν, άνθ ών καί επίρρημα
η αναφορική πρότασις δυνατόν ήτο νά τεθή. llispania poslrenui
omnium provinciarum perdomita est (Λιβ. 2S, 12), Ισπανία
τεΑευταία άπασών τών επαρχιών ΰπετάγη εις τους Ρωμαίους, ή
τεΑευταΐον, ?} yro ?/ τελευταία, ήτις ύπετάγΐ}' GajUS qvintus ad-
yenit, ο Γάϊος πέμπτος τ\Αθεν. Ούτω μεταχειρίζονται έν τή συντά-
ξει και τά επίθετα solus, lolus, diversus, sublimis, μετέωρος.
frcqvens, συγνός, proximus, prudens, sciens, invllus, άκων. A-
qvila sublrmis abiit, άεζός μετέωρος άπήΑθε. ConsuJes iu pro-
yincias diversi abiere, εις διαφόρους έπαρχίας άπήΑθον. Plus
hodie boni feci imprudens qvam sciens anle hunc diera uii-·
qvam (Τερ. Εκ. 5, 2, 40), πΑείω καΑά έπραξα σήμερον έν α-
γ>οία, η άΑΑοζέ ποτέ πρότερον ,έν γνώσει ( I )-

Σημ.. ί'ίςαύτως καί ή πρός τινα τόπον διεύθυνσις τής κινήσεως ση-
μαίνεται διά τών επιθέτων advevsus, secuodus, obliqvus μετά
τού ονόματος τού τόπου* ία adversum collem subire, ερχεσθαι
χατ' αντίκρυ ή αντιθέτως προς τον Α όψο ν secundo iluwioe na-
YJgare, κατά ρουν τοΰ ποταμού πΑέειν. Obliqvo aiOQte decur-
rere (Λιβ. 7, 15) Πρβ. Λ. Γ. §. 300.

§. 164 ά) Καί επίθετα μεταχειρίζονται αντί ουσιαστικών, οταν
σημαίνωσι δι αυτών πάντας τους έ;/οντας τήν τού επιθέτου ποιό-
τητα. Τοιαύτά είσι docti, οί πεπαιδευμένοι, boui, οίάγαθοί, oaiuos
boni πάντες οί αγαθοί κ. ά. Αλλ'ή τοιαύτη τών επιθέτων χρήσις

(1) Ωςαύτως καί παρ' "Ελλησι. Τρεψαμένων τών Αθηναίων τους Χίους
πρώτους, νικαται καί τό άλλο στράτευμα (Θουκ. 8, 55). Έχοντες άμαρ~άνετε.
Άσμενος υμας είοον—Ό άνεμος έκπνει μέγας (Θουκ. 6, 104). Κρήνη άφθονος
ρέουσα (Ξεν. Άν. 6, 2, 4). 'Άπρακτος αποχωρώ. Άρας μετέωρον είς τό [3ά-
ραθρον έμοίζλώ. Άρι στοφ. Κακός εκών ουδείς. Ό Νικίας ακούσιος ή ρ ημ ενός
άποτρέψαι έοούλετο. ΕΟέλων επεται. Άφικνοΰνται αίονίδιοι. Οί Λακεδαιμόνιο^
ύστεροι άφίκοντο της έν Μαραθωνι μάγης. Σ/ολαΐοι έκου.ίσΟησαν.
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είναι συνηθεστέρα έν τω πληθυντικοί ή τω ένικω αριθμώ. Plurimum
in facicndo ioterest inter doctuin et rudem, noo multuni in

judicaildo (Κικ. περί οητ. 3, 51), πλείστον έν τω πράττειν διαφέρει,
ύ πεπαιδευμένος τοϋ απαίδευτου, ουχί δέ ποΛύ έν τω χρίνειν (1).

β') Τό σύνολον τών πραγμάτων, άπερ εχουσι τήν τοϋ επιθέτου
πο^ότ/,τα, δηλοϋσι διά τοϋ ουδετέρου πληθυντικού επιθέτου" ώς,
l)oaa, τά αγαθά, πάκ δ,τι eL ai άγα^όκ* mala, πάκ araaror, omDia
nosira, πάντα τά ημέτερα' omnia pulcbra, πάντα τά χαΛά (ο-
mne pulebrum, πάν καλόν Γδιαι τέρως). Οτε δε είναι αναγκαίο ν νά
δηλωθή ή καθολική έννοια τών επιθέτουν τούτων, ουχί δέ τά καθέ-
καστα αυτής, τότε μεταχειρίζονται τόν ενικό ν αριθμόν" verum, τό
αληθές ή αλήθεια' investigatio veri, ή του ά,Ιηθοϋς άνιχνευσις'
(Τουναντίον vera DUDliare σημαίνει, ά.Ίηθ&ΐς ειδήσεις άναγγέ.Ιειν)'
uaiara jasti et aeqvi mater, ?} φύσις είναι μητηρ της διχαιοσύν
χαί έπιειχείας (2).

Σημ. ά. Ενίοτε είναι εν χρήσει καί ή διά τοϋ res μετά επιθέτου
περιγραφή' res bonae cl honestae, τά χα2ά καί αγαθά, res mi-
lit ares, τά στρατιωτικά' res civiles et ι)ava/es, τά zroJtztxa, καί
ναυτικά' καί πάντα τά τοιαύτα έναρθρα ουδέτερα π"ληθυντνκα επί-
θετα της ελληνικής περιφράζει ή λατινική διά τοϋ res καί τοϋ πλη-
θυντικού επιθέτου.

Σημ. β. Ουδέτερα επίθετα μετά προθέσεο)ν έπέχουσιν ενίοτε τό-
πον επιρρημάτων" οίον, de ή ex improv/so, ά.προσδοχήτως, de in-
tegro, άρχής, sine dubio, αναμφιβόλως (3).

γ') Αλλα πάλιν επίθετα έλαβον ολο)ς ουσιαστικών σημασίαν, ώς-ε
διά τοϋ άρσενικοϋ καί θηλυκού επιθέτου σημαίνονται πρόσωπα, διά
δέ του ουδετέρου πράγματα, έχοντα τήν τών επιθέτων ποιότητα.
Τοιαύτά εΐσι τά amicus, inimicus, adversarius, amica, bonum,
ΙΏ alu ni, ludicrum, θέαμα, παίγνιον, siniile, ομοίωμα, inane,

(I) Οί "Ελληνες προςθέτουσι τό άρθρον εις τά τοιαύτην σημασίαν έχοντα
επίθετα. Τον ασθενή παρά τοΰ πλουσίου δίκη ν, ή ν άδικήται, ούνασθαι λαβεΓν.

('2) Τά άγαθά, τά καλά, τά πολιτικά.—Τό αγαθόν, τό δίκαιον, τό ριε'σον. Τό
Ελληνικόν* τό βαρβαρ'.κόν' τδ ναυτικόν.

(3) Έκ τοΰ φανεροΰ, ε'£ ίσου, διά βραχέων, ές άπροσδοκήτου. κ. τ. τ. ές ετοί-
μου, απο τοϋ αυτομάτου, έν τω οανερώ, εν τω έμφανεί. .
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τον διάστημα' και έτερα πολλά άποβαλόντα έν τη συνήθεια τό Γόιον
ούσιαστικον, τίθενται καθ' έαυτά έν τή τοϋ παραλειφθέντος ου-
σιαστικού σημασία* οίον τά cani (τουτέστι capilli). πολιά κόμη"
frigitam, calidam (aqvam) potare, xf-σχρόν, θεραόν ΰδωρ πίνειν'
primas, sccundas (partes) agere, νποκρίνεσθαι τόν πρωταγωνι-
στή*·, τόν δεντεραγωνιστήν' dextra, sinisUa (manus), δεξιά, α-
ριστερά κτλ. (1).

Σημ. Οί ποιηταί τουναντίον συνάπτουσι μετά ουσιαστικού έτερον
ούσιαστικον με επιθέτου σημασίαν. Populus late rex (=regnans,
Ε'-ογ. Αίν. I, 21). Ο: αυτοί προσθετουσιν εις άμετάβατα ρήματα
έπίθετα ουδετέρου γένους άντι επιρρημάτων. Altuni dormire, /5α-
^έως χ,οιμασθ αι, perfidum ridere, <ϊο.?ίως γελάν. Εύρηται δέ καί
έν πεζω λόγο) sonare, olere peregrinum, ξένην προφοράν, όσιιήν
εχειν. Πρβ. §. 12S σημ. καί Δ. Γ. § 301. κ. έ. (2).

§. 165. Περι της συντάξεοις τών συγκριτικών επιθέτουν σημειω-
τέον, ότι τό έτερον τών συγκρινόμενων μερών έκ©έρεται 1) κατά τήν
αυτήν τοϋ ετέρου πτώσιν μετά τοϋ μορίου qvam (ή ac παρά το"ϊς
άρχαιοτεροις καί τοις ποιηταΐς ενίοτε). Cui polius gredam, qvam
tibi ? μάλλον νά πιστενσω ή σοι ; Doduuq specie qvam re

majaS, δώρον μείζον κατά τό ωαινόμενον η αληθώς. Και όταν τό
δεύτερον μέλος σχηματίζη νέαν πρότασιν, .προηγείται ταύτης τό
qvam, ώς άν ήτο αυτη μία μόνη λέςις. IJaec verba sunt Varro-
uis, hominis doctioris qvarn fuit Claadius (Γελλ. 10, 1), oi
Λόγοι ούτοι είσι τοΰ Βάρρωνος, άνδοός πολνμαθεστέρον, ή όσον
ητο ό Κλαύδιος (3).

Σημ. Πρός έπίτασιν τής άντιθέσεως τών συγκρινόμενων μερών τί-
θεται ένίοτε τό μόριον qvara μετά τοϋ δευτέρου τής συγκρίσεως
μέρους άμέσο^ς μετά το πρώτον καί πρό τοϋ συγκριτικού επιθέτου·.

(Ι) Καί οί Έλληνες ώςαύτως.. Ή ημετέρα, ή οικουμένη (τουτέστι γή)* δε-
ξιά, αριστερά (γείρ)* ή ειμαρμένη, έπ' 'ίση. καί όμο'α (μοίρα)-'. ή έμή νίκα (γνώ-
μη)' ή ε-ιούσα, ή αύριο ν (ημέρα).

(2) Μέγα φθέγγεσθαι, 6οαν, λέγειν* ηδύ, κακόν ό'ζειν* όςό όοαν'- μέγα ψρονεΓν.

(3) Μείζων εί καί πλείω ε χει ς ή εγώ. Τίνι αν μάλλον πιστεύσαιμι f] σο'"
νΗδη τίνες καί εκ δεινότερων ή τοιώνδε εσώΟησαν (Θουκ. 7. 67).
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Maris subita lcmpestas qvam ante provisa lerret navigantes-
vehementius (Κικ. Τουσκ. 3, 22), ή τής θαλάσσης αιφνίδιος τρι-
κυμία φοβίζει μάλλον τους πλ έ οντάς ή ή προςδοχωμ ενη.

2). Κατ' άφαιρετικήν άπλήν, οταν τό έτερον της συγκρίσεως μέ-
ρος ή ναι ονομαστική ή αιτιατική' Tuliiis Hosliiius ferocior Ro-
mulo fuit (Αιβ. 1, 22), ό Τύλλος Όσζίλιος ηζο πο.Ιεμιχώζερος
τον Ρωμύλου. Qvem auctorem locupleliorem Plalone laudare
pofsumus ? (Κικ. Πολ. 1, 10), τίνα πλουσιώτερον τον Πλάτωνος
συγγραφέα έχομε ν νά έκ αινέσωμεν ; (1).

Σημ. ά. Εις ανωμάλους ομως συντάξεις, οία είναι ή τού έπομ.ένοι*
παραδείγματος, ουδέποτε παραλείπεται τό qvam. Τιι splendidio-
rem habes villam qvam ego, σύ έχεις Λαμπροτεραν τής έμής
επαυλιν {1). Τουναντίον ουδέποτε προςτίθεται τό qvani πρό τής.
έχούσης άρνησιν αναφορικής αντωνυμίας, οταν αύτη ήναι τό εν τής
συγκρίσεως μέρος, αλλά πάντοτε εκφέρεται αύτη κατ' άφαιρετικήν
άπλήν. Puaicum bellum, qvo nullum majus Romani gessere
(Αιβ. 38, 53), τον Κ α ρχ ηδονικό ν πόλεμον·, ούτινος ούδ ένα μείζονα
έπολέμνσαν οί Ρ ωααΐοι.

Σημ. β'. Σπανία έξαίρεσις είναι νά έκφέρηται καθ* άπλήν άφαι-
ρετικήν τό Ιν της συγκρίσεως μέρος, οταν τό έτερον ούτε ονομαστι-
κή ούτε αιτιατική ήναι. Pane egeo, jam mellflis potiore pla-
centis (—qvam oielJftae placentae sunt). (όρατ. Επιστ. I, 10,
11), άρτου ε\ω γρείαν, καλλιτέρου π.Ιακουκζίων έκ μέλιτος.

Σημ. γ . Οί ποιηταί συντάσσουσι καί τήν λέξιν alius, άλλος·, ώς
συγκριτικόν έπίθετον. Ne putes alium sapienle bonoqve beatum
(όρατ. Επιστ. 1, 16, 20), μή νόμιζε άλλον εύδαίμονα παρά τόν
σοφό ν καί άγαθόν (3). Ετερά τινα περί συγκριτικών βλ. έν τη Λ.
Γ. §. 304.

(1) Μείζων έμοΰ ει. Οίκίαν τής ημετέρας πολύ μείζω κέκτησαι- Τοΰτο καί
ήαΐν, τοίς ήττοσιν εκείνου, ξυμοέρον (·=ή εκείνος εστί. Πλ. Πολ. 338). Έςεστιν
ήμίν μάλλον έτέρων καθ' ήσυχίαν βουλεύειν (=ή έ'τεροι. Θουκ. I, 35).

(2) Χώραν εχετε ούοεν ήττον ημών έ'ντιμον (=ή ήμείς. Ξεν. Κ. Π. 3, 3,
4-1). Οι Πελο-οννήσιοι πλείοσι ναυσί τών Αθηναίων τταοήσαν (=ή οί Αθηναίο·.·
θουκ. 8, 52).

(3) Οΰ-ω καί παρ' Έλλησιν ή λέςις άλλος. "Αλλα ή τά γιγνόμενα. 'Άλλα
τών δικαίων.
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§. 166. ά. Είς αριθμητικά καί ουσιαστικά ποσότητος σημαντική-
(ώς aniHis. έτος, xi imiriia p s^. ήμισυ μέρος), προςτίθενται τά μόρια
plus καί aniiviiub (—λέον) ή το niinus (μείον)· μετά τού q\ »u» ή
άνευ τούτου πρό; αύξησιν ή έλάττωσιν τού αναφερομένου ποσού,
χοιρίς νά μεταβάλλο^σι τήν πτώσιν αυτοΰ, ήν άπαιτει τό ρήμα της
προτάσεο^ς. Zeuxis et Polygnotus non sunt usi plus qvam qvats
tuor coiovibus (Κικ. Βαουτ. 18), ό Ζεύξις και ό Πολύγνωτος δεν
μετεχειρίσθησαν πλέον τών τεσσάρων χρωμάτων. PJus seplingcnlt
capti saot (Λιβ. 41, 12), π.Ιίον τών 70 σννε.1ήφθησα>. Plus par-
dimidia cx qvinqvaginla millibus bominum csesa °si (Λιβ". 36,
40), πλέον τον ημίσεως τών 50,000 α> δρών έιονεύθησαν' Ovin-
ctius tecum plus annum vixii (Κικ. υπέρ Κοΐντ. 12), ό Kotrxztor
έζησε μετά σου πλέον τοΰ έτους ( <).

β'. Οταν ομ,&ίς ή συντακτική τού ρήματος πτώσις ηναι ονομαστι-
κή ή αιτιατική (ώς inlersunt sex miliia, habco decera nuliles);
τότε τά μεν μόρια plus, amplius, minus, εκλαμβάνονται πολλά-
κις ώς όνομαστικαί ή αιτιατικαί, τό δέ ονομα τού ποσού εκφέρεται
κατ'άφαιρετικήν, συντακτικήν τών συγκριτικών τούτων* ώς inleresi
amplius sex millibus, διέστηκε ή διαφέρει πλέον τών εξ χιλιάδων'
habeo plus decem miUihus, εγώ ύ.τερ τάς δέκα χιλιάδας. Cali-
lioa initio non amplius duobus raillibus militum habuit (Σαλλ,
Κατ. 55), ό Κατιλίνας τό κατ' αρχάς δεν ειγε πλέον ή 2,000
στρατιώτας. Roscius numqvam plus triduo llomae fuit (Κικ.
Ρθ)σκ. Αμ.. 27), ό 'Ρώσκιος ουδέποτε διέτριψε πλέον τών τριών
ημερών έν 'Ρά>μτ\. Πρβ. Λ. Γ. §. 305 (2).

Σημ. Τό μεν plus και amplius σημαίνει ποσόν (πλέον), τό δέ

(1) Πλέον ή τριάκοντα πλέθρα γης κτήσασθαι (Λυσ. 19, 42). Ή λεία εττρά-
Οη ταλάντων ουκ ελαττον πέντε καί είκοσι (Θουκ. 6, 65). Οί ίππεις άποκτεί-
νουσι τών ανδρών ού μείον πεντακοσίους (Ξ. Άν. 624). ΙΙέαψω έπ' αύτον
όρνις πλείν εςακοσίους τον αριθμόν (Άριφ. "Ορν. 1251).

(2) Είςενήνεκται υπ^ρ 'Αριστοφάνους καί τοΰ πατρός ουκ ελαττον μηνών τετ-
ταράκοντα (Λυσ. 19, 43). Πολύστρατος ού πλέον οκτώ ήμερων ήλΟεν είς τό
βουλευτήριον (Λυσ. 20, 14). Και έπιθετικώς' 2ενοκλής συνοικεί τή γυναικί
πλείω \ οκτώ Ιτη ηδη (Ίσα;. 3, 31).



20$ ΜΕΡΟΣ Β'. ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΙ".

magis βαθμόν fuaJJov) ώς επί τό πολύ. Τά ΠΟΠ mogis, ItOS
plus σημαίνουσιν, ότι καί εις τά δύο συγκρινόμενα μέρη υπάρχει η
δεν υπάρχει εξίσου ή αύτη ποιότης. Non nascitur ex niaio bo-
num» non magis qvam Ccus ex olea (Σεν. Επι-στ. S7), έχ τοϋ
χαχοϋ δέν γεννάται, χα.Ιόν, ώς ουδέ έχ της έ.Ιαίας σϋχον. JllS bo-
numqve apud veleres non Iegibus magis qvam oaiura valebat
(Σαλλ. Κατ· 19), τό δίκαιον και τό καΑόν ισχνέ π αρά. τοις άρ-
ναίοις ονγΐ νόμω μά.ΙΛον η φύσει, ήτοι ές ί'.σου κατ' αμφότερα.

§. 167. Καί εις επίθετα, καί επιρρήματα, μέτρον σημαίνοντα καί
αιτιατική συντασσόμενα κατά τόν §. 138, προςτιθέμενα τά μόρια
plus, araplius καί minus μετά τοΰ qvam ή άνευ τούτου κατά τά
έν τω ήγουμένω παραγράφω ρηθέντα, αύςάνουσιν ή έλαττοΰσι. τό
άναφερόμενον μέτρον. Urnbra uou arnplius qvaltuor pedes longa
(Πλίν. Φυσ. ίστ. 6, 39), σ;·α<:ί ojj^ π.Ηον τών τεσσάρων ποδών μα-
κρά. Miuus qvinqve et viginti milibus longe ab Utica copiae
aberant (Καισ. Εμ. Πολ. 2, 37), αλί,γώΓερο^ τώκ 25,000 βιωμά-
των τμο μακράν της Ούτίχης ό στρατός. Ενίοτε όμως απαντάται
και συγκριτικό ν έπίθετον ή επίρρημα, τό δε μέγεθος τοΰ μέτρου εκ-
φέρεται ή κατ' αιτιατική ν άνευ τοΰ qvam, ώς Digitum non aUioF
uduqi (Αουκ. 4, 515), νψηΛότερος δανπύΛου' ή κατ' άφαιρε-
τικήν, οταν τό έπίθετον ήναι ονομαστική ή αιτιατική. Palus noa
1 atior ρedibus qvinqvaginta. (Καισ. Γ. Πολ. 5, 53), τέ.Ιμα όχό
εύρντερον τών 50 ποδών. Λέγουσι δέ καί qvinqvaginta pedibus
laiior κατά τον §, 13S και 155.

Σημ. ΐΐ λέξις natus, γεγονώς, μετ' αριθμητικών συντασσόμενη,
δέχεται τάς εξής συντάξεις' natus plus, acnplius, minus (qvam)
frig nta annos, πρεσβύτερος ή νεώτερος τών 30 έτών' major (rai-
noij qvam (καί άνευ του qvam) triginta anoos natus.—major
(minor) triginta aDnis άνευ τοΰ natus. (Κικ. Ρωσκ.. Αμ. 14 καί
15), Πρβ. καί Α. Γ. §-. 306. κ. ά. (1).

168. Η σύγκρισις δύο δι αφορούν ποιοτήτο>ν έν τω αύτω προ-
σώπω ή πράγματι κατά διάφορον βαθμόν ευρισκομένων γίνεται η

(f) Νεώτερος τριάκοντα ετών= γεγονώς ετη ελαττον ή τριάκοντα Ά—,.
4,2, 35).
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διά τού μορίου magis, ή διά δύο συγκριτικών επιθέτων* magis au-
dacter qvain prudeater, μάλλον τολμηρώς ?) σνν&τώς" Bellafor-
lius qvam felicius gerere (Αιβ. 5, 43), άνδρειότερον η δϋτνχί-
στερον πόλεμεΐν (I). m

§. 169. ά. Το συγκριτικό ν σημαίνει πολλάκις μικρόν βαθμοί
ποιότητας, ένίοτε δε καί λίαν μέγαν. SenecUis est natura loqva-
tior (Κ'.κ. Κατ. πρεσβ. 16), τό γήρας είναι φύσει ολίγον φλύαρον.
Tliemislocles minus parentibus probabalur, qvod liberius vi~
yebal (Kopv. Θεμ. 1), πολλά ολίγον τ/ρεσκεν είς τους γονείς αύτοϋ
ό Θεμιστοκλής, διότι εζη λίαν ελευθέρως (2).

β'. Τό συγκριτικό ν σημαίνει-πρός τούτοις τόν άνώτατον βαθμόν,
δ τ αν ή σύγκρισις γίνεται μεταξύ δύο μόνον. QvcerUur ex duobus
nler dignior sit, ex pluribus qvis dignissimus (Κυντιλ. 7, 4,
21), ζητζΐται έκ μέν δύο όπότερος είναι ό άζιώτερος, έκ δέ πλειό-
νων τις ό άξιώτατος' Pdajor fratrum melius pygna\it, ό πρεσβύ-
τερος τών αδελφών χάλλιον έπολεμησε (3).

Σημ. Τό λίαν μέγα έν συγκρίσει πρός τι σημαίνεται διά τοϋ
major qvarn pro re aliqva. Proelium alrocius qvam pro nu-
mero pOgnaotium (Αιβ. 21, 20), μάχη σφοδροτέρα ώς πς>6ς τόν
άριθμον τών μαχόμενων' ήτοι περισσότερον ή όσον έπε ρί μεν έ τις
άπό τοσούτου άριθμοΰ πολεμιστών. Πρβ. Δ. Γ. §. 308 σημ. ά καί β',
ένθα καί περί τίνων άλλων σπανιωτέρων συντάξεων τών συγκριτικών.

§. 170. Τό ύπερθετικόν σημαίνει ένίοτε οχι τον απολύτως ύψι-
στον βαθμόν έν συγκρίσει προς πάντας τους άλλους τής αυτής τά-
ξεως, άλλα μόνον λίαν μέγαν, σχετικώς τόν ύψιστον πρός τινας.
Es tu qvidem carissimus, sed multo eris earior, si bonis prae-
ceplis ]®(abere (Κικ. περί καθ. 3, 33), μοϊ είσαι λίαν προςφιλής,
άλλα πολύ προςφιλέστερος θέλεις είσθαι, έάν άρέσχησαι είς χαλά,

(ί) Φιλόμηλον οί πολλοί βελτίονα ηγούνται είναι ή πλουσιώτερον (Αυσ. 19,
Ί 5). 'Αγαθός μάλλον ή πλούσιος.

(2) ΑύΟαδεστερόν τι άποκρίνεσθαι (Θ. 8, 84). Ενθυμούμαι μή άγροικότε-
ρον η λέγειν (Πλ. Γοργ. 462).

(3) Ό πρεσούτερος τών παίδων παρών ετύγχανεν (S. Ά. 1.1, 1)· Πότε-
ροι μάλλον χαίρουσι καί λυπούνται, οί φρόνιμοι ή οί άφρονες (Πλ. Γοργ. 4-98).
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διδάγματα (1). Πότε δέ σημαίνει τόν απολύτως ύψιστο ν βαθμό ν δη-
λούται ή έκ τ ης σειράς τού λόγου, ή διά προςτιθεμένης γενικής μ.ε-
ν,ς-ικής, optimus omniura, ή και διά προθέσεως, e\ onaoihus (2).

Σημ. ά. Τό υπερθετικόν συμφωνεί κατά γένος ποτέ μεν πρός την
Vap' αυτώ μεριστικήν γενικην" Servitus omnium ma.lorum ρο-
atreinum esl (Κικ. Φιλιπ. 2, 44), δουλεία εΐναι πάντων τών

\ " . \ ν \ \ r / ~ · .

χαχων το εσγατον ποτε οε ποος το υποκείμενον -της προ—ασεως >Π-

das esl omniain Guminum niaximus (Κικ. πεοί φύσ. θεών 2,

32), ό Ινδός είναι πάντων τών ποταμών μέγιστος. Τό δέ παρ' 0-

ρατ.'ω ''ilci^ime rernm (εν Σατ I, 9, 4), γλυκύτατε πάντων,

συμφωνεί προς τό υπονοούμενο ν πρόσωπον καί oyi πρός τήν έπιφε-

ρομένην γενικην rerua» (3).

Σημ. δ . ΙΪ του υπερθετικού έννοια επιτείνεται διά τού untlS,

' , J , / IS ι , , , ,

μονος, και ετι πλέον οια του iJHUS ouimuni, ηο> ος πάντων
ετι δέ καί διά τών ionge, mullo (4), ό δέ κατά τό δυνατόν ύψι-
στος βαθμός σημαίνεται διά τού qvam maximus, qvanlvis maxi-
mus, ofi 7) ώς μέγιστος, ή διά τών έπιρρήμ.άτων qvam maxime,
qvaolum maxime, ui mr.xime και διά τοΰ po$.sum. Jugurtfaa
qvam maximas potesl eopias armal (Σαλλ. ίουγ. 4S), ό 7ου-
γούρθας όπΆζει όσον πλείστον δύναται στρχτόν. (Πρβ. Δ. Γ. §·.
310 μετά τών σημ.) (5).

§. i /1. Τά τάξιν ή άκολουθίαν κατά νοόνον καί τόπον σημαί-
νοντα υπερθετικά, (primus, postremus, ullimus, summus, τά λοι-

(1) Κάλλιστα λέγεις. Κύρος φιλομαθέστατος ην.

(2' 'Αθηναίοι πάντων άνθοώπων πλείστω σίτω γρώνται έ—εισάκτω (Λημ.
18, 87). 'Αθήναζε άφίςαι, ου της Ελλάδος πλείστη εστίν έςου-ία τοΰ λέγειν
(Πλ. Γοργ. 461).

(3) Ώ φίλτατ', ώ περ'.σσά τιμηθείς τέκνον, θανεί πρός εχθρού. Εύρ.

(4) Οί Έλληνες επιτείνουσι ταΰτα ποοςθέτοντες τάς δοτικά ς ττολλω, μακοώ,
ολίγω, βραχεί, μικρω. περί ών βλ. ανωτέρω "ίοο υποστ,μ. Μακρω εύνού-
στατος ('Αοιστδφ. Είο. 67.3). 'Όσω μέγιστον τό τών φυλάκων έργον, τοσούτω αν
εΐη τέ'χνης τε καί Ιπιστήμης μεγίστης δεόμενον (Πλ. Πολ. 3/4).

(5) Παο' Έλλησι διά "τών ώς (δπως) δυνατόν* ώς (ό'πως) δύναμαι. ώς μάλι-
στα δύναμαι* οσος, όττόσος οίος ε:μι* δύναμιν όση ν οίος τε ήν πλείστην συμπα-
ρασκευασάμένος (Ίσ. Φιλ. 10))* ώς Βέλτ.ατος. ώς ά'ρ.στα, οτι πλείστον χρό-
ν ον, ο πως ασιστα.
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Τία &λ. εν τή Α. Γ. §. 311), καί τό έπίθετον inedius συνάπτονται
μετά ουσιαστικού, ή δέ.ποιότης τοΰ επιθέτου αφορά πολλάκις 6/k
τό όλον,,άλλά μόνον έν μέρος τοΰ ουσιαστικού. V.ere primo, σημαί*
νει όχι έν τω πρώτω έ'αρι, άλλ' ετ άρχη τοϋ έαρος' exlremo anno,
έν τέΛει τον έτους' ad summam aqvam appropinqvare, εις τήν
έπ ιφάνειαν τοΰ νόατος π.ίησιάζειν' ΪΠ media urbe, όχι έν τή μέ-
ση πόλει, αλλ' έν μέση τή πόλει ή έν μέσω της πόΛεως ' 1). Ούτω
λέγουσι reliqva, celera Grsecia, ή Λοιπή ΈΛΛάς, ητο: τό λοιπόν
τής Ελλάδος μέρος. Πρβ. Α. Γ. §. 311.

ΚΕΦΛΛΑΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ.

ΠΕΡΙ ΑΝΤΩΝΥΜΙΩΝ.
ά. Περί τών δειχτιχών χαί αναφορικών.

§. 172. Λειχτιχή αντωνυμία είς ήγούμενον ούσιαστικόν αναφε-
ρομένη συμφωνεί με αυτό ώς έπίθετον κατά γένος καί αριθμόν.· Εάν
δ άναφέοηται εις πλείω ουσιαστικά, τότε τό γένος αυτής ορίζεται
κατά τά ε'ν §. 94 ρηθέντα. Mater et paier—/r honores el im-
peria—ea· ira ei avarilia — eae ή ea (2). Εάν δε πάλιν άναφέρη-
ται είς τι ή ν ού μεν ο ν μή ονομασθεν, ούτινος όμως και τό όνομα καί
τό γένος εννοείται εύκολους, τότε ή δεικτική αντωνυμία συμφωνεί
κατά γένος μέ τό νοούμενον τούτο. Hic (τουτέστιν eqvus) celerior
est, ούτος ό ΐππος είναι ταχύτερος Οταν όμως τό παραλειπόαενον
αυτό ή να ι όλως άόριστον, ή άντωνυμία εκφέρεται κατ' ούδέτερον
γένος. Hoc, qvod Ια manu lenes, cupio scire, qvid sit, τοΰτο,
οπερ εχεια είς την χείρα, θέΛω νά γινώσκω, τί είναι.

ΐί δέ ε:ς άλλου λόγον ή είς πολλά αντικείμενα αναφερομένη δει-
κτική άντο^νυμία εκφέρεται κατ' ούδέτερον γένος καί πληθ αριθμόν.
Ea qvai pater tuus dicit, vera surit, άΛηθηείσι τά υπό τοϋ πα-
τρός σου Λεγόμενα (ο).

(Ι) Ούτω καί οί Έλληνες χρώνται ενίοτε τοις έπιθέτοις. Νείλος μέσην
Α'.γυ—τον σχίζει (ΙΙροδ.). Έπ' ά'κροις τοις όρε σι ν.

ί'2) Αδελφοί καί άδελφαί, ους ειχον. Έκκλησιάζομεν ττερί πολέμου καί ειρή-
νης, ά αεγίστην εχει δύνααιν έν τω β'ω τω τών άνθοώπων (Ττοκ. ττεο: Εφ. 2).

(3) Έοώ σοι, ά οΤοα.
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Ιναί οταν έπηται τό ούσιαστικόν μετά τήν δεΐκτικήν άντωνυμιάν^
•συμφωνεί αύτη μέ τούτο κατά γένος καί αριθμόν. Eas divilias,
eam booam famam magnamqvt> nobilitalem putabant (Σαλλ.
Κατ 7), τοϋτο καI zcJovrcr καί ψήμην χα.Ιην καϊ ενγένειαν μεγά-
λων ένόμιζον Εξαιρέσεις τούτου τού κανόνος είσι σπανιώταται. Βλ.
Α. Γ. § 313 (I)

Σημ. Είς ου'σιαστικον, καί μάλιστα είς λέξεις ψυχική ν διάΟεσιν
δηλούσας, προςθέτουσιν οί Λατίνοι δεΐκτικήν άντωνυμίαν, ή άναφο-
ρικήν αντί όεικτικής, κατά τήν αυτήν τού ουσιαστικού πτώσιν αντί
ονόματος κατά γενικήν πτώσιν έκφερομενου" οίον, liic dolor=(lo-
lor hujus rui, ή περί τούτον Λύπη. Sed baec qvidern est perfa-
filis et perexpedila defensio (ίνικ. προς τους Οίκ. 3, 11 == hu-
jus veij, ά.Ι.ί αυτή (ήτοι τούτου τού πράγματος) ή ύπεράσπισις
είναι Λίαν εύκολος.

§. 173. Η αναφορική αντωνυμία συμ.φώνε"ι κατά γένος καί ά-
ριθμόν μέ τό ούσιαστικον είς ο αναφέρεται. Η δ' είς πολλά βνόματα
ενικού αριθμού αναφερομένη εκφέρεται κατά πληθυντικόν αριθμόν,
τό δέ γένος αυτής ορίζεται κατά τους έν §. 94 κανόνας. Grandes
nalu malres ct parvuli iiberi, qvorum ulrorumqve setas mi-
sericordiani noslram reqvirit (Κικ. Βέρο. 5, 49), γραΐαι μητέ-
ρες και μικροί Λαίδες-, ων έχατέρων ή ήλιχία διεγείρει τον 7)μέτε-
ρον οιχζον. Ese fruges atqve fruclus, qvos lerra gignit (Κικ.
περί Φυσ. θεών 2, 14)·, αυτοί οί καρποί καί ζά γεννήματα άπερ ή
γή γέννα. Fortuaam nemo ab mconstantia et temeritate se-
jungit, qvse digna certe non suot deo (αύτοθ. 3, 24), ουδείς
χωρίζει τήν τύχην άπό τήν άστασίαν και τό αντόματον ή άλογον7
άπερ βεβαίως ού·/. είοίν άζια ή δεν άρμόζουσι τω θεοκ

Οταν ό'μως αύτη άναφέρηται είς δλόκληρον πρότάσιν, εκφέρεται
κατ ούδέτερον γένος καί ένικόν αριθμόν. Sapientes soli, qvod est
proprium divitiarum, contenti sunt rebus suis (Κικ. παραδοξ.

(!) Κίνηαις αύτη μεγίστη τοίς "Ελλησιν εγένετο (Θουκ. 1, 1). Αύτη πενία
Ιστί σαφής, τό δεόμενόν τίνος μή εχειν χρήσθαι (Η. Οίκ. 8, 2). Άλλα καί*
Εύδαιμονίαν τοΰτο νομίζω. Τούτο πώς ουκ άμαθία εστίν j (Πλ. Άπολ. 2$). Ουκ
!Ίωνες ταοε είσίν? ούδϊ Έλλησπόντιο; (Θουκ, 6, 77).
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6, Β), μόνοι οί σοφοί αρκούνται εις τά εαυτών·, όπερ είναι ιό ιον
ζοΰ πλούτου ( 1).

Προηγουμένη δέ ή αντωνυμία αύτη τού ουσιαστικού συμφώνεΐ μέ
τούτο κατά το γένος, ώς καί ή δεικτική. Qvae apud alios iracun-
dia dicitur, ea in imperio superbia atqve crudelilas appella-
tur (Σαλλ» Κατ. 51), ή παρ'' άλλοις οργή λεγόμενη, παρά τω αρ-
χοντι καλείται (αύτη) αλαζονεία και ώμόζης.

Σημ. ά. Οταν προηγηται προσηγορικό ν καί κύριο ν όνομα διαφό-
ρου γένους, τό άναφορικόν συμφωνεί ποτέ μέν μ' εκείνο, ποτέ δέ μέ
τούτο·. Fiumen Rbeous, qvi agram Helvetiorum a Germaois
dividit (Καισ. Γ. Πολ. 1, 2), d ποταμός 'Ρήνος, όστις χωρίζει τήν
χώραν τών * Ελϋεχών άπό τής τών Γερμανών. Ad flumen Scal-
dem, qvod influil in Mosam (αύτοθ. 6, .33), παρά τον ποταμόν
Σκάλδην, όςτις εισβάλλει είς τόν Μόσαν.

Σημ. β'. Ενίοτε δέ σαφήνειας χάριν, ή και άνευ ανάγκης, επανα-
λαμβάνεται μ.ετά τό άναωοοικόν τό ούσιαστικον. Erant omnino

ι ι ι ι

ilioera duo, qvibus itineribus dorao exire poterant (Καίσ. Γ.
Πολ· 10), ήσαν όνο μάλιστα όδοί, δι ών -ηδύνα ντο νά έζέλθωσι
τής πατρίδος αύτών.

§. 174. -Οταν μετά τό αναφορικό ν έπηται νέον ούσιαστικον ώς
προςδιορισμός τοϋ ηγουμένου ουσιαστικού, είς δ ή αναφορική αντω-
νυμία αναφέρεται, τότε αύτη ποτέ μέν συμφωνεί πρός το ήγούμενον
αυτής, ποτέ δέ πρός τό έπόμενον ούσιαστικον. Thebse ipsce, qvod
Ba?otia3 caput est, in magno tumultu erant (Αιβ. 42, 44), αί
Θήΰαι αύται, ητις είναι μητρόπολις τής Βοιωτίας, η σα ν είς μί-
γαν θόρνΰον. Flumen, qvod appeJJatur Tamesis (Καισ. Γ. Πολ.
5, 11), ό ποταμός, όςτις Τάμεσις καλείται (2).

175. Η αναφορική αντωνυμία συμφωνεί πολλάκις κατά σύν-

(·\) Ή πόλις τοΰ μεγίστου νοσήματος ού μεθέξει, δ στάσις καλείται (Πλ. Νομ.
744). Φίλον, ο μέγιστον αγαθόν είναι «ρασιν, οί πολλοί όπως κχήσονται ού cppov-
τίζουσι (3. Άπ. % 4, 2).

(2) ΓΙ τού ρεύματος εκείνου πηγή, ον ί'μερον Ζευς ο'ινόμασεν (Πλ. Φαιδρ.'
235). Ούδεν άδικον διαγεγέννημαι ποιών, ήν περ με λετην είναι καλλίστην απο-
λογίας (Ξ. Άπλ. 3).
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■Γαςςν οΰχί μέ τον γραμματνκόν τύπον της λέξεως εις ήν άναφέρέ3-
ται, άλλά μέ τήν έννοιαν αυτής, ήτοι προς το νοούμενον ουχί δέ
ί'νοος το λεγόμενο ν.

i , Οταν άναφέοηται είς κτητικήν άντωνυμίαν. VesVra qv\ cum
summa inlcgnlate vixislis., hoc niaxime inierest (Κικ. υπέρ
Συλλ. 28), τοϋτο (ΐά Λίστα διαφέρει υμάς, οϊτινες έζήσατε /ιέ με-
γΐστην ακεραιότητα (I ).

2· Οταν προηγήται ένικοΰ αριθμού ούσιαστικόν, ή αντωνυμία ε-
"ΐται /.ατά πληθυντικόν, διότι αναφέρεται εις πολλά τοΰ αύτοΰ ει-
,ίους. L Ganlilius, scriha pontificis, qvos (δηλ. scribas ponti-
;jcu.η iuinc minores ponlifu-es appellanl (Αιβ. 22, 57), ό Λεύ-
κιος ΚavziJior, ό τοϋ άργιερέο>ς γραμματεύς, οϋς (γραμματείς)
γ υ ν μ ικρούς άρχ~ιερεΐς χαΛονσι (-)■

3) Οταν προηγήται περιληπτικόν όνομα ενικού αριθμητικού, ή
αντωνυμία έπεται κατά πληθυντικόν αριθμόν πολλάκις, ζ:ς τά καθ
έκαστα τοΰ περιληπτικού αναφερομένη. Caesar eqvilatum omnera,
qvem ex orani provincia coaclum habebat, praemittit, qvi vi-
deanf, qvss ia ρaries hostes ilcr faciant (Κχισ. Γ. π-ολ. i, i5),
<5 Καίσαρ προπέμπει τό ίχπιχόν οΛον. S είχε σνΛΛέζει έζ άπάσης
ζης έπαρχίας, IV α ιδωσι, ποΟ πορεύονται οί έχ'θροί (3).

4) Μετά όνομα ανθρώπου, έχον εικονικόν ουχί δέ το φυσικόν αυ-
τοΰ γένος, έπεται τό άναφορικον, συμφωνούν πρός τό φυσικόν εκεί-
νου γένος. Duo importuna prodfg/a, qvos (τουτέστι viros) im-
probilas tribuno p\ebis constrielos addixerat (Κικ υπέρ Σζστ-
.17), f^o άπαίσια τέρατα, οΰς ?) φανΛότης προςείΛχυσε καί συνέ-
θεσε μετά τοϋ δημάρχου (4).

(!) Και οικία γ ε πολύ μείζων ή δμετέρα της εμής, οι γε οικία χρήσθε τε
καί ούρανω (Ξ. Κ. Π. 5, 3, Ίο).

(2) Αυχμηρός τις καί από -παντός περιουσίαν ποιούμενος, θησαυροποιός ά-
νήρ, ους δή και επαινεί τό πλήθος (Πλ. Πολ. 8, 554).

(3) Θεμιστοκλής φεύγει έκ Πελο—οννήσου εις Ιΐέρκυραν, ών αυτών (τών Κερ-
κυραίων) ευεργέτης (Θουκ. 1, 136). Καί άπο Πελοποννήσου παρέσται ωφελεία
(=βθϊ'θεια), ο'ί τώνοε κρείσσους είσί (Θουκ. 6, 80).

(4) Τά τοιαύτα κινάοη, οι πεποιήκασιν ουδέν ουδέ πρά| ουσ:ν αγαθόν υπέρ
τής πόλεως (Λειν. 1, .40).
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"Σημ. Μετά δεΐκτικήν ή αόριστον άντωνομίαν έ'Ηιφερουσιν ενίοτε
nnde άντι a qvo (qva), a qvibus* gvo άντι ad qvem (qvam,
q?od), ad qvos (qvas, qvae), και qva αντί τού per qvae, qvos*
tibi άντι m qvo.

§. 176. Το διά τής αναφορικής προτάσεως οριζόμενο ν ούσιαστι-
κόν μεταφέρεται πολλάκις κατά τήν αυτήν τού αναφορικού πτώσιν
είς την άναφο^ίκην πρότασιν, ώστε τό άναφορικόν προηγείται τού-
του. Ad Caesarem qvara misi epistolam, ejus exewpluar fugit
me libi mitlere (=ejus epistolae, qvam. Κικ. πρός Αττ. 13, 51),
ήν πρός Καίσαρα έπιστολήν έ'πεμγα, έ λησμόνησα νά πέμψ-ω καί
πρός σε άντίγραφον αυτής. Ia qvem primum Heneti Trojaniqve
egressi sunt locuro, Troja vocatur (Αιβ. 1, 1), είς ον τόπον
χαζά πρώτον έξηλθον οί Ενεζοί χαί Τρώες, Τροία καλείται. Περί
τής τών ποιητών χρήσεως βλ. Α. Γ. 319 σημ.

"Σημ. ά. Τό ούσιαστικόν, είς S αναφέρεται ή αντωνυμία, μεταφέρε-
ται σχεδόν πάντοτε είς τήν άναφορικήν πρότασιν, εάν αυτό ηναι νέα
£δέα πρόςτιθεμένη ώς έπεξήγησις εις τήν ήγουμένην πρότασιν ή είς
μ.ίαν ταύτης λέξιν. Saatoaes ποω longe a Tolosatium Gnibus ab-
sunt, qvie civitas e~st in provincia (Καισ. Γ. πολ. 1,10), οίΣάν~
τον ες δεν άπέχουσι πολύ τής χώρας τών Τολωσατίων, ήτις πόλις
χεϊζαι έν τή επαρχία* αντί τού, οΐτινες Τολωσάτιοί είσι τής επαρ-
χίας μέρος (1).

Σημ. β . Καί τό δι αναφορικής προτάσεως προςδιοριζόμενον ύ~
περθετικόν μεταβιβάζεται ενίοτε είς ταύτην. Themislocles Doctu
de servis suis, qyem babuit fidelissimum, ad Xerxem misit
(Kopv. Θεμ.. 4), ο Θεμιστοκλής επεμψε νυκτός είς τον Ξέρζην έχ
τών δούλων αύζοϋ, Sv είχε πιστόταζον. Ρ. Scipioni ex muItis
diebus, qvos in vifa celeberrimos lsetissimosqve vidit, bic dies
clarissimus fuit (Κικ. Λαίλ. 3), έκτων πολλών ήμερων, άς ό Π6-
πλιος Σκηπίων λαμπρότατα καί τερπνότατα εζηοεν, αντη ή ήμίρα
τ}το Λαμπρότατη (2).

(1) Κϋρος, ει" τινα όρώη κατασκευάζοντα, ής άρχοι χώρας, καί προσόδους
ποιουντα, ούοένα αν πώποτε άφείλετο (S. Α. 1, 9, 19).

(2) Ό πατήρ, ον μόνον ε'χομεν βοηθον, άπήν, — Λόγους άκουσον, ους σοι
δυστυχείς ήκω φέρων (Εύρ. Όρ. 854),

(ΑΛΤ. ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΙ.) 13
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177. Οταν ή αναφορική άντωνυμία αναφέρεται εις καθ' έαο*
τήν τιθεμ.ένην δεικτικήν άντωνυμίαν, τότε αύτη τίθεται πολλάκις
μετά τήν άναφορικήν πρότασιν. Male se res habet qvurn, qvod
virlute effici debet, id (enlalur pecunia (Κικ. περι καθ. 2, 6),
κακόν είναι, ό,τι πρέπει νά έκτ ελώμεν διά τής αρετής, νά έπιχει-
ρώμεν τοντο διά τών χρημάτων. Πολλάκις παραλείπεται δλως αύ-
τη, όταν, ονομαστική ώς επί το πολύ ή αιτιατική ούσα-, δεν έπιφέ-
ρηται μετ' έμφάσεως, καί μάλιστα όταν τό άναφορικόν έκφέρηται
καθ' ήν πτώσιν επρεπε νά τεθη ή δεικτική άντωνυμία. Maximum
ornamentum araicitiae tollit, qvi ex ea lolllt verecundiam (=
is, qvi. Κικ. Ααίλ. 22), τό μέγιστον τής φιλίας κόσμημα αφαιρεί·>
ό τό σέβας άπ αυτής άφαιρών. Qvem neqve gloria neqve pericula
excitant, fruslra horlere (=eum frustra liortere. Σαλλ. Κατ.58),
δντινα ούτε δόζα ουτε κίνδυνοι έρεθ ίζουσι, μάτην παροτρύνεις.

Σημ. ά. Παραλείπεται ώςαύτο)ς ή δεικτική άντωνυμ,ία, και όταν
τό ούσιαστικον μεταβιβάζηται είς τήν άναφορικήν" πρότασιν κατά τόν
§.■176. Qvae prima innocentis mihi defensio esl oblata, sus-
cepi (=eam suscepi. Κικ. υπέρ Συλλ. 33), όποια πρώτη άέ?ώου
νπεράσπισις μοι επαρουοιάσθη, άνεδέχθην ταύτην (1). Ουδέποτε
όμως παραλείπεται ή δεικτική άντοινυμία, οταν έκφέρηται μ,ετ έμ-
φάσεως τό δεικνυόμ,ενον πρόσο^πον ή πράγμα. Α me ii conlende-
runf, qvi, apud me et amicitia et dignitate plurimun posunt
(Κικ. Ρωσκ. Αμ. 1), παρ' εμοϋ άπήτησαν τοντο έκεϊνοι, οϊτινες
πλίΐστον παρ ε μοι ίσχΰονσ ι καί διά τήν φιλίαν καί διά τό άζίωμα.

Σημ. β'. Καί ή αόριστος άντωνυμία παραλείπεται συνήθους πρό τής
αναφορικής προτάσεως, τής αυτήν διοριζούσης. Sunt, qvi ita dicant,
είσίν, οΐ ούτω .Ιέγουσιν' Diisi, qvi viderent, έπεμψα 'ίνα ί'δωσιν.
Αλλ'ευρηται καί sunt qvidam, qvi, ύπάρχουσί τίνες, ο'ί (2).

§. 178. Οταν δύο συνδεδεμένα», άναφορικαί προτάσεις προςδιορί-

(\) Οίς μάλιστα τά -παρόντα αρκεί, ή'κιστα τών αλλότριων ορέγονται (Ξεν.
Συμπ. 4, 42). Ουδεμία πάρεστιν, άς ήκειν έχρήν (τούτων ας. Άριστφ. Έκκλ.
4 9). Άναλίσκουσιν ουκ είς α δεί (εις τοιαύτα, είς ά. Ξ. Οίκ. 3, 5).

(2) Οί μεν πολλοί κατέμενον, ήσαν δε, ο'ί υπε^ωρουν συν τώ βασιλεΐ (τίνες,

ο".—Ξ. Κ. Π. 3, I, 3).
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ζωσι τήν αυτήν λέξιν καί τό άναφορικόν εκάστης εχτ) διάφορον πτώ-
σιν (qvem rex delegerat, et qvi populo gratus est), παραλείπεται
ένίοτε τό της δευτέρας προτάσεως άναφορικόν, ώς άναπληρούμενον
έκ τού της πρώτης, αλλά τότε μόνον, όταν ήναι όνομαστική ή al·-
τιατική. Eamqve ralionem seqvare, qva tecum ipse et cum
tuis utare, profileri autem et in medium proferre dod audeas?
(=q\am profiteri κ. L Κικ. περι Τελ. 2, 23), ταύτην τήν δόζαν
ν άκολουθί)ς, ·ήν σύ αυτός μετά τών σών 8χεις χοινήν, ήν όμως
δεν τολμάς οϋτε νά έπαγγέλλησαι οϋτε νά παρουσιάσης δίςτό μέ-
σον ; Οταν όμως τό πρώτον άναφορικόν ήναι όνο μ αστική, τό
δεύτερον ετέρα τις πτώσις, τίθεται ένίοτε άντι τοϋ δευτέρου ή δει-
κτική αντωνυμία is. Omiies tum fere, qvi nec extra hanc ur-
bem vixerant, oec eos aliqva barbaries domestica infuscave-
rat, recte loqvebantur (Κικ. Βρούτ. 74), πάντες σχεδόν οί μή εκτός
τής πόλεως ταύτης ζήσαντες, καί ους οικιακή τις βαρβαρότης δέν
είχεν άμανρώσει, έλάλονν τότε ορθώς.

2ημ. ά. Εάν ή άναφορική καί ή δεικτική άντο:>νυμία· εχωσι τήν
αυτήν προθεσιν, καί εάν ε'ννοήται τό αυτό ρήμα είς τήν τής άναφο-
ρικής καί τήν τής δεικτικής άντωνυμίας πρότασιν, τότε παραλείπεται
ή πρό της αναφορικής πρόθεσις. ln eadem causa sumus, qva vos
qva vos, έν τή αυτή καταυτάσει είμεθα έν ή καί ύμεΐς.

§. 179. Μετά τά έπίθετα talis, τοιούτος, tanfus (fot), τοσούτος,
επιφέρονται εις συγκρίσεις τά άντίστοιχα qvalis, όποιος, qvailtus
(qvol), σπόσος, κατά τό αυτό γένος καί αριθμόν εκείνων, ή συμφω-
νοϋσι μέ τό ούσιαστικον, είς δ άναφέρονται. Nemo ab dis immor-
talibus tot et tantas res tacitus optare ausus, qvot et qvantas
di immortales ad Porapejum detulerunt (Κικ. υπέρ τοϋ Μαν. νόμ.
16), ουδείς έτόλμησε νά εύχηθή παρά τών άθανάτων θεών τοσαϋτα
χαί τηλιχαϋτα, όπόσα χαί ήλίχα ούτοι απένειμαν είς τόν Πομπηΐον.
Amicum habere lalem volunt, qvales ipsi esse non possunt (Κικ.
Λαίλ. .22), θέλουσι νά εχωσι τοιούτον ρρίλον, όποιοι αυτοί δεν δύ-
νανται νά ήναι. Βλ. καί άλλα τινά έν τή Δ. Γ. §. 324 σημ.

6 J. Περί σημασίας καί χρήσεως τών λοιπών άντωνιψιων.
180. Ai προσωπίχαΐ άντωνυμίαι, υττοκείμενα τής προτάσεως,

13*



190 ΛίΕΡΟΣ Β'. ΣΥ^ΤΑΚΤΙΚΟΝ.

ούσαι, παραλείπονται συνήθως, επειδή ή τού ρήματος κατάληξις άρ^
κει προς δήλωσιν τού υποκειμένου' τότε δέ μόνον προςτίθενται, όταν
υπάρχη άντίθεσις ή εμφασις έν αύτάΐς. Et tu apud patres con-
scriptos contra me dicere ausus est ? (Κικ. Φιλιπ. 2, 21), xal σύ
έτόΛμησας νά λάλησες κατ' π|)ός Γερουσίαν ; Καί εις

μόνον λαλών, μεταχειρίζεται περί εαυτού ένίοτε πληθυντικό ν πρώ-
τον πρόσωπον, Reliqvum est, ut de felicitate Pompeji pauca
dicaQJUS (Κικ. υπέρ τού Μαν. νόμ. 16), ύποΛείπεται νά εϊπωμεν
ό.Ιίγα περί τής τοΰ Π ομπηίου ευτυχίας (1).

§. 181. Καί ή άντωνυμία is, αυτός, παραλείπεται, οταν έςακο-
λουθη νά ήναι ό λόγος περι τού αυτού ετι υποκειμένου" τότε δέ μό-
νον ποοςτίθεται, οταν μετά σύντομον οιορισμόν τού προσώπου, περί
ού εσται έφεςής λόγος, μεταβαίνν) ο λέγων είς τήν ύπόθεσιν αυτήν.
Ρ. Annius Asellus morluus est G. Sacerdote pra3lore. Is qvum
haberet unicam filiam, cam bonis suis Iieredem instiiuit (Κικ.
Βέόρ. 1, 41), Π. ^Αννιος ό * Α σσεΛΛος έτ εΛέύτησεν έπι τής στρα-
τηγίας Γαί'ου τοΰ Σαχερδώτου (ιερέως). Αυτός έχων μονογενή θυ-
γατέρα, έγχατέΛιπεν αυτήν χΛηρονόμον τής ίόίας περιουσίας.

Νέος δέ ούσιώδης καί άκριβέστερος προςδιορισμός της αυτής λέ-
ξεως προςτίθεται διά τών et is (ή alqvc is καί. el is qvidem), nec
is. Habet horao primum memoriam, et eam infinilam reruni
inaumerabilsuua (Κικ. Τουσκ. 1, 24), έχει ό άνθρωπος πρώτον
μεν μνήμην αναρίθμητων πραγμάτων και ταύτην f ή χαί μά.Ιιοτα)
άπεριόριοτον. Πρβ. Α. Γ. 4S4..

§. 182. Τήν άντωνυμίαν hic μεταχειρίζονται επί δείςεως του
κατά χρόνον ή τόπον πλησιεστέρου είς τόν λέγοντα, τήν δέ ille επί
τού άπωτέρω κει μ,ένου. Ενίοτε δέ δήλοι αύτη καί επίσημο ν ή γνω-
στόν πρόσωπον επί άρετη ή κακία* Ex suo regoo sic Milbridales
profugit, ut ex eodem Ponlo Medea illa qvoudarn profugisse
dicitur (Κικ. υπέρ τού Μαν. νόμ.. 9), έχ τοΰ ιδίου βασιΛείου ού-
τως άνεγώρησεν ό Μιθριδάτης, δπως έχ τοΰ αύτοΰ Πόντου Λέγε-

(Ι) Ώσαύτως καί οί "Ελληνες μεταχειρίζονται τάς προσωπικάς αντωνυμίας
βλ. Άσωττ. μικ, συντ. Κεψ. Δ'. §. 2,
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ται δη άνεγώρησέ ποτε ή Μήδεια εκείνη. Οταν δέ ήναι δ λόγος
περί δυο τινών άνο^τέρω μνημονευθέντων, τότε ή μεν liic άναφέρε-;
ται εις τό τελευταΐον, ή δέ ille εις τό πρότερο ν μνημο νευθέν. Ενίοτε
όμως αντιστρέφεται ή τάξις αύτη, αναφερομένης της Ilic ο γ ι είς τ α
τελευταΐον, άλλ' εις τό κυριώτερον ώς πρός τήν έννοιαν τοϋ λόγου.
Melior tutiorqve est cerla pax, qvam sperata victoria; haec
(pax) m tua, illa in deorum potestale est (Αιβ. 30, 30), χρείr-
των καί ασφαλεστέρα είναι η βεβαία ειρήνη ?) ή έΛπιζομένη νίκη'
αν τη μεν (ή εέρήνΐ} δηΛαδη) κείται έν σοι, εκείνη δέ έν τη τών
θεών εξουσία.

Αί αύται αναφέρονται καί ποτε. είς επόυ,ενον* Nonne qvum mulla

ι ι ι I

alia miraVilia lura illud imprimis? (Κικ. περί μαντ. 1, 10), καί
αΛΛα ποΛΛά θαυμάσια χαί έκεΐνο (το έπόμενον) προ πάντων; (1).

§. 183. Π lste αναφέρεται συνήθους εις β πρόσωπον, πρός 8 α-
πευθύνεται ο λόγος, ή είς τό ύπ' αυτού λεχθέν καί τό πρός αυτό
σχέσιν έχον' διό πολλάκις ευρίσκονται όμοϋ iite tuas, ό σός ού-
τος, iste vester, ό υμέτερος αυτός. Ista oratio, ό σος Λόγος, $
αυτός ό Λόγος, Sv σν εϊπας. De istis rebus exspecto tuas lilleras
(*Κικ. Αττ. 2, δ), περί τών αυτόθι (οπού συ είσαι) γινομένων πε-
ριμένω έπιστοΛήν σου. Age nunc isti doceant, qvonam modo
efficiatur ut honesle yivere summnni bonum sit (Κικ. περί Τελ.
4, 11), ας διδάζωσι νυν ούτοι (ους συ άχοΛουθεΐς) τίνι τρόπω
Αποδεικνύεται, ότι τό χοσμίως ζην είναι άκρον αγαθόν. Ενίοτε δέ
ο ρήτϊορ εν δικαστηρίου, μή θέλων νά καλέσ$ τόν άντίοικόν του έξ
ονόματος, σημαίνει αυτόν ή δεικνύει διά της iste, όδε. Ετι δέ και
τό υπ' αύτοϋ μνημονευθέν Επαναλαμβάνει ό λέγουν συντομίας χάριν
διά της ΐδίθ,ως-ε αύτη αναφέρεται καί ειςτό άτοϋ λόγου πρόσωπον, ήτοι
είς τόν λαλοϋντα" οίον, Utinam tibi istam ment-em dii inmiorla-
les duint (Κικ. Κατ. 1, 9), είθε οί αθάνατοι θεοί νά σοι έμβάΛωσι
την διάνοιαν ταύτην, η τό φρόνημα τοϋτο, όπερ ανωτέρω άνέφερεν
ο αυτός Κικέρων. Si qvid novisti reciius islis, Candidus imperti,

{\) Ορ.οίά είναι καί ή παρ' "Ελλησι χρήσις ιών αντιστοίχων αντωνυμιών
ούτος καί εκεΓνος. Βλ. Άτωπ. Κεφ. Α'. §. -12 κ. I.



192 ΛίΕΡΟΣ Β'. ΣΥ^ΤΑΚΤΙΚΟΝ.

si ποη, his utere mecum (όρατ. Επιστ. 1,6,67), εϊτι σρ&όζερον
τούτων οΐδας, μετάδος άνευ φθόνου, εΐόέ μη, χρω τούτοις μετ έμον.

Σημ. 5τι ευρέθη περί της διαφοράς τών hic, ille, iste, ίσχόεε
καί περί τών έζ αοτών παραγομένων επιρρημάτων.

§. 184. Η ipsc μόνη άνευ τής is σημαίνει αυτός (αυτός ο ίδιος)
μετά τίνος έμφάσεως καί άντιθέσεο^ς τοϋ δι' αύτης δηλουμ,ένου πρός
έτερον διάφορον* Accipio qvod dant; mihi emm. salis est; ipsis
non satis (Κικ. περί Τελ. 2, 26), δέχομαι τό διδόμενον' επειδή
έμοί ρέν έστιν ίκανόν, αύτοΐς δέ ούχ ίκανόν. Ipse dixit, αυτός
ί'φα (τό τών Πυθαγορεάον περί τοΰ διδασκάλου λεγόμενον). Το δε is
jpse σημαίνει ό αυτός, αυτός ούτος, αυτός ό ίδιος (1). Η αύτη αν-
τωνυμία ipse προςτίθεται κατ' αυτήν τοϋ υποκειμένου τήν πτώσιν,
ήτοι κατ' όνομαστικήν, σημαίνουσα μ.ετ' έμ,φάσεως ότι τό υποκείμε-
νον αυτό πράττει τό περί ού ό λόγος ουχί δ' έτερος τις" Cato se
ipse inleremit, ό Κάτων αυτός έαυτόν άπέκτεινε. Se ipsi omnes
narura diligunt (Κικ. περί Τελ. 3, 18),auro£ έαυτούς πάντες φύσει
άγαπώσι. Ενίοτε δέ καί κατ αίτιατικήν συμφωνούσαν πρός τήν au-
τοπαθή άντωνυμίαν se, ήτις αναφέρεται είς τό αυτό της προτάσεως
υποκείμενον, καί δηλοϋσαν ότι τό υποκείμενον πράττει είς έαυτό καί
οχι έτερος τό περί ού δ λόγος. Fac, \il diligentissime te ipsum,
mi Dolabella, custodias (Κικ. πρός τους Οίκ. 9, 14), πρόςεχε,
Λολαδέλλα μου, νά τηρ^ς έπ ιμελέστα σεαυτόν. Sensim iarde-
ve potius nosmetipsos cognoscimus (6 αυτός περί Τελ. 5, 15),
ήρέμα τ) μάλλον βραδέως γιν&σκομεν ήμάς αυτούς. Εν ταύτη τη
περιπτώσει αντιστοιχεί κατά τήν χρήσιν καί σημασίαν πρός την σύν-
θετον ή αύτοπαθή άντωνυμίαν τής ελληνικής, έμαυτοϋ, σεαυτού,εαυτού,
ή έμφαντικώτερον, έμοΰ αύτοΰ, σοϋ αυτού. Πρβ. Δ. Γ. §. 487 (2).

Αλλ' ένίοτε εύρηται κατ' όνομαστικήν ή ipse ένθα έκ τής σειράς
τού λόγου έπεριμένετο ετέρα πτώσις. Βλ. περί τούτου Δ. Τ\ §. 487.

§. 185. Διά τής idem επιφέρεται πολλάκις νέος προςδιορισμός, ή

(1) Και τάς λοιπάς δε σχέσεις πάσας σχεδόν, άς οί "Ελληνες διά της· άν-
τωνυμίας αυτός σημαίνουσι (περί ών βλ. Άσωπ. εν Κεφ. Δ'. §. 10—30),
δηλούσιν οί Λατίνοι διά της άντωνυμίας ταύτης.

(2) Τά αντίστοιχα τής Ελληνικής βλ. παρ' Άσωπ. εν Κεφ. Δ'. §. 4 9 κ. i.
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απλώς προςτιθέμενος εις ήδη μνημονευθέντος, προσώπου ή πράγμα-
τος έτερον προςδιορισμόν, ή αντιτιθέμενος πρός έτερον τού αυτού"
Thorius utebalur eo eibo, qvi et suavissimus esset et idoni
(ώςαύτο>ς οέ κ αί) faciUimus ad concoqveodum (Κικ. περί Τελ. 2,
20), ό Θ ώριος ήσθιε τ ροφάς, αϊτινες και ήδύταται ήσαν xat λίαν
εύπεπτοι' Eptcurus qvum opliraara et praestantissimam uatu-
Tam dei dicat esse, negat idem (ό αυτός όμο>ς) esse in deo gra-
tiam (Κικ. περί φύσ. θεών 1, 43), ό 'Επίκουρος, έν ω Λέγει (ι)
Λέγων) οτι ή τον Οεον φύσις είναι αρίστη καί έζοχωτάτη, αρνείται
ό αυτός πάΛιν, οτι έν τω θεώ υπάρχει χάρις' Eliam palri® hoc
munus debere videris, ut ea, qvse salva per te est, per te eun-
dem sit ornata (ό αύτ. "Νομ. 1, 2), χαι τοϋτο τό καθήκον νομίζω
(μοϊ φαίνεται) ότι όφείΛεις Tff πατρίδι,ΐνα, ήτις διά σου σώζεται,
διά σου αϋτοϋ χαι >'ά χοσμήται ή αυτή. Βλ. Δ. Γ. §. 489.

§. 186. Η τριτοπρόσωπος η αύτοπαθης αντωνυμία se καί αί έξ
αυτής παραγόμεναι κτητικαί άναφέρονται είς τό κύριον τής προτά-
σεως υποκείμ.ενον. Ipse se qvisqve diligil (Κικ. Λαίλ. 21), έκαστος
άγαπδί έανζόν. Besliis homiaes uli possuut ad suarn ulilitatem
(ο αύτ. περί Τελ. 3, 20), δύνανται οί άνθρωποι νά αεταχειρίζω,νται
τά ζώα προς ιδίαν χρήσιν. Π. SUUS αναφέρεται ενίοτε καί ε'.ς τους
"λοιπούς τής προτάσεως προςδιορισμούς ή πρόσωπα. Hannibalem sui
cives e civitate ejeceruot (Κικ. υπέρ Σεστ. 68), τον Άννίΰαν οί
ΐδιοι αϋτοϋ ποΛΐται έζέθαΛον τής πόλεως. Catilina adraonebat
aliura egeslatis, alium cupiditatis suee (Σαλλ. Κατ. 21), ό Κατι-
Λίνας άλλον μεν άνεαίμνησκεν τήν άπορίαν, άλλον Ji rac ίδιας
αϋτοϋ ορέξεις. Συνήθως όμως αντί τής SUUS έν τοιαύτη περιπτώσει
λέγουσιν ejus. Omitto Isocrateni discipnlosqve ejus Ephorum
et Naucratem (Κικ. οητ. 51), παραλείπω τόν \Ισοκράτη καί τους
μαθητάς αϋτοϋ 'Εφορον χαϊ Νανκράτη. Deum agnoscis ex ope-
rib"US ejus (q αύτ. Τοσκ. 1, 28), τόν θεον γινώσκεις έχ τών αϋ-
τοϋ έργων. Βλ. καί άλλα τινά * περί τής αντωνυμίας ταύτης έν τή
Δ. Γ. §. 490 β'.

β'. Αι αύται δέ άντωνυμίαι se καί SUUS, εν εξαρτωμένη προτά-
σει ευρισκόμεναι, άναφέρονται ού μόνον εις τό τής προτάσεως ταυ-
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τη; υποκείμενον, αλλ' ενίοτε καί εις τό της κυρίας, οταν ή έ-ςαρτω1-
μένη Οεωρήται ώς λόγος τού υποκειμένου ταύτης. Γίνεται δέ τούτο
άείποτε ε:ς άπαοεμφατικάς, συμπληρωτικάς καί τελικάς προτάσεις,
καί είς εξαρτωμένας ερωτήσεις, καί είς τοιαύτας άναφορικάς, α'ίτινες
καθ' υποτακτικήν έκφερόμεναι, περιέχουσι ξένον τού συγγραφέως η
πλάγιον λόγον' Sentit animus, se vi sua uod aliena moveri (Κικ.
Τουσκ. 1, 23), αισθάνεται ή 'f υ χ ή, οτι ιδία ουχί άλλοτ ρία δ υ ν άμε ο
κινείται. Haec. est una summa sapientia, non arbilrari sese
scire, qvod nesciat (Κικ. Ακαδ. 1,4), αύτη μόνη είναι άκρα σο-
φία, τό νά μη νομίζΐ] δ'τι γινώσχει όσα αγνοεί τις. Oravit me pa-
ter, ut ad se venirera, μέ παρεχάλεσεν ό πατήρ, ϊνα έ'.ίβω πρός
αυτόν. Paetus omnes libros, qvos frater suus reliqvisset (ώς α
αυτός Π. ελεγε), Haihi donavit (Κικ. Αττ. 2, 1), ό Παιτος μοί έ-
χάρισε πάντα τά βιβλία, δ'σα είχεν εγκαταλείψει ο άδελφός αύτοΰ-
Αλλα τινά ώς πρός τήν σύνταξιν τών άντωνυμ,ιών τούτων £3λ. έν τη
Α. Γ. §. 490 γ', μ,ετά τών σημ.

§. 187. Αί κτητικαί άντωνυμίαι παραλείπονται οταν ήναι δήλον
έκ τής σειράς τού λόγου τό πρόσωπον, εις 8 αύται αναφέρονται, καί
όταν δέν έκφέρωνται μετ' έμφάσεως. Patrem amisi. Roga pareil-
tes (luos). Manus lava el ccena, rifov τάς χείρας καϊ φάγε.
Fraler meus amatur ab omnibus propter summam marum
SUavilaiem, ό έμός άδελφός άγαπάται ύπό πάντων διά τήν μεγί-
στην των ηθών άγαθότητα (ί).

Σημ. Είς τάς λέξεις tempus, locus, deus, uumen προςτιΑεμένη
ή suus σημαίνει κατάλληλοvy άρμόδιον, ευνοϊκόν, οίκειον. Suo
loco, έν οίκείω τόπω' 8u0 tempore, έν καταλλήλω χρόνω. Yadi-
mus ποπ numioe nostro (Βιργ. Αίν. 2, 396), βαδίζομεν όχι μέ
ευνοϊκόν δαιμόνιον.

§. I8S. Ενίοτε συνάπτονται είς μ.ίαν πρότασιν δύω έρωτηματικαΐ
άντωνυμίαι, ών ή μέν αναφέρεται εις τό υποκείμ.ενον, ή δέ 3ΐς το
άντικείμενον. Considera qvis qvem fraudasse dicatur (Κικ. Ρώσκ.
Κωμ. 7), παρατήρησον τις τίνα λέγεται ότι ήπάτησεν. Ερώτησις

(1) Βλ. Άσωπίου μικ. συντ. Κεφ. Δ'. §. 54 περί τής όμοιας χρήσεως τών
αυτών αντωνυμιών παα' "Ελλησι,
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δέ μετά θαυμασμού περί μεγέθους ή πλήθους κττ. εκφέρεται πάν-
τοτε καταφατικούς. Qvam mullos scriptores rerura suarum ma-
gnus ille Alexander secuin habuisse dicitur! (Κικ. υπέρ Αρχ.
10)' πόσον ποΛΛούς συγγραφείς τών ιδίων πράξεων Λέγεται, ort
fj^-f παρ αντώ ό μέγας εκείνος * Λ .Ιέίτ.ανδ ρος ! Οτε δέ προςτίθεται
ή άρνησις, τότε ό θαυμασμός ή ή έρώτησις άφορα τήν άρνητικήν
εννοιαν μόνην.

Ευθεία δ' έρώτησις περι αιτίας ή αφορμής τίνος έχει έν αρχή τό
μόριον cur, ή δε έξαρτωμένη τό qvava. Τό οζ qvidni φέρεται άεί-
ποτε πρός ύποτακτικήν και σημαίνει διατί όχι. Πλείω περί τούτων
βλ. έν τη Δ. Γ. §. 492.

§. 1S9. Έκ τών άορίστων αντωνυμιών ή aliqvis (τις, τι) ση-
μαίνει γενικώς αόριστον πρόσωπον ή πραγμα. Fccit hoc aliqvis
tui similis, έ'πραζέ τις τοΰτο σον όμοιος. Ενίοτε σημαίνει άλλος
τ^ς. Declamabam saepe cum Μ. Pisone aut cum aliqvo qvolidie
(Κικ. Βρουτ. 90), άπήγγεΛον ποΛΛάκις μετά τοϋ Μάρκου Πείσωνος
y μετ dJJov τινός καθ' έκάστην. Τήν αυτήν άόριστον σημασίαν
εχεί κα: ή (τό a/i άποβαλλουσα) qvis, ήτις απαντάται ε:ς άναφο-
ρικάς προτάσεις μετά τό qvum, καί συνήθους μετά τά μόρια si, ΐιί-
si, ne, num. Εύρηται όμως πολλάκις μετά τό si και ne aliqvis
άντι qvis, όταν κηται έμφασίς τις επί τής άντωνυμίας. Βλ. Δ. Γ.
§. 493 ά καί σημ.

Η qvispiam σημαίνει ώ ς αυτούς όλως άόριστον πρόσωπον ή πράγμα
ώς ή aiiqvis, άλλά μετά τίνος τόνου ή έμφάσεως. Forsitan ali-
qvis aUqvando ejusmodi qvidpiam fecerit (Κικ. Βέ^ 2, 32),
ϊσως τις π οτε πράξει τι τοιοΰτο. ΤΪ δέ qvidam (τις, κάποιος) ση-
μαίνει ώρισμένον πο^ς πρόσωπον ή πράγμ-α, ού όμ.&)ς άκρίβέστερος
ποοςδιορισμός δέν είναι άναγκαίον νά προςτεθνρ. Qvidam ex advo-
calis, τωκ προςκεκΛημένων σννηγόρων τις. Habilant hic qviedam
mulierculae, κατοικοΰσιν ένταϋθα κάποιαι γυναίκες (1).

S. 190. II qvisqvam καί ullus3 (τις, δςτιςδήποτε), σημαίνουσι

(\) Βλ. Άσωπ. μικ. συντ. Κεφ. Δ'. §. 55. περί της χρήσεως τών έλληνι-
κών άορίστων αντωνυμιών.
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ri γενικώς και αορίστως, καί απαντώνται συνήθους εις άρνητικάς
προτάσεις, εις ερωτήσεις άρνητικάς καί ετέρας έχουσας τό ρ.όριον
sine. Siue soeiis Demo qvidqvam lale eonalur (Κικ. Ααίλ. 12)1
άνευ συμμάχων ουδείς έπιχετρεΐ zt τοιούτον· Sine ullo auxilio,
άνευ βοηθείας τινός. Qvid est, qvod qvisqvam dignurn Pompeja
afferre possit ? (Κικ. υπέρ τοΰ Μαν. νομ. 11), τί υπάρχει,- όπερ
ήδύνατό τις ν* άναφέρϊ) ώζ άξιον τοϋ Πομπηίου ; Οταν όμως ή άρ-
νησις δεν άφορα πάσαν τήν πρότασιν, άλλά μίαν μόνην αυτής λέξιν,.
μεθ' ης αποτελεί μίαν άρνητικήν έννοιαν, ή όταν δύο αρνήσεις ποιώ σι
κατάφασιν, τότε μεταχειρίζονται τήν aliqvis ουχί δέ τήν qvisqvam.
Non sine aliqvo incommodo, όχι άνευ βΛάβης τινός. Qvuta a-
liqvid i\on habeas (Κικ. Τουσκ. 1, 36), επειδή στερείσαι τίνος.
Μετά συγκριτικά όμως, όταν ήναι ανάγκη έμφάσεως, έπεται άείπβτε
ή qrisqram. Txtrior tyraniaus qvam qvisqvam superiorum,
βδε.ΐυρωτερος τύραννος η τις όςτιςοϋν τών προγενεστέρων. Ετι δε
κβιί εις ύποθετικάς καί άναφορικάς προτάσεις, έν αΐς ή ύπόθεσις καί
αναφορά εκλαμβάνεται ε?ς τήν μεγιστην καθολικότητα καί έκτασιν
ώς πρός τό πρόσωπον. Aui eoim nooiο, qvod qvidem magis cre-
do, aut, si qvisqvam, ille sapiens fuit (Κικ. Λαίλ. 2), επειδή ?)■
ουδείς, οπερ μά.ΙΛον πιστεύω, r/, εϊπερ τις χαϊ άλλος, εχεΐνος ητο
σοφός. Qvamdiu qvisqvam erit, qvi te defendere audeat (Κικ.
Κατ. I, 2), ocror έσται τις7 όςτις ηθεΛε τοΛμήσει νά σε ύπε-
ρασπισθΐ\% θεΑεις ζη·

Σημ. ά. Ενίοτε όμως εξαρτάται άπο της θελήσεως τοΰ λέγοντος
νά έκφέρτι μετ έμφάσεως τόν λόγον καί νά δήλωση τήν καθολικό-
τητα, ήν -η qvisqvam έρ.φαίνει, ή νά προτιμήση ταύτης τήν aliqvis.
Si qva me res Romam adduxerit, cnilar, si qvo modo poiero,
ut praeier te nemo dolorem meum senliat, si uilo modo (μάλ-
λον αόριστον ή τό aliqvo modo) poteril, ne lu qvidem (Κικ. Αττ.
12,23), εάν τις ϋπόθεσις μέ χαΛέση είς 'Ρώμην, θέ,Λω προςπαθήσει.
άν πως δυνηθώ, ώςτε ουδείς έχτός σου νά αίσθανθη τήν Λύπην
μου, έάν δέ χατά τινα τρόπον θέ,Ιη είσθαι δν7'ατόν, ούδε σύ rcl
αίσθανθης αυτήν.

Τά αυτά ίσχύουσι καί περί τών από τοΰ qvisqvam επιρρημάτων
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unqvam, ποτέ, usqvam, που, αντιστοίχων τών aliqvando, alicubi
aliqvo, uspiara. Περί δε τού nullus καί άλλων τινών βλ. Α. Γ. §.
494. σημ. γ'-έ.

191. Η qvisqve σημαίνει έκαστος ιδίως. Sibi qvisqve ma-
xime consulit, έκαστος φροντίζει περί έαντοΰ μάλιστα. Ενθα συ-
νάπτονται δεικτική καί αναφορική πρότασις, εχουσαι υποκειμενον τήν
qvisqve, τίθεται αύτη μόνον είς τήν άναφορικήν πρότασιν καί πάν-
τοτε μετά τό άναφορικόν. Qvam qvisqve norit artem, in hac se
exerceat (Κικ. Τουσκ. 1, 18), τ)ν έκαστος γινώσκει τέχνην, είς
ταύζην άς άσκήται (i). Απαντάται δέ ή αντωνυμία αύτη μετά υπερ-
θετικών, σημαίνουσα Ιν εκαστον έχον τήν τού υπερθετικού ποιότητα.
Maximae cuiqve fortunae minime credendum (Λιβ. 30,30),πάσ^,
?) μάλλον, μια έκάσττ\ μεγίσττ] ευτυχία ελάχιστα πιστευτέον.

Η uterqve σημαίνει έκάτερος. 0 πληθυντικός uiriqve, δςτις άλ-
λως σημαίνει δύο αθροίσματα έκ πολλών, δηλο"ΐ πρός τούτοις καί
δύο μόνον πρόσωπα η πράγματα. Η aller δηλοΐ τόν έτερον έκ δύο.
Agesilaus altero pede claudebat, ό 'Αγησίλαος ήτο χωλός τόν
ετερον πόδα. Έτι δέ σπμοιίνει καί απλώς έτερον αντιθέτως πρός άλ-
λον* Solus aut cum altero, μόνος ?} με&' έτερου. Καί aller Nero,
άλλος η Νεότερος Νέρων. Π. alius εχει τήν αυτήν σημασίαν τού
ελληνικού άλλος. Ceteri, οί ετεροι, reliqvi, οι λοιποί μετά τήν
άφαίρεσίν τίνων' πολλαχού όμως απαντώνται καί άνευ διαφοράς»
Πλείω περί τούτων βλ. sv τή Λ. Γ. §. 495 κ. έ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΕΜΠΤΟΝ.

ΠΕΡΙ ΤΩΝ Ε1&ΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΕΓΚΛΙΣΕΩΝ.

§. 192. Τών προτάσεο^ν αί μεν δηλούσι καθ έαυτάς τελείαν εν-
νοιαν (ώς Titius currit), αί δέ χρησιμεύουσιν είς προςδιορισμόν η
άπάσης τής εννοίας ετέρας προτάσεο^ς, ή μιας μόνης λέξεο)ς αυτής
(ώς Titius currit, ut sudet, ό Τίτιος τρέχει, Ινα ίδρώστ}). Τούτων
αί μεν πρώται, ώς μη έξαρτώμεναι απ' άλλων, καλούνται κύριαι ή
ανεξάρτητοι προτάσεις, αί δέ δεύτεραι, ώς έξαρτώμεναι άπό άλλων

(1) "Εαοοι τις ην έκαστος είδείη τέχνην. Άριστοφ.
/ *
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καί συμπλτ-ρούσαι τήν εννοιαν αυτών, έξαρτώμεναι ή σνμπληρωte-
καί. Είς μίαν κυρ·'αν πρότασιν δυ-νατόν νά προστεθώσι καί πλείονες:
εξαρτώμενα-, προτάσεις, τήν εννοιαν εκείνη; συμ,πληοούσαι, ώς καί
εί; μίαν τών εξαρτωμένων ετέρα άπό ταύτης έξαρτωμένη. Ολος δέ ο
ούτω σχηματιζόμενος λόγος άπό πολλών τοιούτων προτάσεων καλεί-
ται σύνθετος πρότασις.

Αί εξαρτώμενα», προτάσεις, εάν μεν συνάπτωνται μ.ετά ττ,ς κυρίας)
διά συνδέσμ.ων, λέγονται συνόεσμικαί προτάσεις (ώς ha3C SCiO, qvia
adfui, ταύτα γινώσκω, διότι παρευρέθιμ·)' αί αύταί δέ καλούνται ϊ
άπό τών διαφόρο^ν συνδέσμων τελικαΐ, αι'τιολογικαί, ύποθετικαί
ε. Εάν δέ συνάπτωνται αί αύταί δι αναφορικής άντο^νυμίας επιρ-
ρήματος λέγονται άναφοοιχαι (omnes, qvi adfuetunt, baec sci-
uat, πάντες^ όσοι παρευρέθησαν, γινώσκουσι ταϋτα)' εάν δέ δι*
ερωτηματικής αντωνυμίας ή επιρρήματος ή τίνος άλλου τοιούτου μο-
ρίου, έξαρτώαεναι έρωτηματικαί (ώς qvaero, uude baec scias ? ε'^ω-
ιώ σε, πόθεν τοϋτο γινώσκεις ;)' εάν δ' ηναι αιτιατική μετά απα-
ρεμφάτου άπαρεμφατικαί (ώς iDtelligis, me haee scire, εννοείς ότι-
εγώ γινώσκω ταϋτα). Βλ. Α. Γ. §. 325 κ. έ. (Ij.

§. 193. II πρότασις εννοείται καί εκφέρεται υπό τού λέγοντος
διαφόρως κατά τήν διάφορον εννοιαν τού λόγου* επειδή ή λέγεται τα
περιεχόμενον αυτής ώς αληθές καί γινόμενο ν ή υπάρχον (οίον, Ti-
t/us curril), η ώς απλή του λέγοντος θέλησις καί επιθυμία (ώς cur-
re Tili), ή ώςτι ύποτιθέμενον καί δυνατόν απλώς, ουχί δέ αληθώς
υπάρχον' ώς Titius currit, ut sudel, ίνα ίδρωση' έ'νθα δέν λέγεται,
οτι ο Τίτιος αληθώς ίδοόνει, αλλ' έννοεΐται, ότι σκοπός της κινήσεο>ς
δίναι ό ίδρώς.

Σημ. Πας λόγος, ώρισμένον πρόσωπον ή πραγμα καί αριθμόν πα-
ρεμφαίνων, εκφέρεται καθ' οριστικήν, προςτακτικήν καί υποτακτι-
κή·/ έγκλισιν, α'ίτινες διά τούτο καί παρεμφατικαί εγκλίσεις καλούν-
ται καί ό λόγος παρεμφατιχός ή ώρισμένος (oratio fmita), ό δέ μη
τοιούτος εκφέρεται κατ' άπαρέμφατον καί καλείται απ αρ εμ φατικός
ή αόριστος λόγος (oratio infiuiia) (2).

(Ι) "Ετι πλείω παο' Άσωπίω εν μικ. συντακτ. τμήμ» Β'. Κεα?. Α'.
("2) βλ. Άσωπ. μικρ. σνντακτ. Κεφ. ΙΕ'. §. 1. κλπ.
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194. Κύριαι προτάσεις, απ'αλλήλων ανεξάρτητοι καί έξ 'ίσου
«ωρισμένως ή άλλως πως έκφέρουσαι τόν λόγον, συνδέοντα», συνήθοίς
■διά συμπλεκτικών, διαζευτικών ή αντιθετικών συνδέσμων, καί εκ-
φέρονται κατά τήν αυτήν εγκλισιν, άλλως δέ κατά διάφορον* οίον,
ή μέν καθ' δριστικήν, οταν ή έννοια αυτής έκφέρηται ώς ώρισμένη
καί βεβαία, ή δέ καθ' ύποτακτικήν, οταν ή έννοια αυτής λέγηται ώς
δυνατή μεν άλλα μή βεβαία, Neqve nego, Beqve affirmare ausim,
ου τε αρνούμαι, οϋτε νά βεβαιώσω ήθελον τολμήσει. Καί έξαρτώ-
μεναι προτάσεις, έχουσα ι τήν αυτήν σχέσιν πρός τήν κυρίαν, εκφέ-
ρονται κατά τήν αυτήν εγκλισιν, ουχί δέ πάντοτε καί κατά τόν α υ*
τόν χρόνο ν. όταν δμ.ως ή έννοια αυτών έκλαμβάνηται διαφόοως, τότε
εκφέρονται και κατά διάφορον εγκλισιν. Βλ. Α. Γ. 329 κ. έ.

195. Καθ' οριστική ν εκφέρεται καταφατικώς, άποφατικώς, ή
ερωτηματικώς πάσα πρότασις ανεξάρτητος ή εξαρτώμενη, εάν ση-
μαίνη τι αληθώς γινομ,ενον καί υπάρχον ή μή. Pater venif. Pater
Bon vcnit. Num pater veniet? Qvod domum emisli, gratum.
miiii est. (1).

Σημ. 'Ανεξάρτητος ή ευθεία έρώτησις λέγεται ή ώς κυρία πρότα*
σις καθ' έαυτήν τιθεμ.ένη, δι' ης ερωτάται, άν τό περιεχόμενον αυτής
θεωρείται ώς άληΟές και βέβαιον ή μή (ώς Venilue pater? ήλθεν
δ πατήρ;)" εξαρτώμενη όε ή πλαγία έρώτησις είναι ή ώς εξαρτώ-
μενη προ τα σι ς τιθεμ.ένη, καί τό άντικείμενον ή τήν εννοιαν τής προ-
τάσεο^ς ή λέξεο)ς, άφ ής εξαρτάται προσδιορίζουσα (οίον, qvsesivi,
num pater venisset ? ήρώτησα, μήπως ήλθεν ό πατήρ).

196. Καθ' δριστικήν εκφέρονται καί τά δύο μέρη τού υποθε-
τικού λόγου, ύπόθεσις καί άπόδοσις, όταν σημ.αίνηται άπλώς ή σχέ-
σις τής υποθέσεως καί άποδόσεως' οτι δηλαδή, ύπαρχούσης τής ύπο-
θέσεο>ς, έπεται βεβαίως καί αναντιρρήτως ή άπόδοσις, χωρίς δμ,ως
νά δρίζηται συγχρόνους υπό τού λέγοντος άν ή τής ύποθέσεο^ς έννοια
είναι άληθής ή όχι. Si deus mundum creavit, conserval eliam,
άν ό θεός έποίησε τόν κο'σμον, καί τηρεί αυτόν. Nisi liOC ita est,

(Ι) Περί τής όμοιας χρήσεως της οριστικής παρ' "Ελλησι βλ. Άσωπ. μικ·
συντακτ. Κεο. ΙΕ'. §. 2 καί 1ς\ §. %

/
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frtislra laboramus, εί μή τοΰτο εγει οντω, μάτην πονοΰμεν. Si
nihil aliud fecerant, satis praemii habent, dv μηδέν άλλο έπρα-
ξαν, Αρκούντως έβραβεύθησαν (I).

Καθ' οριστικήν ώςαύτως εκφέρεται καί τό υπό διαφόρους υποθέ^
σεις (sive—sive, είτε—εΐτε) έξ 'ίσου κύρος έχον. Hoc loco liben-
tissime utor, sive, qvid mecum ipse cogito, slve aliqvid scribo
aut lego (Κικ. Νομ. 2, 1), έν τούτω άσεμνέστατα διατρίβω, εΐτε
κατ έμαυτόν διανοούμαι περί τίνος, ειτε γράφω η άναγινώσκω τι.
Mala consveludo est contra deos disputandf, sive ex animo id
fit, sive simulate (Κικ. περί φύσ. θεών. 2, 67), κακή συνήθεια εί-
ναι τό κατά θεών Λέγειν, εΐτε έκ προθέσεως καί εσωτερικής πε-
ποιθήσεως γίνεται τοϋτο, εΐτε χαθ1 ύπόκρισιν μόνον.

197. Κατ' ένεστώτα εκφέρεται το νυν καί τό έν παντί χρόνω
γινόμβνον. Deus mundum conservat, ό θεός τηρεί τόν κόσμον.
Ετι δέ και τό ώς νυν παρόν ένοουμενον, οίον δόξαι, γνώμαι έν βι-
βλίοις, άς εννοείται ό'τι καί νυν έτι έχει ό συγγραφεύς. Zeno aliter
judicat, άΛ.Ιως κρίνει ό Ζήνων. Πολλάκις έκφέρουσι κατ'ένεστώτα
καί τό πρότερον μέν άρχισαν άλλ' ετι διαρκούν. Terlium jam an-
Dum hic surnus, τρίτον ηδη 'έτος είμεθα έντάνθα (2).

Καί παρελθούσαν δέ πραξιν ή κατάστασιν εκφέοουσι πολλάκις έν
ζωηρά διηγήσει κατ' ένεστώτα, όστις διά τούτο καλείται ιστορικός
ένεστώς. Exspectabant omnes qvo taudem Verres^progressurus
esset, qvum repente proripi honiiDem ac deJigari jubet (Κικ.
Βέ^ρ. 5, 62), πάντες άνέμενον, που ποτε εμελλ* νά προ6τ\ ό Βέρ-
νης, ότε αίφνης δ ιαιάσσ-εο νά συΛΛάθωσι καί νά δέσωσι τόν αν-
θρίοπον (3).

(1) Της υποθέσεως ταύτης έκάτερα τά μέρη Ικφερουσι καί οί "Έλληνες καθ*
οριστικήν. Εί μέν θεοΰ υιός ην Ασκληπιός, ουκ ην αισχροκερδής, εί δέ αισχρο-
κερδής, ουκ ήν Οεοΰ (Πλ. Πολ. 408). Εί μηδέν έπεποιήκεις, τί έφοβοΰ; Ει θεοί
τι δρώσιν αίσχρον, ουκ είσί θεοί. Εύρ. Πρβ. Άσωπ. μικ. συντ. Κεφ. Ις·'. §. 4.

(2) 'Ομολογεί τούτοις ^Ομηρος. Πάλαι τοΰτο σκοπώ. Πολλά ήδη ετη εν Αθή-
ναις οικείτε. Πλείω παρ' Άσωπ. Κεφ. 1Θ'. §. 2, περί πάντων τών χρόνων της
οριστικής.

(3) Δαρείου καί Παρυσάτιδος παΓδες γίγνονται δύο (3. Κ. Π. Ί. 1). Επει-
δή δε Ιτελεύτησε Δαρείος καί κατέστη είς τήν βασιλείαν 'Αρταξέρξης, Τισσα-
φέρνης διαοάλλει τόν Κΰρον προς τον άδελφον, ώς επιβουλεύοι αύτώ, Ό δέ πει-
θετ«( τε καί συλλαμβάνει Κϋρον ώς άποκτενών (3. Άν. 1, 1, 3).

/
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198. Ό παρατατικός σημαίνει κατάσΐασιν ή ένέργειαν, ήτις
εν παραληλυθότι χρόνω ύπήρχεν ή έγίνετο. Qvo tempore Pliilip-
pus Graeciam evertit, etiam tura Alhenae gloria litterarum et
arlium florebant, ότε ό Φίλιππος ένίκησε τους "Ελληνας, αί Α-
θήναι ηνθονν ετι κατά τήν δόζαν τών γραμμάτων xal τεχνών. Ετι
δε καί τ© κατ' επανάληψιν ή κατ' εθος πολλάκις γινόμενον έν πα~
ρελθόντι χρόνο} σημαίνεται διά τού χρόνου τούτου. Bom® qvotail-
dis bini consules creabanlur, έν'Ρώμτι έζελέγοντν κατ έτος δόο
νπατοι. In Graecia masici fl-oru-erunt, discebanlqve id omnes
(Κικ. Τουσκλ. 1, 2), έν 'Ελλάδι διέπρεψαν οί μουσικοί, καί πάν-
τες έδιδάσκοντο ταύτην (τήν μουσ<κην ). Πρβ. Δ. Γ. §. 337 (1).

199. Ό παρακείμενος τ·ης λατινικής έχει κατ. τήν τοϋ ελλη*·
νικοϋ αορίστου σημασίαν* οθεν σημαίνει 1) τό έντελώς ήδη τετελε-
σμένον καί τό διαμένον έτι ώς άποτέλεσμα. Ilsec urbs ante multa
Secu la condita est, ?} πό.Ιις αν τη πρό πολλών αιώνων έκτίσθη. Is
mos usqve ad hoc tempus permansit, τό εθος τοΰτο μέχρι τών
χρόνων τούτων τηρείται (2). 2) Τό Ιν παρελθόντι χρόνο» γε-
γονός άπλώς. Qvum hoc prael/um factum est, Csesar aberat,
οτε έγένετο ή μάχη αν τη, ήτο άπών δ Καίσαρ. Εν τή δευτέρα ταύ-
τη σημασία μεταχειρίζονται τόν χ^ρόνον τούτον είς μακράς διηγήσεις
παρελθόντων ιστορικών γεγονότος ή ε'ίς βραχείας εξιστορήσεις καί
αγγελίας μερικών πράξεων. Ilostes, qvum JRomaflorum irepi-
dalionem animadvertisseni, subito procurrerunt et ordinesper-
turbaruni, επειδή οί έχθροι είχον αίσθανθή τόν φόδον τών Ρω-
μαίων, αίφνης έζεδραμον καί διετάραζαν τάς τάζεις τών στρατιω-
τών. Έτι δέ και επί τοϋ συνήθως γινομένου μεταχειρίζονται ένίοτε,
κ,αί μ,άλιστα οί ποιηταί, τόν παρακείμ.ενον αντί τοϋ ένεστώτος, ώς
οι Ελληνες τόν άόριστον καί ενεστώτα. Rege incolumi mens orani-
bus una est, araisso, rupere fidem constructaqve mella diripuere

(1) Έπί Κέκροπος ή 'Αττική κατά πόλεις ωκεΐτο, και αυτοί έκαστοι έπολι-
τεύοντο καί εβουλεύοντο (Θουκ. 2, 13). Ταΰτα τά γράμματα παρά τω πάππψ
τ' ην καί έ'τ' εσχι παρ' εμοί νυν, διαμεμελέτηταί τε υπ' έμού παιδός οντος (Πλ.)

(J2) Ό πατήρ μου τεΟνηκεν. 'Όμηρος πεποίηκεν σχεδόν περί πάντων τών άν-

r\ ' > k ' \ -.1 / τ\> 11

Ορωπινων. Ακηκοα μεν τουνομα, μνημονεύω ο βυ.
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ipsie (Βιργ. Γεο>ρ. 4, 212), ζώντος μεν τοΰ βασιλέως, εν πςίσατς
ταΐς μελίσσαις μένει ή αύιή διάνοια, αποθανόντος δέ} δ ιέρρηζαν
ζην πίστιν καί διήρπασαν αί αύται τό παρεσχευασμένον μέλι (1).

Σηα. Τό ΐλοοιον dum, έν έξαοτωυ.ένη ποοτάσει ευοισκόαενον^ συ=-

I II » ^ ι ι · ι ι ι '

νάπτεται συνήθους μετά ιστορικού ένεστώτος, 1) οταν ή διά τού χρό-
νου τούτου δηλουμένη ποάξις έγίνετο συγχρόνους μετά της υπό τής
•κυρίας ποοτάσε&}ς δηλούμενης, ήτις και αύτη θεο>οεΐται ώς παρελ-
θούσα, Duin baec in coUoqvio gerunlur, Caesari nuntiatum
«st, eqvites Ariovisti propius accedere (Καισ. Γ. Πολ. 1, 46), έν
■ώ γίνονται ταύτα έν τη συνδιαΛέζει, άνηγγέλθη είς τόν Καίσαρα,
ότι οί τού * Λ ριοδίστου ιππείς πλησιάζουσα', 2) Οταν ή 'δι' αύτου
σημαινομένη πράςις γίνηται αιτία ή αφορμή προς γένεσιν ετέρας»
Dum obseqvor adoleseenies, me senein esse oblitas sum (Κικ.
περί ρητ. 2, 4), έν ώ (η διότι) ακολουθώ τους νέους έλησμόν?]σα
ότι είμαι γέρων (2). Εν εκατέρα περιπτώσει τό τής κυρίας προτά-
σεως ρήμα εκφέρεται κατά παρακείμενον χοόνον, ένίοτε δέ και ύπερ-
συντελικόν. Τό μόριον dum όμως συνάπτεται πολλάκις καί μ.έ πα-*
ρακείμενον ή μέ παρατατικόν. Οταν δέ σημαίνη επί τοσο ντον, όσον,
ή έφ όσον, τότε δεν συντάσσεται μ.ετά ένεστώτος, ειμή, όταν ήναι
ό λόγος περι αληθώς ένεστώσης πράξεως ή καταστάσεως. Hoc feci,
dlim licuil (Κικ. Φιλιπ. 3, 13), έφ όσον έσυγχωρείζο, έ'πραζςιτούζο.

§. 200. 0 ΎπερσυνζεΑικός αναφέρει πράξιν ή κατάστασιν πα-
ρελθούσαν πρό ετέρας καί αυτής ήδη παρελθούσης·. Dixerat lioc il-

(1) Παυσανίας ό Κλεομβρότου Ικ Αακεδαίμονος στρατηγός υπό Ελλήνων
Ιςεπέμφθη (Θουκ. 1, 49). Ώ; ήΟροίσθη Κύρω τό Ελληνικό ν, οτε Ιπ\ τόν άοελ-
φόν Άρταζέρξην έστοατεύετο, καίοσα έν τη άνόδω επράχθη, καί όσα εν τή μάχττ^
Ιγένετο, καί ώς ό Κύρος ετελεύτησεν, έν τώεμπροσθεν λόγω δεδήλωται (Ξ. Άν.
2, I, Ί)» Τάς τών φαύλων συνουσίας ολίγος χρόνος διέλυσε (Τσοκρ. Δγ,μ, Ί). Ό
τύραννος ταίς μεν πρώταις ήμέραις προςγελα τε καί ασπάζεται —άντας, υπι-
σ'/νείταί τε πολλά καί ιδία καί δημοσία, χρεών τε ελευθέρωσε καί γήν διένειμε
δήμω τε καί τοίς περί εαυτόν καί πασιν ιλεώς τε καί πράος είναι προσποιείται
(Πλ. Πολ. 566)' 'Όταν εκ πλεονβ|ίας τις, ώςπερ Φίλιππος, ίσχύστι, ή πρώτη πρό-
φασις καί μικρόν πταίσμα απαντα άνεχαίτησε καί διέλυσε (Δημ. Όλ. F', 9).

(2) Οί "Ελληνες σημαίνουσι τούτο διά χρονικής καί αιτιολογικής μετοχής.
Τούτων γενομένων άνηγγέλθη τώ Καίσαρ:. Ακολουθών τοΤς νέοις7 Ιπελαθόμην*
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le, qvum puer nunliavit, venire ad eum Lselium (Κικ. Πολιτ,
1, 12), είχε ν είπζί έχεΐνος τοϋτο, δτζ άνήγγει.Ιεν ό παΐς,ότι εύ-
χεται πρός αν τόν ό Λαί.Ιιος. Qvum ego iilum vidi, jam consi-

lium rautaverat, ότε εγώ εΊδον ίχεΐνον, είχε ν ήδη μετ α6ά.1ει
γνώμην (1). ,

Σημ. Περί χρονικών καί άλλων τινών μορίο>ν, μετά τών μέχρι
τοϋδε μνημονευθέντων χρόνων της οριστικής συντασσομένων-, σημειω-

_ ' ν f f ~ .

τεον τα εςης

ά. Τά χρονικά μόρια qvum, ε~ε>, ότε, qvoiies, οσάκις, sisnulac
«μα, ubi, ώς, si, εί, καί τά άοριστολογικά ή αναφορικά, έν έξαρτω-
μένη προτάσει ευρισκόμενα, συντάσσονται

1) Μετά παρακειμένου οριστικής, όταν ή δι" αυτών δηλουμένη πρά-
ξις γίνηται συνήθους προ της υπό της κυρίας προτάσεως δηλούμενης,
■ητις εκφέρεται τότε κατ ένεστώτα. Qvum ad vilam veni, hoc
ipsum nihil agere, me deleclat (Κικ. περί ρητ. 2, 16), όσάχις
ε. ?θω (η έρχομαι) είς τήν ενταυ.Ιίν μου, αυτή ή απραξία μου μ
ευχαριστεί. Qvocumqve adspexisli, ut furioe, sic tuse tibi oc-
curruDt injurise (Κικ. Πχρζδοξ. 2), οπουδήποτε ι δ η ς, ώς αί εριν-
Υνς, οντω παρίστανται σοι αί άδιχίαι σον.

2) Μετά ύπερσυντελικοϋ, όταν ή της κυρίας προτάσεως έννοια έκ-
φέρηται κατά παρατατικόν, σημαίνοντα τό συνήθους καί κατ' επα-
νάληψιν γινόμενον. Qvum vcr esse coeperat, Verres dabat se la-
bori alqve ifioeribus (Κικ. Βεόρ. 5, 10), τοΰ έαρος άρχομένου,
<5 Βέρρης πν.ρεδίδετο είς τους πόνους χαί τν.ς όδοιπορίας. Πρβ. Α.
Γ. §. 335. β' σημ. ά καί §. 338 ά σημ.

Πςαύτως μετά ύπερσυντελικοϋ συντάσσονται καί τά μόρια libi, ώς,
siniulae, άμα, οταν σημαίνηται έπανάληψις της αυτής ένεργείας (2).

(1) Ή Οινόη, ουσα έν μεθορίοις τής Αττικής καί Βοιωτίας, έτετείχιστο καί
αύτω φρουρίω οί Αθηναίοι Ιχρώντο (Θουκ. 2, 18). Ουπω δύο ή τρεις δρόμους
ττεριελυληθότε ήστην ό Εύθύδημος καί ό Διονυσόδωρος, καί είςέρχεται Κλεινίας

(Πλατ. Εύθυδ. 273).

(2) Ο! "Ελληνες σημαίνουσι τάς χοονικάς ταύτας σχέσεις δ.ά τών χρονικών
ιχετοχων συνήθως. Πολλάκις δέ και διά τών έπει, έττειοή, ώς τάχιστα, άτινζ
ουντάσσουσι συνήθως μέ αόριστον ·}.ί~\ ό—εοσυντελικου, με παρατατικό·/ 8η-

■ΛΑΤ. ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ*.) 14
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β') Οί σύνδεσμοι posteaqvam γj postqvam, έπεί, ubi, ui, ώς>
simul atqve καί απλώς simul, άμα, ut primum, ώς τάχις-α, qvum
primum, ώς πρώτον, συντάσσονται μετά παρακειμένου τής οριστι-
κής, βταν ή τής δι' αυτών έξαρτωμ.ένης προτάσεως έννοια καί ή τής
κυρίας άναφέρωνται απλώς ώς παρελθούσα'., χωρίς νά σημαίνεται
άλλη τις σχ/σις αυτών,- ει μ.ή ή τής άμεσου ακολουθίας τής μιας με-
τά τήν έτέοαν. Pompejus, ul eqvitalum suum pulsum vidit,
acie excessit (Καισ. Εμ.φ. Πολ. 3, 94), άμ* ίδών ό Πομπήιος, ότι
το Ιππικόν αυτού έτράπη είς φυγή ν, έζήΑθε τής παρατάζεως. Si-
mulac primum Verri occasfo visa est, coDSulem deseruit (Κικ.
Βε^ρ. I, 23), ευθύς ότε ειδεν ό Βέρρης χατάΑ.ΙηΛον τόν καιρόν,
ίγχατέΛιπε τόν νττατον.

γ') Το postqvam συνάπτεται μετά ύπερσυντελικού, οταν σημαί-
νεται οχ ι ή άμεσος ακολουθία δύο ενεργειών, αλλ' ότι ή μ. ία γίνεται
μετά παρέλευσιν χρόνου τινός. Ρ. Africanus, posleaqvam bis con-
sul et censor fuerat, L. Cottam in judicium vocavit (Κικ. Div.
in CiEC. 21), τό δεύτερον ήδη γενόμενος ύπατος καί τιμητής ό Πό-
πλί,ος Αφρικανός, είςήγαγεν είς άίκην τόν Λεύχιον /Corrav' καί
μάλιστα όταν άναφέρηται ώρισμένως ο μεταξύ τών δύο πράξεων πα-
ρερχόμενος χρόνος* Hannibal anno tertio postqvam domo profn-
gerat, in Africam vcnil (Koov. Αννιβ. 8), τό τρίτον ετος μετά,
τήν άπό τής πατρίδος άναγώρησιν ηΑθεν ό 'Αννίβας είς τήν Α φρι—
χήν. Αλλοις δέ σπανίως ευρηται τό μοριον τοΰτο μετά ύπερσυντε-
λικού τής οριστικής και έτι σπανιώτερον μετά τού τής υποτακτικής
συντασσόμενον.

δ') Τό αυτό μόριον συντάσσεται καί μ.ετά παρατατικού, σημ.αίνον-
τος αρχήν, επανάληψιν ή διάρκειαν τής δι' αυτού δηλούμενης ένεο-

λοΰντες δια μεν τού αορίστου, οτι ή προηγηθείσα πρα£ις έγένετο πρό τής ετέ-
ρας, δια δε τοΰ παρατατικού,. οτι διήρκει χρόνον τινά ?) επανελαμιβάνετο πολ-
λάκις. Επειδή έτελεύτησε Δαρείος, Τισσαφέρνης διαβάλλ.ει τόν Ινΰρον (ΞΙ,Άν.

1, 1, 3). Οί πολέμιοι, ώς εΤδον τους "Ελληνας, άντιπορεύονται (Ξ. Άν. 4, 8,
17). Έπεί ήσθένει Δαρείος, έβούλετο οί' τόν παίδα παρείναι (Ξ. Ά ν. έν άρχη).
Οί τών Αθηναίων στοατηγοί, ώς αυτούς οί ΚαταναΤοι ουκ έοέχοντο, έκομίσθη-
αν -4πί Άν Τηρίαν ποταμόν (Θουκ. 6, 50).
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γείας ή καταστάσεως. Postqvam Eros e scena non modo sibilis,
sed etiam convicio explodebatur, confugit in Roscii dernum
et disciplinam (Κικ. Ρο^σ. κωμ. 11), έπειδή ό 'Ερως, ού μόνον
συριζόμενος αλλά καί ϋϋριζόμενος, έζεδάλλετο τής σκηνής (οσάκις
έπαρονσιάζετο), κατέφυγε ν είς τήν οίκίαν καί τήν διδασκαλιών τοϋ
ΤΡ ωσκίον.

ζ) Πάντα τά μόρια ταϋτα συντάσσονται και μέ ιστορικόν ενεστώτα,
οταν σημαίνεται, ότι διαρκούσης της δι' αυτών αναφερομένης πρά-
ξεως γίνεται ετέρα τις. Postqvam perfugae mur-um arietibus
ferire vident, aurum atqve argetiium domum regiam colqt
portant (Σαλλ. Ιουγ. 76), βλέποντες οί αύτόμολοι, ότι διά τ&ν
χριών προςβάλλεται τό τείχος, σνγκομίζουσιν είς τά βασίλεια τόν
χρυσόκ καί τόν άργνρον.

ς-) Οί δέ anteqvam καί priusqvaoi, πριν, καί dum, donec, 'έως,
μέχρι, συντάσσονται μετά τοϋ παρακειμένου τής οριστικής ουχί δέ
μ.ετά τοϋ υπερσυντελικοϋ' De comitiis, donec rediit Marcellus,
silenliura fuit (Αιβ. 23, 31), περί αρχαιρεσιών ητο σιωπή, έως
ού ηλθεν δ MdoxsJJoc. Anleqvam fuas logi litteras, bominem
ire CUpiebara (Κικ. Αττ. 5, 7), πριν ?) αναγνώσω τάς έ.τιστολάς
σου, έπεθύρουν νά απέλθη ό ανήρ

§. 201. Ό Μέλλων δηλοΤ μέλλουσαν πράξιν άπλώς, καί τήν έν
τινι ώρισμ,ένω μ,έλλοντι χρόνιο διαρκούσαν κατάστασιν. Veniet pa-
tor, θέλει έλθει ό πατήρ. 111ο tempore respublica florebit, τω
καιρώ έκείνω εσται έν ακμή ή πόλις (2).

Πολλάκις όμως μεταχειρίζονται ενεστώτα άντι μέλλοντος ά) είς
έρωτηματικάς καί άποοηματικάς προτάσεις περί τοϋ ευθύς νυν γε-
νησομένου. Qvid ago ? imusne sessum ? (Κικ. περί ρητ. 3,5),

(1) Ούτω καί οί "Ελληνες συντάσσουσι τά χρονικά μόρια ε ω ς, μ έ*/ ρ ι, π ξίί ν,
μετά αορίστου άντι υπερσυντελικοϋ. Εύοικος καί Σΐμος μέχρι τού-.ου οίλοι ονο-
μάζονται Φιλί——ου, εως Θεσσαλίαν υπό Φιλίππω εποίησαν (Δημ. Ί 8, 48). Οί
βάροαροι ού πρόσθεν έςενεγκείν ετόλμησαν προς ήμας πόλεμον, πριν τους στρα-
τηγούς ημών συνβλαβον (Ξ. 'Αν. 3, 2, 29).

(2) Εί τούτο ποιήτομεν, ραδίως τά επιτήδεια εςομεν, όσον χρόνον εν τή πο-
λιτεία έσόμεθα.

14*



1

2Θ6 ΜΕΡΟΣ Β'. ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΝ.

τί ποιώ ; πη'γαίνομεν νά χαθήσωιι εν ; β ) μ.ετά τού μορίου dilfti,
έως, ένθα είναι ο. λόγος περί προςδοκο>μένου τινός" Exspeclo dum
ille venit (Τερ. Εύν. 1, 2, 226), περιμένω έως ον έλθη. γ'). Συνή-
θους καί μετά τών anteqvam καί priusqvam, όταν σημαίνηται οτν
θέλει γίνει τι πρό ετέρου' Sine, priusqvam amplexum accipio,
schmi iid hostem an ad filinm ycnerim (Αιβ. 2, 40), άρες, πριν
δε\θώ~τόν άσ~ασυόι\ νά γνωρίσω, είς έγϋρόν τ) £ίς νίόν ήλθον ;
Αλλά μετά τούτων ευρηται καί μέλλων πολλνάκις. Anteqvara de
repybliea dicam, exponam breviler consiJiuua profeclionis
nieae (ΐΟ.κ. Φιλ. 1, 1), πριν περί τής πόΑεως ΛαΛήσω, θέλω δι?-
γηΰή βραδέως τόν σχοπόν τής όδοιπορίας μου (I)·

Σημ. Ενίοτε είς μεν τήν ύπόθεσιν υποθετικού λόγου υπάρχει ένε-
στώς είς δέ τήν άπόδοσιν αυτής μέλλων" Perficietur beilam, si
urgoiuus obsvssos (Αιβ. 5, 4), θέλει τελειώσει ό πόλεμος, έάν
στενογωα?ίσωμεν τους πολιορχουμένους. Τούτο δέ γίνεται, οτε ή
κατά μέλλοντα έκφεοομένη πράξις εκλαμβάνεται ώς μέλλον αποτέ-
λεσμα τής κατ ένεστώτα δηλουμένη ς.-

§. 202. Ο τετελεσμένος ΜέΜΙων αναφέρει μέλλουσαν πρά£ιν,
ήτις θέλει είσθαι τετελεσμένη έν μέλλοντι χρόνω. Qvum tu hacc
leges, ego illum foi tasse convenevo (Κι κ. Αττ. 9, Ιο), οτε θέ-
λεις αναγνώσει ταΰτα, έγώ ίσως θα έγω συνδιαλ ε\θή μετ1 εκείνον.
Si (ubi) isluc venero, rem libi exponam, εάν (οτε) θέλω είσθαι
αύτοΰ, θά σοι διηγηθώ τήν ΰπόθεσιν. De Carlhagine vereri non
anle desinam, qvam iUam excisam esse cognovcro (Κικ. Κατ.
πρεσβ. 6), περί Καρχηδόνος δεν θέλω παύσει νά φοΰώμαι, π ρ ί ν
ϊδω αυτήν χατ'εστραμμένην ("2).

(ί) Τί ποιήσαμε ν ; Αυτός γνώσει. Πλ. Τί δήτχ δρώμεν ; μητέρ' ή φονεύσο-
μεν ; Εύρ. Ποί τις τρέψεται ;—Μικρά είπών, ήδη καταβαίνω.—Βουλόμεθα τζωο-
Ουμότερον δεϊςαι αύτοίς ότι Δωριής Ισμεν* ή μένομεν εως άν έκαστοι κατά πό-
λεις ληφθώμεν ; Θουκ. Προ. Άσωπ. Κεφ. ΙΘ'. §. Ϊ9.

(2) Ο παρ' "Ελλησιν ένεργητικός ούτος μέλλων είναι, ττεποιηκώς εσομαι, ό
άποθετικός, είργασμένος εσομαι, ό παθητικός, διεφθαρμένος εσομαι, πεπραςομαι.
Εί παρελθών είς όςτιςοΰν δυναιτο διδάςαι, τις παρασκευή χρήσιμος έσται τη
πόλε ι, πας ό παρών φόβος λελυσεται (Δημ. 14,2). Τί γάρ ποιη'σει ; Φράζε
καί πεπρά£εται ( Αρ. Πλουτ. 1027). Ό μέλλων ούτος τής λατινικής μετά τών



ΚΕΦ. ζ'. ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ. §. 202 — 203. 207

Σημ. ά. Οταν είς τήν κυρίαν καί εις τήν άπ? αυτής έξαρτωμένην
πρότασιν υπάρχη τετελεσμένος μέλλων, σημαίνεται οτι καί τής. μιας
καί τής ετέρας ή πραξις θέλει είσθαι συγχρόνως -τετελεσμένη. 0νi
Antouium oppresserit, is belium confeceril (Κικ. πρός του; Οίκ.
10, 19), ό τόν /Iντώνιον νικήσας, θέλει εγει τετελεσιιενον τόν
ττόλεμον ευθύς μετά τ?)ν νίν.ην. Pergralum mihi fcceris, si de
amicitia disputaris (Κικ. Αα'.λ. 4), εάν πραγματευθής περί φι-
λίας, θέλεις μ ενγαριστήσει πολύ Αλλ' ένίοτε ή ετέρα τούτων πρό-
τασις έχει παρακείμενον, δι'ού σημαίνεται μετά βεβα.ότητος ώς
γεγονός ηδη τό περί ού ό λόγος. Si Brnlus i-on-ic.rvnlu* rnl, v?-
cimus (Κικ. πρός τους Οίκ. 12,6), ό Βρούτοι: σωθή, έ ιχνσηαει·

Σημ. β'. Ενίοτε μεταχειρίζονται άδιαφόρο>ς τόν τετελεσμένον
μέλλοντα αντί τού πρώτου μέλλοντος. Multum ad ea, q\ae qvaB-
rimus, tua isla explicatio profecerit (—profiriet. Κικ. περί Τελ,
3, 4), tco.1v θέλει ώφελήσει εις τά περί ων ύ Λόγος ή έςηγησίς
σου αν τη. Τούτο δε γίνεται μάλιστα όταν σημαίνηται μέλλον άτ:ο-
τέλεσμ.α πράςεώς τίνος (ώς διά τού άνο^τέρου παραδείγματος pro-
feceritή οταν λέγηται τί θέλει γίνει έν όσω γίνεται τι έτερον.
Tu in\Tla mulieres ; ego accivero pueros (Κικ. Αττ. 4, 1), σ<>
μεν προςκάλεσον rac γυναίκας, εγώ δε έν τούτω θέλω συγκαλέ-
σει τους παΐδας.

§. 203. Εκτός' τών ε ζ τούτων χρόνων έ'χει ή λατινική καί τους
έκ περιφράσεως άπό τού ενεργητικού μέλλοντος τής μετοχής και
τών διαφόρων χρόνων τού sum σχηματιζομένους συνθέτους χρόνους,
δι' ών σημαίνει μέλλουσαν πρα£ιν ή κατάστασιν ώς πρός τάς τρεις
τού χρόνου διαφοράς, τό παρόν, παρεληλυθός καί μέλλον (1).

υποθετικών μ.άλις*α μορίων εχει πολλάκις τήν σημασίαν τοΰ έλληνικού αορίστου τής
υποτακτικής, sί venerο=|άν έλθω. si jussero=jciv διατάζω (Κικ. Κατ. 1, 5).

(1) II ελληνική γλώσσα άναπληοοί τήν £λλειψιν τών τοιούτων περιφρασικών
μελλόντων τής λατινικής ο: α τού ρήματος μέλλω μετ άπαρεμφάτου. 'Επειδή εν
μεν τή πρώττ^ και τρίτη περιπτώσει συντάσσει τον ενεστώτα μέλλω μετά απα-
ρεμφατικοΰ ενεστώτος και μέλλοντος, καί ενίοτε, αλλά σπανίως, μετ' αορίστου.
ΟΤσΟα ουν δ μέλλεις νΰν πράττειν; (Πλ. ΓΙρωτ. 3 1 2). Ακούω τινά διαβάλλειν,
ώς εγώ χρα εςαπατήσας ύμάς μέλλω ά'γειν είς Φασιν (Ξ. 'Αν. 5, 7. 7). Μέλ-
λω ύμας διδάξει ν. δθεν μοι ή διαβολή γέγονεν (Πλ. Άπ. 21). ϊυγκλείομεν την
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1) Και τήν μέν ώςπρός τό παρόν μέ λλου σαν πράζιγ η κατάστασιτ
εκφράζει διά τοϋ ενεργητικού μέλλοντος της μετοχής μετά τοϋ ένε-
στώτος SUDQ, οςτις χρόνος κατά τούτο διαφέρει τοϋ άπλοϋ μέλλοντος,
καθ' όσον δηλοΤ ότι τό υποκείμενον μέλλει, προτίθεται ή έχει σκοπόν
νά πράξη τό άναφερόμενον, έν ω 6 άπλοϋς μέλλων σημαίνει μέλλου-
σαν άπλώς πράξιν* Qvuin apes jam evolaturcs suni, consonant
vehementer (Βάρρ. περί άγροτ. 3, 16), οτε ρέλλουσι γα έζέλθωσιν
αί μέλισσαι, ήχονσι σφοΰρώς. Bellum scriplurus sum, qvod po-
pulus Romanus cum Jugurtha gossit (Σαλλ. Ιουγ. 5), μέλλω
ra γράψω τόν πόλερον, Sv οί Ρωμαΐοι προς ''Ιονγονρθαν έπολέ-
ρησαν. Τόν τοιούτον μέλλοντα μεταχειρίζονται ιδίως είς υποθέσεις,
ών πραγματοποιουμένων έΕ,άπαντος γίνεται ή πρέπει νά γείνη τό έν
τή άποδόσει λεγόμενον. Me igitur ipsum ames oporiet, si veri
amici fuluri sunimus (Κικ. περί Τελ. 2, 26), έμέ Λοιπόν πρέπει
έζάπαντος ν αγαπάς, έάν ρέλλωμεν νά ή ρ ε θα φίλοι (Ι)-

2) Τό όέ ώς πρός τό παρελθόν μέλλον σημαίνεται διά τοϋ μετο-
χικού μέλλοντος τοϋ ρήματος μετά τοϋ fui, έάν αυτό θεωρηται ώς
στιγμιαία πραξις καί ευθύς παοερχομένη, μετά τοΰ erani δε, έάν
θεο>ρηται ώς διαρκούσα, ουχί δέ στιγμιαία* Si illo die Ρ. Seslius
occisus esset, fuistisne ad avma iluri 1 (Κικ. υπέρ Σεστ. 3S),
έάν τή ήμερα εκείνη έρρονενετο ό ΤΙ. Σέστιος, ειγετε κατά νουν ?}
έμελετάτε νά λάθητε τά όπλα; Prcfeclurus eram ad te, qvum.

αρχήν ~ών ρηθή«σβαι μελλόντων (Ίσαΐος). Δύσκολος ομως είναι ή οιάκρισις της·
σημασίας τοΰ μέλλω μετά άπαρεμφατικού ένεστώτος καί μέλλοντος. "Ορα περί
τούτου Κρύγερον έν 'Ελλ. Γραμ. §. 53, 8, 3. Έν δε τη δίοτερα τό"» παρατατνκόν
εμελλον μετά τών αυτών χρόνων τοΰ απαρεμφάτου. Ένεθυμοΰντο οί "Ελληνες οτι
δγοράν ουδείς ετι παρέςειν εμελλεν (Η. Άν. 3, 1, 2). Παιδιάς τοιαύτας έζεύρι-
σκεν, αί' ίδρωτα ήμελον παρέχειν. Ξεν. "Εμελλον οί μέν τίνες άμ.αρτησεσΟαι,
οί βε πλείους τεύςεσθαι τοΰ αληθούς λογισμ,οΰ. Θουκ. 'Ήδη η μέλλον αλλήλους
άτολιπεϊν (Θουκ. 6, 31). Πρβ. 'Ασωπ. μικ. συντ. Κεφ. Ιθ'. §. 21.

(1) Οί "Ελληνες δηλοΰσι τοΰτο διά τοΰ εί μέλλω" Αεΐ στρατιάν, εί μέλλει
πράξειν τά δέοντα, μηδέποτε παύεσθαι τοΓς-πολεμίοις κακά πορσύνουσαν (Ξ.
Κ. Π. 4, 6, 17). Ένίοτε δέ καί διά μετοχής* τον μέλλοντα εύ γεωργήσειν, δει
τους εογάτας καί τροθύμους παοασκευάζειν καί πείθεσθαι θέλοντας (52·ν. Οίκ»

5, 15).
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ad me fraler tuus venit, εμελλον η έμελέτων νά έλθω πρός σε,
δ τ ε ηλθε πρός έμέ όσος αδελφός. Ubi rex waosurus erat, si ire
jperrexiiset (Κικ. περί μαντ. 1, 15), οπού σκοπόν είχε νά μένη ύ
βασιλεύς, εάν ήθελε νά πα ρατείνη την πορείαν. Κατά ταύτα δ μέν
διά τοΰ fui γινόμενος μέλλων αντιστοιχεί τω παρακειμένω έν τή τοΰ
αορίστου σημασία, δ δέ δια τοΰ eram τω παρατατικώ της οριστικής.

3) Τό δέ ώς πρός μέλλοντα χρόνον μέλλον δηλοΰται διά τοΰ αύ-
τοΰ μετοχικοΰ ενεργητικού μέλλοντος καί τοΰ ero. Oralor eorum,
apud qvos aliqvid aget aut acturus eritr menles sensusqve de-
gOSlet oportet (Κικ. περί ρητ. 1, 52), πρέπει νά γνωρίση ό ρή-
τωρ την διάνοιαν καί τά αισθήματα εκείνων, είς ονς θέλει αγο-
ρεύσει (έρεΐ) η σχοπόν εχει νά άγορεύσι■] (μέλλει έρεΐν).

Σημ. Εν τή παθητική φο)νή, ήτις δεν έχει μετοχήν μέλλοντος,
άναπληοοΰσι τήν έλλειψιν τών περιφραστικών τούτων μελλόντων,
τρέποντες άλλοις τόν λόγο ν" οίον, Est in eo, ut—Erat in eo, ut
urbs caperclurj έν τω ά,λίσχεσθαι ην ή πόλις.

%. 204. 0 παρακείμενος της μετοχής μετά τοΰ suni είναι δ έκ
περιοράσεως γινόμενος παθητικός παρακείμενος. 0 αυτός όμως ση-
μαίνει ενίοτε ώς έπίθετον απλώς υπάρχουσαν κατάστασιν τοΰ υπο-
κειμένου" οίον, liaec navis egregie armata est σημαίνει, ώπλίσθη
καί είναι ώ.ιλισα ένηΛ ή, εύρίσχεται ετι παρεσχευασμένη είς πόλε-
μο ν. Η αύτη μετοχή μετά τοΰ eram είναι παθητικός ύπεοσυντελικός
ενίοτε όμως δηλοϊ κατάστασιν εν παρεληλυθότι χρόνω διαρκούσαν*
οίον, oaves Hannib«lis egregie armalse erant, ήσαν ώπλισμέναι'
ή αυτή δε μετά τοΰ fui συντασσομένη εμφαίνει κατάστασιν παρελ-
θοΰσαν ήδη, ή χοόνον τινά.διαρκέσασαν* Bis dcinde post Nuraae
regnum Janus clausus fuit (Αιβ. 1, 19), δις μετά την βασιλείαν
τοϋ Τ^ίουμά ό τοΰ 'Ιανού ναός ητο κεκλεισμένος. Legcs, qvum qvae
latae sunt (παρακείμενος παθητ.) lum vero qva3 promulgatai
faerunl (Κικ. υπέρ Σεστ. 15), και όσοι νόμοι έπροτάθησαν καϊ
οσοι ήσαν ήδη δεδημοσιενμένοι ώς εγκριθέντες.

Σημ. 0 παρακείμενος της μετοχής όμως, οσάκις ευρίσκεται μετά
τοΰ fui, fueram καί fuero συνημμένος, δεν είναι πάντοτε σύνθετος
παθητικός χρόνος, άλλά δηλοϊ απλώς κατάστασιν έν τή χρονική ση-
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μασία εκάστου τών τριών τούτων χρόνων, παρακειμένου καί ύπερσυν-
τελικού καί τετελεσμένου μέλλοντος. Σπανίως ομο)ς απαντώνται ού-
τοι; άντι τών συνθέτων παθητικών χρόνων, τών μετά τού sum, eram
καί ero σχηματιζομένων. Βλ. Α. Γ. §. 344 (1).

§. 205. Είς έπιστολικόν ύφος λόγου, διότι άφορα δ γράφων εις
τόν χρόνον, καθ' δν θέλει άναγνωσθή ή επιστολή, ουχί δέ καθ'
γράφεται, μεταχειρίζεται αντί ένεστώτος καί παρακειμένου παρα-
τατικόν καί ύπερσυντελικόν. Τούς αυτούς δηλαδή χρόνους, ους ήθελε
μεταχειρισθη ο τήν έπιστολήν λαμ.βάνων, λαλών περί τών είς τόν
χρόνον τής συγγραφής τής έπιστολής αναφερομένων. Nihil liabe-
I>am, qvod scriberem, o£ JiV rcc σοι γράψω (ότε δηλ. 'έγρα-

φαν τήν έπιστολήν ήν άναγινώσκεις); neqve eniai novi qvidqvam
audieram, el ad tuas omoes episiolas rescripseram pridie ;
erat tamen rumor, comitia dilatum iri (Κικ. έπιστ. είς Αττ. 9f
10)' επειδή ουδέν νέον εϊχον ακούσει (=ήκουσα), aca^ έπειδή εϊ-
χον άπ-οκριθή τήν προτ εραίαν εις πάσας τάς έπιστοΛάς σου' ελε-
ο οιιως, ort at άρχαιρζσίαι θέλουσιν άναβληθή. 0 λαα.βάνοιν τήν
έπιστολήν ήθελεν ε?πεϊ" Tum? cum Cicero haac epislolam scri-
psit, oihil babebat, qvod scriberet ; neqve eniui novi qvid-
qvam audierat, et ad oranes meas epistolas rescripserat pri-
die ; erat tamen rumor, comitia dilatum iri (2).

όταν δέ άλλα περιστατικά δεν άναφέρονται είς τόν χρόνον τής
συγγραφής τής επιστολής, εκφέρονται κατά τόν προσήκοντα αύτοΤς
χρόνον. Ego te raaxitui et £eci scmper et facio, σε περί

πλείστου άείποτε έποιησάαην και ποιούμαι. Πολλάκις όμως δεν τη-

(Ί) Οί "Ελληνες, διότι σχηματίζουσι μονολεκηκώς τους παθητικούς τούτους
χρόνους, μεταχειρίζονται τήν περίφρασιν ταύτην (ην γεγραμμένος), οταν θέλωσι
να σημάνωσι τοιαύτην τινα έπιθετικήν σημασίαν, δηλουσαν κατάστασιν ή ποιό-
τητα του υποκειμένου.

(2) Καί ο! Έλληνες γράφουσιν ένίοτε έν έπιστολαίς καί άλνλναχού κατά τόν
αυτόν τρόπον παρακείμενον ή αόριστον άντι ένεστώτος. Άπέσταλκά σοι τόνοε;
τον λόγον δώοον (Ίσοκ. Δημ. έν αρχή)' Πράσσε μετ' Άρταβάζου, όν σοι ε~εμ-
ψα (=δν σοι νϋν πέμπω), θουκ. Διότι τάς σπονδάς έλυσαν, τάς αιτίας πρου-
γραψα πρώτον. Θουκ. Ό συγγραφεύς μεταφέρει τόν λόγον ε1ς την έποχήν καθ3 ην
δίλουσιν «ναγνωσθή τα ό^ αύτού γραφέντα, όθεν λέγει προυγρα'ΐια αντί ποογοάοιο.
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ρούσιν έν-ταις έπιστολαΐς τον ιδιαίτερον τούτον τρόπον τής τών
χρόνων εναλλαγής.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΕΒΑΟΜΟΝ.

ΠΕΡΙ ΓΠΟΤΑΚΤΙΚΠΣ.

206. Καθ' ύποτακτικήν εκφέρεται τό μή αληθώς υπάρχον ή
γινόμενον, αλλά τό δυνατόν, καί απλώς νοούμ.ενον η υποτιθέμενον*
επειδή ο λέγων, curro ut suilem, εννοεί οτι σκοπός τού δρόμου
είναι ό ίδρώς, δεν λέγει δε καί ότι αληθώς ίδρόνει. Δι εξαρτωμένων
τινών προτάσεοον ομοίς εκφέρεται ένίοτε και τό αληθώς υπάρχον καθ'
ύποτακτικήν, όταν αύται έκλαμβάνωνται ώς μέρη συστατικά τής κυ-
ρίας προτάσεως, ης τήν εννοιαν συμ,πληρουσι. Βλ. Δ. Γ. §.346 καί υποσ.

Μεταχειρίζονται δέ τήν ύποτακτικήν 1) έν άπολύτω λόγω, ήτοι
εις προτάσεις κυρίας και ανεξαρτήτους απ' άλλων, καί 2) έν εξαρτή-
σει καί συνδέσει λόγου, ήτοι είς εξαρτωμένας καί συνδεδεμένας τοι-
αύτας προτάσεις.

Α''. 'ΊΓχοταχτίχή ε/' άποΛύτω Λόγω.

Και αί μεν άπολ.ύτο^ς καθ ύποτακτικήν έκφερόμεναι προτάσεις
είσι κυρίως ύποΟεπκαΙ, δ υνητιχαί καί ενχτιχαί.

207. Υποθετικού λόγου, δυνατόν μεν δηλούντος, ουχί δέ υπάρ-
χον καί αληθώς γινόμενον, έκφέοεται έκάτερον μέρος καθ' ύποτα-
κτικήν. Τούτου ή μέν άπόδοσις περιέχει τό μή υπάρχον αυτό ουδέ
γινόμενον, αλλ' υπό τινα συνθήκην δυνατόν γενέσθαι, ή δέ ύπόθεσις,
ήτις δηλ.ούται διά τών υποθετικών συνδέσμων si, nisi, ni, si ΠΟΠ,
etiamsi, περιέχει τήν συνθήκην, υπό τήν οποίαν δυνατόν είναι νά
γείνη τό έν τή άποδόσει, άλλά και αυτή ή συνθήκη θεωρείται ώς μή
υπάρχουσα και βεοαία. Βλ. §. 196 (1).

(Ί) Ακριβής παραλληλισμός απάντων τών ελληνικών υποθετικών λόγων πρός
ε να έκαστον τών λατινικών είναι οχι εύκολος καί δ·.ά τήν φύσιν τοΰ ποάγματος,
καί διότι ή λατινική εκφράζει διά μιας μόνης εγκλίσεως, τής υποτακτικής, υπο-
θετικούς λόγους, ους ή έλληνική εκφέρει δ·/ ευκτικής, υποτακτικής και οριστι-
κής. Τά γενικώτεοα ομ«ς πεοί τούτου είσι τά έξης,
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Κκί χα'τά παρατατιχόν μέν τής ύποταχτιχής εκφέρεται το νυν $
εν μέλλοντι χρόνω δυνατόν -μεν, άλλα μ ή πραγματοποιοάμενον* διό
και μεταπίπτει ο λόγος είς εντελώς αδύνατον, καθ' όσον πραγματο-
ποιείται τό άντίθετον τοϋ λεγομένου. Sapientia Don expeteretur,
si nihil efficeret, ή σοφία δέν ήθελε ζητεΐσθαι (καί νϋν και μετά
ταϋτα), εάκ μηδέν ωφελεί' (άλλα ζητείται,- διότι ωφελεί). Si sci~
r»m, dicerem, ϊάκ έγίνωσχον, ήθελον ίΐπει (δεν λεγω όμως, διότι
δ£ν γινώσκω) (1).

/Γα#' ύπερσυντελιχόν δέ το εν παρελθόντι χρόνω δυνατόν μέν
άλλως, ώς αδύνατον ομως λεγόμενον, διότι εγένετο τό εναντίον αυ-
τού. Numqvam Hercules ad deos abisset, nisi eam sibi viam
yirtute munivisset (Κικ. Τουσκ. 1, 14), ουδέποτε ό Ηραχλιyc
■ήθελεν άπέλθει ίίς τονς £εούς, έάν δέν είχε παρασχευάσει έαντίρ
διά τής αρετής τήν όδόν ταύτην' (άπηλθεν όμως, διότι παρε-
σκεύασε αυτήν). Si Roscius has inimicitias cavere potuisset, vi-
veret (Κικ. υπέρ Ρ. Αμ. 6), d 'Ρώσκιος ήθελε δυνηθή νά προ-
φνλαχθή άπό τών εχθρών τούτων, ήθελε ζή ετι' (δέν ζη όμως,
διότι δέν ήδυνήθη νά προφυλαχθη) (2).

//ίά cU roi) έκεστώτος t τ/c ύποταχτικής εκφέρεται τό καθ' υπόθε-
σιν νϋν ή έν μέλλοντι χρόνω δυνατόν, όπερ παραδέχεται ό λέγων
μόνον καθ' υπόθεσιν καί δοκιμής χάριν ώς δυνατόν, δηλοΤ όμως συγ-
χρόνως, ότι θέλει άληθώς έκτελεσθή' Me dies, vox, latera de-

(1) Τήν μεν υπόθεσιν τοΰ τοιούτου υποθετικού λόγου σημαίνει συνήθως ή
•λληνική γλώσσ* διά τοΰ παρατατικού τής οριστικής μετά τοΰ εί, ττ,ν οϊ άπό-
οοσιν διά τοΰ αύτοΰ χρόνου μετά τοΰ αν. Εί μηδέν ή σοφία άπειργάζετο, ουκ αν
Ιζητεΐτο. Εί .βγίνωσκον, ελεγον αν. Ε'.'τι εμού έκήδου, ούδενος αν ον~ο) μ' άπο-
στερεΓν έβυλάττcti, ώς αξιώματος καί τιμής (Ξ. Κ. Π 5, ΰ, 3-1). Βλ. Κρυγέρου
Έλλ. Γράμ. $. IV. 4 0, σημ. β'.

(5) Τον ύποΟετικόν -ϊοΰτον λόγον Ικφέρει ή ελληνική συνήθως κατ* άόριστον
οριστικής μετά τοΰ εί—καί ά'ν. Εί ό Φίλιππος τότε ταύτην εσχε τήν γνώμην, ώς
χαλεπόν πολίμεΐν έστιν Άθηναί·ις, ούδέν αν, ών νυνί πεποίηκεν. επραςβν" (Δημ.
4, 5)- "Ισως αν άπέθκνον, si μ.ή ή τών Τριάκοντα αρχή διά ταχέων κατελύΟη
(Πλα>. Άπολ. 32). Ένίοτε δέ θέτουσι καί ύπερσυντελικόν έν τή άποδόσει. Εί
Ιγώ πάλ'ίν ίπεγείρτ^χ πράετειν τά πολιτικά, πράγματα, πάλαι αν άπολώλειν,
κ&ί ούτ' Sv υμϊί ώ»ελήκειν ούΙΙν ούτ' αν έμαυτόν (ΙΙλ. Άπολ. 31).
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ficiant, si lioc nunc vociferari velim (Κικ. Βέρό. 2, 21), ή ήμε-
ρα, ή (ρωνή, αί δυνάμεις ήθελον με εγκαταλείψει, αν ήθελον νά
λαλήσω περί τούτουΐ (οπερ δύναμαι μέν, αλλά δεν θέλο) πράξει).
Ego, si Scipionis desiderio me moveri negerw, menliar (Κικ.
Ααιλ. 3), ήθελον ειπεί ψεϋδος, εάν άρνηθώ ότι λυποΰμαι διά τήν
στέρησιν τοΰ Σκηπίωνος, (άλλά δεν αρνούμαι) (1). Διά του αυτού
ετι χρόνου της υποτακτικής και τοΰ τετελεσμένου μέλλοντος ένίοτε
δηλοΰσι τό νΰν ή έν μέλλον τι χρόνω δυνατόν καί πως προςδοκώμε-
νον γενέσθαι, όπερ οί Ελληνες διά τοΰ εάν, ην, άν, μεθ υποτακτι-
κής δηλοΰσι (2).

Σημ. ά. Πολλάκις ομοίς και τό μ ή δυνατόν 'ετι, μηδέ νοούμενον
οτι θέλει γείνει έν μέλλοντι χρόνος, εκφέρεται κατ' ένεστώτα υπο-
τακτικής άντι παρατατικού κατά ρητορικόν σχήμα, δι' ού σημαίνεται
αυτό ώς δυνατόν γενέσθαι. Haec si patria tecum loqvatur, non
impelrare debeat ? (Κικ. Κατιλ. 1, 8), εάν ή πατρίς ελεγε τοΰτο
πρός σε (άλλ' ουτε λέγει ούτε θέλει ειπεί), δέν ήτο πρέπον νά είς<%-
χουσθη ;

Σημ. β . Ενίοτε πάλιν ευρηται παρατατικός άντί ύπερσυντελικοδ
ή εις έκάτεοον μέρος τοΰ υποθετικού λόγου, ή είς τό έτερον μόνον,
σπανιώτατα όμως είς τήν άπόδοσιν. "Num Vu igilur Opimium, si
tum esses, temerarium civem aul crudelem pulares ? (Κικ.
Φιλιπ. 8, 4), μήπως σύ λοιπόν εάν τότε έΟκ, ήθελες νομίζει τόν
'Οπ ίμιον παράτ ολμον η ωμό ν πολίτην ; Σημαίνει δέ δ παρατατικός
ούτος συνήθως επανάληψιν της πράξεο>ς ή διαρκούσαν κατάστασιν"
άλλά περί τούτου βλ. Δ. Γ. §. 347 σημ. β' (3).

(]) Οι "Ελληνες έκφέρουσι τήν υπόθεσιν ταύτην κατ' εύκτικήν εγκλισιν. Εί
άπαντες μιμησα'μεθα τήν Αακεδαιμονίων άργίαν καί πλεονεςίαν, άπαντες άν
άπολοίμεΟα. Ίσοκ. Ει πάλιν άναβλέψειας, ώςπερ καί προτού, «ρεύγοις «ν τους
πονηρούς; (Άριστ. Πλουτ. 95). Πρβ. Άσωπ. μικ. συντ. Τμήμα Β'. Κεφ. Β'„

4, καί Κρυγ. ε. ά. \ 1, \.

(2) Έάν ής φιλομαθής, έ'σει καί πολυμαθής. Τσ. Δημ. Έάν άληθεύσης, ύπι-
σχνοΰμαί σοι δέκα τάλαντα. Ξεν. Βλ. Άσωπ. Τμ. Β'. Κεφ. ΤΙ. §. 3.

(3) Ούτω καί οί "Ελληνες μεταχειρίζονται ενίοτε παρατατικον οριστικής άντί.
αορίστου, σημαίνοντος τό διαρκές ή κατ' επανάληψιν γινόμενον 1ν παρελβόντι
χρόνω, Μένειν ε£ήν τώ κατηγοροδντι τών άλλων. Εί δέ τοΰτο εποίει έκαστος,
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Σημ. γ . Γν/.οτε όμως παραλείπεται τού υποθετικού λόγου ή υπό—
θεσις ή εκφέρεται άλλως πως, τιθεμένης μόνης της αποδόσεως. ΪΗο
tempore alilcr sensisses, χατ εκείνον .τόν χρόνοΥ άλλως ί\θεΑες
κρίνει (λείπει ή υπόθεσις) (1).

§. 208. Αλλοτε ή μεν άπόδοσις τού υποθετικού λόγου έκφέρεταε
καθ' όριστικήν, ώς ανεξάρτητος τρόπον τινά άπο της υποθέσεως καί
καθ' 4αυτήν ώς κύρος έχουσα εννοούμενη, ή δέ ύπό-Οεσις καθ' ύποτα-
κτικήν, ώς μή τι βέβαιον καί ώρισμένον δηλούσα. Τούτο δέ γίνεται
έν ταΐς εξής περιστάσεσιν (2).

1) Οτε διά τού μέλλοντος τής μετοχής μετά τού fui ή eram
(§. 203) σημαίνεται ότι υπό τινα ύπόθεσιν προύτίθετό τις νά πράξη
βεβαίως τό περί ού λόγος, έκφέρουσι τούτο πάντοτε καθ' όριστικήν,
εί καί η ύπόθεσις εκφέρεται καθ ύποτακτικήν' Si (ribani me tri-
umpbare probiberent, Furium ct Acmilium lesles citaturus
fui rerum a me gestaruna (Αιβ. 38, 47), εάν ήθελον εμποδίσει;
οί δήμαργοι τόν θρίαμβάν μου, σκοπόν είχον ΐ'ά καλέσω μάρτυρας
τών πράξεων μου τόν Φονριον καί ΑίμιΛιον.

2) Κατά παρατατικόν οριστικής εκφέρεται ποα.ζίς, ήτις βεβαίως:
έμελλε νά γείνη υπό τινα άναφερομένην υπόθεσιν. Si per L. INIetel —
lum iicitum csset, matres, iUorum, uxores, sorores veniebant

ένι'κων ά'ν. Δημ. Σωκράτης ούτ'ηλίθιος, ούτ'άλαζών φαίνεσθαι τοίς συνοΰσιν
Ιοούλετο* έδόκει δ' αν αμφότερα τ«ΰτα, ει προαγοοεύων ώς άπό-θεού φαινό-
μενα ψευδόμενος έφα'νετο. Δήλον ούν, οτι ούκ αν προ έλεγε ν, εί μή ε-
πίστευεν άληθεύσειν. (Ξ. Απομ. Ί, 1, 5). Έγώ γΟές, εί μή πολλοίς διεπύ-
κτευσα. ούκ αν έ δυνάμην σοι προςελΟείν (Ξ. Κ. II. 7, 5, 53). Βλ. Κρυγεοον
έ. ά. σημ. γ'.

(1) Βοός εγοντες σώμα, άνθρώπου δε γνώμην, ουκ άν ήδυνάμεΟα ποιείν ά
£οουλόμ:0α (Ξεν. Άπομ. 1, 4, Ή). *

(2) Ωςαύτως καί οι 'Έλληνες έκφέρουσι καθ' όριστικήν τήν άπόοοσιν της
υποθέσεως άνευ του ά'ν, όταν σημαίνωσιν, ότι βεβαίως ήθελε γείνει το άναφερό- .
μενον, οίν δεν έπαρουσιάζετο κώλυμα τι. Εϊ ζών έτύγχανεν ό Αμύντας, εκεί-
νον αυτόν περειχόμην. Λυκουρ. Εί ήσαν άνδρες αγαθοί, εζήν αύτοίς δεικνύναι
τήν άρετήν. Θουκ. Εί.μή τό λαβείν ήν, ούδε εις ποτηρός ήν. Διφ. Ταΰτα πρά-
|ας, ά ούτός μου κατηγορεί, εκέρδαινον μεν ουδέν, έαυτόν δ' εις κίνδυνεν καθι-
στών (Αυσ. 7, 32). Ει ίς αρχής τούτον Ιγίνωσκε. πολέμιος μεν ήν, ού μέντοι
πονηρός γ' δικαίως ένομίζετο. Ξεν.
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(ΐνικ. Βέρο. 5, 49), έάν ήθεΛε συγχωρήσει ό Λεύκιος Μέτε.Ι.Ιος,
ηρχοντο αί μητέρες εκείνων,. αί σύζυγοι καί άδε.ίφαί.

3) Κατά ρνιτορικυν σχήμα εκφέρεται ώς ήδη γεγονός δ,τι υ~ό
τινα συνθήκη ν ήδύνατο νά γείνη. Διά τού τοιούτου δέ τρόπου σημαί-
νεται οχι ότι αληθώς εγεινεν, αλλ ότι μικρόν ελλειπεν ή πλησίον
η το νά γείνη αυτό. Perieral imperium, si Fabius taDtiim ausus
esset, qvanlum ira svadebat (Σεν. περί οργής 1, 11), άποΑώ.Ιει ή
αρχή, έάν ό Φάϋιος έτόΑιια τοσούτον, όσον ύπήγόρευεν ή όργή (1).

Περί άλλων τινών ομοίων υποθετικών λόγων βλ. Δ. Γ. §. 348
έν ταϊς σημ.

209. Τουναντίον ή μεν ύπόθεσις εκφέρεται ενίοτε καθ' όριστι-
κήν έν τη σημασία, τήν οποίαν ειπομεν έν 196, ή δε άπόδοσις
αυτής καθ' ύποτακτικην, ή διότι αύτη περιέχει εύχήν, α'ίτησιν, έρώ-
τησιν περί τού δέοντος γενέσθαι (§. 212-4), ή διότι είναι εξαρτώμενη
έρώτησις (§. 216). Si slare non possunt, corruanl (Κικ. Κατ. 2,
10), έάν δεν δύνανται νά σωθώσιν, εΐθε νά (ή ας) καταστραφώσι.
Si Ρ. Lcnlulus suum nomen falale ad perniciem populi Ro-
mani fore pulavit, cur cgo non loeter ? (αυτόθι 4, 1), έάν ό Γ1ό+
πΛιος ΑέντΑος ένόμισεν, οτι τό όνομά του θέΛει είοθαι όΑέθριον
τοις'Ρωμαίοις, διατί εγώ νά μή χαίρω; Ne vivam, si SClO (Κικ.
Αττ. 4, 16), νά μή ζήσω, άν γινώσκω. Πρβ. Δ. Γ. §. 348 σ. δ'.

§. 210. Καθ ύποτακτικην εκφέρονται καί άπασαι αι διά συγκρι-
τικών συνδέσμων με θ' ετέρων συνδεόμενα», προτάσεις, α'ίτινες ση-
μ αίνο υ σί τι άβέβαιον μεν καί άνύπαρκτον, άλ'λά συγκρίσεως χάριν
μόνον άναοερόμενον. Sed qvid ego bis teslibus utor, qvasi res
dii.bia aut obscura sit ? . (Κ,ικ Div. in Caec. 4)· ά.12ά πρός τί
εγώ άναφέρω τους μάρτυρας τούτους, ώς άν ητο άμφίδοΛον /) σνο-
τεινόν τό πράγμα ; Parvi primo ortu sic jacent, tamqvam o-
ninino sinc animo sint (Κικ. περί Τελ. 5, 15)" έν τώ χρόνω τής
γεννήσεώς των οί άνθρωποι τοιούτοι είσιν,-ώς νά μή ειγον έντε-
Αώς νουν.

§. 211. ά. Προτάσεις αύθυπότακτοι, -τό έπί υποθέσει αορίστου ή

(I) 'Ολίγον έςηττάτησάς με. (Πλατ* Μένων 80).
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ώρισμένου προσώπου δυνατόν γενέσθαι ση μα ί νου σαι, έκφέρον^ας κατ*
ένεστώτα μέν ή τετελεσμένον μέλλοντα υποτακτικής, έάν τό δυνα-
τόν αυτό θεωρήται ώς τοιούτο έν τώ παρόντι χρόνιο ή τώ μέλλοντι,
κατά παρατατικόν δέ, έάν ήτο τοιούτο έν παρελθόντι χρόνω" όθεν
και niodus potentiaJis ή dubilalivus δυνητική i) αμφίβολος εγ-
κλισις καλείται αύτη. Dicat ή dixerit aliqvis, ειποι τις αν.
Qvis credat? τίς ήθελε πιστεύσει; Hoc poslulatum ridiculum
rideatur ei, qvi rem senlentiamqve non perspiciat (Κικ. Βέ£ρ.
2, 60)" τό αίτημα τοϋτο ηδύνατο νά ρρανή γελοϊον είς τόν μη κα-
τανοοΰντα τό πράγμα καί τήν εννοιαν. Qvis eum diligat, qvem
Dietuat ? τίς ήδύνατο fi\ ήθελεν) αγαπήσει Sv φοβείται ; — Qvl
vederet urbem, caplam diceret (Κικ. Bzip 4, 23), δςτις ή&εΛεν
ιδεί τήν πόλιν, ήθελεν ειπεί ότι έκυριεύθη (1).

β'. Το αόριστον τοϋτο πρόσωπον σημαίνεται διά τών αορίστων καί
Ερωτηματικών αντωνυμιών, ένίοτε δέ καί δι' αναφορικής προτάσεως,
καί ταύτης καθ' ύποτακτικήν έκφερομένης ώς τά άνωτέροο παραδείγ-
ματα δεικνύουσιν. Αλλά καί όταν τό πρόσωπον ήναι ώρισμένον εκ-
φέρεται μετριότητος ή συστολής ενεκα τό υπό τινα ορον νυν δυνατόν
καθ' ύποτακτικήν καί μέλλοντα τετελεσμένον, μή τηροϋντα έν ταύτνι
τή χρήσει τήν χρονικήν αύτοϋ κυρίαν σημασίαν. llaud facile di-
xeritD, ulram Slt rnelius, δεν δύναμαι νά ειν.ω εϋκόλως, πότερον
είναι κάλλιο ν. At non bistoria cesserim Grsecis, nec opponere
Thucydidi Sallustium verear (Κυντιλ. 10, 1, 101)" έν τή ιστο-
ρία δέν ήθελον ύποχωρήσει είς τους "Ελληνας, ουδέ ι)0ε.ϊον συ-
σταλή ν άντιτάζω τόν Σαλλουστιον είς τόν θουκυδίδην (2).

(ί) Τό μεν σημαίνουσιν οί 'Έλληνες διά του ένεστώτος καί μέλλοντος της
ευκτικής, τό δέ διά τοΰ άορίστου μετά τοΰ αν. faciam==^oio^v αν" fecerim ή
ί30βΓβιη=7ΐοιήσαιμι ά'ν. Πολλάς αν εύροις μηχανάς" γυνή γαρ εΤ. Εύρ. Πάντες
«ν όμολογήσαιτε ομόνοιαν μέγιστον άγαθόν είναι πόλει. Αυκ.

(2) Ήδέως αν εγωγ' έροίμην Λετττίνην, τίς αύτη ή ατέλεια εστίν (ΔημοσΟ.
20, 129). Σμικροις τά μεγάλα -ώς ?λοι τις αν -πόνοις ; Εύρ. Τί ά'ν τις εττιχε·.-
ροίη τοΤς άδυνάτοις ; Ξεν, ΠοΓ δήτ' άν τρα~ο'μην ; Άρ.—Διάφορα τών διά τήν
βε£*ι*τητα τοΰ λέγοντος καθ'οριστικήν έκιο·ρορ.ένθ)ν, rco? τις τοέψετα·.* ποΤ τρέ-
ί^ομαι' καί τ^ΰ άτ:ορημ«τικοΰ Τϊοί ·»ράπωμ«·,«
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"Σημ.. ά. Τοιαύτην σημασίαν εχουσι καί οί ενεστώτες τής υποτα-
κτικής velirn, nolim, malim, δι' ών εκφράζει I λέγων μετριοφρό-
νως καί μετά συστολής τρόπον τινά εύχήν $ έπιθυμίαν» Volim di-
cas, έπεθνμονν νά ειπης' καί velim ex te scire, ήθε.Ιον (tl δννα*
τόν) νά μάθω παρά σον. Ευχή δε ή επιθυμία, ήν ήθελέ τις εχει υπό
άλλας περιστάσεις, καί ήτις νϋν άδύνατον είναι νά έκπληρωθή, ση-
μαίνεται διά τών παρατατικών της υποτακτικής vellem, nollem,
mallem. Vellem adesse posset Pauaetius (Κικ. Τουσκ. 1, 33),
£πεθύμονν, εί δυνατόν, νά παρενρίσκετο ό Παναίτιος (1).

Σημ. β'. Κχθ' ύποτακτικήν ώςαυτως, τοιαύτην σημασίαν εχουσαν,
εκφέρεται καί έξαρτωμένη πρότασις μετά συνδέσμου, όςτις άλλως
συντάσσεται μεθ' οριστικής. Camillus, qvamqvam exercilum is-
svetum imperio mallet, nihil reeusavit (Λιβ. G, ό ΚάμιΑ-
Λος, άν χαί ήθε.ΐε προτιμήσει σννειθ ισμένον είς τ?) ν αργή ν
π&ιθαργίαν) στράτόν, ονδαρώς. ήρνήβη. Etsi eur* in parlibus
singolis fatigari minime conveniat, tamen provideo animo
κ. έ. (Αιβ. 11, 1), άνχαί ελάχιστα ήθεΛεν εισθαι πρέπον νά ταΑαι-
πωρήται είς τά καθέκαστα^ προβλέπω δ α ως κ. έ. Τά αυτά μόρια
qvamqvam, etsi ήθελον εχει ©ριστικήν, άν αί προτάσεις, αντετί-
θεντο <χ—\ώς.

212. Καθ' ύποτακτικήν «κφράζουσι προςτούτοις εύχήν καί (έν
τώ ά προσώπω) άμοιβαίαν προ τροπή ν' όθεν καί εύκτικήν εγχΛισιν
καλοϋσι ταύτην (modus op(ativus). Yaleant cives mei, sint in-
columes, siot beati (Κικ υπέρ ΙΝΙιλ. 34), νά νγιαίνωσιν

οί έμοί ποΛίιαι, έΓάε ra ώσΎ 0·ώ'οι καί ενδαίμονες. InlereaiD, si
valeo slare. Imiteraur majores noslros, ας μιμώμεθχ τούς η-
μετέρους προγόνους. Meminerimus cliam adversus infimos ju-
sliliam esse servaridam (Κικ.. περί καθ. 1, 13), ας ενθυμώρεθα
ότι καί πρός τονς έ.Ιαχίστο,νς πρέπει νά τηρώμεν δικαιοσύνην (2).

(1) Το μέν πρώτον δηλούσιν οί "Ελληνες διά τής ευκτικής μετά τοΰ αν*
(βουλοίμην αν)" τό δε δεύτερον διά τής οριστικής μβτά τοΰ άν (έοουλόμην αν).
Τούτων ούοενός χρήζω τυχειν, δέςαν δέ βουλοίμην άν εύκλείας έχειν. Εύρ. Έ-
βουλόμην άν υμάς ομοίως εμοί γινώσκειν αυτόν. Τ σο κ.

(2) Οί Έλληνες έττί μεν ευχής μεταχειρίζονται τήν ιύκτικήν, έ,τ; ίϊ 7τρ««
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Και άπαγορεύοντες ή διατάσσοντες μεταχειρίζονται ενίοτε ύποτα^
κτικήν άντί προστακτικής. Αλλά περί-τούτου βλ. καί §. 244-5 (1).

Ση μ. ά. Είς τοιαύτην ύποτακτικήν προςτίθεται, οταν ήναι άναγ-
χάϊον, ή άρνησις ne, μή, καί ουδέποτε ή non, ού, ^*)· Π?ος
πλείονα δέ έπίτασιν τής ευχής προςθέτουσιν είς τήν ύποτακτικήν ταύ-
την τό μόριον utinam, εϊθ ε, καί μ,ετ' αρνήσεως ulioam ne, είθε
ρή Ulinam ego terlius vobis amieus adscriberer (Κικ. Τουσκ. 5,
22), εϊθε νά ήδϋνάμην νά προςτεθώ καί έγώ τρίτος ι>/<£>>* φίλος (2).

Σημ. β'. Τά μόρια dum, dummodo. modo (καί modo ut), //o-
ror, άρχει μόνον νά . . . καί μετ' αρνήσεως dum ne, duromodo
ne, modo ne, συντάσσονται με*)' υποτακτικής, διότι δι' αυτών εκ-
φράζει ό λέγων εύχήν τι έπιθυμ.ίαν ώς συνθήκην ή περιορισμον ετέ-
ρας προτάσεως, Oderint, dum nietuani, «c μισώσιν, άρχει μόνον
νά <ρο6ώνται. Omnia postposui, dummodo prceeeptis palris pa-
rerem (Κικ. υίός πρός τους Οίκ. 16, 21), πάντα υστέρα έλογισά-
ρην, ηρχει μόνον νά υπακούσω είς τάς παραγγελίας τοϋ πατρός

τροπής τήν ύποτακτικήν. Επειδή πάντα ς ορώ ύμας, Αθηναίοι, ώρμημένους
στρατεύειν, ξυνενέγκοι ταΰτα (Θουκ. 6, 29). Τούτων έγώ εί'-ην. Εύρ. Συ αυτός
άπαντα έπιστήσει, 'άν έγώ βούλωμαι.—Άλλα βουλτ,θείης (Πλ. ΕύΟυο. 296).
Ούτως οναισθε τών όντων αγαθών ύμίν (Δημ., 28,20)- Μήζωην μετ' άμουσίας.
Εύρ. Αύτίκα τεθναίην δίκην έττιΟεΐς τώ άδικοΰντι. Πλ. (Πώς αν όλοίμην · Εύρ.

Μηδ. 97, ευχή μετ' αμφιβολίας περι τοΰ δυνατού). -"Ιωμεν. Μή οοβώμεθα.

Φέρε δή, καί οσους αυτός έλυσάμην τών αιχμαλώτων, εΓπω πρός υμας (Δημ.
49, 169). "Αγε σκοπώμεν καθ' εν εκ α στον. Ξ.εν. "Ιθι δή, άν άλογη σώμε 0α τά
ώμολογημένα ήμίν. Πλ.

(1) Καί οί "Ελληνες μεταχειρίζονται' ύποτακτικήν ένίοτε καί εύκτικήν άντί
προστακτικής. Μή ποίησης τοΰτο. Αέγοις άν ώς τάχιστα καί τάχ' είσομαι.
Αι'σχ. Μηδέποτε γήμη, μηδε είς ευνους εμοί. Μεν. "Α μή κατεΟου μή άνέλβ.
Πλ. Μή ψ ε ΰ σο ν ώ Ζεΰ τής επιούσης έλπίδος. Άρ. Μή ή βία σε μηδαμώς
ν ι κ η σ ά τ ω. Σοιρ.

(2) Ε'.'θ', ώ λώστε, συ τοιούτος ών ι&ίλος ήμΐν γένοιο (Ξεν. 'Ελλ. 4·, 1, 38).
Ευχή, ής ή εκπλήρωσις αδύνατος, εκφέρεται κατά παρατατικόν οριστικής. Ει'θε
σοι τότε συνεγενόμην, οτε δεινότατος σαυτοΰ ήσθα (Ξ,. Άπομ. 1, 2, 46). 'Έτι
■δε καί* εί γάρ ώφελον, μή ώφελον, είθε ώφελον μετά απαρεμφάτου. Μήποτ' ώ-
φελον λιπείν τήν Σκΰρον (Σβιρ. Φ:λ. 969). Ει'θε ήν*=»ιιιinοra essem, ε"θ'' έγενόμην
;=aliiiam iaclus essem.
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:μου. Manent ingenia senibus, modo permaneat studium et in-
^ustria (Κικ. Κατ. Πρεσβ. 7), μένει ιιέν ό νους είς τονς γέροντας,
άρχει μόνον rcl μέν// ή σπουδή χαί επιμέλεια.

Σημ. γ'. Ισχυρά προτροπή εκφέρεται καθ' οριστικήν προηγουμένου
τοϋ μορίου qvin. Qvin imus ? διατί δέν πορευόμεθα ; Qviu ta-
ces ? διατί δέν σιωπάς ; Πρβ. Δ. Γ. 351 μετά τών σημ. ·

ξ. 213. Καθ' ύποτακτικήν εκφέρει τον λόγο ν και ό συγχωρώ ν,
δεχόμενος ή ομόλογων, ότι τό περί ού ό λόγος εχει r, δέν εχ«ι ούτως,
η άφίνει αυτό ανεξέταστο ν καί δεν θέλει νά φιλονεική περί αύτοϋ.
Frualur sane Gabinius hoc solatio (Κικ. ύπατ. έπαρχ 7), ας
ε^ν/ d Γαΰίνιος τήν παραμυθίαν ταύτην. Malus civis, improbus
ccnsul, sedUiosus liomo Carbo fnit. Fuerit aliis, tibi qvando
esse coepit? (Κικ. Βέρο. 1, 14), ήτο κακός πολίτης ό Κάρβων,
-τραυλός ύπατος, στασιώδης άνθρωπος. Ας ήτο άλλοις (έστω άλ-
Λοις γε), είς σέ δέ πότε ήρχισε νά ήναι τοιούτος ; Ne sint in
senectule vires (Κικ. Κατ. Πρεσβ. 11), δεδόσθω ότι δέν έχειτό γήρας
■δυνάμεις, ή, ας ϋποθέσωμεν ότι δέν εχει το γήρας δυνάμεις (I).

§. 214. ά) Ωςχότως καθ' ύποτακτικήν εκφέρει τόν λόγον καί ο
ερωτών ή άπορών περί τοϋ τί πρέπει ή έπρεπε νά πράξη. Utruttl
superbiam Yerris prius comraemorem an crudelitalem 1 (Κικ.
Βέρρ. 1, 47), πότερον τήν άλαζονείαν τοΰ Β έρμου πρότερον νά.
ένθυμηθώ ή τήν ωμότητα ; Qvam le memorcm virgo ? (Βιρ. Αίν.
1, 327), τί νά σέ καλέσω παρθένε ; Ilaec qvum viderera, qvid.
agerem, judices ? condeuderem contra tribunum plebis priva-
tus armis? (Κικ. υπέρ Σεστ. 19), ταΰτα βλέπων, ri επρεπι νά πρά-
ξω, διχασταί ; ιδιώτης νά παλαιό ω μέ τά όπλα κατά δημάρχου ;
Qvidui raeminerim? (Κικ. περί ρητ. 2, 67), καί διατί δέν έπρεπε
γά Ινθυμηθώ;το δέ DOQ memini, δήλοιώρισμένως, δένένθυμοΰμαι(2).

(1) Οι "Ελληνες μεταχειρίζονται τήν προαττακτικήν συνήθως"ε'-ς ταύτην τήν
•περίπτωσιν. Τούτο "τω όπη τώ θεώ φίλον. Πλ. Ού ο' εί πάνυ χρηστός εσθ', ώς
εμού γ' ενεκα εστω, ^ελτίων έστι της πόλεως τό ήθος. Δημ. Πλούτε·, κατ' οίκον.
Σοφ. Φέρε οή καί παΐόες γενέσθωσαν" φροντίδων ήδη πάντα πλέα. Στ.

(2) Τί φώ ,· Τί ορώ ; Πώς ουν δή περί αυτών τούτων λέγωμεν, καί πώς ποιώ-
μεν (Πλ. Φιλ. 63). Δέςεσθε ήμας ή άπίωμεν ; (Πλ. Συμ. 212), Τίνος Κνεκχ

(ΑΛΤ. ΣΥΝΤΑΙνΤΙΚΟΝ.) 15
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β') Πςαύτως καθ' υποτακτικών έρωτα καί δ ά π ο δ ο κ ι μ. ά ζ gj ν ή θεω~
ρών άπρεπες ή αδύνατον τι. Qvsbso, qvid islum consilii est ? fllius
slullitia viela ex urbe rus lu Iiabilatum migres? (Τερεντ. Εκυρ.
4, 2, 13), είπέ μοι παρακαλώ, τις βουλή εϊναί αντί) ; Έπρεπε σύ
ήττηθεΐσα ύπβ τής μωρίας εκείνον νά έξέλθης της πόλεως ϊνα κα-
τοίκησης έν άγροΐς ; Ego te videre noluerim ? (Κιχ. προς Κοϊντ.
τον άδελφ... 1, 3), εγώ δεν ηθέλησα νά σέ ϊδω ; αδύνατον 1

Σημ. Τό ανυπόστατο ν καί ολως αδύνατον έκφράζουσιν έρο^τημα-
τικώς δι' ελλειπτικής οράσεως καθ' υποτακτικών. Egone ut te ia-
terpellem? (=.iierine potest, ul cgo le inlerpe]]em. Κικ. Τουσκ.
3, 1S), εγώ νά σέ διακόψω'; Qvamqvam qvid loqvor ? Te ut
ulla res frangat? Tu ul unqvam te corrigas? (VLiy.. ΐς,ατ. 1, 19),
καί όμως τί λέγω ; σέ ν' άποτρέψ?} τι ; σύ ποτ ε νά διορθωθί}ς ;
άπί-στευτον ! Βλ. Α. Γ. §. 353.

Β . "Υποτακτική έν έξαρτήσει Λόγου.

215. ά) Απασα·. αί έςαρτώμεναι προτάσεις, αί σκοπον ή συνε-
πειών ετέρας δηλούσαι, καί διά τών μορίων llt, όπως,- ίνα, ne ή ut
ne, ϊνα μή, qvo, όπως, ut, ώστε, ιιί non, όπως μή, qvin, ώστε νά,
μή, μετ' εκείνης συνδεόμενα»., εκφέρονται καθ ύποτακτικην. Legutu
oranes servi sumus, ut liberi esse possimus, πάντες είμεθα δοϋ-
Λοι τών )·ό/ιων, ϊνα δυνηθώμεν νά ήμεθα ελεύθεροι. IJtEC ideo
ad te scribo, ne me obliium esse manJp.torum tuorum pules,
το,ΰτα έπι τούτω σοι, γράφω, ϊ> α μή νομίζης, ότι έΛησμόνησα, τάς
oclc παραγγελίας. Ager non semel aratur, sed novalur et ile-
ratur, qvo meliores fetus possit et gratiores edcre (Κικ. περί
ρητ. 2, 30), ύ άγρός δεν γεωργεϊται άπαξ, άλλα κάί δις καί τρίς9
ινα δύνηται νά ψέρη καλλίτερους καί μεγαλειτέρους καρπούς. Ια

1φ' ημών πρώτον καταδειγθη, τοιούτον έργον," (Δημ. 20, \ \ 8). Καί μετά τό
βούλει καί βούλεσθε" Βούλει ημείς πρός ήμας αυτούς ύπέο τών άλλων άμφι-
σοητώμεν. Πλ. Τί βούλεσθε ,ειπω : Δημ. Καί τήν εύκτικήν ενίοτε μεταχειρί-
ζονται έπί τής αυτής σχεδόν εννοίας. Ποί τις αν τράποιτο ' Τί άν τις ούχι προς

ci .τάλήθή λέγοι ; Ά ρ. Ποί δήτ' άν τραποίμην ; ενίχ υπάρχει καί η τού δυ-
νατού έννοια.
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Virtute mulli sunt adscensus; ut is gloria ruaxiiiQe exccllaf,
qvi virlute plurimum praBstet (Κικ. υπέρ Πλαγκ. 25), έντ-ϊι αρε-
τή πολλαί είσιν αί βαθμίδες, ϊνα'ούτος μάλιστα διαπρεπή χάτώ
τήν δόζαν, όςτις πλείστον κατά τήν άρε τήν ήθελεν εξέχει. Num-
qvam accedo, qvin abs le abeam doclior (Τερ. Εύν. 4, 7, 21),
ονδέποτε πρνςέρχομαι, ως-ε νά μή απέλθω άπό σου σοφώτερος (1).

β') Ω. ς αύ τω ς~ κ α θ' ύποτακτικήν εκφέρονται και αί μεθ' ετέρας προ-
τάσεο^ς συναπτομεναι διά τοϋ ut (η llt DOD), σημαίνοντος, καίτοι,
χαίπερ' ώςαύτως καί αί διά τοϋ neduΙΠ, ΐνα μή ειπώ ότι, η, πολύ
ό.έιγώτερον. Ut desint vires, tamen est 1 audanda rolunlas (όβιδ.
έκ Ποντ. 3, 4, 79), καίτοι έλλείπονσιν αί δυνάμεις, είναι όμως
έπαίνου άξια ή θΐλησις. Vix in ipsis lectis frigus vitatur, laedurci
in mari sil facile abosse ab injuria fcmporis (Κικ. προς τούς
Οίκ. 1 6, S), μόλις άποφεύγομεν το ψύχος έν ανταΐς ζ αϊ ς οίκίαις,
πολύ ολιγόύζερον ενκολον είναι ν άποφεύγωμεν έν θαλασσή τάς
προςΰολάς τον καιρού. Ποβ. Α. Γ. §. 335.

§. 216. Καθ ύποτακτικήν εκφέρονται άπασαι αί άπ άλλης λέ-
ξεως η προτάσεως, εξαρτώμεναι ερωτήσεις, κάί συνδεόμενα ι μετ' εκεί-
νης δι' έρΐοτηαατικής άντωνυμίας, επιρρήματος ή άλλου τινός τοιού-
του μορίου. Qvaaro, qvid faclurus sis, ερωτώ, τί μέλλεις νά πρά-
ξης. Qvsesivi, qvid facerei, ubifuisset, ήρώτησα,-τί έπραττε, που.
ητο. Incerlum est, qvid qvwqre nox aut dies ferat, άβέβαιον
εϊναι, τί έκάσζη ννζ ?) ημέρα θέλει φέρει, Yides ut alta Slet Ilive

(l j Τά αυτά. τελικά μόρια συντάσσουσι συνήθως οί 'Έλληνες με ύποτακτικήν,'
οταν ή κυρία πρότασις εχη ενεστώτα ή μέλλοντα" μέ εύκτικήν δέ, όταν εχη
τταρωχημένον -χρόνον. Τόν' κακόν αεί δει κολάζειν, Γν' άμείνων ή, ού τόν δυστυ-
χή. Πλ. Πολλά μ.έ διδάσκεις άφθόνως διά φθόνον, ο—ως άκούο)ν πολλά μηδέ"εν
μάθω. Φιλ. Ίνα μή δώ δίκην, τήν πάλιν εχθράν τή πόλει πεποίηκεν. Δημ. Κτε-
νοϋσι τόν παΐδα, ώς πάθη κακόν_ μέγα. Εύ, — Έκαλούμην τά δείπνα, ίν' εύ-
φ ρ αίνοι ντο οί συνόντες. £εν. Κύρος φίλων ωετο δεΐσθαι, ώς συνεργούς, εν οι.
Ξ εν. Όκνοΰντες μή άφαιρεθείεν, τώ-Δεςίππω λέγουσιν. Ξεν. 'Αλλ' ενίοτε καί
υ.ετχ ιστορικόν χρόνον- επεται υποτακτική. Ναύς οί Κορίνθιοι έπλήοουν. όπως
ναυμαχίας άποπ ειράσωσι καί τάς όλκάδας αύτών οί 'Αθηναίοι ήσσον κω-
λύοιεν. θουκ. Επίτηδες σ» ουκ ήγειρον, 7νχ ώς ήδιστα διάγης (ίΐλ, Εοιτ.
43). Βλ. 'Λπ. Τμ. Β'. Κεφ. ς', §. 3.

15*
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candidum Soracte (όρατ. 'ηδ. 1, 9, I), βλέπεις πώς οσεατΜ
χατά.Ι ευχον τό Σώραχτον έχ τής βαθείας χιόνος (1).

Σημ. ά. ώ σύνταξις αύτη διακρίνει τάς άναφορικάς προτάσεις
άπό τών έ ρ ω τ η μ α τ ι κ ώ ν. Επειδή αι μ.έν καθ' όριστικήν έ χ. φερόμενα',
είσιν άνάφορικαί' ώ; do, qvae habeo, δίδοι, δ,χι εχω' αί δε καθ'
ύποτακτικήν είσιν έροστηματικαί" dieam, qvid senliam, θέ.Ιω ειπεί
τί αισθάνομαι, η τ ή >- γνώμην ρου. Μόνον παρά το"ΐς αρχαίοι ς κοσμι-
κοί;, Πλαύτω καί Τερεντίςο, εκφέρονται ένίοτε καί εξαρτώμεναι ερω-
τήσεις -καθ όριστικήν, ουχί όμως παρά τοις μετά. ταύτα ουδέ έν τώ
πεζω λόγω. Βλ. Δ. Γ. §. 356 σημ. γ'.

Σημ.. β'. Καί' εξαρτώμενα». έροϊτήσεις, δι' ών έροστα τις άπορων τί
πρέπει νά πράξη, εκφέρονται κατά τόν §. 214 καθ' ύποτακτνκήν.
Non satis conslabal, qvid agcrent (Καισ. Γ. Πολ. 3, 14),
?)γο ίχανώς βέβαιον, τί έπρεπε νά πράζθ)σι.

Σημ. γ'. Αι δέ φράσεις ncscio qvis, άγνοώ τις (nescio qvomo-
do, qvo facto, unde κτλ.) παρεντίθενται έν τή ποοτάσει άσυνδέτως.
Minime assentior iis, qvi illam, nesoio qvam, i-ntolenliain
gnoppre hiiidnnt (Κικ. Τουσκ. 3, G), ουδαμώς συμφωνώ τοις με—
γά.ϊως έπαινονσι τήν (άγνοώ τίνα) άναλγησίαν έχεί}·ην (2^.

§. 217. Εξαρτώμενα», προτάσεις, άιτινες έπιφέρουσι τήν αιτίαν
έτέρας καί διά τών μορίων qvod ή qvia, διότι, μ,ετ'εκείνης συνδεό-

(1) Οί "Ελληνες -τοιαύτας Ιοωτήσεις έκφέρουσι καθ" υποτακτικήν, αν εξαρ-
τώνται ά~ό ένεστώτος καί μέλλοντος τής κυρίας προτάσεως, κατ' εύκτικήν δε,
Uv άπό παρωχημένου χρόνου. Άμηχανώ —ότερ' έχω τάδ' ή μεθώ. Εύρ. Εί—ε
παρά τίνας ελΟη. Πλ. 'Ορώ σε ά-οοοΰντα, ποίαν όδόν τράπη επί τον βίον. Ξεν.
Απορώ ο,τι χρήσωμαι τοίς ύπολοίποις, καί τίνος πρώτου μνησΟώ. Τσ.— Ούκ
Ιχοντες δ'.τι γένοιντο είς έλιγωρίαν έτράποντο. Θουκ. Ήπόρει ο,τι χρήσαιτο τώ
πράγματι. Ούδέν έχοντες 6',τι ποιήσαιεν, παοέδοσαν σφας αυτούς. Ξεν. II λα-
τινική γλώσσα δεν διακρίνει τό συνεχές καί κατ' επανάληψιν γινόμενον άπό τού
άπαξ καί στιγμιαίου δι' ίοιαιτέοων χρόνων ώς ή ελληνική. 'Επειδή τά τής ελλη-
νικής* ήγνόουν, ο,τι ποιείεν, ποιήσαιεν, εκφέρει διά μόνου τού παρατατικού τή -
υποτακτικής ignorahant qaid facerent. Άλλ' έκ τής σειράς τού λόγου γίνεται
φανερά ενίοτε ή διαφορά αυτη.

(2) Ούτως άσυνδέτως παρεμβάλλουσι καί οί Έλληνες" τάς φράσεις, ούκ οίο'
ότ:ως' άγνοώ τι'νι τοόπω" άγνοώ πώς κττ.
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μεναι, ή τήν αφορμή ν τής αυτής, καί διά τών qvoniam, επειδή,
qvando, καθόσον, συναπτόμενα'., εκφέρονται καθ' δριστικήν μέν,
όταν ό -λέγων άναφέρη τήν καθ' αυτόν ή έν γένει αληθή αίτίαν ή ά-
φορμήν γεγονότος τινός" καθ" ύποτακτικήν δέ

1) Οταν ό λέγων άναφέρη αυτήν απλώς, όπως παρ' άλλο>ν παρέ-
λαβε, μή εξετάζον; άν ήναι άληθής η όχι. ArislfdfS nonne ob ea;n
causam expulsus est patria, qvod proeler inodum justus esset ?
(Κικ. Τουσκ. 36), δέν έζωρίσθη τής πατρίδος ό Αριατείδης, διότι
ι)το δίκαιος υπέρ τό μέτρον (κατά την κρίσιν-δηλαδή τών ιδίων αυ-
τού πολιτών). Ενίοτε όμως εκφέρεται ή αιτία καθ' ύποτακτικήν, όπου
καί οριστική ήθελε ν έχει καλώ:, διότι ή μνημονευομένη αιτία θεω-
ρείται καί υπό τοϋ λέγοντος αύτοϋ ώς άληθής. Ilomani tamen,
qvia consules ad id locorum prospere rom gererent, minus
his cladibus commovebanlur (Αιβ. 25, 22), οί 'Ρωμαίοι όμως.,
διότι εβΛεπον ότι οί ύπατοι ηύτνχονν έως τότε, όλιγώτερον ετα-
ράσσοντο διάτας συμφοράς ταύτας (I).

Οθεν μετά ρήματα επαίνου, μομφής, κατηγορίας, θαυμασμού ση-
μαντικά επιφέρεται πρότασις μετά. τοΰ qvod (ουχί δέ τοΰ qvia)
καί υποτακτικής, περιέχουσα τήν αίτίαν ή δόξαν ετέρου, ουχί δέ τοϋ
συγγραφέως, περι τοϋ επαίνου, τής μομφής κτλ. Laudat Panai
tius Africanum, qvod fuerit abstinens (Κικ. περί καθ. 2, 22),
επαινεί δ 77αναίτιος τόν Αψρικανόν\ διότι (ώς αυτός έλεγεν)
ητο σώφρων. Socraies aecusalus est, qvod corrumperet juven-
iulem, et novas supersliliones inlrodiiceret (Κυντιλ. 4, 4, 5),
ό Σωκράτης έκατ ηγορηθη, διότι διέφθειρε τ ούς νέον ς χοί διότι, εισ-
ήγε νέους S-εούς. Οταν όμο^ς αυτός ό συγγραφεύς λέγ*/) τι αληθώς
υπάρχον ώς αίτίαν τοΰ επαίνου, της κατηγορίας κτλ., τότε εκφέρει
τοΰτο καθ' οριστικήν. Qvod spiratis, qvod vocem mittitis, qvod
formam hominum habelis, indignanlur (Αιβ. 4, 3), δυςχεράί-

(I) Οι "Ελληνες σημαίνουσι τήν αίτίαν δι' αιτιολογικών μετοχών ('Αδικεί
Σωκράτης, ούς υ. ξ ν ή πόλις νομίζει Θεούς ού νομίζω ν. κτλ. Ξ εν. Άπ. 1, Ί),
διά τού ότι μετ' ευκτικής, οταν ή κυρία πρότασις έ'χη ίστορικον χρόνον" ίίερ:-
κλέα έκάκιζον, οτι στρατηγός ών, ουκ έπεςά-'έι i—ί τούς πολεμίους' (Θουκ. '2,
21)· ετι Sl διά τών αιτιολογικών μορίων καί άλλως, Βλ, Άσωπ. Tu. Β'. Κ«ρ. έ.
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νουσι, δ,ιόζι αναπνέετε, διότι έκφέρετε φωνήν, διότι έχεζε άνθρ
πίιην μορφήν. Βλ. Α. Γ. §. 357. σημ.

2) Μΐθ υποτακτικής πρός τούτοις συνάπτεται τό qvod, όταν ά—
ναφέρηται δι' αυτού όχι ή αληθής καί βεβαία' αιτία, αλλ ή ώς τοι-
αύτη παρουσιαζόμενη, ψευδής όμως άλλως ούσα. NenriO oratorem
admiratus est, qvod Latiue loqueretur (Κικ. περί ρητ. 3, 14),.
ουδείς έθαύμασε ρήτορα, διότι ήγόρενε Λατινιστί. Έν τοιαύτη
δέ περιπτώσει ή μεν μή αληθής αιτία προηγείται διά τού ΠΟΠ qvod
(αοη ideo qvod, ηοα eo qvod) η'ηοη qvia μεθ' υποτακτικής, ή
δέ αληθής ίπεται διά τοΰ sed qvod -η qv ia μεθ' οριστικής καί αν-
τιστρόφως. Pugiies ία jactandis csestibus ingemiscunt, non
qvod doleant, sed qvia profundenda voce omne covpus mten-
ditur venitqve plaga veliemeolior (Κικ. Τουσκ. 2, 23), οί πυγ-
μάχοι στενάί,ουσιν έν τή άποΰοΛη τών ιμάντων, οχι διότι Λυπούν-
ται, άΛΛά διότι διά, τής εκπεμπόμενης φωνής εντείνεται παν το
σώμα καί ή πΛηγή έπέρχεται σφοδροτέρα.

Ση α. -Αντί τού non qvod, non qvia λέγουσιν ενίοτε καί ηοα
qvo, ούχ οτι. Ετι δέ καί ηοη qvo—sed uI ή sed ne. Βλ. Δ. Γ. ε. oL
218. Μεθ υποτακτικής συντάσσεται καί' τό μόριο ν qvum,
οταν -ηναι αίτιολογικόν (causale), καί οταν, μετά παρατατικού καί:
υπερσυντελικόύ συντασσόμενον, ηναι χρονικόν καί αίτιολογικόν συ-
νάμα (επειδή, αφ' ού), αναφερόν έν ιστορική διηνήσει πραξιν ού μό-
νον κατά χρόνον ετέρας προηγουμένην, αλλά καί ώς αίτίαν ταύτης:
κατά τινα τοόπον θεωοουυ.ένην. Qvuui vita siae araicis insidia-

i ι ν

rurn et melus plena sit, ratio ipsa monet ainicilias comparare

(Κικ. περί Τελ. I, 20), έπειδή ό βίοι; είναι πΛήρης ένεδρών καί
φόΰων, ό Λόγος αϋτός νουθετεί νά παρασκευ άζ ο)μ ε ν ψιΛίας. Epa-
miaondas qvimi vicisset Lacedsemonios apud Mentineam at-
qve ipse gravi vulnere exanimari se videret, qvsesivit, sal-
vasne csset clipeus (δ αυτός έ. ά. 2, 30), ό Έπαμινώνδας, vc-
κήσας τους Λακεδαιμονίους έν Μαντινεία, και βΛέπων ότι εκπνέει
διά τήν καιρίαν π.Ιηγήν, ήρώτησεν, άν έσώθη ή ασπίς του. Επί.
τής δευτέρας ταύτης περιστάσεως, οταν ο χρόνος ηναι πως ώρισμέ-
νος, ώττε τj qvum σημζίνει· άπλώ; χρόνον έν <·>, ή ζόζε ότε)ί συν-
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•τάσσεται αύτο μετά ένεστώτος καί μέλλοντος και παρατατικού ορι-
στικής, ένίοτε όυχύς κ αί μετά παρατατικού υποτακτικής. Qvi injif-
riam ηοα propulsat, -qvum polest, injuste facit (Κικ. περί καθ.
3, IS), ό uή αποκρούων τήν άδικία,ν, έν ώ (ή οτε, οσάκις) δύνα-
ται, αδικεί. Ο ν υ m inimiei nostri veuire dicentur, lum in Epi-
rum itro (Κικ.πρόςτούςΟικ 14, 3), ότε θά ελθϊ}. ειδησις ότι οί ήμέτε-
ροι έχθ ροι έρχονται, τότε θέλω ά π έλθει είς "Ηπειρον. Res, qvum
hicc scribebam, erat inexlremum adducta discrimen (αυτ. 12,6),
ότε ταΰτα έγραφον, τά πράγματα είχον έλθει έπί ζυροΰ ακμής. Jani
ver appelebat, qvum Hannibal ex hiberois rnovit (Αιβ. 22, I),
r/δη τό έ'αρ άπήτει, ότε ό Αννίβας άνέζευζεν άπό τών χειμαδιών.
Zenonem, qvum Alhenis essem, audiebam freqveuter (κ.ικ. περί
ούσ. θεών 1 ,21),sr Αθήναις διατριβών ήκουον συνεγωςτόνΖήνωνα{\)
Περί έτέρων χρονικών συνδέσμων με θ οριστικής συντασσομένου
εί'ρηται έν §- 200. σημ.

Σημ.. ά. Το μετά τά ρήματα laudo, επαινώ, gralutoT, συγχαί-
ρω, gratias ago, ευχαριστώ, έπι φερόμενον qvnm συντάσσεται μ ε θ'
οριστικής κατά τήν αυτήν εννοιαν, καθ' ήν καί το qvod (§. 217, J ).
Gralulor libi, qvum tanluni vales apud Dolabellam (Κικ. πρός
τους Οίκ. 9, 14), συγχαίρω σοι, διότι ίσχνζις τοσούτον παρά τώ
Λολαβ.έλλςε.

Σημ.. β . Τό αύτό φέρεται προς ύποτακτικήν, οταν ή έννοια τής
κυρίας -προτάσεως καί ή. τής διά τού qvum άπ' αυτής έςαρτωμένη:
σ»νκρίνωνται ή άντιΟέτωνται, ώστε τότε το qvum σημαίνει, £>' ώ,
χαι, καίπερ. Hoc ipso lempore, qvum omnia gynmasia phi-
losophi teneant, tamen eorum auditores discum audire qvam
pliilosoplium malnnt (Κικ. περί ρητ. 2, δ), κατ αυτόν τούτον τόν
χρόνον, £ ί καί (καίτοι) κατέχουσιν οί φιλόσοφοι Λάντα τά γυμνά-

(1) Οί "Ελληνες συντάσσουσι τά αίτιο λογικά μόρια ε-ε·., επειδή, οτε, οπότε,,
ρ.ε όριστικήν. Επεί ®μείς ού 3ούλεσ&ε συμπορεύεσΟαι, ανάγκη μοι μεΟ' υμών
Ιέναι. Ξεν. Γίγνεται πόλις, επειδή τυγχάνει ημών έκαστος πολλών ενδεής. Π λ.
c Οτε τά τοιαύτα πολλά γεγενηται-, εικός υμάς μήπο) τους τών κατηγόρων λό-
γους ήγεΐσΟαι πιστούς. Λυκ. Όποτε πόλις· τάς ιδίας ξυμφοράς οία τε φέρεις
■εως ού yοή πάντας άμυνε-ιν αυτή; Θουκ..
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eta, οί άκροαΤαί αυτών όμως προτιμώσι νά άχονωσι τον δίσχον
μάλλον- y τόν γιλόσοφον.

Σημ. γ\ Τών διά τών qvuffi— tuni συνδεομένων προτάσεων, ών
έκαστη εχει ίδιον ρήμα, ή τό qvum έχουσα εκφέρεται καθ' ύποτα-
κτικήν, όταν δι αυτής συγκρίνηται ή άντιθέτηται μερικόν τι πρός
γενικόν, ή πρότερον πρός ύστερον. Qvura miilfa& res in ρhiloso-
phia Deqvamqvam salis adhuc cxplicala& sint, lura perdifii-
cilis ei porobscura qvseslio est de natura deorum (Κικ. περί:
φύσ. θεών 1, 1), χαί πολλά άλλα (γενικόν) εν τή φιλοσοφία ού ό ό-
λως ίκανώς μέχρι τούδε ή ρ π ηνεύθι/υαϊ χαί τό περί φύσεως θεών
ζήτημα (μερικον) είναι δνςχερέστατον χαί λίαν σχοτεινόν. Αλλ^οις
εκφέρονταν άμφότεραι α!'προτάσεις αύται καθ'οριστικήν. "Βλ. Α. Γ.
358. σ.. γ',.

Σημ. δ'. Αείποτε μεθ υποτακτικήσς υντάσσεται τό qvum εν τ αϊ ς
φράσεσι ταύταις. Audivi ex eo, qvuai" diceret, ενώ έλάλει. Fuit
(ή erit) tcmpus (ή illud lempus, dies) qvum. Βλ. Δ; Γ. ε. ά.

§. 219. Εν έπαναλήψει πράξεως τά χρονικά μόρια qVum, ubi,
ώς, posiqvam, άφου, quoties, οσάκις, si, εί, καί τά αόριστα ανα-
φορικά qvicumqve, «bicumqve, qvocnmqve, in qvamcumqve
partem, ul qvisqve συντάσσουσιν οί μέν αρχαιότεροι (Κικέρων,
Καίσαρ, Σαλλούστιος) συνήθους μεθ'οριστικής (βλ ανωτέρου §. 200.
«ημ. καί παραδείγματα τής χρήσεως -ταύτης-εν Δ. Γ. §. 359), ο: δέ
μετ αυτούς ώς έπί τό πολύ μεθ' υποτακτικής. Qvemcutnqve lictor
jussu consulis prehendisset, tribunus mUti jubebat (Αιβ. 3,
11), οποιονδήποτε ό ραβδούχος διαταγή τον ύπάτον ήθελε συλλά-
βει, διέταβσεν ό δήμαρχος ν άπολύηται. Id felialis ubi dixisset,
iastam in fines eorum mitlebal (6 αύτ. 1,32), τοϋτο ώς έλεγεν
β Φετιάλης, έρρρπτεν είς τά όρια εκείνων τό δόρυ (I).

§:. 220. ά. Ο: σύνδεσμοι dum, donec καί qvod, μέχρις, καί τό
priusqvam καί antcqvam συντάσσονται συνήθους μεθ' οριστικής,
οταν ήναι άπλώς χρονικά καί σημαίνηται πραξις αληθώς γινομένη.

(1) Οί "Ελληνες συντάσσουν, τά μόαια ταύτα ρ,εΟ' οριστικής συνήθως" όταν
όμως Ι'χωσι τον άν και μετά τών τριών έγκλίσεο^ν κατά διάφορον έννοιαν. Βλ.
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De comitiis, donec rediit Marcellus silentium fuit (Αιβ. 23,
31), περί άρχαιρεσ/ών έσιώπων, μέχρις ού έπανήΑθεν ό Μ άρχε Α*
λος. Milo in senatu fuit eo die, qvoad senalus dimissus est

νΚνκ. υπέρ Μίλ. 10), ό Μίλων yro τή ήμέρα. έχείντ) έν zfj σνγχλή-
ζω, μέχρις ου αντη διελύθη.

β . ΙΜεθ' υποτακτικής «έ, όταν συνάμα εμοαίνηται καί σκοπός καί
οταν ύπεμφαίνηται ότι >ό· πραξ'-,ς δεν γίνεται αληθώς, αλλά περιμέ-
νεται. iratis sublriiho.odi sijnl ii, in qvos iinp-etam conantur
lacore, dum (έως αν)-se ifcsi coIJ/gani (Κικ. Τουσκλ 4, 36), άπό
rwr οργίζαμε ν ων πρέπει ν άπομαχρύνωνται έχεϊνοι, ών όο-

χιμάζονσι νά έψορμήσώσιν, εως-άν (πρός τόν, σχοπόν ΐνα) συνέλ-
θωσιν εις εαυτούς έχεϊνοι, ή μέχρις ού δυνηΟώσι νά συνέλθω σι.
leqvam hqmines nefarii de ineo advenlu audirc poluissent io
JMacedoniam perrexi (Κικ. υπέρ Πλαγκ. 41), πριν τ) δυνηθώσιν
ν άχοναωσι περι τής έμής έλεύσεως οί ανόσιοι άνθρωποι, έσπευσα
είς Μαχέδονίαν (I).

. Σημ. ά. Τά αυτά όμως καί μάλιστα τό anteqvam καί priusqvam
εις ιστορικόν υφός, συντάσσονται..μετά Ίζν.ρσ.τν,τ'.ν.οΰ ή υπερσυντελικοϋ
υποτακτικής, καί οταν άπλώς όρίζηται ό χρόνος καί αληθώς γινομένη
πράξις. Paucis anle diebns qvam Syracusae eaperentur, Ola-
cilius ia Africam Iransmisit (Αιβ. 25, 31), ολίγας ημέρας πρό
τής άλώσεως tojv Σ υραχονσών, ό Όταχίλιος μετέβη είς*Λφριχήν.
ίίςαύτως υποτακτική συντάσσονται τά anleqvam καί priusqvam
καί επί τοϋ κατ' έΟος γινομένου πριν γείνη έτερον τι. Tragoedi
qvotidio, anleqvaai pronunlient, vocem cubani.es. sensim ex-

( Ι) Λίηδένα φίλον ποιου, πριν ανεςετάσης. 'Ισοκ. "Λ άν άσύντακτα ή, ανάγκη
ταύτα αεί πράγματα παοέχειν. εώς αν γώραν λάβη. ίΞεν. Μέχρι τούτου ποιή-
σονται τήν διαφορά ν, μέχρις ου άν οί αίτιοι άναγνωσΟωσιν. Πλ. ΟύδαμόΟεν ά-
φίεσαν, πριν πειραθειεν αύτοΰ άριστα. Ξεν. Περ·.*μένομεν έκάστοτε, εως άνοι-
χΟείη τό δεσμωτήριον* Ιπειδή δε άνοιχθείη, ηημεν παρά τον Σώκράτην. Πλ.
^ΈπειΟον μή ποιεισθαι μάχην. πριν οί Θηβαίοι παραγένο,ιντο. Ξεν. Ού y ο ή αρ-
γής άλλης όρέγεσθαι πριν ήν έχομε ν βεέ?αιωσόμϊΟα, Θουκ. Έσπεισται μέχρις ου
έπανέλθωσιν οί πρέσβεις. Θουκ. Έν τω φρονεΓν μηδέν -ήοιστος βίος, εως τό
χαίρειν. καί τό' λυπεΤσθαι μάΟτ,ς. Σοφ. "Ααρών νέος τ' ήν, πριν τά πράγματα
εγγύΟεν σκοπών είςείδον. Κύρ.
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ciiant (Κικ. περί, ρητ. I, 59·), οί τραγωδοί, πρίν τ) άπαγγείλώιη-,,
iyscoGuet όηημέραι τήν φωνήν αυτών κατακείμενοι.

Σημ. β'. Περί τού expecto, opperiur dum, καί περί. τοΰ anie-
qvam καί: priirsqyam μετά ένεστώτος οριστικής βλ. §. 200. ε.
πρβ. καί Δ. Γ. §. 360 μετά τών σημ. ίο expectare dum μεθ' υ-
ποτακτικής μεν σημαίνε:, περιμένω- ϊνα . . . μεθ' οριστικής δέ πε -
ριμένω μέχρις. . . Βλ.- Α. Γ. 360 καί σημ.

§. 221. Μεθ* υποτακτικής- συντάσσονται καν τά μ. όρια qvarnvis,
(οσον καί άν θέλης), εί καί, licet, καίτοι, καί qvanlumvis (οσον
καί άν), χαίπερ. Qvod turpe esf, qvaraWs occuitetur, tamen ho-
nesium fieri nullo modo potest (ΐνικ. περί καθ. 3, 19), ο,τί έΧ/ αί
αισχρδν, ει και καλύπτεται, ουδαμώς όμως δύναται νά γείνη καλον^
Improbitas, licet adversario moiesla si!,-judici invisa est (Κυντ.
6,4,15), κακία, ££ ε /ς roV αντίδικο ν είναι έπαγθής, είναι μισητή
τώ δικαστή. Isla qvamtumvis exigua sint, in majus excedunt
(~εν. Επΐ7· 85), ταϋτα, οσοκ χαί ar ώσι. μικρά, μεγαλύνονται όμως.

Σημ. Τό licet είναι κυρίως-ρήμα, μεθ' δ παραλείπεται τό nf,
τούτου ένεκα φέρεται ενίοτε καθ' ύποτακτικήν' ώς Fremant omnes,
licet; dicam, qvod sentio (Κικ. περί ρητ. 1,44), έστω, ας yp^ctr-
τωσι πάντες, εγώ θέλω εί.τεΐ τό -φρόνημα μου. Αντιθέτοντες δύο.
προτάσεις, μεταχειρίζονται έν μεν τή μια qvamqvam, etsi, καί τό
Ιμφαντικώτερον tame-tsi, άν καί, έν δέ τή άποδόσει ταύτης τό la-
men, όμως, συντάσσοντες αυτά μεθ' οριστικής μεν επί βεβαίου καί
αληθώς υπάρχοντος, μεθ' υποτακτικής δέ έπί αβέβαιου καί μή υπάρ-
χοντος. Βλέπε πλείω περί τούτων έν τή Δ. Γ. §. 361 σημ. ένθα καί
περί τίνων άλλων συντάξεων^

'ΑναφορικαΙ προτάσεις καθ* ύποτακτικήν.

§. 222. ά) Αι άναοορικαί προτάσεις, αί ώρισμένον τι καί βέβαιον·
δηλούσαι, καί αί τόπον της ελληνικής ένάρθρου αναφορικής καί ονο-
ματικής μετοχής έπέχουσαι, συντάσσονται μ.εθ' οριστικής. Nu m alii
oratores probantur a multitudiDe, alii ab iis, qvi intelligunt?

(Κικ. Βρουτ. 49), μήπως άλλο.υς ρήτορας εγκρίνει τό πλήθος, άλ-
λους οί ειδήμονες; Οςαύτως καί αί άόριστον- άναφορικήν άντωνυμίαν
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η επίρρημα έχουσα ι, δι ών εκφέρεται μέν ώρισμένως ή τού βήμα-
τος έννοια,. άλλα το πρόσωπον ή αλλ α τινά περιστατικά μέν ου σι ν
αόριστα. Ρ. Leotulus, qvidqvid habuit, qvantuincumqve fuit,
id totum haLuit ex disciplina (Κικ Βρουτ. 77), ό Πόπλιος Λέν-
τλος ό,τιδήποτε εσχεν, όσονδηποτε ητο, παν τοντο άπέκτησεν έκ τής
παιδείας. Patria est, ubicumqve est bene (Κικ. Τουσκ. δ, 37),
πατρίς είναt ύπονδήποτ-ε Oj τις καλώς. Πότε όμως τοιαύτας άνα-
φορικάς προτάσεις έκφέρουσι καθ ύποτακτικήν καί τίνες συγγραφείς
ειπομ.εν έν §. 210.

β) Αι αύται άνα<ρορ.ι·καί. προτάσεις εκφέρονται καθ'ύποτακτικήν,
οταν. ή δι.' αυτών δηλουμένη έννοια δεν ήναι. βεβαία, άλλ' άπλώς
υποθετική, η σκοπούμενη, ήτις άλλως εκφέρεται σαφέστερον διά συν-
δέσμων (1).

§. 223. ά) Ούτω καθ'ύποτακτικήν εκφέρεται ή αναφορική πρό-
τασις, ή τόν σκοπόν ή τό τέλος τής κυρίας σημαίνουσα, καί ής ή
αναφορική άντωνυμία αναλύεται είς τά ut is. Clusini legalos llo-
mara, qvi auxilium a senatu peterent, misere (Αιβ. 5, 35),
οί Κ Jovatvoi έπεμψαν είς Ρώμην πρέσόεις, ινα αίτήσωσι βοήθειαν.·
Misi ad Antonium, qvi iiot·, eidiceret (Κικ.Φιλιπ. 1, 5),έπευψάτι~
γα πρός τον Λ ντών ιον ,ΐνα είτχή αντώ τοντο. GeTmani neqve Drui-
dashabfcot, qvi rebas diviuis prsesint, neqve sacrificiis stndent
(Καισ. Γ. πολ. 6, 21), οί Γερμανοί οϋτε Αρυΐδας εχουσι ν (έπί τώ
σκοπώ) ίνα έπιμελώνται τών θείων, οϋτε σπονδάζονσι πολύ περί
τά ιερά. Hlgc habui, de amieitia qvse dicerem (κ,ικ. Ααιλ. 27),
ταΰτα εί\·ον, ινα ειπώ περί φιλίας (2).

β') Μετά τά επίθετα dignus, άξιος, indignus, ανάξιος, idoneus,

(1) Τάς τοιαύτας άναφοαικάς προτάσεις εκοέρουσιν.· οί "Ελληνες συνήθως καθ
όριστικήν* οταν όμως ε/ωσι τόν άν καθ',ύποτακτικήν, καί α'λλοτε κατ εύ-
κτικήν κατά τά ύπ'Άσωπ. έν μικ. συντ. Γμ. Β' Κεφ. θ'λεγόμενα. Πολλάκις
όμως εκοράζουσι τήν' σημασίαν πολλών τοιούτων άναφορικών προτάσεων οι
Ινάρθρου μετοχής άπλώς, έν ω οί Λατίνοι διά τήν ελλει,ψιν τού άρθρου δεν ε-
χουσι τοιαύτας μετογάς.

(%) Και παρ' "Ελλησι τά τοιαύτα άναοορικά φέρονται ένίοτε πρός ύποτακτι-
κήν, συνηθέστερον ομως μεταχειοίζονται οί "Ελληνες αντικών αναφορικών τού-
των ποοτάσεων" τον Ιναοθοον μέλλοντα υ,ετονήί. Βλ. Άσωπ. έ.ά.Τμ. Ba
Κίφ. θ'. 8» . ' '
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επιτήδειο; και μετά το aplus, άρμόδιος, επιφέρεται ένίοτε αναφο-
ρική πρότασις καθ ύποτακτικήν, σημαίνουσα προς τί ε/ει τις τήν
ιδιότητα ταύτην. Digna res est, qvam diu multumqve coziside-
remus, αξία είναι ή ύπόβεσις, ϊνα ιιελετήσωμεν αυτήν ε.πι πολύν
χαί μακρόν χρόνον. NuJJa niihi vidcbatur aptior persona, qvae
de senectuti loqvcretur, qvam Cafon/s (Κ:κ. Λαιλ. I), ουδέν πρό-
σωπον μοϊ εφάνη καταλληλότερο ν*, ι> α πραγηατενθ-ή περί γηρως,
ή τό τον Κάτωνος. . -

Σημ. Ο: ποιηταί ομως καί ο: Μ. Χ. συγγραφείς συντάσσουσι κατά
μίμησιν τών Ελλήνοίν τά επίθετα ταϋτα ενίοτε κα: μετ·' απαρεμφά-
του. Lyricorum Tloratius fere sokis legi dignus est (Κυντιλ. 10,
1, (,)6=qvi logatui), έκ τών λυρικών ό 'Οράτιος μό) ος σχεδόν
είναι άξιος αναγνώσεως. ΓΙερί άλλων τινών ομοίων συντάξεοίν βλ.
Δ, Γ, §. 363 εν ταις σημ.

§. 224 Καθ' ύποτακτικήν εκφέρονται καί αι άναφορικαί προτά-
σεις, αί προςδιορίζουσαι τήν ποιότητα προηγουμένης λέξεως, καί τό·
αποτέλεσμα ταύτης δηλ,ούσαΐ, ών.ή αναφορική άντο^νυμία αναλύε-
ται εις τά ul fs, ώςτε αυτός, fnnocentia est affeclio taiis animi7
qvae noceat nemirri (Κικ. Τουσκ. 3, 8), ή άθωότης είναι τοιαύτη
ψυχική διάΟεσις, ήτις (ή ώστε) ούδένα βλάπτει. Nulla acies Jiu-
inani ingenii tanta cst, qvae penetfare in coclum possil (Κικ.
Ακαδ. 2. 39), ουδείς 'ανθρώπινος νους είναι τοσούτον οξύς, ωστε
νά δύνηται νά εισχώρηση είς τόν ούοανόν. Non is es,'qvi gloriere,
δέν είσαι τοιούτος, ώστε νά μζγαλάυχής. Nunc dici.S aiiqvid,
qvod ad rcm perlincal (Κικ. Ρωσκ. Λμ. 18), νϋν λέγεις τι (τοιού-
τον ώστε), όπερ άνήχει είς τήν ν π όθεσιν. Ούτο) καί μετά συγκρι-
τικόν έπίθετον έ'πεται τοιαύτη πρότασις καθ'ύποτακτικήν. Curii-
paiji majora deJiqvcrant, qvam qvibus igoosc/ posset, οίΚαμ-
πανοί ήμαρτον μεγαλείτερα, ή όσα ήθελεν είοθαι δυνατόν νά
άγ'θώσιν άύτοΐς.

Σημ. Λέξεις, τοιαύτην πρότασιν άπαιτούσαι, εισίν αί talis, laufus,
ejusmodi, is, ovi, aliqvod, qvod κτ. περί ών βλ. Δ. Γ. §. 364,
σημ. - ά. Ετι δέ καί αί αντωνυμία ι qvi qvidcm, όςγε, καί qvi modo,
δι ων μερίκενετκι γενική τις ηγουμένη έννοια, φέρονται πρός ύπο-
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τακτικήν. Εχ oraloribus Altkis anliqvissimi sunt, qvorum
qvidem scripta constcnt, Pcricles et Alcibiades (Κικ. περι ρητ.
2, 22), τών Αττικών ρητόρων, ών γνήσια, συγγράμματα ύπαρχου*
σιν7 άρχαιότατ οί είσιν ά ΤΙ ερικ.Ίής καί ό Αλκιβιάδης. Βλέπε καί
άλλα έν Α. Γ. έ. ά. σημ. β'. (I)

§. 225. Μετά κυρίαν-πρότασιν, ση ν. αίνου σαν άπλώς καί αορίστως
οτι ύπαρχε», τ»., έπεται, άναφορικη πρότασις καθ' ύποτακτικήν, τήν
εννοιαν τής ύπάρςεο>ς άκριβέστερον ορίζουσα ή τήν ποιότητα του
διά της αορίστου προτάσεως άναοερομένου προσώπου ή πράγματος -
<υς υπάρχοντος η μή. 7'οιαϋται προτάσεις είσίν* Est, qvi, έστιν ό'ς,
sunt, roperiunlur, ώοπ desunt, qvi/ — exstitit, exstiieruut e-
xorlusest, qvi*—habco, qvi·—est, ubj—nemo est, qvi' — nibil
est, qvotl·—qvis esl, qvi—? Sunl, qvi discessum animi a cor-
pore pufent esse morlem (Κικ. Τουσκ. 1, 9), ύπάρχονσί τίνες,
οΐτινες νομίζουσιν, ό7ί θάνατρς είναι ό άπό rot; σώματος χωρισμός
ζης ψυχής. Ncnio esl oralor, qvi se Demosthenis siaiilluin essc
Bolil (Κικ. περί τού άρ. είδους τής ρητ. 2), ούδεις ρήτωρ υπάρχει,
οςτις δεν βέλει νά ήναι όμοιος τώ Λ ημοσθένβι. In omDibus se-
culis pauciores viri rcperti suut, qvi suas cupidilales, qvaro,
qvi liostium copias viueerent (Κικ. πρός τους Οίκ. 15, 4), εν
ίτα ν τι καιρώ ό.ΐιγώτεροι ευρέθησαν οί τάς ίδιας επιθυμίας, η οί
τους τών έχθρων στρατούς νικήσαντες. Βλέπε καί άλλα έν τή Α.

Γ. §. 365 (2). . , '\ V

Σημ. ά. Οί ποιηταί όμως καν τάς αναφορικάς ταύτας προτάσεις
εκφεοουσιν ένίοτε καθ' οριστικήν, όταν ή κυρία' ήναι καταφατική,
cl>/ί δεόταν αύτη ήναι άποφατική Sunl, qvos curriculo pul.ve-
rem Olympium collegisse juvat (όρατ. 'οδ. 1, 1, 3), ύπάρχονσί

(I) Περί τών παρ' 'Έλλησιν αναφορικών τούτων προτάσεων βλ. Άσωπ. Τμ.
Ρ'. Κεφ. Θ'. §. ο. Άντι πολλών τοιούτων άναφορικών προτάσεων, καί μάλιστα
Ηγουμένου τού τοιούτος, μεταχειρίζονται οί "Έλληνες άπαρεμφατικήν πρότασιν
μίτά τού ώςτε ή οίος. Ουκ ήν ώρχ, ο':'α ά'ρδειν το πεοίον (3. 'Αν. 2, 3, 13).

(:£) Τάς άναφορικάς ταύτας προτάσεις έκφε'ρουσιν οί "Ελληνες συνήθως καθ'
όοιστικήν. 'Έττι ό' οςτ-.ς κατελήφθη (Ηεν. Άν. Ι, 8, 20)" ή άν:' αύτών μ·τχ-
yβρίζονται εναρΟρον-μ^το/ήν.
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τίνες, είς ους αρέσκει νά σνλλέγωσιν όλυμπιακήν κόνιν έν τίρ
νταδίω- Εν τω πεζώ δέ λόγο) σπανίως ευρίσκεται οριστική, καί τότε
μόνον, όταν έν τή κυρία καταφατική Ηροτάσει ύπάρχη άριθμ,ητικόν
3) άλλο τι ποσότητος έπίθετον" ώς Sunt raulii, qvi eripiunt aliis,
qvod aliis largiantur (Κικ. ύπερ καθ. 1, 14), πολλοί,

οΐτινες παρ' άλλων άρπδζουστν ,ϊνα είς άλλους δώσω-σιν. Αλλά καί
έν ταύτη τή περιπτώσει δύρηται πολλάκις υποτακτική. ISonnulli
sunt in hoc ordine, qvi aut ea, qvae imminent, non videant,
aut ea, qv® vident, djssiiDuient (Κικ.'Κατιλ. 1, 12), ύπάρχουσί
τινζς iv τώ σννεδρίω τούτω, οϊτινες ή όέν βJ έπο υ σι τους έπικει*·
μένους κινδύνους, ή υποκρίνονται οτι δε>" βλ έπου σι.
- Σημ. β'. Αντί τών nemo est, qvi non.— niliil est, qvod non—-
λέγουσιν ενίοτε nemo esf, qvin (is, id) κτλ. Βλ. Λ. Γ, §. 3G5 σ. γ'.

§. 226. Αναφορική πρότασις, τήν αίτίαν τής κυρίας προτάσεως
περιέχουσα, εκφέρεται καθ ύποτακτικήν" ότε ή αναφορική αντωνυ-
μία qvi ισοδυναμεί τώ qvum is. Miseret tui rae, qvi hunc tan-
tum hoiiiinem facias inimicum libi (Τερεντ. Εύν. 4, 7, 32), οί-
κτε', ρ ω σε, δι ότι (άς) κάμνεις ίχθρόν σου τον τοιούτον άνδρα.
Ο forlunate adolescens, qvi luse virtutis Horaerum praeconcm
inveneris (Κικ. υπέρ Αρχ. 10), ώ μακάριε νεανία, διότι (ός) ευ-
ρες κήρυκα τής σής άρε τής τόν Ομηρον (1).

Σημ. ά. Αλλ,ά τήν τοιαύτην άναφορικήν πρότασιν έκφέρουσιν ε-
νίοτε καθ οριστικήν ώς άπλήν προσθήκην τής κυρίας ούχι δε ώς αι-
τιολογικήν. Ilabeo senecluli magnaaA graliam, qvae mihi scr-
iconis aviditalem auxit (Κικ. Κατ. πρεσβ. 14), μεγάλην τώ γή-
ρατι χάριν εχω, όπερ μοίηύζησε τήν τών λόγων έπιθυμίαν.

Σημ.. β'. Τό τοιούτον άναφορικόν, ώς αίτιολογικόν, έπιτεινόμενον
είναι ut poie qvi, ut qvi, ή praeserlim qvi, άτε δή, μάλιστα διό-
τι. Τό δέ qvippe qvi φέρεται ποτέ μ.έν πρός όριστικήν, ποτέ δέ
προς ύποτακτικήν. Βλ. Α. Γ. §. 366 έν σημ.

Σημ. γ'. Τό αυτό άναφορικόν, έπιφέρον άντίθετον πρότασιν πρός

(1) Ώςαύτως καί οί "Ελληνες σημαίνουσιν. ενίοτε τό αίτιον δι' αναοορικών
προτάσεων. Άσω~. ενθα ανωτέρω 9. Ούκουν δικαίως επνιγον σε, οςτις ούκ

Εύβ'.πίδην Ιπ*ινε>ς; (Άριστο».· Νεφ. 1377).
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"tr.v -κυρίαν {ώς το qvum ανωτέρω έν §. 21$. σημ. β ), φέρεται προς
ύποτακτικήν. JEgo, qvi sero ac tevitet Graecas lilleras altigis-
sem, lacnen κ, έ. (Κικ·. περί ρ η τ. 1, 18), έγώ, εί καί όψε χα ϊ
ολίγον εγευσάμην τών έλληνιχών γραμμάτων, Όμως ·. . ν

§. 227. Καθ' ύποτακτικήν εκφέρονται :καί αί άναφορικαί προτάσ-
σεις, αί προςτιθέμεναι ώς συστατικόν μέρος αλλότριας καί έν τή κυ-
ρία προτάσει μνημονευθείσης δόξης ή γνώμης, ουχί δέ τού συγγρα-
φέως αυτού- Socrales exsecrari eum solebat, qvi primus utili-
tatem a jure sejunxissel. (Κικ. Νομ. 1, 12), ό Σωκράτης έσυ-
νείθιί,ε νά καταράται τόν πρώτον χωρίσαντα τήν ώφελειαν από
τοΰ δικαίου, ή, δν αυτός ένόινιζεν οτι πρώτος κτλ. Pielus onines
libros, qvos fraler snus rcliqvisset, niilii donavii (ΐνικ. π&ός
Αττ. 2, IV ύ ΤΙαιτος πάντα τά βι-βλία μοί έδωρήσατο, όσα (ώς
αυτός ένόμι ζεν) είχεν εγκαταλείψει ό αδελφός αύτοϋ' άλλως ήθελε ν
ειπεί ό συγγραφεύς, qvos fraler ejus reliqvit, ώς ιδίαν κρίσιν εαυ-
τού. Ιϊλ. Α. 368 σημ.

22S. ά. Ού μόνον αί άναφορικαί αύται (§. 227) s-κφέοονται
%αθ'ύποτακτικήν, αλλά καί ετέρου είδους προτάσεις, οίον ύποθετι-
καί (Α Γ. §. 34S έ. σημ. γ ), αΐτινες επιφέρονται ώς μέρη συμπλη-
ρωτικά τής έν τή κυρία προτάσει εννοίας- Rex pvaemium propo-
suit, si qvis liostem occidissct (διαταγή τού βασιλέως), ό βασιλεύς
έπρδτεινε βραβ είον, εί! τις ήθελε φονεύσει τόν έχϋρόν. όμο'ας
©ύσεως είναι καί α: έν τώ §. 217. 1. μ,νημονευθεΐσαι αίτιολογικαί
προτάσεις αί διά τού qvod xaiqvia έπιφερόμεναι.

β' Πρός τούτοις εκφέρονται καθ' ύποτακτικήν έν πλαγίω λόγω καί
απασαι αί λοιπαί προτάσεις, αί άπό άπαρεμφατικάς η άπό ετέρας
καθ' ύποτακτικήν έκφερομένης προτάσ&ως έξ-αρτώμεναι, ώς αναγκαία
συμ,πληρωτικά μέρη τής διά τούτων δηλούμενης εννοίας. Poteulis
esl facere qvod veJit, ίσγυροδ είναι τό πράιτειν ο,τι άν βούληται,
(Ενόοθώ λόγω' Horno polens facit qvod vult). Qvod me admo-
nes, ut raeiatcgrum, qvoad possim, servera, gratum cst (Κικ,
Αττ. 7, 26), ευχαριστώ σε, διότι μέ συμβουλεύεις νά τηρώ έραν-
τδν ύγιά έφ όσον δύναμαι, (Εν όρθω λόγω' Serva tc integrimi,
qvoad poteris). 3Ios csl Allicnis, laudari in coneione fos, qvi
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sint in praeliis mt.erfecti (Κι-κ. ρητ. 43), έ'θος εν Αθήναις ύη 'άψ
χει νά έπαινώνται έν σννεΛεύσέι οί έν ποΛέμω πεσόντες- Εάν όμως
παρεμβάλλεται μετά άπαρεμφατικήν ή καθ' ύποτακτικήν έκφερο-
μένην πρότασιν πρΟςθήκη τις τοϋ συγγραφέως αύτοϋ, ήτις και νά
λείψη δυνατόν ήτο άνευ βλάβης τής κυρίας εννοίας, ή νέος προςδιο-
ρισμόζ όλως ανεξάρτητος από τής έν τή κυρία προτάσει εννοίας,
τότε έκφέρουσι ταϋτα καθ' οριστικήν. ΑρικΙ Hypanim Πυνΐϋΐϊ),
qvi ah EuropiP parte in Pontum influit (προςθήκη τοϋ συγγρα-
φέως), Arisloteles ait, brslioI;is qvasdam nasci, qvae unum di-
em vivant (μέρος τοϋ λόγου τοϋ Αριστοτέλους. Κικ. Τουσκ. 1. 29)*
παρά τόν ποταμόν "Ύπανιν, ό-ςτις από τής Εύρό)πτ\ς ρέει είς τόν
Εϋξεινον Πόντον, Λέγει ό Αριστοτέλης, ότι γεννώνται μικρά τινα
ζώα, άτινα μίαν μόνην ήμέραν ζώσι.

Σημ. ά. όχι σπανίως έκφέρουσιν οι ιστορικοί τοιαύτας άνάφορικάς
προτάσεις καθ' οριστικήν, εί καί αύται είσιν μέρος συστατικον τοϋ
έν τή κυρία προτάσει άλλοτρίου τοϋ συγγραφέως λόγου. Scalpius
infit, annurtt se lerlium et ortogessimum agere, ot in eo agro,
do qyo agihir, miJitiissc (ώς άν έλεγεν έν δρθω λόγω' in eo agro,
de qvo agitur, militavi Αιβ. 3, 71), ά ΣχάΛπιος ή ρ χι σε νά Λέγγ,
ότι 83 ετη ζη, χαί ότι έστράτενσεν έν αύτη τή περί ής ό Λόγος
χώρα. Ετι δέ καί τό μόριον dutn συντάσσουσιν ένίοτε ποιηταί καί
μεταγενέστεροι συγγραφείς μετά Γστορικοϋ ένεστώτος οριστικής (§.
119 σημ.), εί καί τό δι αύτοϋ αναφερόμενο ν είναι μέρος ξένου λόγου
άπαρεμφατικώς έκφερομένου. Όκ*, hospes, Sparlae, nos le liic
vidissti jacenles, durri sanctis patrife legibus obsecjvimur (Κικ.
Τουσκ. 1, 42), είπέ, £ένε είς τήν Σπάρτην, ότι είδες ήμάς εν-
ταϋθα χειιιένους, διότι ύπηχοΰσαμεν (ή πειθόμενοι) εις τούς ιε-
ρούς τής πατρίδος νόμους. Βλ. Δ. Γ. §. 369 μετά τών σημ.

§. 229. 0 λόγος εκφέρεται πολλάκις κατά β' ποοσο>πον υποτα-
κτικής, μή αναφερόμενος εις τι ώρισμένον πρόσιοπον, μηδέ βέβαιον
τι εκφράζων, άλλά δυνατόν μόνον. Γίνεται δέ τοϋτο ε?ς υποθετικούς
καί δυνητικούς λόγους, εις συνδεσμικούς καί άναφορικούς καί είς
απαγορεύσεις καί έπιταγάς. (Βλ. Δ. Γ. § 376). Aeqvabiiitatem con-
scrvarc non possis, si, aliorum Daturaiu iinitans, omitlas tuam
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(Κικ. περί καθ. 1, 31), δέν ήθελες δννηθή νά διατηρήσγς τήν δίκαιο-
σννην, έάν, μιμούμενος τήν των άλλων φνσιν, άμελήσης της ίόίας.
Μετά βεβαιότατος καί επί ώρισμ.ένου προσώπου ήθελεν είπει' con-
servare ηοη possumus, si omittimus. Dicas (credas, pulcs) ad-
duciura propius frondere Tarentum (=dicat aliqvis, tXniι τις
άν* όρατ' Επιστ. 1, 16, 11)* ήθελες νομίσει, οτι πλησιάσας σοι
ύ Τάρας φνλλοφορεϊ. Crederes victos esse (Αιβ. 2, 43), ήθελες
πιστεύσει οτι ήττήθησαν. (Περί τοϋ παρατατικού crederes β"λ. §,
211. ά). Ubi istum invenias, qvi houorem amiei anteponat
suo ? (κ£χ. Λαιλ. 17), που ήδννασο νά ε ν'ρ ης τον π ροτιμήσοντα τής
Ιδίας τιμής τήν τον φίλου ; (1).

Σημ. ά. Τοιούτου αορίστου καί υποθετικού λόγβυ δέν έπεται πάν-
τοτε καθ' ύποτακτικήν ώςαύτως καί ή άπόδοσις. Mens qvoqve et
animus, nisi tanqvam lunlini oleura instilles, exslingvunlur
senectute (Κικ. Κατ. πρεσβ. 11), καί ή διάνοια καί όνους έκ τον
γήρως σϋένονσιν, έάν ώς είς λύχι ον δέν έπιχέης ελαιον. Επειδή το
δεύτερον τούτο πρόσο^πον δέν είναι αληθές δεύτερον, αλλά γενικον,
σπανίως προς τίθεται ή αντωνυμία lu. Yirtutem n ecessario gloria,
etiam si tu id non agas, conseqvilur (Κικ Τουσκ. 1, 38), άναγ-
κα'.ως παρακολουθεί τήν άρετήν ή δόξα, εί κχί συ δέν ήθελες
ζητεί ταύτην. Αί άντωνυμίαι όμ,ο)ς le, tui, tibi καί tuus προσθέτον-
ται πολλάκις. Αλλά περί τούτου βλ. Λ. Γ. §. 370 μετά τών σημ.

Αί λοιπαΐ καθ' ύποτακτικήν έκφερόμεναι προτάσεις.

230. Μετά ρήματα καί φράσεις ατελή εννοιαν καθ' εαυτά δη-
λοϋντα επιφέρεται συμπλήρωματικη πρότασις καθ' ύποτακτικήν μέ
τόν σύνδεσμον ut, τήν εννοιαν εκείνων συμπληροϋσα. Τά τοιαύτην
πρότασιν απαιτούντα ρήματά είσιν οσα σημ,αίνουσι γενικώς έπιμέ-
λειαν, ένέργειαν, σπουδήν, προσπάθειαν πρός τό γενέσθαι τι. (Βλέπε
πάντα ταϋτα έν τή Δ. Γ. §. 372 ά). Cura ut valeas, φρόντιζε νά

(Ί) Ούτω καί παρ' Έλλησι τό ο πρόσωπον" Όρων ταύτα ή γ ή σ α ι ο άν,
Λακεδαιμονίους μόνους τω οντι τεγνίτας τών πολεμικών είναι (Ξ. Πολ,. Λακ.
43, 5). Ούδέ βουλόμενος άν εύρε ς ραδίως τόν νύκτωο πορευόμενον (Ξ!. Ι\. ΓΙ«

3, 6).

(ΑΛΤ, 2TNXAKTIK0S.) 16
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ύγιαίνης. Sol eiiicit ut omnia floreaDt, ό ήλιος ενεργεί ώστε ax-
μάζουσι πάντα. Dolabella ad me scripsit, ut qvam primum ia
Italiarn venirem (ΐνικ. Αττ. 7, 1), ό Αολαΰέλλας μ· έγραψεν, ϊνα
έλθω δ σο ν τάχιστα είςΊταλίαν- Multi lum, qvum maxime fal-
lunt, id agunt, ul boni viri esse videaniur (Κικ. περί καθ. 1,
rco.Llol τότε, ότε μάλιστα άμαρτΛνουσι, προςπ,αθονσι νά φαί-
νονται οτι είσϊν αγαθοί άνδρες (1). Αρνητικώς δ' έκφερομεναν αί
συμπληρωτικά», αύται προτάσεις εχουσι τά μόρια ne, ut — .ne, δ π ως
μή, ϊνα μ?), ουχί δέ τό ut μόνον. Pe(o non ut aliqvid Dovi de-
cernatur, sed ne qvid novi deeern^lur (Κικ. προς τους Οίκ. 2,
7), δεν ζητώ ϊν άτιοφασιοθΐ] τι νέον, αλλ ϊνα μηδέν νέον ά π ο-
ψασισθϊ). Yos adepVi eslis, ne qvem civem UmevcUs υπέρ

Μιλ. 13), ύιιεΐς διωρίσθητ ε διχασταί, ϊνα μή τινα πολίτην φο-
βήσθε. Πρβ. Δ. Γ. §. 372, καί 456 σ. γ\

Σημ. ά. Το ρήμα videre ne, δέχεται το ι αύτη ν πρότασιν καθ' ύ-
ποτακτικήν. Viue, ne mea coujeeluta sil verior (ΐνικ. υπέρ
Κλουεντ. 35), δρα μή ή έμή εικασία ήναι αληθεστέρα.

Σημ. β'. Τά ρήματα volo, placet, ενίοτε καί τά studeo, postulo
δέχονται καί άπαρεμφατικήν πρότασιν πολλάκις. Volo le Iioc sci-
TO, θέλω νά γινωσχγς ζοϋτο' ώςαύτως καί τά volo, nolo, inalo,
άπερ όμως δέχονται καί ύποτακτικήν άνευ ut είς βραχείας μόνον
φράσεις. -Qvid vis faciani ? ri θέλεις νά πράξω ; Τα ad me de
rebus omnibus scribas velim (Κικ. πρός τους Οικ. 7, 13), έπε-
θύμουν νά μοί γ ρ άψη ς σύ περί πάντων. Ετι δε καί τό sino, οτν,ν
σημαίνη συγχωρώ (sine vivam, σπανίως ut vivam), άλλως μετ'
απαρεμφάτου. Καί μετά τά fac καί faxo (όχι δέ μ.ετά τους λοιπούς
τύπους τούτου), dico, maodo, persvadeo, hortor επεται ενίοτε
υποτακτική άνευ τού ut. Dic veniat. Fac cogiles, qvi sis. Sinc
te exorem. Jiigurlha oppidanos horlalur, moenia defeDdant
(Σαλλ. Ιουγ. 56), παραινεί ό Ίουγούρθας τούς έν πόλει νά ύπερα-

(1) Οί "Ελληνες επιφέρουσι μετά-πολλά'τοιαύτα ρήματα τόν σύνδεσμον ό'πως
μετά μέλλοντος οριστικής, ή μετά ε'νεστώτος καί αορίστου υποτακτικής. Βλ.
λαωιζ. Τμ. Α' Κεφ. Ις. §. 19.
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Όπίζωνται τά τείχη. Περί τινο:>ν άλλων συντάξεο>ν τούτων τών ρη-
μάτων καί ετέρων ομοίων έν διάφορο) σημασία, βλ. Δ. Γ. §. 372 σημ.. έ„

Σημ. γ'. Καί μετά τάς λέξεις eausa, ratio, argumenlum, nihil
est, καί τινας άλλας ομοίας σημασίας, έπεται συμπληρωματική προ-
τασις καθ' ύποτακτικήν μετά τών μορίοον qvare, qvamobrem, cur.
Mullae sunt causse, qvamobrem hunc hominem cupiam ab-
dueere (Τερ. Εύν. 1, 2, 65), πολλαί είσιν αί αίτίαι, dt άς έπε-
θύμουν νά απαγάγω τόν άι θρωπον τούτον. Qvid esi, cur tu m
eo loco sedeas ? (Κικ. υπέρ Κλουεν. 53), τίς ή αίτια, δι ή ν σύ
κάθησαι έν τούτω τω τόπω ; Βλ. Α. Γ. ε. ά. σημ. ς .

§. 231. Καί μετά ρήματα καί φράσεις, δι' ών λέγεται άορίστο)ς
καί γενικώς ο τ ι γίνεται η-συμβαίνει τι, 'έπεται τοιαύτη συμπλη-
ρθεματική η συνεπείας πρότασις μετά τού ut (ή ut non, οταν εκφέ-
ρηται" αρνητικώς) καί υποτακτικής. Τοιαύτα δέ ρήματα καί φράσεις
sισίν fit, fulurum est, accidit, contingit, evenit, usu venit, est,
seqvitur, rcstat, rcliqvum est, snpcrest, proximura est, extre-
mum est, prope, longe est, tan.tum abcst. Accidit, utillo tern-
pore in urbera esse, συνέβη νά ήμαι τότε έν τή πόλει. Sffipc fli,
ut ίί, qvi clebeant non respondeant ad iempus (Κικ, Αττ. 16,
2), πολλάκις συμβαίνει νά. μή άποόίδ ωσιν έν καιρώ, οί όφείλοντες.
Restat, ut doceam, omnia qvae sint in hoc mundo, hominum
causa facla esse (δ αύτος περί φύσ. θεών. 2, 61), υπολείπεται νά
διδάξω, ότι πάντα τά εν τω κόσμω τούτω έγένοντο χάριν τών
άνθρώπων.

Σημ. Αί φράσεις necesse est καί oporlet συντάσσονται μεθ' υπο-
τακτικής άνευ οί, ή μετά άπαρεμφατικής προτάσεως. Leucirica pu-
gna imraortalis sit necesse est (Kopv. Επαμ. 10), ή έν Λεύχ-
ζροις μάχη ανάγκη νά μένη αθάνατος. Corpus morlale iuterire
necesse est, τό θνητό ν σώμα εξ άνάγκης άπόλλνται (1). Περί τί-
νων άλλων συντάξεο>ν βλ. Δ. Γ. §. 373 μετά τών σημ.

§. 232. Συμπληρωματική ποοςέτι πρότασις μετά τού ut καί· υπο-

(1) Oi Έλληνες Ιπιφέρουσι μετά τοιαύτα ρήματα καί φράσεις ^ απλούν
άτταρέμφατον ή τά μόοια ώςτε, ο~ω~, '

16*
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τακτικής έπεται καί μετά τάς φράσεις τάς έξ ουσιαστικού και αν-
τωνυμίας μετά τού sum συνισταμένας, οι ών σημαίνεται ώςαύτως
οτι υπάρχει ή γίνεται τΓ ή δέ συμπληρουμένη·' πρότασις ορίζει το
υπάρχον αύτό Vγινόμενον. Esl hoc commune vilium io magnis
liberisqve ci.vitatibus, ut invidia glorias comes sit (Kopv. έν βίω
Χαβρ. 3)' κοινή κακία τών μεγάλων καί ελεύθερων πόλεων είναι
νά παρακολουθή ύ φθόνος την δόζαν. Allera est res, ut res
geras magnas et arduas plenasque laborum (Κικ. περι καθ. 1,
20), τό έτερον, όπερ ζητείται, είναι, νά πράττης έργα μεγάλα καί
χαλεπά, και επίπονα.

Σημ.. Αι δέ φράσεις mos est, cultus est oplimus, άνευ xvtoj-
νυμίας, δέχονται καί άπαρεμφατνκήν σύν,ταΗ,νν. Μετά. δέ φοάσεις έξ
επιθέτου καί τούδηιτι (ώς aeqvum est, optimum est, magna laus
esl κττ.), δι' ών δηλούται ή κρίσις τού λέγοντος περί τής ποιότητος
τίνος, έπεται ώς υποκείμενον άπαρέμφατον μόνον ή άπαρεμ,φατική
πρότασις, καίποτε ut μεθ'υποτακτικής. Βλ. Α. Γ. §. 374 σημ. β'.

233. Καί όταν έν τή κυρία προτάσει ύπάρχη δεικτική λέξις,
οία ι αί sic, ita, tam, lanius, lalis, is καί άλλαι τοιαύται ποσό-
τητα ή αριθμόν σημαίνουσα ι, έπεται πρότασις μέ τό u£ και υποτα-
κτική, διορίζουσα τήν ούτως αορίστως σημαινομενην ποσότητα. Με-
τά δέ τό tanlum abesl έπονται ένίοτε δύο τοιαύται προτάσεις μέ
τό ut. Tanturu abest, ut amicitiae ptopler indigentiam colan-
tur, ul ii, qvi proplcr virlutem minime allerius iodigeant, li-
beralissimi silit (Κικ. Ααιλ. 14)" τοσούτο)· μακράν είναι, ότι όιά
τήν άπορίαν συνδέονται καϊ τηρούνται αί φιλίαι, ώσιε οί διά τήν
άρετήν αυτών ελάχιστα έ'γοντες χρείαν ετέρου, έλευθεριωτατοί εί-
σίν,. Πρβ. Δ. Γ. 374 μ,ετά τών σημ.

§. 234. Μετά τά κώλυσιν, έμπόδιον, άπαγόρευσιν σημ,αίνοντα ρή-
ματα έπεται πρότασις μ.έ τό ne, μή, καί ύποτακτικήν. Pyttaagoreis
interdictum erat, ne faba vescerentur (Κικ. περί μαντ. 1, 30),
τοις Πυθαγορείοις ήτο άπηγορευμένον νά τρώγωσι κυάμους. Ηί-
sliasus Milesius obstitit, ne res conficerelur (Kopv. έν βίω Μιλ.
3), 'Ιστιαίος ό Μιλήσιος άντέστη νά μή έκτελεσθή τής γέφυρας
διάλνσις. Cavebam, ne cui suspicioaem darern (Κικ. προς τούς
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Οικ. 3, 12), προςεΐχον, ή έπροχρνΛαττόμην νά μή δώσω εις τινα
νποψίαν. Λλλά τό cave εύρηται καί μεθ' υποτακτικής απλώς συν-
τασσόμενου (cave facias). Τό αύτό δε καί τά recuso αρνούμαι,
impedio, έμποδίζω, probibeo, κωλύω, καί μετά άπαρεμφάτου.

β'. Αλλά μετά τά αυτά ρήματα καί τάς οράσεις, per me fit, per
me siai, moror, in mora sum, δι' ών δηλοϋται, ότι υπάρχει άντε-
νέργεια, κώλυμα είς τό νά.μή γείνη τι, έπεται ένίοτε qvounnus (ώστε
νά μ. ή) μ ε θ' υποτακτικής, καί μάλιστα όταν ή κυρία πρότασις έ'χή άβ-
νησιν. Hicmem credo adhuc prohibuisse, qvomiuus de te eer-
tum haberemus (Κικ. πρός τους· Οίκ. 12, 5), πιστεύω οτι ό χειμών
έιιπόδισεν, ώστε νά μή μάθωμεν πε(>1 σον βέβαιον τι. Caisar COgMO-
vil pcr Afranium stare, qvomious dimicaretur (Καισ. Εμ. Πολ.
1, 41), έγνώρισεν d Καίσαρ, ότι ό τρράνιος ήτο αίτιος, ώστε
7'ά//ή άγω> ισθώσιν. Ετι δέ μετά τά αυτά ρήματα καί τά abestf
dubilo, dubium est, prselermitto, facio, causa est επιφέρεται
πολλάκις qvin μεθ' υποτακτικής, όταν ταϋτα ε χω σι ν άρνησιν, ή ο-
ταν έκφέοηται ο λόγος έρωτηματικώς. Vix me contiueo, qvin in-
VoJew io illum (Τερ. Euv. 5, 2, 20), μόλις κατέχω έμαυτόν, νά
μή ορμήσω κατ' έκείνον. Facere non potui, qvin tibi et senten-
tiara et voluntalcm deelararem meam (Κικ. πρός τους Οίκ. 6,
13), δέν ήδ υ νά μην νά μή ανακοινώσω πρός σέ τήν έμήν γνώμην
και θέλνσιν. HaucJ muJium abfuit, qvin hmenias interficerelur
(Αιβ. 42, 44), ό'γι πολύ έλειψε, νά φονενθή ό Ίσμηνίας. Qvid
est causae, qvia decemviri coloniara in Janiculum possint de-
ducere? (Κικ. υπέρ άγρ. νομ.. 2, 27), τις ή αίτια νά μή δύναν-
ται οί δέκα άνδρες νά πέμψωσιν άποικίαν είς τό '/άνικ.Ιον ;

Σημ.. ά. Τά αυτά λοιπόν ρήματα, οταν εχωσιν άρνησιν, συντάσ-
σονται πολλάκις αδιάφορους μέ τό qvomiaus καί qvia. Τά irnpe-
dio όμως, prohibeo, intercedo, iriterdico, πάντοτε μέ τό qvo-
ruinus. Αντί τοϋ facere non possum qvin, λέγουσιν ενίοτε και
Ul — non κατά τόν 71. Μετά τό dubitO, αμφιβάλλω, άνευ αρ-
νήσεως εύρισκόμενον, έπεται πάντοτε έςαρτωμένη έρώτησις (§. 216..
dubito an, dubilo an non)" όταν όμως έχη άρνησιν, συντάσσεται
■παρά Κορνιλίω καί Αιβίω καί μετ' απαρεμφάτου.
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Σημ. β'. Τό qvin είναι σύνθετον εκ τής αρχαίας, έρωτημ.ατικής
καί αναφορικής αντωνυμίας qvi καί τής αρνήσεως" διό σημαίνει κυ-
ρίως οχ ι, ή, ορ (βλ. qvin imus κττ. έν 212 σημ. γ')"
είτα δέ καί βεβαίωσιν, μάλιστα (καί διατί ο χι = μάλιστα). Τό δέ
qvomiuus είναι 'ίσον τω ut eo mious, ϊνα οϋτως όλιγώτερον, 6-
πως καί τό qvo είναι πολλά/ού ίσον τω Ut eo, καί μάλιστα. πρό
συγκριτικών (Πρβ. Δ. Γ. §. 375 μετά τών σημ. και 440 β', σημ..
ά), διό φέρεται πρός ύποτακτικήν, τό τέλος σημαίνουσαν.

§. 235. Μετά τά φο'βου καί μερίμ.νης σημ.αντικά ρήματα επεται.
τό περί ου δ φόβος, όπερ δέν επιθυμεί ό λέγων νά γείνη, με τό μό-
ριον ne, ?), όπερ δέ επιθυμεί, αλλά φοβείται μήποος δέν γείνη, μέ.
τό ut ή rie doq (oe nullus κττ), μήπως μ?/ οΰ. Yereov ne
pater veniat, φοβούμαι μή έ'λθη ό πατήρ (δέν θέλο:> νά ελθη). Ve-
reor, ut pater veniat, ή vereor ne pater noa veniat, φοβούμαι,
μήπως δέν έλθη (θέλω νά έλθη). Pavor ceperat milites ne mor-
tiferum essel vuluus Scipioais (Λιβ. 24, 42), φόβος κατέλαβα
τους στρατιωτας, μήπως ή πληγή του Σ κηπίωνος ηναι θανατηφό-
ρος. Omncs Jabores te excipere video ; timeo, ut sustiueas
(Κικ. πρός τους Οίκ. 14, 2), πάντα πόνον βλέπω ότι αναδεύεσαι'
φοΰοϋμαι μήπως dlv ύποφέρης αυτούς. \ereor ne cODSolatio
nulla possit vera reperiri (ό αύτ. αυτόθι 6, 1), φοβούμαι μήπως
δέν ηναι δυνατόν νά εύρεθϊ) παρηγορία τις. Πςαύτως συντάσσεται,
καί ή φράσις periculum est μέ τό ne ή dc non y.xl ύποτακτικήν.
NuUum periculum est, nelocum qoq mvenias, ουδείς κίνδυνος
νπάρχει, μήπως δέν ενργς τόπον. (1)

(1) Οί "Ελληνες (λετά τά φόβου καί μερίμνης σημαντικά ρήματα καί μετά τά
φυλάττομαι, όρώ, σκοπώ, ουδέν δεινον, επιφέρουσι τήν αρνησίν μή, οπως μή, μετά
υποτακτικής. Φροντίζω, μή κράτιστον η μοι σιγαν (Ξ. Άπμ. 4, 2, 39). ΕύΟύ-
δημος φυλάττεται, μή δόξτ^ τον Σωκράτην θαυμάζειν επί σοφία (Ξ, Άπμ. 4, 2,
3). Ού φοβεί, δικαζόμ.ενος τω πατρί, όιτως μή άνόσιον πραγμα τύγχανες πράτ-
των* {Πλ. Εϋθύφρ. 4)' Ινίοτε δέ καί μετά μέλλοντος οριστικής. Φοβούμαι μή
ν.νας ήοονάς ήδοναΤς εύρήσομεν εναντίας (Πλ. Φιλ. 13). "Οτε δέ ό φόβος άφορα
,παρελθοΰ'σαν πραξιν? συντάσσεται το μή μετά παρακειμένου οριστικής" Φοβού-
μεθα μή αμφοτέρων ήμαοτήκαμεν. (Θουκ. 3, 5-3).
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Σημ. Τά metno, limeo, vereor, συντάσσονται ένίοτε μετ' απα-
ρεμφάτου, οταν ση μ αίνώσι, συστέλλομαι, δέν έχω θάρρος νάπράζω
τι. Πρβ. Δ. Γ. §. 376.

ΤΙερϊ τώ/ χρόνων τής υποτακτικής»

§. 236. Καί οί τής υποτακτικής χρόνοι διακρίνονται άπ' άλλή-
"λων κατά. τήν σημασίαν ώς και οί τής οριστικής. Οθεν ενταύθα λέ-
γομεν ο,τι είναι 'ίδιον αυτών.

Ο ένεστώς έχει πολλάκις μέλλοντος σημασίαν. Διό τίθεται άντ'
αύτοϋ' 1) εις τάς ύποθετικάς C§. 207), τάς δυνητικάς (§. 211) καί
τάς εύκτικάς (§. 212) προτάσεις. Ενίοτε όμως ευρηται είς τάς δυνη-
τικάς κα). τετελεσμένος μέλλων τής υποτακτικής, σημαίνον; τό καθ'
υπόθεσιν δυνατόν ουχί δέ βέβαιον καί αληθές. (Βλ. τά παραδείγ-
ματα εν §.211).

2) Εις τάς τελικάς καί σ υ μπλ ηρ ω μ α τ ι κ ά ς προτάσεις, σημ. αίνων
τό συγχρόνως γινόμενον. Οταν όμως ήναι ό λόγος περί πράξεως, ή-
τις έμελλε νά γείνη έν παρεληλυθότι. χρόνιο τίθεται ο παρατατικός.
liogHbut fraler, ut cras venires. Μετά δέ τό non duLiilo qvia
καί τάς φράσεις, αΤτινες σημαίνουσιν ότι γίνεται ή συμβαίνει τι (ώς
est, seqvitur, acciclit), εκφέρεται το έν μέλλοντι χρόνω γενησόμε-
νον κατά μέλλοντα υποτακτικής. Non cst dubium, qvin legiones
venturse non sint (Κικ. πρός τούς OiV.. 2, 17), δέν είναι αμφιβο-
λία, ότι θέλουσιν έλθει τά τάγματα.

3) Εις έςαρτοομένας έοο)τήσ·εις, συγκριτικάς (§. 210) καί συμ-
πληροίματικάς προτάσεις (§. '230) όταν ή μέν κυρία πρότασις εχη
μέλλοντα, ή δε άπ' αυτής έξαρτωμένη έννοια θεωρείται ώς συγχρό-
νως γινομένη. Qviun ad illum venero, videbo, qvid effici pos-
sil, οταν έλθω π^ός έκείϊον, θέλω ιδεί, τί είναι δυνατόν νά έκτε-
λεσθή. Sic in Asiam pronciscam, ut Alhenas non altingam,
οϋτω θέλω πορευθή είς ^Ασίαν, ώστε νά πή ψαύσω τών Αθηνών.

4) Είς τάς εν πλαγίω λόγω (§. 22S β'; εξαρτωμένας προτάσεις, ών
ή κυρία ποότασις έχει μέλλοντα, καί αιτινες έν όρθώ λόγο} ήθελον
έχει μέλλοντα οριστικής. Negat Cicero, si naturam seqvamur
ducero, umqvam nos aberraluros· άρι εΐται ό Κικέρων, δη θά-
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•Ιοιιεν άποπλανηθή ποτ ε, εάν έ'χομεν ήγεμόνα τήν ψύυιν. Εν όρΟόύ
λογο)" Si naluram seqvemur ducem, nunqvam aberrabimus.
Τότε oz αύται εχουσι παρατατικόν, όταν ή κυρία τούτων έχ;/] πα-
ρωχημένον χρόνον. Negabat Cicero, si naluram seqveremur du-
ceiii, unqvam nos aberraturos.

Σημ.. Οπου δε, έκτος τών προτάσεων τούτων, δεν δηλ θύται ευκό-
λως οτι δ α ης υποτακτικής ένεστώς έχει μέλλοντος σημασίαν, μετα-
χειρίζονται έν μεν τή ενεργητική φωνή τον έκ περιφοάσεως διά τού
μέλλοντος της μετοχής και τού Slim σχηματιζόμενο ν μέλλοντα, οςτις
τότε εχει απλού μέλλοντος σημασίαν. Qvando pater luus veniet ?
έν δέ πλαγία ερωτήσει' Qva3i*o, qvando paier tuus veoluras sit?
ε^ωζτώ, πότε θέλει έλθει ό πατήρ σου ; Iti eam ralionem. vitae nos
forluna deduxit, ut sempiternus sermo liomiDum de nobis fu-
lurus Sll* είς τοιούτον βίον ήγαγεν ή μας ή τύχ?ι, ώστε αιωνίως
θέλει είσθαι λόγος περί ημών παρά τοις άνθ ρώποις. Εν δετή πα-
θητική, όπου λείπει ό χρόνος ούτος, τρέπουσιν άλλοις τόν λόγον πρός
δήλωσιν τής μελλοντικής ταύτης σχέσεως. Qvaero, qvando portam
apertum iri pules, ερωτώ, πότε νομίζεις ότι θέλει άνοιχθή ή θύρα.
Ita cecidit, ut nuaqvam erigi possit, όντως έπεσεν, ώστε ουδέ-
ποτε θέλει ΰυνηθή νά έγερθή.

§. 237. ό παρατατικός forern είναι έν χρήσει άντι τού essem
είς υποθετικού; μάλιστα και τελικούς λόγους (ut foret, ne forei,
qvi forot). Εν δέ τοις σύνθετοις χρόνοις (aoialus forem και ama-
turus forem) δ μέν Σαλλούστιος, δ Αίβιος καί οί ποιηταί μεταχει-
ρίζονται τόν τύπον forem άπλώς άντί τού essem, δ Κικέρων ομοις
ουδέποτε, καί άλλαχού δέ σπανιώτατα. Gaudebat consul, qva
parte copiarum alter consul victus foret, se vicisse (Αιβ. 21,
53)' ήγάλλετο ό ύπατος, διότι ένίκησε μετά τού αύτοΰ μέρους τοΰ
στρατού, μεθ ού ό έ'τερος ήττήθη.

§. 238. ά. Εν τή ενεργητική φωνή δ τήί υποτακτικής τετελεσμέ-
νος μέλλων είναι δ αυτός τώ παρακειμένω* έν δέ τη παθητική φωνή
άναπληροϊ τήν ελλειψιν αύτοΰ εις εξαρτωμένας προτάσεις δ παρα-
κείμενος, ώστε διά τού τύπου τούτου δηλούται ή πραξις ως παρελ,-
θοϋσα μόνον' πότε δέ αύτη είναι μ.έλλνΟυσα, είκάζομεν έκ τού χρόνου
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τής κυρίας προτάσεο:>ς. Adnitar, ne fruslra vos banc spem de
rae conceperiiis (μέλ. τετελ. Αιβ. 44, 22), δοκιμάσει νά μή
ονλλάβητε περί έμόϋ μάτην τήν έλπίδα ταύτην. Roscius facila
egestalem suam se laturum pulat, si hac indigua suspiciooe
liberalus sii (Κικ. Ρωσκ. Αμ. 44)· ό'Ρώσχιος νομίζει, ότι εύχό-
Χως θέλει υποφέρει τήν άπορίαν αύτον, έάν απαλλαγή της άδι-
κου ταύτης υποψίας.

β . Οταν δέ "δ λόγος ήναι περί παρεληλυθότος καί ή κυρία πρότα-
σις έχη παρωχημένον χρόνον, τότε ή έςαρτωμένη εχει κατά τόν αυτόν
τρόπον υπερσυ.ντελικόν, σημαίνοντα οτι ή δι'αυτού δηλουμένη πρά—
ξις ή#ελεν εισθαι τετελεσμένη πρό ετέρας. Promisi me, qvura li-
brum perleoissem, senlenliam meam dicturum esse, ύπεσγέθην
νά εκφράσω τήν γνώιιην μον, cicpov ήθελον έχει ήδη άνεγνωσμέ-
νον τό β ι βλ iov. Divico cum Csesare agit, Helvelios in eam
pariero ituros alqve ibi fuluros, ubi eos Csesar consliluisset
(Καισ. Γ. Πολ. 1, 13), ό Α ιδικών λέγει είς τόν Καίσαρα9 ότι οί
ΕΑ6ε τοί θέλουσιν απέλθει (ίς έκείνην τήν χωράν, και θέλονσι
μέν.ει εκεί, όπου 'ήθελε διατάζει ό Καίσαρ.

§. 239. Ο ενεργητικός τετελεσμένος μέλλων της υποτακτικής
οταν εύρίσκηται είς υποθετικούς λόγους η είς τοιούτους, δι' ών δ
λέγοον εκφράζει αορίστους τό δυνατόν τής πράξεοος, αποβάλλει τήν
ιδίαν σημασίαν, επέχουν τότε τόπον υποθετικού μέλλοντος ή ένε-
στώτος (βλ. §._229j. Πςαυτως μεταχειρίζονται αυτόν είς άπαγορεύ-
σεις άντι άπλού μ.έλλοντος ή ένεστώτος. Πρβ 245 καί Α. Γ. 3S0.

240. Ο έκ τοϋ μέλλοντος τής μετοχής καί τοϋ fuerim σχη-
ματιζόμ.ενος σύνθετος χρόνος απαντάται είς υποθετικούς λόγους αντί
τοϋ άπλοϋ υπερσυντελικοϋ τής υποτακτικής, οταν ή πρότασις, έν ή
ευρίσκεται, ήναι έξαρτωμένη, ήτις καί άλλως εκφέρεται καθ ύπο-
τακτικήν (οΐον διότι ή θελε ν έχει ut ή qvum, ή διότι είναι έξαρτωμέ-
νη έρούτησις). Qvuox bsec repreliendis, ostendis qvalis tu, si
ita forte accidisset, faeris illo tempore consul futurus (εξαρ-
τώμενη έρώτησις* Κικ. κατά Πεισ. 7), ταύτα μεμφόμενος, δεικνύεις
όποιος ύπατος έμελλες νά ήσαι τότε, έάν τυχόν συνέβαινε νά
γείνης. ός ανεξάρτητος δέ έρώτησις" Qvalis tu, si ila forie acci-
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disset, consul ilio tempore fuisses ?—Εάν δέ η κυρία πρότασις:
εχη παρωχημένον χρόνον, τότε ή άπ αυτής εξαρτώμενη έρωτημ.α-
τική πρότασις έ'/ει ύπερσυντελικόν υποτακτικής. Apparuil, qvan-
tam excitatura molem vera fuisset clades, qvuni vanus ru-
mor taatas procellas excivisset (Αιβ. 28, 24), έγένετο δήλον,
οποίαν ταραχήν ήθελε διεγείρει άλ?/θής σοι/φορά, επειδή ματαία
φήμη διήγειρε τοσαύτας θύελλας. Εν τη παθητική φωνή, ήτις δέν
εχει τοιούτον σύνθετον μελλοντικόν τύπον της υποτακτικής,. μετα-
βάλλεται 6 λόγος άλλως, ίνα δηλ^ωθή ή τού χρόνου τούτου έννοια^
Βλ. Δ. Γ. §. 381.

Περί rήε τών χρόνων ακολουθίας έν συνδέσει προτάσεων.

241. ά. Οταν ή κυρία πρότα.σις εχη ενεστώτα, παρακείμενον-
έν σημασία τού ελληνικού παρακειμένου, καί μέλλοντα, ή απ' αυτής,
εξαρτώμενη έχει ενεστώτα υποτακτικής, μέ ένεστώτος ή μέλλοντος
σημασίαν, ή παρακείμενον. Οταν δέ ή κυρία εχη ένα τών παρωχη-
μένων χρόνων (καί παρακείμενον μέ σημασίαν ελλ. αορίστου), τότε:
ή άπ' αυτών εξαρτώ μένη εχει παρατατικόν της υποτακτικής ή ύπερ-
συντελικόν. Nemo erat (ή futurus eraf). qvi nesciret. Nemo fu-
(urus est, qvi nesciat. Eo (i't, ut miiiies an/mos demiiiant, έκ
τούτου συμβαίνει, ώστε οL στρατιώται άποΟάλλουσι τό θάρρος.
Εο faclnm est, ut mililes animos'demiUerent.

β'. Εάν όμως ή κυρία πρότασις, άφ' ής εξαρτάται ή καθ' ύποτα-
κτικήν έκφερομένη, έχη ενεστώτα απαρεμφάτου ή μετοχής, τότε ο-
ρίζεται έκ τής σειράς τού λόγου άν ό ένεστώς ούτος είναι αληθώς
ένεστώς ή παρατατικός, καί κατ' αυτούς συμφωνεί τότε ό της έςαρ-
τωμένης προτάσεο>ς χρόνος. Είναι δέ κυρίους ένεστώς, ότε έξαρταται
άπό ετέρου ένεστώτος, παρατατικός δέ οτε εξαρτάται άπό παρω-
χημένου χρόνου. Indiguum 1« essc judico, qvi Ikcc patiaris* arct-
ςιον σε νομίζω, διότι ανέχεσαι ταύτα. Τό esse είναι ένεστώς, διότι
έξαρταται άπο τού ένεστώτος judicO' όθεν καί ή άπ' αυτού έξαρ-^
τω μένη πρότασις έχει ενεστώτα paliaris. Indiguum te esse judi-
cavi, qvi haec paterere' ενταύθα τό esse είναι παρατατικός, δ·Λ
επεται πάλιν παρατατικός paterere (1).

Ο Ο.· ττρος τήν ακολουθιών των χρόνων τηοεί ή ελληνική τους έςής κανόνας».
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Σημ. ά. Μετά τδ ut- ώστε, καί qvin ή qvi non, εις συμπληρω-
ματικάς ή συνεπείας προτάσεις έπεται ένίοτε έν τή έξαρτωμένη προ-
τάσει παρακείμενος υποτακτικής άντί παρατατικού. Aemilius Pau-
lus tiinlum in aerarium peeuriiae inv&xit, ut udius imperato-
ris prasda finem allulerit tribulorum (Κικ. περί,καθ. 2, 22), δ
yd ίμ (Λ ίος Πα ν Λ ο ς τοσαντα χρήματα είοήγαγεν είς τό ταμεΐον, ώς
τε ή Λεία ενός υτρατηγοΰ χατέπαυσε τους φόρουο. Αυνατόν δέ ήτο.
νά τεθή ενταύθα καί δ,παρατατικός aflerrenl, μέ σημασίαν έλλ αο-
ρίστου, άλλά με άλλην έ'ννοιαν* επειδή διά μέν τοΰ παρατατικού
ήθελε σημανΟη τό άπας και εύ0ύς τότε γεγονός, διά του παρακειμέ-
νου όμως, οςτις έχει έλλ· παρακειμένου σημασίαν, σημαίνεται, ότι
ή τών φορούν παΰσις διήρκει καί εις πάντα τόν μετά ταύτα χρόνον,
περί ού λαλεί ο Κικέρων. Verres in ilmeribus eo usqve se prffi-
jjebat patientem atqve impigrum, ut enm nemo unqvam in
eqvo sedenleni viderit (Κικ. Βέρο. 5, 10), ό Βέρρης ένταΐς ό)οι~
πορίαις τοσούτον παρείχεr " έαυτόν χαρτεριχόν καί-άοχνον, ώς τε
ονόείς είΰεν αυτόν ποτε χαθήμενον e.cp ϊ.τπου. Εν τούτα) τώ πα-
ραδείγματι διά του παρακειμένου viderit, έχοντος σημασίαν έλλ.
αορίστου, σημαίνεται τό'άπας, διά δέ τοΰ παρατατικού videret,
ήθελε σημανθή τό πολλάκις καί κατ επανάληψιν γινόμενον.

Σημ. β'. Οταν 6 έν τή κυρία προτάσει παρακείμενος Ιχν) ελληνι-
κού παρακειμένου σημασίαν, ού/ί δέ αορίστου, τότε ή άπ αυτού
έξαρτωμένη έχει παρακείμενον · υποτακτικής. Audislis qvanti de-
cuinas acceperit civilas (Κικ. Βέρρ. 3, 36), άκηκόατε, όποσα de-
χατα εϊΛηφεν ή πόΛις.

Σημ. γ'. 0 έν τή κυρία προτάσει ιστορικός ένεστώς εκλαμβάνεται
ώς πρός τήν ύπ' αύτοΰ έξαρτωμένην ποτέ μέν ώς κυρίως ένεστώς,
ποτέ δέ ώς άόριστος* διό καί ή έξαρτωμένη πρότασις έν μέν τή πρώ-
τη περιπτώσει ε/ει ενεστώτα;· έν δέ τή δευτέρα παρωχημένον χρό-
νον υποτακτικής. Τα rii deuuim Liscas proponit, esse nonnullos,

Μετά ιστορικόν χρόνον έν τή κυρία προτάσει έ'πεται συνήθως ευκτική έν τή έ-
ξαρτωμένη, μετά δέ ενεστώτα, παρακείμενον καί μέλλοντα εν τή κυρία έπεται
όοιστική ή υποτακτική εν τή έξαρτωμένη. Βλ. πλϊίω παο' Ασωπίω Τμ. Β »
Κ5». ΙΑ'. 3 καί Τμ. Α'. Κεο. ΙςΛ §. 14.



246* ΜΕΡΟΣ Β'. ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ Ν.

ί/vornm aucloritas apud plebcm plurimuin valcat (Καισ. Γ. Tio7,~
1, 17), τότε τέλος όμολογεϊ ό Αίσχος, οτι ύπάρχουσί τίνες, ών τό
παράδειγμα (ή-τό κύρος) Ισχύει πλείστον παρά τώ λαώ. GflesaΓ
ne graviori bolio occurreret, malurius qvam ronsveverat ad
exercitum proriciscitur (αυτόθι 4, 0), ό Καίσαρ ίνα μή έμπέση
είς δεινότερον πό.Ιεμον, πορεύεται εις τόν στρατόν τάχιον ή ό'σον
έσυνείθιζε. Πρβ. Α. Γ. §. 3S2 μετά τών σημ.

§. 242. Μετά κϋοίαν πρότασιν έχουσα ν παρωχημ.ένον χρόνον, καί.
μετά παρατατικόν καί ύπερσυ-ντελικόν υποτακτικής έν υποθετικούς
λόγοις, έπονται έςαρτώμενάι ε'ρωτηματικαί, τελικαί (διά τού ut, Π θ,
qvi=ut is) καί συμπληοωματικαί προτάσεις, με παρατατικόν υπο-
τακτικής, συμοωνούσαι κατά τούτο μέ τον χρόνον της κυρίας προ-
τάσεως, εί καί άλλως τό ύπ' αυτών δηλούμενο ν δέν είναι παρελθόν
μόνον, άλλά καί ένεστώς καί έν παντί χρόνω ισχύον. Tum subilo
Caiilioa scelerc demens, qvanla consciontiae -vis essef, oslea-
dil (Κικ. Κατ. 3, 5), τότε αίφνης ό ΚατιΛίνας, παράφορος έχ τοΰ
κακουργήματος, εδειξεν όπόση ήτο (άντί είναι) ή τής συνειδήσεως
ισχύς. Ad eamne rcm vos delecli eslis, ut cos condemnarctis,
qvos sicarii jugularc non poluissenl ? (Κικ. Ρο>σκ. Αμ. 52). πρός
χοΰτο ύμεΐς έξεΛέχθητε, 'ίνα καταδικάσητε τούτους, ους οί δο.ίοφό-
νοι δεν ήδυνήθησαν νά σφάξωσιν ; ό παρατατικός candemnaretis
δήλοι τό έτι περιμενόμενον, καθ' ον χρόνον λαλεί ό Κικέρων. Sic
mibi perspicere videor, ila nalos esse oos, ut inler omnes e s-
set societas qvaedara (Κικ. Ααίλ. 5)' νομίζςο, οτι πρός τοΰτο έγεν-
νηθημεν, όπως ύπάρχη κοινωνία τις μεταξύ πάντων. 0 παρατα-
τικός esset δηλοΐ ενταύθα τό διηνεκές.

Σημ. ά. Ενίοτε ομο)ς έχει καί παρακείμενον ή εξαρτώμενη πρό-
τασις σημαίνοντα τό ετι καί νύν διαρκούν. MuJtus annos in cau-
sis publicis ita snm versatus, ut defeuderim mullos, lieserim
neminem (Κικ. Div. in Caec. 1); ούτως έπί πολλά έτη ήσχοΛη-
θην είς δημοσίας δίχας, ώστε μέχρι τούδε πολλούς ύπερασπίσΟην,
ούδένα δ' εδλαχψα. Αλλοτε δ' έχει ένεστώτα, σημ.αίνοντα τό ένε-
στώς. Siciliam Verres ifa vexavit ac perdidit, ut ea restitui
ia ani/qvum staium nuIJo modo possit (Κικ, B£65. I, 4)' όντως
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h]C διέφθειρε και έλυμήνατο τήν Σικελία)', ώστε κατ ούδένα
τρόπον είναι δυνατόν να επανέλθη είς ζην αρχαία ν αν τής κατά-
*ττασιν.

Σημ. β . 11 έςαρτοψ.ένη έρωτημ.ατικη πρότασις και ή τελική καί
συμπληρωματική εχει ένίοτε ενεστώτα, οταν ή κυρία έχη παρακεί-
μενο ν μέ σημασίαν ελλ. παρακειμένου. Eliamne ad subsellia cum
ferro alqve lelis venisiis, ul hic me aut juguletis, aut condc-
mnelis ? (Κικ. Ρώσκ. Αμ. 11)" και είς τάς δικαστικός,έδρας έλη-
λύθατε μετά μαχαιρών καί /3ελώ>-} όπως ρε έντανΰα η σφά^ητε η
Καταδιχάσητε ; Πρβ. Δ. Γ. §. 3S3 μετά τών σημ..

Σημ. γ . Αλλοτε συμ.φϊύνεΐ δ τής εξαρτώμενης προτάσεως χρόνος
αχι προς τόν .της κυρίας, άλλα πρός τόν της παρεμβαλλόμενης με-
ταξύ αυτών. G u γa ν i t. Servius Tullius, qvod semper io ropu-
Blica teneudura est, ne plurimum valeaut plurimi (Κικ.
Πολ, 2, 22), έρρρόντισεν ό Σέρΰιος Τύλλιος, όπερ πάντοτε'πρέπει
νά τηρήται έν τή πόλε ι, Ινα μή ίσχύωσι πλείστον οί πλείστοι. Τό
\aleant συ μφο^νει πρός τό est, καί όχι πρός τό curavit.

ΚΕΦΑ&ΑΛΟΝ 0Γ400Ν.

ΠΕΡΙ ΤΠΣ ΠΡΟΣΤΔΚΤΙΚΙΙΣ-.

§. 243. Κατά προστακτικήν έ'γκλισιν εκφέρεται αίτησις, διαταγή,
παράγγελμα καί νουθεσία ευθύς νϋν έκτελεσθησομένη ή είς άόριστον
yρόνον. Vale, έρρωσο. Ο Jupiler, serva, obsecro, ba;c nobis bo-
na (Τερ. Εύνου^. δ, 8, 19), ώ Ζεϋ, σώζε ήμΐν, ικετεύω, τά άγα-
θά ταύτα. Facite, judices, ut recordamini, qvae sit temeritas
Uiultitudinis (Κικ. υπέρ Φλακ. 24), άναμνήσθητε, ω δικασταί, ο'-
ποία είναι ή τον πλήθονς θρασύτης. Cura ut valeas, φρόντιζε ΐνα
ύ·γιαίνης. Επί δέ διατάξεων νόμων καί ομοίων ταύταις μεταχειρί-
ζονται τους τύπους amalo, amalote, amaoto καί τους ομοίους τού-
των έν τα"ΐς λοιπαΐς συζυγίαις, ους έκλαμβάνουσί τίνες ώς μέλλοντα
y jovον τής προστακτικής -(βλ. §. 46. σελ. 59, ύποσημ.). Rem no~
b.is propouani ; vos eaui suo- nou nomiiiis pondere pcnditolQ
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(Κικ. Βέ£ρ. 4, 3), θέλω σας αναφέρει τ ό πράγμα, ύμεΐς δέ σταθμί-
σατε αυτό χατά τό ίδιον και άληθ-ες, ονχί δέ κατά λεγόμενον αϋ-
τοϋ βάρος. Regio imperio duo sunto, iiqve consules appeJlantor
(0 αύτ. Νομ. 3, 3), μέ βασιλική ν έίτουσίαν εστωσαν δύο, καί ούτοι
όνομαζέσθωσαν ύπατοι Servus meus Slichus liber eslo, έν δια-
θήκη' Στίχος, ό έμόc δούλος, έστω έλεύθερος (I).

Σημ. Αντί τού β' προσώπου τής προστακτικής μεταχειρίζονται
ένίοτε το τού υ.έλλοντος τής οριστικής, δηλούντες οτι έξάπαντος θέ-
λει είσθαι ή πρέπει νά ηναι τετελεσμένη ή διαταγή. Si qvid acci-
derit novi, facies, ut sciam (Κιχ. προς τους Ο:κ. 14, 8), άν το
νέον σνμθή, θέλεις φροντίσει νά μοι τό άναγγείλης.

244. Κατά γ' πρόσωπον υποτακτικής έκφίρεται ένίοτε συμ,-
βουλή, διαταγή καί παραίνεσις, μετριασμένου ούτω τού επαχθούς
τής προσταγής. Ωσαύτως καί όταν τό πρόσωπον ηναι γενικόν καί
αόριστον (§. 229). Aut bibat.aut abeat (Κικ- Τουσ. 5, 41), ι) «ς
πίτι, ή άς άπέλθρ- Status, incessus, vultus, oculi temcant de-
corum (k ικ. περι καθ. 1, 35), στάσις, βάδισμα, ο&ις, οφθαλμοί
άς τ ν ρ ώσι τδ εϋχοσμον.— Fnjinias fortunae, qvas ferre neqveas,
defugiendo relioqvas ('Γουσκ. 5, 41)' ιάς τι}ς τύχης άδικίας, άς
άδυνατεΐι, νά ύποφέργιο, έγκατάλειπε φεύγων.

§. 245. Τό υπό νόμων άπαγορευόμενον εκφέρεται διά τών ρηθέν-
των ηδη προσώπων τής προστακτικής μετά τού ne (ή nCVO=et ne
η vel ne). Είς δε τόν πεζον λόγον καί έν τή συνήθεια μεταχειρίζον-
ται είς απαγορεύσεις καί παρακλήσεις, άποφατικώς έκφερομενας με
τάς αρνήσεις oe, nemo, nihil καθ ύποτακτικήν, έν μεν τη ενεργη-
τική τό γ' πρόσωπον τού ένεστώτος αυτής ή τοΰ τετελεσμένου μέλ-
λοντος καί τό β' τούτου, έν δέ τή παθητική τόν παρακείμ.ενον συ-
νήθως, σπανίως δέ τόν ενεστώτα. Noclurna sacrificia ne sunlo
(Κικ. Νομ 2, 9), άς μή γίνονται νυκτερινοί θυσίαι. Puer teluni
ne habeat, ό παις άς μή ε γη βέλος. Hoc fnciio, lioc ne feceris
(Κικ. περί μαντ. 2, 61), τούτο μέν ποίει, τούτο δέ μή ποίησης. II-

(1) Περί της χρήσεως τής προστακτικής παρ' "Ελλησιν ορα Άσωπ. μικ. συν»
Τμ. Α'. Κεφ. '.ς'.. §. 14.
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lum jocum ηο. sis nsperqalus, τήν παιδιάν έχείνην μη καταφρό-
νησης. Ne t r η η s i e r i s Iberum, ne qviil rei (ibi s i l cum
Saguuliuis (Αιβ. 21, 44), μή διαβής τον Ιβηρον, μηδέ πράζόν τι
κατά τών Ζαχανθαίων.

Σημ. Κατά β προσ&)πον υποτακτικής εκφέρεται ένίοτε απαγο-
ρεύεις είς αόριστον πρόσωπον άπευΰυνομένη. lsIο bono utare, dmii
adsit·, qvum absil, uc reqviras (Κικ. Κατ. Πρεσβ. 10), τοΰτο τό
αγαθόν, παρόν μεν, με τα \ε ιρίζου, ά.ηόν δέ, μή αναζητεί. II άπα-
γόοευσις.γίνεται ενίοτε και διά τών προστακτικών οο//5 nolito. Noii
pufare, Brule, qvemc/vam ubcriorem ad dicendum fuisse qvaru
C. Gracchum (Κικ.. Βρουτ. 31), μή νόμιζε, Βρόντε, υπ άλλος ης
είχε μεγαΛειτέραν εοροιαν λόγου ή ό Γ. Γράχχος. Ενίοτε δέ άντι
προστακτικής μεταχειρίζονται τήν περίφρασιν διά τοΰ fac ne, cave
iio. Fac- altenlum te proebras, cϊείζον σαυτόν προσεχτικό/. Caye

Zie (και άνευ τοΰ ne) exislinics, μή νόμιζε.

———^—

ΚΕΦΛΑΑΙΟιΜ ΕΝΝΑΊΓΟΝ.

ΠΕΡΙ ΤΟΓ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟΙ

246. Ρήματα, καθ' έαυτά ατελή εννοιαν 'έχοντα, δένονται α-
πλούν άπαρέμφατον, ως άντικείμενον τρόπον τινά, πρός συμπλή-
ρωσιν τής αυτών εννοίας. Τοιαΰτα δέ είσι τά δηλούντα βούλησιν,
γνώσιν, καθήκον, δύναμιν, έθος, αρχήν, έφεσιν, έξακολούθησιν, παύ-
σιν, αναβολή ν, κττ. ά βλ. έν τή Α. Γ. 389' ετι δέ καί φράσεις,
έχουσα», τοιούτο)ν άπαρεμφάτο)ν εννοιαν, καί τά απρόσωπα ρήματα
(§. 64)* Vincere scis Hanuibal, victoria uli nescis (Αιβ. 22, 51),
γινώσκεις μέν νά νικάς Αννίβα, αγνοείς ομως νά μεταχειρίζησαι
τήν νίχην (νά ώφεληθής έκ τής νίκης). Visum est mibi de.senec-
tule aliqvid ad to scribere (Κικ. Κατ. Πρεσβ. I), εδοΡέ μοι νά σοι
γράψω τι περί γήρως. Pudel nic hiec fateri, αίσχννομαι νά ομο-
λογήσω ταυ τα. Πλείο) βλ. έν τή Δ. Γ. άπο §. 3S7. κ. ε. (1).

Σημ. Τό staluo, ά.το^ασιί'ω, καί animum induco, πείθω, έμαν-

Περί τής συντάςεως τών αυτών ρημάτων εν τή ελληνική Βλ. ΆσζΟπ. Τρ.«

Α'. Κεφ. 1Ζ'. §. 3.
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τον, συντάσσοντα', και μετά τού ut καί υποτακτικής. Albenienses
statuerunt, ut urbe relicta naves coDScenderent (Κικ. περί καθ.

II), οί Αθηναίοι άπεφάσισαν, νά έγκαταλεί^ωσι τήν πό./ιν,
καί ν' άναδωσιν ίίς τά πλοία. Μετά δέ τά Τ'οΐο, nolo, malo, cu-
pio, opto, stud«o έπεται καί επί ταυτοπροσωπίας άπαρεμφατική
σύνταξις. Sapientem civem me et esse et dumerari volo (Κικ.
πρός τους Οίκ. 1,9), θέλω καί νά ηιιαι καί νά λέγςομαι σοφός πο-
λίτης. Cupio rae esse clemcnlem; cupio in tanlis reipublicae
periculis me non dissoluitim videri (Κίκ. Κατιλ. 1, 2)- επιθυμώ
νά ηιιαι έπιεικής' επιθυμώ έν τοσουτοις τής πό.έεως κινδΰνοις νά
μη φαίνςομαι ράθυμος. Ετι δέ καί τό licet, είζστι, δέχεται ένίοτε
άπαρεμφατικήν σύνταξιν. "Νοη \icet me islo tanlo bono uVv (Κικ.
Βέρο. 5, 59), δέν μοι συγχωρείται νά μεταγειρίζωμαι αύτό τό το-
σούτον αγαθόν.

§.•• 247. Τά ρήματα doceo, διδάσκω, jubeo, διατάσσω, νοίο,
χωλύω, sino, συγχωρώ, arguo, έλέγχω, insimulo, προςποιοΰιιαι,
δέχονται έκτος τού άντικειμένου καί άπαρέμοατον ώς δεύτερον τού-
τον τινά άντικείμενον* ώςαυτως καί τά <*ogo? Αναγκάζω, moneo,
συμβουλεόο), lli;rtor, προτρέπω impedio καί prohibeo (άτινα δέ-,
χονται καί συμπληρωματικών πρότασιν μέ τό ut καί ύποτακτικήν
κατά τόν §. 234). Docebo Rullura poslhac lacere (Κικ. Νομ.
άγρ. 3, 2), θέ.Ιω διδάξει τόν 'Ροΰλλον νά σιωπά μετά, ταΰτα.
Herus me jussil Pamphilum observare, ό δεσπότης μέ διέταξε
νά παρατηρώ τόν Πάμφιλον. T^o^ani muros porlasqve adire ve-
titi sunt (Αιβ. 23, 16), οί Νωλανοί έκωλύθησαν rci πλησιάσωσιν
είς τάς πύλας καί τά τείχη. Roscius arguitur patrem occidisse,
ό 'Ρώσχιος κατηγορείται, ότι έφόνευσε τόν πατέρα αύτοΰ. Qvid
me impedit haec probare? τί με κωλύει νά εγκρίνω ταΰτα; (1).

Σημ. Τό jnbeo απαντάται ένίοτε άλλά σπανίως μ.έ τό ut, ή άνευ
τούτου, καί μέ ύποτακτικήν συντασσόμ.ενον. Ωςαύτως και τό veto

(Ι) Τινά τώ·ι ρημάτων τούτων Ιν τή έλληνική συντάσσονται ή μετά άπλού
απαρεμφάτου, ή μετά τού ώστε, καί δπως. Βλ. ανωτέρω §. 230 ύποσημ. Πρ§.
μιχ, συντ. Τμ. Α'. Κεφ. ΙΖ'. §. 3. καί έςής.
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με τό ne ή qvorainus καί ύποτακτικήν είναι σπάνιον. Παρά δε τοις
μεταγενεστέρους ευρηται καί jubeo alicui, ut faciat, καί άνευ \lt
ένίοτε. Β7,. π7>είω έν τή Δ. Γ. 390. καί σημ.

§. 248. Είς ιστορικόν 7,όγον πα ρ εμ βάλ7.ο υ σι ν ένίοτε τόν άπαρεμ-
φατικόν ενεστώτα αντί τού τής οριστικής παρατατικού, διατηρούντες
τά ΤνΟίπά μέρη τής προτάσεως ώς άν ήτο ρήμα οριστικής έγκλίσεως.
Τό άπαρέμφατον τούτο καλείται ιστορικόν (infinilivus liistoricus)
διά τήν χρήσιν αυτού ταύτην. Iloc ubi Verros audivit, us-
qve eo commotus esf, utsi.ne ulla dubitatione insanire orani-
bus videretur; Qvia non poluerat eripere argentum, ipse a
Diodoro erepla s\b\ vasa opVime iacla dicebat·, minitari ab-
senVi Diodoro, vociferari palam, lacrimas interdum vix tenere
(Κικ. Βέρρ. 4, 18)' rΑμ άκουσας τοΰτο ό Βέρρης, τοσούτον έταράχ-
θη·, ώστε έφαίνετο εις πάντας άληθώς μαινόμενος. Αιότι δέδένή-
δόνατο νά άρπάση τόν άργυρον, έλεγε ν ό αυτός οτι ά<ρηρέθησαν υπό
τοϋ Αιοδώρου άγγεΐα κάλλιστα έζειργασμένα' ήρχισε ν' απειλή
(ή απλώς ήπείλει) απόντα τόν Α ιόδωρον, νά φωνάζη παρρησία,
καί ένίοτε μόΛις κατείχε τά δάκρυα. Ενίοτε δέ καί τά μόρια qvum,
qvarn interim, qvum laraeu συντάσσονται με τοιούτο άπαρέμ-
φατον. Jamqve dies consuraplus erat, qvum lamen barbari
niliil remillere alqve, uli reges prajceperant, acrius iostare
(Σαλλ. Ιουγ. 98), Καί ήδη είχε παρέλθει ή ήμερα, ότε όμως οί
βάρβαροι ουδαμώς έ'πανον, άλλ\ ώς οί βασιλείς είχον διατάζει,
σφοδρότερον ένίσταντο.

Σημ. Αιά τού τρόπου τούτου τού 7^όγου τίθεται πρό τών όφθαλ-
μών τού άναγνώστου εικών σειράς πράξεον/, ων ή μία διαδέχεται
ταχέως τήν έτέραν, μή οριζομένου ιδιαιτέρως τού χρόνου έκάστης.
Βλ. Δ. Γ. §. 392.

§. 249. Τό άπαρέμφατον, όταν ταύτοπροσωπ-q μέ τό ρήμα άφ'
ού εξαρτάται, δέχεται κατ' όνομ.αστικήν τό εις αυτό προςτιθέμενον
ούσιαστικόν ή έπίθετον. Cupio esse clemens, έπιθυμώ νά ήμαι
επιεικής, Bibulus sludet fieri consul, ό Βίΰουλος σπεύδει νά
γείνη ύπατος. Οταν δε έτεροπροσωπή, δέχεται ταύτα κατ' αίτιατι-
κήν. Coegerunt eum nuduni saltare, ήνάγκασαν αυτόν νά χο-
(ΑΑΤ. ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΙ.) 17
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ρεύυρ γυμνός' ή κατά δοτική ν συμφωνούσαν προς -τήν έν τή κυρία
προτάσει λέξιν, είς ήν αυτά αναφέρονται. Iu republica mihi negli-
gont: esse non licel (Κικ. Αττ. 1, 17), δέν μοι συγχωρείται εκ τ ff
π ο Λ ε ι να ήμαι αμελής. Medioeribus esse poetis oon homiues,
non di concessere (όρατ. ποιητ. τεχν. στίχ. 372), οϋτε θεοί, ουτε
άνθρωποι σνγγωροΰσι νά ήναι μέτριοι οί ποιηταί. Πρβ. Δ. Γ. §.

393 (1).

§. 250. όλόκληρον άπαρεμφατικήν πρότασιν δέχονται πρός συμ-
πλήρωσιν της αυτών εννοίας τά δοξαστικά καί γνωστικά καί άφηγη-
ματικά ρήματα (verba sentiendi et declarandj), ά -βλέπε ε'ν τή Δ.
Γ. 395. Senlit aoiraus se sua vi, non aliena moveri, αισθά-
νεται ή ψυχή ότι ιδία οϋγί αλλότρια δυνάμει κινείται. Ex muUis
rebus iuteiligi polest, mundum providentia divina adtnini-
Slrah έκ πολλών δυνατόν έννοηθήναι, ότι ό κόσμος κυβερνάται
υπό τής θείας προνοίας. Ετι δέ καί τά τοιαύτην εννοιαν έχοντα ρή-
ματικά ουσιαστικά, llunc sermonem mantavi litleris, ut illa
opinio, qvae semper fuissef, lolleretur, Crassum non doctissi-
mum, Anlonium ρlane indoclum fuisse (Κικ. περί ρητ. 2, 2)*
τόν λόγον τούτον συνέγραψα, ίνα εκλείψ?} ή δνζα εκείνη, ηας άεί-
ποτε ύπήρχεν, ότι ό μέν Λ ράσσος δέν ήτο λίαν πεπαιδ ευμένος, ό
δέ Αντώνιος έντελώς άπαίδευτος (2).

Σημ. ά. Καί ρήματα άλλως μή δοξας-ικά μηδέ άφηγηματικά, οταν
μεταφορικώς οέχωνται τοιαύτην σημασίαν, συντάσσονται ώς τά
τοιαύτα ρήματα' οίον τό millo έπιστέλλω, άγγέΛΛω, defendo,
δ ι ϊσχυ ρ ί Co μα ι. (Βλ. Δ. Γ. §. 395 σημ. β' και γ'). Ετι δέ καί μετά
δεικτικήν άντωνυμίαν έν τη κυρία προτάσει καί μετά τά μόρια lta,
sic} έπεται ένίοτε άπαρεμφατική σύνταξις άντι συμπληρωματικής
προτάσεως μέ τό ul. (Βλ. άνωτέρω §. 230 καί παραδείγματα έν τή
Δ. Γ. §/395 σημ. ς). '

(Ί) Ώςαύτως καί Ιν τή. έλληνική. Βλ. Άσωπ. Τμ. Α'. Κεφ. ΙΖ'. §. 8 κ. ε.
(2) Τών ρημάτων τούτων τά πλείστα συντάσσονται έν τή έλληνική μετά ιών
συνδέσμων ώς καί οτι καί μιας τών παρ ε υ. φατικών εγκλίσεων. Βλ. Άσωπ. Τμ.

Β'. Κ=φ. ΙΑ'.
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'§. 251. Ετι δέ καί τά βουλήσεως, ανοχής, συγχοιρήσεοίς σημαν-
τικά ρήματα (verba voluntalis) δέχονται άπαρεμφατικήν πρότασιν
προς συμπλήρωσιν τής αυτών εννοίας (Βλ. ταύτα έν τή Δ. Γ. §. 396).
Majores eorpora juvenura Grraari Iabori volueruQt (Κικ. Τουσ.
2, 15), οί πρόγονοι διέταξαν να κρατύνωνται τά σώματα τών
νέων διά τών πόνων. Senalui placet, Crassum Syriam obtinere
(Κικ. Φιλ. 11, l^), έδοξε τή γερουσία νά λάβη ό Κράσσος τήν
Συρίαν. Nullos lionor«s mihi dccerni sino (Κικ. Αττ. 5, 24),
ριηδεμίαν τιμήν συγχωρώ νά εγχρίνωσιν υπέρ έμον. Verres ΙΐΟ-
miaem corripi jussit, όΒέρρής διέταξε νά συλληφθή ό άνθρωπος.

Σημ. ά. Τά ρήματα, ταύτα δέχονται και πρότασιν μέ τό ut. Ε-
νίοτε δε οί συγγράφεις συντάσσουσι τό αύτό ρήμα καί κατά τους
δύο τούτους τρόπους έν τώ'αύτώ χο^ρίω. PJacuit creari deeemri-
ros siae provocatione, ct ne qvis eo anno alius magislraiutf
esset (Αιβ. 3, 32)' απεφασίσθη νά έκλεχθώσι δέκα άνδρες, άνευ
εφέσεως είς τήν τού δήμου έκκλησίαν τών άποφάσεο^ν αυτών, καί
μηδεμία άλλη ά ρχή νά ύπάρχ'η τό έτος εκείνο. Αλλάς τινά ς συν-
τάξεις βλ. έν τη Α. Γ. §. 396 καί σημ.

Σημ.. β'. Τό ρημα censeo, νομίζω, συμβουλεύω, δέχεται τάς
ξής συντάξεις* Genseo Carlliaginera esse delendam, είμαι τής γνώ-
μης οτι . πρέπει νά καταστραφή ή Καρχηδων. Censeo boaa reddi,
ψηφίζω ν άποδοθώσι τά πράγματα,. Censeo ut perrumpas καί
άπλώς perrurapas, σε συμβουλεύω νά διαρραγής.

§. 252. Και τά χαράν, άγαλλίασιν, εύαρέσκειαν, δυσαρέσκειαν, θαυ~
μ,ασμόν σημαίνοντα ρήματα (verba aflfectuum) άπαιτούσι πρός συμ-
πλήρωσιν τής αυτών εννοίας άπαρεμφατικήν πρότασιν' οίον τά gau-
deo, χαίρω, lasior, είμαι εύθυμος, glorior, καυχώμαι, doleo, λυ-
πούμαι, itidignor, δυςχε ραίνω, qveror, παραπονούμαι, miror,
θαυμάζω, aegre ή moleste fero, βαρέως φέρω. Τά αυτά όμως
συντάσσονται καί μετά τού qvod καί οριστικής ή υποτακτικής κατά
τον §.'217 ά, οταν σημαίνηται ή αιτία μάλλον τής τοιαύτης διαθέ-
σεως ή τό άντικείμενον. Gaudeo idem rnihi svadere, qvod ego
mea sponte feceram (Κικ. Αττ. 15, 27), χα/ρω ότι μέ σνμθου-
Λεύεις αύτό τοvco^ όπερ καί έγώ εκών είχον πράξει. Niiiil me

17";
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magis sollicilabat, qvam ηοη me* si qvaB ridenda essent, ri-
dere tecum (Αυτόθι 2, 12)" ούδέν μάλλον με θορυβεί, εί μή- ότι
δεν γελώ μετά σου, έάν τινα ώσι άζια γέλωτος. — Lsetor, qvod
Pelilius incolumis vivit in urbe (όρατ. Σατ. 1, 4, 98)' χαίρω
$ ευχαριστούμαι, διότι ό Πετίλιος ζή έν rfj πόλει άβλαβης. Sci-
pio qverebalur, qvod omnibus in rebus liomines diligentiores
cssent, qvam in amicis comparandis (Κικ. Ααιλ. 17), ό Σκηπίων
έμέμφετο τους άνθρωπους, διότι είς πάντα τάλλα είσίν έπιμελέ-
στεροι ή είς τήν τώ/ φί.Ιων άπ:όκτησιν (J).

§. 253. ά. Μετά τάς κρίσιν τινά π'εριεχούσας φράσεις, ώς τάς
utilc est, par est, fas esl, magna laus est y.cd άλλας όμοιας φύ-
σεως* ετι δέ και μετά τά άπρόσωπα oporlet, decet, convenit, ex-
pedit, pudet κττ., έπεται άπαρεμφαττκή πρότασις ώς ύποκείμενον
καί συμπληρωτικόν τής εννοίας αυτών μέρος. Accusatores mulios
esse in civitata utile est, ut metu contineatur audacia (Κικ.
Ρωσκ. Αμ. 20)* ώφέλιμον είναι νά ύπάρχωσιν έν τή πόλει πολλοί
κατήγοροι, ϊνα περιστέλληται διά τοΰ φόβου ή θρασύτης. Omnibus
bouis expedit, salvam esse rempublicam (Κιχ. Φιλιπ. 13, 8),
πάσιτοις άγαθοΐς συμφέρει, σώαν τήν πολιτείαν είναι. Qvos ferrd
trucidari oporlebat, eos nondum voce vulnero (Κικ. Κατιλ. 1),
4), ουδέ διά τής φωνής έτι πληγόνω τούτους, οϊτινες διά σιδήρου
έπρεπε νά φονευθώοι.

β\ Οταν όμως σημαίνεται, οτι η τών άπαρεμ<ρατ«κών τούτων
προτάσεων έννοια ή πράζις γίνεται ή υπάρχει αληθώς, τότε αύτα&
εκφέρονται διά τού qvod μεθ' οριστικής, έάν δέν ήναι αναγκαία
κατά τον §. 217 η υποτακτική. Eurneni inter Macedones viventi
multum detraxit, qvod alienae erat civitalis (Κορνηλ. έν βίω
Εύμ. \),πολύ έβλαψε τόν Εύμίνη, ζώντα μεταζύ Μακεδόνων, οτι
ητο αλλογενής. Νοιι pigritia facio, qvod non mea manu scribo
(Κικ. Αττ. 16, 15), δέν προέρχεται έκ ραθυμίας, ότι δέν γράφω
ίδια χειρί. Τό δέ pigrilia facluin est, ut ad te non scriberem
σημαίνει έκ ραθυμίας έγένετο, ώστε νά μή σοι γράψω, κατά τόν

0) Βλ. ανωτέρω §. 247 4) σελ. 233 υποσημ.
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231. Ωςτε δια μέν τοϋ utile est Gajum adesse κρίνει τις γενι-
κώς μόνον, ότι ή παρουσία τοϋ Γαί'ου είναι ωφέλιμος, δέν λέγει ό-
μως καί ότι υπάρχει αληθώς παρών ό Γάϊος ή όχι. Διά δέ τοϋ ad
multas resmagfiie utilitati erit, qvod Gajus adest, λέγει, ότι 5
Γάϊος είναι παρών καί κρίνει συγχρόνως περί τών αποτελεσμάτων
τής παρουσίας αυτού. 6

Σημ. ά. Πολλάκις τό qvod τούτο σημαίνει ότι, τ\, καθ' δσον ά-
φορα τοΰτο, ότι. Qvod autem rae Agameninoneiii semulari pu-
tas falleris (Kopv. έν βίω Επαμ. 4), ότι δέ κομίζεις (ή καθ' δσον
νομίζεις, ή καί άπλώς μόνον, νομίζων), ότι εγώ (ζηλώ ή) άμιλλώμαι
πρός τόν 'Αγαμέμνονα, άπατασαι.

Σημ. β'. Η λατινική γλώσσα ουδέποτε αναλύει τό μετά τά δοξα-
στικά καί άφηγηματικά ρήματα άπαρεμφατον είς τό qvod μεθ' ορι-
στικής έγκλίσεως ή υποτακτικής, ώς ή ελληνική είς τό ώς ή ότι*
τούτο δέ ποιοΰσιν ένίοτε μόνον οί Μ. Χ. συγγράφεις.

Σημ.. γ'. Τά άπρόσωπα oportet καί neeesse est συντάσσονται
καί άνευ ut μ,εθ υποτακτικής κατά τόν §. 231 σημ., όταν όμως τό
υποκείμενον μένη όλως άόριστον, μετ'απαρεμφάτου μόνον. Ex ma-
lis eligere minima opovlet (Κικ. περι καθ. 3, 1), εκ εώκ κακών
πρέπει νά έχλέγη τις τά ελάχιστα.

§. 254. Απόλυτος ήτοι μή έξαρτωμένη άπ' άλλου ρήματος απα-
ρεμ,φατική πρότασις απαντάται πολλάκις είς εκφράσεις θαυμασμού,
λύπης περί τίνος γινομ.ένου ή δυνατοϋ γενέσθαι ώς επί τό πολύ μετά
τοϋ ερωτηματικού καί άπορημ.ατικοϋ ne. Me miserum ! Te isla
virtute, fide, prebitale in (antas serumcas propter me ioci-
disse! (Κικ. πρός τους Οίκ. 14, 1), Οΐμοι τώ άθλίω! Σύ με τοιαύ-
την άρετήν, πίστιν, άγαθδτητα νά έιιπέσης δι έμε είς τοσαύτας
ταλαιπωρίας! Mene iucepto desistere viciam ? (Βιργ. Αίν. Α.
37), εγώ ήττηθεΤσα νά παύσω (άποστώ) τοΰ έπιχειρηρατός μου; (1)

(1) Καί οί "Ελληνες μεταχειρίζονται εν τοιαύτη περιπτώσει άπαρέμφατον'
Τούτον ύβρίζειν ; άναπνειν δέ; 8ν εί'τις έα ζην, άγαπαν εδει (Δημ. 21. 209).
Τό δε μηδέ κυνήν οίκοθεν ελΟείν έμε τόν κακοδαίμον' εγοντα (Άριστ. Νε<ρ.268).
"Ετι δε καί είς διαταγάς καί εύχάς. Τους Θρακας άττιέναι, παρ-ίναι δ' ε'ςενην
(Άρω. Άχ. 172). Έρμη 'μπολαΐε, τήν γυναίκα τήν έμήν ούτω μ' ά-οδόσ^αι
τήν τ' εμαυτού μητέοα ('Αρ®. Ά'/. 81 ϋ).
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δ. 255. ά. Ενίοτε αντί νά έκφέρωσιν άπροσώπως αφηγηματικά
καί δοξαστικά καί τό videlur (δοκεϊ), προςθέτοντες είς αυτά άπα-
ρεμφατικήν πρότασιν, έκφέρουσιν αυτά προσωπικώς, τρέποντες τήν
του απαρεμφάτου' αίτιατικήν είς υποκειμενον τών ρημ,άτων τούτων
κατ όνομαστικήν, ώςαύτως καί τους λοιπούς τούτου προςδιορισμούς",
οτε τό άπαρέμφατον έχει τό αυτό υποκειμενον. Arislides unus σ-
mnium justissiraus fuisse Iraditur (naralur, -ferlur, creditur)·
ό Αριστείδης μόνος απάντων λέγεται οτι ήτο δικαιότατος' αντί τού
Aristidem unumomnium juslissimum fuisse traditur.Regnante
Tarqvinio superbo in Italiam Pylhagoras renisse reperilur
(Κικ. πολιτ. 2, Ιο), βασιΛεύοντος τοΰ Ταρκυνίου, Λέγεται οτιη.Ι-
ϋεν ο Πυθαγόρας είς Ίταλίαν. Videris mihi salis bene altendere,
δοκεΐς μοι, ότι ίκανώς .τροςέχεις. Visus sum mihi animos au-
diioriiKi commovere, δοκώ (εδοξα) ότι κινώ τάς τών ακροατών
ιγυγάς.

β'. Τών αφηγηματικών όμως καί δοξαστικών εκφέρονται1 συνηθεστε-
ρον άπροσώπως οί σύνθετοι άπό τού παρακειμένου τής μ.ετοχής χρό-
νοι, μεθ' ους έπεται ολόκληρος απαρεμφατική πρότασις" Traditum.
est, Homerum ccecuai fuisse (Κικ. Τουσκ. 59), παρεδόθη ότι
ό Όμηρος ήτο τυφλός. Ετι δε καί τό μετοχικό ν τούτων έπίθετον
σχεδόν πάντοτε' Ubi tyrannus esl, ibi dicendum est, plane nul-
]am esse rompub/icam (Κικ. Πολ. 3, 31)' όπου είναι τύραννος,
έχει πρέπει νά εϊπωμεν ότι ουδαμώς υπάρχει πόλις (1). Αλλά πλείω
περί τούτων βλ.· έν Α. Γ. §. 400, καί περί τίνων άλλων άπαρεμ.-
φατικών συντάξεων άπό §. 401—2.

§. 25G. Πολλάκις επιφέρεται άπαρεμφατική πρότασις μ,ή έξαρ-
τωμ,ένη άπό ηγουμένου αφηγηματικού ή δοξαστικού ρήματος, αλλ

(Ι) Οί "Ελληνες καί προσωπικώς καί άπροσώπως έκφέρουσι τά τοιαΰτα ρή-
ματα. Φϋναι ό Κύρος λέγεται καί αδεται έτι καί νυν υπό τών βαρβάρων είδος
κάλλιστος (ΞΙ. Ε. Π. Ί, 2, Ί). Ώμολόγηται ό ιατρός σωμάτων είναι άρχων
(Πλ. Πολ. 1.342). 'Ομολογείται, τους υπό Α-.ός εύγενεστάτους τών ημιθέων εί-
ναι (Ίσοκ. Εύα;γ. 13). Λέγεται, Άλκιβ-.άδην, πριν είκοσιν ετών είναι. Περικλεΐ
τοιάδε διαλεχθηναι περί νόμων (Ξ. Άπμ. 1. 2.40). "Ετι δε καί τό δοκώ (videor)
συντχτσουσ: πολλάκις ώς προσωπικό·/.
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εμμέσως άπό ετέρου ρήματος ή προτάσεως, είς έτερον διάφορον τού
λέγοντος ή τοϋ συγγραφέως πρόσο^πον άποδιδομένης, έξ ής δυνα-
τόν είναι ν' άναπληρωθή τό ρήμα λίγε ι, ή τι όμοιον, άφ' οϋ εξαρτά-
ται τότε ή άπαρεμ.φατική πρότασις. Regulus in senatum venit,
mandata exposuit, sententiam ne dicferel recusavif, qvamdiu
jurejurando hoslium teneretur, non esse se senatorem (Κικ.
περι καθ. 3, 27). Ο Ρηγνλος ·}\λθεν είς τήν Σνγκλητον, ανήγ-
γειλε rd επιταχθεί·τα, ήρνήθη νά έκφράση γνώμην, (λέγωνJ, ότι,
έτρ δσον έκωλνετο υπό τον όρχον τώ)· έχθρων, δέν είναι Γερουσια-
στής. Regulus reddi caplivos negavit esse utile ; illos cnim
adolescentes esse et boaos duces, se jam coDfeclum senectute
(Κικ. περι καθ. 3, 27* έκ τοϋ neg&vit υπονοείται καταφατικόν
ρημα dicens, άφ' ού ή άπαρεμφατική πρότασις)* Ηρνήθη ό 'Ρηγύ-
λος, ότι είναι ώφέλιμον ν' άποδοθώσιν οί αιχμάλωτοι τών Καρ-
χηδονίων (λέγων οτι), επειδή, έχεϊνοι μέν είσι νέοι χαί καλοί
στρατηγοί, αντός δέ καταβεβλημένος 7]δη ύπό τον γήρως (1).

2ημ- ά. Η χρησις αύτη τής άπαρεμφατικής συντάξεως καλείται
ιδίως πλάγιος λόγος (oratio obliqva), έν ώ ό λέγων ή ο συγγραφεύς
αναφέρει ξένον λόγον κατ' άπαρέμφατον έν αντιθέσει προς τους ίδιους
λόγους, ους εκφέρει έν δοθώ λόγω (oratio direcla) καθ' δριστικήν (2).

Σημ. β'. Ούτο^ς είςάγονται πολλάκις ύπό τών συγγραφέων ξένοι
λόγοι έκφερόμ.ενοι διά πολλών εφεξής άπαρεμ.φάτων, ών τό πρώτον
εξαρτάται ή άμ.έσως άπό άφηγημ.ατικοϋ καί δοξαστικού ρήματος ή
εμμέσως κατά τόν ήδη ρηθέντα τρόπον. Οτε δ τοιούτος άπαρεμοα-

Ωσαύτως καί παρ' 'Έλλησιν* 'Άγις τούς πρέσοεις είς Λακεδαίμονα έκέ-
λευσεν ιέναι* ού γάρ είναι κύριος αυτός (ΞΙ. 'Ελλ. 2, 2, 12). Ό "Α γι ς παρη-
τείτο (τους Λακεδαιμονίους) μή ζημιώσαι αυτόν. Έργω γάρ άγαθω ρύσεσΟο.'·
τάς αίτιας στοατευσάμενος (Θουκ. Ο, 63). *

(2) Οί "Ελληνες ςένον λόγον, αν δεν ήναι άπλή διήγησις, Ικφέρουσι συνήθως
μέν έν όρθω λόγω διά τού ώς ή ότι. παρεμβάλλοντες καί τό ρήμα είττεν, εφη,
εί'ρετο κττ., σπανιώτερον δέ οι' απαρεμφάτου έν πλαγία) λόγω. Κύρος άπεκρί-
νατο, οτι ακούει, Άβροκόμην έ~ί τω Ευφράτη ποταμω είναι, άττέγοντα δώ-
δεκα σταθμούς. Προς τούτον ούν, εφη, βούλεται ελθείν καν μεν ή Ικιί, τήν σικην
εφη γρήζειν έπιθειναι αύτω. αν δε φεύγη, ή μ. είς εκεί προς ταύτα 3ουλευ:;όμ ε-
Οα (έ.'Άν. 1, 3. 20).
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τικος λόγος έξαρταται άπο ρήματος παρωχημένου χρόνου, τότε εκ-
φέρεται και ούτος είς τοιούτον χρόνον. Ενίοτε όμως μεταβαίνει δ
πλάγιος λόγος καί είς ένεστώτα, όταν, ό άφ'ού ούτος εξαρτάται χρόνος
•ήναι ιστορικός ένεστώς. όντος δέ τούτου τοιούτου, ό πλάγιος λόγος
εκφέρεται κατ' ένεστώτα ή παρωχημένον χρόνον. Παραδείγματα συ-
νεχούς πλαγίου λόγου μετά τοιούτων χρονικών εναλλαγών όοα παρά
Καίσαρι έν Γαλλ. Πολ. 1, 13, 14, 17, 1S, 20, 31, 35, 36, 44,
46. Αιβ. 1, 50, 53, 2, 6 καί εξής.

Σημ. γ'. Τό έν όρθώ λόγω κατά προστακτίκήν, ή επί προτροπής
καί απαγορεύσεως καθ'ύποτακτικήν έκφερόμενον, έν τώ πλαγίο) λό-
γω εκφέρεται καθ' ύποτακτικήν' άλλ' ό ένεστώς τοΰ ορθού λόγου τρέ-
πεται τότε είς παρατατιν.όν έν τώ πλαγίω. Sm beUo perseqvi per-
severaret, reminisceretur pristin® virtulis Helvetiorum. Qva-
re ne commilteret, ut is Iocus ex calamilale populi Romani
uomen capere (Καισ. Γ. Πολ. 1, 13. Ούτω διηγείται εν πλαγίω
λόγω ό Καίσαρ τους τών Ελβετών λόγους* ούτοι όμο>ς είπον έν όοθω
λόγω' Si bello perseveras, reminiscitor pristina3 virtutis Hel-
vetiorum. Qvare ne coraraiseris, ut κλπ). 'Εάν έμμένη είς τήν
έζαχολούβησιν τοΰ πολέμου, άς έν θ υ μη θ η τήν άργαίαν τών Ελβε-
τών άνδρείαν. Α ιό άς μή σνντελέση συνάπτων μάχην, νά όνομα-
σθή ό τόπος αυτός άηό τής συμφοράς τών Ρωμαίων. Ενίοτε όμως
τηρείται καί έν τώ πλαγίω λόγω ο ένεστώς, ό άπο ιστορικού ένεστώ-
τος εξαρτώμενος. Βλ. Δ. Γ. §. 404.

§. 257. Αι έν όρθώ λόγω καθ' οριστικήν καί ά ή γ' πρόσωπον
έκφερόμεναι έρωτήσεις, έν πλαγίω λόγω τρέπονται είς άπαρεμφα-
τικήν σύνταξιν' καθ' ύποτακτικήν δε εκφέρονται μόνον αί τοΰ β' προ-
σώπου έν τώ όρθώ λόγω" άλλά τότε ό τοΰ ορθού λόγου ένεστώς ή
παρακείμενος τρέπεται εις παρατατικόν καί ύπεοσυντελικον έν τω
πλαγίω* ενίοτε όμως τηρείται άμετάβλητος ό ένεστώς και ενταύθα
κατά τόν ήγούμενον § Qvid se vivere, qvid in parle civium cea-
scri, si qvod duorum hominum virluie partum sit, id obline-
re universi non possint? (Αιβ. 7, 1S. Εν όρθώ λόγω* qvid vivi-
mus, qvid in parle civium ceniemur ?)· διατί νά ζώσι, διατί vd
χαταλέγωνται έν τή τάζει τών πολιτών, έάν, δ,τι διά τής αρετής



ΊνΕΦ. θ'. ΠΕΡΙ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟΥ. §. 257—259. 259

δύο ανδρών κατώρθωθη, δεν δύνανται σύμπαντες νά τηρήσωσιν
αύτό; Si veteris conlumeliae oblivisci vellet, nuni etiam recen-
tium injuriarura memoriam deponere posse ? (Καισ. Γ. Πολ. L
14. Εν δρθω λόγω" si volo—num — possniii κλπ.), εάν ήθελε νά
λησμονήση τήν παλαιάν ύβριν, μήπως ήδύνατο ν άποβάλη τήν
μνήμην και τόόν προσφάτων αδικιών ; Qvid de praeda faciendum
censereot? (Αιβ. 5, 20. Εν όρθώ λόγιο censetis), τίπερί τής λείας
ένόμιζον πρέπον νά γείνη ;

Ερο^τήσεις καθ' ύποτακτικήν έν ορθώ λόγω έκφερόμεναι (§. 214),
τηοούσι καί έν τω πλαγίω τήν αυτήν εγκλισιν, μεταβάλλουσι δέ συ-
νήθως μόνον τον χρόνον' Qvis sibi hoc persvaderet ? (Καισ. Γ. Πολ.
5, 29. Εν οαβώ "λόνω" qvis sibi hoc persvadeal 1), ric ήθελε πει-
σθή είς τούτο ; Cur fortunam periclitaretur ? (δ αυτός Εμ. Πολ.
1, 72. Εν δρθω λόγο/ cur forlunam pericliler ?), διατί ν άπο~
πειραθή τής τύχης;

Περί τών χρόνων τής \4 παρεμφάτου.

§. 258. Η απαρέμφατος εχει μόνον τούς τρεις αρκτικούς λεγομέ-
νους χρόνους, οιτινες διακρίνονται κατά την σημασίαν άπ' αλλήλων
ώς και έν τή οριστική' Όίοο eum veoire, λέγω οτι έρχεται, venis-
se, ότι ελήλνθε, venlurum esse, ότι θέλει έλθει' ώςαύτως καί έν
τή παθητική φωνή. Τό δέ έν τοις συνθέτοις χρόνοις esse παραλεί-
πεται πολλάκις.

Σημ. Ο παρακείμενος εχει ού μόνον τήν τού ελληνικού παρακει-
μένου και αορίστου σημασίαν, άλλ' ένίοτε καί τήν τού τετελεσμένου
μέλλοντος. Poteras dixisse (όρατ. Ποιητ. στοιχ. 328), ήδύνασο νά
ειπής. BelkiQi ante biemcn perfecisse possumus (Αιβ. 37, 19.
μικρόν διάφορον τού perueere polerimus), δυνάμεθα νά έχω μ εν
τετελεσμένον τόν πόλεμον πρό του χειμώι ος. Εν ταύτη τη σημασία
έπεται ένίοτε μετά τάς φράσεις satis esl, salis habeo, contentus
Siim καί μετά τά απρόσωπα poenilebit, pudebit, juvabit, melius
erif, παρακείμενος, όπου καί ο ένεστώς ήθελεν εχει καλώς* Proinde
qviesse erit melius (Αιβ. 3, 48), κάλλιον εσται ήσυχάζειν.

§. 259. ά. Τήν έλλειψιν τού παρατατικού άναπληροι ο παρακεί-
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μένος, οταν ή κυρία πρότασις, άφ' ή ς τό άπαρέμφατον εξαρτάται?
ε//) ένεστώτα ή μέλλοντα. Narrant illum, qvoties fiIiura con-
spexisset, ingeniuisse (έν τή οριστική ingemiscebat, qvolies fili-
ura conspexeral)' 'διηγούνται ότι εκείνος έστ έναζεν, όσάχις ήθε,Ιεν
ίδεΤ τόν ν ιόν αύτοϋ Και έν τή παθητική φωνή δ παρακείμενος τής α-
παρεμφάτου μετά τοϋ fuisse επέχει τόπον παρατατικού, σημαίνον-
τος τό συνεχές τής πράξεως ή διαρκούσαν κατάστασιν, ώς και έν τή
οριστική μετά τοΰ fui ή eram (βλ. §. 204). Dico Luculli advenfu
maximas Milhridalis copias omnibus rcbus ornalas alqve in-
structas fuisse (Κικ. υπέρ τοΰ Μαν. νομ. 8'. Εν τή οριστική" copiae
ornatae atqve instructae erant)· Λέγω, οτι κατά τήν έ.ίευσιν τοϋ
ΛονκοΰΛΛου αί τοϋ Μ. ιθριδάτον μέγισχαι στρατιωτικαί δννάμεις
ήσαν κεκοσμημέναι και παρεσκευασμέναι μέ πάντα τά ά)~αγκαΤα.
Διά τοΰ ,αύτοΰ τρόπου σημαίνεται ένίοτε και ή τοϋ παθητικοΰ ύπερ-
συντελικοϋ έννοια. Nego litteras jam tum scriptas fuisse' άμνοΰ-
μαι, ότι τότε ήδη ήτο γεγραμ μένη ή έ.τιστο.Ιή.

β'. Εν^παοεμφατική προτάσει, άπο παρωχημένου χρόνου ή ιστο-
ρικού ένεστώτος έξαρτωμένη, τίθεται ό άπαρεμφατικός ένεστώς,
παρακείμενος κα: μέλλων" ές ών ό μέν ένεστώς σημαίνει τό έν τω
παρωχημένο) της κυρίας προτάσεως χρόνο) διαρκούν, ό δε παρακεί-
μενος τό τετελεσμένον ήδη, και ό μέλλων τό τότε μέλλον, άνθ' ών
έν οριστική έγκλίσει ήθελε τεθή <5 παρατατικός, ό ύπερσυντελικός
και <5 μέλλων. Dicebat, dixit, dixerat se timere (παρατατ. ort
έφοβεΐτο), se limuisse, deceptum e-sse (ύπεοσυντελικός* ότι είγε
ψοβηθή, άπατηθή), se venluram cssc, deccptum iri (μέλλων" ort
ήθε.Ιεν έΛθεϊ, άπατηθή).

Σημ. Μετά το έν τή κυρία προτάσει memini, όπερ εχει σημα-
σίαν ένεστώτος (βλ. §. 62), έπεται έν τή άπ' αυτής έξαρτο>μέντ, ά-
παρεμφατική ένεστώς' Memini Catoneia auno anle, qvam cst
mortuus, mecum et cum Scipione disserere (Κικ. Ααιλ. 3), έ>-
θυμοϋμαι ότι ό Κάτων, άνετος πριν άποθάνη, διε.Ιέχθη μετ* εμον
και τοΰ Σκηπίωνος. Ενίοτε δέ καί παρακείμενος* Meeninislis mc
ita initio dislribuisse causam (Κικ. Ρο)σ. Αμ. 4-2)" ένθυμεΐσθε ότι
όντως εν αργή διήρεσα τήν νπόθεαιν. ΤΤρβ. Δ. Γ. §'. 408 σημ. β'.
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260. Αντί τού ενεργητικού καί παθητικού άπαρεμφατικού μέλ-
λοντος ευρηται πολλάκις περιγραφή αυτού διά τού fore (κ*ί ένίοτε
διά τού futurum esse), ut (amem ή amer)· οίον, clamabant ho-
mines, fore, ut ipsi sese dii immortales ulciscerentur (Κικ. Βέ£ρ.
4. 40.)' έφώναζον οί άνθρωποι, οτι αυτοί οί άθάνατοι θεοί θέλουσιν
έκδικηθή εαυτούς' καί μάλιστα τών ρημάτων, τών μή έχόντων σου-
πίνον και μέλλοντα μετοχής. Yideo te velle in ccelum migrare.
Spero fore, ul contingat id nobis (Κικ. Τουσκ. 1, 34)'. Βλέπω, ότι
θέλεις r άπέλθ((Q είς ούραι όν'Ελπίζω, οτι θέλοιιεν έπιτύγει τούτου.

Σηυι. Τό fore μετά παρακειμένου μετοχής παθητικών και αποθε-
τικών ρημ.άτων έχει σημασίαν τετελεσμένου μέλλοντος* Carhtagi-
liienses debelialum mox fore rebaiUuv (Αιβ. 23, 13), οί Καρχη-
δόνιοι ένόαιζον, ότι μετ' ολίγον θέλει είσθαι τετελεσμένος ό πό-
λε//ος. Iioc dico, me satis adepium fore (Κικ. ύπέο-Σύλ. 9.),
Τούτο λέγω, ότι ίχανόν θέλω έχει χατορθώσει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΚΑΤΟΝ.

ΠΕΡΙ ΣΟΓΠΙΧΟΤ, ΓΕΡΟΓιΧΔΙΟΓ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΙΚΟΙ' ΕΠΙΘΕΤΟΓ.

§. 261. Τό πρώτον τ) έν εργητικόν σουπινον συντάσσεται μετά
ρημ.άτων κινήσεως σημαντικών, καί σημαίνει τόν σκοπόν τής κινή-
σεο^ς. Fabius Pictor Delphosad oraculum missus est sciscila-
tum, qvil)us precibus dcos ρossent placare (Ai£. 22, 57)' όΦά-

6ιος ΙΥίκτωρ έστάλη είς Α ελφους προς το μαντεΐον, ίνα ερώτηση
διά τίνων δεήσεων ήδύναντο νά έζιλεώσωσι τους θεούς. Lacedai-
monii senemsessum receperiml (Κικ. Κατ. Πρεσβ. 1S), οί Λακε-
δαιμόνιοι ε δέ χθησαν τόν γέροντα ϊνα χαθήση παρ αύτοις.

Σημ. ώ. Τήν εννοιαν τού τέλους καί'τού σκοπού έκφέρουσιν άλλίος
διά τελικής προτάσεο^ς με τό ut και οποτακτικής (§. 215), ή διά τής
ad μετά μετοχικού επιθέτου (ad ludos speclaodos, ϊνα θεώρηση
τους άγώνας)' ένίοτε δέ καί διά τού ενεργητικού μέλλοντος τής με-
τοχής (spectatiirus, θεωρήσων), ή διά τού causa μετά γενικής γε-
ρουνδίου (spectandi causa, τοΰ θεωρήσαι ενεκα). Οί δέ ποιηταί με-
ταχειρίζονται ένίοτε κατά μίμησιν τών Ελλήνων άπαρέμφατον άντι
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σουπίνου. Proteus pecus egit altos visere montes (όρατ. 'φδ. 1,2,
7), ό ΓΓρωτεύς ώδήγησε τό αύτοϋ ποίμνιον,ϊνα ίδή τά ϋψη.ΐά ό'ρη{1).

Σημ. β\ Αέγουσι προς τούτοις' Dare alicui aliqvam niipiiim,
είς γάμον διδόναι ?) ύπανδρεύειν τινά. Τά δέ.οο ultum, eo per-
dilum, σημαίνουσιν ο,τι καί τά perdo, ulciscor.

§. 262. Τό δεύτερον ή παθητιχόν σουπϊνον συντάσσεται μετά.
έπιθέτων, προςδιορίζον τήν εννοιαν αυτών, οπο^ς το παθητικόν καί
ένεργητικόν ενίοτε άπαρέμφατον παρ' Ελλησι μετά έπιθέτων συντασ-
σόμενον. Honestam, turpe factu, κα.ϊόν, αίσχρόν πραχθήναι.
Qvid est iam jucundu/n cogiiilu atqve auditu qvam sapienli-
bus sententiis gravibusqve verbis oruala oraiio ? (κικ. περί ρητ.
1, 8), τί είναι τοσούτον τερπνόν γνωσθ ήναι ή άχουσθήναι, όσον
Λόγος χεχοσμημένος μέ σοφάς γνώμας χαί σεμνάς Λέξεις ; Mira-
bile visu, dictu κττ. θαυμαστόν ίδεΐν, ειπείν (2).

Σημ. ά. Επίθετα τινα καί μάλιστα τά ουδέτερα facile, difiicile
καί proclive συντάσσονται μετά σουπίνου άνθ' ού άλλως ήθελε τεθή
ένεργητικόν άπαρέμφατον ώς υποκείμενον αυτών. Diffieile dicta
est, qvanloperc coueiliet lioraines comilas afTabilitasqve scr-
monis (—clicere. Κικ. περί καθ. 2, 15), δύσχοΛον είναι νά είπΤ\
τις πόσον συνδέει τους ανθρώπους ή φιΛοφροσυνι) χαί εύπροσηγο-
ρία. Ούτω συντάσσονται καί τά fas δσιον, nefas, άνδσιον. Nefas
est dictu, miseram fuisse Fabii Maximi senectutem (Κικ. Κατ.
Πρεσβ. 5), άνδσιον είναι νά ειπωμεν, οτι τοΰ Φαβίου Μαξίμου τό
γήρας ήτο άθ.ΐιον.

Σημ. β. Σπανίους έπεται σουπϊνον μετά τά επίθετα digilUS και

(1) Ηενοφών το ήμισυ τοΰ στρατεύματος κατέλιπε φυλάττειν το στρατό—εδον
(3. Άν. 5, 2, Ί)· Οί 'Αθηναίοι δέκα τών νεών προύπεμ.ψαν είς τόν μέγαν λιμένα
πλεΰσαίτε καί κατασκέψασθαι (=πλευσομένας καί κατασκεψομένας), ή τι ναυτι-
κόν έστι καθειλκυσμένον (θουκ. 6, 50).

(2) Τό σουπίνον τούτο είναι κυρίως αφαιρετική πτώσις ρηματικού ονόματος
τής δ' κλίσεως, τό κατά τι σημαίνουσα (ό'ρα§. Ιί2). Οί "Ελληνες μεταχειρίζονται
άντ'αύτοΰ μετά επιθέτων άπαρέμφατον.. Λόγοι εμοί μεν αναγκαιότατοι προειπείν,
δμίν δέ χρησιμώτατοι άκοΰσαι (Δημ. 21, 24). Λόγος δυνατός κατανοήσαι (Πλ.
Φα(δ. 90) Κύνες άμορφοι καί αίσχραί όράσΟαι (Ξ. Ιΐυνηγ. 3. 3).
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indignus. Niliil dictu dignurn, άντί nihil dignura, qvod dica-

tur (Αιβ. 9, 43), ονδέν άξιον ειπείν.

Σημ. γ . Την εννοιαν τού σουπίνου τούτου δηλοϋσι πολλάκις διά
της προθέσεως ad μετά τοϋ γερουνδίου και μάλιστα μετά τά έπί-
θετα facilis, difficilis jucundus. Res facilis ad intelligentum,
ίτραγμα ενχοΛον .προς τό έννοηθήναι. Πρβ. Δ. Γ. §. 412.

§. 263. Τό γεροννδιον επέχει τόπον ονοματικού ενεργητικού ά-
παρεμ,φάτου έν τα"ΐς πλαγίαις πτώσεσι" διότι ή λατινική γλώσσα μή
έχουσα άρθρον σημ,αίνει τάς μ,έν πλαγίας πτοήσεις τούτου διά
τοΰ γερουνδίου, τήν δέ σνομαστικήν διά τοϋ απαρεμφάτου τοϋ
ρήματος. Οτα.ν όμως το γες>ούνδιον ηναι ρήματος ενεργητικού,
ν,αί ώς τοιούτο έπρεπε νά συνταχθή μετά αιτιατικής, μετα-
χειρίζονται άντ' αυτού συνηθέστερον τό μετοχικόν επίθετον, τήν
δέ αίτιατικήν εκείνου τρέπουσιν είς τήν αυτήν τοϋ Ιπιθετου τούτου
πτώσιν, ην άπαιτεΤ ή συντακτική αυτού λέξις. Διό άντί νά ειπωσι
consilium capiendi urbem, τό σχέδιο ν τοϋ χυριενσαι τήν πόΛιν,
καί perseqvendo hostes, διά τοϋ καταδιώκειν τούς έχθρονς, λέ-
γουσι consilium υrbis capiendae, perseqvendis boslibus. όςχύ-
τοις προτιμώσι άντί της αιτιατικής και ένίοτε άντί τής αφαιρετικής
τοϋ γερουνδίου ενεργητικών ρημάτων μετά προθέσεων· συνημμένων
τάς αύτάς τοϋ μετοχικού επιθέτου πτώσεις. Οθεν άντί νά ειπωσιν
ad placandum deos, πρός τό έζοΛεώσαι τονς θεούς, κα£ in lau-
dando viclorem, έν τώ έπαινεΐν τόν πκητήν, λέγουσιν ad pl&can-
dos, in victove laudando. Ετι δέ καί ή δοτική τοϋ γερουνδίου μετά
αιτιατικής είναι σχεδόν άχρηστος.

Σημ.. Είς τάς λοιπάς δε περιπτώσεις, όπου πρέπει νά τεθή γενική
η αφαιρετική άνευ προθέσεως, είναι αδιάφορος ή εκλογή τοϋ γερουν-
δίου μ,ετά αιτιατικής ή τοϋ μετοχικού έπιθέτου. Οθεν τινές μέν με-
ταχειρίζονται έν ταΐς περιπτώσεσι ταύταις συχνότερον τό γερούν-
διο ν η το μ,ετοχικον επι θετον, δ δέ Κικέρων καί Καίσαρ τό επίθετον
τοϋτό. Οπου ομως τό άντικείμ,ενον είναι ούδέτερον επίθετον η άν-
τωνυμ,ία, προτιμ-άται συνήθο)ς τό γερούνδιον" όθεν λέγουσι studiuiB
aliqvid agendi, σπονδή πρός τό πράζαί τι. falsum fatendo, διά
τοϋ Λέγειν ψενδος' έκτος οπου τό επίθετον εχει καθολικήν εννοιαν-
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ως studium veri inveniendi, ή σπονδή προς τό άνευρίσκειν τήν
άλήθειαν. Πρβ. Α. Γ. §. 413.

§. 264. Κατά ταύτα λοιπόν ή μέν γενική τον γερουνδίου μόνου
>:αί ή τοΰ μετοχικού επιθέτου τών ενεργητικών ρημάτων μετά τού
αντικειμένου του έπεται ώς ή έξ αντικειμένου γενική μετά τά έν§. 106
ουσιαστικά καί επίθετα, καί ώς ή διορις-ική γενική μ.ετά τά έν 109
ουσιαστικά. Cum spe vincendi abjeeisli eliam pugnandi cupidi-
tatem (Κικ. πρός τους Οίκ. 4, 7), μετά τής ελπίδος τοϋ νικαν ά-
πέβαλες καί τήν έπι-θνμίαν τοϋ μάχεσθαι. Poteslas milii dala est
augendae digoitalis tuse (αυτόθι 10, 13), μοί εδόθη εξουσία τοΰ
ανζήσαι τό σόν άζίωμα. Perilus naudi, έμπειρος τοϋ κολνμδάν.
Neuter sui pretegendi corporis memor eral (Αιβ* 2, 6), ουδέ-
τερος ένεθνμεΐτο νά καλύ^η τό σώμά τον. Μετά τοϋ μετοχικού επι-
θέτου τίθεται πάντοτε άντί τής αιτιατικής se ή γενική τοϋ ου-
δετέρου sui, κατά τά έν §. 113 ρηθέντα, επί ενικού καί πληθυντικού
αριθμού άδιαφόρως. Principes civitatis non tam sui conservandi
qvam tuorurn consiliorum reprimendorum causa Roma pro-
fugeruDt (Κικ. Κατ. 1, 3)' οί της πόλεως πρώτοι άπήλβον έκ Ρώ-
μης όχι τοσούτον ϊνα σώσωσιν έαντούς, όσον ινα περιστείλωσι τά,
σά σχέδια. .

Σημ. Ουσιαστικά άλλως μετά γενικής συντασσόμενα, όταν εύρί-
«κωνται μετά τοϋ esf, δέχονται άπαρέμφατον συνηθέστερον. Tem-
pus est abire, είναι καιρός τοϋ άπέρχεσθαι. Coosilium. esl (—~
decrevi) exitum exspectare, ή έμή γνώμη είναι ν<ι περιμένω τό
τέλος. Ώςαύτως καί τό consilium capio συντάσσεται συνήθους μετ'
απαρεμφάτου. Galli consilium ceperunt ex oppido profugcre
(Καισ. Γ. Π. 6. 26), οί Γάλλοι απεφάσισαν νά ςρνγωσιν έκ τής
πόλεως. Ετερα τινα βλ. έν τη Α. Γ. §. 417 μετά τών σημ..

§. 265. Αοτική γεροννδιον ί) μετοχικού έπιθέτον τών ενεργητι-
κών ρημάτων (§. 236) συντάσσονται φράσεις καί ρήματα, άτινα
δέχονται τό δεύτερον άντικείμενον κατά δοτικήν (ώς τά optfram
dare alicui,- diem dicere, locum capere) καί έπίθετα, σημαίνοντα
πρόςφορον, κατάλληλον ποός τι. Consul placandis dis dai operam
(Αιβ. 22, 2)} ό ύπατος ασχολείται πρός έξιλέωσιν τών θεών. Ge-
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bus armorum aptum legendis corporibus (Λιβ. 32, 10), χα·
τάλληλον είδος ο π Α ω ν είς τό καλύπτειν τά σώματα. Αλλά μετά
τοιαύτα επίθετα έπεται συνηθέστερον ή πρόθεσις ad μετά αιτιατι-
κής γερουνδίου. Σκοπόν ή προορισμόν σημαίνει ή δοτική τού γερουν-
δίου ή μετοχικού επιθέτου μ,ετά ονομάτων λειτουργίας ή αρχής ση-
μαντικών, καί μ.άλιστα μετά τών συνθέτουν έκ τού vir. Curalor
rouris reficiendis, έπιμιλητής της τών τειχών ίπισκευής. Βλέπε
καί τινας άλλας συντάξεις έν τή Δ. Γ. 415 μετά τών σημ..

§. 266. Αιτιατική γερουνδίου ή μετοχικού επιθέτου^ μετά ου-
σιαστικού συνημμένου, ευρηται μόνον μετά προθέσεων καί μάλιστα
μ.ετά τής ad καί σπανιώτερον μετά τής iQter, εν ώ, καί ob. Breve
tempus aetaiis satis loogum est ad bene honesU-qve vivendum
(Κικ. Κατ. Πρεσβ. 19), /βραχύς χρόνος βίου είναι αρκετά μακρός
πρός το καλώς καί έναρέτως ΐ,ήν. Cicero inler agendum nuii-
qvam est destitutus scienlia juris (Κυντιλ. 12,3, 10), ούδέποιε
ό Κικέρων έν τ ω πράττειν τά πολιτικά άτιε μακρύν δη τής του δι-
καίου έπιστήμης. Flagitiosum est ob reoi judicandam pecuniam.
accipere (Κικ. Βερ^. 2, 32), αίιΤχρόν τό ενεκα δίκης λαμβάνειν
χρήματα.

§. 267. Α φαιρετική γερουνδίου ή μετοχικού έπιθίτου ευρηται η
καθ έαυτήν, μέσον όργανον καί τρόπον σημαίνουσα, ή μετά τών
προθέσεων in, ad, de, ex. Omnis loqveadi eleganlia augelur
legeodis oratoribus ei poelis (Κικ. περι ρητ. 3, 10), άπασα ή
τοΰ Λόγου χάρις αυξάνει διά τής αναγνώσεως τών ρητόρων καί
ποιητών. In voluplate spernenda virius vel maxime ceruitur
(Κικ. Νομ.. 1, 19), έν τή καταφρονήσει τών ηδονών καθοράται μά-
λιστα ή αρετή. Summa voluptas cx discendo capitur (ό αυτός
περί Τελ. 5, 18), μεγίστη-/ ήδονήν αίσθανόμεθα έκ του μανθάνειν'
L. Cornelius, complexus Appium, ηοη, cui simulabat, cousu-
lendo, diremit cerlaaien (Κικ. 3, 41)" ό Λεύκιος Κορνήλιος, έ-
ναγκαλισθείς τόν "Άππιον, έπαυσε τόν αγώνα, μή μεριμνών περί
ού έδείκνυεν ότι μεριμνά. Βλ. Δ. Γ. §..416 μετά τών σημ.

Σηα. Οί Λατίνοι ποιηται κατά μίμησιν τών Ελλήνων συνάπτου-
σιν ένίοτε άπαρέμ.φα.τ ο ν μετά ουσιαστικών και του esl; μετα έπι~
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θέτων καί ένίοτε μετά ρημάτων, άνθ' ου έν τω πεζώ λόγω τίθετ&ϋ
τό γερούνδιον κατά γενικην ή ετέραν πτώσιν μετά τών προθέσεων
ad καί ίη. δοα τά παραδείγματα έν τή Δ. Γ. §. 419.

§. 268. Τό έκ μεταβατικών ρημάτων μετοχικόν έπίθετον αντι-
στοιχεί τοις εις τέος Ιπιθέτοις τής ελληνικής κατά τε τήν σημασίαν
καί τήν σύνταξιν' επειδή δηλοΐ τό πρέπον, δέον καί όφειλόμενον γε-
νέσθαι, τό δέ ύποκείμενον δέχεται κατά δοτικην (1). Ager co-
lendus, Ut fruges ferat, ό αγρός πρέπει νά χαΛλιεργήται, ϊνα <ρέρτ)
καρπούς. Tria rideoda suni oratori, qvid dicat et qvo qvid-
qve Ioco et qvomodo (Κικ. ρΓητ. 14), εις τρία οφείλει ν άποβλέ-
πτ\ ό ρήτωρ, τί θέλει είτχεί ποϋ- έκαστον καί πώς. VideO rem.
omiUendara esse, βλέπω ότι πρέπει νά παραλείψω τό πράγμα.

§. 269. Αμεταβάτων βημάτων, ών τό έπίθετον τούτο είναι άλ-
λως άχρηστον, άπαντάται αυτό ένίοτε κατ' ούδέτερον μόνον γένος
μετά τοϋ cst ώς απρόσωπος έκφρασις (οίαί εισι καί αί τριτοπρό-
σωποι τών αυτών ρημάτων, vcnilur, ventum est κτλ. βλ. §. 98),
σημαίνουσα απλώς ότι πρέπει νά έκτελεσθή τό περί οϋ ό λόγος. Ργο-
ficiscendura mihi erat illo ipso ώφειλον ν' άπέΛθω χατ αυ-
τήν έκείνην τήν ήυέραν. Ulendum erit viribus, πρέπει νά γείντ)
χρησις τών δυνάμεων. Obliviscendum tibi injuriarum esse cen-
seo, νομίζω ότι πρέπει νά λησμονήσητ τάς άόιχίας (2).

Σημ. ά. Οί άρχαιοτεροι σχημα τί ζο υ σι ν ένίοτε καί από μεταβατι-
κών ρημάτων τοιαύτας άπροσώπους φράσεις, προςθέτοντες και αι-
τιατικην αντικειμένου. Mihi hac Docle agilandum est vigilias
(Πλαυτ. Τριν. 4, 2, 27), αντί raihi hac nocle agitaadae sunt vi-
giliae, τήν νύχτα ταύτην πρέπει νά φυλάξω φυλακήν.

Σημ. β'. Οταν τό ρήμα συντάσσηται μετά δοτικής, τότε συμπί-

(1) "Ορα Άσωπ. μικ. συν-. Τμ. Α'. Κεφ. 1Η'. §. 2ο.

(2) Ού μόνον από αμεταβάτων, άλλά καί άπο μεταβατικών ρημάτων σχημα-
τίζουσιν οί "Ελληνες τοιαύτας άπροσώπους οράσεις μέ τό έπίθετον τοΰτο κατ*
ούδέτερον γένος εκφερόμενον. Ττέον εστίν. Ιτέα εστίν. — Έπιχειρητέον τώ
εργω. Έπιμελητέον τών βοσκημάτων. Άσκητέον τήν σοφίαν. Τους παΓδας είς
τον πόλεμον άκτέον καί γευστέον αίματος (Πλ. Πολ. 537). Πρβ. Άσωπ, Κεφ.

ΙΗ'. §. %6.
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πτουσι δύο δοτ'. κ αϊ μία τού υποκειμένου και έτερα τού άντικειμένου»
Προς αποφυγήν συγχύσεως ομως άποφεύγουσιν όσον οίον τε τήν συμ-
πτωσιν ταύτης, τοέποντες άλλοος τον λόγον.

§. 270. Τό αύτο έπίθετον προςτιθέμενον εις τά ρήματα do, δίδω,
mando, trando, παραδίδω, inipono, επιβάλλω, relinqvo, παpci-
Αίΐπω, propono, προτζίνω, καί λοιπά τοιαύτα, σημαίνει τόν σκοπον
πρός ον δίδεται τι. Anligonus Eumenem mortuum propinqvis
sepelicndum tradidit (Kopv. Εύμ. 13)' ό Αντίγονος παρεδωκεν
εις τους συγγενείς τον Ευμενή νεκρόν, 'ίνα ένταψιάσωσιν. Ούτοι και
τό μετά τού curo, επιυε.Ιονιιαέ' C&sar pontem in Arari facien-
dura curat (ί^αισ. Γ. Πολ. I, 13), ό Καίσαρ επιμελείται νά χατα-
σχενασθτ) γέφυρα επί του * Αραρος. Βλ. καί τινα ς άλλας συντάξεις
τούτου έν τή Α. Γ. §. 422 μετά τών σημ.. (1).

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Α ΕΚΑΤΟΝ ΠΡΩΤΟΝ.

ΠΕΡΙ ΤΉΣ ΜΕΤΟΧΗΣ.

§. 271. Η λατινική γλώσσα εχει τρεις μόνον μετοχάς. Επειδή, έν
μέν τή ενεργητική φωνη εχει ένεστώτα κάΐ μέλλοντα, έν δέ τή παθη-
τική μόνον παρακείμενον. Αλλά καί τάς όλίγας ταύτας δέν μετα-
χειρίζεται τοσούτον συχνά, οσον ή έλληνική τάς ιδίας, διότι, σα-
φήνειαν θηρεύουσα, εκφράζει τήν εννοιαν αυτών δι' αναφορικών προ-
τάσεων ή δι' άλλο^ν περιφράσεων. Πολλάκις όμως είσίν έν βοήσει,
και αί μετοχαι αύται, σημαίνουσας ώς καί αί έλληνικαι, χρόνον,
τρόπον καί άλλους προςδιορισμ.ούς τής κυρίας προτάσεως, οίον, αί-
τίαν, ά©ορμ.ην, .-'έναντίωσιν, ύπόθεσιν, σκοπόν. Omno malum nas-
cens facileropprimilur; inveteratum fit plerumqve robustius
(Κικ. Φιλιπ. δ, 11)-νπα>· κακόν γεννώιιενον piv ευκόλως περιστέλ-

; V ; - 'ο. At-, ·

(I) Οί cΈλληνες Ιττιφέρουσι μετά τοιαύτα ρήματα άπαρέμφατον ή μέλλοντα
μετοχής. Βοιωτοί, τους ιππέας παρείχοντο τοίς Πελοποννησίοις ξυστρατεύειν
(θουκ. 2, 12) η ςυστρατεύσον-τας. Παρέχω Ιμαυτόν τέμνειν καί καίειν (Ολ.
Γοργ. 4-80). Εί βουλοίμεθά τω επ-.τοέψαι τ:αϊοας παιοεΰσαι, άρ' ά£ιόπιατον. είς
ταύτα ήγησαίμεθ' αν τόν άκοατή (Ξ. Άπα, 1, 5. 2).

(ΛΑΤ. ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΙ) 18.
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λ,-ται, παλαιωθέν δέ γίνεται ώς επί τό πλείστον ίσχνρότερον. Μί-
sn um est niiiil proficicntem angi (Κικ. περί φύσ. θ. 3, 6), δεινόν
είναι νά θλίβηταί τις μηδέν προκύπτων. Dionysius tyrannus
cultros metuens (αιτίαν) lonsorios candeuti carbone sibi adu-
xebat capillum (6 αύτ. περί καθ. 2, 7)' Αιονν-σιος ό τύραννος^
φοβούμενος τά τών κουρέων μαχαίρια, κατάκαιε τήν κόμην τον μέ
διάπνρον άνθρακα. Risus saepe ita repente ernmpit, ut eum
cupientcs (καίτοι) tenere neqveamus (ό αυτ. περί ρητ. 2, 58), ό
γέλως πολλάκις ούτως αίφνης εγείρεται, ώστε και θέλοντες δέν
δυνάμεθα νά καθέΕωμεν αυτόν. Dionysius Iwranuus, Suracusis
expuJsus, CorinlJii pueros docebat (6 αυτός Τουσκ. 3, 12), Διο-
νύσιος ύ τύραννος, έπειδή έζεόλήθη τών Συρακουσών, έόίύασλτε^*
έν Κορίνθω παΐδας. Βλ. Δ. Γ. §. 424 (1).

Σ·/)μ. ά. Εκ δύο ποάξεο)ν συγχρόνους γινομένων, ή μέν εκφέρεται:
ενίοτε μετοχικώς ή δέ είς ορθόν ρήμα' Caesar ccleriter aggressns
Pompejanos ex vallo delurbavil (Καισ. Εμφ. Πολ. 3, 57), 6
Καίσαρ προςβχλών ταχέως τους τοϋ Πομπήιου, έ ζ έβαλε ν έκ τοϋ
χαρακώματος αύτούς.

Σημ. β . Πρός σαφεστέραν δηλ ω σι ν τής σημασίας τής μετοχής
προςτίθενται πολλάκις (ουχί όμως παρά Κικέροννι) είς αυτήν τά μό-
ρια qvacnqvaro, qvamvis, qvasi, lanqvam, velut, non aule
(ρrius) qvam, δι' ών δηλοΰται άντίθεσις, σύγκρισις καί χρονικός
διορισμός. Caesarem miiites, qvaruv/s recusaDtem, ultro in Afri-
cam sunt seculi (Συετ. Ιουλ. 70), τόν Καίσαρα, καίτοι μή 0έ.1ον-
τα, ήκολονθησαν. οί στρατιώται αυτόκλητοι είς τήν νίφρικήν (2).

§. 172. ό ενεργητικός ένεστώς καί ό παθητικός παρακείμενος τής
μετοχής έχει πολλάκις άπλοϋ επιθέτου σημασίαν* ώς carbo ar-
deus, διάπυρος άνθραξ. Ordo cst recla qvsedam collocatio,
prioribus seqventia anneclens (Κυντ. 7, 1, 1), τάξις είναι ορθή
τις σννθεσις, τοις προτέροις τά επόμενα συνδέουσα. Οθεν αί τοιαυ-

(1) Βλ. Άσο)-, μικ. συντ. Τμ. Α'. Κεφ. ΙΙΓ.

(2) Ούτω καί οί "Ελληνες συνάπτουσι μετά μετοχών τά μόρια άτε, άτε δή,
οίον, οία 07), ώς, καίπεο, καίτοι, ττοος σαοεστέοαν δήλωσιν τής σημασίας αυτών.
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ται μ.ετοχαί δέχονται καί βαθμούς παραθέσεως (βλ. 2S), καί α
ενεργητικός ένες-ώς συντάσσεται τότε ώς απλούν έπίθετον μετά γε-
νικής, ουχί δέ μετά αιτιατικής όπως συντάσσεται τό ρήμα. 0 δέ
παρακείμενος πολλών ρημάτων, κατ' ούδέτερον γένος άπαντώμενος^
εχει όλο^ς ουσιαστικού σημασίαν' οίον, pecealum, άμάρτημα, pa-
etuin, συνθήκη, volum, είχ??· οί δε dictum, ρήσις, faetum, πρά-
ξις, respoasum, άπόχρισις, απαντώνται πού μεν .απλώς ώς ουσιαστι-
κά,. πού δέ ώς μετοχαί μετά επιρρημάτων" ώς prseclare factum,
Λαμπρά πράζις, καί recle facla, ορθώς πραχθέντα' forlia facta,
γενναΤα έ'ργα, καί facete dictuni, άστείως ρηθέν.

§. 273. 0 παρακείμενος τής μετοχής μετά ουσιαστικού συντασ-
σόμενος σημαίνει πολλάκις όχι ποιότητα ή κατάστασιν τού ουσια-
στικού, αλλ' επέχει τόπον απλού ρηματικού ουσιαστικού. L. Tar-
qvinius missum se dicebal, qvi Calilinse nuntiaret, ne eum
Lentulus et Cethegus deprehensi terrerent (Σαλλ. Κατ. 48), ό
Λεύκιος Ταρχννιος έ'λεγεν, οχ ι επέμφθη ϊνα φέρη τήν εϊδησιν είς
τόν Κατιλίναν, όιά νά μή ταράζει αυτόν ή τοϋ Λεντλου καί Κε-
θήγου φυΛάκισις. Regnalum est RoaaiE ab condita urbe ad li-
beratam annos duceDfos qvadraginfa qvaUuor (Αιβ. 1, 60), ή
* Ρ ώμη έΰασιλεύθη άπό τής χιίσεως τής πόλεως μέχρι τής άπό τών
βασιλέων ελευθερώσεως 244 ετη. Ante, Post Christum Dalum,
πρό, ή μετά την γέννησιν του άριστον.

Σημ.. ά. Τοιούτων μάλιστα ρημ-άτων ό παθητικός παρακείμενος
εχει τήν σημ,ασί αν ταύτην, ων τό σύστοιχον ρηματικό ν ούσιαστικόν
δεν είναι έν χρήσει" ώς τό τών ρημ,άτο^ν condere, κτίζειν, interfl-
cere, φονεύειν, nasci, γεννάν.

Σημ. β'. Το ρήμα habeo, μ,ετά τού μετοχικού παρακειμένου επέ-
χει πολλάκις τόπον ενεργητικού παρακειμένου* δήλοι όμως συνάμα
καί διαρκούσαν κατάστασιν. Επειδή τό babeo aliqvid perspeclum
σημαίνει ού μόνον perspexi, είΰον ή έωρακα, αλλά καί οτι εχω τι
πρό τών οφθαλμών, καθορώ έ'τι τό πράγμα. Verres deorum tem-
plis bellum semper kabuil indiclum (Κικ. Βέ^ρ. 5, 72), ό Βέρ-
ρης είχεν άείποτε κεκηρυγμένον πόλεμον κατά τών ναών τών θεών.

§ 274. Μετοχή, χρόνον σημαίνουσα, αίτίαν, τρότον, ύττόθεσιν ή



270 ΜΕΡΟΣ Br, ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΝ.

άλλον τινά τοιούτον προςδιορισμδν της κυρίας προτάσεως, εκφέρεται
αύτη τε και τδ υποκείμενον αυτής άφαιρετικήν απόλυτον λε-

γομένη ν, μάλιστα αταν τδ υποκείμενον αυτής είναι διάφορον τού της-
κυρίας προτάσεως (1). Homerus fuit el Hesiodus ante Romarn
conditaoi, Arehiloehus regnante Romulo (Κικ. Τουσκ. έν αρχή)'
β "Οαηρος xac ό 'Ησίοδος έζησαν προ της κτίσεως τής 'Ρώιιης, ά
*Αρχίλοχος βασιλεύοντος τοϋ 'Ραμύλου. Qvaeritur lUrum
nmndus terra slanie circumeat, an mundo stanle terra ver-
talur (Σενέκ. φυσ. £ητήμ» 7, 2)' ζητείται, πότερον περιστρέφεται ό
κόσμος ήρεμούσ?)ς τής γης, η ή γη στρέφεται ακινήτου μένοντος τον
κόσμον. Αλλά καί επί ταυτοπροσωπίας μεταχειρίζονται πολλάκις
τάς άπολότυς αύτάς άφαιρετικάς, καί μάλιστα οταν η μετοχή ση-
μαίνη πραξιν προγενεστέρων τής έν τή κυρία προτάσει μνημονευο-
μένης' έπειδή άντί τοϋ ελλείποντος ενεργητικού παρακειμένου και
άορίστου τής μετοχής τρέπουσι τον λόγον είς παθητικήν φωνή ν, θέ-
τοντες τον παθητικόν παρακείμ.ενον τής μετοχής και άλλάσσοντες
τδ υποκείμενον. Vercingelorix, couvocalis suis clientibus, fa-
cile incendit eos (Καισ. Γ. Πολ. 7, 4)* ό Βε ρκιγγέτοριΕ, συγκα-
λέσας τονς ίδίονς πελάτας, ευκόλως ερεθίζει αντονς. Cognilo
Csesaris adventu, Ariovistus legatos ad eum railtit, γ ν ους τήν
τον Καίσαρος έλευσιν, πέμπει πρός αύτόν ό Α ριόδιστός πρεσΰεν
τάς. Κατά τούτον τον τρόπον άναπληροϋσι πολλάκις τήν έλλειψιν
τών χρόνοίν τούτων' τής μετοχής, όταν όμως τών τοιούτων άφαι-
ρετικών τδ υποκείμενον ήναι διάφορον τοϋ της κυρίας προτάσεως,,
τότε προςτίθεται αύτδ κατ' άφαιρετικήν μετά της ab. Εάν δέ ην α ι.
αύτδ τδ τής κυρίας, τότε παραλείπεται όλως, ώς έν τω ήγουμ.ένω
παραδείγματι, ή παρεντίθεται μ.εταξύ τών άφαιρετικών. His Gaisar
cognilis milites aggerem coraportare jubet (Καισ. Εμφ. Πολ,
3, 62), ταύτα γνονς ό Καίσαρ (ή πρός λέξιν, τούτων γνωσθέντων),
διατάσσει τονς στρατιωτας νά σνγκομίσωσι χώμα.

Σημ. ά. Ενίοτε έπιφέρουσι μ.ετά τήν απόλυτον άφαιρετικήν τά

(ί) 'Αντίστοιχος τής άττολύτου ταύτης άφα'.ρετικτ,ς ίΤναι ή τταρ' "Ελλησι γε-
νική ά—άλυτος λεγομένη, περί ής #ρα Άσωπ. Τμ. Α'. Κεφ. 1Β". 4 6.
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μόρια tum, τότε, tum vero, τότε ΰή, tum deniqve, τότε τέλος,
ι να σημ,άνωσ ιν έμφαντικώτερον, ότι ή δι'αυτής δηλούμενη έννοια
προηγείται τής έν τή κυρία προτάσει. Si?d coufecto prcelio, tum
vero ceru(--res, qvanta vis anirni fuisset in exercilu Catiliana
(Σαλλ. Κατ. 61), άλλά γενομένης της μάχης, τότε όή ήΰύνασο γλ
ΐάης, όπόση τόλμη ήτο έν τω τοΰ Κατιλίνα στρατφ.

Σημ. Ενίοτε ευρηται και μετοχή μόνη κατ' άφαιρετικήν άνευ
υποκειμένου ώς άπροσωπος εκφρασις, μεθ' ήν έπεται άπ' αυτής έξαρ-
τωμ.ένη πρότασις, συμπληρούσα τήν εννοιαν αυτής. Ούτως απαντών-
ται κατ'εξοχήν αί μετοχαι οώτχι' audito, άκουσθ έντος, C^gnilo,
γνωσ&ένος, coinperlo, άναχαλυφθ έντος, intel4ectO, έννοηθέντος,
DuntiaVo, άγγελθεντός, pevausso, συγχωρηθέντος *bii ά,λλαι τινέ*.
Alexander audilo, Darium raovisse ab Ecbalanis, fugienlem
iaseqvi pergit (Κουρτ. 5. 34), ό \·4λέ£ανόρος άκουσας, ότι ό Αα-
ρεΐος άνέ£εν£εν από τών \Εκ6ατάνων, έξακολουθεΐ νά όιώκη αυ-
τόν ψεύγοντα. Τό υποκειμενον τών τοιούτων μετοχών ή μένει όλως
αόριστον, ή ορίζεται έκ της σειράς τού «λόγου. Πρβ. Δ·. Γ. 42S
καί έξης μ,ετά τών σημ.

Σημ. γ'. Επειδή δέ ή μ.ετοχή (ens, ών) τού ρήματος sum βίναι
άχρηστος, έκφέρουσι και μόνα ουσιαστικά καί έπίθετα κατ' άφαι-
ρετικήν απόλυτον, 'ένθα ή ελληνική γλώσσα προςθέτει τάς μετοχάς
ο ντο ς, ούσης, κτλ. Sereno qvoqve ccelo, aliqvando donat, καί
αίθριου τοΰ οϋρανοϋ όντος, βροντά ένίοτε. PflUus e^AugllStuS
Cicerone et Anlomo consulibus, έγεννήθη ό Αύγουστος έιχϊ τής
νπατείας τού Κ ικέρωνος καί Αντωνίου. Απανταται δέ ή τοιαύτη
αφαιρετική άνευ μ.ετοχής είς χρονικούς μάλιστα διορισμούς, οίοι ει-
σιν οί ήδη είρημένοι. Ορα άνο^τέρω §. 162.

§. 275. Περί τών έλλειπόντων χρόνων τής μετοχής σημειωτέον^
-<ντι 6 ένεστώς επέχει τόπον παρατατικού, ό παρακείμενος ύπερσον-
τελικού καί ό απλούς μ,έλλων μ,έλλοντος έν παρε>ηλυθότι χρόν«,
οταν τό τής προτάσεως, προςδιορίζει ή μετοχή, £ήμα ηναι πα-
ρωχημ.ένου χρόνου. Haic omnia Titius rautavit me probante,
ταύτα πάντα ρετέβαλεν ό Τίτιος έμοΰ συνο-ΐνούντος, ένθα τό pro-
banle είναι παρατατικός.
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0 παρακείμενος της μετοχής αποθετικών καί ή μ ιαποθετικών ρη-
μάτων εχει σημασίαν πολλάκις μετοχικού ένεστώτος ή παρατατι-
κού, αίτίαν, τρόπον κ. ά. σημαίνων, Csesar, iisdem ducibus usus,
qvi nuntii'venerant, Nurnidas et Cretas sagiltarias subsidio
oppidanis mitlil (Καισ. Γ. Πολ 2, 7), ό Καΐσαη ηγεμόνας έχων
τους αντονς, οϊτινες είχον έλθει άγγελοι, πέμπει Νομάδας και
Κρητας τομάτας πρός έπικουρίαν τών έν τή πόλει. Α7.λά τούτο
γίνεται συνήθως, οτε ή κυρία ποότασις έχει ιστορικόν ένεστώτα, και
οτε ό ένεστώς της μετοχής τών τοιούτων ρημάτων είναι άχρηστος,
ώς ό reor καί soleo. Πρβ. Λ. Γ. §, 241 μετά τών σημ.»

ΤΕΛΟΣ,
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