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« Τό γάρ έξ έκαστης λέξεως παρυφιστάμενον νοητόν τρόπον τινά
στοιχεΐόν έστι τοΰ λόγου, και ώς τά στοιχεία τάς συλλαβάς άποτελεί
κατά τάς έπιπλοκάς, ουτω και ή σύνταξις των νοητών τρόπον τινά
συλλαβάς άποτελέσει διά τής έπιπλοκης των λέξεων* και ετι ον τρόπον
εκ των συλλάβων ή λέξις, ούτως εκ της καταλληλότητος τ&ν νοητών
ό αυτοτελής λόγος.»

('Απολλώνιος Άλεξανδρευς περι Συντάξεως έν άρχη).



ΠΡΟΛΟΓΟΣ.

— ' ΔΙΑ μικρών τίνων μεταβολών καί διορθώσεων επροσπά-
ησα να καταστήσω την εβδόμην ταύτην εκδοσιν του μικρού
μου συντακτικοΰ εύχρηστοτέραν εις τους μεταχειριζομένους
αύτην νέους, οδηγί$ πάντοτε τοϋ διδάσκοντος καΐ τΐί συνδρο-
μή των βιβλίων εις ά παραπέμπονται Εν τούτοις και αυτο2
ούτοι γινώσκουσιν ότι δια των διδακτικών βιβλίων μόνον νύξις
δίδεται προς περαιτέρω μετέπειτα σπουδην, ητις γίνεται διά
της μελέτης των ενδόςων συγγραφέων και ποιητών. Ή τε-
λειοτέρα αΰτη μάθησις άπαιτει βεβαίως κ«ί χρόνον κα2 κόπον
και δαπάνην οό μικράν, αλλά τούτο δεν είναι νέον πράγμα,
άπ Ιναντίας υπάρχει αρχαία και ορθοτάτη παρατηρησις ότι
συν μνρίοις τά χα>1* γίγνεται πονοις και ότι οί xôroc τί-
χζουσι τϊ\γ εύάο&αν (Ευριπίδης).

Οί μετά προσοχής άναγνόντες την εν άρχη του παρόντος
πονήματος προταχθεισαν ρήσιν του 'Απολλώνιου, θεωρούσαν
τ·})ν πλοκην των διά λέξεων έκφερομένων εννοιών προς κατα-
σκευήν αύτοτελους ορθού λόγου ώς την πλοκην των γραμμά-
των πρες σύνθεσιν συλλαβής και την τών συλλαβών προς ούν-
θεσιν λέξεως, γνωρίζουσι σχεδόν τί έστι σύνταξις έν γένει.
Μελετώντες δέ κατά βάθος την άρχην ταύτην, άναπτύσσον-
τες και κατά το δυνατών Ιφαρμόζοντες αύτην, θέλουσι συνει-
θίσει, απανταχού έπιζητουντες το κατάλληλον, να άποφεύ-
γωσι το άνοίκειον και ήμαρτημένον.

Περί πάντων τούτων πραγματεύεται η γραμματική' τί) μεν
τεχνολογικών λεγόμενον μέρος περ2 συλλαβισμοί), σχηματισμού
παραγωγής, ορθίΐς γραφής τών λέξεων και τών ομοίων. Το
μέρος τοίτο διδάσκει π. χ. ει δυνατόν ΙλληνιστΙ συλλαβίσαι
μΑα, μπρα, rvaf (κίνσαι), κτλ' ει συλ.λαβιστέον ογ-δοος, η
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ό·γόooçy πράγ·μα η πpà-γμα, άριθ-μος η àpi-θμός, αίχ-μή
τι αΙ-χμή,2ιχ-μάζω, η Μ χμάζω, άναγ-καΖον ^ àr αγχαΖον
έχ-θρος η i-χθρός, έσ· ûJoç y) è-σθΛός, πα-çέχω καί *at-
£ja>, ώ; εξ-έχω καί ci/r-^G) η jta- ρεχω και τέχω, κτλ.
Ει ο μέλλων ταϋ ρήματος φέρω είναι φερσω, ώς ο τοϋ τίέρθω
(perdo λατινικά) είναι πέρσω, ε? δ του οσχω εινας ϊ£ώ ώς
δ του ϊσχω (εκ τοϋ είσκω) είναι ϊζω η εϊζω' ει δ του jracrj^a)
είναι χάζω και δ του χάσκω χά£ω, κατ' άνατολίαν, η ουχί*
ει δ παρακείμενος του ρίπτω είναι ρέριφα, ώς του ry.tra)
τέτυφα, κτλ- Ει δυνατόν ειπείν έν τγ| αρχαία, ώς εν τη νεω-
τέρα γλώσστί, αποχτώ, έργάζω, σπΛηνίζω, άΛαζονενω,
(=άμφότερα εν Ηπείρψ=λυπώ).

'Ωσαύτως διδάσκει ε? γραπτέον εντιμότερος η εντιμότερος
ισχυρότερος η ίσχνρώτερος, προθυμότερος η προθυμότερος,
τρανότερος η τρανότερος, καί Ικανότερος ή ικανότερος, i'ra-
μώτερος ?/ Ιταμότερος, djvpcôrffoç ojypdrfpoc, 7Ιάσονος
î) Ιάσωνος, πεΛέ*εος y πεΛέχεως, ήμίσεος η ήμίσεως, αστεος
?) άστεως, Ιϋπαι και rr^rat τ) Λύπαι καί νίκαι, πρώρα η πρώ-
ρα, ττν αάΐω η την αίόό, κατά τό Λητω, ή παράγραφος ι)
ό παράγραφίς, μύρον η μϋρον, κύβος η χυβος, ανρα ?/ ανρα
και τοϋτο θέλει χρησιμεύσει εις ορθην γραφην έν τη ονομα-
στική της ίΑγ ία ς Μ αύρας, όόσω ή δόσω,αφίνω η α^ηκω.

Λακωνική η Λακωνία, το καθιστός η το χαθεστός, χαΛ-
Χιεργία η χαΛ.Ιιέργεια, εννέα η xr.2. ο *Ακροκόρινθος'
η ?7 'Ακροκόρινθος τ, αμφότερα. 'Ωσαύτως και εις την παρα-
γωγην τών λέξεων, ει το oruvffoc έκ, της γενικής στνγός, ει
Κεράσους έκ τών κεράσων, η, τούναντίον, οί κέρασοι έκ του
Κερασούντος.

Ταύτα δ' εκμαθων δ νέος, ευκόλως θέλει στρέψει μετέπειτα
την προσοχην του ει'ς τα της σημερινές ημών γλώσσης, εξε-
τάζων, εί γραπτέυν etVat η tVf, fo'^G) γράψει και γραφθή η
γράψη καί γραφθ-rj, θέ.Ιω έχει $ η γράψω και
θά γραφθώ' άγχυ,Ιόνω και στεφανόνω η άγχυΛόνω καί crre-
φανώνω, κατά τιν άρχαιοτέραν παράδοσιν, ότι τά εις ω^ω
διά του ώμεγάλου γράφονται' *ara£f>atfr?)c ώς καί κατά-
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jçpqrtç, η καταχραστής, η άσβέσνη και 5 πάγος, ώς εν Ηπεί-
ρω, η ô ασβέστης και το πάγο , ώς άλλαχοΰ' ε: τομάττο-
ρας παράγεται Ικ του magisîer. η εκ του δμηρικοΰ μήστωρ'
το ιταλικον maesto παράγεται βεβαίως εκ τοΰ lïiag'iSTei"
τοΰτο δε θέλει δώσει άφορμην εις έξέτασιν ει και το maestro
Ιπι άνεμου ανάγεται ενταύθα και διά τί' ε? γavJapâç έν
Σμύρνη γ.α.1 ταγΛαράς έν Ηπείρω, παράγεται Ικ τοΰ δμηρικοΰ
ταυλάρινος, και δια τούτων εέούτατον στάδιον .ανοίγεται αμτώ
προς ερευναν τΐίς καθομιλουμένης γλο>σσης.

'Ο Στράβων αναφέρει πο« τοΰ συγγράμματος του (Κορ.Τόμ.
Β . σ. 492) «Κατά δέ τον πορθμον τον μεταξύ της Ασίας και
της Λέσβου νησία εστί περ2 ε'ίκοσιν, ώς δέ Τιμοσθένης φησί,
τετταράκοντα' καλούνται δ 'Εκατόννησοι σονθέτίος, ώς Πελο-
πόννησος, κατά εθος τι του ν γράμματος πλεονάζοντος έν
τοϊς τοιούτοις, ώς Μυόννησος και Προκόννησος λέγεται, και
Αλόννησος,ώστε 'Εκατόννησοι εισιν οίον Απολλώννησοι.α Εκα-
τος γαρ δ Απόλλων». Ταύτην την οησιν άναγνούς δ φιλομα-
θής καΐ περίεργος νέος θέλει ζήτησει καθ εαυτόν η μετά των
συμμαθητών του ει και το ονομα 'Επτάνησος ανάγεται εις τά
άνωτέρω, τα δια διπλού ν γραφόμενα' Βιέννην η Bièrrar.
κατά τ6 Ârra * Array, κα.Ιωσύνην η χα!οσύνηγ (κάλος
παρ {0μηρω καλάς παρ' 'Αττικοϊς)' ει ορθώς το άκρωτηριασμέ-
νον με (μέ τον δείνα) η μετ (μετ'εκείνον) δυνατόν να άνα-
πληρώσωμεν πάντοτε και απανταχού δια τοΰ πλήρους μετά
λέγοντες, π. χ.; βαδίζω μετά τωτ xodtir μου, χα\ βΛεττω
μετά τώτ οφθαΑμωΥ μου ει èv τω να πάρτι τα ΐίάτιά του κα.1
rk φύγη, έννοείται το όμματα η το ίμάτιά του, ώς παρ άλ-
λων παρετηρηθη. Ει συγχωρητον ειπείν διγάμματος ώς και
στίγματος εξ ου δ σιγματισμος, ει ή πλοκή τών δύο γραμμά-
των στ, το στο η σταΰ ούτως ειπείν (ς-) ώς η πλοκή τοΰ στί
λέγεται σαμπί (π), ορθώς ταυτίζεται μετά τοΰ ς- , ταχυγοα-
φικοΰ συμβόλου, δι ού το δίγαμμα ώς άριθμητικον έπίσημον
τίθεται ει'ς δηλωσιν τοΰ αριθμού 6, ώς το σαμπϊ εις δηλωσιν
τοΰ αριθμού 900.

Παρατηρησας ότι λέγομεν σφαχτά τα ποος τροφτ,ν σφαζό-



)( Γ. )(

μενα ζώα, τα πρόβατα μάλιστα, (κουράδια παρά Κρησιν, οίον
κουρευόμενα), και σφακτον εν εκαστον αυτών καΐ κοπάδια
μεν τα ποίμνια των προβάτων, αλλ ουχί και κοπάδιον iv
εκαστον αυτών, θέλει αμφιβάλλει ει ή λεξις παρηχθη εκ του
κοπή, οίον είπεΐν τα ε£ς κοπην ήτοι σφαγην προσδιωρισμένα,
η άλλαχόθεν. Εί ως γραφομεν ο ΕΛΛηγ, οι ΕΑ·Λτ\γες κτλ.
πρέπει και τα εκ τούτου επίθετα, ρήματα και έπιρρηματα νά
γράφωνται δια κεφαλαίου γράμματος* 'ΕΛΛ-ηγικος, ΕΛΛηνί-
<ω, ΕΛΑφ'ΐστΙ) χαϊ Ξεγοφώγτειος, Αριστοτε.Ιειος, κλ. Ει
συγχωρητον το γράφειν έγ.οπτα και έκοπταν, άντι εκοπτor
έγώ καΐ εκοπτον, κόψε κατά το κόπτε, άντι κόψον.

Ει δικαιολογείται τί) είμπορώ καΐ είζεύρω, προ πεντήκον-
τα ετών εισαχθέν' ει συγχωρητον γράφειν χαΛΛύτερος και ê-
2α.(ρρύζερος εκ τοΰ πολλύς και έλαφρυς, οθεν χαΛΛύνω και
ελαφρύνω, ει γραπτέον εδώ εκ τοΰ ώδε η έδδώ εκ τοΰ èrôoï.

Εί έξαλειπτέα τα διά της προθέσεως ζε συντεθιμένα, Λέγω
και ξεΛέγω,νΧ. ει έξοριστέα τα τωρινικά υποκοριστικά χεράκι
ματάκι, κλ. μετ' αυτών δε και πολλά ασμάτια*
τίνος ματάκια zor 0ωροϋγ,
και τά διχάμου κΛαίουν"
καΐ εί εν γένει έκσυρικτέα τά χυδαϊστί φιλοσοφείν Ιπαγγελ-
λόμενα βιβλιδάρια, ώς έφρόνει πάλαι ποτέ ό μέγας Ευγένιος.
Et'εν ολω, πρέπει να άλλάξωμεν την ήμετέραν γλώσσαν καΐ
προφοράν, ΐνα γένωμεν καταληπτοί καΐ άρεστοί εις τους άλ-
λοδαπούς ελληνιστάς και φιλέλληνας, η, άπ Ιναντίας, πρέπει
αυτοί, καταδεχθέντες, να συγκαταβώσι μέχρι τών Ημετέρων,
τά οποΐα-τοσούτον ταπεινά καΐ άνάξια προσοχής κρίνουσι, και
νά μη ζητώσι παρ* ιξμών τα άδύνατα, να άνακκλέσωμεν εις
την κοινην χρήσιν την γλώσσαν τοΰ Πλάτωνος καΐ τοΰ Δη-
μοσθένους, έν ώ ουδ' αυτοί παρ'ίαυτοϊς δύνανται τά τοιαύτα*
διότι ούτε οί'ΙταλοΙ λαλοΰσι την γλώσσαν τών άρχαίων 'Ρω-
μαίων, ούτε οί Γερμανοί την άρχαίαν γερμανικην, ουτε οι Αγ-
γλοι την πρωτότυπον άγγλοσαξονικην, αλλ' ούδεμίαν γλώσ-
σαν τοΰ κόσμου άφήσαντες άφορολόγητον, και τά πάντα έγ-
καταμίξαντες και συμφύραντες συνέπηξαν την Ιαυτών.
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'Εκ τούτου δέ και τών τοιούτων ορμώμενος, θέλει έπιτείνει
την περιεργίαν του είς έξέτασιν τών καλών της καθομιλουμέ-
νης γλώσσης, της οποίας θέλει ανακαλύψει πλουτον κεκρυμμέ-
νον ού μικρόν. Μεταξύ πολλών άλλων τελειοτήτων θέλει εδ-
ρεΈ ότι εν τω συγγενειαλογικώ συστηματι, άπί> άντιπροπάππου
μέχρι δισεγγόνου καΐ επέκεινα, εχει δνόματα ιδιαίτερα,καταλ-
λήλως έξηγοΰντατην σχέσιν της συγγενείας, ανεψιός, έζάδε.Ι-
«ρσο,κτλ. 'Ωσαύτως καΐ έν τ/ι κατ έπιγαμίαν συγγενεία,άκ^ά-
δεΛφος, γϋ) αικάδεΛφος, σύγγαμβρος, σνννυμφος κτλ. τά δ-
ποΐα και σαφές-ερα καΐ άκριβές-ερατών cognato, beau-frère
κτλ. και θέλει απορήσει μετέπειτα πώς ευρίσκονται άνθρωποι
βαρβάρως κατηγοροΰντες ώς βάρβαρον την ήμετεραν γλώσσαν.
f/Iva είπωμεν δε κατά Εενοφώντα,ώς οι περί τά τοιαύτα άσχο-
ληθέντες θέλουσι μεθέξει κόπων κα\ άγώνων, ούτω θέλουσι με°
θέξει και της τιμής ώς συντελέσαντες εις διόρθωσιν καΐς-ερέ—
ωσιν πολλών άμφιβόλων τα νυν της καθομιλουμένης γλώσσης.

Λίαν δε προσεχής η έκ τούτων εις τα τών άλλοδαπών,
τών οποίων τάς λέξεις πολλάκις άναγκαζόμεθα να μεταχει-
ριζώμεθα, μετάβασις* Σάξονες, π. χ. η Σάξωνες, OÇôvcor
η Οζώνιο?, ΣκαΛίγερο^ η ΣχαΑιγηρος, Βίκτορος κατά τ{>
Νέστορος, καΐ τά άλλα Ιλλ/ινικά εις ωρ, η Βίχτωρος, μα-
κρού οντος τοΰ ο παρά 'Ρωμαίοις ένταΰθα, και τοΰτο κατά
το δμηρικΐ>ν μήστωρος, ίχωρος και τέχμωρος. Εί, ώς εκ τοΰ
χρενβύτερος το presbyter, ούτως έκ τούτου το prêtre,
prete, priester, prist, και prift άλβανιστί'εί έκ τοΰ ^rate
το brate, ώς οί άρχαιοι Βιθυνοί ελεγον ΒίΜππον τον ΦΙ-

jljtxoy.

Ούχι δε μικρας περιεργείας άξία εσται αύτώ -ή έξέτασις
τοΰ πάσης ξένης γλώσσης λέξιν εχουσαν την φωνην ε άπολύ-
τως κα\ ανεξαιρέτως μετατρέπειν είς η Βοημία, Νορβηγία,
Σουηδία, ΣιΛησία, κτλ. κατ άναλογίαν τών οποίων πρέπει
να εϊπωμεν Ηρμανν η "Ηρμαννον τδν Hermann καΐ Ηηρεν
τΐ>ν Heeren.

Ώς δέ βαίνομιν τανΰν δέν είναι αδύνατον ε?ς άδαοΰς τίνος
εκ τοΰ γαλλικού μετάφρασιν νά άναγνώσωμέν ποτε ΉΛΑηγ
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την "ΕΛΛην εξ ής ο ίΕΛΛ'ί\τποντος, τον ολίγον γνωστόν JTe-
ror τραπέντα εις Χηνον καί την γνωστοτάτην άγια ν <9i-
. κ^κ τετραμμένην εις θηχΛην.

Καί ταύτα μεν περ' του τεχνολογικού, το δέ περί Συντά-
ξεως μέρος της γραμματικής ήτοι το Συντακτικών διδάσκει
περί καταλλήλου πλοκής τών λέξεων πρώς κατασκευήν αύτο -
τελοϋς ορθού λόγου.

Διδά σκει, π. y. -J. συντακτέον χαταχρησασθαι τον ονόματος
η καταχργισασθαι ζω ονόματι, πότε λεκτέον αγαπώ τίνα καί
πότε αγαπώ τινι, πότε θαυμάζω τινά καί πότε θαυμάζω τι-
νός, πότε φαίνεται χΛαίειν καί πότε φαίνεται χΛαίων,^όχζ
άρχω τοϋ Λόγου καί πότε άρχομαι τοϋ Λόγου, πότε πσίώ
πόΛεμον η είρήν.ην,ν.οά πότε ποιούμαι πόΛζμον η είρήνην9πότζ
άρχομαι κτίζειν, πότε άργομάι κτίζων καί πότε άργοριαί τί-
νος άπο του δεινός ώς τά βρέφη τοϋ ζη* άκό Λύπης άρχεται.

Επειδή έργον του Συντακτικού είναι ή κανονική πλοκή
τών διά λέξεων ^κφερομένων ίννοιών, διά τοϋτο καί ή στί—
ξις, δι ής ενοΰνται μεν οί σϋγγενεΐς, χωρίζονται δ' αί άλλό-
τριαι, ώς διά τοϋ συλλαβισμού τά τών λέξων, δια τοϋτο καί
αύτη εις το περί συντάξεως ανήκει. Άλλ.ά περί αύτης υπάρ-
χει τοσαύτη διαφιονία, άλλως άλλου τα αυτά κτίζοντος, ώ-
στε δύσκολον ειπείν περί πάντων εν γένει δριστικόν τι.

'Ως γενικός κανών δυνατόν βεβαίως να τεθη ουτω πως.
Επειδή η στίξις έπενοηθη προς ενδειξιν της τών εννοιών συνα-
φείας καί άλληλουχίας, πρώς αποφυγήν της συγχύσεως, καί
διανάπαυσιν τοϋ εκφωνοΰντος η άναγινώσκοντος, έπεται ότι
όλως δι' όλου άστικτος λόγος δεν είναι καλών, διότι δμοιάζει
έκτεταμένον πεδίον εις πολλάς τριόδους καί τετραόδους σχι-
ζόμενον, άνω καί κάτω, δεξιά καί άριστερά φέρουσας, αΐτίνες
δυσκολευουσι την διάβασιν Ικάστου, άγνοοϋντος τις αύτών η
πρώς τον σκοπών άγουσα. Αλλά καί λόγος πολύστικτος, στιγ-
μαις, υ.εσος-ιγμαις καί υποστιγμαΐς βεβαρημένος, όπου άνάγ-
κη καί όπου μη, ουδε τοϋτο είναι πάλιν καλόν, έμποδίζαν
την κατάληψιν καί άνάγνωσι*. Τοϋτο δμοιάζε: έδαφος, πασ-
σάλοις περικυκλωμένον καί καταπεπυκνωμένον ίνα κωλύσω*'-



)( )(

τ& προς δρόμον η εφοδον προσδιωρισμένον ιππικόν. Ευχαρί-
στως άσχοληθείς περί τά τοιαύτα δ φιλομαθής νέος και, κατά
το δυνατόν, λύσας τά ζητημάτια ταύτα, οίον προοιμιακά και
άλλων παρασκευαστικά διά τ£> μετέπειτα, και ηδονη^ θέλει
αισθάνεται ώς νίκησα; τόσους αντιπάλους, τάς δυσκολίας,
και την προσοχην του θέλει συνειθίσει είς την έπίμονον σπου-
δην, και τρόπον θέλγει άποκτήιει, εν τέλει, τοΰ κρίνειν και
γράφειν εν έπιγνώσει τάς περί τούτων διαφοράς.

Τά ανωτέρω μικρά και ευτελή θέλουσι φέρει μετέπειτα είς
Ιτερα μείζονα καΐ σπουδαιότερα, και ταύτα πάλιν είς άλλα
ετι μεγαλητερα και μείζονος λόγου άξια. Ταΰτα μετά έπιμο-
νης και υπομονής μελετησα; δ φιλομαθής νέος, προβαινούσης
της ηλικίας, επί μάλλον της περιεργίας άναπτυσομένης, και
αύςομένων τών γ.ώσεων βαθμηδόν και ανεπαισθήτως θέλει
ευρεθηείς τά πρόθυρα της πολυθουλλ^του Συγκριτικής Φιλολο-
γίας. Είναι φανερον ότι, ινα ίσχύωσι πάντα ταΰτα, τα πρώτα
και τά δεύτερα, τά τε υπο τοΰ τεχνολογικού και τά υπο τοΰ
συντακτικοΰ οριζόμενα, πρέπει νά στηρίζωνται είς παραδείγ-
ματα γνήσια και αναντίρρητα εκ δοκίμων συγγραφέων και
ποιητών, κριτικώς εξετασμένα, άλλως είναι δροι κοινοί.

Είναι αληθές δ", ι οι περί τούτων κανόνες λαμβάνονται εκ
της συνηθεστέρας χρήσεως τών ενδόξων συγγραφέων και ποιη-
τών' έκ τούτων γάρ και περί τούτων ή γραμματική θεωςία
και μέθοδος, ώς ελεγέ ποτε Θεόδωρος δ Γαζης' άλλ επίσης
αληθές ότι, έκτος της φυσικωτέοας και κανονικωτέρας πλο-
κής τών λέξεων και παρ αυτούς τούτοις τοις ένδόξοις η προ-
κρίτοις και έκ τοΰ κανόνος λεγομένοις, ους κλασικούς οί νεώ-
τεροι καλοΰσι, και παρά τοις μη τοιούτοις ύπάρχουσι και πλο-
καί λόγου άνώμαλοι σπανιώτεραι μεν και δυσκολώτεραι βέ-
βαια, συνήθεις δμως κατά το μάλλον και ήττον, περί ών πραγ-
ματεύεται το τρίτον τμήμα τοΰ παρόντος πονήματος, το
περί Σχημάτων και Ιάιωμά 'ων, το δποιον αρμόζει μάλλον
είς τάς άνωτέρας τάξεις, έν ω τί> πρώτον είςτάς κατωτέρας,το
δέ δεύτερον κατά την κρίσιν τοΰ διδάσκοντος περί της προό-
δου τών ακροατών. 'Α.λλ' έκτος τούτων ύπάοχουσι και άλλαι
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συντάξεις, ετι άνωμαλώτεραι, αϊτινες άφίνονται είς την ίδιαι-
τέραν μελέτην. 'Εκ τούτων δέ, βαθμηδόν πληθυνομένων, έ-
πήλθεν είς την γλώσσαν τοσαύτη δυσμορφία, ώστε παρ' ολί-
γον έξηφάνισται η αρχαία δρθοέπεια, ακριβορρημοσύνη και
καλλονή.

Και ταύτα πάντα πρέπει νά μάθη δ είς την έφικιην έντέ-
λειαν αποβλέπων, διότι εκ πάντων μεν το εντελές, και Ιξ ε-
νός μόνου, λείποντος, κρίνεται το ατελές. Χάριν της εφι-
κτής εντελείας τοσαΰτα και τοσαύτα μοχθοϋσι α ι γενναΐαι
φύσεις. Οι ταύτην παντοίοις τρόποις ζητοΰντες άπολαύουσι
την ένδόμυχον τέρψιν και εχουσι το ευγενές αίσθημα, ότι
τείνουσι πρός τι σημείον άνώτερον, ένθυμούμενοι μάλιστα ότι
τότε μόνον και μαθήσεις και τέχναι προοδεύουσιν, δταν έκα-
στος είς το είδος του άποβλέπν] εις τι υψηλότερον και κατά
το δυνατόν εντελές, το οποίον και αυτοί οί άλλως ενάντιοι
αναγκάζονται νά τιμώσι. Τών τοιούτων δ λόγο: εχει κϋρος.
και μόνον αυτοί δύνανται ειπείν τί υπάρχει και τί δέν υπάρ-
χει έν τ^ έαυτου πνευματική σφαίρα έκαστος. Έν τη γραμ-
ματική, π. χ. μόνον οί τοιαύτην έφικτην έντέλειαν άποκτνί-
σαντες μετά πεποιθησε(ος δύνανται ειπείν, οτι τοΰτο η εκείνο
σπανιώτερον μέν απαντάται δμως' άλλως παράτολμον και
θρασύ το χωρίς αύτης ίσχυρίζεσθαι ότι τ6 δεϊνα η δείνα
ουδαμώς ουδαμοΰ απαντάται.

Και ταϋτα μέν τοις βουλομένοις μεληοει, εγώ δέ έκ τών
ιδίων μου ελλείψεων γνωρίζω ότι παντός άλ/,ου μάλλον α-
πέχω τού τοις άλλοις συνισταμένου* έν καθαρώ δ ομο^ς συν
ειδότι τολμώ μετά θάρρους δμολογησαι ότι και έν τη συν-
τάξει τοΰ πο-νηματος τούτου άναδιφησας και πάλιν τάς τών
αρχαιοτέρων περί φύσεως, περί ονομασίας και χρήσεως τών
μερών τοΰ λόγου και της συνδέσεως αδτών θεωρίας, άπο της
πρώτης μέχρι της δριστικης διαιρέσεως και κατατάξεως αυ-
τών εύρισκον ότι ουχί μόνον δέν ήδυνάμην να μεταβάλω "τι
ώς προς ταΰτα, αλλ' άπ' έναντίας, επρεπε να σεβασθώ καΐ
νυν ώς πάντοτε, τους παναρχαίους και παρά πάΐΐν ισχύον-
τας γραμματικούς αφορισμούς, τους δποίους και σύμπασα η
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νεωτέρα Ευρώπη Ισεβάσθη μέχρι τοΰδε μετά μικρών εξαι-
ρέσεων, ούδε αυτών τοις άρχαίοις άγνώστων.

Τούτων τοις ιχνεσιν επόμενος, και εύτύχημα νομίζων είτι
ορθώς Ινόησα τα παρ εκείνων βριζόμενα, άπ* εμαυτοΰ τε καί
5πώ τών άσπασαμένων καί δπομνηματισάντων αυτά βοηθού-
μενος, Ιπροσπάθησα, δος δ ειπείν καί Ιφιλοτιμήθην, προ
πολλού νά εκπονήσω, οσον το δυνατόν ολιγώτερον ατελές,
το παρών συνταγμ.άτιον, το όποιον, επί πολλά Ιτη διαζήσαν
μετά 'καλλίστης βεβαίως υποδοχής, καί οδχί, έλπίζω, άνευ
καρπού, πολλαχοΰ καί πολλάκις τυπωθέν καί παρατυπωθεν.,
καί νυν πάλιν, επί τω αότώ πάντοτε σκοπώ, καί έπί τη
αυτνί βεβαίως τύχ-η άναφαινόμενον,. ετοιμον είναι νά δώση
χώραν τοις κρείττοσιν.

Εγραφον έν Αθήναις, τη ά Φεβρουαρίου 1870*

Κ. ΑΣΩΠΙΟΣ.

ΠΡΟΑΙΟΙΚΗΣΙΣ.

ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ,
ΚΑΙ ΠΕΡΙ

ΑΙΑΙΡΕΪΕΩΣ TOT ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΟΝΗΜΑΤΟΣ.

§. 4. ΣΥΝΤΑΞΙΣ έν τη γραμματική λέγεται ή κατά κα-
νόνας καί ορθή πλοκή τών λέξεων εις κατασκευήν λόγου,
2vrzaxzc/.or δε τώ περί αυτής πραγματευόμενον μέρος της
γραμματικής, καί διδάσκον τους κανόνας καθ' ους ή πλοκή
αυτη γίνεται ορθτή. Καί κανών μεν Ινταυθά Ιστι γραμματ:-



)(■■«'· )(

κον παράγγελμα, χρησιμεϋον εις αποφυγήν συντακτικοί» α-
μαρτήματος, ως δ κανών ήτοι γοαμμαγωγος τών καλλιγρά-
φων προς εύθυγραμμίαν, καί ώς δ φραγμώς εις υπερβασιών
κώλυσιν* ορθών δε ένταϋθά τε καί απανταχού το προς κανό-
νας δμολογουμένους καί παρά πασι δεκτούς σύμφωνον.

§. 2. Τώ έργον τοϋ Συντακτικοί) είναι τριπλούν* πρώτον, το
διδάξαι τί χρησιμεύει εκαστον είδος τών λέξεων εις την κα-
τασκευήν του λόγου καί κατά ποίους κανόνας τίθεται" δεύ-
τερον, το δεΐξαι τους τρόπους, καθ' ους λόγος πρώς λόγον συν-
δέεται, καί τρίτον τώ σημειώσαι παραλ,λαγάς τινας αϊτινες,
καί περ οίον παραβιάσεις τοϋ κανονικού καί συνήθους φαινόμε-
ναι, είναι όμως συγχωρηταί, υπο της χρήσεως διά τινα λό-
γον έπικυρούμεναι* ενίοτε μάλιστα άποβαίνουσιν ή μόνη κα-
νονική χρήσις, ονομάζονται δέ αύται, ώρισμέναι ούσαι καί
είς σύστημα άναγόμεναι, Σχήματα καί Ιδιώματα, διάφορα
τών άσυγχωρήτων παραβάσεων αΐτινες καλούνται ΣοΑοικο-
σμοί. Ούτωςάποκταται ή πλήρης έκμάθησις της ορθής πλοκής
τών λέξεων εις κατασκευήν λόγου, οπερ σκοπεί ή σύνταξις.

§. 3. Εκ τούτου λοιπών καί τό παρών πόνημα εις τρία
τμήματα διαιρείται. Τώ πρώτον, ποαγματεύμενον περί τοϋ
πρώτου τών προσημειωθέντων τριών έργων, επιγράφεται Περί
της Κυρίως Λεγομένης Συντάζεω?. Το δεύτερον πραγμα-
τεαόμενον περί του δευτέρου έργου, επιγράφεται Περί Συν-
δέσεως των Λόγων και τών Μερών αυτών. Το τρίτον, τε-
λευταΐον, πραγματευόμενον περί τών συγχωρητών παραβά-
σεων, επιγράφεται, Περί Συντακτικών Σχημάτων καί Ιδιω-
μάτων. Περί ενος εκάστου τούτων ιδιαιτέρως θέλομεν πραγ-
ματευθή έν τώ παοόντι πονήματι, οσον δ σκοπώς καί τώ
σχέδιον αυτοϋ έπιτρέπουσι, παραπέμποντες περί τών λοιπών
ε£ς τά πληρέστατα περί τούτου συγγράμματα
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ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΥΡΙΟΣ ΛΕΓΟΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ.

Περί loyov.

■ ι

§. 1. -^ϋ^ΚΟΠΟΣ του λόγου, έκφωνουμένου η γραπτού,
περί ορ6*ης κατασκευής τοΰ οποίου πραγματεύεται το περί
συντάξεως της ελληνικές γραμματικής μέρος, είναι το έξη —
γησαι τά αισθήματα η διανοήματα τοΰ λαλοΰντος η γράφον-
τος. Τα προς τοΰτο χρησιμεύοντα είναι τά διάφορα είδη τών
λέξεων λαμβανόμενα κατά την χρείαν, ποτέ μέν περισσότερα,
ποτέ δέ ολιγώτερα και διαφόρως συμπλεκόμενα, ώς τα γράμ-
ματα τοΰ αλφαβήτου είς την σύνθεσιν τών σΰλλαβών, αί δέ
συλλαβαί είς την τών λέξεων.

§. 2. Αυτη εστίν ή έννοια της ανωτέρω ρήσεως τοΰ Απολ-
λώνιου, ητις γίνεται σαφεστέρα δια τών εξής''Ως δηλ. ΙπΙ τών
συλλαβών καΐ λέξεων α, ά ά, ρά, άρα, κάρα, κάραΰος}—ϊςΊ
ρις, καρίς, σκαρίς, ασκαρίς, ούτως επί τών λόγων' ην αύζω,
έζην αύτφ, -ήσαν, παρησαν, ίπιπαρησαν, Λέγω, θέΛω Λέ-
γειν, ΘέΛω Λέγειν Αζρείόας, εστί τοΰτο, τουτό εατυ το άή
Λεγόμζνον. Και ταΰτα μέν ώς προς την εκτασιν, ώσαύτως δέ
καΐ ώς προς τδν τρόπον της πλοκής" Ώς θυμός και μϋθος,
μόνη και νομτ,, Λύμη και μύΛη, μένος και νέμος, ουτω περί
θεοϋ καΐ πρός θεόν, μετά σου και μετά σέ, Λαρ
βάνει, ίταρ* μένει, jrap' ijtis (ραίνεζαι όακρύειν
και φαίνεται δακρύων.

§. 3. Ό λόγος δυνατόν να ήναι μικρός η μέγας κατά την
περίστασιν και την χρείαν, προσέτι δέ μέγιστος και πολυμε-
ρέστατος. μικρότατος δέ πάντων και τ& στοιχεΐον, τρόπον



4 6 ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ.

τινά, είς ο οί λοιποί δυνατόν νά άναλυθώσιν, είναι δ έξηγών
ότι πρόσωπον, ζώον, ή πραγμά τι εχει ταύτην έκείνην την
ιδιότητα, ώς ο Λαγώς εστίν ώκύπους, ή χιών εσΖι Λευκή, το
ζεΐγός εστίν υψηΛόν, η απλώς υπαρξιν, ώς υπάρχει θεός
("ΐδε κατωτέρω). Μικρότερος λόγος τούτου δεν γίνεται.

4Απλη Πρότασίζ.

§. 4 Ό μικρότατος ούτος λόγος, εις δ ν οί λοιποί αναλύον-
ται, καλείται άπΛή .τροτασις, σημαίνουσα κρίσιν του νοώς δια
λέξεων έκφερομένην. Εστι δε κρίσις δύο ιδεών σύζευξις η διά-
ζευξις* δ άνήρ εστι πλούσιος—d άνήρ ουκ εστι πΛούσιος.

§. 4. 'Η άπΛή πρότασις συνίσταται, ώς καί τα άνωτέρω
παραδείγματα δεικνύουσιν, εκ τριών μερών, ζοϋ ύ ποχειμένου}
τοϋ κατηγορουμένου καί τοϋ συνδετικοί. Καί το μεν υπο-
κείμενον σημαίνει το πρόσωπον, ζώον η πραγμα, περί ού q
λόγος, το δε κατηγορούμενον σημαίνει τήν ει'ς αδτο άπονε-
μομένην ιδιότητα η υπαρξιν, τώ δε συνδετικών τη ν σύνθεσιν
καί σύζευξιν αδτών, οίον ό θεός εστι δίκαιος. Αναιρείται δέ
ή σύζευξις αυτ/j τών δύο ιδεών καί γίνεται διάζευξις, προς-ι-
θεμένου του άποφατικου ήτοι αρνητικού μορίου ου, ώς δ «y-
θος ονκ εστι κοινός'—ή συμφορά ουκ εστι βαρεία'—τοϋ-
to ονκ εστι αληθές, κτλ.

§. 6. Το ύποκείμενον, το κατηγορούμενον καί το συνδε-
τικόν, μετά ή άνευ του άποφατικου μορίου, συνιστώσι λόγον,
δυνάμενον μεν να λάβη καί προσθήκας, ούδεμίαν δμως Ιλάτ-
τωσιν, άποτελουσι λόγον πλήβη ός-ις περιέχει τέλειον νόημα,

Σύμπτυζις τονΣνν^εηχον μετά
τοϋ Κατ νγο ρου μενού.

§. 7. Τώ συνδεζικον τίθεται κατά δύο τρόπους' & . κεχω-
ρισμένον του κατηγορουμένου» οίον Π Λάζων έστί σώφρων, ώς
καί έν τοις άνωτέρω παραδείγμασιν" β . ήνωμένον μετ αδτοϋ,
οίον ΠΛάτων σωφξονεΖ—~δ βίος εϋδαιμονεΐ ζε καύθις ουχ
εύδαιμονεΖ (Εύριπ. Απόσπ.). Ταύτα δε ίσα δύνανται τοϊςΠΛά-
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γ εστι σώφρων, ό βίος έστιν ευδαίμων χαί ουκ ευδαίμων.
Η τοιαύτη σύμπτυξις δυνατόν να γένη, κατά το μαλλλον και
ήττον, ε?ς δλα σχεδόν τά ρήματα, τών δποίων ή άπειρος
πληθύς προχ.ύπτει εκ της συνθέσεως της του κατηγορουμένου
και συνδετικού εννοίας. "ΐδε §«4 0.

§. 8. fH δε ιδέα της υπάρξεως εκφέρεται συνήθως δια τοΰ
αύτοΰ είναι έπί ύπαρκτικ,ης έννοιας, διά του ύπάρχειν και
ολίγων άλλων οίον ισοδυνάμων, ώς εστι θεός=0ζάς έστιν
ών=5πάρχων.-—εστι Λίχης οφθαΛμός (Μέν).—υπάρχει δύ-
ναμις, μέγεθος π.Ιούτου ( Αριστοτ.) Ωσαύτως δια του κυρώ
και τυγχάνω, ώς τις έν πΰΛαισι δωμάτων κνρεΐ; (Εδρ. Φ.
4 067). —'ένδον γάρ άνήρ άρτι τυγχάνει (Σ. Αι. 9.) Ούτω
δε και διά τοΰ ποιητικού πέΛει καΐ πέΛεται ώς κΑαγγή γε-
ράνων πέΛει—επΧετ (επέλετο) έργον απασιν ( ίλ. Γ. 3. Μ,
254). Τά αυτά δε εκλαμβάνονται και κατά συνδετικήν έν-
νοιαν. ίδε κατωτέρω Κεφ. Εβδομον.

§. 9. Εκ τούτου λοιπον γεννώνται διτταΐ προτάσεις, προ-
τάσεις εχουσαι το κατηγορούμενον κεχωρισμένον του συνδε-
τικού, ώς Σωκςά,της εστι σώφρων, αγνός, ήσυχος, κτλ. και
προτάσεις εχουσαι ήνωμένον το κατηγορούμενον μετά του συν-
δετικού, ώς Σωκράτης σωφρονεί, άγνεύει, ησυχάζει, κτλ.
Τάς πρώτας καλούμεν συντομίας χάριν, άνεπτυγμένας, τάς
δευτέρας συνεπτυγμένας προτάσεις.

§. 10. Εί και κατά την θεωοίαν ή συνεπτυγμένη πρότασις
ισοδυναμεί έν γένει προς την άνεπτυγμένην, δέν είναι δμως
ουτω και είς την έφαρμαγήν" διότι ή γλώσσα δέν εχει πάν-
τοτε δρους επιτηδείους ώστε νά μετατρέπη τά άνεπτυγμένα
είς συνεπτυγμένα και άντιστρόφως. Ούτε τί εγώ είμο στρα-
τιώτης γίνεται εγώ στρατιωτεύω, ούτε το εγώ είμι σοφός συμ-
πτύσσεται είς το σοφεύω, ούτε êj ώ πατρώζω γίνεται εγώ
είμι πατήρ, ούτε το έρχομαι γίνεται είμϊ ερκτης, ούτε το
έΛεύθω γίνεται είμι έ.Ιεύστης.

§. 11. Λλλά και ενθα ή γλώσσα δέν εμποδίζει, υπάρχουσι
περιστάσεις έν αίς δ είς τρόπος είναι προτιμότερος τοΰ άλλου.
. Ουτω π. χ· πάν ρημα δυνατόν νά άναλυθη είς την οίκείαν
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μετοχήν καί εις τώ συνδετικών είναι, ώς 7*ρά<ρ£ί=γράφων ε-
στί, κτλ, ουδέν ήττον όμως πολλάκις ετερον έκάτερον. Ουτω

βούλεται κ οι βουλόμένος, γράφει καί ίστί γράφων,

sta scrivendo παρ' 'ΐταλοίς ("ΐδε Εισαγωγών εις την Έ.Ι-
ληνικήν Σννταζιν, σ. '23).

Παράλειψις toD Συνδετικού.

§. 12. 'Οσάκις τώ συνδετικόν εννοείται άφ'έαυτοϋ ευκό-
λως, παραλείπεται, ώς Ελλην εγώ.— συ γαρ ό αίτιος.—το
μέλλον άόρατον. Σηνήθως δέ παραλείπεται τώ τρίτον ενικών
πρόσωπον, ως δυσχέρεια πολλή.—πολύ πέλαγος (Σοφ.) μά-
λιστα δέ επί γνωμικών" σοφάν τά σαφές, ού το μή σαφέc(Eùp.)
επί παροιμιών* άλλος βίος, άλλη δίαιτα. Ουτω και παρ ή-
μιν άσκοπος ô νους, διπλούς ύ κόπος* επί τών ουσιαστικών
ανάγκη, χρεών, θέμις" επί τών επιθέτων φρονδος, άξιος, δυ-
νατός, αίτιος, ράδιος^ χαλεπόν' επί τών ε^ς τέος ρηματικών,
καί μάλιστα τών ουδετέρων* επί τών οίον τε, θανμαστον ό-
σον, άμήχανον όσον, καί τών δμοίων.

§. 13. Καί ταύτα μεν έν άρχη λόγου, έν ακολουθία δε
λόγου παραλείπεται το συνδετικόν, όταν παραλαμβάνεται έκ
τοϋ προηγουμένου κώλου, ώς αί λϋπαι αί μϊν γ^ρησταί είσιν,
ai δε κακαί (Πλ, Γοργ. 487), :η καί άντιστρόφως έκ του επο-
μένου είς το ήγούμενον παλινδρομικώς οίον μέτρον δε αντω
ου χ' ή ψυχή, άλΧ ό νόμος εστίν (Ξεν. Κ. Π. Α . γ', 4 δ).

§. 14. Παραλαμβάνεται δέ κατ άναλογίαν, S έστι καθ ο
πρόσωπον καί καθ ον αριθμόν άπαιτεΐ τώ ρήμα της προτάσεως,
ε£ς ην αναφέρεται, ώς έκεΐνος αέν έστι φίλος, ού δε (ει) εχθρός.
—σοφός μεν εκείνος, ύμεϊς δε άφρονες' ενθα παραλαμβάνε-
ται κατ' άναλογίαν τώ έστε έκ τοϋ έν τώ πρώτω υπονοουμέ-
νου εστί—ταϋτα γαρ πάντα μηδικά εστι, xal οί πορφυροί
χιτώνες, και οίκάνδυες, καί οί στρεπτοί οί περί ττ} δέρη,
και τά ψέλλια τά περί ταΐςχερσίν (Ξεν.). Ωσαύτως καί κατά
χρόνον, ώς ô μεν πατήρ δίκαιος ην, σνδέ άδικος (εί).

Ιίαράλειψις τοϋ υποκείμενου.

§. 1 5. Καί τώ ύποκείμενον παραλείπεται, έν συνεπεία, τε
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και έν άρχη λόγου. Έν συνεπεία λόγου παραλείπεται, οταν πα-
ραλαμβάνεται έκ. του ηγουμένου, και τοΰτο πάλιν κατ άνα-
"λογίαν. οταν, μη ρητώς λεγόμενον, έξάγηται εκ τών λέξεων
|ν αίς περιέχεται. Σωκράτει ^ εξαιρώ Λόγου' ικανός γάρ
(Σωκράτης) κα2 αμφότερα (ΠΣομ. -176).— τόν ίοθμάν
έτείχεον. και σφι ην πρός τέΛεϊ ('Ηροδ. Θ . 8). το τείχος δηλ.

το τειχίζειν* — πορεύσομαι ευθύς πράς τ à βασίΛεια? και
ην ιι ι υ ανθιστηται (Ξεν. Κ. Π. Β', δ'. 24,) ο βασιλεύς δηλ.

§ 4 6. 'Εν άρχίι λόγου παραλείπεται το ύποκείμενον ιπί
τοΰ πρώτου ,καΐ δευτέρου προσώπου, οταν δέν άπαιτηται άν-
τιδ^αστολή, ώς σέβομαι τους πρεσβυτέρους.—αγωμεν.— ΈΛ-
Ληνέξ εσμεν (Σ. Φ. 23 ). — τίμα τούς^γονεΐς.—τήν σώφρον?]ς
(Εύρ.^, ουχί δε έπι άντιδιαστολης ητις υποθέτει αντίθεσιν,
ώ; σύ μεν μένων ννν χεΐνον ένθάά εχάεχου,έγώ δ άχειμ
^Σοφ.). Πολλάκις δέ τίθενται και άνευ άντιδιαστολης, ώς old
έγώ ταΰτα ('Σοφ. Φ. 19θ). Προς μείζονα δ' εμφασιν προσλαμ-
βάνουσιν ενίοτε και μόριον γέ, ώς οίκτείρω νυν ε'γωγι( Σο φ.)
χαϊ σύ ώ Céve, (Σοφ.^. ίδε περί Αντωνυμιών.

§ 17. Επί δέ τοΰ τρίτου προσώπου, και επί άλλων μέν
περιστάσεων, μάλιστα δε παραλείπεται έπι τών εξ/ίς' ά. έπί
πράξεων υπ' άνδρος γινομένων ίδιαίτερον έργον ταύτας έχον-
τος, οίον., έσάΛπιγξεν(ο σαλπιγκτής), εκήρυ'ςεν (δ κήρυξη,
οίνοχοεύει (δ οινοχόος). τον νόμον ύμϊν άναγνώσεται (δ γραμ-
ματεύς^' β. έπί τών φασί, Λέγουσι, και τών τοιούτων, οταν
έν γένει έννόηται το οι άνθρωποι τάς Αθήνας φασί θεοσεβε-
σζάτας είναι (Σοφ.)' γ . ενθα εννοείται το αόριστον τις, ώς
ήάύ το οϊεσθαι τεύζεσθαι ών έφίεται' δ , έπί τών ϋει, νίψει,
χειμαζει, σείει, δ θεος δηλ, η δ Ζεύς* «καθο ή τοιαύτη ενέρ-
γεια τω Δίΐ αναπέμπεται» (Απολλώνιος).

Π αράίειώις του Κατ ιηγ ο ρου μενού.

§18 Tb δε κατηγορούαενον μόνον έν άκολουθία λόγου
δυνατόν να παραλειφθώ, Ικ τοΰ προηγουμένου παραλαμβα-
νόμενον , ουδέποτε δέ έν άρχη, ώς εγώ μέν ιατρός είμι, σύ όε
ουκ εί (Ιατρ6ς)'ωααύτως καΐ οταν, μετά τοΰ συνδετικοΰ βν
(ΣΥΝΤ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α')· 2
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ήνωμένον, άποτελη μετ' αύτοϋ το ρήμα, ώςόμολογεΐς ταΰτα'
εγωγε (δμολογώ). Εν άρχγί λόγου δεν είναι δυνατών νά πα-
ραλειφθώ' διότι εις τώ Σόλων εσν/, π. χ. δυνατών να Ιννοη-
θώσι μυρία κατηγουρούμενα.

§ 4 9. Καί τώ ύποκείμενον καί τώ κατηγορούμενον έν
ταυτώ δυνατόν να παραλειφθώσιν εν άκολουθία λόγου, ώς ε-
στι Σωκράτης σοφός; εστι (Σωκράτ-nr σοφός)' n το κατηγο-
ρούμενον καί το συνδετικών, ώς κάτοπτρον είδους χαλτ.ός έστι
οίνος âè νου (κάτοπτρόν εστι)

Παράλειψις okovJ-Jipνυ Προτάσεως*

§. 20. Καί δλόκληρος πρότασις παραλείπεται έπί ευχών
καί καταρών, έπί απαγορεύσεων, παραινέσεων καί τών τοιού-
των' ώς ω πράς θεών (ίκετενύ.=1γω είμι ίκετεύων).—προς
νυν θεών (Σοφ. Κ. 49)—ζίς κόρακας (άπιθι=εσω άπιών).—
μή ·όράσης (=όρα μή δράσης=εσο ορών μή δράσης).

Προσδιορισμοί τ?ις Προτάσεως.

§. 24. 'Η απλή καί γυμνή πρότασις δεν εξαρκεΐ πάντοτε
εις τον σκοπον του λόγου" οθεν άνάγκη νά προς·εθώσι πολλά
καί διάφορα προς έπιτυχίαν. τοϋ σκοποϋ τούτου" ουτω π. χ.
ανάγκη να εϊπωμεν Κύρος ό νεώτερος. — Σωκράτης ην νιος
Σωφρονίσκου.—Περικλής ή* όμοιος Πεισιστράτω.—-Πλά-
των έστι δεινό ς την δ\αλεικτικήν.—εύ οίόα ('Σοφ.)—χεΐνός
γε πράσσει νυν κακώς (Σοφ. Φ. 422.) Τα τοιαϋτα Ονομάζον-
ται προσδιορισμοί της προτάσεως, ή οποία επαυξάνεται καί
πλατύ νεται δι' αυτών.

§. 2?." Οι προσδιορισμοί είναι ονοματικοί, ώς ρήτωρ δει-
νός, ύ{ Ιπιρρηματικοί, ώς ορθώς λέγεις. Εις τους πρώτους
περιλαμβάνονται καί οί άντωνυμικόϊ, οί αρθρικοί, οί μετο-
χικοί καί οί δι' επιρρημάτων επιθετικώς εκλαμβ αγομένων
έκφερόμενοι, επομένως οί ώο ονοματικοί, οίον ούτος άνήρ-—
ν γυνή.—οί πεπαιδευμένοι άνδρες, κτλ. Ωσαύτως Περικλής
ο πάνυ.—-ή λυδιστε αρμονία.—ή αγβιν σιγή (Σοφ. 'Λντ. 4 25)
—■ή λίαν δυσπραγία.
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§. 23. Εις τους δευτέρους, τους έπι ρ ρηματικού ς, περι-
λαμβάνονται και οί δια πΛαγίων πτώσεων, άπροθέτων ή
εμπρόθετων y έκψερόμεγοι, χα) έπιρρημ α τ ιχήν εννοιαν έζη-
γοϋντες, λοιπον οι ώς έπι ρρηματικοί, οίον ταύτη τη ήμέρα==·
σήμερον.—έν Αθήναις= Αθήναισιν,—την παρεΛθονσαν ή-
μέρα}'=χθες.—τρίτηγ ταύτην ήμέραν=προχθές.—τούτον
τον τρόπον η κ&τατοϋτον τον τρόπον=·οντω, τοιουτοτρόπως,
κτΛ. τίνα τρόπον; (Σο<γ·)=πως;—εϊτι κάμ' οίχτείρετε (Σοφ.
Φ. Ί 042) =κάτι τι=δλίγον, έπιρρηματικώς.

§.24. Είς το ύποκείμενον επίσης ανεπτυγμένων και συνε-
πτυγμένων προτάσεων άρμόζουσιν οί ονοματικοί η ώς δνομα- ^
'τικο'ί προσδιορισμοί, οίον ό δίκαιος Αριστείδης ήν ''Αθηναίος,
—ô Μακεδών ΑΛίξανδρος τετίμηται. — οί πά.Ιαι άνθρωποι
-ήσ&ν άγροΐκοι, χτΛ. ό νυν έπαινος.—ή νυν ήμερα ('Σοφ. Ηλ.
918)—τω πότμωτω νυν (Σ. Τ. 274).—ουδέν δίκαιον έστιν
εν τω rvv γενεί (Εύρ. Αποσπ).

§. 25 Ε'ς το- κατηγορούμενον, χωριστον μέν ον του συν-
δετικού, ώς έπί τών ανεπτυγμένων προτάσεων, άρμόζουτιν
ωσαύτως οί ονοματικοί προδιορισμοί, οίον οντός έστιν άγα-
μος γεωργός, ίππεύς, ιατρός, αϋ.Ιητής, τέχτων, χαΛχεύς, κτΛ.
'Ηνωμένο* δέ μετά τοΰ συνδετικού ο ν. ώς έπί τών συνεπτυγ-
μένων προτάσεων, δέχεται κυρίως τους έπιρρνιματικούς η ώς
έπιρρηματικούς προσδιορισμούς, οίον καΛώς χαϊ εν παιδεύει.
— ορθώς εΛεξας.—τούτω τω τρόπω απέθανε Σωκράτης.—
ες τ αν ονζος :'ΐ)Λιος ταύτη μέν αϊρη, τήδε δ* αν δύνη πà.hv
(Σοφ. Φ. 4 330)=προς τοΰτο το μέρος.— τοϋτο fièv, είτα δέ
(Σοφ.)=Γόσον, όσον.

§. 26. Ενίοτε δέ και έπί τών συνεπτυγμένων προτάσεων
κλάσεις τινές ρημάτων δέχονται το κατηγορούμενον, ώς εί ή-
σαν άνεπτυγμέναι, οίον χθσ.μαΑή κεΐταιή νήσος.—tf] ελεύ-
θερος.— έρχεται ταχύς, κτ.Ι.

27. Οί ονοματικοί προσδιορισμοί, προσδιορίζουσι πόλυει-
οώς και πολυτρύπως, πατρίδα, ή Ιικίαν, ιδιότητα, συμβεβη-
κός, κλ. ώς ό Αθη *αϊος, 6 νεώτερος, δ Λεπτός, ô χωΛός,
κτλ. Οί έπιοόηματικοί προσδιορίζουσι τbv τόπον, τον χρόνον,
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το ποιόν, το ποσοκ καί τον τρόπον, ώς διατρίβει 'Λθήνησιγ..
—Ινθάδε κείται.— σήμερον δώσει δίκην.—βαρέως φέρω.—
άγαν λυ^εισθαι.—νομαδικώς ζην, κτλ.

§. 28. Οί έπιρρηματικοί ούτοι προσδιορισμοί, Ονόμ,ατος χα-
ρακτήρα δια τοϋ άρθρου λαμβάνοντες, μεταβαίνουσιν εις τους
ονοματικούς νι ώς Ονοματικούς, οίον .οί εκεί—οί πάλαι—'
Περικλής ô πάνυ.—ή άγαν επιμέλεια, κτλ. Εκ της φύσεως
τοϋ ρήματος καί {.τής έκ τούτου γινομένης προτάσεως γνω-
ρίζεται τίνες προσδιορισμοί έπί τών διαφόρων περίστάσεων ά-
παιτοϋνται, ώς 'Αρχιμήδης ήν μέγας ^εωμέτρης.—Φίλιπ-
πος διέτριβε τότε εν Ελατεία.— Επαμινώνδας ετελεύτ^σεν
ένδόζως κτλ. ("ΐδε κατωτέρω περί 'Ρημάτων.)

'Αντικείμενα της Προτάσεως.

§. 29. 'Ο διά της άπλης προτάσεως έκφερόμενος λόγος δυ-
νατόν νά έξηγη, όχι ότι το υποκείμ.ενον μόνον υπάρχει, η οτι
ε/ει ταύτην η έκείν/ιν τήν ιδιότητα, ή ευρίσκεται εις ταύτην
η έκείνην τήν κατάστασιν, αλλ ότι υπάρχον, πράττει ταύτην
η έκείνην τήν πράξιν, καί πράττει αυτήν εις τούτον n έκεΐνον
κτλ. Τότε λοιπών, έκτος τών άνωτέρω προσδιορισμών, πρέπει
νά έξηγηθώσι καί ταϋτα, ώς κτίζω οίκον, ναϋν, κτλ. άμη-
χάνων ερας (Σοφ.) — τον βίον μή μου άφέλης (Σοφ.)—οί
ίδιώται άγουσι δώρα τοις βασιλενσιν· διδάσκω τινά τήν
ρητορικήν, κτλ. Ταϋτα ονομάζονται αντικιίμινα.

§. 30. Καί ταϋτα μεν έν γένει περί συντάξεως καί τών ΐ£ς
αυτήν αναφερομένων, άλλ' ινα λάβωμεν πληρεστέραν ιδέαν τοϋ
πράγματος, πρέπει να προσδιορίσωμεν άκριβέστερον τί χρησι-
μεύει εις τήν κατασκευήν τοϋ λόγου ιδιαιτέρως εκας-ον ειδας τών
λέξεων, κατά ποίους κανόνας τιθέμενον έκπληροϊ τοϋτο, κτλ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ν ΑΕΎΤΕΡΟΝ.
Περί 'Ονομάτων.

§. 4. Τά Ονόματα χρησιμεύουσιν εις τον λόγον ινα έξηγήσωσι
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τά -υποκείμενα, τά κατηγορούμενα, τους προσδιορισμούς χ,αΐ
τα αντικείμενα. Τπάρχουσι δε προς τοΰτο ιδιαίτεροι κανόνες.

Τα 'Ονόματα ώς Υποκείμενα καε
Κατήγορου μενα.

§. 2. 'Επειδή τα ουσιαστικά σημαίνουσιν αύθύπαρκτόν τι
και δυνάμενον επομένως να χρησιμεύσν) ώς βάσις, διά τοΰτο
αυτά κυρίως ίδιάζουσιν είς δήλωσιν τοΰ Υποκειμένου, ώς δ
θεός εστι δίκαιος. - ό ΦίΛ.ππος ουκ εστι δίκαιος.—'Ενταύθα.
ανάγονται και αί προσωπικαι μάλιστα άντωνυμίαι έγώ, σύ,
ουκ οίδ έγώ ταΰτα (Σοφ.)—σοφ oc σν μάντις (Σοφ.).

§· 3. Δυνατόν δμως και τα επίθετα, και αι μέτοχα?, καΐ
at έπιθεαικαι άντωνυμίαι νά τεθώσιν υποκείμενον τοΰ λόγου,
ώς οί θνητοί είσιν εφήμεροι.—οί φιλοσοφούντές είσι τίμιοι.
— ούτος έστιν ô προδότης, κτλ. Ετιδέ καΐ πάν είδος λέξεως,
ήτοι μέρος λόγου, οίον ή περί εστι δισύΛΛαβος.—ό έπεί εστι
προτακτικός, κτλ.

§. 4. Ωσαύτως και άπαρέμφατον, και απαρεμφάτου όνά-
λυσις /.al ολόκληρος λόγος διά τοΰ άρθρου λαμβάνων ενότητα,
ώς το μανθάνειν εστίν ηδύ.— το εύ Λέγειν χα.Ιεπόν.—ώς
ηδύ πράττειν, ώνδρε.?3 ε'στ εύδαιμόνως (Αρφ. Πλ. #02.)—ότι
στήσεται δήΛόν έστι (Δημ.).—δεινάναν ε'ίη εί ούτως έχοι=
τί> εί ούτο>ς εχοι=το ούτως εχειν δειν6ν αν ειη.—οταν σννειδή
κακά . . . δουΛοϊ (Εύρ).=το συνειδέναι κακά . . . δουλοΤ.

§. 5. Επειδή δέ άφ ετέρου τά επίθετα σημαίνουσιν τάς
επί τών ουσιαστικών ιδιότητας, διά τοΰτο ταύτα μάλιστα
ϊδιάζ ουσιν είς δήλωσιν τοΰ κατηγορουμένου, το δποΐον, χα-
ρακτ*ηρίζον τΐ> υποκείμενον, άποτελεϊ μετ αύτοΰ διά τοΰ συν-
δετικού πρότασιν και λόγον πληρη* ο θεός έστιν άγαθός:-—
οί Λόγοι έσονται βραχείς, κτλ.

§. 6. Ισχύουσιν δμως καΐ περί τοΰ κατηγορουμένου τά περί
τοΰ υποκειμένου ρηθέντα, ότι δηλ. και ουσιαστικών και παν
μέρος λόγου, κατά το μάλλον ή ελαττον, δυνατόν νά τεθί}
κατηγορούμενον, ώς ο ΣόΛων ην νομοθέτης.—έγώ είμι έχει-
γος.'—αΛις τά κείνης αίμα.—σίγα πάς έστω Λεώς, κτλ.'
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Ωσαύτως καί άπαοέμφατον καί ολόκληρος λόγος, ως το αίσθά-
νεσθαι έπίστασθαί έστι—τά γνώθι σαυτόν εστίν αν rà πράγ-
ματα ϊδης τά σαν τον κα ι τί σοι ποιητέον (Δείν.).

§. 7. Ως δέ τά υποκειμένου τόπον επέχοντα λαμβάνουσιν
ούσιαστικου χαρακτήρα, διότι άλλως δεν γίνονται ύποκείμε-
νον, το οποίον δποθέτει αυθύπαρκτόν τι καί δυνάμενον να γένη
βάσις, ούτως άφ ετέρου τά ώς κατηγορούμενον τιθέμενον 7,αμ-
βάνουσιν έπιθετικ/ν ιδέαν, προσδιοριστικών τοϋ υποκειμένου,
καθ ε να η άλλον τρόπον' ιιάτην έστι το μεμνή σθαι περί αυ-
τών (Ίσ. Πανηγυρ. Α')=μάταιον.—ό άνθρωπος εστι ζώον
=!χει τους ζωϊχ,ούς χαρακτήρας.—ο χρυσός έστι μέτ άλλον
=μεταλλική ουσία, κτλ. το μέν δηλ. προσδιορίζει το ποιόν
έστι το ύποκείμενον, καλόν ή κακών, τώ δέ προσδιορίζει τώ
είδος, εις δ ανάγεται, ο έστι τί πραγμα είναι, η καί συμβεβη-
κός τι αύτοΰ? ώς ήν δετής χιόνος τά /βάθος οργυιά {Ξ. 'Αν.
Δ', έ, 4). Κατά τά άνωτέρω δέ καί ο πίθηκος έστι πίθηκος,
ό Φαίάων έστί Φαίάων. Τοιούτον δέ καί τώ πεοίφημον τοϋ
Γαλάτου ό όνος εστίν όνος, καί ουχί ίππος δηλ.

Συμφωνία του Κατήγορου μενού προς το
Ύπον^είαενον.

ι

8. Τώ κατηγορούμενον, όταν ήναι κλιτόν, πρέπει να σύμ-
φωνη έν γένει πρώς το ύποκείμενον κατά γένος, αριθμών καί
πτωσιν, ώς ο Κϋρος ην καλός.—τώ άνάρε ήστην βιαιοτά-
τω.—άθάνατοι μόνοι είσ\ν οί θεοί.—ή δικαιοσύνη εστίν α-
ρετή. ■—ή Τόμνρις ή ν βασίλεια.

9. 'Επίθετον δν τώ κατηγορούμενον δυνατών να διαφέρη
τοϋ υποκειμένου, κατά γένος' ή σοφία εστίν αθάνατον, οίον
άθάνατόν τι, έν γένει.—άδικον ό πλοϋτος' κατ άριθμόν" οί
παίδες είσιν άνιαρόν.—αί μεταθολαί λυπηρόν (Εύρ.) καί
κατά τττώσιν, οίον ô Σωκράτης έστί τών σοφών (εις δηλ.)——
ών εις γέγονεν Αριστείδης ô Λυσιμάχου (Πλ. θεαιτ. 45).
—^έκ τών άλιτηρίων δέ φ?ψι γεγονέναι τών της θεάς ( Αρφ.
Πλ. 445). 'Ωσαύτως καί ουσιαστικών ον, οίον ό Ολυμπάς
Ίστιν ορος^τ—τά πρόβατα εστι πλοντος.—'Πρωταγόρας εστί
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τών σοφιστών. Ουτω και τών Λαμβανόντων άρ' είσΐν οί
μανθάνοντες άλλ' ον τών εχόντων (Πλ. Ενθυό. 2*77).

Συ [ΑΦωνία του Ση ματ οζ προς το Υτγ οκείμενον.

§. 1 0. Τά περί γένους και πτώσεως ανωτέρω ρηθέντα ί-
σχύουσι περί τών ανεπτυγμένων προτάσεων, έν αίς το κατη-
γορούμενον είναι κεχωρισμένων τού συνδετικού. Και έπί τού-
των δε και έπί τών συνεπτυγμένων, έν αίς τ& κατηγορούμενον
και το συνδετικών, ήνωμένα οντα, άποτελοΰσι το ρήμα, επι-
κρατεί ο γενικός κανών, ότι το συνδετι.<.ον ή το ρημα πρέπει
νά σύμφωνη κατ αριθμόν και πρόσωπον προς το υποκείμενον,
την βάσιν τοΰ λόγου, ώς εγώ είμι αθλία.—ώςπερ σύ Λέγεις.
—ύμεΐς έστε φίλοι.—οί Ελληνες φιλοσοφονσιν.

§. 11. Ως προς τ&ν αριθμόν όμως συγχωρούνται καί τίνες
ανωμαλίας φαινόμεναι τουλάχιστον άνωμαλίαι και έςαιρέσεις.
Η ελληνική γλώσσα* ά. συντάσσει ενικών υποκείμενον μετά
πληθυντικού ρήματος, ώς 'Αθηναίων το πλήθος οϊονται και
ουκ ϊσασιν (Θουκ.). β . συντάσσει ουδέτερον πληθυντικον υπο-
κείμενον μετά ενικού ρήματος, άθλα τίθεται.—ta ζώα τρέ-
χει.—ξύλα ό ην πολλά (Js. 'Αν. Δ'. έ, 5.)—χρήματα άνευ
νου βλαβερά γίγνεται (Πλ.), κτλ. Τοΰτο σύνηθες παρ' 'Ατ-
τικοί; μετά ολίγων εξαιρέσεων" οίον φανερά ήσαν και ϊππων
και ανθρώπων ίχνη πολλά (Ξ. Κ. 'Αν. Α', θ , 17) κτλ.

§, 12. Το πρώτον τούτων συμβαίνει έπί τών περιληπτι-
κών λεγομένων ονομάτων, άτινα υπο ένικώ αριθμώ σημαίνου-
σι πολλά' διά τοΰτο ή άνωμαλία είναι κατά το φαινόμενον'
το πλήθος οιονται=οΙ πολλοί ο:ονται.—-τό στρατόπεόον ά-
νεχώρουϊ=οΙ στρατιώτατ. άνεχώρουν.— τό ναντικόν ώρμουν
(Σοφ. Αντ. 1001]=οί ναΰται. Το δεύτερον αποτελεί την λε-
γομένην άττικήν σννταξιν, περί ης έν τω περί Σχημάτων,
ώς καίπερί τοΰ ύμνοι τέλλεται

* §. 13. Διάφορος δε τούτων ή περίστασις καθ'ήν το κα-
τηγορούμενων, ούσιας-ικον ο ν \ έπίθετον ούδέτερον, και προσε-
χέστερον μάλιστα είς το ρήμα ευρισκόμενον, έφέλκει αύτο
κατά τον Ιαυτοΰ αριθμόν, ώς οί σοφισται φανερά Ιστι λώ-
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6η τ ε καϊ διαφθορά τών συγγινομένων (Πλ. Μεν. 91).—το
-χωρίον τοϋτο πρότερον εννέα οδοί έκαλοϋντο (Θουκ. Δ'.
4 02).—τ ο πάλαι αί Θήβαι Αίγυπτος έκαλεΐτο.—εστι âè
φύσει άνθρώπειον μάλιστα ήδοναί (Θ).). Ο τρόπος ούτος εί-
ναι ο σπανιώτερος. *

§. 14. Φαινομένη είναι και η ώς προς το πρόσωπον άνω-
μαλία, οταν δηλ. ονομα, το δποΐον είναι πάντοτε τρίτου
προσώπου, συντάσσεται μετά ρήματος πρώτου ή δευτέρου
προσώπου, ώς ό Μαίας της Ατλαντοο διακονούμαι αϋτοϊς
=έγώ δ υιός κτλ.— ό Φαληρεύς ούτος Απολλόδωρος ού
περίμενεϊς; (Πλ. Σνμπ. 472=σύ δ Φαληρεύς κτλ.— απαν-
τίς έσμεν εές το νουθετεϊν σο<ρο/=απαντες ημείς, κτλ. Ω-
σαύτως αύτοϊ έφητ<=υμεΐς αυτοί.

Περί' της Συνθέτου η Συνΰετου Προτάσεως.

§. 1 5. Δυνατόν δε νά ήναι είς τον λόγον και πλείονα υπο-
κείμενα ή κατηγορούμενα ή έν ταύτω ύποκείμενα και κατη-
γορούμενα. Τότε ή πρότασις καλείται σύνθετος vj σννδετος.

§. 4 6. Σύνθετοι λοιπ©ν ή σύνδετοι προτάσεις ήθελον είναι
αί έπόμεναι' Ξενοφών και Χειρίσοφος διεπράζαντο (Ξεν.)
—Σιμμίας και Κέβης και Φαιδώνδας και Ευκλείδης xal
Τερψίων παρησαν (Πλ )·—ος τ ε μέγιστος δρκος δεινότατος
τε πέλει ('ΐλ. 'Ο. 37) .—δ θεράπων έστιν οψ-οφαγίστατος,
βλακίστατος, φιλαργυρώτατος καϊ άργότατος (Ξεν. 3Απομν.
Γ , ιγ , 4 4).—τό νέον άπαν ύψηλόν ν,αι θρασύ (Μέν.)—αί
ραδιουργίαι και έκ του παραχρήμα ήδο^αϊ ούτε σώματι εύε-
'ξίαν ίκαναί είσιν ένεργάζεσθαι, οϋζε ψνχν έπιστήμιχν άζιό-
λογον ούδεμίαν έμποιοϋσιν (Ξεν. *Απομν. Β', ά, 20). 'Ωσαύ-
τως άναπηδήσας Ανδροτ.ίων καϊ Γλαυκέ της καϊ Μελάνωπ ος
έθόων, ήγανάκτουν, έλοιδοροϋντο, άπέλυον τους τριηράρ-
χουςy εχειν ώμολόγουν, παρ' έαυτοΐς ζητεϊν ήζίουν τά χρή-
ματα (Δημ. Τιμακρ. 704).

§. 4 7. Εκ τούτου δΐίλον οτι ή σύνδεσις της προτάσεως δυ-
νατδν νά υπάρχη είς το υποκείμενον, είς τΐ> κατηγορούμενο*
η είς άμφότερα, δ iç-tv ότι δυνατόν νά υπάρχωσι πολλά υπο-
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κείμενα εν κοινον κατηγορούμενον έχοντα, πολλά κατηγορού-
μενα εις êv ύποκείμενον αρμόζοντα, η πολλά υποκείμενα πολ-
λά κοινά κατηγορούμενα έχοντα. 'Ωσαύτως δε δυνατόν νά ήναι
ή σύνδεσις καί ε?ς το άντικείμενον, ώς το μεν γάρ θάρσος à-
μέλειάν τε καί ραθυμίαν καί άπείθειαν έμβάλλει, d δε φό-
βος προσεκτικότερους τε καί εύπειθεσζέρους καί εύτακτοτέ-
ρους ποιεί (£. "Απομν. Γ', έ, 5)* καί κατά τους προσδιορι-
σμούς, άδίχως οίν.τρώς τε Θάνε (Σοφ.).-—χθες καί πρώην.
Δήλον δέ προσέτι ότι αί σύνθετοι προτάσεις δυνατόν να άνα-
λυθώσιν είς άπλας ( ΐδε Είσαγ. Έλλην. Συντάζ.σ. 42).

§. ! 8. 'Εν τη συνδέτω προτάσει έπί ομοιογενών εμψύχων
υποκειμένων το κοινον έπιθετικον κατηγορούμενον τίθεται,
κατά το γένος τών υποκειμένων πλ/ιθυν'τικώς* Σωκράτης

Πλάτων καί ' Αριστοτέλης ήσαν σοφοί__ή μήτηρ, ή θυγάτηρ

xai ή αδελφή ήσαν χαλαί- 'Επί δέ ετερογενών τίθεται κατά
το έπικρατέστερον. "Εστι δε επικρατέστερο* το μεν άρσενικον
του θηλυκοϋ καί του ούδετέρου, το δέ θηλυκον του ουδετέ-
ρου* ή γυνή xai ô άνήρ άβαθοι είσιν (Πλ.). Το αυτό εννοεί-
ται λαί περί του «πιθετικου προσδιορισμού* άνδρες καί γυ-
ναίκες εστηχότες.—γυναίκες καί παιδία καθήμεναι.—συνε-
ληλυθότες έχεΐσε άνδρες καί γυναίκες καI κτήνη (S.).

§. 19. Επί ομοιογενών αψύχων υποκειμ.ένων το κοινον έπι-
θετικον κατηγορούμενον τίθεται* ά. πληθυντικώς κατά τον
άνωτέρω τρόπον' τών δυνατών καί οί φθόνοι καί οί ερωτες
δεινοί (Πλ.) .— ουκ άχρηστοι αί πέρυσι πρεσβεΐαι έκεΐναι καί
κατηγορίαι (Δημ.)" β', κατά το προσεχέστερων* καί νόμος καί
φόβος ικανός έρωτα κωλύειν (£). γ', κατ ούδέτερον γένος ενι-
κώς* μέθη γε φνλαζιν άπρεπέστατον καί μαλακία καί αργία'
δ', κατ' ούδέτερον γένος πληθυντικώς" ταραχαί καί στάσεις ό-
λϊθρια ταΐς πόλεσιν.—εύγένειαί τ ε καί δυνάμεις καί τιμαί
δήλά Ιστιν άγαθά όντα (Πλ. Ευθυδ. 279). Ό τελευταίος
τρόπος της συντάξεως έν τοΤς τοιούτοις είναι δ συνηθέστερος.

§. 20. Καί δμοιογενη δηλ. καί ετερογενή άψυχα υπο-
κείμενα, έίτε μεσολαβοΰντος ούδετέρου είτε μή, ώς πράγμα-
τα θεωρούμενα δέχονται συνήθως το κοινον κατηγορούμενον
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κατ' ούδέτερον γένος πληθυντικώς* λίθοι τε καί πλίνθοι καί
ξύλα καί κέραμος, ατάκτως ερριμμένα, ουδέν χρήσιμά εστίν
(Ξεν.)—δύςα καί επιμέλεια κ&ί νους καί τέχνη καί νόμος
σκληρών καί μαλακών πρότερα αν εϊη (Πλ.)—κάλλος καί
ισχύς, δειλώ καί κακώ £υνοικοΰντα, άπρεπη φαίνεται (Πλ.
Μενέζ. 246).—φθόνος καί ερως εναντία εστίν. Ενίοτε δε
καί εμψύχου οντος' ή καλλίστη πολιτεία τε καί υ κάλλιστος
ày-ήρ λοιπά εστίν ήμΐν ^ιελθείν (Πλ. Πολιτ. Η'. 562). Δυ-
νατόν δέ ειπείν καί άνθρωπος καί κύων άγριώτατα.'7

§. 2ΐ. n δέ ρήμα έπί πολλών υποκειμένων" ά. προτάσ-
σεται πληθυντικώς' έρχονται άπό τών οϊκοι τελών 'Αρακος
ιε καί Νανάτης καί Αντισθένης' (Ξ.)' β . έπιτάσσεται πλη-
θυντικώς* λήθη καί δυσκολία και μανία έμπίπτουσιν (Η)' γ',
προτάσσεται ένικώς' ήλθε Κρυσάντας τε ό Πέρσης καί άλ-
λοι τίνες τών ύμοτίμων (Ξ.).' δ', έπιτάσσεται ένικώς" άθλοι
τε καί μισθοί καϊ δώρα γίγνεται— οί παίδες καί το γένος
άπαν περιπίπτει ( Αυκουργος).

§. 22. Μεγάλως ή θέσις ισχύει καί ώς προς τον αριθμόν
του ρήματος, πολλάκις τιθεμένου κατά τώ προσεχέστερον, καί
ενικό t ον, ώς μετά τών άνωτέρω παραδειγμάτων καί άλλα
πολλά δεικνύουσιν' Αθήνησι ν,αι οί πένητες καί ô δήμος
πλέον εχει τών γενναίων καί πλουσίων (Ξ. Αθην. ΤΙολιτ.
Αϊ. 2), Εν τω σάρκες καί νεύρα έζ αίματος, γίγνεται (Πλ.)
υπερισχύει το δεύτερον. Εν. τώ βασιλεύς καί οί συν αϋτώ
διύκων είσπίπτει εις το στρατόπεδον (Ξ.εν)' υπερισχύει το
έπικρατέστερον. Το δέ Αημοσθένης μετά τών ζνστρατήγων
Ακαρνάνων σπένδονται Μαντινεϋσιν (Θουκ. Γ', 4 09) ισο-
δυναμεί τώ Αημοσθένη ς καί οί ζυστράτηγοι. 'Αλλά σπάνια
τα τοιαύτα."

§. 33. Δύο δέ όντων τών υποκειμένων, τώ κατηγορούμε-
νον τίθεται δυ'ίκόν, δταν, ιδιαιτέρως εκατέρου θεωρουμένου,
άναδεικνύηται ή έννοια του δυϊκου" η τε πολιτική καί ή φι-
λοσοφία άζίω λόγου εστόν (Πλ.). Τίθεται δέ πληθυντικό ν,
όταν άμφοτέρων συνάμα εννοουμένων, ουδεμία ιδιαιτέρα προ-
σοχή δίδηται εις έκάτερον καί ε?ς τών δυϊκον αριθμών. 'Αγά-
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θων και Σωκράτης Λοιποί (Πλ.)—δύο ετι Λοιπά ή τ ε σω-
φροσύνη και δικαιοσύνη Πλ.). Ωσαύτως και επί ρήματος"
σοφία και νοϋς άνευ ψυγής ουκ αν ποτε γενοίσθην (Πλ.) —
ώ Πρωταγόρα προς σέ τοι ηΛθομζν, έγώ τ ε κα\ fΙπποκράτης
ούτος (Πλ.)—δικανική τ ε και ιατρική σεμνύνονται (ϋλ).

§. 24·. Το αύτύ ίσ/ύει και οταν Ι ν μεν ήναι το υποκείμε-
νον, άλλα δυϊκοϋ άριθμ^ϋ* τώ άνδρε έγενέσθην φύΛακε (Ξ).
— τώ ξένω τώδε σοφώ και φίΛω έστόν εμώ (Πλ.) — τώ à-
δεΛφώ απαιδε έτεΛιυτησάτην ( Ισαίος). 'Επειδή δε τά μεν δύο
θεωρούνται ώς πολλά, τά δέ πολλά ουχί ώς δύο, δια τούτο
έπί δυ'ίκοϋ υποκειμένου τίθεται και πληθυντικον ρήμα, ώς ά-
δεΛφώ δύο ήσαν καΛοϊ (Eip).—νώ θεασώμεθα (§ 23)' επί δέ
πληθυντικού υποκειμένου τότε μόνον τίθεται δυϊκον ρήμα, όταν
τά πολλά θεωρώνται ανά ζεύγη, ώς το παρ Αίσχύλω (Εύ-
μεν. 252) Λεύσσετον πάντα αναφέρεται είς τά δύο ήμιχόρια.

§. 23. Διαφόρων δέ προσώπων όντων τών υποκειμένων της
προτάσεως, το ρήμα τίθεται κατά του; έζής τρόπους* ά. ενι~
κώς, κατά το προσεχεστερον' οίδα σαφώς και έγώ και σύ
(Πλ.)—έγώ Λέγω καϊ Σεύθης τά αυτά (Ξ).—οοκεΐς σύ τε
και Σιμμίας (Πλ.).—σύ τε *Ε.ΙΛ ην εί και ημείς (H, s ν )—ούτε
σύ οϋτ αν άΛΛος δυναιτο άντειπείν (Ξ..), β'. πληθυντικώς
κατά πρώτον πρόσωπον, όταν ύπάοχη πρωτοποόσωπον υπο-
κείμενον" ςυμφωνοϋαεν έγώ τ ε και ημείς (Πλ.·).—έγώ τ ε και
ή μήτηρ έΛάχομεν' γ', πληθυντικώς κατά δεύτερον πρόσω-
πον, οταν δέν υπάρχη πρώτον" ού αύ μόνος ουδέ οί σοι φίΛοι
πρώτοι και πρώτον ταύτην âôtav περί θεών ε'σγετε (Πλ.).
δ', πληθυντικώς κατά τρίτον πρόσωπον, όταν προτάσσηται'
ένίκων ούτοι οί ξένοι και ημείς μετ έκείνων (λ.) Αλλά καϊ
ήμεις δε και Στρατίος καϊ ΣτρατοκΛής παρεσκευάζοντο ά-
παντες. ('Ισαίος).

Κ ΕΦ Λ ΛΑΙΟ Ν ΤΡΙΤΟΝ.
Τα ονόματα ώς Ιίροσΰιορισμοί. '

§. ·1. Διά τών ονομάτων γίνονται ο; ονοματικοί άνωτέρω
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έπικληθέντες προσδιορισμοί, ώς διά τών ένάρθρων μορίων γίνον-
ται οί ώς ονοματικοί, οίον ό χρηστός άνήρ.—ή σώφρων γυνή·
—το δυσμεταχείριστον ζώον, κτλ. οί τότε άνθρωποι, οί έκεΐ
πο\ΐται, όμεταξύ τόπος,οί κάτωθεν θεοί (So<p.),C£ ένθάδε, κτλ.

§. 2 Διαφέρουσι δέ οί προσδιορισμοί τών κατηγορουμέ-
νων, καθ' οσον διά μέν τών κατηγορουμένων συζεύγεται μετά
του υποκειμένου νέα τις ίδέα, νέον φέρουσα προσόν, διά δέ
τών προσδιορισμών έξηγεΐται προϋποτιθέμενον προσόν του υ-
ποκειμένου, οιον μέρος αύτοΰ αποτελούν* και διά μέν του κα-
τηγορουμένου γίνεται λόγος τέλειος, ουχί δέ διά μόνου του
προσδιορισμού, εως ου μη προστεθη τό κατηγορούμενον. Ούτοα,
π. χ. ή Κέρκυρά ϊσζι νήσος και ή νήοος Κέρκυρά έστι . . .,
έ'νθα, εν τώ δευτέρω παραδείγματι, ίνα συμπληρωθη λόγος,
πρέπει νά προστεθη, μεγάλη, μικρά., δρεπανοειδής εύφορος,
ή άλλο τι τοιούτον. Τότε δέ, και Αφαιρεθέντος του προσδιο-
ρισμού νήσος, ό λόγος μένει πάντοτε πλήρης, ή Κέρκυρά
εστι δ ρεπανοειδής' έν δέ τώ πρώτω παραδείγματι, άφαιρου-
μένου του κατηγορουμένου νήσος, ό λόγος γίνεται άτελής.
Διά της συνθέσεως εννοείται ευκολώτερον ή ένότης τοΰ υπο-
κειμένου και προσδιορισμού, οταν ή γλώσσα το συγχωρά, ώς
ό άριστος τεχνίτης καϊ ô άριστοτέχνης.—τό αεί θ άλλον
δένδρον καϊ τό αειθαλές δίνδρον.—ή πολλούς βότρυας έ-
χουσα άμπελος και η πολύβοτρυς άμπελος.

§. 3 Οί προσδιορισμοί ούτοι τίθενται είς το νπον.είμενον,
είς τό κατηγορούμενον ή είς αμφότερα, ώς ό σοφός Αριστο-
τέλης ή ν Σταγειρίτης. — ούτός έστι Πρωταγόρας ό κλειτός.
— Αλέξανδρος ô Μακεδών ήν μέγας στρατηγός.—γέλως
άν,αιρος έν βροτοΐς δεινόν κακόν' ή και εις δλην τήν πρότα-
σιν" άλλ ή, το λεγόμενον, κατόπιν έορτής ηκομεν καϊ ϋστε-
ρονμεν; (□λ.)==τοΰτό εστι τό λεγόμενον.

§. 4. Δυνατόν δέ νά τεθή και προσδιορισμος προσδιορισμού,
και τούτου πάλιν άλλος, και ούτω γίνεται σειρά προσδιορι-
σμών, ώς έν τη άριθμητική κλάσμα κλάσματος, ή'τοι σειρά
κλασμάτων' Αλέξανδρος Φιλίππου ήν υίος, νιου 'Αμνντου
βασιλέως τών Μακεδόνων.
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§. 5. Οί ονοματικοί και ώς ονοματικοί προσδιορισμοί τί-
θενται κατά τρεις τρόπους, κατ επεζήγησιν, διά των παρεν-
θετικών προτάσεων, και διά τών πλαγίων πτώσεων, ώς
'Αλέξανδρος ό Μακεδών.—πάς όστις κλέπτει άδικός εστίν.
—ή μάχη των fΕλλήνων, κτλ.

Περί τών ν.α: Έπεξη^ησιν Προσδιορισμών.

§. 6. Κατ επεξήγησιν, γενικώτερον έκλαμβανομένην, λέ-
γονται οί προσδιορισμοί, ότε, άνευ μεσολαβήσεως νέου συνδε-
τικοΰ η ρήματος, προστίθεται εις το ύποκείμενον νέα ιδέα,
ητις, ώς μέρος αύτοϋ θεωρουμένη, αποτελεί μίαν μετ αυτοϋ
εννοιαν. Ταϋτα δε τα δύο συνάμα συζεύγονται μετά τοϋ κα-
τηγορουμένου, οίον Κΰρος ô νεώτερος ήν γενναίος. Ωσαύτως
καί επί τοϋ κατηγορουμένου, ώς οντός έστι Δημοσθένης ô
ρήτωρ—ούτος έστι Πρωταγόρας ô κλεινός, κτλ.

§. 7. 'Εφαρμόζονται δε έπί τών προσδιορισμών τούτων τά
περί κατηγορουμένου ρηθέντα. Δυνατόν δηλ. νά τεθή ώς προσ-
διορισμός έπίθετον, ούσιαστικον, καί παντοιουν δυνάμενον νά
λάβηέπιθετικην εννοιαν, ώς χρηστός &νήρ —αγαθή γυνή, κτλ.
Ωσαύτως άνήρ τύραννος, άνήρ οπλίτης, όμιλος στρατιώτης.
Παρ ήμϊν οικοκύρης άνθρωπος? παπάς άνθρωπος, κλ.

§. 8. Ωσαύτως έ-φαρμ,όζονται εις τούτους τους προσδιορι-
σμούς τα άνωτέρω περί κατηγορουμένου καί υποκειμένου ρη-
θέντα. Τίθεται δε το προσδιορίζ ον κατα τό π ροσδιοριζόμενον,
ώς προς το γένος, άριθμον καί πτώσιν. Αλέξανδρος ό βασι-
λεύς.—Κλεοπά,τρα ή βασίλισσα, κτλ. Το αύτο ισχύει καί
περί τών πλαγίων πτώσεων, βιΰλίον Προδίν.ου του σοφοϋ.—
έργον Φειδίου του Αθηναίου.

* §. 8. Αί άνωτέρω παοατηρηθείσαι ποικιλία: γίνονται καί
Ινταϋθα, οιον νους σωτηρία καλουαένη, άντί καλούμενος. —
ποτήριον τεχνήματα τον τεχνίτου.—Αιονύσιος τών τυράν-
νων γενόμενος.—θυγατέρα δεινόντι κάλλος καϊ μέγεθοΓ. *

§. 10. Παρατηρείται δέ καί ετεροία τις άνωμαλία, φαινο-
μένη τουλάχιστον, τοσοϋτον κοινή ώστε άνάγκη, οίον κανο-
νικής της χρήσεως ταύτης έκλαμβανομένης, μόνον το έναν-
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τίον νά νομίζεται έξαίρεσις. Τοϋτο συμβαίνει έπί τοϋ δυΐκοϋ
αριθμού, όςτις ^πί θηλυκού γένους εις τήν ονομ.ας-ικήν καί α.1-
τιατικήν δέχεται άρθρον αρσενικού σχηματισμού. Ενώλοιπον
λέγεται ή τέχνη, ή ημέρα, ή χειρ, κτλ. καί αί τέχναι, ai
ήμέραι, αί χείρες, λέγεται οχι τά τέχνα, τά ήαέρα, τά χζΐρε,
άλλα τω τέχνα, τώ ημέρα, τώ χεΐρε' ούτω δοάκεισθον ώσπερ
εί τώ χεϊρε.... (Ξεν. Απομν. Β. γ . 1 8).—τώ γνναΐκε (Ξεν.
Κ. Π, Ε', έ, 4).—τώ πόλεε καί τούτω τώ πόλη, κλ.

§. 11. Αυτη ές-ίν ή σταθερά χ^ήσις παρά τοις πεζογρά-·
φοις τών Αττικ.ών. Αλλά καί παρά τοις ποιηταΤς σπανιωτά-
τη έν τούτοις ή χρήσις τοϋ τά, άντί τώ, οίον τά κόρα (Σοφ.
Άντ. 769), τά χοχώνα, ('Αρφ. (Ιππ. 484). Συνηθης δέ καί η
χρησις τοϋ τοΐν, άντί ταΐν. Μόνον τώ θεώ καί τοϊν θεοΐν,
περί Δήμητρος καί Περσεφόνης· Ωσαύτως έπί θηλυκού δυ'ί/.οϋ
τίθεται τό)δε, άντί ràcîf" τώδε πιριγραφά (Α?σχ. 2for,(p. 20δ),
rco παϊδε τώάε (Σοφ. '^irr. 504) περί Αντιγόνηςκαί Ισμήνης,
καί rowrw rwrep-'a (Πλ. Πολιτ. Δ', 452), rovro) ?ώ ή αέρα
(2. Κ. Π. Α', β'."4 1) σ. 58. 'Αλλά καί έπί έπιθετικοϋ κα'ί με-
τοχικού προσδιορισμού, ώς ΓΡοδίοιν πεντηκοντόροιν (Θουκ.
ς-, 43).- γυναΐκε έρίζοντε κλ. Τοϋτο δέ δήλοι ότι ο σχη-
ματισμός έν τούτοις είναι κοινού γένους.

§. 4 2. Απαντάται δ ένίοτε έπί θηλυκού ούχί μόνον αντώ,
άλλα καί αυτά, ανταΐν καί αύτοΐν, καί άλλα τινά σπάνια η
καί μοναδικά. Περί τούτων οί άκριβεστέραν γνώσιν έπιζητοϋν-
τες παραπέμπονται εις τήν Είσαγωγήν *Ελλην. Συντάξεως.

Περί των IIροσΰιορισμ.ων οώ: τών
Παρενθετικών Προτάσεων.

§ 13. Διά τών παρενθετικών προτάσεων τίθενται οί προσ
διορισμοί, όταν διά τίνος παρεμπιπτούσης, καθ' ενα η κατ'άλ-
λον τρόπον, προσδιορίζηται μέρος όλη η κυρία τοϋ λόγου
πρότασις. Ούτω, π. χ. ανελεύθερες πάς δςτις εις δόζαν
βλέπει (Γνωμ.), ενθα το ύποκείμενον πας γενικώτατον ον,
προσδιορίζεται διά τοϋ δςτις εις δόςαν βλέπει.— μηδ' ολβός
(γένοιτο μοι) ô'çrfç· r?)r κνίζει φρένα (Εύριπ. )=ό τ^ν
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εμήν κνίζων φρένα" ναύαρχος μέν νυν έπήν ωύτός δςπερ
έπ' Αρτεμισίω, Εύρυβιάδης ό ΕύρνχΛείδεω (fHp. Η', 12).—
και â.hloL Ô ε, οι έκείνω συνήσαν (ήταν Σωκράτους δμιληταί)
(Ξ. Α πομν. Α', β', 48).—τά δίκαια και πάντιι, δσα αρετή
πράττεται χαΛά εστι καί αγαθά (Ξεν. Απομν. Γ', θ', 5).—
μάταιος 8ς άΛΛο τι γε2οϊον ηγείται ή τό κακόν (Πλ.) Τοι-
αύτα ήθελον είναι και τά ούτος έστιν ό άνήρ ον έζητοΰμεν.
—τοΰτο έστι το ν δ ω ρ Ô πίνομεν.

§. 14. Ωσαύτως όέ καί το άντικείμενον της κυρίας προ-
τάσεως προσδιορίζεται δια παρενθετικής' άρα Λέγεις την θέων
κρίσιν ήν περί Κέκροπα έκριναν (Ξεν. 'Απομν. Γ', έ, 15);
Ενίοτε δε καί ο προσδιορισμός τής κυρίας προτάσεως' εϊγε
τους παΛαιοτάτους, ών άκούομεν, προγόνους αυτών àva-
μιμνήσκοι^εν, κτλ. (Ξεν. 'Απομν. Γ', έ, 9).—'Αθηναίοι οί
πρότερον, ότε Βοιωτοί μόνοι έγένοντο, πορθονντες τήν
Βοιωζίαν, φοβούνται, κτλ. (Ξ. 'Απομν. ΓΓ, έ, 4)

§. 15. 'Αλλά καί ολόκληρος ή κυρία πρότασις δυνατόν διά
παρενθετικής προτάσεως να προσδιορισθή* άπας Λόγος, αν
άπή τά πράγματα, μάταιόν τι φαίνεται και κενόν (Δημ.
ΟΛυνθ. Α. §. έ)' ο λόγος φαίνεται μάταιος, άν άπή τά πράγ-
ματα, ούχί δέ καί αν παρή. Ωσαύτως διά μετοχής" τούτου
έπιμεΛούμενοι ( Αθηναίοι), πάντων αν έΐεν κράτιστοι (Ξεν.
Απομν. Γ', έ, 8)==εί τούτου επιμελοϊντο*

ΪΙερι τών II ροσΰιορισ μΰν οια τών Πλακών

Πτώσεων.

1 6| Δια τών πλαγίων πτώσεων γίνονται οί προσδιορι-
σμοί, ότε τίθεται προς τον σκοπόν τούτον γενική, δοτική, ή
αιτιατική. Τα ονόματα τα οποϊα προσδιορίζονται δια τής
γενικής, δοτικής, ή αιτιατικής, λέγονται ότι συντάσσονται
μετά γενικής, δοτικής, ή αιτιατικής.

Τα μετά γενικής συντασσόμενα ονόματα.

§. 17. Τα ιχετά γενικής συντασσόμενα ονόματα, ειτε υπο-



4 6 ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ.

χειμένου, είτε κατηγορουμένου, είτε προσδιορισμού τόπον
επέχοντα, ειναί διττά, ουσιαστικά καί έπίθετα.

Τά μετά γενικής συντασσόμενα ουσιαστικά»

§. 4 8. Τά μετά γενικές συντασσόμενα ουσιαστικά είναι*
I. τά σημαίνοντά τι ανήκον εις τινα ή εις τι καθ οποιανδή-
ποτε σχέσιν. II. τα αντίθετα τών προηγουμένων, τά σημαί-
νοντα τών εις ον η το εις ο άνήκουσι ταύτα.

1. Τα σημαίνοντα, τι άντ,κον εις τινα κτλ.

§. 19. Αί σχέσεις καθ' ας ανήκει τι εις τινα n εις τι είναι
πολλαί καί διάφοροι. Επί τοϋ παρόντος σημειουνται αί κυριω-
δέστεραι, εξ ών κατ' εύθεΐαν η πλαγίως παράγεται σχεδόν
πασα άλλη. Ανήκει λοιπών εν τι εις τινα n εις τι, επομένως
συντάσσεται μετά γενικής, παν ο,τι δυνατών νά θεωρηθη.

ά. Ως κτήμα τίνος, οίον αγρός Περικλέους β', ώς άρχό-
μενόν τίνος, οίον Μακεδόνων ύπαρχοι, γ , Ως εγγονό ν τί-
νος, οίον τέκνα, πατρός.—υιός, έγγονος Περικλέους, δ. Ως
έργον καί ποίημα τίνος, ε'ίτε πρ^ος τον τεχ^ίτην, εϊτε πρώς
την υλην εξ ής, οίον είχών τοϋ ζωγράφου.— Ομήρου ποιή-
ματα.—ναύς μαρμάρου.—άνδριάς χαλκού.·—ξίφος σιδή-
ρου. Ωσαύτως καί άφηρημένως ή ενέργεια τών προηγουμένων,
οίον έργασίαι Φειδίου.—πράξις ανθρώπου.

§. 20. Κατά τήν αύτήν άναλογίαν ανάγεται ένταΰθα' έ.
πάν τι θεωρούμενον ώς μέρος τινός, οίον μέρος σώματος. — ή
κεφαλή τοϋ άνθρωπου, ς'. *Ως περιεχόμενων τίνος, οίον οί έ-
νοικοι τών Αθηνών.—νήες του λιμένος.—οί Ιχθύες της
θαλάσσης; ζ'. Ως δόμα η δώρόν τίνος, οίον αί χορηγίαι τοϋ
Αλκιΰιάδου.—τα δώρα τών έχθρων.—ή. 'Ως ίδιότης, διάβε-
σις ί) συμβεβηκός τίνος, οίον λευκότης χιόνος.=ή ευμένεια
τοϋ ανδρός.—χωλότης τοϋ 'Αγησιλάου.·—Φωκίωνος πε-
νία.— Αριστείδου δικαιοσύνη. 'Ωσαύτως δόξα ανδρός.—ά-
δοξία γυναικός.—πλέθρον γης, κτλ.

§. 24. Εν γένεί λοιπών δυνατών ειπείν οτι όπου εξέρχεται
τώ έρώτημα τίνος, ενθα περιλαμβάνεται καί τώ έκ τίνος, άπο
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τίνος κοινότερον, άπώ τί, εχει χώραν ή γενική, ώς τίνος
υιός; τίνος έργον; άπώ τί μετάλλον; κτλ. Η δε γενική τί-
θεται άπρόθετος η εμπρόθετος.

§, 22. 'Επειδή δε τώ δια της γενικής προσδιοριζόμενον δυ-
νατών νά ηναι ενεργητικών ώς πρός τι και παθητικών πρός τι
άλλο, διά τούτο δυνατών νά τεθώσι και δύο συνάμα γενικαί
εις τώ αυτο ούσιαστικόν, ή μεν ενεργητικά, ή δέ παθητικη,
ώς ή Πέλοπος Πελοποννήσου κατάληψις { Ισοκρ.),—ή Χει-
ρισόφον àp~/j} τοϋ παντός κατελύθη (Ξεν.), οίον ή πανταρ-
χία. Διάφορον δέ τώ πράγμα, δταν ή μία γενική έξαρτάται
έκ της άλλης, ώς ô τών τοϋ βασιλέως ιππέων στρατηγός.
'Ενταύθα είναι δ έν τοΧς προηγουμένοις σημειωθείς προσδιο-
ρισμώς του προσδιορισμού.

II. Τα άντίΰετατ&ν προηγου μένων ^τά σημαί-
νοντα τον εις ον η το εις ο άνήκουσι ταϋτα.

8. 23. Ενταύθα ανάγονται' ά. Γά σημαίνοντα τών κτήτο-
ρα η δεσπότην τινός, οίον χτήτωρ χωρίων'— δεσπότης τοϋ
δακτυλίου, β. Τα σημαίνοντας τών άρχοντα τίνος, οίον βα-
σιλεύς Περσών.*—άρχος οιωνών, γ . Τά σημαίνοντα τών γεν-
νήτορα η συγγενή τίνος, οίον πατήρ τέκνων.—θειος άνε-
■^ιοϋ.—Κρέοντος κηδεστής. δ . Τών έργάτην καί ποιητήν
τίνος, οίον έργάτης τών καλών καί σεμνών έργων.—εικό-
νων γραφεύς--νηών τέκτονες. Ωσαύνως καί ώς έκτης ΰλης,

οίον χαλκός άνδριάντος.—-σίδηρος ξίφους.

§. 24. Ωσαύτως τά σημαίνοντα* έ. τώ όλον τινός, οίον
σώμα της κεφαλής.—άγ έλη βοών σωρός σίτων, ξύλων,
λίθων. ç. Τα σημαίνοντα το περιέχον τινός, οίον άστυ αν-
θρώπων--άρκτο^ν φωλεός, ζ . Τα σημαίνοντα τών δοτήρά

τίνος, οίον δαπανημάτων δοτήρες.τ-^βραβευτής του δίκαιον.
ή. Τά σημαίνοντα τήν ύπόστασιν Ιδιότητος, διαθέσεως, συμ-
ΰζΰηκότος τινός, οίον πτέρυξ χιόνος λευκής ήτοι χιονόλεν-
χος.——άνήρ μειλιχίου τρόπου.—τραύματα αίματος, ήτοι *£-
ματόεντα.—άνήρ δόξης__-ποταμός πλέθρου.—δένδρον πολ-
λών έτων—πολυετές,

(ΣΤΝΤ- ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α'). 3
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§. 25. 'Επί τής σειράς I f\ μεν ονομαστική σημαίνει το
χτήμα, το άρχόμενον, το έ'κγονον, το έργον, το μέρος κτλ.
ή δε γενική τον κτήτορα τον άρχοντα, τον γεννήτορα, τον
έργάτην, ib όλον κτλ. Επί τής σειράς II, άντις*ρόφως, η ονο-
μαστική σημαίνει τον κτήτορα, τόν άρχοντα, τον γεννήτορα,
τόν έργάτην, το oJo^ κτλ. ή δε γενική το χτήμα, το ά^-
χόμενον, το ΐκγονον τό έργον, το jC/gpoc κτλ. ot*oc δεσπό-
τουκ.λ\ δεσπότης οικον. Ωσαύτως καί έπί τών άλλων,
ανδρός καί δόξης.—μειλίχιος τρόπος ανδρός και ά-

rrçp μειλιχίου τρόπου. Το αύτό ίσχύει καί περί τών πλαγιών
πτώσεων, δοΰλον δεσπότου καί δεσπότην δούλου.—ήσυχίαν
βίου καί βίον ησυχίας (Εύρ.).

* §. 26. Πολλαί άλλαι σχέσεις, ή κατ' εύθείαν ή πλαγίως
έκ τών προηγουμένων προκύπτουσαι, έκφέρονται, φυσικώ τώ
λόγω, κατά τον όμοιον τρόπον. Τά αφηρημένα, π. χ. τών
προηγουμένων, όπου ύπάρχουσι, δέχονται την αυτήν σύντα-
ξιν' όθεν, ώς λέγεται δεσπότης τών όλων, ούτω καί άεσπο-
τεία τών όλων, ώς άχροατής μαθήματος, ούτω /.αί άκρόα-
σις μαθήματος. *

ϊα μετά γενικ,ης συντασσόμενα επίθετα.

§. 27. Μετά γενικής συντάσσονται αί ακόλουθοι μάλιστα
κλάσεις τών επιθέτων'

ά. Τά οίκειότητος καί αλλοτριότητος σημαντικά, οίον οί-

χεϊος τής χώρας__οί δέ κίνδυνοι τών έφεστηκότων ϊδιοι

(Δημ.).—ουδέν άλλότριον ποιών ούτε τής εαυτόν πατρίδος
ούτε τοΰ τρόπου (Δ.). Τά πληρώσεως, μετοχής, κατοχής, καί
, κράτους σημαντικά, καί τά εναντία τούτων, οίον υποψίας

καί δείματος μεστός__μέτογος αρετής.—έγκρατής ηδονών.

—αρετής έρημος (Ξ·).—'ένδεής χρημάτων.—παρέστηκεν ά-
γων μέγας, πλήρης στεναγμών, ουδέ δακρύων κινός (Εύρ.)"
ούτω καί έλεύθερος πόνων.—καθαρή' τών προκείμενων ση-
μηΐων' (*Ηρ Β'. 38.)—καθαρός αδικίας τε καί ανοσιών έρ-
γων (Π>. Πολιτ. ς. 496) .—ορφανός του πατρός καταλη-
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ζρθείς (Δημ..) πένης γάρ ήν ανδρών φίλων καϊ πιστών (Πλ.
Έπιστ. Ζ', 332).

§. 28. Ωσαύτως' γ'. Τά εμπειρίας καί απειρίας σημαν-
τικά, οιον έμπειρος πολέμου. —έπιστήμων είμι τοϋάε.—γραμ-
μάτων άπειρος. — άδα-ί\μων μάχης. δ'. Τά έπιμέΧείας καί ά-
μελείας, φροντίδος καί αφροντιστίας ήτοι ολιγωρίας σημαν-
τικά, οίον επιμελής τών θείων.—προμηθής τούτου.—άμ{-
Λής χρημάτων' έ. Τα επιτυχίας καί άποτυχίας σημαντικά*
οίον έπιιυχής τών καιρών. — ατυχής συνέσεως, ς. Τά μνή-
μης καί λήθης σημαντικά' οίον μνήμων φόρτου.—γράμματα
λήθης μνημόσυνα (ώς ουσιαστικά καταντήσαντα.)—άμνήμων
τών κινδύνων.—τής έμής διαθήκης έπιλήσμων. ζ'. Τα φει-
δοΰς και άφειδίας σημαντικά, οίον φειδωλός χρημάτων.—ά-
<γειδής εαυτόν' ή. Τα χωρισμού, διαιρέσεως καί άπομακρύν-
' σεως σημαντικά, οίον οί λοιποί τών Αθηναίων.—μόνος των
πολιτών—ολίγοι τών πολιτών'—δήλον ότι χρηστών τις,
ώς εοικας, εί ('Αρφ. Πλ. 826).—ών δή έγώ οίμαι εις είναι
(Πλ.).—άπωστός γης ουτω καί φυγάς πόλεως.

§. 29. 'Ενταύθα προσέτι άνάγον-αι θ'. Τά ανταλλάγμα-
τος καί τιμήματος σημαντικά, οίον αϊματός έστιν ή αρετή
ώνία—δόζα χρημάτων ουκ ώνητή ( Ισ.).—οί φιλόσοφοι δο-
κοϋσιν- έιναι τοις μέν τον μηδενός τίμιοι, τοις δ' άξιοι του
παντός (Πλ.). ί. Τά εί; ικό; ενεργητικά ρηματικά, ώς πα-
ρασκευαστικός τών είς τόν πόλεμον (Ξεν.).—πρακτικός τών
δικαίων' ιά. Τα αρχικά καί ύπαρ-μκά, οίον κύριος τής 'Α-
σίας,.—ύπτίκοοι τών γονέων. ι'ο/. Τα διαφορικά, οίον έπι-
στήμη έπιστήιιης διάφορος (^ΠΧ.).—έτερον τό ηδύ του αγα-
θού (^Πλ.). ιγ'. Τα παραθετικά, τα συγκριτικά δηλ. καϊ υ-
περθετικά, οίον κρείττων καϊ φίλων καϊ έχθρών ('ΐσ.).—
νέοις τό σιγάν κρειττόν έστι του λαλειν (Μεν.).—άνθρωπος
πάντων θηρίων θεοειδέστατός έστιν ( Α.ντ.) —μέγιστόν έστι
τών αγαθών αρετή (ΐσ.).—τό νικάν αυτόν πασών νικών
πρώτη τε καϊ άριστη (Πλ.). ιδ'. Τά άνάλογα τών παραθετι-
κών. οίον ούδενός δεύτερος.—ύστεροι τής συμβολής —πε-
ριττά τών αρκούντων (S).-^— τών φίλων κορυφαίος. — των
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ανδρών τους κορυφαίους ανεσκοΛόπισεν ('Ηρύδ. Γ', 159).
Παρά δέ Πλουτάρχω καί Περιπατητικών ô κορυφαιότατος.

§. 30. Καί εν τούτοις βάσις υπόκειται το έρώτημα τίνος,
ώς άνωτέρω* οίον τίνων τέκνων πατήρ ; άπο τί είναι πλήρης
ή ελλεικής; κτλ. ατινα ομως ευκόλως μετατρέπονται εις τών
ελληνικώτερον τύπον, τίνος is/δεής ; τίνος πλήρης ; κτλ.

§. 31. Εννοείται δέ ότι καί τούτων τά άφηρημένα, οπου
υπάρχουσι συντάσσονται ωσαύτως μετά γενικής, ώς καί τά
προεξηγηθέντα άφιρρημένα τών ουσιαστικών" ούτως, απάντων
έστϊ πλησμονή.—μέβεζις ουσίας. (Πλ.).—άρε της μετονσία
(Δημ ).—αντη μανίας εχει κοινωνίαν τινά (Γν.).—ηγεμονία
Έλλάάος.—ή πλούτου απληστία (Πλ. Πολιτ. Η', 562), κλ.

Τά μετά ΰοτιχγίζ συντασσόμενα ονόματα-

§. 32. Τά μετά δοτικής συντασσόμενα ονόματα είναι κυ-
ρίως επίθετα μετά ολίγων άναλόγων ούσιαστικών. 'Ανάγονται
δέ ένταΰθα ai άκόλουθοι μάλιστα κλάσεις, ά- Τά ταυτότητος,
ομοιότητος, ισότητος καί συμφωνίας σημαντικά, καί τα εναν-
τία τούτων, οίον ού ταοτά γίγνεται. τ άγαθά τοϊς ήδέσ<,ν,
οΰτε τα κακά τοις άνιαροις (Πλ.)—οί πονηροί άΛΛηλοις
όμοιοι (Π\.)-^~λέγεται δε ιση είναι ή νήσος τ$ Κυρηναίων
πόλι (fHp.).—'ίσος θεώ καί ίσόθεος, ϊσος άόίλφώ και ΙσάδεΛ-
φος, ίσάγγελος, ίσαπόστολος. κτλ. ουτω παραπλήσιος, σύμ-
φωνος, σύμψηφος, ανόμοιος, άσύμφωνος. β . Τά συγγενείας,
ενώσεως, μίζεως καί έπιμιξίας σημαντικά, ώς το γαρ όμοιον
τω ομοίφ φύσα συγγενές εστι (Πλ.).—Ελλάδι, πενίη
μέν άείποτε σύντροφός έστι ('Ηρόδ. Ζ , \ 02).—ζύμπλονς
Θησεϊ—συμμιγής ιρόνω (Εόρ.). 'Ωσαύτως καί τά έναντία τού-
των, φίλοις τ άμικτός έστι καϊ πάση πόλει (Εύρ. 'Λποσπ,).
—άμικτα τά κα#' ήμας αυτούς νόμιμα τοις âJJoiç (θ. Α',
77). γ'. Τά προσεγγίσεως σημαντικά, οίον πλησία τω ννμφίω.
—άστυγιίτονες 'Αθηναίοις. δ . Τά έζηγοΰντα την ιδέαν τρΟ
αρμόζοντος καί μη αρμόζοντος, του πρέποντος και μη πρέ-
ποντος, οίον γυναικί αρμόδιος.—άνάρμοστόν iffri τ à αίσ-
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χρον πανχϊ τω θείω (Πλ.)' πρεπωδέστατα γυναιζίν (Ξεν).
—μέθη φνλαξιν άπρεπέσχατον (Πλ.).

§. 33. 'Ωσαύτως ενταύθα άνάγονται καί αί επόμεναι τά-
ζεις. έ. Τά σημαίνοντα φιλιν.ήν ή έχθριχήν προς Tira διά-
θεσιν, τά όποια περιποιητικά καί άντιπεριποιητικά υπο τών
γραμματικών καλούνται, οίον φίλος, έχθρός, εύνους, ήάύς,
επωφελής, ίπικουρος, βοηθός, σύμμαχος, χρήσιμος, κακό-
γους, έπί6ούλος, βλαβερός, άηάής, έγαγτίος, άχρηστος κτλ.
οί όμοιοι τοΐςόμοίοις εννοίείσιν (Ξεν.).—ούάείς θεός άύσγονς
άνθρώποις (Πλ.).—άγτίπαλόγ τι τή ολιγαρχία (Ξ.)—το πα-
ρόν γαρ αεί βαρύ τοις ύπηκόοις (Θ. Α', 77).—Λύσανδρος
κακονούστατος ήν τή τζόλει (Αυσ). — εστίν εχθιστα τά έναν-
χιώχαχα, ψνχρον θερμω, πικρόν γλυκεϊ, ξηρόν ύγρω (Πλ.).
—μή κάμνουσιν ιατρός άχρηστος, και μή πλέουσι κυβερ-
νήτης (Πλ.). ς-. Τά εύπειθείας καί ύποταγής σημαντικά, ώς
ενπειθής τω αρχονχι.—άπαντα τω πλουτεΐν έσθ ύπτ,χοα.
ζ'. Τά παθητικά ρηματικά, οίον ρητόν μοί έστιν,—μισητός
Φίλιππος τοις ηόλεσιν.—γνωστοί τοΰ κάγνωτά μοι προαήλ-
θεθ ίμείρονχες (Σ. Τ. 58). — ώφεληΐέα σοι ή 'Ελλάς.—ή
ποθεινός (=ποθητός) φίλοις. ή. "Αλλα τινά ρηματικά ivzp-
γι\τικά, έκ ρημάτων μετά δοτικής συντασσομένων γινόμενα
καί μετοχικήν εννοιαν παριστώντα, ώς δοτήρ τινι.—ήγεμών
Γί^=ήγεμονειΐων τινί.

§. 34. Ως δέ είς τά γενικοσύντακτα υπόκειται ή έννοια
του τίνος, ούτως έν τοΤς μετά δοτικής συντασομένοις υπόκει-
ται ή έννοια του τίνι, ό έστι είς τίνα, με τίνα, ή τί, πρός
τίνα, ή πρός τί' οίον όμοιος με . . . ανάρμοστον είς . . . κτλ.

§. 35. Επειδή ή σύνταξις βαίνει κατά τήν σημασίαν τών
συντασσομένων, διά τούτο πολλά τών ανωτέρω σημειωθέντων,
άλλάσσοντα σνιμασίαν ή υπ άλλην εποψιν θεωρούμενα, άλ-
λάσσουσι σύνταξιν. Τα φίλος, έχθρός, πολέμιος, τα οποία
ώς έπίθετα συντάσσονται δοτική ουσιαστικού χαρακτήρα λαμ-
βάνοντα καί είς τα κτητικά, ή ώς κτητικά δπαγόμενα, συν-
τάσσονται γενική' τή αρχή τήδε δυσμενείς (Ξ.)'—άνδρα δυο-
μενή χθονός (Ξ) ξένος βασιλεΐ καί ξένος βασιλέως' (S.
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Πλ.) προσήκοντες γίνει, καί προσήκοντες βασιλέως καί ζνγ-
γίνεΐς (Θ.) αλλότριος τίνος καί αλλότριος τινι, κτλ. Τουναν-
τίον το άονλος, τό οποίον ώς κτήματος σημαντικών τάσσεται
ε£ς τά μετά γενικής, έπιθετικήν εννοιαν λαμβάνον, συντάσσε-
ται μετά δοτικής, ώς οί άρχοντες άοϋλοι τον vôuov (Πλ")—
όοϋλος τω βίω (Γν.)

§. 36. Εν δε τοις εκ τοϋ μίγνυμι συνθέτοις τίθεται δοτι-
κή μεν, δταν έπικρατή ή έννοια της μίςεως, ώς έν τοις άνω-
τέρω (§. 32) καί έν άλλοις παραδείγμασι δεικνύεται, γενική
δέ, όταν έπικρατή ή διά τοϋ άποφατικοϋ μορίου έξηγουμένη
έννοια τοϋ χωρισμοϋ' αμιγής ετέρας φύσεως. — αμιγείς βαρ-
βάρων (m.)

§. 37. 'Επειδή πολλάκις ή αιτιατική μετά της πρός η άλ-
λης αναλόγου προθέσεως ισοδυναμ,ει δοτική διά τοϋτο πολλά
τών άνωτέρω ονομάτων δέχονται καί τήν τοιαύτην σύνταξιν,

ώς χρήσιμος, ωφέλιμος βλαβερός τ ινι καί πρός τι' χρήσιμος
τή πατρίάι (Ξεν.).—χρήσιμος προς πόλεμον (Πλ.).—άλλη
προς άλλο γαία χρησιμωτέρα (Εύρ. Αποστ:.).—βλαβερω
μεν πρός ούσίαν, βλαβερω όε προς ζτήκ τον σώματος εζιν,
πολύ όε βλαβερωτάτω ;rpôc τήν της ψυχής παίάευσιν (Πλ.
( Φαιό ρ. 2-ίΙ )—χρήσιμοι εις το λέγειν (Πλ.)—έπί μεν χρη-
στόν ή καλόν ή της πόλεως atiov πράγμα ούόεν οντός έστι
χρήσιμος (Δημ.).

Τα μετά αιτιατικής συντασσόμενα ονόματα.

§. 38. Μετά αιτιατικής συντάσσονται έκεΐνα τα ονόματα,
επίθετα ή ουσιαστικά', τά όποια χρηζουσι τοϋ προσδιορισμ.οϋ
καιάτί, οίον καλός τό είάος.—τνφλός τά. τ ώτα τόν τε νονν
τά τ ομματ ει.—άγνός, πονηρός τονς τρόπους (Σ.) κλ.

§. 39. Καί δοτική τίθεται πολλάκις έν τοις τοιούτοις,
άλλ ή μεν αιτιατική σημαίνει συνήθως το κατά τι ώς προς
τήν εκτασιν, ή δέ δοτική τήν δύναμιν καί έ^έργειαν δι' ής γί-
νεται τι όθεν λέγεται τοσούτος τό μέγεθος, τό μήκος, ro
ενρος, το βάθος, το vxfroç' ωσαύτως τύν αριθμόν, κτλ. ά<ρ ε-
τέρου δέ φύσει εστίν άνθρωπος ζώον πολιτικόν ( Αριστ.)—
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πολλά φ)ύσει ούκ εστι καλά, νό'χω δέ ( Πλ. ) κακίς/, και α-
ρετή τά ηθη διαφέρουσι πάντες ( Άριστ. ).

§. 40 Επειδή δε το άπαρέμφατον είναι φύσεως συμπλη-
ρωτικής, ώς ή αιτιατικής διά τούτο, πολλάκις έπί τω αύτώ
σκοπώ τίθεται άπαρέμφατον, ώς επιστήμων εστι Λέγειν τε
καϊ σιγάν προς οΰς à ει ( Πλ. ).— αγαθοί έσμεν το κακόν έφ
ετέρων ίδειν.— φρονεΐν οί ταχείς ουκ ασφαλείς (Σοφ. ),—
έπειάή ύμΐν οί παίδες ήλικίαν έχονσι παιδεύεσθαι ( Πλάτων
Λά/. 184).

Τα "Ονοματα ώς Αντικείμενα.

§.41 . Τά δεχόμενα την ένέργειαν τών ργ,μάτων, καλούν-
ται, ώς έν αρχή τοΰ πονήματος ε'ιπαμεν, αντικείμενα. Ταύ-
τα δέ εκφέρονται δια τών ονομάτων, καί μάλιστα τών ουσια-
στικών. Η* φύσις τών αντικειμένων εΤναι συμπληρωτική' όθεν
τίθενται είς τοιαύτα ρήματα τών οποίων ή φύσις χρήζει συμ-
πληρώσεως, καί τοιαύτα είναι μάλιστα τα μεταβατικά ( "ίδε
κατωτέρω ). Τοδναντίον τα σημαίνοντα νπαρ^ιν, άπλήν ιδιό-
τηταή κατάστασιν, έννοια ν αύτοτελή παριττώντα, ού χρή-
ζουσι τοΰ τοιούτου πτωτικού συμπληρώματος, οίον ζω, ϋ-
πάρχω, πέφνκα, υγιαίνω, ηρεμώ, κτλ.

§. 42· Τά αντικείμενα τίθενται κατά τινα τών πλαγίων
πτώσεων, γενικήν, δοτ/κήνη αίτιατικήν. Τοΰτο κρέμαται έκ-
της έννοιας την οποίαν παρις-ά το ρήμ*, ώς έπιθυμώ ττ\ς άρε"
τής.— χρώμαι βιδλίοις —μιμούμαι τους σοφούς, κτλ. Ω; δέ
έπί τών ονομάτων, ούτω καί ένταΰθα τα ρήματα τών οποίων
τό άντικείμενον ικφ^ρεται κατά γενικήν, δοτικήν ή αίτιατι-
κήν, λέγονται οτι συντάσσονται μετά γενικής, δοτικής ή αί-
τ ιατικής. Είς τίνα δέ ρήματα ιδιάζει αύτη ή έκείνη ή πλα-
γία, τοΰτο θέλομεν τό πραγματευθή έν τω Περί Ρημάτων.

43. Ως τά υποκείμενα, ουτω καί τά αντικείμενα δέ-
χονται προσδιορισμούς, οιτινες κατά τον γενικ.όν κανόνα ότι
τό προσδιορίζον τίθεται κατά τό προσδιοριζόμενον όπερ είναι
ή βάσις, πρέπει νά σ^μφωνώσι προς αυτά κατά γένος, αριθ-
μόν καί πτώσιν ώς- έπιθυμώ τής μεγα Ίοπρεπεστάτης àpz-
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Trjç— ό δήμος ευνοεί τοΐς έξαπατώαι κόΛαξιν.— άπίκτειναν
Tor χρηστόν Φωκίωνα, κτλ.

Περί 'Αριθμητικών 'Ονομάτων.

§. 44. Τά αριθμητικά ονόματα, είς την γενικήν κλάσιν
τών ονομάτων υπαγόμενα τίθενται είς τον λόγον, ώς καί τά
αλλα, υποκείμενον, κατηγορούμενον, προσδιορισμός, άντι-
Υ,είμενον.

§. 45 Τό είς, αία, έν, έπιθετικήν φύσιν εχον, κυρίως τί-
θεται ο>ς κατηγορούμενον και ως π ροσδιορισμός, οίον, είς
μεν σύ, μία δ εγώ—είς άνήρ ουδείς άνήρ (Πλ·).—Και υπο-
κείμενον δυνατόν νά τεθΐ), ώς καί πάσα άλλη λέξις, οίον
γεωργός μεν είς, ô δε οικοδόμος (Πλ.)—τό εν ούκ έστι δύο
και άντικείμενον' εν γέ τι δοξάζει ô δοξάζων. (Πλ.).

§. 46. Τό δύ-> συμπλέκεται, ώς άκλιτον, μετά δυϊκοΰ καί
πληθυντικού άοιθμοΰ έπί πάσης πτώσεως, ώς δύο φίΛω (Εύρ.)
—δύο έστόν τινε βίω·—δύο νύμφαι κλτ. ΓΩσαύτως δύο άν-
δρες.-^δυο θεοί.—δύο παρθένοι.— δύο μναι, δύο μνών,
δύο μν&ς. Αέγεται δέ δύ' ή τριών, δύ' ή τρεις, ουχί δέ δυο ή.

§. 47. Τό δέ δυοΐν μετά δυϊκου* δυοΐν ποδοΐν, δυοΐν ό-
βοΛοΐν, δυοΐν μναΐν, δυοΐν γεράνοιν, δυοιν παίδοιν, δύο
νεκρώ κατόψεται (Εύρ.). Κατά τά ανωτέρω δε (Κε<ρ. Γ'. §. \0)
καί τοΐν άδεΧφαΐν τοΐν δυοιν τούτοιν. Τό δυοΐν ώς έπί γενι-
κής τιθέμενον αποδοκιμάζεται. 'Ομοίως καί τό δυσίν, ώς ά-
νάττικον. Αέγεται όμως §υοΐν έτοΐν καί έν έτεσιν δυσίν ή
έν δύ έτεσιν. 'Ομαλωτέρα δέ ή χρήσις τών λοιπών" τέσσαρες
δάκτυλοι.—τρία στάδια—τεσσάρων μοιρών — χέσσαρσιν ο~
(ρθαίμοΐς τεκμαίρεσθαι, τέσσαρσι δέ ώσίν προαισθάνεσθαι.

§. 48. 'Επί προσθέσει άριθμών ή προτίθεται δ μείζων καί
επβται ό έλάττων, ώς τριάκοντα πέντε—είκοσι τρεις, κτλ. ή,
συνηθεστερον, προτιθέμενος ό έλάττων συνδέεται μετά του
επομένου μείζονος δια τοΰ καί, τρεις καί είκοσι, :η δια τής
προς, πέντε, πρός τοΐς είκοσι (άλλα και δέκα μήνας προς
άλλοις πέντε) καί διά τής έπί, πίντϊ επί τοΐς πεντήκοντα.
Ωσαύτως δέ καί έπί τών τακτικών αριθμητικών" είκοςος έκτος
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xai εχ.ζος ίπί είκοστω τή εχτη έπί άεχάζη^τη δεκάτη ε-
κτγ. 'Αλλά καί τη όγδότ\ έπί δέκα.-—τρίτον 'όντα έπϊ δέκα
(Α£σχ. Αγαμ..). Αλλά τούτο σύνηθες μάλιστα έπί χρονολογι-
κής εννοίας.

ΚΕΦΑΦΑΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ.

I\εγ\ Αντωνυμιών.

§. 1. Αί άντωνυμίαι έκπληροΰσιν ώς εγγιστα έν τω λόγω
τα τών όνομάτων, τιθέμεναι ύποκείμενον, κατηγορούμενον,
προσδιορισμός και αντιν,ιίμενον, οίον εγώ ειμί εκείνος-
τοϋτο εκείνο τό της παροιμίας.—ό παττ,ρμοι—οί έμοί ό-
φθαΛμοί.—έκαστος φιΛεΐ εαυτόν, κτλ. Καί ταΟτα μεν έν
γένει, εκαστον ομως τούτων είδος εχει διάφορον χρήσιν, περί
-ής πραγμα τευόμεθα έν τοις εξής.

Προσωπιχ,αι Ά ντωνυμίαι.

§. 2. Τούτων αϊ όνομαστικαί του πρώτου καί δευτέρου
προσώπου τίθενται εις τον λόγον ώς ύποκείμενον μόνον έπί
άντιθέσεως καί αντιδιαστολής* σύ μεν γαρ εϊΛου ζην, εγώ
όε χατΰανεΐν (Σ. Αντ. 555). — εγώ ταϋτα ποιήσω.— ουκ
εγώ αε άποκτενώ, άΛΛ ό της πόλεως νόμος (Αυσ.).—σύ μεν
£fjçt ή δ' έμή ψυχή τέθνηκζ (Σ. Αντ. 559). τίθενται δε
μετά τό ρημα, οταν καί αύτο έξαίρηται* τί Λέγεις σύ; à σύ
Λέγεις (Πλ.)—τους άδικοΰντας άθΛίους εφην είναι έγώ καϊ
έξεΛέγχθην νπο σοϋ (Πλ.). "Αλλως παραλείπονται, ώς θέΛω
Λίγζιν Άτρί/δαο—άΛηθή Λέγεις.—οράς ονν;—Λέγομεν.=-
ΐδωμεν. κτλ. Ε£ς τά ομηρικά ήΛθον έγώ παναουσα τεόν μέ-
νος.^— τήν δ έγώ ού Λύσω, καί άλλα ομοια, δεν φαίνεται ή
τοιαύτη άντιδιαστολή. Καί εις τα τών Αττικών δε, έγώ οίμαι,
έγώ οίδα, άκούω, πυνάάνομαι, καί τα βμοια, ε? μεν ένυ~
πάρχει άντιδιας-ολής έννοια, είναι πολλά ασθενής. Ούτω παρ
ήμΐν έγώ τα γνωρίζω αυτά καί εγώ τα γνωρίζω αυτά.

ν §. 3. Καί αντιστρόφως δέ παραλείπονται Ινίοτε παρά
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πο^ηταΐς καί έπί αντιθέσεως* χαϊ γάρ εί γέρων (έγώ), το Γήςάε

χώρας ού γεγήρακε σθέ/ος (Σ. Κ. 226)--χ αϊ γάρ εί συ με

στεγείς, ονχ àr όυναίαην coi (έγώ) χαχώς φρονεΐν ποτ ε
(Εύρ. Μ. 463). Ως δέ παραλείπονται, ούτω καί επαναλαμβά-
νονται ένίοτε παρά ποιτιταΐς" εγώ γάρ εγωγ εχανον ό μέλεος
(Σ. Αντ. 4 319). *

' * §. 4. Ως παραλείπεται η αντωνυμία όπου δέν άπαιτεϊται
αντιδιαστολή, ούτω παραλείπεται τώ ρήρ.α έν τοις διαλ.όγοις,
κατ' άναλογίαν έκ τού προηγηθέντος παραλαρ.βανόμενον. Ου-
τω παρά Πλάτωνι έν Γοργία" Σ. Καλείς τί πεπιστευχέναι;
Γοργ. 'Έγωγε' έν ω έν τω προηγουμένω κώλω ετέθη το ρή-
μα, παραλειφθείσης της άντωνυμίας" Σ. Καθείς τι μεμαθη-
χέναι; Γοργ. Καλώ.

§. 5. Ως το έγώ καί σύ τίθενται επί τού πρώτου καί δευ-
τέρου, ούτο> το αυτός έπί τοϋ τρίτου προσώπου, διότι έξέλι-
πεν ή ονομαστική τής τριτοπροσώπου V πείσειν γάρ αυτός
'Αθηναίους (Θ. Ε', 45).- δν (πέπλον) ρ' αυτή ποι~ί\σατο
( Ορηρ.) Ωσαύτως καί τό πληθυ^τικόν' έ'φασαν τους μεν ή~
μαρτηκέναι, αυτοί άέ σώζειν τους νόμους (Θ.) Ωσαύτως καί .
το σωζόμενον της τριτοπροσώπου σφεις, άλλ άείποτε έν συνε-
πείς καί ουδέποτε έν άρχή λόγου* επειδή όέ εκείνοι τε άπί·
χρυψαν χαι σφεΐς ήσύχαζον, τους εαυτών στρατηγούς εν
αίτια είχον (Θουκ. Ε , 65).

§. 6. Καί αί πλάγιαι πτώσεις τών προσωπικών άντωνυ-
μιών τίθενται εις τον λόγον ρετά η άνευ αντιδιαστολής καί
έμφάσεως' καί αι μέν τού πρώτου προσώ-ού έζηγοϋσι τήν
άντι^ιαστυλήν διά τής πληρεστέρας γραφής καί όρθοτονήσεως
έμοϋ, έμοί. ίμέ, τών έγκλητικών, μου, μοι? με, τιθεμένων
έπί τής ένα^τίας περιστάσεως" αί δέ τοϋ δευτέρου διά μόνης
τής όρθοτονήσεως" σου, σοι, σέ, τών εγκλιτικών άνευ τό^ου
τιθεμένων, σου, σοι, σε, όταν τοιοϋτόν τι δέν άπαιτηται* έ-
μοϋ τα φορτία ( Αρφ. Σφ. 4 391).—ώνόμασέ μου τήν πρό-
νοια, ν δειΛίαν, κλ.

§. 7. Τίθενται δέ αι μέν πλάγιαι τών προσωπικών έπί έ-
τεροπροσωπίας, αί δε τών συνθέτων ήτοι άντανακλωμένων έπί
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ταυτοπροσωπίας, ο έστιν αί μέν πρώται άναφέρονται είς διά-
φορο ν υποκείμενον, αί δέ δεύτεραι είς τό αυτό υποκείμενον
της προτάσεως, ώς έγώ και σε τών χαΛΛίστων καϊ έμαυτήν
ή ζίωκα (Ξ).—ενκΛειαν ούχ οράς δσην σαντή τ ε χαμοί νροσ-
βαΐεϊς πεσΟεΐσ έμοί\—πανσον έχ κακών έμέ, παϋσον δε
παυτην (Σ. *Ηλ. 973- 988). jtçοσα>αγιάζοντας έαντονς
(ριίεΐν τους εαυτών (Q>. Πρωτ. 346.) Ιοε κατωτέρω.

* 8. 'Αλλά πάντη άνεξαίρετος δέν είναι ή τοιαύτη χρή-
σις' διότι απαντώνται καί αί πλάγιαι τών προσωπικών όπου
κατά τον ανωτέρω κανόνα, επρεπε νά τεθώσιν αί πλάγιαι
τών συνθέτων. Γίνεται δέ τοΰτο» ότε τό υποκείμενον προτί-
θεται εαυτό ώς άντικείμενον σκέψεως, οίον ζηΐώ σε juâlJov
η με τον μηδέν φρονεΐν (Εύρ. 1<ρ· Αύ. 677), καί αντιστρό-
φως, ώς μή σαυτον β άμα κάμμ όντα σαντοΰ πςόστροπον
κτείνας γένη (Σ. Φ. 772.) ενθα τό σαυτοϋ=σο\>*

" §. 9. Τίθενται δέ ούτω μάλισται αί προσωπικαί άντωνυ-
μίαι έπί τής μετ αιτιατικής, ώς υποκειμένου, συντάξεως τοΰ
απαρεμφάτου, καί αντιστρόφως αί τών συνθέτων πλάγιαι δυ-
νατόν νά άναφέρωνται είς τό κατ αίτιατικήν υποκείμενον' ώς
έγώ είμαι καϊ Ιμε καϊ σε τό άδικεΐν τοϋ αδικύσθαι κάκιον
ήγιΐσθαι (Πλ.).—ούκ ε με γε ειπείν έμαυτάν δει, alla τα
έργα δηΐώσαι (Δ )—δει ημάς σκέψασθαι ημάς αυτούς και
έζετάσαι (Πλ.).—ούκ άνθρωπ'ινω έοικε τώ έμέ τών έμαυτού
πάντων ήμεΐηκίναι.

Περι της άντωνυμίας αυτός.

§. 4 0. 'Η αντωνυμία αύτός, ή καθ'εαυτήν εις τον λόγον
τιθεμένη ή μετά ονομάτων ή μετ άλλων άντωνυμιών, άπαν-
ταχοΰ, κατά τό μάλλον καί ήττον, έχει διακριτικήν έννοιαν,
πολυειδώς καί πολυτρόπως διαστέλλουσα τό περί ου ό λόγος
παντός άλλου.

§. 11. Καθ εαυτήν τιθεμένη ή αύτος υποκείμενον τής προ-
τάσεως έν τή τριτοπροσώπω έπέχει, ώς ειδομεν, τόπον τής
εγώ καί σύ έν τώ πρώτω καί δευτέρω προσώπω, έξαφανι-
σθείσης τής ονομαστικής ϊ, καί είς άλλην χοήσιν τιθεμένων
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τών πλαγίων αδαής ού, οί, ε, ("ΐδε κατωτέρω)'χα£ γάρ αύτός
έβούλετο (3.).—ayrrç <ί ϊσως τήν δυσγένειαν χήν έμ,ήν αί-
σχύνεται (Σ. Τ. 1079). 'Εμφαντικώτερον δέ καί διακριτικώ-
τερον σημαίνει μάλιστα το προς τών λαλοΰντα κύριον ση-
μαντικών πρόσωπον, ώς είναι ό διδάσκαλος πρώς τών μ.αθηττ}ν,
πρώς τών δουλον ο δεσπότης ή ή δέσποινα καί τα όμοια. Ου-
τω παρ Αριστοφάνει" τις ούτος; Αύτός; τις αυτός ; Σωκρά-
της. Τοιούτον καί τώ περιώνυμον τών Πυθαγορείων αύτάς ε—
(ρα, αύτώς, ούτος δηλ. ό διδάσκαλος καί ούδείς τών περιι-
σταμένων μαθητών.

§. 12· Η αυτή διακρισις παρατηρείται καί έπί τών άντιθέ-
σβων, ώς άλλων ιατρός, αύτάς ελκεσι βρύων (Εύρ. *Αποσπ.)
—αύτός τε καί οί χορευταί (Πλ. Συμπ. 473). —αυτός τε
καϊ συμπότat καί έταΐροι (Πλ.).—απαντές έσμεν εις το νου-
θετεϊν σοφοί, αυτοί ό* όταν σφαλώμεν ού γιγνώσκομεν fEùp.)
=ήμει; αυτοί.

§. 4 3. 'Ωσαύτως καί επί τών πλαγίων πτώσεων, ώς λαμ-
βάνουσιν αύτόν καί γυναίκα (Ηεν.)—τον πέλας μεν νουθε-
τεϊν βραχύς πόνος, αύτόν â ενεγχ,εΐν .υβριν ήδιχ,ημένον
πάντων μέγιστον τών εν ανάρώποις βάρος (Γν.) Αναιρείται
δέ ή διάκρισις καί αντιδιαστολή αυτη έπί τών πλαγίων πτώ-
σεων, όταν μετά τώ ρήμα τιθέμεναι άναφέοωνται εις προη-
γούμενον ουσιαστικόν, ώς εδωκεν αύιώ.—είδον αυτόν.—
—αετά ταϋτα άπελθεΐν αύτόν, κτλ.

§. 14. Μετά όνομάτων συμπλεκομένη ή αυτός επίσης <ρυ-
λάττει τήν διακριτικην καί διασταλτικήν εννοιαν, ώς αύτό τό
δίκαιον.—αύτό τό καλόν—τώ καθ αύτώ δίκαιον καί καλόν,
παντώς ετερογενούς καθαρευον—αύτό αν τό δέον ειη (3. Άν.
Δ , ζ , 7).—αύτό καλόν. 'Ωσαύτως καί έπί τών πλαγίων πτώ-
σεων" αύτό τό αποθνήσκειν ούδείς φοβείται, όστις μή πar-
τάπασιν άλόγιστος (Πλ. Γοργ. 522)„

§. 4 5. Ωσαύτως καί έπί τών κυρίων ονομάτων" αύτος Σω-
κράτης έδάκρυσεν (Πλ.) —αύτοϋ Σιμμίου δεώμεθα (Πλ.).
καί μετά τών τακτικών δέ άριθμητικών συμπλεκομένων τών
κυρίων δνομάτων κρατεί τήν άνωτέρω εννοιαν διότι τώ Νι-
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χίας τρίτος αυτός, (θ.) σημαίνει ότι αυτός δ ίδιος καί ουδείς
ετερος ήτον ο τρίτος, δ έστιν ήσαν δύο άλλοι καί αύτός τρί-
τος, όστις, ώς άξιολογώτερος, δνομάζεται.

4 6. *Εκ τής διακριτικής ταύτης σημασίας προκύπτει
καί ή σημασία τοΰ χωρισμού, τό αυτός δηλ. καταντά είς
την σημασίαν του μόνος, έπί πρώτου προσώπου καί περί πα-
ρόντων συνήθως, ώς, αυτοί έσμεν, χοϋπω ξένοι πάρεισιν (Πλ).
àJJà και οί νέοι είσί πάντα πάντων αυτοί σοφώτατοι (Πλ.)
=μόνοι αυτοί. Η αυτή έννοια εκφέρεται καί προστιθεμένης
τής συνθέτου αντωνυμίας κατ αίτιατικήν μετά τής κατά
προθέσεως* αυτοί καθ'' έαυτονς (Ξ.)—οψον αυτό καθ' αύτό
(Ξ.)=άνευ του σίτου.

§. Μ. Μετά τοΰ άρθρου ή αντωνυμία αυτός σημαίνει ταυ-
τότητα προσώπου ή πράγματος πρός εαυτό παραβαλλομένου
ή πρός άλλο, ώς, ζην *Αττιχήν άνθρωποι κατφκουν οί αυτοί
(Θ), τοΰ αύτοΰ γένους δηλ. ουχί μιγάδες, ώς καί (Β'. 36).
άριστα δέ Ιξηγεΐ τοΰτο 'Αριστοτέλης (ΠοΛιτ. Γ', ά, 13) δια
τής πρός τους ποταμούς καί κρήνας παρομοιώσεως. Ωσαύτως
δέ και μετά δοτίκής, δυνάμει τής σημασίας ταύτης' 6 αυτός
τω Λίθω (Πλ.) — ου ταύ-ίόν τω βΑέπειν τω κατθανείν (Εύρ.
Τρ. 628).

§. 18. Μετά τών προσωπικών καί άεικζικών άντωνυμιών
συμπλεκομένη ή αυτός αύξάνει αυτών καί άναδβικνύει προφα-
νεστέραν τήν άντιδιαστολήν καί διάκρισιν, επιταγματική τότε
χαλουμένη' ώς, βούΛομαι γάρ έγωγε avzbç άκοϋσαι σοϋ αυ-
τοΰ διϊέντος τά επίλοιπα (Πλ.)—σύ αυτός πα,ρεγένου (Πλ.);
—καί αύτω μοι ταΰτα προϋόέόοχτο (πλ. Φαιά. 88). Καί
κατά παράλειψιν τής προσωπικής' αυτός, ώ Φαίδων, παρε-
γένου Σωχράτει (Πλ.) ; Περί τής αντωνυμίας αυτός έν ιδιαι-
τέρα διατριβή έπραγματεύθη δ περιώνυμος φιλόλογος 'Ερμάν-
νος, άλλα μόνον τά τής δμηρικής χρήσεως έκ προθέσεως έξε-
τάσας. 'Ωσαύτως περί τοΰ οί καί cxpir,

ΊΙ Σύνθετος 'Αντωνυμία.

§. \ 9. 'Η αντωνυμία αυτή τίθεται είς τήν πρότασιν ώς ά-
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νωτέοω ειδομεν, οταν το ύποκ-ίμενον καί άντικείμενον ήναι
το αυτό, οίον στήσω δ' έιιαυτόν (Σ. Κ. 4 243). — όπως έμαυ-
τήν χλαύσω (Σ. 'Ηλ. 1121)—γνώθι σαυτόν.—σώσον σεαυ-
τήν (Σ 'Αντ. 553).—Τιμοκράτης έ'σφαξεν εαυτόν.—φύσις
μεν Λύει σώμα έκ ψυχής, ψυχή â αυτήν Λύει άπό σώμα-
τος (Γνωμ.).—καταδικάζω έμαυτοϋ (Ξεν.).—Σωκράτης εαυ-
τώ πως προσεχών (Πλ. Συμπ. \ 73).

§. 20. Δια δε τής γενικής τής αντωνυμίας ταύτης εκφέ-
ρεται καί σχέσις κτήσεως εις τό υποκείμενον τής προτάσεως
αναφερομένη, ώς πρόθυμον παράσχου τήν σαυτοΰ δύναμιν
(Λυσία;). Ούτω πατρίδα σαυτοΰ, παιδάς έαυτοΰ, τή γυναικι
τή εαυτού—δια τής εαυτών φωνής και τών Λόγων τών εαυ-
τών (αλ. Π ρω γ. 34 7).

§. 21. Οταν δέ ήναι πλείονες προτάσεις εν .τω αυτω λόγ<ο
συνδεδεμέναι, ώς έπί τής άπαοεμφατικής καί μ,ετοχικής συν-
τάξεως ή άλλως έν εξαρτήσει λόγου, καί τότε τίθεται ή σύν-
θετος άντωνυμία, ήτοι είς τό έγγυτέρω ή είς τό άπωτέρω υ-
ποκείμενον αναφερομένη, είς τό του δευτέρου δηλ. ή τό τοΰ
πρώτου λόγου, ώς ΤήΛεφος δε (εφη) δούναι αύτώ Νικόστρα-
τον άπαντα τα έαυτοΰ (Δ ), τοΰ Νικοστράιου.—οί ποΛϊται
οΐονται χρήναι τούς άρχοντας έαυτοΐς (τοΐς πολΐταις) πΛει-
στα άγαθα πορίζειν.—οί μέν (θεαταί), όταν ϊδωσι τούς ά-
θλητας έαυτών (τών θεατών) ένεκα πονοϋντας ( Ισ. Παν. ιβ'.).

* §. 22. Επί τής περις-άσεως ταύτης τίθενται καί αί πλά-
γιαι τής τριτοπροσώπου, ου οί ε, μόνον κατ αύτόν τον τρό-
πον παρά τοϊ; ένδόξοις τών 'Αττικών συνειθιζόμεναι, καί μά-
λιστα τό οι συμφύΛακας τής εύδαιμονίας οί ωετο χρήναι
έ'χειν (Ξ. Κ. Π. Η', ά, 10), σπανιώτερον δέ τό ου καί ε'
καϊ περιμένοντός ού (Πλ Συμπ. 174).—Πολέμαρχος ô Κε-
φάλου έκέλευσε δραμόνζα τον παΐδα πιριμειναί ε (Πολέ-
μαρχον κελεΰσαι) (Πλ. Πολ. Α', 327). Ούτω δε καί τό σφίσι'
έγκλήματα έποιοϋντο οπως σφίσιν ότι μεγίστη πρόφασις ειη
τοΰ πολεμεΐν, (Θ. Α', 12ο) κτλ. *

* §. 23. 'Ωσαύτως δέ τίθενται έν τοις τοιούτοις και αί
πλάγιαι τής αυτός, όταν δ λόγος έκφέρηται, #χι έκ μέρους
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τοϋ υποκειμένου τής προτάσεως, άλλ' ή έκ μέρους τοϋ συγ-
γραφέως ν) έκ μέρους άλλου υποκειμένου, ώς ο Κϋρος συγ-
καλεί εις τήν εαυτόν σκηνήν τους αρίστους τών περί αύτόν
επτά (Η.).—Μειδιάς άνδρα άτυχοϋντα, αύτ^ν (Μει-

δίαν) ηδικηκότα, συκοφαντεΐν ωετο δεϊν (Δ.). Η έκλογή έν
τούτοις κρέμαται έκ τής σαφήνειας, έκ τής έμφάσεως καί ικ
της Βυρωνίας" τοϋτ' οίδε (έκαστος) καί θαρρεί καί πεπίστευ-
χε zfj πολιτεία μηδένα αύτόν ελζειν (Δημ. Μειδ. §. SA.)'
ενθα το αίτοκάναφέρεται εις το νοούμενον ύποκείμενον τής
κυρίας προτάσεως ('έκαστος), το δέ αύτόν ήτο δυνατόν νά ά-
ναφέρηται καί εις το αηδένα.*

24. Επί τοϋ πληθυντικοϋ άριθμοϋ μόνον τό τρίτον πρό-
σωπον απαντάται εν συνθέσει, εαυτών, εαυτοις, εαυτούς, ώς
έκδήμονς στρατείας πολύ από τής εαυτών ουκ έξήισαν οί
*Ελληνες (Θ. Α', 13). Αεκελειαν αύτοϊς επιτειχισθή-

ναι νπεμειναν (Δ).—οί ύμέτεροι πρόγονοι ούδενος τούτων
αντω σννεχώρησαν ύβρίζειν έαντούς .(Δ.). Προς μείζονα δέ
διάκρισιν προστίθεται προ της συνθέτου καί ή αύτός' οί κα-
λοί καγαθοί αυτοί έαυτοΐς σύνοισι δι εαυτών, εν τοΧς ίαυ-
τών λόγοις πεΐραν αλλήλων λαμβάνοντες καϊ διδόντες (Πλ.
Πρωτ. 348).—'Επί του "Κ ρώτου καί δευτέρου πληθυντικού προ
σώπου λείπει ή σύνθετος, άναπλτρομένη διά τής προσωπικής καί
τής αύτός, ημών αύτών, ημάς αύτούς, ύμας αύτούς, κτλ.

25. Καί έπί αυτοϋ δέ τοϋ τοίτου πληθυντικού ποοσώπου
παρά τήν σύνθετον κοινοτέρα είναι ή χοήσις τής προσωπικής
καί τής αύτόc, καί μάλιστα δταν ή ενέργεια άναφέρηται εις
εκαστον τών υποκειμ,ένων, ώ;, τά δε ε^τος όντως εκάετο ώ-
στε. .. ηδιστά τε ες νδωρ ψνχρόν σφάς αύτονς ρίπτειν
(Θ. Β . 49,—τον ς δϊ ν,αί λήθη ελάμβανε παραντίκα άνα-
στάντας τών πάντων όμοίως και ήγνόησαν σφας τε αυτούς
καί τον ς έπιτηδείους (Θ. αυτόθι).

* §. 26. Αλλα /.αί έπί ενικοϋ άριθμοϋ, έν ω ύπάρχει ή σύν-
θετος, τίθεται πολλάκις ή άνάλυσις πρώς άνάδειξιν τής έξα-
φανεισθείσης κατά μικρόν διακριτικής έννοιας τής αυτός Ιν τ^
συνθέσει' όθεν λούω ϊμαυτόν=·\οόω τον εαυτόν μου, λούομαι,
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άνευ αντιδιαστολής, ώς ήθελεν είναι επί δευτέρου προσώπου
-το λούω σε το δε λούω έμέ αυτόν μετ άντιδιαστολής=λούω
τόν ΐδιον εαυτόν μου, ώς έπί δευτέρου προσώπου ήθελεν είναι
σε λούω. '

* §. 27. 'Αλλ' δ τοιούτος χωρισμός παρ' Αττικούς γίνεται
συνήθως έπί έτεροπροσωπίας' καί τούς παΐδα,ς τους έμούς
χατήσχννε xai εμε αυτόν νβρισεν (Αυσ.), ενθα ετερον τό
πρόσωπον του υβρίσαντος καί ετερον του μή ύβρισθέντος* σπα-
νίως έπί ταύτοπροπωπίας καί μή σε τ αυτόν xal πόλιν διερ-
γάση (Σ. Κ. 4 417) παρά δέ τοΤς Επικοίς έπί αμφοτέρων. *

* §. 28. Τό έαντών έκλαμβάνεται καί άντι τοϋ αλλήλων,
ώς όπου καλοί αγαθοί συμπόται καϊ πεπαιδευμένοι είσϊν,
ουκ αν ϊδοις αύλητρίδας, αλλ αυτούς αύτοΐς ικανούς όντας
συνεϊναι, λέγοντας τε καί άκούοντας έν μέρει εαυτών χο·
σμίως (Πλ.)—και παίζομεν έαυτους καϊ παιζόμεθα. Η προ-
φανής διαφορά δεικνύεται έν τω ούτε έαυτοΐς ον τε άλλήλοις
όμολογοΰσιν (Πλ. Φαίδρ. 237 )*

* §. 29. Καταχρης-ικώτερον δέ τίθεται ουχί μόνον παρ Ιω-
σι καί Δωριεύσιν, άλλά και παρά τοις τών Αττικών ποί1*}-
ταΐς, ετι δέ καί έν τω πεζω λόγω, ή αντωνυμία έαντών καί
έπί του πρώτου προσώπου, αντί ημών αυτών, και επί τοϋ
δευτέρου, άντι ύμών αυτών, ώς εί μή προεζανέστημεν, οϋδ*
άναλαβεϊν αυτούς αν ήδυνήθημεν (Δημ ) —αποφαίνεται
σκαιοτάτους έαυτούς (Αυσ.). *

* §. 30. Η δέ έπί ένικοΰ τοιαύτη χρήσις, καίπερ καταδι-
καζόμενη, άπανταται όμως* αυτός αύτόν άπώλλυον ('Ανδρο*.)
=έμαυτόν.—~δαίμων έαυτώ πλουσίων γήμας έ'σει (Γν.)=
σεαυτφ.—σχέψαι χάκεΐνο χαί δίελθε πρός εαυτόν (?Ισοκρ.)=
σεαυτόν.—έ'ζεστί σοι Çr\v καρπούμενον τά έαυτοΰ (3.) ===
σεαυτου.—ουδέ τήν έαυτοΰ σύ γειϊτυχήν ορά ς (Ξεν.) 'Απομν.

χ,*, 9).*

Ή Άλληλοπαθής αντωνυμία αλλήλων.

§.34. Η άλληλοπαθής άντωνυμία αλλήλων Ιμφαίνει τήν
Ιννοιαν τής αμοιβαίας σχέσεως τοϋ ενός πρός τάν άλλον* οΣ



ΚΕΦ. Δ'. ΠΕΡΙ ΑΝΤΩΝΊΓΜΙΩΝ. 49

πρόγονοι τας θρυσύτητας zàç άΛΛήλων ουκ έζή.Ιουν ( Ισ.).
— οί πονηροί άΛΛήΛοις όμοιοι (Πλ.)-—διέφθειραν αϋτον
ir τώ ίερω à.Mr/Jovς (Θ. Γ'. 81).—Λόγοι â εν άΛ.ΙήΛοισιν
ëgpôûovv κακοί (Σ. Άνζ. 259).—ζοιαϋτ έπ ά.ΙΛή.Ιοισι άμ-
^ιχείμενοι Λύγδην εκΛαιον πάντες (Σ. Κ. 1620). Εκ τού-
του δέ τί> έπ άΛΛήΛοιν χεροΐν (Σ. Αντ. 57), εκ διορθώ-
σεως ΓΕομάννου=άλληλοφόνοις χερσίν.

At κτητικοί άντωνυμίαι.

§. 32. Αί χτητιχαΧ άντωνυμίαι δήλου σι κτήσιν ίου προ-
σώπου είς 8 αναφέρονται. Είναι δέ κτητιχαί άντωνυμίαι ή
iuôc, co'c, oc, ημέτερος, υμέτερος, σφέτερος, και αί του δυ'ί-
κοϋ αριθμού νωί'τερος χαί σφωΐζερος, μ.ετά τών θηλυκών καί
οδδετέοων αυτών.

33. 'Εκ τών κτητικών τούτων αντωνυμιών, αί μέν του
δυϊκου αριθμού μόνον παρ' Ιωσι συνειθίζονται* καί έκ του τρί-
του δε ένικοϋ προσώπου ή 8ς έπί κτητικής σημασίας (=έδι-
κόςτου) σπανίως άπανταται παρ' 'Αττικοί; ποιηταϊς' ή cçpé-
ζερος τίθεται κατ άμεσον ή πλαγίαν, έπί τής μετ' αιτιατι-
κής δηλ. του απαρεμφάτου συντάξεως, άντανάκλασιν" έώρων
ztovovrzaç ζονς σφετέρους (Ξ.)—ήν âè Λέγωσιν ώς ού δί-
καιον τους σ<ρετέρους άποικους ύμάς δέχεσβαι (Θ. Α', 34).

§. 34. Αί παρ ΑττικοΤς εύχρηστότεραι κτητιχαί άντωνυ-
jjiiai είναι ή έμός, σός, ημέτερος, υμέτερος, ισοδυναμούσαι
■ταις γενικαΤς τών προτοτύπων' έμός πατήρ=πατ·ηρ μου, σος
£τα?ρος=ΐτα.Ζοός σου, καί (άντί δς ε?μι=-nr.s suir;) αϋτοϋ
£tui' έπί δέ άντανακλάσεο>ς καί ταίς γενικαΐς τής συνθέτου,
ρ,ετά διακριτικής εννοίας' γνώμην σαντοΰ αποβαίνεις ή έμε
ερωτάς; (Πλ.)=σήν, ή σου αύτοΰ γνώμην.

§· 35. Έπιθετικαί ούσαι αί χτητικαί άντωνυμίαι τίθενται
ε?ς τον λόγον κυρίως ώς κατηγορούμενον καί προσδιορισμός.
cος εγώ είμι.—έμός πατήρ, κτλ. Αλλ ουδέν ήττον τίθενται
καί ώς ύποκείμενον, καθάπερ καί τά άλλα έπίθετα' τά έμά
έστι σά.—το ήμέτ£ρθλ"=ημεϊς.

§. 36. Ως δέ τό πρώτον καί δεύτερον πρόσο>πον τοϋ ρη-
(ΣΥΝΤ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α'.) 4
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ματος καθιστά περιττήν πολλάκις τήν προσωπικήν, ούτως τξ
ώς κτητική χρήσις τοΰ έν τω ονόματι άρθρου καθιστά πολ-
λάκις περιτιήν τήν κτητικήν άντωνυμίαν' ο πατήρ έκέλευσε
με ποιεί)" ταντα=ο έμός πατήρ.— οι γονείς στέργουσο τά
τέκνα (Ξ.)=τά εαυτών τέκνα. Τίθεται δέ άναγκαίως ή κτη-
τική αντωνυμία ή ή ισοδύναμος" γενική Ιν ελλείψει τοΰ άρ-
θρου, έμός πατήρ, καί επί διακρίσεως, έαυτοΰ σώμα.

8. 37. 'Επειδή όχι μόνον τό καθ αυτό κτήμα, αλλά *α.ί
τό λεγόμενον υπό τίνος θεωρείται ώς ανήκον εις τόν λέγοντα,
τούτου ενεκα διά τί.ς κτητικής αντωνυμίας έξηγοΰνται καί
τά τοιαΰτα' το σον λίχος (Σ. Αντ. 573)=τό υπό σοΰ'ονα-
μαζόμενον.— ί,υν τώ δικαίω τόν σον ου ταοβώ φόβον (Σ.
Φ. 4 251)=όν σύ μοι επαπειλεϊς.—τό σον γάρ "Αργός où
δέδοιχ έγώ (Εύρ. Ή ρακί. 285).

S 38. Εκ τή ς ανωτέρω έξήγηθείσης συγγενείας αών κτη-
τικών πρός τάς γενικάς τών πρωτοτύπων καί συνθέτων Αντω-
νυμιών (§. 34) επεται ότι πολλάκις έν τώ αύτω λόγω απαν-
τώνται άμφότεραι, ώς κείνου τε καϊ αήν χάριν (Σοφ. Τρ.
485)·—μάλλον έλοίμην δ-Ο) ς τά σά καλώς εχοι η δπως7
τά εαυτών (Ξ. Αν. ζ , 44)* β · τίθεται έπί τής κτητικές Αν-
τωνυμίας πτωτικός προσδιορισμός, ώς ει υπήρχε γενική της
προσωπικής' -ημέτερα αυτών έργα (Πλ.)—ήμών αυτών εργα.
.—ή υμετέρα τών σοφιστών τέχνη έπιδέδωχεν (Πλ.)=ή τέ-
χνη υμών τών σοφιστών.— τους οίκους τούς ϋμετέρους αυ-
τών ('le·)—κέράους τοϋ αφετέρου αυτών ενεκα (θουκ. Α', 5)
·=^σφών αυτών.

39. ΓΗ έν τούτοις σημασία τής μετά τήν χτητιχήν άν-
τωνυμίαν έπιτασσομένης γενικής αυτών είναι χιητιχή. ΠοΧ-
λάκις δέ τίθεται καί μόνη ή άντωνυμία, ουσιαστικού δύναμιν
λαμβάνουσα' τά υμέτερα αυτών (Α.), τά σφίτερα αυτών' Διά-
φορος δέ ταύτης είναι ή διαιρετική σημασία* άλλο τι ή μ ων
αυτών τό μέν σώμά έστι, τό δϊψυχή (Πλ. Φαίδ. 79);=ούκ,
εχει ούτως οτι ήμών αυτών; κτλ.—αύτών ήμών οί πρεσβύ-
τεροι ούκ άπειροι πολέμων εισίν (θουκ. Β', 41).

* §. 40. Κατά τόν άνωτέρω τρόπον έπί κτητικής
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σίας απαντώνται, αν καί σπανιώτερον, καί τά ό έμος αύτον,
•ό σος αυτού' τον έμόν μεν αύτοΰ τοϋ-ταΛαιπώρου σχεόον
ήδη ν ο μιζών .εκτόξεϋσθαι βίον ('Αρφ. Π Λ. 33).—εγώ μέν7
ώ παΐ, χαϊ τον σον σπεύδουσ άμα xai τούμον αν τής, ήΛ-
θον (Σ. ΠΛ. 4 51 ). — ίδών τήν σήν^άνδρίαν χαϊ μεγαΛοφρο-
σύνην άναΰαίνοντος (πλ. ΑΛχ. Μ. 22).—τά σ αύτη ς εργα
κόμιζε (^'Οδ. Β', 256 = τά σα αυτής. 'Αντί δέ τούτων τίθε-
ται συνηθέστερον ό έμαντοΰ, ό σαυτοΰ, ό εαυτού' πορεύομαι
προί roùc έμαυτής (Σ. 'Αντ. 893).—·-του σαυτοΰ τέκνον (Σ.
'Αντ. 568).—μετζπέμψατο Αστυάγης τήν εαυτού θυγατέρα
και τον παιδα αύτής (Ε.· Κ. Π. Α , γ , 4). Το τελευταιον μά-
λιστα άναγκαίως" διότι, άσυνειθίστου οντος έν τώ πε£ώ λόγί«>
του ô'ç επί κτητικής σημασίας, δέν λέγεται 0ς αύτοΰ ώς λέ-
γεται *μός αύτον (§. 38—40) *

At ΑζΓ/.τσ.αι Άντωνυ αίαι.

ι

§. 44. Τό ονομα έςηγεί την φύσιν τών άντωνυμιών τού-
των, ότι σημαίνουσι δεΐζιν προσώπου η πράγματος, καθ' ενα
η άλλον τρόπον, εκ μέρους του λαλοΰντος, καί δειξιν ίδιαι-
τέραν καί δυνατωτέραν. άλλως δειξιν έπί τό γενικώτερον καί
άσθενεστέραν δηλούσι καί αί προσωπικαί. Είναι δε δεικτικαί.
άντωνυμίαι ή όδε, ή ούτος καί ή έκεΐνος·

Ή δείχτικη αντωνυμία ο ο ε.

§. 4,2. Ή άντων^μία όδε δεικνύει τινά αισθητώς η νοερώς
ορατ'όν, καί τρόπον τινά δακτυλοδεικτούμ.ενον' τίθεται δέ εις.
τον λόγον πρώτον μέν έπιθετικώς, προσδιορίζουσα τι, προτασ-
σομέντα η έπιτασσομένη του προσδιοριζομένου, ένάρθρως έκφε-
ρομένου* οδ' ό ξένος (Κ. Σ. 4 249)—ο πΛοΰς όδε (Σ. 'ΗΧ
544).—άδ' ά τΛαμων.—τόδε τουργον και τονργον τόδι.
Καί άνάρθρως δέ πολλάκις το προσδιοριζόμενον, ώς όδε χρό-
νος (Σ. Φ. 199).—όδ άνήρ και άνήρ όδε (Σ).—καιρός xai
πΛοΰς όδε.—γυνή ηδε.—τοϋδε συμμάχου.—άνδρϊ τωδε.—
τήδ1 ήμές>α. Είτα δέ καί ουσιαστικώς Υποκειμένου τόπον επέ-
χουσα' όδ* εστί (Σ. Η Λ. 1553).—όδε ούχ 'Ορέστης έσθ' (Σ.
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'HI. 1480). Κατηγορουμένου δέ κτόπον επέχει έν τω ( ΐλ. Τ,
4 40) δώρα ό3 έγών οδε πάντα π*ρασχεΐν, ώς τό τής συνή-
θειας έγώ οίμαι έδώ, τοΰτο δέ=έγώ είμι έτοιμος.

§. 43. Όταν δέ ηρόκηται περί "λόγων, είς τό ήγούμενον η
εις τό έπόμενον Αναφερομένων, ή δδε συνήθως Αναφέρεται εις
τό έπόμενον, ώς πέμΦασα Τόμνρις κήρυκα εΛεγε τάδε ( Hp.
Α , 206), τα εξής δηλ. Τα περί τοΰ δδε ίσχύουσι και περί τοϋ·
■ζοιύςδε, τοσόςδε, τηΛικόςδε, ώσαύτως καί περί τοΰ τήδε καί·
ώδε' το δέ τείχος^}/· τών ΠεΛοποννησίων τοιόνδε τfj οικο-
δομήσει (Θουκ. Γ , 21).-—?) γραφή τοιάδε τις ή ν οί
7[}δε=οί έν τήδε τή πόλει.

Ή ΰεικτLXYJ αντωνυμία ούτος.

§. 44. Η ούτος δεικνύει ασθενέστερον τής δδε, ητοι πα-
ρόντα καί αισθητά ή διατηρούμενα εις τήν μνήμην, ουσιαστι-
κώς ή έπιθετικώς, τοΰ δε προσδιοριζομένου Ανάρθρως ή ένάρ-
θριος έκφερομένου' ούτος δ έμεί $ίΛος μέγιστος (Σ. Φ. 58δ).
—χούτος τεθνηκώς ήν.—ούτος <5 σοφός.—αν τη ή τύγ?/.—

αϋτη άγορά.—νόσημα τοΰτο__εστι δε τούτο τυραννίς (ΓΙλ.)

—τοΰτο γαρ είσιν ενθΰναι (Α.). Ως δέ ή δδε εις τό επόμενον,
ούτως ή ούτος αναφέρεται συνήθώς είς τό προηγηθέν, οίον
ούτος ήν ό Λόγος ( Ηρ·), τά προειρημένα δηλ.—ταΰτα μέν
c-ύ Λέγεις, παρ' ημών δέ άπάγγεΛΛε τάδε (Ξ. Αν. Β , ά, 20)
Τά περί τοΰ ούτος ρηθέντα ίσχύουσι καί περί τοΰ τοιούτος,
τοσούτος, τηΛικοΰτος' ό Κύρος, άκούσας τοΰ Γωΰρύου τοιαύ-
τα, τοιάδε προς αύτον ε.Ιεξεν (Ξ.). "Ωσαύτως οί ταύτ7]=οΙ
εν τή προαναφερθείση χώρα ευρισκόμενοι.

§. 45. Υπάρχουοιν ομως και περιστάσεις έν αίς ή ούτος
αναφέρεται είς τό έπόμενον ώς προεξαγγέλλουσα τρόπον τινά
την μετέπειτα έξηγηθτ,σομένην εννοιαν, μάλιστα δια τοΰ ου-
δετέρου τοΰτο, επομένου λόγου έκ τοΰ ότι ή ώζ- Αρχομένου*
Ώρόζενος ενδηΛον καί τοΰτο είγεν ότι ουδέν άν θέΛοι κτα-
c6ai μετ αδικίας (Ξ. 'Αν. Β , ς/. 18). Ωσαύτως τίθεται καϊ
τό οϋτω, οιαν ό ΰείς ουτω πως έποί?].σε' τοΐς μή θέΛουσιν
έαντοΐς προιτάττειν έκπονεϊν τάγαΟά αΛΛους αύτοΐς, έπι-



ΚΕΦ. Δ'. ΠΕΡΙ ΑΝΤΩΝΊΓΜΙΩΝ. 53

τακτήρας δίδωσιν (Ξ. Κ. Π. Β', γ', 4). Παρ* άλλοι; κατ* αί-
τιατικην απόλυτον, τους μή θέΛοντας*

* §. 4 ο. 'Ως δέ έν τούτοις προεζαγγέλλονται τά επόμενα,
ούτως έν άλλοις συγκεφαλαιοΰνται τά ήγούμενα δια της αυ-
τής αντωνυμίας" τω τ ε προγοεΐν τών σννόντων, xai τωπρο-
π-ονεΐν, xai τώ σννηδόμενος μεν έπί τοις άγαθοΐς φανερός
είναι, σνναχθόμινος δέ έπί τοις xaxoîc, τούτοις έπειράτο
τήν φιΛίαν θηρεύειν (Ξ. Κ. Π. Η , β , 2). Δεικτικώτεραι δε
καθίστανται άμφότεραι δια τής του ι προσλήψεως, οντοσί,
όδί, άπερ δμως, μάλλον εις τον κοινον βίον άνήκοντα, είναι
συχνότερα παρά τοις κωμικοϊς.*

Ή δεΓ/,ΤΓΛη άντωννμια εκείνος.

§. 47. 'Η αντωνυμία έχεΐνος δεικνύει άπωτέρω καί μ,εμα-
κρυσμένον τι, ώς έχεΐνος, Ευρύτον πέρσας πόΛιν (Σ. Τρ..
244)=εκεϊνος δ 'Ηρακλής.—απεστ έχεΐνος (Σ. 'ΗΛ. 519)=
δ Αίγισθος. Τίθεται δέ, ώς ή ούτος, καί εις τό επόμενον ανα-
φερομένη* Λαρά jràrra ravra έχιΐνο ει ι αχούσατε (Δ.)— έ-
.χεΐνο, οίμαι αίσχρόν ηδη ζό μή καΛώς Λέγειν τε xai γρά-
φειν (Πλ.)

§. 48. Οταν ή ούτος καί ή έχεΐνος άναφέρωνται εις δύο
προηγούμενα, κατά φυσικωτέραν πλοκην, ή μεν ούτος αναφέ-
ρεται ε?ς το προσεχεστερον ή δε έχεΐνος ε?ς τό άπωτέρω.
πρώτον μεν εύσέβει τα προς θεούς, μή μόνον §νωγ, àJJà
xai τοις όρχοις εμμένων' έχεΐνο μεν γάρ τής τών χρημά-
των εύπορίας σημεΐον, τοϋτο δε τής τών τρόπων καΛοκά-
γαθίας τεχμήριον ( Ισ. πρός Αημόν. Δ'). Ενίοτε ομως γίνεται
καί τό άντίθετον" δίκαιον ?)ν τού ς τον στέφανον οίομένους
άεΐν παρ ύμών Ιαΰιΐν αυτούς άζίονς έπιδειχνύναι τούτον,
μή έμε κακώς Λέγειν' επειδή δε, τοϋτο παρόντες, έκεΐνο
ποιοΰσιν, επιδείξω ψευδομένους αμφότερα αυτούς (Δημ..
Στεφ. Τριηρα^χ. 1229)' ενθα τηρείται ή λογική μάλλον η
^ γραμματική σχέσις του σημαντικωτέρου προτασσομένου, διά
του τοϋτο έν τω δευτέρω κώλω.

.§. 49. Η εκείνος, ε!ς άρχαιότερόν τι συνήθως άναφερομέ-
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νη, τίθεται ενίοτε επί πράγματος προ πολλού εγνωσμένου*
νπνοι εκείνοι (Εύρ. Τ ρ. 1188)' καί περί ονομαστού τίνος*
Καλλίστρατος εκείνος (Δ.). Έκ τούτου αποτελεί αντίθεσιν
προς την ούτος' απήλλαγμαι φόβου πρός τής â εκείνον τε
(Σ. 'Η λ. 783), ενθα διά τοϋ τής άε εννοείται ή παρούσα Ηλέκ-
τρα, διά τοϋ εκείνου ο απών, ώς αποθανών, Ορέστης. Ωσαύ-
τως διά μεν τοϋ ούδετέρου ϊκεινο εξηγείται το γνωστόν καί
θρυλλούμενον, δια δε τοϋ τοΰτο ή τόάε ή εφαρμογή αύτοϋ έπΐ.
τοϋ προκειμένου' του τ έκιΐνο, κτασθαι έτερους, μή τό συγ-
γενές μόνον (Εύρ. 3Ορ. 802).—τοϋτ' έκεϊνο ονγώ *Λεγον
(*Αρφ. *Αχ. 41).— ταΰτα εκείνα τά είωθότα (Πλ. Συμπ. 223).

A.ναγοριχαι Άντωννμίαι.

§. 50. Ή αναφορά εξ ής ώνομάσθησαν αί άναφορικαϊ àv
τωνυμίαι αναπολεί προϋφεστώσαν εννοιαν. Είναι δέ αναφο-
ρικοί άντωνυμίαι, ή oc, όστις, οίος, όσος, ήλίκος, άναφερό—
μεναι είς πρόσωπον ή πράγμα, είς ποιόν, είς μέγεθος καί είς.
jrocroV.

Ή αναφορική αντωνυμία ο ς.

§. 51. ΓΗ αναφορική αντωνυμία αναφέρεται είς ώρισμέ-
\ον πρόσωπον ή πράγμα, οίον Ζευς 0ς έφορο, πάντα καί κρα-
ζύνει (Σ. Ήλ. 175).—-Ιμήν μητέρ ?) φύσει μϊν ί)υ βασίλεια?
(Σ. Αϊ. 1303).—έφην άφαντον φως, S καί σώζει μ αεί
(Σ. Φ. 237;.

Π άναγορίΧΥ] αντωνυμία ο ς τι ζ.

§· 52. ffl αναφορική αντωνυμία όστις αναφέρεται είς αόρν-
στόν τι καί γενικόν, ώς ανελεύθερος πάς δςτις είς όόζαν
βλέπει (Γν.).—όστις δέ προς τύραννον έμπορενεται κείνου
έστί δούλος (Σ. Άποσπ.) μακάριος όστις ούσίαν καϊ νουν
εχει (Μέν.)

53. Τίθεται δέ καί ή 8ς μετά τοϋ αν ενίοτε αντί τνίς
δςτις, καί, Αντιστρόφως, ή όστις αντί τής δς' ος αν τούτων
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τι δρα (Σοφ. Άντ. 35).-γ— φι Λεΐ το πΛήθος έν τούτοις τοις
επιτηδεύμασι τον βίον διάγειν έν οίς αν τους άρχοντας
τους αυτών ύρώοι διατρίΰοντάς ('ίσ.).— ΧαΛκιδής Νάζον
Ιοχισαν xai ΑπόΛΛωνος άρχηγέτου βωμόν, όστις νυν έξω
τής πόΛεώς έστιν, ίδρύσαντο (Θουκ. ς·. 3 )— πανε δουΛείαν
Λέγων, όστις άρχω τών απάντων ('Αρφ. Σ φ. 517). ουτω καί
εξ ότου, άντί εξ eu 'Αλλά σπανιώτερα τά τοιαύτα. Οτι δε
άείποτε το όστις, καί άντί τοϋ υς τιθέμενον, κατά γενικο)-
τέραν εννοιαν εκλαμβάνεται, εισίν οι ισχυριζόμενοι, άλλα τα
ανωτέρω καί άλλα παραδείγματα δυσκόλως έπιβεβαιοΰσι τήν
γνώμην ταύτην.

§. 54. Η άντωνυμία ος άναφέρεται οχ ι μόνον εις την ού-
σίαν, άλλα καί εις το ποιόν, πλησιάζει δηλ. εις τήν εννοιαν
του οίος' δταν τοιαύτα Λέγηο, â ούδείς αν φήσιιεν ανθρώ-
πων (Πλ.).— δει τους θεατά ς μ είδέναι ος έί'μ3 έγώ (Αρφ).
Η δς καί δςτις, του ου τω προτασσομένου, ισοδυναμοϋσι τω
ώστε' ού γάρ ουτω γ εύήθης εστίν ύμών ουδείς, ος ύπο-
Λαμδάνζι (Δημ.).— τις ουτω μαίνεται, όστις ον σοι βονΛε-
ται φίΛος Λίναι ( Ισ.);

§.55. Αι άναφορικαί τίθενται συνήθως μετά τάς δεικτι
κάς" ούτος βίΛτιστος αν εΐη καί σωφρονέστατος, όστις κο-
σι/ιώτατα τάς συμφοράς φέρειν δύναται (Μέν,). Πολάκις δε
καί προηγούνται έπί τό έμ.φαντικώτερον* ό'στις άν δίκαιος ή
τρόπους τ άριστος, τοϋτον ευγενή κάΛει (Ευρ.). Ενίοτε δε
καί παραλείπεται ή δεικτική, καί τότε ή αναφορική προτασις
επέχει τόπον υποκειμένου" μακάριος όστις μακαρίοις ύπηρε-
τεΐ (Γν·).— ότι χαΛον φίΛον αεί (Εύρ.).

56 Δια τής παραλείψεως έγεννήθησαν τά εστίν οί, ε-
ητιν ά, εστίν ων, εστίν οι ς, εστίν οϋς= είσί τίνες οϊ, εισί
τίνες ών κτλ· τά οποία δια τήν εύκολίαν έκληπτέα ισοδύ—
ναμ,α τοις, τινές, τινά, τινών, τισί, τινάς' ΠεΛοποννήσιοι
ωχ ι σαν τής άΛΛης ΈΛΛάδος εστίν â χωοία (Θ. Α', \ 5·)==
Ttva.—εστίν ων άΛΛων πόΛεων έπαγγεΛΛομένων και αυ-
τών \υμποΛεμεϊν (Θ. ς-'. 83.)—h ι δέ καί έν τοις βαρΰά-
*ροις εστίν οϊς νυν (Θ. Α'. 6).
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il ivccOopixri αντωνυμία οίος

§. 57. 'Η αναφορική αντωνυμία οίος εχει πρός τήν τοιόςάε
καί τοιούτος, ώς έχει πρός τήν δδε, ούτος καί Ικεΐνος, ή ος
καί ή o'cric πρός αύτας ταύτας καί πρός τό γενικώτερον πάς'
αναφέρεται δηλ. έκείνη πρός έκείνας, ώς αύται πρός ταύτας*
ώς ούτος, oc, ούτω τοιόνδξ όδοιπόρον, οίος όή σύ ( Ιλ. Q,
375.) — ων τοωϋτος, οΧός εστίν (Δ.).— Καί προτασσομέντί
τίθεται τής τοιούτος ή οίος, ώς οία έκαστα έμοί φαίνεται,
ΤΟίαΟτα ^ε'κ έσΓί)' οια aù σο/, roiayrac^ αν σοι (Πλ.}.

§. 58. Παραλείπεται δε καί ή δεικτιχ,ή είς ήν ή οίος α-
ναφέρεται, ώς παραλείπονται αί είς ας αναφέρονται ή δς και.
ή δςτις' εϊ τις έστιν iv αύτοΐς άνήρ, οίος έμπειρος πολέμου
(Δ.)=:τοιοϋτος οιός έστιν ο εμπειρος πολέμου= εί τις έστιν
έν αύτοίς έμπειρος πολέμου—ούδέν οίον το αύτόν έρωτάν
(Πλ. Γοργ. 447·)=:οϋδέν τοιούτον, οίον τό έρωτάν <χυτά\=:
τοϋτό έστι τό άριστον—ούδεν γάρ οίον άκονειν αύτοΰ τοΰ
νόμου(\ημ.. Μειδ. 259)=τουτό έστι τό προτιμότεροι

§. 59. Η αντωνυμία oloc τής τοιούτος προτασσομένης,
συντάσσεται καί μετ άπαρέμφατον επί τής σημασίας τής δς
καί όςτις, του οντω προηγουμένου (αν §. 54·). τοιούτος ην,
οίος μ?) βούλεσθαι πολλούς άποκτιννύναι (3·)·—ούχ ô Κν—
ρου τρόπος τοιούτος, οίος χρήμα τίζεσθαι (Ξ. Κ. Π. Η', ζ',
31).—καί ούκ έατιν άλλη φυλακή τοιαύτη, οΐα αυτόν τίνα.
καλόν κ αγαθόν ύπάρχειν (Ξ. Κ. Π. Ζ', έ, 84).

§' 60. Ού προηγουμένης δέ τής το.ούτος, άνευ μέν τοϋ
σανδέσμο^ε ή oloc μετ' απαρεμφάτου τίθεται συνήθως έπί
τής σημασίας τού πρός τι επιτήδειος' ού yelp ήν ή ώρα9 οΐα
άρδειν τό πεδίον (3. 'Αν Β', γ', 1 3). μετά δέ του τ ε έπϊ τής
σημασίας τού δυνατός, ως, ου τε γάρ φέρειν δπλ-χ,ον τ εγχος
οίος τ ήν (Εύρ. 'Εκ. 4 5).—καϊ ύμεΐς τί οίοί τε ε'σεσθε ήμίν
συμχράξαι περί τής διόδου (Ξ. 'Αν. Ε', δ'.9);—ούχ οίον τε
(3. Κ. Π. Β', β', 3)=αδύνατον ή ού συγχωρητόν—ονχοΐόν
τε μένει (3.)" καί έπιρρηματικώς δέ εκλαμβάνεται τό οίον,
ώς οίον δέκα σταδίους (Θ. Δ', 90) =ώς.
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Ή αναφορική αντωνυμία ο σος.

%. 61. ?Η όσος, κατ αριθμόν ενικον επί μεγέθους τιθεμέ-
νη, αναφέρεται είς τήν, τόσος, τοσούτος υ.λ\ τηλικουτος" οίον,
ου τι τόσος γε, όσος Τελαμώνιος Αίας ( Ιλ. Β', 528).—το-
<ταντ?ιν εννοιαν είς τήν πατρίδα έμαντώ σύνειδα, όσης
ζταρ υμών εύχομαι τυχεΐν (Δ )* και προτασσομένη, ώς, όσην
εϋνοιαν έχων εγώ διατελώ τή τε πόλει καϊ πάσιν ύμΐν, το-
σαύτην ύπάρζαι μοι παρ υμών (Δημ.)

§. 62. Πληθυντικός δέ τίθεται καί είς ενδειξιν άριθμοΰ*
οί γονείς τους παΐδας εποίησαν τοσαντα καλά ίδεΐνκαι το-
σούτων αγαθών μετάσχει)', όσα οί θεοί παρεχουσι τοΐς αν-
βρώποις (3. Arc. Β , β', 3). — πάν θ όσ αν θεός θ έλη χ ι}
τύχη κατορθοΐ ( Αρφ.)* ούτω καί ή οπόσος' το παρίχον πάν-
τα οπόσα νοητά ζώα (Πλ ). Καθώς δέ ή ός καί ή οίος, ού-
τω καί ή όσος εκφέρει ενίοτε εννοιαν τοιαύτην, δποία συνή^
θως εκφέρεται διά του ώστε' νεμόμενοι τά εαυτών έκαστοι,
δσον άποζήν (Θουκ. Α , 2)=επί τοσούτον ώστε άποζήν.

Ή άναοοργ/,υι αντωνυμία ήλίκος.

§. 63. 'Η ήλίκος, Ιπί μεγέθους καί ήλικίας τιθεμένη εν
τω λόγψ, Αναφέρεται είς τήν, τηλικοϋτος καί τοσούτος' τη-
λικαύταις σνμφοραΐς περιέπεσεν, ήλίκος ουδείς άλλος οίδε.
γενόμενα ς ( Ισ). —τ^λικαϋτα έψαύσατο, ήλίκα ουδείς άν-
θρώπων πώποτε (Δ·). Τίθεται δέ καθ' έαυτήν, ώς, όρας μέν
ημάς ήλίχοι προσήμεθα βωμοΐσι (Σ. Τ. 4 5)=ποΐοι τήν ή-
λικ'αν, γέροντες.

* 64. Αί άνχφορικαί άντωνυμίαι σπανίως απαντώνται,
κατά τήν φυσικήν αύτών καί δμαλήν σύνταξιν, πολλάς καί
μεγάλας ποικιλίας δεχόμεναι κατά πτώσιν, αριθμόν καί γέ-
νος, δι ών δ λύγος περιπλεκόμενος πολλάκις γίνεται άσαφής
καί δύσκολος* χειμώνος όντος οϊου λέγεις, υβριζον (S. 'Αν.
Ε', ή, 3)=οίον λέγεις.—τοΐς αγαθοί ς οίς έ'χομεν
εχομεν.—θησανροποιός άνήρ, ονς δή και ίπαινεΐ τό πλήθος
(Πλ. Πολ. Η', 554) .—πάρεστιν αύτω φόβος ήν αιδώ χα-
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Λοΰμεν (Πλ.), κτλ. Περί τούτων γίνεται ιδιαιτέρως λόγος
εν τω τρίτω Τμήματι.

Ή αόριστος αντωνυμία τ ι ς.

§. 65. 'Αοριστώδές τι και άπροσδιόριστον σημαίνουσα η αν-
τωνυμία τις, καθ' ά και τό ονομα δηλοΐ, άπροσδιόριστον à-
φίνει και τό ουσιαστικόν ούτινος τίθεται προσδιορισμός* άν-
θρωπος τις.—-γυνή τις.—ή στρογγνΧότης σχ-ήμά τί ΙότιΫ,
οϋχ όντως άπΛώς σχήμα, (Πλ.). Τήν αυτήν άοριστιαν μετα-
δίδει και εις τάς, ημέρας έδδομήκοντά τινας (Θ. Ζ , 87).—
ποιόν τινα οιει καρπών θερ'.ζ sir (Πλ. Φαιό ρ. 560);—πόσον
τι πΛήΒος συμμάχων (Ξ);=πόσον περίπου ; ώς πόσον ; κτλ.

66. Ω; κατηγορούμενον τό τις δϊΐλοί μέγα τι και ση-
μαντικόν" ηϋχεις τις ιιναι, îcîci χρήμασι σθίνων (Εύρ. Ή Λ.
939). 'Ωσαύτως και ώς άντικέιμενον του Λέγειν, ώς, ?/v τί σοι
δοκώ Λέγειν (Ευρ.}=κατΙ τι σημαντικόν. Τούτων δέ τό εναν-
τίον εκφέρει δια του ουδείς ούδεν καί μηδέν, ώς, ψρονονσι
δήμου μείζον, ό'ντες ονδένες (Εύρ. Ανδρ. 701)—ονδεν Λέ-
γειν οίμαί σε ( Αρφ.)

§. 67. Ω; ύποκείμενον τιθέμενον τό τις, λαμβάνει ουσια-
στικού χαρακτήρα, καί αντιστοιχεί £ΐς τό παρ ήμΐν κανείς,
οίον ότι ο ν τις άΛγεΐ, κεΐσε καί τον νουν έ'γει (Γν.).—ïziù
τις εφ νδωρ, ζύΛα τις σχισάτω (Ξ. Κ. Π. Ε', γ', 50). 'Επί
ταύτης τής σημασίας αντιστοιχεί εις τό γαλλικόν Oil καί
εις τό γερμανικών man.

Έρωτ/)ματοία\ Ά ντωνυμίαι.

§. 68. Εις τήν ευθείαν έρώτησιν εν άπολύτω λόγω γινο-
μένων, ούτινος άλλος λόγος δέν προηγείται, τίθενται αί άν-
τωνυμίαι, τις, πότερος, ποίος, πόσος, πηΛίκος.

§. 69. Η τις τίθεται, περί προσώπου, περί πράγματος,,
περί αιτίας καί τών τοιούτων οντος τού λόγου* τις ούτος -
τις οΰτός έστ άδεΛφέ (Σοφ. 3Η Λ. 134)—τις άρ επαρκέσει
θεών ή θεάν (Α ίσχ. Ίδπτ. 90);—ιουτί τί ή ν ; (Πλ.)—τί πο-
θείς ( Αρφ.); καί προτασσομένου του ρήματος* άε/μαίνεις ΰε τί£
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§. 70. Ή πότ'ερος τίθεται επί τής Ιννοίας τοΰ τίς έκ τών
δύο; - οίον, πότερον cip υμών ένθάδ ώνομασμένος Πυλάδης
κέκληται; (Εύρ.)—πότερος (δεσμός) ισχυρότερος έστιν, ανάγ-
κη ^ ε:τιθυμία (Πλ.); 'Ωσαύτως καί κατά οιπλήν έρώτησιν
πλείονα ερωτήματα είς τό αυτό, άνευ συνδέσμου, συνάπτου-
σαν* τίς τίνος αϊτιός έστι (Δ.).—έπειδάν τις τίνα φιλή πό-
τερος ποτέρου φίλος γίγνεται, ό φιλών τοΰ φιλομένου η ô
<ριλούμενος τοϋ φιλοϋντος (Πλ.); Καί τό παρ Ομήρώ ( Οδ. Α ,
4 70) τίς πόθεν είς àvâp&r ; γραπτέονκαθ Ερμάννον, τις πό-
θεν είς άνδρών;=τίς ανδρών καί πόθεν; Συνηθές-εοον δέ τό ού-
δέτερον* πότερον ή πότερα έρωτηματικώς έπί δύο ή πλειόνων,
ενίοτε δέ καί έπί ενός κώλου, ώς, πότερα δε χερτομών λέγεις
τάδε (Σ. Φ. 4 235); ενθα παραλείπεται τό άλλ.ο κώλον, καί
ευκόλως έννοούρ,ενον, τό εναντίον δηλ. τοΰ χερτομών.

§. 7Ί . Η ποίος τίθεται Ιπί τής σημασίας τοΰ ποίας λο-
γής, ώς, ποίον χαί τί πεπονθως (Γ1λ.) — ποιον χτήμα τών
άλλων (Πλ-); =ποϊον άλλο κτήμα; — τίνες τε και ποϊαι φύσεις
έπιτήδειαι ές πόλεως φυλαχήν (Πλ. Ώολ. Β', 374); Μετά
τοΰ rte λαμβάνει τήν άλλαχςΰ έξηγηθεΐσαν εννοιαν (§. 65).
rfî διαφορά δεικνύεται προφανώς έν τώ εξής τοΰ Πλάτωνος
χωρίω (Γοργ. 448)* καί ούδείς ήρώτα ποία τις εϊη ή Γορ-
γίου τέχνη, άλλα τίς, ν,αί όντινα δέοι καλεΐν τον Γοργίαν.

§.72. Η πόσος τίθεται έπί πλήθους καί μεγέθους" πόση
στρατιά (Πλ-J; — πόσον ονν γίγνεται; (Πλ.)=πολύ ή ολίγον;
πόσης οϊεσθε γέμει. . . σωφροσύνης (Πλ.); κατά δέ πληθυν-
τικόν καί έπί άριθμοΰ" γενεαΐς πόσαις (Πλ.);—όπόση πόσους
σώφρονας οντάς ικανή τρέφειν (Πλ.);.

§.73. Η πηλίκος τίθεται καί αύτή έπί μεγέθους, πλήθους
και έπί ηλικίας' πηλίκο ν τί έστι τά χωρίον (Πλ.);—πηλίκη
τις έκαστη ή γραμμή (Πλ.);—πηλίκην τι>ά φής αυτήν ιίναι
(Πλ.);—πηλίκος ήσθα έτΛ Ψών Μηδικών,=πόΰον έτών;

§. 74. Διά τήν πλαγίαν έρώτησιν, έξ άλλης προτάσεως
έξαρτωμένην, είναι αί, όςτις, όπότερος, όποιος, οπόσος κτλ.
αί όποΐαι είναι σύνθετοι έκ τής Αναφορικής καί έρωτηματικής'
εκ τής δς τίς γίνεται όςτις* ήτις εί λέγει σ έχρήν αν-
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τίχα μάΛα ( Αρφ.}.—έ£,.à ργβ ς σε ήρόμην ô πότερος τούτοιν
τοΐν ά>δροΐν άμείνων πεπο'π,ται τώ 'Ομη ρω (Πλ.).

§. 7 ο. Πολλάκις απαντώνται καί εις τήν πλαγίαν έοώ-
τησιν α: άττ./αΓ έρωτηματιχαί άντωνυμίαι' ήρώτων αυτούς
τίνες ehr {£).—ήρώτα τί βούΛαιντο (2). 'Ενίοτε δέ καίάμ-
φοτεραι' ούχ άρα ήμΐν ουτω φροντιστέον τί έροϋσιν οί πο.Ι-
j0t άΙΛ ο,τι ό επαΐων περί τών άιγ.αίων χαί άδίχων

(Πλ.)' καί άντιστρόφως ενίοτε αί σύνθετοι έρωτηματιν.αί έπί
ευθείας ερωτήσεως' àJJà τις γάρ εί; δςτις; ποΜτης χρηστός
( Αρφ.). Περί τών συνδυαστικών καί λοιπών αντωνυμιών ιδε
Συντακτικού Περίοδον Αευτίραν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ν ΠΕΜΠΤΟΝ.
■ UspV "Α ρΟρου.

§. 1. 'Η αρχαιότερα χρήσις του άρθρου ήτον άντωνυμικη,
καί ώς αντωνυμία, δειχτική καί αναφορική, απαντάται πάν-
τοτε σχεδόν παρ' ΓΟμηρω το άρθρον ο, ισοδυναμούν τώ, δδε η
ούτος, εκείνος, αυτός, oc.

§. 2. Παρ' 'Αττικοϊς εμεινεν ή τοιαύτη άντωνυμική χρησις
έπί βλίγων, ώρισμένων περιστάσεων' ά. έπί αντιθέσεων διά
τών ο μέν, ô δέ' ό μεν γάρ θνηίός, ή αθάνατος ('ΐσ-)=
ούτος μέν,. αυτη δέ. Τά αύτα δέ εκλαμβάνονται καί άορις-ως"
ψυγή ή μεν νουν ε χει, ή δέ àvoiar (Πλ.)" 'Επιδεικνύεται δ*
ετι μάλλον ή αοριστία, προστιθεμένης καί τής άορίστου τις'
ήδοναί τίνες αί μέν άγαθαί, αί δέ κακαί (Πλ.)' β . έπί αυτών
τούτων, χωρίς εκατέρου τιθεμένου, του ενός δηλ. άνευ του
άλλου* ô γάρ μέγιστος αύτοΐς τυγχάνει δορυξένων (Σ.).—ό
δ' εις τοϋθ' νθρεως, έ.Ιή.Ιυθεν{Δ·.), άντιθετικώς πρός τό προη-
γηθέν. 'Ομοίως έπί τών πλαγίων' τής γάρ πέφυχα μητρός
(Σ.).·—τοις άΛΛη γή έστι (Θ. Α', 81 ). Μετά του χαί τίθε-
ται ή δς καί δς ειπεν έρυθριάσας (Πλ.)' ουτω καί η δ δς.

* Αέγεται όμως γ', χαί τόν' καί τάν χε.Ιεϋσαι δούναι (Ξ)* ώ-
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σαύτως* δ'. τον κσΧ ζόν, ζο κα* ζό' καί μοι κάλει zor ιrai,
τόν (Δ.).—εδει γαρ ζο καΧ ζο ποιήσαι χαί τό μή ποιήσαι
(Δ.)' ώς καί παρ ήμίν" είπε ζο καϊ τό' έζαιρέτως δέ* έ. το
ουδέτερον τό, είτε άναφερόμενον εις τό προηγούμενον, ώς, ζό
γ , οίμαι, ούχ όντως· έχει (Πλ.), είτε προεξαγγελτίκόν τοΰ
επομένου ον* ζό γε κατανοητέον ότι πολιτική τις αυτών ού'
δε μία εφάνη (Πλ.).

§. 3. Ως αναφορική αντωνυμία το άρθρον εμεινε μόνον παρ*
'Ομήρω, παρ Ηροδότου καί παρ Ίωσιν έν γένει, έκ δέ τών
'Αττικών μόνον οί τραγικοί μεταχειρίζονται αύτό ούτως, άλλα
σπανίως" δαιμόνων αγάλμαθ ιερά, των ό παντλήμων ζγώ
άπεστέρησ έμαντόν (Σ. Τ. 4 379).— ή κατθάνη κτείνουσα-
τούς ον xpfjr ν.ζανεΐν (Εύρ. Άνδρ. 841).

'Αρθρική χρησις τοϋ άρθρου τzap ΆττικοΤς.

§. 4. Τοΰ άρθρου ώς άρθρου χαρακτηριστικόν είναι τό χω-
ρίζ&ιν παντός άλλου τό μεθ ού τίθεται καί είδικεύειν αυτό,
παριστάμενον ώς όλον εχον ενότητα, ώς εν, ώς ώρισμένον.

Εστι δέ ώρισμένον τό κεχωρισμένον καί διακεκριμμένον τών·
άλλων ομοειδών. Αέγοντες άνθρωπος ή άνθρωπός τις έννοοϋ-
μεν αόριστον άτομον τής τάξεως τών ό'ντων άπερ καλούνται
άνθρωποι, άντιθετικώς πρός άλλων όντων τάξεις. Λεγοντες-
ô άνθρωπος έννοΰμεν ώρισμένον άτομον διαστελλόμενον τών
άλ.λων άτόμ.ων τής αυτής τάξεως τών τοιούτων όντων, τών
ανθρώπων.

§. 5. ΓΟρίζεται δέ τό δεχόμενον άρθρον κατά πολλούς καί
διαφόρους τρόπους* ά" ώς γνωστόν έκλαμβανόμενον' aocpbç πα-
νούργος και δεινός άνθρωπος (Δ.)=ό άνθρωπος ο Φίλιππος*
— επειδή οί πολέμιοι ήλθον (Ξ)* β', ώς ίδιον τοΰ περί ού ό
λόγος υποκειμένου" εις ολιγα^χίαν κατέστησαν τήν πόλιν
(Θ.)' ή πόλις ανήκει είς τούς καταστήσαντας.—τυραννίδα έ-
χετε τήν αρχήν (θ.)' άπιοΰσα προς τον άνδρα (2.)=τόν
έαυτής (σ. 42. 36)* γ', ώς προκείμενον τοΰ λνόγου" εϊ τις
οίδε τον αύτόχειρα (Σ·), τόν περί ού ό: λόγος τόν 8; έζητεί-
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το"—τοϋ τ αυτό ή κόλασίς έστιν (Αυσ.) δ , ώς προσήκον και
άπαιτούμενον είς τήν περί ής δ λόγος υπόθεσιν' oc τύραννοι
τοις χρήμασιν έζωνοϋνται τούς κινδύνους (Αυσ.) έ. ώς .προη-
γουμένως όνομασθέν' έπιπίπτει χιών άπλετος, ώστε απέ-
κριψε και τα δπ Ια καϊ τούς ανθρώπους κατακειμένους, καί
τα υποζύγια συνεπέδησεν συνεπόδισεν) ή χιών' καί πο-
λύς οκνος ήν άνίστασθαι κατακειμένων γ&ρ άλγεινόν ήν ή
χιών έπιπεπτωκυϊα (3. 'Αν. Δ', δ , 4 1).

§. 6. ^Ωσαύτως' ς. δια διαφόρων προσδιορισμών χαρακτη-
ριζόμενον' Σωκράτης ό φιλόσοφος.—ό πρεσβύτερος αν τών.
—τέχνη ή ημετέρα.—περί τών νόμων ονς παρεγραώάμεθα,
(Δ.)' ζ . παριστάμενον ώς τό κατ εξοχήν λεγόμενον" οί δα-
νειζόμενοι έπί τοις μεγάλοις τόχοις (Δ.]. Oc μεγάλοι τόκοι
ήσαν ώρισμένοι έν Αθήναις, οί έπίτριτοι, π. χ. έν οίς έπληρό-
νετο τόκος τό τρίτον τοϋ κεφαλαίου 33 ί]3 τοις εκατόν, κτλ.
ώς καί οί μικροί, οί ιπόγδοοι ("ίδε Είσαγωγήν είς Πίνδαρον
§. 156) ή. ώς εκάστοτε ιδιαιτέρως άναφαινόμενον' ό βουλό-
μενος.—ό αεί έθέλων τε και δννάμενος (Πλ.·). —ό Κύρος
νπισχνεΐται δώσειν τρίά ήμιδαρεικά τοϋ μηνός τω στρα-
τιώτη (Ξ. Άν. Α. γ', 21). Είς ταύτας δυνατόν ισως νά άνα-
χθή πάσα άλλη περίστασις"—όσην έχεις τήν δύναμιν ( Αρφ.)
— οίον δ' έχεις τό πρόσωπον ( Αρφ.) —Ξενίας τα Ανκαια ε-
$υσ£, καί αγώνα έθηκε, τά δέ άθλα ήσαν στλεγγίδες χρυ-
σαϊ (Ξ.).—απέτισε τάς πεντακόσιας δραχμάς (Δ ).

§. 7. Ως ορίζεται άτομον κλάσεως, ούτω καί κλάσις ολό-
κληρος όντων' αηδέστατα ό τύραννος βιώσεται, ό δέ βασι-
λεύς ηόιατα (Πλ.) —πονηράν ô συκοφάντης αεί (Δ.)" καϊ εί-
δος' έπειδή 'ό άνθρωπος θείας μετέσχε μοίρας (Πλ·)" καϊ γέ-
νος' πότερον %αι d άνθρωπος îv τών ζώων έστιν ή ού (Πλ.);

§. 8. Τά κύρια ονόματα, οίκοθεν οντα ώρισμένα} ού χρή-
ζουσι τοϋ άρθρου' Ξενοφών έτόλμησε σχίζζιν ζύλα (Ξ.).—
Μίνως ναντικόν ϊκτήσατο (θ.). Δέχονται δέ τό άρθρον ά.
έπί περιωνύμου τινός' ϊν αί Μυχήναι γνοιεν, ή Σπάρτη θ*7
ότι χ'ι) Σκύρος ανδρών άλχίμων μήτηρ έφν (Σ. Φ. 326).
β. έπί ίπαναλήψεως τοΰ προηγηθέντος* εαυτόν δ' Ικέλενεν
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άποστέλλειν ό Θεμιστοκλής (θ. Α', 90). όπερ αναφέρεται εις
το προηγηθέν Θεμιστοκλέους γνώμη.

* §. 9. Εις τα κύρια ονόματα κατατάσσονται ώς πρός τού-
το καί τά, ουραγός, ήλιος, σελήνη, γή, αήρ, θάλασσα άνε-
μος, αδης, βασιλεύς, περί βασιλέως τών ϋερσών λεγόμενον,
λττλ. Εις τήν αυτήν κατηγορίαν ώς προς τό άρθρον θετέα καί
τά δνόμ.ατα της συγγενείας, πατήρ, μήτηρ, αδελφός, γονείς,
πρόγονοι, παίδες, γυναίκες, κτλ. όταν ταύτα, ιδιάζοντα εις
τους περί ών η εις τους πρός ου; ο λόγος, οίκοθεν χωρίζων-
ται τών' άλλων ομοειδών. Ωσαύτως καί τά ονόματα πόλις,
πατρίς ("ΐδε Συντακτικού Περίοδον Αευτέραν.) *

* §. 4 0. Τά ονόματα τών αφηρημένων έννοιών τών άρε-
ζαν καί κακιών Εκφέρονται ένάρθρως μέν, όταν παρίστανται
ώς πρόσωπα, τρόπον τινά, η ώς πράγματα έκτος ημών υπάρ-
χοντα, ώς οντα ενότητα έχοντα καί ώρισμ.ένα' πότερον ή α-
ρετή η ή φυγή σώζει τάς ψυχάς (Ξ.);—φύσεως κακίας ση-
μείον εστίν ο φθόνος (Α.)' άνάβθρως δέ, όταν παρίς-ανται ώς
εννοιαι ψυχικής κατας-άσεως σημαντικαί, κατά διαφόρους πε-
ριστάσεις άναφαινομ-ένης" φόβος μνήμην εκπλήσσει (θ.).—
τον ζ ή ν από λύπης άοχόμεθα (ΐΐλ.).—ινα δέος έ'νθα και αι-
δώς (Πλ.). Ενάρθρως δε και άνάρθρως Ικφέρονται καί τα όνό-
μ,ατα τών επιστημών καί\τεχνών' άρ' ονν ού το μεν όλον ή
ρητορική αν ειη τέχνη (Πλ.);—ρητορική πειθούς έστι δη-
μιουργός— (Πλ.) Ούτως, ή τεκτονική και τεκτονική, ή ύφαν-
Τική και ύφαντική. *

* §. \ 1. Κατά τα ονόματα τών τάξεων τών ειδών, κτλ.
τών έμ,ψύχων όντων έκφέρονται ώσαύτως ένάοθρως (§ 7) καί
άνάρθρως* χρώνται ώσπερ ταΐς πρεσβύτισιν οί παίδες πρός
τό ήδέως μνθολογήσαι (Πλ.). Ωσαυνως, λύπη παροϋσι πάν-
τοτ έστίν ή γννή (Πλ.).—έπί πάσι δέ άσθενέντερον γννή
ανδρός (Πλ·)—ô άνθρωπος άναφρεϊ καί λογίζεται τούτο ô
οπωπεν (Πλ )—άνθρωπος θειότατον, ήμερώτατόν τε ζώον
γίγνεσθαι φιλεΐ (Πλ.) Επί ατόμου δέ άείποτε. ένάρθρως" ô
άνθρωπος i) άνθρωπος, d άνήρ η άνήρ. κτλ.
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Το άρθρον έπι καττηορουμίνοντ
καί άντικ ε ι μενού.

12. Το κατηγορούμενον, χωριστόν ον τοΰ συνδετικού,
δεν δέχεται άρθρον, οταν σ-ημαίνη ότι το υποκείμενον είναι εν
τών ανηκόντων είς τήν κλάσιν τήν υπ αύτοΰ έκφερομένην* 6

Σιμωνίδης έστι σοφός.—ό άνήρ έστιν έτοιμος Δέχεται δέ,
τουναντίον, τό άρθρον" ά. όταν έξηγή όλόκληρον τ/iv τάξιν
περιληπτικώς, ώστε κατηγορούμενον καί τάξις εί^αι τό αυτό..
οί αδίκως τά χρήματα άφαιρούμενοι καί τους ονδέν àôt-
κονντας ίιποκτείνοντες, ούτοι είσιν οί και πολλούς τούς ε-
ναντίους ποιούντες, καί προδιδόντες ού μόνον τούς φίλους,
αλλά καί έαυτονς à ι αίσχροκ,έρδειαν (Η). Ωσαύτως και ότα·*
εξηγή ώς όλον είδικόν το κεφάλαιον προωνομασμένων ή ποοε-
γνωσμένων προσώπων ή πραγμάτων' ούτοι οί ταύιην τήν φη,·
μην χατασχεάάσαντες οί δεινοί είσί μου κατήγοροι (Πλ.),
ενθα περιέχεται ή έννοια οί άλλοι όέ είσιν οί μή δζινοί.

§. 13. 'Ωσαύτως* β. οταν καθ ένικόν άριθμόν εςηγή τό
κυρίως καί κατ έζοχήν ανήκον είς τήν υπ αύτοΰ έκφερομένην
τάξιν* ούτος έστιν ό μέγιστος.— οντός έστιν ô προδότης.—
<3 δε και ζνγκολάζων είς δύναμιν τοΐς άρχουσιν ô μέγας
άνήρ έν πόλει καί τέλειος ούτος άναγορευέσθω (Πλ.) 'Ωσαύ-
τως έπί αντικειμένου μάλιστα μετά τών ρημάτων καλεϊν καί

όνομάζειν' τόν καλόν στρατιώνην έμέ ώνόαασζν (Αίσχ,).--

τόν μόνον άδωροδόκητον όνομάζοντες τή πόλει (λίσχ.) Ταύ-
τα παρεμφαίνουσιν ότι ού δεις άλλος προδότης, ουδείς ILÎ-
\ος μέγας, κν,λός στρατιώτης άδωροδόκητος, κτλ. Εν γένει
δέ τίθεται τό άρθρον έπί κατηγορουμένου καί αντικειμένου,
οταν ιδιαιτέρως είδικεύηται τό υπ' αύτών έξηγούμενον.

Θεσίζ τοϋ άρθρον.

4 4. 'Επί ένάρθρου ουσιαστικού, άνευ έπιθέτου έκφερο-
μέ.ου, προτάσσεται τό άοθρον' ό άνήρ, ο στρατιώτης. 'Ωσαύ-
τως καί έπί τών έπιθετικώς έκλαμβανομέν&>ν μορίων, ώς ό με-
ταξύ τόπος, οί νυν άνθρωποι =ιί τωρινοί, οί άλλοτε=ύ
άλλοτεσινο! έν Ηπείρω έκ τρΰ άλλοτε?, ή λίαν έ-πιμέλεια κτλ.-
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(νΐδε Κεφ. Α'. §. 22). 'Επαναλαμβάνεται δέ οταν προτασσηται
το ούσας-ι*όν" ό χρόνος ô πολύς, τήν γυναίκα τήν σώφρονα,
τά πράγματα τα μεγάλα κτλ. ωσαύτως τάς ήάονάς θήρευε
τάς μετά à όζη ς ('ίσ.)= τάς ένδόζους— τα τείχη τώ εαυτών τά
μακρά απετέλεσαν (Θ.)— τώ δήμω τω τών γυναικών ( Αρφ.),
κτλ. 'Ενίοτε δέ επαναλαμβάνεται και έπί τών επιθέτου τόπον
Ιπεχόντων προσδιορισμών προτασσομένων* αί, άλλαι αί κοιτά
σώμα ήάοναί (Πλ.).— èv τη τον Α ιός μεγίστη εορτή (Θουκ.
Α. 4 26)" διότι ταύτα έκλαμβάνονται τρόπον τινά, ιδιαιτέ-
ρως" εν τ ή τον J ιός, εν τη μεγίστη δηλ. τοϋ Διός εορτή.
"ΐδε περ& τών λοιπών Σ. Π. Β.

1 5. 'Η τοιαύτη θέσις τοϋ άρθρου διαστέλλει πράγμα πράγ-
ματος, η πρόσωπον προσώπου, ενότητα διακεκριμένην άλλης
ενότητος* τουναντίον δέ, ότε τίθεται μεταξύ τοϋ επιθέτου
καί τοϋ ουσιαστικού, διαστέλλει τοϋ πράγματος η προ-
σώπου διάφορον κατάστασιν" ούτω δια μέν τοϋ έπί τοΤς πλου-
σίοις πολίτα,ις διαστέλλονται οί πλούσιοι ϊ:ο7άται τών μή
πλουσίων, διά δέ τοϋ έπί πλούσιοις τοις πολίταις διαστέλ-
λονται οί πολΐται έπί κατας-άσεως πλουσίων καί έπί κατας-ά-
σεο>ς μή πλ.ουσίων. Τό αύτό γίνεται καί προτασσουένου τού ού-
σιαστικοΰ ένάρθρου, χωρίς ναέπαναλαμβάνηται έπί τοϋ επιθέ-
του εχί£ τον τζέλεκυν όζύτατον, έν ω τό, εχει τόν όζύτατον
πέλεζνν παρέχει άλλην εννοιαν ούχί δηλ. τόνέλαττον οξύν κτλ.

Παραλείψεις επί τοϋ άρθρου.

§. 4 6 Οταν τό ούσιαστικόν έννοήται έκ τής συναφείας,
παραλείπεται, άναπληροϋντος τοϋ άρθρου' ό έπος πατήρ καί
ύ τον φίλον—Περί τόν άήμον τών 'Αθηναίων καί τόν τών
γυναικών ('Αρφ. Θ. 33ο)· Συνηθίς-αται δέ κατήντησάν τίνες
τοιαϋται παραλείψεις, ευνόητοι γενόμεναι, δια τήν συχνήν χρή-
σιν" Νικίας ό Νικηράτον ( οίό^), εις τήγ Φιλίππου (χώραν),
rà τής πόλεως (πράγματα), τά κατά Πανσανίαν κτλ. Τοι-
αύτα δέ καί, τά περιγραφικώτερα, τά τής τύχης, τά τών
Θετταλών, τά τών βαρβάρων, τά τής πόλεως, τάτής πόας.

§. 4 7. Τό άρθρον συνδέει πολλάκις καί ολόκληρον άναφο·^
(ΣΥΝΤ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α'). ν 5
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ρικον "λόγον μετά τίνος ουσιαστικού' άνόμοιόν έστι τή ής <p)c
σύ σκληρότητι (Πλ ). Ενίοτε δέ, παραλειπομένου τοϋ ουσια-
στικού, ενότητα λαμβάνων διά του άρθρου' rôr oc εφη δε-
σπότης τούτον είναι (Αυ?'.)=τόν ε(πόντα.—προσήκει μισείν
τους οίός περ ούτος (Α ) =ττούς ομοίους τούτω.—τών όσοι
αν όιαφερόντως έν τω βίω αγαθοί κριθώ ·ιν (Πλ. Πολ. Ε ,
569), κτλ. Περιττόν λοιπόν νά Ικλάβωμεν τό άρθρον εν
τούτοις έπί άντωνυμ.ικής - χρήσεως, ώ; παρά τίνων γεγονεν.

§. 4 8. Τής αυτής αρχής καί ό παρ 'Ηροδότω Θουκυδίδη,
Πλάτωνι καί παοά τοις μετέπΐΐτα συνήθης τρόπος τής υπερ-
θέσεως, διά τοϋ έν τοις, με-α τίνος υπερθετικού έν τοις π ρ ώ-
τοιόέ 'Αθηναίοι τόν σίδηρον κατέθεντο (Θ. Α 6 "ΐδε καί Ζ',
24, 71).—ομολογείται ό έ'ρως έν τοις πρεσβντατος είναι
(Πλ. Συμπ. 4 78), κτλ. Καί κατ' άοχάς μ.έν φαίνεται ότι υ-
πενοειτο έν τούτοις ή μετοχή τοϋ ρήματος ή τό κατηγορού-
μενον' έν τοις καταθιμένοις τόν σίδηρον πρώτοι 'Αθηναίοι
κατίθεντο' rΩσαύτως έν τοις πρεσΰντάτοιςούσι πρεσΰύτατος,
κτλ. ("ΐδε'Hp. Ζ'. 4 37. Κρίτ. 43. 52, κτλ)' επειτα όμως έπ·ρ-
ρηματικώς έκληφθέν τό ι ν τοΐς=·-ζ\ πάντων μάλίς-α, έφηρ-
μόσθη καί έπί θηλυκών' ούτως ωμή ήσιάσις προνχώρησε κ αί
εδοζε μάλλον, διότι έν τοις πρώτη έγένετο (θ. Γ'· 71).

§. 19· Η παο'ήμΐν χρήσις τοϋ άρθρου ευκολύνει βέβαια
όπωσούν τήν άσυγκρίτω λόγω πολυπλοκωτέραν χρήσιν αυτοϋ
παρά τοις άρχαίοις. Εν τή Αεύτέρα Περιόδω τον Σνντακτι-
χοΰ, καί έν τή Εισαγωγή εις τήν Έλληνικήν Σύνταζον, ευ-
ρίσκονται πλείονα περί τούτου, άλλα τό πάν κρέμαται έκ τής
μετά προσοχής καί επιστασίας αναγνώσεως τών ένδόξων συγ-
γραφέων καί ποιητών.

ΚΕΦΑJALON ΕΚΤΟΝ.

Περί τών KoiV ûv^Hpoaiïiopiaμων.

§ i. Κοινοί Προσδιορισμοί, εις πάσαν τάξιν ρημάτων,
κατά τό μάλλον καί ήττον, αρμόζοντες, είναι μάλιστα οί ά*
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κόλουθοι ες' 1- ό τόπος' II. ό χρόνος' III. ζό ποιόν IV. zb
ποσόν' V. ζό κατ α τι VI. το αίτιον.

I. Ό Τ 07ΤΟζ.

§. 2. Κατά τέσσαρα; τρόπους θεωρείται ô τότ.ος' ά.h τό-
πος έν ώ στέκε·, το πρόσωπον ή .τραγαα* β. ό τόπος πρός 8ν
κατευθύνεται τό πρόσωπον ή πράνμα* γ. ο τόπος έξ ού όο-
μαται* δ . ό. τόπος δι ού περά,

Α'. Ό τόπος εν ω στεχει το προσωπον

~ ι\ 1

Ύ] repay μα.

§. 3. Τοΰτο λέγεται καί ή έν τόπω σζάσις, καί δια τού-
του γίνεται ή άπόκρισις εις τό ερώτημα που. Εκφέρεται δε
τό τοιοΰτον δια τών καταλλήλων επιρρημάτων. Είναι δέ τοιαΰ -
τα μάλιστα' ά. τα έκ γενικής έχοντα τήν αρχήν, ώς air ον,
άΧΧαχον, έκασταχου' ώς αύτοΰ μέν ούπερ κ^φίνης (Σ. Κ.
77).—έπίσχες ανιόν Εένε (Σ. Κ. 856).—ού με χρή θανεΧν
(Σ.).—άΧΛα ό άΧΧαχοΰ κα.Ιά (Σ. Κ. 43).—οι αν έκαστα-
χοΰ έπαινώσιν αύζούς (Πλ. Φαιό ρ. 25 7) β\ τα έκ δοτικής
ορμώμενα, ώς οϊκοι, Ισθμοί, Μεγαροΐ, ΠνθοΓ οίκοι τ ε κε-
χτήσθαι (Πλ.).— Ισθμνί ένίκησεν' γ', τα έκ προσκολλήσεως
-/) συμπλοκής μορίων γινόμενα, αύτόθι, άΐΐαχόθι, άΧΧοθι,
οϊκοθι, κτλ. ού γαρ άΧΛοθ'ι ποο βεΰίωκα ή παρ νμΐν (Δημ.).
Ούτω καί ένθα, ένθάάε, έντανθα, πρόσθεν, όπίσω' έν^άδε
.παρακαθίζεσθαι (Πλ. Θεαιτ. 4 ίΊ). δ . άλλα τινά διάφορα, ώς
άνω, κάτω, έκεΐ ώς εκεί γαρ άει κείσομαι (Σ. ^rr. 261).

§. 4. Ωσαύτως έκφέρεται ό τόπος διά τών πτώσεων, έξ
ών όρμώνται πολλά τών άνωτέρω έπιρρημάτων, οίον δια γε-
νικής έμπροθέτου, ώς, d έπι σκοπής, ot ijrt νηώκ, ένίοτε δέ
καί άπροθέτου, δεξιάς χειρόςψ Παρ Ομήρω ( Οδ. Γ. 254)' ή
ούκ "Αργεος ηεν' δι αιτιατικής έμπροθέτου, ώς κατ' οικονς
μενειν. Ούτω παρ Ομήρω (Όδ. Φ. 4 07) κατ αίτιατικήν μέν
πρώτον, γενικώτερον, είτα δέ κατά γενικήν τα μερικώτερα'
οϊα νυν ονχ εστι γννή κατ Άχαί'δα γχίαν,
ον τε ΠύΧον ιερής, οντ *Αργεος, ομτε Μυκήνης.
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§. 5. 'Εκφέρεται δέ μάλιστα ή έννοια της έν τόπω στά-
σεως δια δοτικής, ήτις συνήθως μέν είναι εμπρόθετος, ώς, èy

of/.ω έν δήμω, έν τή άγορα, έν Πελοποννήσω, εκ 'Azzixfj,
έν zfj Ποτίδαια, έν zfj Ακαδημία, έν τώδ αεί μενεϊτε, έν ώ
καθέστατε (Εύρ. Β. 1260). 'Απρόθετος δέ τίθεται ή δοτική επί
τών δήμων τής 'Αττικής, ώς Με.Ιήτι, Μοραθώνι, κλ. (ραμέν
γάρ Μαραθώνί τε μάχη προκινδυνεϋσαι βαρΰάρφ, καί παν—
δημεί έν ΣαλαμΖνι ζυνναυμαχήσαι (Θ. Α , 73). Λέγεται δέ
ή έν Μαραθώνί μάχη (Θ. Α , 18), ώς καί τί» πίριώνυμ,ον
τοϋ Δημοσθένους, μά τους έν Μαραθώνί προχινδυνεύσαντας.
'Αείποτε δέ έν 'Αθήναις η Αθήνησιν.

Β'. Ο τόκος προς ον κατευθύνεται
το πρόσωπον h πράγμα.

§. 6. *0 τόπος πρός δν κατευθύνεται τό πρόσωπον η πράγ-
μα έκφέρεται ώσαύτως" ά. δια τών καταλλήλων έπιορημάτων,
τών κινήσεως σημαντικών, έχεΐσε, χαμάζε, πεδίονδε, Αθή~
ναζε, κτλ. β . δια τής αιτιατικής μετά τής ιίς, προς, έπί~
διέβησαν εις ΣικεΧίαν (Θ.).—εφυγον προς τήν γήν (Ξ.)—
σεϋεαι . . έπ οίκους (Σ. Τρ. 645).—είμ έπί ναΰν (Σ). Παρά
δέ ποιηταΐς τίθεται ή αιτιατική καί άπρόθετος" ερπειν χέ-
λευθον (Ξ. Φ. 1223). Παρ' ημϊν υπάγει τον δράμον τ ου,
'Εκφέρεται δέ καί δι έπιθέτου* θα.Ιάσσιον ίχρίψατε (Σ. Τ·
1411). Δια τούτων άποκρινόμεθα είς τό ερώτημα πόσε.

Γ'. Ό τόπος εξ ου bp μ. αται το πρόσωπον n

πράγμα.

§. 7. 'θ τόπος έξ ού τό πρόσωπον η πραγμα ορμάται εκ-
φέρεται ώσαύτως δι έπιρρήματος καί δια πλαγίας άπροθέτου·
η έμπροθέτου. Τα πρός τοϋτο επιθήματα είναι τα εις θέν'
δενρο άφίκετο ,οϊχοθζν (Πλ.).—τών Αθήναζε χαί τών *Λθή'
νηθεν συμβολαίων (Δ.). 'Εκ τών πλαγίων τίθεται ή γενική
άπρόθετος μέν παρά τοις άρχαίζοοσι ποιηταϊς' εί μή τόνδε
αγοινΐο νήσου τήςδε (Σοφ. Φ. 613), συνήθως δέ μετά τής.
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.έκ ή άπ:ό προθέσεως* ε; αδου (Σοφ.).—εκ Λακεδαίμονος.—
εκ Τεγέας (3.). άπό τοϋ 'ίΛισσοϋ (Πλ.).—άπό Συρακου-
σών .— άπό Κερκύρας (3.). Διά τούτων άποκρινόμόθα εις το
ερώτημα πόθεν.

Δ' Ό τόπος ού περά το πρόσωπον h π pay fia

§. 8. Γ0 τόπος δι' ού τό πρόσίύπον ή πραγμα περ£ εκφέ-
ρεται παρά τοις άρχαιοτέροις και άρχαίζουσι ποιηταΐς καί δια
γενικής άπροθέτου" έρχονται πεδίοιο ( Ομ. '/./, Β. 809).—
ήμερεύοντος μακράς κε.Ιεύθου (Αίσχύλ. Χ. 774). Παρ ήμΐν
τοϋ κάμπου κάμπου ερχεται, τοϋ πεΛάγου, κλ. Αλλως δε ή
διά γενικής μετά τής à ici προθέσεως' ôi ούρανοΰ πορεύεται
(Πλ.). —έπορεύθησαν διά τοϋ πεδίου (Ξ.), ή δι αιτιατικής
έχούσης τήν κατά' κατά γήν ν,αί κατά θάΛασσαν. Επιρρή-
ματα ιδιάζοντα πρός τοΰτο δέν ύπάρχουσιν.

Π. Ό γυρίνος.

§. 9. Γ0 χρόνος, τό πότε δηλ. γέγονεν, ή γίνεται, ή γε?·ή-
σεταί τι έκφέρεται. ά. δι επιρρήματος χρονικού' κατέβην
χθίς είς Πειραιά (Πλ.).—ήν σύ νϋν Λέγεις (Πλ.).—ήζει δέ
αύτίκα (Πλ. Συμπ. 4 75). β .διά γενικής, μάλιστα επί φυσι-
κών διαιρέσεων τοΰ χρόνου, οί Λαγό) τής Ύυκτός νέμονται
(S).—ή οικία χειμώνος μέν εύήΛιος έστι, τοϋ δέ θίρους εϋ-
σκιος (Ξ)* γ'* διά δοτικής μηνός έκτη φθίνοντος (Αίσχ ). δ',
δι αιτιατικής* τρίτην ήδη ήμε'ραν (Πλ.)=προχθές.

§.4 0. Η γενική τίθεται ώς έπί το π λεΐστον άνάρθρως, ό-
ταν ήναι άνευ έπιθετικοΰ προσδιορισμού' εσπέρας, ήρος, ό-
πώρας· ( Αρφ.)' ομοίως καί μετά τής έπί προθέσεως' εφ ήβης
(Αρφ. Ο ρ. 709).—έπί Θησέως' ένάρθρως δέ σημαίνει χρο-
νικον μίτρον' Μαγνησία προσφέρει πεντήκοντα τάΛαντα
τοϋ ένιαυτοϋ (Θ. Α, 4 35)=εκάστου ένιαυτοΰ.—ô οπΛίτης
δραχμήν έΛάμΰανε τής ή^έρας (θ. Γ', 19). Μετά τών αριθ-
μητικών σημαίνει τό έντάς ώρισμένης περιόδου' ούκ άφι-
χνιΐζαι ετών μυρίων (Πλ.). Ούτω καί ποΛΛοϋ γαρ αυτούς
ΌΪχ έώρακά πω (=εώρακα) χρόνου ('Αρφ. Πλ. 98). Τό αύ-
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το δέ καί έμπροθέτως' die/. πο.Ι.Ιοΰ χρόνου. "Αλλοι δέ προσ-
διορισμοί έναρθροι τίθενται μάλιστα διά μετοχών' τοΰ έπι —

γιγνομένου θέρους—τής έπιονσης ημέρας, άλλα καί τοΰ-
αύτοΰ θέρους.

§. 4 1. Ή δοτική τίθεται άπροθέτως, οταν σημαίνεται μό-
νον ή εποχή καθ ήν τό πράγμα εγινε" τή προτεραία, τή ϋ-
στεραία, κτλ. 'Ωσαύτως έπί τών αττικών εορτών. Παναθη.-
ναίοις, Αιοννσίοις, ΕΛευσινίοις' ούτω καί νουμηνίαις, τ//
εορτή, κτλ. Τίθεται δέ έμπροθέτως, όταν δηλουται ή περίο-
δος έντός τής οποίας γίνεται τό πράγμα* έν έΰδομήκοντα ε-
τεσιν ονδ άν είς JciOoi πονηρά ς ων (Αυσ.). 'Αλλ' ώς πρός τό
έμπρόΟετον καί άπρόθετον τής έν τούτοις δοτικής υπάρχουσα
πολλαί ποικιλίαι, περί ών παραπέμπω είς τήν Αευτέραν πε-
ρίοδο ν τοϋ Συντακτικού.

§. 12. ΓΗ αιτιατική δέχεται καί τήν περί πρόθεσιν, οταν
σημαίνηται τό ώς εγγισζα' περί δείΛήν'—περί ε'τη y.àJiç'a
πέντε και έξήκοντα (Πλ.) κτλ. 'Ωσαύτως καί à μ φι μ ε σα ς
πως νύκτας (Ξεν.).

§.4 3. Ο χρόνος εκφέρεται προσέτι και δια τών χρονικών
μετοχών" παις ών.-—μαθόντες καί έθισθεντις καί μεΛετή-
σανζες (Ξ), καί διά χρονικού επιθέτου* σκοταίους διεΛθείν
το πεδίον (Ξ. 'Αν Δ', ή, 5)—άφικνεΐσθαι τεταρταίους (Πλ.
Πολ.1. 626) 'Π άλλη σχέσις τοΰ χρόνου, καθ' ήν δηλουται
όχι πότε συνέβη τό πράγμα, άλλα πόσον χρόνον διαρκεί, ώς.
αί σπονδαί ένιαυτον έσον:α\ (Δ), κτλ, άνάγεται κυρίως είς
τό ποσόν, πεοί ού κατωτέρω.

'i- L

ΠΙ. fo ποιον.

§. 4 4. Ποιόν ή ποιόζης ονομάζεται ή έν τω πράγματα
σταθερώς ένυπάρχουσα ίδιότης. Τοΰτο έκφέρεται μάλιστα διά
τών ποιότητος λεγομένων έπιρόημάτων* κα.Ιώς εχειν (Ξ,εν.)_
—ενδαιμόνως ζην.—διάγειν πρεπόντως (Πλ.), κ,τλ—àJ-
2ή Ιοις όαονόως μάχεσθαι (Ξ).

§.15 Μετά τούτου συνδέεται ό τρόπος, σημαίνων τήν έν
αυτή τή πράξει έξηγουμένην ποιότητα" τοΰτο εκφέρεται* ά.
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δια τών τροπικών "λεγομένων επιρρημάτων' ώς γε ούτ^σΐ
όόζαι (Πλ.)—ούτως όπως δύναμαι λέγειν (Πλ.)—ούδ όπως-
τιοϋν (Πλ.).= illii'i [j; ι ct< . Ώσαύτο^ς άγεληδόν, βοτρνδόν,
κτλ. è'. διά τών πλαγίων πτώσεων, άπροθέτων η εμπρό-
θετων' τούτω τώ τρόπω (Πλ.) — έν τρόπω βοσχήματος (Πλ.).
——κοιτά τον τρό-ον, καθ' ήσυχίαν (Ξ.) —σιτίου τρόπον (Πλ.)
—κυνος δίκην. Ωσαύτως διά τών τροπικών λε'0/.ένων
μετοχών, παίζων ουδέν ήττον ή σπουδάζων (Σωκράτης)
έλυσιτέλει (Η.).

IV· Το τϊοσον.

§. 1 6. Και ro.Tor, και χρόνος, και βαθμός, καί αριθμός,
καί παν πράγμα εν γένει αυξομειώσεως δεκτόν, ανάγεται
εις τον κατηγοριαν του ποσοϋ. 'Εκφέρεται όέ τούτο" ά. δια
τών πλαγίων πτώσεων, άπροθέτ ων η Ιμπροθέτων' β . δι
επιρρημάτων.

§. 17. 'Εκ, τών πλαγίων πτώσεων τίθεται πρός τοΰτο μά-
λιστα ή αιτιατική' απέχει ή Πλάταια τών Θηβών σταδίου ς
έΰδομήκοντα (Θ. Β , δ).—παρά πάντα τον πόλζμον.—ού
πολύν χρόνον μ' επέσχον (Σ. Φ. 349).—τοσοϋιον μόνον
διαφέρεις (Πλ.).

§. 1 8. Καί ή δοτική τίθεται έν τούτοις τή παρά Λατίνοις
άπε'εκτικη ήτοι άφαιρετικη ισοδυναμούσα, καί ώς οργανον
παριστώσα τό μέτρον' ένιαντώ πρε< ΰύτερος ( Αρφ. Β. Ί 8).—
πάλι λογία η ri'Ελλάς γέγονε άσθενεστέρη (Hp.).

§. Ί 9. ΓΗ γενική τίθεται ε£ς δήλωσιν τού τιμήματος" τών
πόνο)v πολοϋσιν ήμΐν πάντα τάγάθ' οί θεοί (ΞΙ).——
τοϋτο δ έστίν Ô τών άναλισκομένων χρημάτων πάντων Φί-
λιππος ώνεΐται (Δ.)—τών δ έμών παίδων φυγάς ψυχής αν
άλλαζαίμεθα, ού χρυσού μόνον (Ε£ρ. Μ. 968).

§. 20. 'Επιρρήματα δε πρός τούτο είναι τό οίκοθεν έχοντα
τήν εννοιαν τοϋ ποσοϋ' ώσΛ μή λίαν στένε [Σ.). — σφόδρα
πείθει (Σ.).—πάνυ καλώς. Συχνότατα δέ τα έκ πλαγίων
πτώσεων έχοντα τήν αρχήν, ολίγον, πολύ, μέγα, κτλ.

§.21. Η δέ ιδέα τοϋ ποσάκις έκφέρεται δια τών ποσό τη-
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roc καλουμένων επιρρημάτων, άπαξ, δις, rpt'c, πολλάκις,
κτλ. ή â.tαξ ή καί πλεονάχις περιελιχθέντ α περί τήν γήγ
(Πλ.)—ή πλείων έλαττονάκις ή έΐάττων πλεονάκις (άριθιχύς)
γίγνεται (Πλ.).

γ. Τ ο 7 ατά τι.

§. 22. II σχέσις αύτη εκφέρεται' ά. ύι αιτιατικής άπρο-
θέτου μεν πολλάκις ενίοτε δε καί μετά προθέσεως' κάμνειν
τους οφθαλμούς flip. Β', I l I)—άλγεΐς τούς πόδας (Ξ.)—
διαφέριι γυνή ανδρός τήν φύσιν (Πλ.)—δεινοί μάχη.ν (As-
σχύλ.)—θαυμαστός το μέγεθος (Πλ.) κτλ.—σοφός πρός τ:.
—ένδοξος είς τί πολεμικά (Πλ.).—ξανθός ν,ατά τήν κόμην
(Πλ ). 'Ωσαύτως τίθεται καί δοτική έν τούτοις, έπί δυναμικής
μάλιστα εννοίας' άμαχοι καί πλάθει ν.αί πλούτω καί τέχνη
και ρώμη (Πλ.). "ίδε σ. 30, §. 39.

Υ[. Το αίτιον.

§. 23. Το ποιητικόν αίτιον έπί μεν τών μεταΰχτιχώ* ρη-
μάτων εΝαι αύτο το υποκείμενον τής προτάσεως* οί 'Αθηναίοι
τήν πόλιν έτείχιααν έν ύλίγοί χρόνω (Θ· Α , 39), έπί δέ τών
παθητικών είναι ωσαύτως το ποιούν τήν ένέργειαν αίτιον,
διά γενικής έμπροθέτου συνήθως εκφερομενον' ύπ άλ.Ιου τι-
μωρηθήναι (Πλ.).—άδικεΐσθαι ύπό τίνος, "ίδε περί Παθητι-
κών \Ρημάτων.

§. 24. Το πειστικό ν, προτρεπτικον ή άναγκαστικόν αί-
τιον, υφ ού κινούμε^ον το πο-ιητικον αίτιον ένεργεϊ, εκφέρεται"
ά. δικ γενικής μετά τής ύπό προθέσεως ένάρθρως πολλάκις
ύπό λύπης ϋβρ'ιζει β', δι' αιτιατικής μετά τής προθέσεως
δια δια τούτο δεσπυτου έπικούρου προσδέονται (Ξ. Κ. Ζ ,
έ, 61)' γ. διά δοτικής άπροθέτου' φόβω έπραττον.—'ουκ α-
γροικία ταύχχ πράττω.—εύνοια καϊ φιλία τή έμή (Ξ ).—τώ
Ιΐαυσανίου έ'χθει (θ. Α, 95.)* δ . δια τών αιτιολογικών με-
τοχών' δαίμων έμαυτώ γέγονα γήμας πλούσια ν (Γν.).

§. 25. Τύ όργανιχόν αίτιον, γενικώτερον έκλαμβανόμε-
νον, περιλαμβάνει υλικά τε δργ&α κχί ηθικά μέσα, οι'ς χ_οώ-
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μενον Ενεργεί το ποιητικό ν αίτιον' οί μέν ράόδω κροΰοντες,
οί δέ χαί βακτηρία (Ε.).— ούδείς επαιγον ήδοναΐς ίκτήσατο
(Γν.). Η οργαν.χ.ή αΰ:η δοτική λαμβάνει ενίοτε καί τήν £>·
πρόθεσιν* έν πίΛταις, εν άκοντίοις, ir zôt,oic διαγωνίζεόθαι
(ΞΙ.) β . δια γενικές μ.ετα τής προθέσεως δια δι όφθαΛμων
οράν —καταχείν τής ψυχής διά τώγ ώτων, ώσπερ δια χώ—
νης, τάς αρμονίας (ΐΐλ.). γ', διά τών οργανικών λεγόμενων
μ,ετοχών* άκοντίσας καταΰάΛΛει τήν εΛαφον (Ε.).*

* §. 26. Ποιότης καί τρόπος (§. \ 4 — Ι δ) τόσον είναι προ-
σεχή ώστώ πολλάκις είναι δυσδιάκριτον άν τά πρός τοϋτο
τιθέμενα επιρρήματα, χαΛώς, χαχώς, κτλ. στιμαίνουσι τό
vj τό άλλο' γυναιχ·.εις εν χαί πιθανώς ('Αρφ.). Ωσαύτως πολλά
λεπτή ούσα διαφεύγει ή διαφορά τοϋ ποιητικού καί τοϋ συν-
δραμόντος προτρεπτικού αιτίου' εχω γάρ άγω διά σεt ουκ
ά,ΛΛον βροτών (ί.).—Λέγονται 'Αθηναίοι διά ΠερικΛέα βε.Ι-
τίους γεγονέναι (Πλ.). —τέχναι δέ πάσαι διά σϊ καί σοφί—
σματά έσθ εύρημένα (Άρφ.), κτλ Τό αύτό ισχύει περί τρό-
που καί οργάνου' άκο~ντίζοντες=τω ακοντίζει** καί=διά τών
τοςων.

§. 27. Τό τεΛικόν αίτιον εκφέρεται' ά. δια γενικής μετά
τοϋ χάριν, ενεκα ή ενεκεν, προθετικώς εκλαμβανομένων" χά-
ριν π.Ιησμονής (Πλ·).—κοινωνίας χάριν (Πλ.).—κοΛα/.εύου-
σιν ενεκα άργυρίου (Ξ.) —δένδρα, θεραπεύειν τοϋ καρποϋ
ενεκεν (Ε.)' έτι δε καί 'ένεκα τοϋ τοιούτου πάντες δρώμεν
χάριν (Πλ.) β', διά δοτικής μετά τής προθέσεως επί' ούχ
έπί τέχνη εμαθες, ώς δημιονργος έσόμειος, άΛΛ έπί παι-
δεία (Πλ.)' γ . δι' αιτιατικής μετά τής προθέσεως πρός' πρός
ποιον έργον ( Αρφ.); δ', διά τής υποτακτικής καί τών τελι-
κών μορίων" ταυ ra δ ή έκαΛΛωπισάμην, ινα χαΛος παρά κα-
.·Ιον ΐω (Πλ )' έ. διά τών τεΛικών λεγομένων άπαρεμφάτων"
όίδωσι βουχόΛοισιν έκθειγαι βρέφος (Εύρ. Φ· 25).—οίνόν
μοι έγχεϊς ποιεΐν ('Αρφ. Σφ. 616)" ς . διά τών τεΛικών λεγο-
μ*ένων μετοχών' ήκω φράσων τοϋτο άγγεΛών θ' ύμϊν (Αρφ.)

-έπερησόμενος ουν ώχόμηΐ" ώς τόν θεόν (Αρφ. Πλ. 32).

- — «asupifct--
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ν ΕΒΑΟΜΟΝ.

Περί Ύημάτων.

§. 1. Τ» ελληνικά ρήματα ώ; προς τήν σύνταςιν δυνατόν
να διαιρεθώσιν είς δύο τάζεις άνισους, εξ ών ή μία περιλαμ-
βάνει το *ο··αί μετά τών ολίγων σϋγγενών αύτώ ρημάτων, ή
δε άλλη πάντα τά λοιπά, συγκείμενα εκ τής ιδέας τοΰ eirat
καί τής ιδέας ενός κατηγορουμένου (σ. 2.. §. 7).

Σώνταξις τοϋ είναι καε τίνων άλλων οίον
ισοδυνάμων.

§. 2. Τό εκλαμβάνεται κατά εννοιαν αυνδετιχήν καί

κατά εννοιαν υπάρκτικήν, αΤτινες πρέπει άκοιϋώς νά όιαστέλ-
λωνται.

Το είναι κατά συνοετιχτιν εννοιαν.

§. 3. Κατά συνδετικήν εννοιαν εκλαμβάνεται τό είναι, οταν
χρησιμεύη ώς άπλοΰν συνδετικον ήτοι σύνδεσμος τοϋ υποκει-
μένου καίκατηγορουμένου' ώς-, ôyΑριστείδης ϊστϊ δίκαιος, καθ
ά έν τω jrepi άπ.Ιής Προτάσεως έξηγήσαμεν (σ. 4 ■—2).

§. 4. 'Επί τής εννοίας ταύτης ή διά τοΰ ftViu γινομένη
κρίσις έμφαινα μόνον ότι τό περί ού 5 λόγος υποκείμενον εν-
νοείται μετά τής δεινός ή δεινός ιδιότητος, ουδεμία δέ κρίσις
γίνεται μετά υπάρξεως, ήτις είτε προϋποτίθεται είτε και ό-
λως παραλείπεται* είς τό ο κύκ.Ιος έστι στρογγύ.Ιος περιέ-
χεται ιδέα ότι ο κύκλος δέν εννοείται άνευ στρογγυλότητος
εί δέ καί όντως υπάρχει ό κύχ.λος ή 6/1 τοϋτο άδιάφοραν.

§. 5. Επί νής εννοίας ταύτης τό £iV<u συντάσσεται μετά
δύο ονομαστικών, ώς μέχρι τοϋδε τό είδαμεν, έξ ών ή μία
παριστά! τό υποκείμενον, ή δέ τό κατηγορούμενον, κατά τούς
προεξηγτ,θέντας τρόπους" ό άνθρωπος έστιν άνθρωπος.—ô
Φαίδων έστι Φαίδων, κτλ.

§. 6 Καί περιγραφικώς ένίοτε τό συνδετικον τοΰ~ο ει vat
εκφαίρεται διά τών ρημάτων τυγχάνω καί κυρώ καί τής -ι-
δίας αυτοϋ μετοχής ών' ό θάνατος τυγχάνει ών δυοΐν πραγ
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μάτοιν âcàJvciç απ αλλήλων (Πλ. Γοργ. 524)--καν Ου-
ραίος cor χυρ/f} (Eùp. *Ανδ. 423).

§. 7. Καί κατά παράλειψαν τής μετοχής ων τιθέμενα ταύτα
επέχουσι τον τόπον του tirai' ό θεατής τυγχάνει εννους
('Αρφ.).—ούτος ό τής Πολυνείχους αϋτοκασιγνήτας νύιιφας
όμογαμοςχνρεΐ (Eùo. Φ. !3^(;=ούτός έστιν ό τής αύταδέλ-
φτ(ς τής γυναικός (γυναικαδέλφης) τοϋ Πολυνείκους σύλλε-
κτρος, ό άνήρ; ενθα είναι καί ό προσημειωθείς (άν. σ. 18.
§. 4) προσδιορισμός προσδιοριομοΰ. Τούτου δε δυνάμει τί-
θενται καί μετ'άλλων μετοχών* τυγχάνειν εχων.— ευθυνών
χνροΐς (Σ. Αι 542).—ταϋτα Φοίβος είρικως χυρεΐ (Σ. Κ.
414); κτλ. ώς άν εί'·Λ εστίν εχων.—ti ευθΰνο.)ν, κτλ.

§. 8. Υπάρχουσι δε καί άλλα τινά ρήματα τά δποια 6-
μοιάζουσι κατά τήν σύνταξιν ταύτην πρός τό είναι, διπλήν
ονομαστικην καί ταϋτα δεχόμενα, περί ών ϊδε Σ. Π. Β'.

§. 9. Ως, κατά παράλειψιν τοϋ υποκειμένου τις, προύκυ-
ψαν τά εστίν δς, κτλ. (σ. ^8, §. 54), κατά παράλειψιν τοϋ
οικείου προσδιορισμού (σ. 46, §. 22), τά A .lit, ανόρος ό Φι-
ji Λίπ που, Πνλενς ό Alaxov, ΓΙερίανδ ρος ο Κυψέλου, * Ιππίας
ό Πεισιστράτου, Α ιός Άρτζμις, Μαιάνΰριον Μαιανδρίου,
Αύτεσίωνος τοϋ Τισαμενοϋ, τοϋ Θερσάνδρου, τοϋ Πολυ-
νείκους (Hp. ς-, 52), κτλ. ούτω, κοί κατά παράλειψιν τοϋ
κατηγορουμένου, έπί σαφών καί γνωστών, γίνονται άλλαι
συνήθεις παραλειπτικαί πλοκαί λόγου* Ν\χόστρατος ήν Θ ρα-
σνιιάχου9 υιός δηλ.—Αίσωπος 'Iàôjtoroç εγένετο, δού-
λος δηλ.—Τροία ήν τών 'Αχαιών, κτήμα δηλ. Ωσαύτως εί-
ναι αδελφών τυράννων, γίγνεσθαι πατρός χαί μητρός, (ρϋ-
ναι, κτλ. Εν τούτοις προστίθεται έπίσης καί ή πρόθεσις εκ.
Συχνάκις δέ παραλείπεται έπί τοϋ είναι, κτλ. τό 'ίδιον έρ-
γον, σημιΐον' καί τά ομοια, κφά τήν περίστασιν' πενείαν
κρίρειν οϋ παντός, άλλ* ανδρός σοφοΰ. (Μέν.)

Ti ε i ν α ι καθ' ύπαρκτική ν εννοιαν.

§. 10. -Επί της υπαρκτικης εννοίας του είναι ή δι' αύτοϋ
γινομένη χρίσις αποβλέπει μόνον τήν υπαρξινλ περί δέ ιδιό-
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τητος ουδεμία κοίσις, ουδείς λόγος' εστι θεός. — εστι δίκαιον
— εστι πρόνοια.. διαφορά της εννοίας καί συντάξεως αμ-
φοτέρων δεικνύεται προφανώς έν τω έξης του Σοφοκλέους (Κ.
396) ότ ούχέτι ειμί, τηνικαϋτ άρ εϊμ άνήρ.

§. 11. 'Επί τής σημασίας ταύτης τό είναι ανάγεται εις τό
δεύτερον είδος τών προτάσεων τών συνεπτυγμένων (σ. 3. §. 8)
περιέχον έν έαυτώ τό κατηγορούμενον. Δυνατόν λοιπόν καί
τούτο νά άναλυθή, ώς τα λοιπά ρήματα* ώς τό σωφρονεΖ
Σωχράτης= Σωκράτης εστί σώφρων, ώς τό ύπάρχει τόάε=
τόδε έστιν υπάρχον' ούτω καί τό εστι θεός=ϊζός ές-ίν ών=
υπάρχων=^πάρχει θεό ς* ούτω; εστι λόγος—ήν πόλεμος, κτλ.

§. 4 2. Οταν δε η έννοια τής απολύτου δπάρξεως (εστι θεός)
μερικεύηται, όταν δηλ. έξηγήται ότι ή ύπαρξις τούτου ή ε-
κείνου αρμόζει είς τό δείνα ή δείνα πρόσωπον, τό προσωπον
έκφέρεται δια δοτικής' εστι μοι χρήματα~=·'ίγω χρήματα" "
ου* εστι χρήματα ήμϊν (2εν.)'—εστίν ανθρώποισιν, ώ ξένοι,
χαχά (Εύρ.),—φύσει ύπάρχει τοΐς παροϋσι τά τών απόντων
καϊ τοΐς έθέλουσι πονεϊν χλϊ κινδυνεύειν τά, τών άμελούν-
των (Δ. Φ. Α', γ').

§. 13. 'Επί ταύτης τής σημασίας δυνατόν να εχτρ καί τινα:
προσδιορισμόν τό υποκείμενον, συμπληρωτικό ν τή; έννοιας
του' ή ν έχει πόλις μεγάλη, τό όποιον ισοδυναμεί τω ?}ν εκεί
μεγαλόπολις, καί παρέχει εννοιαν άιάφορον παρά εάν έκλη-
φθ^ τό μεγάλη, ώς κατηγορούμενον, ή έχει πόλις ήν μέ-
λη' ούτως έστι λευκά ϊα ήτοι λευκόϊα, κα\ τά ια εστί λευκάL
Ωσαύτως' ύπάρχουσι άέ καλάλλαι όδοϊ πολέμου ήμΐν (θουκ.
Α . 1 22).—πολλοί καϊ αγαθοί φίλοι ύπάρχονσιν έμοί (Ξ.) .
Κατά τήν αύτήν άναλογίαν καί, τοιαϋται βραδύτητες έν ταις
πράζεσι τοϋ βασιλέως ενεισιν ('ΐσ. Πανηγ. λθ'.)—είσϊ χαί
έν Μούσησιν Εριννυες ('Επίγς».)=καί μεταξύ τών Μουσ ών.

§. 4 4. Επί τής υπαρκτικής ταύτης σημασίας τό τρίτον ε-
νικόν πρόσωπον τοΰ είναι προτάσσεται τοΰ λόγου, καί τονί -
ζεται έπί τής παραληγούσης, έστιν, οίον εστι θεός.—'ϊστ t
νόμος, κτλ. καί ούτε έγκλίνεται ούτε παραλείπεται, τουλά-
χιστον έν αρχή τοΰ λόγου ("ίδε κατωτέρω), έν φ iftl ττίς συν-
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δετικής σημασίας καί ε£ς τά πάθη τής έγκλίσεως υπόκειται
καί δυνατόν νά παραλειφθη, καθ α |ν τοϊς προηγουμένοις έ-
ξηγησαμεν* ό Λόγος έστίν αυτός.—τό τρίγωνόν έστί όρθο-
γώνιον—ά,Ληθές έστί τοϋτο.—άΛηθές τοϋτο το δέ εστι τις
Λύγος δέν γένεται ουτε Λόγος τις έστιν, ούτε Λόγος τις. ( ΐδέ
Είσ. "ΕΛΛ. Σνντ. α. 23—).

χ §.4 5. Η παράλειψις του είναι έπί ύπαρκτικής σημασίας
•γίνεται σπανίως, καί τούτο Ιπί τών άναφορικών λόγων" πάν-
τας δέ βωμούς, οι χατ 'Αδμήτου δόμους (είσί), προοήΛθε
χάξέστεψε xai προσηύζατο (Εύρ. ΑΛχ. 4 71). Μάλιστα δέ έν
τνί πλοκίί ουδείς όστις ού, ώς ΈΛένην γάρ ουδείς (έστιν)
όστις ον στνγεΐ βροτών (Εύρ. ΕΛ. 934)=ούδείς ού μισεί.
Καί έπί υποτακτικής έγκλίσεως άπαντάται ένίοτε ή τοιαύτη
•παράλειψις άναφορικών η . αναλόγων μορίων προηγουμένων*
ουτω πβρά Πλάτωνι (ΠοΛ. Β , 370) ών αν αύτοις χρεία (ή)
παρά θεόγνιδι (252. 370. Βεκ.) ocpp civ γή τε, χαϊ ήέΛιος
(η), κτλ. *

Λ §. 1 6. Τά άλλα ρήματα δι ών ή ύπαρξις εκφέρεται εί-
ναι, ώς έν το"ϊς εμ,προσθεν εΐδομεν, χυρεΐν, τυγχάνειν χέ-
Λειν καί ει τι ετερον (Κεφ. Α', § 7). Αυτόθι δέ ώσζύτως έ-
σημειώσαμεν ότι τά αυτά ταΰτα έκλαμβάνονται καί κατά
συνδετικην Ιννοιαν. Ουτω π. χ. ν.αϊ γάρ εί γέρων ν.υρώ (Σ.
Κ. 726).—δς αν μάΛιστα (ρίΛτατος xvpfj βροτών (Εύρ. Ιπ-

ζιοΛ. 4 42).-ή δι άχοής ηδονή τυγχάνει ν.αΛή (Πλ. Ιπχ.

Μ. 45).—ουδέν ανθρώπου άεινότερον πέΛει (Σ Αντ. 333).
Καί κατ άλλον δέ τρόπον έκλαμβάνονται τά ρήματα ταϋτα'
πρός μετοχην δηλ. φερόμενα, έκτος τής υπάρξεως, δηλοϋσι καί
τοιάνδε η τοιάν δε περίστασιν, ώς εί μή εχύρουν έγώ (ρυΛάσ~
σων (Σ. Η Λ. 13.20)=ε£μη έγώ κατά συγκύρησιν έφύλασ-
σον* άλλα περί τούτου πλατύ-fepov έν τη δευτέρα Περιόδω. *
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ΚΕΦΑΛΑ! Ο Ν ΟΓΑΟΟΝ.

Αιψρεάΐζ και Συνταξις; των άλλων ρημάτων
έκτος τον είναι.

§. 1. 'Εν γένει δυνατόν ειπείν ότι τά διάφορα ρήματα δέ-
νονται τήν σύνταςιν τών ονο^-άτοιν τών οποίων την εννοιαν
περιέχουσιν" επιμελούμαι αρετής, ώς επιμελής αρετής, άπει-
θεϊν τοΐς νάμ-ρις, ώς απειθής τοΐς >όμοις, οξύνω τόν νουν,
ώς οξύς τον νουν.

§. 2. 'Γπάρχουσψν όμως και διαφοραί* διότι, έν ω λέγεται
οικοδόμος οικίας, σωτήρ πόλεως, κτλ. λέγεται οικοδομώ) οί-
κίαν, σώ<Γω πάλιν, κτλ. Τινά δε συντάσσονται μετά μιάζ· και
άλλης πτώσεως, έπιτυγχάνειν τινός καί επιτυγχάνει*· τινί,
κατά μείζονα ή, έλάττονα διαφοράν εννοίας. Ανάγκη λοιπόν,
προς άκριβεστέραν του πράγματος έςέτασιν νά κατατα/θώσ6
τα ρήματα εις τας προσηκούσας τάξεις, καινά σημειωθώσι τά
εκάστη αυτών ιδιάζοντα.

.§. 3. Ω; πρός τήν σόνταξιν, έστω ή κατάληξις οιαδήποτε,
τα ελληνικά ρήματα διαιρούνται εις ενεργητικά, παθητικά.
καί ουδέτερα. Ονομάζορ.εν δε ενεργητικά τά σηααίνοντα ε-
νέργειαν οίον παίζω, κόπτω, ΐστημι παθητιγ,ά τα σημαί-
νοντα πάθο;, οίον πέπαικται, κόπτομαι, έστάθη ουδέτερα.
τα σημαίνοντα κατάστασιν ή ιδιότητα, οίον, ζώ, υγιαίνω,
σωφρονώ.

§. 4. Μεταςύ τών ένεργητικών καί παθητικών κείνται τά
μίσα, σημαίνοντα ένέργειαν υπό του υποκειμένου γινομένην
καί είς τό αυτό αμέσως ή εμμέσως, έπιστρέφουσαν, επομένως
ενέργεια ν μετά πάθους ή πάθος μετά ενεργείας συνάμα, οίον
έλουσατο, έκαλύψατο. 'Ημιτελή δε μ s σα είναι τά αποθετικά,
ώς άγροικεύομαι, μάχομαι, αγωνίζομαι, τα πλείστα τών ο-
ποίων κατήντησαν ώς ενεργητικά, είς μαι, οίον εργάζομαι,
δέχομαι, έπιμελοΰμαι, κτλ.

§. 5. Περί πάντων τούτων θέλομεν διαλάβει νυν ιδιαιτέ-
ρως, άρχίζοντες εκ τών ουδετέρων, τών οποίων ή σύνταξις
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είναι άπλουστέρα, καί εύκολωτέρα, ολίγον μακουνομένη τής
τών συστοίχων ή συγγενών ονομάτων, τών οποίων περιέ^χουσι
τήν ιδεαν' ήσυχος είμι καί -ησνχάζω, πλουτώ και πλούσιός
είμι, πλήρες έστι καί γίμει κτλ.

Ινύνταξίς τών Ούίετερων 'Ρ/ι,αάτων.

§. 6. Ουδέτερα ώνομάσαμεν τά σημαίνοντα κατάστασιν ή
ιδιότητα μόνον, και τοιαύτα είναι βέβαια τά ούτε ενέργ^ιαν
ούτε πάθις συμαίνοντα, ώς έπί τών ονομάτων ούδ έτερον γέ-
νος λέγεται τό ούτε άρσενικόν ουτε θηλυκόν.

§. 7. Τής σημασίας μόνον ένταΰθα θεωρουμένης, ή κατά-
ληξις δυνατόν νά· ήναι οποιαδήποτε" τό ηρεμώ,

συ^άίΓω,, fvcFo) καί τα ομοια είναι ρήυατα "ουδέτερα, τό ύ-
γιαίνώ? σωφρονώ, μωραίνω, ά^οηταίνω, πλοντώ, πλήθω,
γέμω, εύπορώ καί τά τοιαύτα, είναι ε—ίσης ουδέτερα, καί ου-
δέν ήττον ούδέτερον κατά τήν σημασίαν εί,αι τα χάθημαι,
κεΖμαι καί τά ομοια.

§. 8. Τών ουδετέρων ρημάτων τα ρ.έν κατάστασιν η ιδιό-
τητα άπόλυτον σημαίνοντα τίθενται εις τόν λόγον άττωτα,
η δέχονται τους προεζηγηθέντας κοινωτέρους προσδιορισμούς,
που, πότε, πώς, χαζά τί, διά τί, κτλ. ό όζΖνα.—ζώιιεν
èr ζαΐς πόλεσιr (Πλ ). — ιότε μεν εν ζώντες, νυν δέ ούδε
ζώντες (Πλ.)—ζώσι κοσιίίως, έντίμως, εύδαιμόνως. — οί
καλώς καί όσίως βιώσαντες (Πλ.), κτλ. ,ονζω βάλλει καί ι-
σχύει (Σ ).—εϋηαερεΖ.—ενδει—έγρήγορεν__πάντα εύδαι-

μονεΖν.—πάντα δυσζνχεΖν (Πλ.)' ούτω καί ζ·'ι\σω ιδιώτης.—
ζ?7 ελεύθερος.—μέν ήσυχος ( Α.ρφ.), κτλ. (σ. 8, §. 26).

9. Τά δέ σημαίνοντα σχετικήν κατάστασιν ή ιδιότητα,
δέχονται καί πλ.αγίαν πτώσιν, ήτις συμπληροι τήν δια τοϋ
ρήμ,ατος έμφαινομένην σχέσιν' φροζενώ ύμών αεί (Άρφ.)111111
ει'μ,ί πρόζενος υμών.—γέμομεν έλπ'.δων, λόγων, κακών, αί-
σχρότητος, σωφροσύνης κτλ. (Πλ.). —εύπορώ λόγων, ρηαά-
zωr, ονομάτων, απάντων,·υ.χ\. (Πλ.).-—πενήσας χρημάτων
πέπλουτηκας (£·.—πλοντεΖν φίλων (jL).—άλλα καί πΆισϊ
πληθύξιν (Σ). Ωταύτως έοικε τώ φρονίμω και άγαθω ο ά-
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δικός;—τοϋτο έ'οιχέν άτόπω (Πλ.), κτλ. 'Ωσαύτως δυνάμει
τών προθέσεων" πρόκειται τής χώρας όρη μεγάλα (£·).—0 ι
πολέμιοι υπερκάθηνται ήμών(Έ).— τοΐς πράγμασι τά ôv6-
ματα επίκειται (.Πλ.)

Κ ΕΦ Α ΛΑΙΟ Ν ΕΝ NAT ΟΝ.
Σΰνταξί; τών Ενεργητικών 'Ρημάτων.

§. 1. 'Ενεργητικά ο!>νομάσαμεν τά ένέογειαν σημαίνοντα.
Η Ινέργεια, το έναντίον ούσα τής ήρεμίας, υποθέτει πάντοτε
κίνησιν καί μεταβολήν καταστάσεως. 'Επειδή δε ή ενέργεια,
αύτη ήτοι μέν:ι έν αύτώ τώ ποιοΰντι υποκειμένου, ή έξέρχε—
ται καί μεταβαίνει είς πρόσωπον ή πράνμα διάφορον αύτοΰ,
δια τοΰτο καί τά ένεργττικά διαιρετέα, εις δύο, είς ενεργητι-
κά άμετάδατα, καϊ ένεργητικά μεταβατικά' εις τά πρώτα α-
νάγονται τά παίζω, πηδώ, βαίνω, καί τα όμοια* είς τα δεύ-
τερα τα τύπτω, κρούω, πατώ, σφάζω, κτλ.

ΐύντα'ξις τών Ά μεταβάτων Ενεργητικών.-

§. 2. Τά αμετάβατα ενεργητικά ρήματα δυνατόν να υπο-
διαιρεθώσιν είς τάς ακολούθους τάξεις*

ά. είς τά φυσικής ενεργείας σημαντικά, ώς αδω, αλα-
λάζω, βοώ, γελώ, θρηνώ, καί τά ομοια* β', είς τά τεχνικής
ενεργείας σημαντικά ήτοι οργανικά, ώς κιθαρίζω, κιθαρω-
δώ, κυμβαλίζω, σαλπίζω, κτλ. γ', είς τα μιμτ\τικά^ ώς α/-
γνπτιάζω, άττικίζω, άωριάζω, δωρίζω, έλληνίζω, μτ,δίζο>,
κτλ. δ', είς τά εμετικά, ώς γελασείω, φαγητιώ, θανα-άο,
πολεμησείω, ναυμαχησείω, μβασείω, κτλ. έ. είς τα ώρας
καί κρόκου σημαντικά, ώς διαχειμάζω, έαρίζω, θερίζω7
άπενιαυτίζω καί άπενιαυτώ, κτλ. ς-', είς τά κινήσεως ση-
μαντικά, ώς βαίνω, βαδίζω, περιπατώ, πίπτω, πλέω, piο>
καί τ à όμοια.

3. Τά ρήματα τών πέντε πρώτων τάξεων οίκοθεν ση-
μαίνουσιν αυτοτελές τι' διότι αδ&.=ποιοΰρ.αι ώδήν, χιθα-
ρωδώ=παίζων την κιθάραν άδω, δωρίζω='>α^ώ ή μίμου-
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μαι την δωρικην διάλεκτον η τον δωρικών τρόπον, φαγητιω—
επιθυμώ φαγεΐν, διαχείμάζώ=$\.ά.γ(ύ τον χειμώνα, Δια τούτο
-71 τίθενται είς-τον λόγον απτώτως, -η δέχονται του; προσή-
κοντα ς εκ τών προεξηγηθέντων κοινών προσδιορισμών.

§. 4 Ουτω λοιπόν λέγεται αδειν τε κχϊ μυβοΛογεϊν (Πλ).
— τών άδόντων εν τοις χοροΐς (Πλ.).—γεΛο^σι à εχθροί
(Σ,).-γεΜν ε.Ιενθερως (Σ. '//.?. 1300) —εϊτε παίζω d'rs
ψή (Πλ.).— κιθαρίζειν ουκ έπίσταιιαι (Αρφ.).—μηδίσσ.ς εφυ-
γεν (Ξ.).— μαθΊ\τι& γάρ (Αρφ,). - το θύριοΊ xJavaiâ ('Αρφ)
~=ήχεΐ αύτοματί.—χειμάσαι πυρι αφθονώ και θερμοΐς ,Ιον-
τροΐς (Ξ. Ο ex; Ε', 1 9), κτλ.

5. Ωσαύτως και τα της ε*της τ ά ξ ε to ς * /Sa δ ίζε ι r v.al
τρεγειν (ίΐλ.).-βα'.νειν εν ρυθμω (Πλ.). ήσυχη βαδίζον-
τες (ΞΙ.).—βραδέως θέειν (Πλ.)—ή πονηρία θάττον θανάτου
θιΐ (Πλ.).—περιπατεί εν μετςίω σχήματι (Πλ.). Αλλά ώς
κινήσεως σημαντικά δέχονται ιδιαιτέρ ας και προσδιορισμούς
πόθεν και πύ-σε, κατά τους προεξηγηθέντας τρόπου;, βαδι-
σας Με-γα ρόθεν (Πλ.). — τί cv βαδ'.ζομίνπαρ αυτόν (Πλ.);

-ως ά.Μην χθόνα δοκών άποίοειν, αυτός ενθεν ι]ν (Σχ^,χ·^.

Τ. \ 1 78).—απονωρηοον δόμων ('Αρφ.).

§, 6. ΚαI εκ τών ττ.ς- πέμπτης λ άξεωςεισίν α
πτοοτικον ών?ι·κε:μενον ουνβμει τ?,ς περιεχόμενης έννοιας' τί
â εργασείεις (Σ. Φ. ! 0 0 -ί );—ά πα.Μαζείοντες του υηδικοΰ
rzo.Hucv (θ. Α , 95. ιόε κ ai Γ , 85). —ούείονζες αυτής κat
rro.ié/ioio (Ίλ Ξ, 37)— οπτικώς ^^οντες=';δόΐν έφ',ΐμενοι. Παρά
ΰε Λουκιανώ καΐ άύηνιω='Αθηνών επιθυμώ, ετί το' κ«μ.ι-
κώτεο-ν.

Κ ΕΦ Λ ΛΑΙΟ Ν J ΕΚ Α ΤΟΝ

Σύντάίις των αεταβ^τίχών 'Evî&yriTi'/sZ'J.

§. ·Ι. Τ à μεταβατικά ενεργητικά ρημ» :<χ ο-ηαχίνουτ-ν ενέο*'
'■τε.αν πηγάζουσα ν έξ ένος κϊΐ αελευτ'ώσα ν εις ετερόν τι- ètà-
φορον του ενεργούντος.. υποκειμένου cr^Vîcv" c 6 ε ν απαιτου-
(ΙΤΝΤ. JIRF-ΪΟΛΟΣ λ'*) δ
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^ σιν απαραιτήτως το ποιούν καΐ το δεχόμενον την ένέργεια,ν.
πρώτον όνομά<Γεται, ώς εις πάσαν άλλην τάξιν ρημάτων,
\χοχείμενογ, το δεύτερον Ονομάζεται άγτιχείμενον, το πρώ-
τον εχουσι τά μεταοατι/.ά κοινον προς πάσαν άλλην τάξιν
ρημάτων, δεύτερον εχουσι τα μεταβατικά ιδιάζον.

§. 2. Εκ των μεταβατικών ενεργητικών τινά μεν άπαι-
τοϋσιν εν μό>ον άντικείμενον, οίον τυγχάνει ταφής (Πλ.).—

πειθαρχεί?· τοις νόμοις δει ( Αρφ)--6 Λαγώς zà μεν τετογ.ε,

zà ôè τίκτει, τα δε κύει (2)' τινά δε άπχιτουσι δύο ώς τιανειν
τινά άμαθεία,ς (ΠΛ).—αί σειρήνες τάς χείρας ούδενΐ jtço"
σίφεροΥ (S. Απ Β , ς·', 3).—οι Πέρσαι δι^άσχουσι τους
παϊδας δικαιοσυνών (2.). Εκ τούτου λοιπον οίκοθεν διαιρούν-
ται εις δύο κλάσεις, εις ία δεχόμενα εν μόνον και ει; τα
δεχόμενα διπλούν άντικείμενον. Καλοϋμεν δε συντομίας χά-
ριν, μονόπτωτα μεν τά πρώτα, δίπτωτα δε τα δεύτερα.
* §. 3. 'Επειδή το άπλοϋν άντικείμενον πρέπει να εκφρασθώ
, δια ρ.'.ας των πλαγίων, αί δε πλάγιαι είναι τρεις, (ενική,
δοτική και αιτιατική, επεται ότι και τά μονόπτωτα μετα-
iJtLâ ϊΗ.βατιχα πρέπει να υποδιαιρεθώσιν εις τα έκφέροντα το άντι-

_:ενον δια γενικός, εις τά έκφέροντα αυτό οιά δοτικής και

Ρ,ν^ίτά δι' αιτιατικής. Τούτο δε λέγεται, ώς και έπι των ονομά-
διι τά δεϊνα ρήματα συντάσσονται μετά γενικής, μετά
δοτικής και μετά αιτιατικής.

Μονοπτωτα μετχοχπνΛ ενεργητικά μετά
γενίΥ.νίζ σύντασσα μεν et.

§. 4.'Εκ των μονοπτώτων μεταβατικών ενεργητικών, πε-
ριλαμβανομένων τυχόν και ταυτοσήμων αποθετικών η καΐ
μέσων με-ά γενικής συντάσσονται.

ά. τά μεθέζενς καΐ μεταΛήψεως σημαντικά* μετ έχε ι ν,
αετα.Λαμβάνειν, μεταΛαγχάνειν, κοιν&νεΐν τίνος' άιιείνονος
μοίρας μετά. Λαμβάνειν, (ΪΙ>. Φαίδρ. 248)=« ε τ οχή ν Λαμβά-
νειν β'. τ λ ΙπιμεΛείας, άμεΛείας, κτλ. σημαντικά* έπιμε-
Λεΐσ9αι, κηδεσθαι, αμεΛεΐν τίνος. 'Ωιαύτως φροντίζειν ά-
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-φροντιστεΐν, ολιγωρεΐν τίνος, κτλ. τής ψυχής ούκ έπψελεΐ,
οϋδέ φροντίζεις' γ'. τά επιτυχίας xai αποτυχίας σημαντι-
κά* τιμής τυγχάνειν, ατυχεί ν των δικαίων (ΐΐλ. Άζιόχή
αλλά καί àry^ftV εντινι, κα\ περί τι, και απλώς άτυχεΐν,
κτλ. δ', τα μνήμης χαϊ Λήθης σημαντικά, τής αρχής μνη-
μονευομεν.—της σωφροσύνης επι. Ιαθεσθαι (3J. έ τά φειδοϋς
και άφειδίας σημαντικά* φείσασθέμου (ΐΐλ.).— ψυχής άφει-
■δήσαντες (Σ.) ς . τά αρχικά' γαστρός άρχειν'—-άρχουσί γε
αί τέχναι καί χρατοϋσιν εκείνου ούπέρ είσι τεχναι (HX.).—
άΛΛων δεσπόζειν.—πάντων κυριεύειν' ζ . τά παραθέσεως
ιδέαν έχοντα* πΛεονεκτειν κα\ μειονεκτεΐν τίνος—πάντων
πρω 'εύειν.—τών καθ αύτονς ανθρώπων άριστεύσαντας. 'Ω-
σαύτως και τά ανάλογα τούτων* Παυσανίας υστέρησε τοϋ
Λυ σανδρου, κτλ. Σαλεύουσι δε αμφότερα ταύτα (ς·', ζ'.) με-
ταξύ τών ουδετέρου καί τών κυρίως ενεργητικών ή. τα ε-
φέσεως σημαντικά' έκτος τού φιΛώ' τό άνόμιον ανομιών ε-
πιθυμεί (Πλ.).—γλιγόμενος τοϋ ζην (Πλ.). θ'. τά άποΛαυ-
χττικά' σγ^οΛής άπολαύομεν' ί. τά ένάρζεως καί Λήζεως ση-
μαντικά" άρχειν χειρών άδικων·—ού μέν δή Λήζω θρήνων
στυγερών τε γόων (Σ.)' ιά. τά τών αισθήσεων, έκτος τού
ορώ' θιγγάνειν, όσφραίνεσθαι, άκούειν, αίσθάνεσθαί ιινος.

§. 5. *Ωσαύτο)ς εις τά μετά γενικής συντασσόμενα προστί-
θενται καί πολλά ρήματα εκ προθέσεων σύνθετα, καί άλλων
μέν, ώς της άπό έκ ή έζ? προ ν,αί υπέρ, μάλιστα δέ τής κατά,
καί τούτων δυνάμει ένταΰθα αναγόμενα, ούδενος χρή πράγ~
ματος τόν εύ πονούν τ άπογνώναί ποτέ (Μ.) —τής έαυτοϋ
ιδέας έκβαίνειν (Πλ.). — προκινδυνεύειν τοϋ πλήθους ( Ανδρ.)
— ύπεροραν τών καθεστώτων νόμων. (Ξ, 'Άπ. Α. β', 9).
άλλά καί μετ' αιτιατικής έσ-Sv οτε' αύτός δέ πάντα τάν-
θρώπινα ύπζρεώρα (3, Άπ. Α', γ', 4)"—χρή μή καταφ^ο-
νεΐν τοϋ πλήθους ('ΐσ.).—ουδείς αύroc αύτοΰ κατηγόρηκε
πωποτε (Α.).—μ ή μου κατείπης πρός τους άλλους (Πλ.)'
ούτω καταγινώσκειν, καταδικάζειν, καταδιαιτάν, καταψη-
φίζεσθαι, καταψεύδζσθαι, κατχλαλεΐν, καταγελάν, κατα·
πτύειν τινός, κτλ.
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-Μονώττωτα μεταβατtxà ενεργητικά μετά
δοτικής συντασσόμενα.

§. 6. Εις τα μετά δοτική; συντασσόμενα μεταβατικά ε-
νεργητικά ανάγονται'

ά. τα συμφωνίας σημαντικά* όμονοεΐν άΛΛήΛοις.—
cet Αρφ. Πλ. 94).—rà οι> συμφωνεί τοις Λό-

^Οίς (Πλ·)* β', τά μίζεως καί επψιζίας σημαντικά* μεμιγ-
μένα άΛΛή.Ιοις (Πλ)'—ô Αημοκ-^δης ΠοΛυκράιε'ί ώμίΛησε
(Hp.).—ώμίΛησαν zfj Φρνγίη (*Ηρ. Ζ', 26)=εισήλθον γ'* τά
προσεγγίσεως σημαντικά" όμοιον όμοίω αεί πεΛάζει' δ . τά
περιποιητικά χαί άντιπεριποιητικά' άρ-'ογειν, άμννειν. àJé-
ξειν, βοηθεΐν, φθονεϊν, Ιπιβουλεΰειν, μέμφεσθαί τινι} καί
τά ομοια' έ. τα ιυπειθείας καϊ ύποταγής σημαντικά" πειθαρ-
χεί}· πατρί ( Σ. Τ p. 4 17 8).— τιμαΐς ύπ είκειν (Σ. Αϊ 669).
Ουτω και τά εναντία' άπζιθιΐν τή πδΛει.— ό ό·'ημου έρως
άντιστατεΐ μοι (Π\. Γοργ. 513) ς-', τά ερΐσεως σημαντικά*
ερίζειν, άμφισβήχεΐν, στασιάζειν, ποΛεμεΐν τινι, κτλ.

§. 7. Ω; πολλά ρήματα δυνάμει τής προθέσεως μεθ ής
είναι συντεθειμένα δέχονται τήν γενικήν (§. 5), ουτω καϊ πολλά
άλλα διά τον αυτόν λόνον δέχονται τήν δοτικήν* ποΛ.χάκις
εντετνχηχα Ασπασία (Πλ· Λύσ. 249) —άγνώμονι κριτίη
περιζυχεΐν (Ξ). ζυγχάνιιν πρεοβυτέρω (Ξ.). Ούτω καί έγ-
κυρεΐν, έγκα.ίεΐν ετ.ιτιμάν, civ ζ ιΛεγειν' ούτως εγχειρεί ν, έμ-
tJàJ.hiv τοΐς πολεμίοις (Ξ. Κ. Π. Ζ', ά, 9. 17). — επιχει-
ρεί ν τοις πράγμασιν^Έ. ) — οντε ικανός ων είς πάσιν άγρίως
άντεχεIV (Πλ. ZZW, ^Γ. 396), κτλ.

Μον&ιττωτα μεταβατικά ενεργητικά μετά
αιτιάτ ικης συντασσόμενα.

§.. 8. Πάντα τά άλλα ρήματα τά μή περιεχόμενα είς τάς
δύο άνωτέρω τάζεις συντάσσονται μετά αιτιατικής. Κα: εν
φ τά άλλα σημαίνουσι τάσιν μάλλον πρός τό άντικείμε -Ό ν,
(ρροντΐζω τινός, φθονώ τινι κτλ. σαλεύοννα πολλάκις με-
ταξά ενεργητικών καί ο5δετέρών. crî^çèyziy τινός, άρεσκε ι ν
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ζ cri, κτλ. ταύτα σημαίνουσιν, άπ' εναντίας, αμιγή καί καθα-
ρωτέραν τχν ένέργειαν, παριστώντα δια του Αντικειμένου η
δλως νέον τι παραγόμενον, d θεός εκ ν ίσε zày κόσμον η προϋ-
πάρχον μεν άλλ ούτως η άλλως διατιθέμενον, βάλλω τόν
λίθον, πλέω ζην θάλασσαν, κτλ. Διά τοϋτο, ει μέν ουχί τά
μόνα, ώς παρά τίνων έλέχθη, δυνατόν όμως τά ρήματα ταύ-
τα νά όνομασθώσιν τά κυρίως καί καζ έί^οχήν μεταβατικά.

§. 9. Τά ρήματα ταύτα είναι πολυειδή* σωμαζικης ενερ-
γείας, νίπτω, λούω, σκάπτω, πατώ' νοηζικής ένεργείας,
νοώ, κρίνω, old α' ηθικής διαθέσεως, τιμώ, θαυμάζω θε-
ραπεύω, κτλ. νεκρόν λούειν (Πλ.).—φράζε πάν δσον νοείς
(Πλ).—νικά φρόνησις τήν ?)δονην (Πλ. Φιλ. 42).—οί δού-
λοι τους δεσπότας θεραπεύουσιν (Μλ.)'

§-40- Καί τά πλείστα δέ τών δύο άνωτέρω τάξεων, με-
ταβολή οπωσοϋν σημασίας, έλκονται έπί τήν μετ αιτιατικής
σύνταξιν' τών οπλών κείνων άνήρ άλλος κραζύνει νυν (Σ.
Φ. 36^)=εχει τό κράτος, κυριεύει, βρίζει έν τή συνηθείοι.—
ώ κρατύνων Οιδίπους, χώρας έμής (Σ. Τ, 44) — τό (=όπερ)
πτόλιν κρατύνει (Αίσχ. *Ικ. 669).—κρατυνάμενοι αυτήν
( Αντανδρον' Θ. Δ', 52)—μέμφομαι ζιν. καί μέμφομαι τινα
έγογλειν τ ινι καί ένοχλεΐν τινα' ύπαντιάζειν τ ινι καί ύ-
παντιάζειν τινά, π ολ εμεί ν τ ινι, καί πολεμεϊν τινα=·τ;οΚί -
μιον ποιειν ( Hp. Β , 4 20)" κτλ. ίδιαίτερον κεφάλαιον περί τών
εν τούτοις συντακτικών ποικιλιών ευρίσκεται έν Σ. Π. Β'.

§. 41. Συνηθέστατον τοις άρχαίοις τό θέτειν σύστοιχον
αιτιατικήν μετά πάσης κλάσεως ρημ,άτων, ειτε καθαρών με-
ταβατικών καί άλλως α?τιατικήν δεχομένων' φύλακας φυ'
λάττειν (£.)- όικόζειν δίκας ('Αρφ.), ή μόνον έπί τής τοιαύ-
της πλοκής δεχομ.ένων αυτήν" ώς άρχειν άρχάς (Ε.)—δου-
Λείας δουλενειν (Πλ. Συμ. 4 83),—πολεμεϊν πόλεμον—
ζόην εζωον (rHp. Δ'. 4 1 2).—ζήσεις βίον κράζιστον (Μ.).

§. 4 2. ΓΩς δέ επί τών ονομάτων συντίθεται πολλάκις ε?ς
μίαν λέξιν προσδιορίζαν καί προσδιοριζόμενον, οίκου δζσπόζης
καί οικοδεσπότης, παγυς τ à σλίλη καί παχυσκελής, χρη-
στός τώ ήθει καί χρηστοήθης, ουτω καί έπί τών ρημάτων ιό
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άντικείμενον μετά του ρήματος* ναυπηγεΐν, ζροχοποιε.îry
σκιτοτομεΐν, .τΑινάουργεΐν, σχυΑοδεψεϊν, κτλ. Πολλά δέ
τούτων, άποβαλλομένης της έννοιας τοΰ πρώτου μέρους της
συνθέσεως, καΐ γενικώτερον έκλαμβανόμενα, δέχονται νέον
άντικείμενον' οίκοδομείν πύργον, ναό>'=&Ίίζζιν" οίχοδομεΐν
οικον.—d δεσπότης βουθυτεΐ ϋν xai τράγον xai χριόν. (Άρφ.
Πλ. 819—20)=θύει.—νζωΛχεϊν νέας.

§.13. Η σημερινη γλώσσα ευκολίαν καΐ σαφηνειαν διώ-
κουσα, και άποβάλουσα την περί τάς τοιαύτας διαφοράς λε-
πτολογίαν, μετέφερε πάντα σχεδόν τα μεταβατικά ρήματα
εις την μετά αιτιατικής σύνταξιν" επιθυμώ την δόξαν, ποΛεμώ
τους έναντίους, κτλ. Συντάσσει μετά γενικές τα άποθνήσχει
της πείνης^ μυρίζει χωματίΛας κρασίΛαΓ, κτλ. Αναλύει δε
συνήθως την δοτικήν των άρ/αίων εις την αιτιατικην μετά
της προθέσεως εις, Ιπι τών κινήσεως σημαντικών, ώς προσήλθε
μητçi χαϊ ψνταΛμίω πατρί (Σ. Άν.)=έπλησίασεν εις την
μητέρα και εις τον γεννήτορα πατέρα. 'Ωσαύτως δια της xpoç,
άλλως δέ την οργανικήν δοτικήν λεγομένης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ν ΕΝ Α ΕΚ Α ΤΟΝ.

Σύνταξις των δίπτωτων Μεταβατικών.

§. 4. Τά δίπτωτα ενεργηψκα μεταβατικά ρήματα υπο-
διαιρούνται εις τέσσαρας τάξεις' ά. εις τα μετά αιτιατικής
και γενικής συντασσόμενα* β', εις τά μετά αιτιατικής χαϊ
δοτικής' γ', εις τα μετά διπ.Ιής αιτιατικής' δ', είς τά μετά
δοτικής και γενικής.

ά. Τα μετά αιτ. χ α ι ysvix ης συντασσόμενα.

§. 2. Μετά αιτιατικής και γενικής συντάσσονται' ά. τά.
πΛηρωτικά και κενωτιχά, της μεν αιτιατικής σημ.αινούσης το
λαμβάνον την πλνίρωσιν η κένωσιν, της δε γενικής, τί> Ίζ ου
αύται γίνονται' ζεύγη καΐ υποζύγια σίτου γέμισαντες (Ξ).
—τούτων κενώσαντες την Φυχήν. (Πλ.). ΓΟμοίως καΐ τα της
αδτής ιδέας έχόμενα* γενω, εστιώ τινά τίνος, κτλ.. Ωσαύτως
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χωρίζω, Λύω παραΛύω. άπαΛΛάττω, χωΛοω αποτρέπω,'
παύω, κτλ. έγώ σε παύσω τον θράσονς (Αρφ. ΠΛ 1 29).—
οΐμαί ταύτης άπαΛΛάζεν σε τής όφθαΛμίας ('Αρφ). έμπρο·
θέτως δέ τό έΛευθερώ επί προσώπων συνήθως* έΛενθερονν τάς
πόΛεα: άπό 'Αμύντου (Ξ), β'. τά μεθέζεως καί άποΛαύσεως
εν γένει σημαντικά, τί,ς αιτιατικής ένταΰθα σημαινούσης τό
μέρος, της δε γενικής τό όλον εξ ου ή μέθεξις' μετέσχεν τά-
φου μέρος (λ£σχύλ.)·—-μετέΛαχες τΑγάς Οιδίποδα μέρος
(Εύρ. Ίκετ. 4 077).-—ούχ έΛά/ιστον μέρος άπεΛαύσαμεν αύ~
τής ('ΐ^.). γ'· τά μνημονευτιχά. άναμιμνήσκειν τινά τίνος'
δ', τα άνταΛΛαχτιχά καί τιμήματος σημαντικά, άμείβειν
τινός τι.—πΛείστον τιμάν τι. Ενταύθα άνάγονται καί τά
πωΛήσζως και άγοράσζως σημαντικά, καί έν γένει τά δεχό-
μενα την εννοιαν τοϋ τιμήματος' έ· τά άπαιτοϋντα τό ενεκα
τίνος γίνεται τι, όπερ ανάγεται ει'ς τους γενικωτέρους προσ-
διορισμούς (σ· 60.—). θαυμάζειν, έπαινεϊν τινα τής αρετής,
ψ'έγειν ττ,ς χαχίας. κτλ. ç. τά έχοντα τήν εννοιαν τοϋ μαν-
θάνειν παρά τινός τι μανθάνειν, πυνθάνεσθαι, άχούειν τι-
νός τι, κτλ. Αεπιίνον πν νΟάνζι (Πλ·). Τα,ϋτα δε καί μετά
της παρά προθέσεως εκφέρονται" ταύτα παρ αύτον πννθάνου
(Π>. Λάχ. 187).

§. 3. Πολλά ρήματα ανάγονται ενταύθα δυνάμει των προ-
θέσεων' χαταγινώσχειν τινός τι.—προτάσσειν τινός τι.—
προτιμάν τινός τι, κτλ. Ωσαύτως καί διά τής άπό κα2 έχ*
άπέχΛεισε τόν άνδ ροφόνον τώ> άμφικτυονικών ιερών (Δ.
χατά Αριστοχρ. ή).— έχχέχρονχάς με τής ε'Λπίδος (Πλ.
Φαίδρ. 228). Αλλ5 έν τούτοις συνήθως έπαναλαμβάνεται ή
πρόθεσις καί έπί τής πτώσεως* άπεΛάσαι Xa.lôaÎovc άπ ό τών
άκρων (Ξ. Κ. Πι Γ, β', 4 6).— έζαγαγεΐν έχ τής οικίας τάν-
άράποάα.— τούτον έχ τής ουσίας έν.6έ6Ληκα [Δ. πρός "Α-
cpoG.v, ά).

β'. Τά μετά αιτ. χαλ δοτικής συντασσόμενα-

§. 4 'Ενταύθα ανάγονται ά. τά ενόντα έν έαυτοίς την-

. > % , s

ιδέαν τής δόσεως έν γένει, τής μέν αιτιατικής παριστώσης το-
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διδόμενον, τής δε δοτικής τον είς δν δίδεται* rà άγαθά ôc -
δόναι τοΐς δΙχαίοις (Πλ.) νεΐχος άνθρώποις μέγα γΛώσσ
έκπορίζει (Εύρ. Ανδρ. 644). Ούτω καί νέμειν, παρέχειν, κρ~
μίζπν, άγειν, φέρειν' ί)Λώ^α τώ ψέρειν ('Αρφ.). Ωσαύτως
τάδεικνύναι, δη-ίοϋν, άγγέΛΛειν, φράζειν, Λέγειν τινι τι.
πάντα ταΰτα σοι Λέγει, (Άρφ.) β', τά έχοντα εν εαυτοί; τήν
εννοιαν τοΰ προσαρμόζειν καί προσάπτειν τι πρός τι καί τά
όμοια' προσαρμόζειν εκαστον έκάστω (Πλ. Φ aid ρ. 271)-—
ενδαιμονίαν τοΐς φύ.Ιαζι π^ο-,άπζειν (Πλ·). Ουτω περιά-
πτειν, προσπαταΛεύειν τινι τι. ('Αρφ. κτλ. γ ). τα ένα ν τ.ι άρ-
σεως στ,μαντικά' 'ίσους ισοισι ποίεμίτις άντιτιθείς (Ε,ύρ.)—
ε^οί άντέθηκας άνθράπων τ'ιν *Αρφ. ' Ιππ. 352) ; δ',
τά μί(·,εως σημαντικά* κόπρον τή γ ή μιγνύναι (Ξ, Οίκ. Η' 3)
έ. τά όμοιώσεως καί ίσώσεας σημαντικά" où^s εΐκχ-

σεν (Η ).—à.Ttffoùr έαντόν τοΐς κΛιντήρσιν. (Πλούτ.).

y. Τα μετά ο ιττλης αιτιατικής συντασσόμενα.

§. 5. Μετά διπλής αιτιατικής συντάσσονται ά, τ·χ.παιδευ-
τικά' σύ με τοΰτο ,έπαίδευε ς (2. Κ. Π. Α. ς- , 29). —— τα α Λ Λα
έπαίδευσας τήν γυναίκα (Ξ..)" β'. τά ένδύσεως καί εκδόσεως
σημαντικά" άμφιέσας τό ίμάτιον τό έμαυτοΰ τούτον (Πλ.
Συμπ. 219).—τήν έσθήτα άπέδυσαν αύτόν. Ταΰτα δέ πχ-
ρακολουθουσι καί τά στερητικά καί τά αΐ'ητικά' τ à, ημέτερα
ημάς (Φίλιππος) ά;χοστερεΐ (Α ),—αίτήσας νέας έΰδομήκοντα
και στρατιήν και χρήματα τους Αθηναίους ( Hp.)-—rà είς
τροφήν δέοντα έζετάζετε τονς ύιρ ύμιν αύτοΐς (Ξ. Κ. Π. ς-',
β , 35). — ό μεν αυτόν χάριν Λπαιτεΐ (Ήλ.) γ'. τά έχοντα
τήν εννοιαν τοΰ Λέγειν ή ποιεΐν τι, αγαθόν, κακόν ή άπΛώς
τι εις τινα' πάς τις τό γυναικηον cpv.lov κακά ποΛΛ Αγο-
ρεύει ('Αρφ. θ. 786).— ή 7';7 άριστα θεραπεύοντας αυ-
τήν πΛεΐστα άγαθά άντιποιεΐ (£). — κακόν τι μ έργάσεσθε
(Αρφ.)—τίνα δέδρακε ταΰτα δήτα ('Αρφ. Π. 869);—αυτήν
ού'τ^ είπα, οϋτ' έποίησα ούδέν (3.). Ωσαύτως και περί τινός
τι λέγειν* εί χρή δέσποτας ειπείν τόδε (Εύρ. Μ. 61). δ . τα
ικετευτικά καί προτρεπτικά μετά τών ομοίων" ικετεύω σε
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τοδε (Εύρ.). τον ταϋθ' ημάς προτρέποντα (Πλ.,,Πολ. 4θ9).
Ου τω και. πείθειν τινά τι, αγειν τινά τι' ναϋς μέκ γάρ
ούχ ci£oi σε ταύτην την όδόν.('Αρ.φ. Είρ. 1.25). Αλλά ταϋτα
συνηθέστερον έκφέρονται έμπροθέτως' προτρεπειν τινά εις τι
-)) επί Γί, η ζτρός τι' αγειν ri, κτλ. κάμε κατά ταύτην,
την όΰόνάγε (θλ. Σρ<ρ_. 237).—εις τά τοιαύτα αγειν τονς
Μγονς {ni. Γοργ £94).

§. 6. Αλλη σειρά ρημάτων, μετά διπλής αιτιατικής συν-
τασσομένων είναι τα δια μεν της μια; έκφέροντα ίο πρόσω-
πον $ πράγμα-, δια δε της άλλης την προσγινομένηναδτω μετα—
βολην καταστάσεως" ώς ό δε μ εποίησε τυφ.Ιόν ('Αρφ* Πλ.
90),—χρησιμον έζ άχρηστου και σχΧηροϋ (το. θυαοειδες)
Ιποίησεν (Πλ. 77οΧ. Γ', δ , 9). Ωσαύτως· στ ρατηγον άποόει-
κνύναι τινά, κτλ. η τά τοιούτον η τοιούτον προσο^ η 5νομα
αύτω απονέμοντα' το κΛεπτε.ν αγαθόν ενόμιζον (Ξ, )—των
εμώ ν οικετών πισζότατον ιιγοϋμαί σε κχϊ κ.Ιεπτίστατον
(Αρφ. Πλ. 27)—την τιμήν ταύτην μισθον *αΛουντες (Πλ.)
ώνόμασέ μου τήν πρόνοιαν δειΧίαν ('Αρφ. Πλ· 209).

δ'.Ταμετά'γενικήςχαι^οτικτ,ζ συντασσόμενα

■ §. 7. 'Ενταύθα ανάγονται ελλειπτικαί τίνες φράσεις καΐ
Φράσεις άλλαι συνεπτυγμ.έναι ά. επί των μεταδοτικών, κ^τά
γενική ν μεν τιθεμένου του δλου εξ ου η μετοίδοσ',ς, κατά δο-
τικήν δε του προσώπου &ίς ο, και εξυπονοουμένου του μετα-
διδομένου μ.έρους' μεταδίδω^ιι τω βουΛομΙνω του εν τη ίμή
Φυχή πΛούτου (2. Συμ. Δ . 43).—μεταδιδόναι του βάρους
τοις φίΧοις (λ. 'Jjz. Β', ζ', 3). 'Ωσαύτως, προστιθεμένου και
του τιμήματος* ταύτης ζής δραχμής αύτω μεταδίϋναι των
χιχΧών ('λρφ. Α', 925). β . επί'των στ,μαινόντοιν μετά τίνος
αΑ.Ιου συμμέάεζιν'*μή μετεχουσών άνδράσι γυναικών κοινίί
της ζωής ταύτης (Πλ. Ν. Ζ', 8 15)' γ', επί των ;παραχωρη-
τικών' τις δ αν οίκέτη παραχωρήσειε ποΧίτης των έαυτον
(Δ. προς Χίαντάν. θ'); δ', έπΐ δικαστικών τίνων φράσεων*
Σμίκρωνι δέκα ταΧάντων ετιμιψατε, και, Σγ.ίρτωνι τοσού-
των έτερων (Δ. Μειδ. 575]=τιμήν ητοι τίμημα Ιποιηαατε-
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§. 8. Καί έν τούτοις Απαντώνται ποικιλίαι συντακτικαί,
£κ τών προηγουμένων εξηγήσιμοι* ά. τό αύτό ρήμα δυνατόν,
διαφορα εννοίας, νά συντάσσηται μια η δυσί πτώσεσιν" 'έοικέ
τινι καί ζίχάζω τινά τινι προσπελάζω τινά τινι, καί προσ-
πελάζω τ ινι, οίον προσπελάζω ε α αν τόν τινι, προσέρχομαι.
—μιγνύειν νινί τι καί άθρόοι προσέμιξαν τοις βαρΰάροις'
εσμιζοιν καί έν τή συνήθεια. β'. Ωιαύτως τό αύτό ρήμα δυ-
νατόν νά συντάσσεται αιτιατική καί δοτική r, διπλή αιτια-
τική κατά τήν διάφορον εννοιαν* αί μεγάλαι μεταβολαί λύ-
πας τε καιήδονάς πο'.ονσιν ήμΐν (ΠΧ.Φιλ. 43)=Ιμποιοϋσι,
φέρουσιν.—οϋχ oiâa δ,τι γρήμά με ποιείς ( Αρφ Σφ. 699).
—άικαιοτέρους έποίει τους πλησιάζοντας (Ξ. Απ. Δ', γ', 25).

* §. 9. Καί ά ευ δέ διαφοράς σημασίας τό αύτό ρημα δέ-
χεται μίαν ή δύο πτώσεις, κατά τ* ν χρείαν, παραλειπομένου
τοϋ μή απαραιτήτως αναγκαίου* άλλους ταϋτα παιδεύειν
(Πλ.).—τήν *Ε.ΐλάδα πεπαίδενκεν ούτος ό ποιητής (Πλ.
Ώολ. Ι', 606), ούτω καί Βάκχαιο συμμετασ/ήσω χορών
(Εύρ. Β, 63).—ζυμμετίσχω χαί φέρω τής αιτίας (Σ* Αντ.
537). Ούτω καί άπολαύειν τών αγαθών (Πλ..). καί ταντί τά
βέλτιστα, άπολέλαυχ ΕϋριπίΧου ('Αρφ. Θ. 1Û17). *

* §. 1 0. 'Ωσαύτως τό άπροθέτως ίκφερόμενον δυνατόν διά
προθέσεως νά έκφέρη'ται πληρέστερον καί ποικιλώτερον" ποιεΐν
τήν πόλιν αγαθά, καί ποιεΐν πολλά χρητ:ά περι τήν πό-
Μν (Αρφ. Ιπ. 84 4).— άλλάζασθαί τινός τι χαί άλλάζα-
σθαί κάλλος, άντί κάλλους, καί νόμισμα άντί νομίσματος,
(Πλ.). Ωσαύτως πωλεί ν y πωλείs σιτία, πωλιιν αργυρίου,
τήν σοφίαν αργυρίου τώ $ουλομένω πωλεΐν (3. Απ. Λ\
ς-', 4 3).—μετέχειν, μετέχειν τινός, μετέχειν τι μετέχειν τι-
νός τι, και, άλλοιοτρόπως πληρέστερον' όπως αν ϊσον έκα-
στος ήαΐν μετάσχη τοϋδε τοϋ πλούτου μέρος ( Αρφ. 17.Κ
225. "Ιδε καί.·! 1 44). Πλείονα περί τούτου έν Σ. Π. Β'. *

* §. 11. 'Επί τών συνθέτων ρημάτων ώς πρός την συντα-
ξιν ενίοτε μέν συμπίπτει ή δύναμις τού ρτματος καί τής
προθέσεως' άντάν τινι καί ζυναντάν τινι, όμολογεΐν τινι κα^
συνομολογεΐν τινι, μιγνύειν τινι, άρμόζειν τινι καί προ■
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οαρμόζιιν ztri. "Αλλοτε υπερισχύει ή δύναμις του ρήμα-
τος" χ,άτειπέ μ οι ('Αρφ. ΠΛ. 86)=ε?πέ μοι ακριβώς καθ
εν. Άλλοτε δέ ή δύναμ,ις της προθέσεως' μη προς των θεών
ή μ ων κατειπ^ς δέσποτα. ('Αρφ. Είρ. 372) =εΐπης καθ ημών,,
κατηγόρησες. *

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΑΩΑΕΚΑΤΟΝ

Σννταξιςτών Παθητικών 'Ρημάτων.

§. 1. Έχ, τών παθητικών ρημάτων τα μεν, ε?ς μαι λή-
γοντα, εχουσι και εις ω ένεργητικον τύπον, εις β ν δύνανται,
και νά τραπώσι, πατοΰμαι, πατώ, τόπτομαι, τνπτω, καΐ
ταύτα είναι τά πλείστα, τα δέ εχουσι μεν παθητικών σήμα*
οίαν, άλλα, εις ω λήγοντα, δεν τρέπονται εις μαι, (ρθίγω
πάσχω. Τα πρώτα διακρίσεως χάριν, καλουμεν Παθητικά
Κύρια, τά δεύτερα Αύτοπαθή.

Παθητικά Κυρία.

§. 2. 'Ετεροπαθη οντα τα κύρια παθητικά αΐτοΰσιν, Ικτος-
του υποκειμένου, και το αίτιον του πάθους. Τούτο δε Εκφέ-
ρεται κατά δύο μάλιστα τρόπους" 4. κατά γενικην συνήθως
έμπρόθετον' 2. κατά δοτικήν συνήθως άπρο'θετον.

Κατά γενικην συνήθως εμπροθετον.

§. 3. ΓΗ συνηθης εν τούτοις πρόθεσις είναι η νπό' υπό τών
οίων (=σητών) κατακο'πτεαθαι ( Αρφ. Λ. 731).—πατεΐσθαι.
νπο τον γέροντος ( Αρφ. Ίπ. 71).— ορθοϋσθαι ι)πο μικρότε-
ρων (Σ. Αι. \ 6ΐ)=διασώζεσθαι. ·—οϊων ύπ ανδρών ηδε
φρουρείται πόΛις (Σ. Κ. 1013).—κάγώ γάρ ίκανώς υπό σου
τεθεράπενμαι (Πλ.)—μεμισημένος και λαταπεγρονημέτος vcp
απάντων ( Ισοκρ. ΦιΛ. νζ').

§. 4. Εις δηλωσιν του αίτιου του πάθους επί τών παθη-
τικών τίθεται και ή πρύθεσις π^ρά, και μετ άλλων μεν ρη-
μάτων, ώς γεΛάσθαι τον κασιγνήτου πάρα (Σ. Κ. 14£3).—
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τίς αν παρ' υμών ι)χεΐται κτύπος (Σ. Κ. \ ·30 I —jtccp* ν-
μώνουδέν αδικήσει (Εύρ. Ιφ. Αύλ. 1 439)=άδικηθήσει-—
οφείλεται παρά τοΰ έγ^ροΰ τω έχθρω κακόν τι (Πλ.).—έ-
πέμφθη αντώ έπισιολή παρά Διονυσίου (Πλ. ΓίοΛ. Α', 322)'
μάλιστα δέ μετά τών ρημάτων όμολογεΐοθαι, ΙπιάεΙκνυσθαέ,
βεβαιοΰσθαι καί τών ομοίων' χαλεπά δε και παρ' ήμών ο-
μολογείται (Πλ.)——ζοϋτο αν παρχ σοΰ επιδεικνύσθω (Ξ. Κ.
Π. Ιϊ', έ, 20). Άβίποτε δέ τίθεται επί προσώπων Ιν τω πεζώ
λόγίο ή παρά, κ αί πολύ συχνή αυτή; ή χρήσις έπί τών πα-
θητικών παρά τοις μεταγενεστέροις. Η πρόθεσι; αύτη τίθε-
ται καί μετ άλλων ρημάτων ει; δήλωσιν τής έκ τίνος αρ-
χή;' εμπορός ήχων έκ Θεσσαλίας παρά πλείστων άνδρα-
ποδιστών ( Αρφ. ΓΙλ. 52). Περί τούτου ίδε κ,αι εν τω περί
Προθέσεων.

§. 5. Σπανιώτ.ερον τίθεται παρ Αττικής ή πρόθεσις προς
έπί των παθητικών, και τοΰτο έπί προσώπων" πρός τήδ' υ-
βρίζει μητρός (Σ. 'Ηλ 790),.—προς ανδρός ήδϊκημίνη
Μ. 26. 'Ανδρ. 62^).—πρός πάντων ανθρώπων λεγομένη

(Πλ.)--πρός τίνος έπαινεισθαι, κτλ. ΓΗ δε έκ, συνηθεστέρα

ούσα πρός τοΰτο παρ' "ίωσι, σπανίο>; τίθεται παρ Αττι-1
κο"ϊς επί τών παθητικών, καί συνηθέστερον έπί τών δόσεως
σημαντικών' τοΰτο δέ μοι πως εκ θεοΰ δέδοται (Πλ. Λύσ.
234), άλλα καί παρ' έκείνου δίδοσθαι (Πλ. Αλκ. Α',
4 48), κα ί ύπό τοΰ νόμου δίδοσθαι (Πλ. Συμπ. 183), κτλ.
Ή δέ άπό σημαίνει τό πορρωτέρω αίτιον έπί τών παθητικών
(=έκ μέρους), καί μάλιστα μετά τών ρημάτων Λίγεσθαο
καί πράττεσθαι' à φ εκάστων έλεγοντο (θουκ. Γ'. 36;=
άπό μέρους.

§. Υπάρχουσι δέ καί τινα ρήματα τά όποια, συγκριτι-
κήν εννοιαν έχοντα, δέχονται τήν γενικήν άπρόθετον δυνάμει
τής περιεχομένης συγκρίσεως, ώς ήττάσθχί τινος=ν\χτονα:
είναι τινός, όθεν=νικάσ8αι.—άγρυ-νίας ήττασθαι —'αισχρού
ηδονής, έρωτος, ήττασθαι (Ξ.) Κατ' άναλογίαν δέ καί το νικα.-
σθαι' ομοίως αίσχρόν νόμιζε τών έγθρών νικάσθαι ταΐς κακο-
ποιί'αις, καιτών φίλων ήττάσθαι-αΐς ζύεργεσίαις ('ϊσ. ΑημΛ }.
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2. Κατά δοτικην συνήθως άπρόθετον.

§. 7 ΓΗ μετά τών παθητικών δοτική έπί μεν προσώπων
δηλοί τΐ> ενεργούν αίτιον" τοις παλαιοϊς ποιητάϊς άεόήλώ'τat
(θ. Α, 4 3).—πολλαί θεραπείαι τοΧς ίατροΐς εϋρηντα\.(\η).
—τετάχθω ή μΐν ό τοιούτος άνήρ (Πλ. Πολ. Η, Ί 56) 'Επί
δέ πραγμ.άτων πολλω μάλλον το όύναμικοΊ μέσον, το άι
ού η π.ΐούτω ή πλήθει y άλλω τώ τυιούτω έπαίρεσθαι (Πλ.
ΏοΛ. Δ', 43 £).—νόσω έφθάρ αται Αθηναίοι και χρημάτων
όαπάϊη (θ. Γ', 4 3).—οί Πλαταιεΐς ϊχολιορχοϋντο ύχο των
Ι7ελοπονγτ,σίων και τώγ Βοιωτών, καί τώ σίτω έπιλ<-
τιόντι έπιέζοντο (θ. Γ', 20).

§. 8. Το έν τη επιγραφή προστιθέμενον συνήθως υποδει-
κνύει οτι απαντάται καί γενική άπρόθετος, νιχάσθαί τίνος,
καί δοτική έμπρόθετος' ντ.ο τώ .τατρι τετράφθαι. ΐδε περί
τούτων Σ. Π. Β'

§. 9. θέλοντες να μετατοέψωμεν τό ένεργητικόν εις πα-
θητικον κατά πρώτον τρέπομεν τό άντικείμενον τοϋ ενεργη-
τικού εις ύποκείμενον τοϋ παθητικού κατ όνομαστικήν, δεύ-
τερον φέρομεν τον ένεργητικόν τύπον ε;ς παθητικόν, καί τρί-
τον τό τοϋ ενεργητικού ύποκείμενον τρέπομεν εις γενν/.ήν
προδετόπτωτον η δοτικήν ώπρόΟετον' οί Έλληνες έμίσουν
τόν Φίλιππον. ό Φίλιππος έμ'.σειτο ύκο τών 'Ελλήνων,—
εγώ γ έγραψα τήν βίβλο ν, έιιοί γέγοαπται ή β.Ο.ος.

§. 4 0. Οταν δετό ένεργητικόν, άναγόμενον εις τά δίπτω-
τα, εχη διπλήν αιτιατικήν, τότε έπί τοϋ παθητικού τρέπε-
ται εις ονομαστικής ή τό έμψυχο ν δη Λούσα, μενούσης ώς καί
επί τοϋ ενεργητικού, τής πραγματική; αιτιατικής* τον αν
δρα Λάμπρος /ιέν εΆ,αίδευοε μουσιχ.ην. Αντιφών δέ όητο-
ριχήν, καί ό άνήρ υπό Λάμπρη μέν μουσικήν Ιπαιδευθη,
ύ.-τ Άντιφώνος όε ρητορικήν. (Πλ·.).

·ξ ?. .Το προσωπικό ν ύποκείμενον αρέσκει πολύ τοί; άρ-
χαίοις* ώστε καί επί τών με-α προσωπικής δοτικής καί πραγ-
ματικής αιτιατικής συντασσφένων ενεργητικών, τρέπεται
μεν καί ή αιτιατική εις ο.χμαοτικην, ώς Νικίας παρήνιι
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τοις 3Αθηναίοις ζοιάδε (Θ. ς. 8).—ζοϊς 'Αργβίοις καΐ ζυμ.-
μαχοις ταύτα παρηνέθη (Θ. L·', 69)., τρέπεται δε χαριέστε-
ρον η δο τικη. έπέζρεψαν ζοϊς εννέα αρχουσι την φνΑακηΓ
(Θ. Α, 126) οί ζών*Αθηναίων έττιζεχ ραμμένοι την φνΛακην

(Θ. Α, 126).

§ 12. Ούτω καΐ έπι τών μετά αιτιατικής και γενικές
συντασσομένων* δ αΐν ί.νεχυράζει τά χρηματά μου, εγώ ένε-
χυράζομαι υπό τοΰάε τά χρήματα, κτΛ. νπο γαρ τόκων
χρηστό- ν τ ε ΰυσκο.Ιω τάτων Ίγομαι, φέρομαι, Ζ à γρημάτ*
ένεχυράζομαι ( Αρφ. Ν. 241).—από δέ στεφάναν χέκαρσαο
πύργων (Εύρ. Εκ. 910).=στεφάνη πύργων άποκέκαρται
σου; κτλ. Σ. Π. Β'.

Παθτ,ΤίΥ.α Αύτοπταθη.

§. 13. Ουδέν εξωτερικον αίτιον του πάθους δεικνύοντα,
αλλ οίκοθεν αύτο σημαίνοντα, τά αυτοπαθη παθητικά, πα-
ρίστανται κυρίως ώς εμπαθούς καταστάσεως δηλωτικά" Τίθεν-
ται λοιπόν ώς και τά άπλώς κατάστασιν δηλούντα. ΓΩς λέγε-
ται υγιαίνω, ουτω και νοσώ, πάσχω, άθυμώ, ν6ρις δέζοι έν
νέο>.ς ανθεί τε xolï φθίνει πάΛιν (Σ. Αποσπ. 34).—φθίνει
μεν ισχύς γης φθίνει δε οώμαπος (Σ Κ. 610). Δυνατόν
προστεθΛ κχ\ το μέρος εις οπερ το πάθος πίπτει" ô άνθρωπος
tov δάκτυ.1°ν ά.ίγεϊ (Πλ ).—έν τούτω νοσει, κτλ. ΓΩς δε
λέγεται κεφα.Ιην ά.ίγώ, ούτω και κεφαΑα.ίγώ, ούτω ποδα.Ιγώ
η ποδαγρώ, κτλ.

§ 14. Οταν δε τύχη να έξ-ηγηθη και το δώσαν άφορμ.ην
εις το πάθος αίτιον, τοϋτο εκφέρεται κατ' αιτιατικών μετ°ε
τ?.ς προθέσεως διά' διά ζό πάθος άΑγεϊ (Πλ.), δπεο εν τοις
μεταοατικοΐς ηθε")εν είναι το προτρεπτ/.όν αιτιών' διά τόν
έρωτα έποίησε ταϋτα, ε-'θα διαστέλλεται το ποιηζιχόν του
προτρεπτιχ°ΰ. Πολλάκις δε δέχονται τ* ρήματα ταΰτα την
σημασίαν και την σύνταςιν τών κυρίως παθητικών θνήσχειν
υπό τινος:=/.τεί'νεσθαι. νόσω .Ιιμω άποθνήσκειν' π.Ιεΐσζοι
εθανον êifr, τε .Ιιμω τε (λισχ. Πεο.) κτλ. Τίθενται προσέτι
τά ρήματα ταΰτα συνεπτυγμένως υπο τ£> είδος τών μεταβα-
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τικών* δέάοιχα ζου νόμογ (Πλ. Φαιά p. 231)—όειμαίγωτάν
σάν άΛχάγ (Εύρ. Φ. 264)—τ ο σόν φρίσσω στόμα (Σ. Απ.
997), κτλ. "ΐδε Σ. 77. Β'.

ΚΕΦΑΑΙΟΝ Α ΕΚ AT Ο Ν ΤΡΙΤΟΝ,
^'ύντζζις των Μέσων Ρημάτων.

§. 4. Τά μέσα ρήμαζα, σημαίνοντα ένέργειαν αμέσως η
εμμέσως ε'ίτε εις δλόκληρον το ενεργούν υποκείμενον, εϊτε εις
μέρος είτε εις πράγμα αύτοΰ επιστρέφουσας υποδιαιρούνται
ε£ς τρία' ά. εϊ; άνζαναχ.Ιώμεγα' β. εις άΛ.Ιη.Ιο.χαθή' γ', εις
διάμεσα·

Μέσα αντανακλώ μεν α.

§. 2. Τά àrzavaxJ ώμ ε να μέσχ. ρήματα, σημαίνοντα ενέρ-
γειαν αμέσως και κατ εύθίΐχν εις το ενεργούν υποκείμενον
έπιστρέφουσαν, ίσοδυνχμοϋσι τω συστυίχω μεταβατικό) ενερ-
γητικώ και τη συνθέτω αντωνυμία' .Ιούομαι'=^\ούω έμαυτον
η=το εμαυτοΰ σώμα.—εσι«(ραΓώσατο=έστεφάνο)σεν εαυτόν
==-ην iαυτου κεφαλήν.—έκζενίζογτο=ί·Λ~ί\\ζθΊ εαυτούς=
την εαυτών κόμην. —άζπα)'ώνζαι=($χπχνώσι τά εαυτών
χρήματα.. Ούτως έν τη συνηθεία *Ιούεζαι=.Ιοΰει το εαυτοΰ
σώμα η την κεφαλήν' £«5εΓαί=;ύει εαυτοΰ σώμα r, μέρος
αυτου" πΛΰνεζαι, ράπζεζαι=π\χΐΊζι ράπτει τα εαυτοΰ ιμά-
τια* ε£οάενεζαι=ΐ£οδΐύεί τά εαυτοΰ χρήματα, κτλ.

§. 3. Τα εκ μονοπτώτων ένεργητικών έχοντα την αρχήν
à ν ζ αν αχ Λ ώμ ε γα μέσα ρήματα γίνονται μάλιστα έκ τών αι-
τιατική συντασσομένων, και αναφέρονται τα πλείστα ε;'ς τά
σωματικην ένέογειαν όηλοΰντα' Jed θαι, τίζεσθαι i) τίπζε-
σθαι, γυμνάζεσθαι, ά,τομόργγυσθαι, απομοζζεσθαι, α.Ιείφε-
σθαι, χρίισθαι, χαΛ.Ιωπίξίσθαι, σζε(ρα?οΰσβαι κτλ. Ωσαύ-
τως άπάγχεσθαι, σφάζζεσθαι. χρεμάννυσθαι, χοιμάσθαι,
τάζ. εσΟαι, ζρέζεσθαι, εγεί^ζθαι, πορενεσΰαι, κτλ. (Είσ.
Ε.ΙΛην.· Σου. σ. 3i6). οί μ.εγ γυμνασάμενοι και χρισάμcroc,
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οί δέ καϊ Λουσάμενοι παρήΛθον (2. Σ. Α. 7).—ύπό τής <ρει-
όωΜας άπεκείράτ ούδεϊς πώποτ\ ούδ' ήΛείψατο (Αρφ. Ν.
827).— Οδυσσεύς φύΛΛοισι κα-Ινψάτο ( 0]Χ\).——σέίσατο ό*
είνϊ θρόνω ( Ομ.).—èxa.Ll ωπι βάμ ήν Ίνα χαΛός π α ρ α κα.Ιόν
ιω (Πλ. Σ υ μ. 4 74).=έστο λίσθην.— στ εφανωσάμένος χα.Ιάμω
Λευκώ ( Αρφ. Ν. 4 0\ 6) — δια.Ιύσαντες τήν σχηντ,ν άνεπαύον-
το (Ξ.).— οϊ έφηβοι κοιμώνται περί τά αρχεία (Ξ, Κ. Π. Α',
έ, 9).—οί μέν ριπτοΰντες έαυτούς, οί δέ άπαγχόμενοι, οί δ'
άποσφαττόμενοι (Ξ. Κ. Π. Γ', ά, 2·χ>). — έγειρόμε> Jr rf χαέ
έζανισζάμενον (Πλ.). — éVrt roc ιιείζω έπι ν ο εις τραπέ—
σθαι (Πλ.).

§ 4. Είτε διακρίσεως λόγω είτε πληρεστέρας εκφράσεως
χάριν, πολλά τών τοιούτων ρημάτων δέχονται καί'αιτιατικών
καί τότε τό μέσον ρήμα ισοδυναμεί τώ συστοίχω ένεργητικώ
καί τ^ι γενική τής συνθέτου ήτοι άντανακΛωμένης αντωνυ-
μίας" νίπτεσθαι τά σώματα=νίπτζιν τά εαυτών σώματα.—
rà σώματα διεσώσάμεθα καϊ τά όπ.Χα (Ξ. Αν. Ε, έ. 1 3).—
κζθαί ρεσθαι τήν χει^α, κ.ΐαύσασθαιτά πάθη, καταρρήγνυ —
σθαι τους πέπ'Λονς (Ξ.).— πέριεσπάσατο "τήν τιάραν (Ξ.).—
' άποκρνπτζσθαι τήν ούσίαν.—όσα είς άπαντα τών προ τοΰ
πόΛεμον δεόαπά» ησθαι (Δημ. Φ. A, J 7).—παΐδας παίδων
καταΜπεσθαι (Πλ. Ν. Δ', 721, Συμπ. 209).—εν χε^οΐν
<ρέρεσθαι.—κτενίζεσθι,ιι τάς κυμας, κτλ.

§. Ούτω δε συνήθως εκλαμβάνονται καί τά έκ τών ηθι-
κωτέραν εννοιαν "έςηγούντων ενταύθα αναγόμενα" άποφε'νέ-
σθαι, άπόδε ίχνυσθα ι γνώμη'ν, έπιδεί'/.νι>οθαι αρετή ν9 πα:—
âêiavy £uvciàv' δυσμένειαν ενεδζίζάτο (Δ.), καί, άντιθετι-
κώς, ένδξ'.κνυσθαί τήν ιδία)· δννα'ΐιν ν.αϊ β ici ν χριίζτώ των
voaù>v ci'σαν (Δ.). - '«ταθά.Μεσθαι τούς τρόπους ( Αρφ.).—
ΙχποχΛάεσθαι πε ίο.ν ('Αρφ. 564), κτλ.

'§. 6. Ε/, δε τών διπτώτί,ον μεταβατικών τά μεν έχοντα
α!τιάτικήν καί γενική ν, γινόμενα μέσα, ή συγχωνεύοντα έν
εαυ'τοϊς τήν αίτια τικήν κρατούσιν άμετάβλητον τήν γενικήν,
ή, αντίστροφο:»;, συγ/ωνεύουσι τήν γενική*, κρατούντα την
6ίτί&τ:κήν* ν π νου μήτε αφροσύνης έμιχίμπΛάσθαι (Η.
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Δ'? β', 4ΐ).=εαυτον έμπιπλάναι.— ποΑέμου έκόρεσθζν ('Αρφ.
Ει ρ. 4 282)—κακών άπέχεσθαι (£).-—ποΑΑώ jtàJJor éto-
μεσθΰ σου ('Αρφ. 77X4 01 'Ωσαύτως άπώσασθαι την δοιΆο-
συγηγ ('Hp. 1. 95).=άφ εαυτών.—άχαρίστως άποπέμψ-ασθαι
ενεργετας (Ξ. Χί. Δ', δ', 4) .— προσβάΑΑοντας τους Αρ-
γείους άπεκρονσαντο (Ξ..). Ως δε το ά7Γθ^ουο//οί:=:άποκροόο>
άπ' £μαυτοΰ, ουτω τί) παρέχομαι=τ:α.ρέγω εκ τών εμαυτού'
ϊππον εις γιΑίαν τω βασιΑεΐ παρειχόμην (Ξ. Κ. II. Δ , ς-',
2)* c&'rû) συμβάΑΑζσάαι. Αογίζεσθαι πότερος αριθμώ

πΑείω συμβέβ.Ιηται ημών . . . ού:ος τ à πΑείονος άξια σνμ-
ΖέβΑηται (Η. <2Ζ*. Ζ', 4 3).

§. 7. 'Ωσαύτως δέ και τά αιτιατικών και δοτικών έχοντα
μεταβατικά ενεργητικά, μέσο:ς ε'κφερόμενα, συγχωνεύουσιν η
τών αιτιατικών η τών δοτικην. 'Έρωτι ονδε "Αρης άνβίστα-
ιαι (Πλ.).—αντιταζάμενοι τούτοις ποΑυπΑασίους ε>ιχατε
(Ξ.)=άντιτάξαντες υμάς αυτούς.— οΰχε υπεχστήσεταί σοι ύ
δοϋΑος (Δ. Άθ. ΠοΑ. Α , 4 )=δέν θέλει coi προσηκωθίρ. 'Ω-
σαύτως βίον πορίζεσθαι—πορίζειν έαυτώ* ούτω προοάγεσθαί
τίνα, κομ'ια ασθαι έπιστοΑην.—ποιεϊσθαι σύμμαχον.—εύρί-
cχεσθαί τι=ιυ^τ,\ια ποιεϊσθαι—αϊρωμαί τι=αιρω ίμαυτώ
ήτοι άπ1 εμ.αυτί,ΰ.—αί'ρεσθαι πόΑεμον.— οί παίδες φέρονται
σΐτον μεν άρτους, όψον δέ κάρδαμον (Ξ. Κ. Π. Α', 8)=φέ-
ρουσιν έαυτοΐς ητοι μ.εθ εαυ*ών, ού το άντίθετον χαταΑεί-
ζιεσ^αι.—σΐτον και ποτον προσφέρεσθαι (Ξ. Κ. ΓΙ. Δ', 41)
^τροφών και ποτον λαμβάνειν. Αύτη ει>αι η συχνότερα /ρη-
σις τών μέσων τούτου του είδους.

8. Τά δέ διπλή αιτιατική συντασσόμενα μεταβατικά,
ji μέσο>ς έκφερόμενα, συγχωνεύουσι τών προσωπικών αιτιατικών*
ττοιιδεύεσθαι σωχρροσύνην, ενδύεσθαι χιτώνα' σκενάς μηδι-
xàç ένδνύμενος εχ του Βυζαντίου έζηει (0. Α', 130). 'Επί
τίνων δέ ρημάτων δυνατόν να μείνωσι καΐ ai δύο αιτιατικαί,
συγχωνευομένης μετά τοϋ ρήματος της δοτικής, ώς γ?)/· c.7>·
άρχήν άφαιρούμεθά σε (Πλ 'Επ. Γ', 315)—τόδε τοίνυν έτι
jiâAAov παραιτούμαι σ* (Πλ. ^οφ. 241). Τά δέ αιτούμαι
άπαντάται μέν και μετά δ-jo αιτιατικών, συ\η9ως δμως μετά
(ΣΓΝΤ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ λ'.) 7

L *

lit "
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αιτιατικής και γενικής προθετοπτώτου, ώ; αίτεΐσθαι τάγαθά
παρά τών θεών (3. ,Κ. Π. Α', έ, 5).

β'. Με'σα άλληλοπα^η.

§. 9. Τά άΛΛηΛοπαθή μέσα ύποθέτουσι πλείονα υποκεί-
μενα αμοιβαίως έπ' άλληλα ενεργούντα, και διά τ.οϋτο κατά
πληθυντικό ν αριθμόν εξηγείται η φύσις αυτών έπιφανες*ερον.
Ως το, οί άνθρωποι (ριΑοϋνται σημαίνει ο τι έκαστος τών αν-
θρώπων φιΛει εαυτόν, ουτω το αύτο δυνατόν và σημάννι φι-
Αοϋσιν ά,ΑΑήΑουC, δταν το φιΛεΐν ήναι άμοιβαΐον.

§. 10. Πολλαχώς άναπληρουσα ή ελληνική γλώσσα το ά-
μοιβαΐον τοϋτο τός ενεργείας δεν εχει παρα πολλά τοιαύτα
μέσα, ώς έν τω πρώτω εϊύει, τών ανταναχΛω μένων' χατη~
^οροϋσιν ά.Μ·/\.Ιων, περιέΰαΑΑον άΛΛήΑους, πΛηγάς ένέτει-
ναν άΛΑή.Ιοιc, άΛΛηΑοκτονεΐν, κτλ.

§. Η . Εκφέρονται δε ουτω συνηθέστερον" ά, τά άμοιβαίαν
μίζιν και συμπΑοκήν σημαίνοντα' επεμίγνυντο εν αύταΐς
(θ. Α', ίίβ).—Αοιδορούμεναι ('Αρφ. Θ. 574). ώστιζόμεσθα,
( Αρφ. Π. 330), και προστιθεμένης της άΛΛηΛοπαθονς αντω-
νυμίας' έπιμίγνυσθαι άΙΑήΑοις φιΑικώς (Η. Κ. Π· Ζ·, δ', 5).
— έπιμίγνυσθαι παρ άΑΑήΑους (Θ. Β', 4), Ως δε είναι η α-
μοιβαία μίξις, ουτω και ο αμοιβαίος χωρισμός" δ ιεΑύθησαν
κατά πόΑεις εχαστος (Θ.).—διεκρίθησαν απ άΑΑήΑων (Θ.
Α', 109). β', τά έρίσεα ς σημαντικά" οίκοθεν δηλούντα ενέρ-
γειαν άμοιβαίαν" διαφέρεσθαι, διαφερεσθαι άΑΑήΑοις κτλ.
γ. τα συμβιβασμού σημαντικά' ούτω παρά τω Αποστόλω
(Κ,ολοσ. Β, 2).—συμβιβασθέ-, τες èv zfj αγάπη το δέ παρά
Θουκυδίδη (Η'. 98) ξυμβ ιβάσθαι γράφεται ©ρθότερον ξυμβε-
βάσθαι, έκ τοθ Συμβαίνω' ουτω καΐ διαΑύεσθαι πόΑεμον, εχ-
θραν, κτλ. δ. τά σημαίνοντα διάνο μην προς άΑΑήΑους' διε-
νείμαντο- την αρχήν ô Ζεάς ν.αί ο Ποσειδών κ<χί ô ΠΑού-
των (Πλ. Γοργ. 523).—μερισάιιενοι το έμόν χρυσίον μετά
Φορμίωνος τότε (Α. προς Φορμ. ζ').
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y Μεσα διάμεσα.

·§. 4 2. Ούτως όνομάζομεν τα σημαίνοντα ενέργειαν υπό
άλλου μεν, άλλά δι' επιμελείας και φροντίδος του υποκειμέ-
νου γινομένην καί εις αυτό επιστρέφουσαν* ώς οικοδομούμαι
=διά τοϋ οικοδόμου οικοδομώ, νανπηγοϋμαι=^ιά τοϋ ναυ-
πηγοϋ ναυπηγώ. Ωσαύτως δε καί τά κατ άνοχήν τοϋ υπο-
κειμένου έπ αύτοΰ γινόμενα, τύπτομαι (Αρφ. Νεφ' 4 94)=
Je me laisse battre.

§.4 3. Εις τοϋτο τό είδος ανάγονται μετ άλλων καί τα
ξης ρήματα' εκί,Ιευον άπογράοεσύαι πάντας (3 Έΐ. Β', δ',
5)=διά τοϋ γραμματέως άπογράφ«ιν τό εαυτών όνομα.—
εϊτις βούΛοιτο σχυτέα διδάζασθαί τινα (S. Κ. Π. Δ', δ', 5)
—η αύτός μαθεϊr τό δίκαιον, ή ν ιόν ή οίχέτην διδάζασθα*.
(2,).—σώμα ΐος εικόνα στήσασθαι (3. Α', Δ , ζ ),—μήτε ά-
πονοι σΐτον παράθησθε (Ξ. Κ. Π. Η', ς , 4 2). Πολλάκις δέ ή
τοιαύτη σχέσις εκφέρεται καί δια τοϋ άπλοϋ συστοίχου Ενερ-
γητικού, αναφερομένης τής ενεργείας εις τό κύριον καί άρχι-
κόν πρόσωπον, ούτινος κελεύσει τελείται τό πράγμα ('Hp, Α',
85, Β'. 4 00, κλ.).

§. 4 4. ΓΗ φύσις καί ή δύναμις τών ρημάτων τούτων Επι-
δεικνύεται εναργέστερο?, αντιπαρατιθεμένων τών συστοίχων
ενεργητικών, άπογράφειν, διδάσκειν, παρατιθέναι, στήσαι
κτλ. έζ ών τά μέν ένεργητικά δηλοϋσιν dJJcù ποιεΐν ζό νπο
τοϋ ρήματος σημαινόμενον, τά δέ μέσα δι aJJ°v ζοΰζο
ποιεΐν τω ύποκειμένω- Ωσαύτως μισθοϋν καί μισθοϊισθαι,
εγγυάν καί ίγγυασθαι? κτλ. ( ΐδε Σ. 77. β'.) Τα μέσα ρή-
ματα ε^ναι εκ τών ώραιοτέρων καί έκφραστικωτέρων τής Ελ-
ληνικής γλώσσης, αλλά διάτό πολυειδές καί ποικίλον τής χρή-
σεως ή ακριβής αυτών έπίγνωσις, δύσκολος ούσα, απαιτεί με-
γάλην σπουδήν. 'Εν πολλοίς δε δέν είναι εύκολος ή διαφορά
τών εις ώ καί τών εις μαΐ ώς πο.Ιιζεύω καί πολιτεύομαι,
ντρατενω και στρατεύομαι (θ. Α' 112).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ν Α ΕΚ AT Ο Ν ΤΕΤΑΡΤΟΝ.

Συνταξις τών 'Αποθετικών Ύνμάτων.

§. 1. Ώς αυτοπαθη ονομάζονται τα πάθος μ,έν σημαίνον-
τα, άλλα εις ώ λήγοντ α χα ι μη έχοντα τύπον π αθητικον
ε?ς μαϊ, οίον πάσχο>, φθίνω, κτλ. ούτως άποθετικά καλοϋν-
ται τά είς μαΐ λήγοντα, Ινέργειαν τα πολλά σημ.αίνοντα και
μη έχοντα τύπον εις ώ, άκροώμαι, έρχομαι, κτλ. είναι λοι-
πον ώς προς την χρίισιν otov ενεργητικά εις μαι.

§. 2. Εκ της παραθέσεως προς τα γνήσια μέσα, Ικ της πα-
ραθέσεως προς άλλων γλωσσών παρόμοια ρήματα, και έκ . πολ-
λών άλλων τεκμηρίων εικάζεται ότι τα άποθετικά ρήματα
ανέκαθεν ήσαν πληρη xai έντελη μέσα, έχοντα και τύπον εις
ώ έπι μεταβατικές σημασίας, αΐδέσασθαι και αίδέσαι, όσ-
(ρρησασθαι και οσφρήσαι, άποΛογήαασθαι καϊ άποΛογησαι,
κτλ. Μετέπειτα δέ, άποβαλόντα τον ένεργητικον τύπον, έ-
γιναν άποθετικά. Εστι δέ τοϋτο μετάφρασις τοϋ λατινικού
deporientia.

§. 3. 'Επι της μεταβολής ταύτης τινά μεν τούτων διέσω-
σαν μάλλον η έλαττον προφανή τ^ς αρχαίας μεσότητος ίχνη,
κανχώμαι, π ροφασίζομαι άσπάζομαι, δέχομαι, κτλ. τινά δέ
άλλα, δια της τριβής καϊ της φοράς τών χρόνων, μετέπεσαν
κατά μικρόν εις τοσούτον διάφορον σημασίαν, ώστε δυσκό-
λως τά νϋν γνωρίζονται τοιαύτης μεσότητος ίχνη, άκέομαι,
γ.Ιίχεσθαι, κτλ.

§. 4. Και τα πρώτα δέ και τα δεύτερα συντάσσονται κατά
τά ανάλογα μέσα καϊ Ινεργητιν,ά η και κατά τα ουδέτερα
και παθητικά, εις άπερ κατά την σημασίαν άντιστοιχουσι. Τά
καυχάσθαι, παρρησιό,ζεσθαι σκέπτεσθαι, καϊ τά δμοια άντι-
στοιχουσιν εις τα επαινεϊσθαι, ϊπιδεικγυσθαι, καΛύπτεσθαι
το προφασίσασθαι εις το προβαΜσθαι, το προκα^έζεσθαι
εις το προ'ί'στασθαι, το άποδιοπομπεΐσθαι εις τό άποπεμπε-
σθαι και άπωθεΐσθαι τα κτήσασθαι Αηί'σασθαι, κτλ. εις τά
πορίαασθαι, προσαγαγέσθαι, κτλ.
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§. 5. Ούτω δε και τα άγωνίζεσθχι, μάχεσθαι, πΛηκτίζε-
σθαι, κτλ. άντιστοιχούσι εις τα μίγννσθαι, συμπΛέκεσθαι,
κτλ. τα έπικηρυκεύσασθαι, άιακηρνκεύσασθαι κτλ. εις. τα
άπογράφεσθα., οίκοόομεΐσθαι κτλ· ισως καί τά ώνοϋμαι χαϊ
πριαμαι εις τά μισθοϋμαι καί τα ομοια.

6. 'Αφ'ετέρου μέρους τα κεΐσθαι, καθήσθαι, κτλ. άντι
στοιχούσιν εις τά ουδέτερα μένειν, ηρεμεϊν, κτλ. τό πενε-
σθαί τίνος εις το άπορειν τίνος' τά φθίγγεσθαι, αίγυπτιά-
ζεσθαι ('Αρφ. <9. 922), ορχεϊσθαι, κτλ. εις τά /Soar, έΛΛη-
νίζειν, σκιρτάν, κτλ.

§. 7. Τά έπιμεΛεισθαι καί χήδεσθαι τίνος άντιστοιχοΰσιν
εις τα φροντ'ιζειν τινός' το γΛ'ιχεσθα,ι τον ζην εις το επι-
θυμείν τοϋ ζην' το χαταιτιώμαί τίνος (3. Κ. Η. ΣΤ', ά, 24)
=κατηγορώ τίνος' το μέμφεσβαί τινι εις το έχιτιμάν τινι τό
μιμεΐοθαί τινα, εις το ζηΛοϋν τινα' τό δέχεσθαί τίνος, ή
παρά τινός τι' εις τό Λαμβάνειν τινός η παρά τινός τι' τό
πυνθάνεσθαί τινός τι εις το μανθάνειν τινός ή παρά τινός
τι το χαρίζεσθαί τινι τι εις τό διόόναι ή παρέχεσθαι τινι
τι (εκ τών ιδίων)' τό έργάζεσθαί τινα κακά εις τό ποιεΐν
τι να χαχά' τό έπεζέρχεαθαι τω πατρί φόνου εις το r ιμάν
τινι θανάτου.

οέ τών μέσων, ουτω καί τών αποθετικών άπέ-
κλινάν τινα πρός τα παθητικά κατά τε δύναμιν καί σύνταξιν"
άπεχθάνεσθαί τινι, βεΰιάσθαι, άποκεκρίσθαι, άεχθήναι, έω-
νήσθαι, ούτως, έκτήθη—τά. προσκζκτημένα (θ. Α', 4 23. Β',
62. "ΐδε καί Ζ', 70.). Καίοί κεκτημένοι (Aίσχ. 'ΐκέτ. 333)=
οι κτητορες, οί δεσπόται—ή έμή κεκτημένη ('Αρφ. Έκκλ.
1 Ι2δ)=ή έμή δέσποινα κΐλ. Ιίερί τούτων, περί τών τύπων
τών αποθετικών ώς καί τών μέσων, κτλ. ί'δε Σ. Π. Β'. καί
Εισ. ΕΛΛ. Συντ. Τοιαύτη ώς εγγιστα ή περί Μέσων καί
Αποθετικών ρημάτων τής ελληνικής γλώσσης θεωρία παρ ά-
πασι τοις γραμματικοΤς καί λογίοις τής Εύρώπ/ις, καί ταύ-
την έπροσπάθησα νά τηρήσω άπ άρχης έν πάσαις ταϊς έκδό-
σεσι του παρόντος πονήματο£
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ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Α ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΜΠΤΟΝ.

Π ερι εγκλίσεων.

§. 1. 'Εκ τών εγκΛίσεων του ρήματος αΤτινες άντιστοι-
χοϋσιν εις τάς πτώσεις τοϋ ονόματος ή όριστιγ.ή, υποτακτι-
κή, ευκτική και προστακτική, ώρισμένον πρόσωπον και αριθ-
μόν παρεμφαίνουσαι, καλούνται παρεμφατικαί, άντιθετικώς
προς την άόριστόν τι, ούτε πρόσωπον δηλ. ούτε άριθμ&ν οί-
κοθεν παρεμφαίνουσαν άπαρέμφατor, καταχρηστικώς ονομα-
ζομένην ε^χΛισιν·, ώς και ή ονομαστική καταχρηστικώς ονο-
μάζεται ΛΓώσις.

Ai Ήαρεμφατικοά Έγχλίσε^ς

§. 2. ΓΗ χρήσις τών παρεμφατικών εγκλίσεων είναι διττή,
ά. έν άπο Ιΰτω Λόγω, β'. εν συνδέσει Λόγου και έζαρτήσει.

A'. Ai ΐίαρεμψατικαι εγκλίσεις έν άπολύτω

Ιογω.

1. Ή ΌριστιΧΥ) "Εγκλισις. έν άπολύτω λόγω.

§. 3. ΓΗ οριστική εγκλησις εν άπολύτω λόγω, καθ' εαυτήν
δηλ. τιθεμένη και άνευ ΰμέσου συνδέσεως προς άλλον, παρι-
στά το ύπί> του ρήματος σημαινόμενον θετικον κα\ όντως
υπάρχον η μη υπάρχον, η ώς τοιούτον τουλάχιστον.

§. 4. Τίθεται λοιπον ε?ς τον λόγον* ά. επί άποΛύτου κα-
ταφάσεως η άποφάσεως" εστι ταϋτα'—ουκ ε στ ι ταϋτα' β .
επί υποθετικής περιστάσεως ώς θετικής έκΛαμβανομένης'
κα\ άποβαίνομεν (Ξ. .Αν. Ε', ζ' 9)=άς δποθεσωμεν οτς
κτλ. γ . επί ερωτήσεων ωσαύτως θετικών, δι5 ών έρωταται
περί του οντος η μή οντος, περί τοϋ γενομένου η μη γενομέ-
νου, περί τοϋ έσομένου η μη έσομένου" ή καστ ετι ζών οντος
(Σ. T. 4 045); ενταύθα ζητείται άπόκρισις γα\ η ον.—αρ9
è'cpvr κακός (Σ. Τ. 882);—ποιήσεις η ου·,, η περί τών δια-
φόρων παρεπομένων τοϋ υπάρχοντος' τις; ποίος; πότε πώς;
πότε εσει οίκοι (Ξ);—πώς έχεις (Πλ.) ; δ', επί Ιρωτησεων
διά του μέλλοντος της οριστικής αΐτινες έξηγοϋσιν εντονον
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καταφατικών προσταγών" οόχ άποκτενεΐτε\ ουκ επί την ol-
χίαν βαδιεισθε; ου συ. ΙΙήψεσθε (Δ. Μ ειδ. λγ );
γατε, κτλ. και δια τοϋ ο£ μΊ\ ώ μιαρωτατε τί πο:εΐς; ου μη
καταθέσει ('Αρφ. Σφ. 397)', 'Ωσαύτως δε άνευ Ερωτήσεως, έν-
θα εκφέρεται άπαγόρευσις" ού μη ΛαΛησεις ( Αρφ. Ν. 505)=
μ„ώ λαλήσης' έ. επί ευχής περί πραγμάτων παρελθόντων' καϊ
άδυνάτο>ν πλέον' εϊθε σοι τότε σννεγενόμην (Ξ. 'Απ. Β', 46)
£τι απευχής μετά τοϋ μη μηποτ ώφεΛον την Σκϋρον Jt-
πεΐν (Σ 'Φ, 969)'

ο c F"T c Λ" \ ι ·\ r t

2. il 1 π.0ταχ,τικηεν ατ.ολυτω Aoyq

§. 5. ΓΗ ύποτακτική εν άπολύτω λόγω, καθ' εαυτών δηλ.
τιθεμένη, πβριστα το υπο τοϋ ρώματος σν,μαινόμενον, ώς βε-
βαίοκ μεν ούχ υπάρχον, αλλά προετοιμαζο'μενον, τιϊνον ε:ς
πραγματοποίν,σιν και τρο'πον τινά προσδοκώυ.ενον.

§. 6. Τίθεται εις τον λόγον' ά. Επί τών ανθυποτάκ-ων
λεγημέγων" ΐωμεν— μη φοΰώμεθα τούτων δε πολλάκις προ-
τάσσονται τα ΐθι, αγε, φίρε' ϊθη δη άναΛογισώμεθα τά ώ-
μοΛογημένα ήμΐν* ( Πλ. ΊΊρωτ. 332).— αγε αχοπώμεν.—φέρε
σκε

ψώμεθα (Πλ.). Κ ατά τον αύτον τρόπον τίθεται καϊ το
πρώτον Ινικον πρόσωπον, άλλα σπανίως άνευ τοϋ φέρε, αγε,
η τοιούτου τινός" φέρε δή τάς μαρτυρίας νμΐν άναγνώ (Δ.).
—φέρε όή ειπω προς ύμάς (Δ) —φέρε ν,ομίσω ('Αρφ. Πλ.
76Β).—φέρε καταχέω (Άρφ. 77.?. 790.)

§. 7. Τίθεται β . καθ' εαυτών ή νποτα,ν.τικη εγκλισ'.ς έπι
ερωτήσεων υπέρ τοϋ δέοντος γενέσθαι. Τοϋτο δέ παρίσταται
υπό δ:άφορον είδος, ώς άδεια η γνώμη περί τοϋ πρακτέου,
εϊπω τ·. τών είωθότων (Άρφ. Β. 4);—δέζζσθε ήμσς η άπίω-
μεν (Πλ.);—μ ή άποκρίνωμαι (Ξ. 'Απ' Α. β', 36); μετά τοϋ
βονΛει, η βονΛεσθε πολλάκις" βόΰΛει θώ·—βούΛεσθε αφώ-
μεν; 2 ώς άτζορία περί τοϋ δέοντος γενέσθαι τί φώ; τί
δρω; πώς Λέγω μεν; - πώς ποιωμεν (Πλ.)—που φύγω μ εν
(έι'σχ.); 3. ώς άγανάκ-ησις' σοι γ'έγώ σιωπώ; κτλ.

§· 8. Διά τών συγγένεια ν Tfyv Εννοιών, το δέοκ γενέσθαι
παρίσταται ώς γενησόμενον, επομένως τίθεται και μέΛ.Ιων
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τής οριστικής πολλάκις £πι τών τοιούτων ερωτήσεων* τί ούν
ποιήσομεν; πότερον εις τήν πόΛιν πάντας ιονίους παρα~
δεχόμεθα ή τους μέν, τους δ ου (Πλ.); "Αλλοτε δε, όταν
συμβουλεύηταί τις καθ εαυτόν y, μετ άλλου περί του εύθέως
πρακτέου, τίθεται ένεστώ; οριστικής* πώς ούν ώ 'ΆΛχιβιάδη
ποιοϋμεν (Πλ );

§. 9. Τίθεται* γ', ή υποτακτική καθ εαυτήν επί. Αορίστου
κατά δεύτερον και τρίτον πρόσωπον μετά του μή επί Απαγο-
ρεύσεως, άντί -προστακτικής' μή ίίπης.—μ.ι\δενί σνιιφοράν
ονειδίσης' δ', διά του μή, έπί άποφατικής εννοίας* ού μή σε
άποΛίχω (ΐΐλ. ΆΛκ. Α, 4 32):=)ύ δέος μήσε άπολίπω=οΰκ
Απολείψ&>σε.— ΑΛΛ οϋποτ έζ ε μ ο 5 γε μή πάθης τδδε, (Σ.
ΗΛ. 1029). Ωσαύτως καί διά τοϋ πρώτου αορίστου, ώζ· ού
μήποτ ές τήν Σχϋρον έχπΛζύσης (Σ. Φ. 3S1). Αλλά τά
τοιαϋ~α συγχέονται πολλάκις μετά τών διά τοϋ μέλλοντος
τής οριστικής έκφεροαένων, ώς ύβρίστ} καί υβρίσει, καί αντι-
στρόφως, διατρίψέι xtl διατριβή, "ΐδε κατωτέρω έν τώ περί
Αποφζτικών Μορίων.

3. Ή Ευκτική s ν άπ ολύτω λογω.

§. 4 0. Η ευκτική έν άπολύτω λό?·ω τίθεται ά. εις έξήγη-
σιν ενγής, ήτις δυνατόν νά πλτ,ρωθή έπί τοϋ παρόντο<·, r, έπί
τοϋ μέλλοντος, η καί νά μείνν} ανεκπλήρωτος' ζννενέγκοι
ταϋτα ώ; βουΛϊμεθα (Θ. 7 · 20).—* ΑΛΛά βου.Ιηθείης, ώ
Ενθύδημε (Πλ. Ενθ. 296).—εκτεΛεϊτο τά χρηστά.—μή
ζώην μετ άμουσίας (Εύρ. r Η ρ. Μ. 676).—μή μοι γένοιθ ά
βονΛο'.μ , άλ.ν ά συμφέρει (Μ.). 'Επί ταύτης τ*ης έννοίας rtpo-
τάσσονται καί τά μ.όρια εί, εί γάρ, εϊθε (αι γαρ, αϊθε, παρ
Όμήρω;. εί γάρ γένοιτο (2).—ζιθε μΎ,ποτε γνοίης 8ς εί
(Σ. Τ. 1068). 'Ωσαύτως καί μετά τού ούτως, έ* ει δει ορκου,
τρόπον τινά? ούτως δναισθε τών όντων αγαθών ύμΐν (Λ.
Κατά Αφότου, Β , 842)=ετσι νά χαρήτε τά Αγαθά σας.

§. 11. Τίθεται' β'. ή ευκτική καθ εαυτήν, μετά τοϋ μ.ο-
ρίου άν, εις ενδειζιν τοϋ δυνατού γενέσθαι' γένοιτ άν.—δύ-
ναιο άν. Τοϋτο δε καλείται λόγος δυνητικός, καί είναι κυ-
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ρίως υποθετικού λόγου άπόδοσις κατά παράλειψιν τοΰ ηγου-
μένου μέρους=εί έξείη, γένοιτ άν, καΐ=δύναιο αν, εί βού-
λοιο.— αι£·αιτό τις άν=&ί τύχοι' ούτω βου.Ιοίμην άν, εροί-
μην~ ar, κτλ, Ό αυτός δέ λόγο<-, είκασίαν καί δισταγμόν έ-
ξταγών, καλείται εικαστικός καί διστακτικός tVû)c ar τις έπι-
τιμήσειε τοΐς είρημένοις ( Ι·-·).

§. 12. Τίθεται" γ'. ή ευκτική εγκΛισις έπί Ερωτήσεων δι
ών ερωτάται, ουχί τό έσόμενον, ώς δια τής οριστικής, ουχί
τό (Jior γενέσθαι, ώς διά τής υποτακτικής, άλλα τό δυνατόν
γενέσθαι' άρα έθεΛήσειεν άν Γοργίας ήμΐν διαΛεγθήναι
(Πλ. Γοργ. 447); όπερ προσεγγίζει είς ίκεσίαν. Είναι δέ φα-
νερον ότι τοΰτο ουδέν ετερον ή ό ανωτέρω δυνητικός Λόγος
εν ερωτήσει. Τοιοΰτον και τό Πώς άν όΛοίμαν (Εύρ. Μ. 97);
όπερ προσεγγίζει είς εύχήν.

§. Ί 3. Τίθεται' δ', ή ευκτική εγκΛισις καθ εαυτήν πρός
μετριωτέραν εξήγησιν τών τής οριστικής επί συμπερασμάτων*
ονκοΰν ρητορική δικηγορία αν ειη (Πλ. Γοργ. 502), ή έπί
γνωμικών' άνήρ άριστος ούκ αν ειη δυσγενής (Γν.) έ. πρός
μετριωτέραν εξήγησιν τής προστακτικής' χωροΐς αν εΐ'σω
(Σ. ,ΒΛ. \ 49 1 ). Είναι δέ καί ταΰτα έ ) διάφορα είδη τοΰ
δυνητικού Λόγου. Η ευκτική εγ/.λισις είναι ίδιαίτερον πλεο-
νέκτημα τής ελληνικής γλώσσης, δι' ιδιαιτέρου τόπου εξη-
γούσης καί άλλο τι, μάλιστα δέ καθαρά ν εύχήν.

Ή Προστακτική εν άπολύτω λόγω.

§. ί 4. rH προστακτική εγκλισις τίθεται' ά επί προσταγής*
άπτε, .ταΓ, Λύγνον, κάκφεοε το γραμματεΐον ( Αοφ. Ν. 4 8).

--δεϋρ έΛθέ ('Αρφ. Ν- 58). β'. έπί άπαγορεύσεως, ό εστίν

επί προσταγής τοΰ μή ποιήσαι τι" και τά μέν ποίει, τά δέ
μή ποίει (Πλ. Πρωτ. 325). Καί συνήθως μέν τίθεται προ ça -
κτική, ενεστώτος οντος τοΰ χρόνου, υποτακτική δέ έπί άο-
ρίστου (άν. §. 9). 'Απαντάται δέ, άλλά σπανιώτερον, καί αό-
ριστος. προστακτικής" και σύ μή πρότερον εμβαΛε τοΐς πο.Ιε-
μίοις (Η.- Κ. Π. Ζ', ά, 4 7).—/4 ψεϋσον (Άρφ. Θ. 877.)—
μ ή νόμισον (έκ τών τοΰ Σοφοκλέους άναφερόμενον). Ως έπί
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δευτέρου, ουτω τίθεται προσταχτική και επί τοϋ τρίτου προ-
σώπου* εύγε μέντοι επιστάσθωσαν(Ξ. Άν. Α'? δ', 8).—ιερά
μηδέ εις έν ίδίαις οιχίαις έκτήσθω (Πλ. Ν. 1', 907).

§. 4 5. Τίθεται γ. ή προσταχτική επί συμ.βουλης* του ς
μεν θεούς cpoGov^ τους δέ γονείς τίμα, τους δε φίΛους αι-
σχύνου τοις (ίε νόμοις πείθου ( Ισ. Αημόν. δ'). Ωσαύτως και
περί τοϋ μη πρακ,τέου' μή χατόχνει μακράν οδό ν πορεύζ-
σθαι πρός τους διδάσκειν τι χρήσιμον επαγγ εΛΛομένονς
{Ισ. ενθ. άν)' δ', επί προτροπής* θάρρει, εΛπιζε—άσσον ϊτε
{Ιλ. A y 335).—ώ παίδες EJJr\vuv ϊτε, εΛζνθεροντε πα-
τρίδα, εΛευβεροϋτε δε παΐδας, γυναίκας, θεών τε πατρώων
εδη, θήκας τ ε προγόνων (Αισχυλ. Πέρσ. 402). Ταϋτα και
τά άναπαύου, φάγε, πΐε, εύ(ρραίνου (Λουκιαν.)* έ. επί ευγτίζ

και κατάρας' χαίρε, ιντύχει έρρωσο.-ερρ είς κόρακας (Άρφ.

Π Λ 604) ς-', έπί ικεσίας' ταϋτα χάρισαί μοι (Ξ Κ. Π. Α'?
δ'. 9.) μήνιν άειδζ, θεά ('ΐλ. Α. 4).

§. 4 6. Εκ τών ανωτέρω γίνεται δηλον ότι συνέβη και εις
τά ονόματα τών εγκλίσεων ο,τι και εις τα τών πτώσεων" ώ-
νόμασαν δηλ. οί γραμματικοί άμ,φοτέρας εκ τίνος σηαασίας
ην πεο ένόμισαν μόντ,ν, η, τούλάχιστον κυριωτέραν, έν φ παρά
ταύτην εχουσι και άλλας. Ούτε η γενική, π. γ. μ.όνον γένος
εξηγεί,., ούτε ή δοτική μόνον δό σιν, άλλα καί, εναντίον,
άφαίρεσιν' τοϊσιν άφείΛετο νόστιμον ήμαρ (Όδ. Α, 9). ΐδε
Είσ. rE21. Συντ. σ. 4 99, §. ^7). το αύτο συνέβη καί εις
τα ονόμ,ατα τών εγκλίσεων, rOριστική, ΤΙροσταχχιχη, κτλ.

--—XX m — -

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΑΕΚΑΤΟΝ ΕΚΤΟΝ.
Αϊ ΐίαρεμψατιχαλ 'Εγκλίσεις εν συνδέσει
λόγου χα\ εξαρτήσει.

§. 4. *Εν συνδέσει λόγου αι -ςιρεμφατιχαΧ ίγχΛ'ισεις <pi-
λάττουσιν ώς εγγίστα την αυτήν χρησιν ην καί καθ έαυτας
τιθε'μεναι. Ac δέ διάφοροι αυτών ποικιλίαι προκύπτουν καί



ΚΕΦ. ΙΕ'. ΠΕΡΙ ΕΓΚΛΙΣΕΩΝ. 107

εκ. τ ης φύσεως αυτών καί εκ τής φύσεως τών δς' αύτών έ<-
φερομένων λόγων.

Ή Όρισπκή 'Έγκλισις έν συνδεσει lay ου
χαι εξαρτήσει.

§. ΓΗ οριστική έγκλισις τίθεται έν συνδέσει λόγου, ε(ς
τα εξαρτώμενα κώλα" ά. έπί τών γνωστικών, εικαστικών,
•Λεκτικών, εκθετικών, άγγζ.Ιτικών καί τών τοιούτων λό^ων,
εν οίς τό δεύτερον *ώλον Εκφέρεται διά τον ότι καί ώς' εκείνο
γρή γνώναι ότι ονδεν έστίν κερύαλεωτερον τοϋ νικάν (Ξ.
Κ. Π. Δ', β', 26).—γνώσει κακοϋ θυμού τελευτήν ώς κακή
ζτροσγίνεται (Σ. Κ. 1197).—Λέγουσιν ότι έπί τοϋτο έρχον-
ται (£.) κτλ.

§. 3· Γενικώτερον μεν ισχύει τούτο, όταν έν τω κώλο) τής
κυρίας προτάσεω<? υπάρχη ενεστώς ή με J 1ων, παρωχημένου
δέ ηγουμένου η καί ιστορικού ένεστώτος, τίθεται ευκτική'
έπει ταϋτα εκηρύχθη, έγνωσαν οί στρατιώται ότι κενός ô
φόβος εϊη (Ξ. Άν. Β', γ', 26) — οί Ινδοί ελεζαν ότι πίμψειε
σφάς ô Ινδών {3ασι"λενς (Ξ. Κ. Π. Β', δ', 7). 'Αλλά πολλά-
xic παραμ,ελούμένης τής τοιαύτης εξαρτήσεως ώς πρός τήν
σύνταξιν, τίθεται οριστική καί παρωχημένου ηγουμένου, ώς
ει προηγεΐτο ενεστώς η μέλλων' ηδειν ότι έΦενδον.—f/κε δ
άγγέλλων τις ώς 'Ελάτεια κατεί.Ιηπται (Δ. Περί Στεη. νγ .)

-ί\δει "Άφοβος ότι έζελεγχθήσεται (λ.) κτλ. "ΐδε κατωτέρω

εν τω περί Ενκ,τικής.

§. 4. Τίθεται β'. ή οριστική εν συνδέσει λόγου, εις τα Ε-
ξαρτώμενα κώλα, έπί ύποθέσεως, όταν τό επόμενον παρίς-α—
ται ώς άναντηρρητος συνέπεια του ήγουμ.ένου' εί θεοί είσιν,
ίστι καί εργα θεών.—ιί μένθεοϋ υιός ήν Ασκληπιός, ουκ
ι)ν αισχροκερδής, εί δε αισχροκερδής, ονκ ήν θεοϋ (Πλ. Πολ.
Γ', 408). Ωσαύτως καί έπί του ηγουμένου μέρους τοϋ υποθε-
τικού λόγου τίθεται οριστική, οταν ούδεμία Αμφιβολία πα-
ρεμφαίν^ται. el θεοί είσι.— εΐ τοϋτο πεποίηκα.—εί γζνήσε-
ται.—ει τι εσται, κτ.Ι.

§.5. Τίθεται* γ. ή όοιστική εγκλισις έν συνδέσει λόγου



î 12 ΤΜΗΜΑ. ΠΡΩΤΟΝ.

είς τά εξαρτώμενα κώλα, inl αναφοράς, οταν ο dv.a^op«c<3c
λόγος άναφέρηται είς ώρισμένον πρόσωπον ή πράγμα, vj είς
χαρακτήρα ώρισμένων ιδιοτήτων* Zfùc «fc εφορά πάντα, χχί
χρατύνει (Σ. H.I. 4 25).—ή γυριστός άνήρ πολίτης έστιν
άπασιν, όστις γ έστι τοιούτος {^k^.Eip. 909).

§. 6. Τίθεται δ', ή οριστική εγχΛισις έν συνδέσει λογού
είς rà εξαρτώμενα κώλα, έπί χρόνου, δταν δ λίγος αναφέ-
ρεται είς ορισμένου χρόνου σημεΐον' rorf, ήνίν.α ήμΐν ώμο-
.Ιόγουν (Πλ. Συμπ. 491 ).—ors θεοί μεν ησαν, θνητοί δέ
γένη ούκ ήν (Π>. Πρωτ. 3^0).— νυν δτ έν πόνω ταύτω βε-
βηκώς τυγχάνεις χαγ.ων έμοί (Σ. Κ. 1358^. έ. έτΙ αιτίας'
ποιητέα ταΰτα, έτζεί ύμΐν δοχεΐ.—ίδεΐνέπζΰύμιι, δτοηχονε
xaJàv κάγαθόν αυτόν είναι (Ξ. Κ. Π. Α', γ', 1).

§. 7. Τίθεται' γ". ή όριστιν,ή έν συνδέσει λόγου επί θετι-
κών ερωτήσεων, επί τών αυτών δηλ. περιστάσεων καθ ας και
έν άπολύτω λόγο/ πόθεν ήκεις\—τί εστι τοΰτο; λέζον μοι
τί έστι τοΰτο.—μή μ άνέρη τίς είμι (Σ. Κ. 2θ9).—δρα, τί
ποιείς, ώ παΐ (Σ.). όστις ποθ' ύμών Λά'ίον χάτοιδεν αν-
δρός έχ τίνος διόύλετο, τοΰτον χελζύω, κτλ. (Σ. Τ. 225).

Ή Υποτακτική και Ευκτική èv συνδεαει
λόγου και εξαρτήσει.

§. 8. Ή υποτακτική χαϊ ή ευκτική, δμοιάζουσαι καθ' ότι
άμφότεραι δέν παριστώσιν coc θετικοκ υπάρχον τό υπό τού ρή-
ματος σημαινόμενον, καθάπερ ή οριστική, διαφέρουσιν άπ άλλή ■
λων καθ' ότι ή μέν υποτακτική παριστςί αυτό ώς έκ τής πεί-
ρας προσδοκώμενον, ή δέ ευκτική ώς εν τω λογισμώ υπάρχον.

9. Άμφότεραι αύται αί εγκλίσεις τίθενται εν «υνδέσεε
λόγου. 4. έπ) υποθέσεως' 2. έπί αναφοράς. 3. έπ\ χρόνου' 4.
έπϊ τέλους' 5. έπί ερωτήσεων. CH δέ ευκτική ιδιαιτέρως προ-
σέτι και έπί τών έκθετικ&ν καί διηγηματικ&ν λόγων, όπερ
εχει *οινόν μετά τής οριστικής f§. 3).

1. Ή Υποτακτική και Εύκτική έν συνδεσεί
λίγου, επι ύποθέσεως.

§. 4 0.fH υποτακτική τίθεται έπι τών αποθετικών "λόγων
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μετά τών μορίων, εάν αν, έν τώ ήγουμένω κώλω, όταν
ί υπόθεσις παρίσταται ώς δυνατή καϊ προσδοκώμενη, επί του
παρόντος η μέλλοντος. Και τότε έν τ'/} άποδόσει τίθεται ορι-
στική μέν, Ι«ν παρίσταται ώς θετική, ευκτική δε μετά τούα/·,
δταν παρίσταται ώς αμφίβολος ή συνέπεια" άπας Λόγος, âr
àxff Τα πράγματα, μάταιόν τι φαίνεται και κενόν (Α.).—
èàv γιγνωσχη ών δεΐ, άΛτιΟής αν ειη προστάτης (Ξ. Απ. Γ",
δ', 6).—ούχ αποδέχομαι σου, iciv τοιαύτα φΛυαρής (Πλ.
JJoJ. Η', 33). Η διαφορά του ει γρά\]τει και εάν γράψη πολ-
λάκις γίνεται ανεπαίσθητος* εάν φή —ει δ αν ψήσει (Δ.).

§. 41. Η ενχτιχή δέ τίθεται έν τώ ηγουμένου κώλφτοϋ υ-
ποθετικοί λόγου μ,ετα του εί, άνευ του αν, δταν ή υπόθεσις
ηναι προβλχματώδης και έν τώ λογισμώ, μη προσδοκώμενη
Ικ της πείρας, ει τοϋτο ειη, δπερ ισα δύναται τώ τεθέντος
ότι Ί(θεΛεν είναι τοϋτο' έν δέ τη άποδόσει τίθεται ευκτική
μετά του αν, ει άπαντες μιμησαίμεθα την Λακεδαιμονίων
άργίαν, χαι πΛεονεζίαν, ενθύς αν άτοΛοίμεθα ( Ισ. Βούσιρ.
ή). Αλλ.ά η άπόδειξις ποικίλλει πολυειδώς.

'H Υποτακτική καϊ ή Ευκτική εν συνΰεσει
\oyoVj επί αναφορά:.

12. Η υποτακτική τίθεται επί αναφοράς μετά τών πτω-
τικών τε και μοριακών Αναφορικών, εχόντων τον σύνδεσμον
civ, 0ς αν, όστις άν, οίος αν, ώς μν, όπου άν, κτλ. δταν
ο λόγος ενεστώτος η μ,έλλοντος έν τη κυρία προτάσει ό'ντος,
άναφέρηται εις μ£αν μόνην άόριστον περίστασιν εκ τών πολ-
λών δυνατών του παρόντος η μέλλοντος '· σύμμαχεΐν τούτοις
έθέΛουσιν οιπαντες, ονς âr όρώσι παρεσκευασμένους καϊ
πράττειν εθέΛοντας â χρή (Δ. Φ. Α', γ',)—άττ âr σοι .Ιο-
γιζομένω φαίνηται βέΛτιστα ταϋτα τοις ε'ργοιο έπιτέΛει
{ Ισ. πρός Νικ. 10) ουτω και δσοι αν, όσω άν' καθ' όσον
âr όννωμαι, οπη αν ι'ιγήται, κτλ. 'Η αοριστία επιδεικνύεται
εναργέστερον δια του άς αν, κτΚ, η δια τοϋ άπλοϋ δς. Πολ-
λάκις δέ 'λ διαφορά καταντά πολλά μικρά* ων Ίέγη, ών âr
ειπ% (Δ).
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§. 4 3. Η εύχτιχή τίθεται Ιν συνδέσει λόγου èn\ άνα<ρο-
pdç,παρωχημένου χρόνου Ιν τη κυρίοι πρότάσει οντος, μετά
τών ανωτέρω αναφορικών, άνευ του civ' προσέτι δε καί με τα
τοϋ αν, όταν ο λόγος άναφέρηται εις πρόσωπα η πράγματα
πολλάκις επί του παρελθόντος έπαναληφθέντα, οσάκις τζ πε-
ρίστασις εφερεν. Ουτω λοιπον το όσους είδεν==δσους ειδεν
άπαξ.—δσους ΐδοι=οσους κατά διαφόρους καιρούς ειδεν —
οσους αν ιδ?ι=οσους ιδη εις το έξης* χαϊ ους μεν 'ίδοι εύ-
τάκτως χαϊ σιωπή ιόνιας έπήνει, ζί δέ ζινας θορνβομίνους
αϊσθοιζο, καζασβενννναι την ταραχήν έπειράτο (Ξ. Κ. Π.
Ε', γ', 55).— Ôv ε'Λοιεν τών ζαύρων εσφαζζον (Πλ. Κριτία,
419).—χαι οι μεν όνοι, επεί τις ό'ιώκοι, προσδαμόντες
αν είστήκεσαν, xai πάΛιν, εκεί πΛησιάζοιεν οί ϊπποι, ταυ τά
έποίουν (Ξ. Αν. Α'? έ, 2).

3. Π Ύττστακττ/,ή >:α! ή ευκτικγ) έν συνδέσει
\ογουν ε û γ^ρονου.

§. 4 4. Περί τών γρο^κώτ Λόγων ισχύ ου σι τα περί τών
αναφορικών. Τίθεται ύποταγ.τιν.ή εν τω χρονικω λόγω μετ^
τών χρονικών μορίων, o're, o.to'rf, επεί, κτλ. προσλαμβανόν-
των το ά;·, καί γινομένων όταν, οπόταν, ε πάν, εως αν, δταν,
Αρκτικού χρόνου ό'ντος Ιν τ^ί κυρία προτάσει, δ λόγος άναφέ-
ρηται εις το παρόν η μέλλον' άπαντα δυσχέρεια, την αύζοϋ
φύσιν δταν Λιπών τις δρα τά μή προσειχότα (Σ. Φ. 902).
— τούτο χαϊ νυν ποιοΰσιν οί βάρβαροι βασιΛεϊς, οπόταν
(υϊ οπου αν) στρατοπεδεύωνται (Η Κ. Π. γ', 26).—εως
αν σώζηται τό σκάρος, τότε χρή και ναύτην και χυβερνη-
την και πάντ άνδρα έ£ής προθύμους είναι, χαϊ, δπως μηθ
έχων μητ άκων μηδεϊς άνατρίψη, τούτο σκοπίίσθαι επειάάν
δέ ή θάΛαττα νπέρσχη μάταιος ή σπονδή (Δ. Φ ιδ').

§. 4 5. Τίθεται δε ευκτική, παρωχημένου χρόνου ήγουμ,έ-
νου μετά τών αυτών χρονικών μορίων, άνευ τοϋ αν, δταν δ
λόγος άναφέρηται εις πράξιν πολλάκις έπί τοϋ παρελθόντος
ΙπαναληφΘεΐσαν, οσάκις η πεοίσταόις εφερεν, καί 8χι εις ώρι-
σμένον σημεΐον χρόνου' οτε άφίκετο^οχζ εφθασεν—οπότε d-
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φίκοιτο=ότε και ότε, κατά διαφόρους καιρούς, ήτοι οσάκις
εφθασεν*—orαν ά(γίκηται=οτα.ν φθάση* οπόζ' εν .τράσσοι
πόλις, έ'χαιρε, λυπρώς δ εφερεν, εί'το δυστυχοΐ (Εύα. Ίκ.

897).

II 'Υποτακτική και Ευκτική έν συνδε'σει
λογού επί τέλους.

§. 4 6. 'Η υποτακτική τίθεται "έπί τών τελικών λόγων,
μετά τών μορίων ϊνα, ώς (καί οφρχ παρά ποιηταΐς), όπως,
ινα μή, ώς αή~ όπως μή, ενίοτε δε και μετά μόνου τού μή,
ένζστώζος ή μέλλοντος χρόνου έν τή κυρία προτάσσει οντος,
βασιλεùc αίρεΐται ούχ' ϊνα έαντοϋ καλώς έπιμελ ήται, à.LV
ϊνα καίοί ελόμενοι άι αύτόν εύ πράττωσιν (2. Arc. Γ, β',
3).—έάν τις ο οι κάμνη τών οίκεΓών, παρακαλείς iazpovc,
όπως μ~ι\ άποθάνη (Ξ. 'Αχ. Β , ί, 2). — διηγησόμεθα ώς μάλ-
λον άήλον γένηται (Ξ. Κ. Α , β', 6). Εις τό gûç καί όπως
προστίθεται ενίοτε καί d αν, ούτε όμως εις τό Ι'να ούτε εις
τό μόνον μ?/.

§.4 7. Η εύχτική τίθεται μετά τών αυτών μορίων, παρω-
χημένου χρόνου έν τή κυρία προτάσει οντος. Μένων έπεθύμει
άρχειν, όπως πλείω λαμΰάνοι, έπεθόμει δέ τιμασθαι, ϊνα,
πλείω κερδαίνοι φίλος ζ έ6ονλεζο είναι τοις μέγιστα όν-
ναμένοις, ϊνα αδικών μτ\ διδοίη δίκην (3. 'Αν. Β', ς , 21).
— όπως ασφαλώς θηρώη, ιππέας τε προσέλαβε πολλούς ν.αί
πελτασχάς (Ξ,. Κ. Π. Α , δ , 4 6). Κν^ος φίλων ωετο δεΐσΟαι,
ώς συνεργούς εχοι (2.).—έπεμελεϊτο Κύρος όπως μήποτε
άνίδρωζοι οί στρατιώιαι έπί τό άριστον και τό δζϊπνον εί-
σίοιεν{Ζ. Κ. Π. Β', ά, 20).

4 8. Πολλάκις δέ, καί παρωχημένου χρόνου ηγουμένου,
επεται, υποτακτική, ήτοι διότι, καί περ παυσάσης τής πρά-
ξεως, ό σκοπός όμως, δι 8ν ή πραξις εγινεν, είναι εισέτι εκτε-
λέσιμος, η απλώς παραμελουμένης τής τοιαύτης συνδέσεως
καί μεταφερομένου τοϋ λόγου τοϋ παρελθόντος, όπερ εκφέ-
ρεται διά τής εύκτικής, ζις τό δια τής ύποζακτικής έκφερό-
ιusvov ένεστώς καί μέλλον* ούτω κατά τό πρώτον" παρήλθο-
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μεν, δπως μ ή ραδίως περ\ μεγάλων πραγμάτων χείρον βου-
Λεύσησθε (θ. λ\ 73)' κατά τb δεύτερον' επίτηδές σε ουκ
ήγειρον. ϊνα ώς ηδιστα διάγης (ΠΪ.Κριτ, 43).—Άθροκό-
μας τά π.Ιοΐα χατέκαυσεν, ϊνα. μή Κνρος diaGjj [Ξ. Αν. Α .
• i 28). 'Ενίοτε δέ τίθενται αμφότερα! ε:ς τον λόγον* νανς οί Κο-
ρίνθιοι, έπΛήρουν, όπως ναυμαχίας τε άποπειράσωσι χαι τάς
ύ.Ικάδας αυτών ητσον οί *Αθηναίοι κω.Ιύοιεν άπαίρειν (θ.
Ίΐ, 17)' ες ού φαίνεται οτι εν τούτοις ή μέν υποτακτική τί-
θεται, όταν τ6 τέλος θεωρηται ώς μάλλον εις το βέβαιον προ-
σεγνίζον, η δέ ευκτική ο->αν έννοηται ώς άμφίβολον.

* §. 19. Και τά φόβου σημαντικά ρήματα την αότην σύν-
ταξιν δέχονται" δε'δοικα μή έπιΛαθώμεθα της οικαδε όδον
(Ξ. Άν. Γ'. Β', 26)—εδεισαν οί "Ε.Μήνες μή οί Πέρσαι
προσαγάγοιεν προς το χέρας (Ξ. Άν. Α'} 6). Αλλά ώς
λέγεται 'Αριστενς συνίβού.ίενε τοις α.Μοις εχπΛεΰσαι, όπως
έπι πΛέον ό σίτος άντίσχη, (Θ. A', i ο), κτλ. (§. 1 8), ούτω
καϊ οί Αθηναίοι τους Συμμάχους έδεδίεσαν σφών μή άπ θ"
στώσιν (Θ. Ε', 1 4). Εις γενόμενον δέ αναφερομένου τοϋ φό-
βου, τίθεται όριητική' φοβούμεθα μτ. άμφοτέρων ana ήμαρ-
τήχαμεν (Θ. Γ', 53).

§. 20. Προς τους τεΑικούς Λόγους συγγενεύουσιν οί τρο-
πικοί, δταν δηλ. το όπως σημαίνη το τίνι τρόπω, οποία ήτον
ή άπ άρχης αύτου σημασία* και τότε ολόκληρος δ δι' αυτου
έκφερόμενος λόγος επέχει τόπον αντικειμένου Γίνεται δέ
τοϋτο μάλιστα μετά τών ρτ>μάτο>ν άτινα τάσ^ν και σπουδην
πρός τι σημαίνουσιν, βονΛεύεσθαι, επιμε.Ιεϊσθαι, σπονδάί'ειν,
παρασκευάζειν, πράττειν, μηχανάσθαι, κτλ *Εν τούτοις τί-
θεται δ μέ.Μων της οριστικής σ->νηθέστερον* βουΛεύεται (Κϋ-
ρος) δπωςμήποτε ετι εσται έπι τω άδεΛφώ, ol.IX ην δύνη-
ται, βχ σι.Ιενσει αν τ εκείνου (Ξ. Αν, Α', ά, 4).—ου μικράν
πρόνοιαν έ'χειν δει, δπως κύριος εσται ό νόμος και μήτε
συγχυθήσεται μήτ αύ μεταποιηθήσεται (Δ. 'Αριστοχρ. 6ί0)
Μετά τον μέΛ.Ιοντα ερ/εται εις χρησιν ο δεύτερες αόριστος,
και μετ αύτον ô πρώτος άόριστος, ενεργητικός τε καίμεσος
τ ης υποτακτικής.
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5. ΉΓ Υποτακτική και ήΕύκτική έν συνδεσίί
λογούς έπί ερωτήσεων.

§. 21, Η ΰτ.οτακτική τίθεται επι ερωτήσεων εν ταί-ς αύ-
ταις περιστάσεσιν εν αίς καί έν άπολύτω λόγο/ ώς ri εϊπω;
πώς εϊπω; πώς άποδρώ; κτλ. (σ. 84. §. 7), ourco καί τί
βοϋλει Ζνα εϊπω; 'Επειδή δέ μόνον οί άποροΰντες έρωτώσι,
διά τοΰτο καί οι άπορηματιχ.οί, οί διαβουλευτικοί καί οί
τοιοΰτοι λόγοι, καί περ άνευ τοΰ ερωτηματικού τύπου, ε:ς
τήν αυτήν κατηγορίαν ανάγονται καί τήν αυτήν όέ^ονταισύν-
ταξιν* απορώ τήν τ άδελφήν όπως έχΰώ και τάλλα οπόθεν
διοικώ (Λ. κατά 'Ονητ. Α', ιζ').—ούχ 'έχω όπως οοι εϊπω
â νοώ (Πλ.).—βουλεύομαι πώς σε άποδρώ (2).—οί χάπη-
λοι ςρροντίζονσιν ότι έλάττονος πριάμενοι πλείονες άπο-
δώνται (2. Απ. Γ , ζ', 6). — ουδέν Σωχράτει διοίσει, ίάκ
μόνον έχ?/ όΥω διαλέγηται (Πλ. Συμπ. \ $4)=μετά τίνος
νά δ;αλί'γηται. 'Ενίοτε τίθεται καί μέλλων τής οριστικής,
παριστών το πράγμα ωςγενησόμενον' ούκ έχετε ότι πονέ-
σετε (Α.), ώς καί έν άπολ.ύτω λόγω.

§. 22, Καί ή ευκτική ομοίως τίθεται έπί ερωτήσεων εν
ταις αύταϊς πεοιστάσεσιν, ώς έν άπολύτω λόγοι παοωχημέ-
νου χοόνου ήγουμ,ένου" οί Επιδάμνιοι τόν έν Αελφοΐς θεόν
ίπηρώτων ει παραδοΐεν Κορινθίοις τήν πόλιν (Θουκ. Α', 25).
Τοΰτο, ένεστώτος ηγουμένου //θελεν είναι κα^ νποτακτιχτ,ν'
ερωτώμεν ει παραδώμεν, ή κ,ατά μέλλοντα τ%γ οριστικής,

παραδώσομεν.-Αλκιβιάδης ήπόρει ότι γρήταιτο τοΐς πα-

ρονσι πράγμασιν ( Ισ.), κτλ,

Ή Εύκτική επι τών εκθετικών και
φατικών λόγων.

§. 23. 'Ανωτέρω παρετηρήσαμεν ότι οί διά τοΰ ότι καί ώς
μετά τών λεκτικών, διηγηματικψν καί έν γένει έκθετικών
ρημάτων έξηγούμενοι λόγοι, ένεστώτος μέν ηγουμένου κα2
μέλλοντος, εκφέρονται καθ όριστικήν' λέγονσιν ότι τέθνηχε'
παρωχημένου δέ ήγουμένου, κατ' ευκτικήf' έλεγον or ι ειη'
(ΣΥΝΤ. ΠΕΡΟΑΟΣΑ'.) 8



î 12 ΤΜΗΜΑ. ΠΡΩΤΟΝ.

Παρετηρήσαμεν προσέτι ότι ενίοτε, και παρωχημένου *ογσυ-
μένου, εκφέρεται ωσαύτως καθ οριστιχήν' ήχε â' άγγέΛ-
Λων τις ώς 'ΕΛάτεια χατείΛηπται (Δ. π£ρί Στεψ. 284). ( ΐδε
άν„ §. 3). Ενίοτε δε τίθενται και άμφότεραι αί εγκλίσεις αό-
ται έν τω αύτω λόγω' εΛεγον δτο Κύρος μεν τέθνηχενy 'Α-
ργαίος δέ πεφευγώς îij] (Ξ, Αν. Β', ά, 3).

§. 24, 'Επειδή ή εύχτιχή έν συνδέσει λόγου άναφέοεται
συνήθως εις το παρελθόν, έπεται ότι η της όριστιχής χρησις
èv τούτοις είναι ώς έξαίρεσις. ' Εχει όε η Ιξαίρεσίζ· αύτη τον
αυτ?>ν λνόγον 8ν εχει ή ΧΡ^'-ί τ?,; ύποταχτιχής, παρωχημέ-
νου ηγουμένου, επί τών τεΛιχων Λόγων, επί τών φόβου ση-
μαντικών, επί έρωτήσεων, κτλ. Παραμελείται δηλ. ή σχέσις
της συνδέσεως, καί ο λόγος θεωρείται οχι ώς εξαρτώμενος,
αλλ' ώς αύθυπόστατος.

§. 25. Κατ αυτόν τον τρόπον λνέγεται τή ύστεραία ήχεν
αγγεΛος Λέγων ότι ΛεΛοιπώς εί'η Σνέννεσις τχ αχρα (Ξ.
*Αν, λ', β', 21), καί ή.ΙθονάγγεΛοι ότι (οί Επιδάμ.ηοι) πο-
Λιορχΰϋνται (Θ. Α , 26)—άνέχραγον οί παρόντες ότι ζη ό
άνήρ (Ξ. Αν. Ε , η, 10)—χχϊ τούτον μεν άνέχραγον πάντες
ώς όΛίγας παίσειεν (αυτόθι, \ 2).—Κύρος εΛιγεν ότι ή ο-
δός εσοιτο προς βασιΛέα μέγαν εις ΒαβυΛώνα, (3. Αν. Α',
δ', 1 Ί )*—καί εγνω ό Αρχίδαμος ότι ο\ 1 Αθηναίοι ουδέν πω
ένόώσουσιν (Θουκ. Β', 12)

§. 26. Μεταφερόμενο*; ό λόγος έκ της ευκτικής &1ς την opt-
στικήν εγκλκπν καί ζωηρότερος γίνετα; καί ώς βεβαιότερος
Ικφερεται" το ότι Cfj ό άνήρ είναι αυτή η φωνή τών άνακρχ-
γόντων, ο'ιτινες παρίστανται ώς αδτοπροσώπως κραυγάζοντες
ζ?) ό άνήρ' ούτω καί περί τ63ν λοιπών. Τουναντίον δε άλλα—
χου προτιμαται ή ευκτική, δταν τά παρ άλλου λεγόμενα ώς
μή άληθη παρίστανται* Τισσαφέρνης διαβάΛΛει τον Κϋρον
προς τον άδίΛφόν ώς έπιβουΛεύοι αύτω (2. 'Αν. Α , ά, 3)*



ΚΕΦ. ΙΖ'. ΠΕΡΙ ΑΠΑΡΕΜΦ. ΚΑΙ ΑΠΡΟΣ.ΡΗΜ. 415
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ν Α ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΑΟΜΟΝ.

Περι άπαρεμγάτου καί άτκροσωπων ρημάτων.
Περί 'Απαρεμφάτου.

4. Κα! ή απαρέμφατος εγκλισις ήτοι τό άπαρέμφατον,
ώς λέγεται, δυνατόν νά θεωρηθή ώς καθ εαυτό τιθέμενον είς
τον λόγον, καί ώς έν συνδέσεί καί έξαρτώμενον, οίον τά αί-
δεΐσθαι εν τούτοις ουκ ενεστιν, καϊ δέομαι συγνώμην εχειν,
κτλ» Αλλά καί ώς εύκολώτεοον καί ώς συμ<ρο)νότερον προς τα
εν τή β'. Π. θέλομεν θεωρήσει καί ένταΰθα τό άπαρίμφατον
ά. ώς εγχλισιν ρήματος* β'. coç δνομα.

Α'. Το Άπαρεμωατον ώς έ^κλίσίς'Ρν^/ατος.

2· 'Ως εγκλισις ρήματος τό άπαρέμφατον τίθεται μάλι-
στα μετά τίνων ιδιαιτέρων κλάσεων ρημ,άτων, δέχεται ύπο-
κείμενον όπερ προσδιορίζει τήν αόριστο"' αύτού φύσιν, κατη-
γορούμενον έπί του είναι καί τών ομοίων, άντικείμενον καί
προσδ ιορισμούς.

S Ιάσεις των Ρημάτων μ&& ων το
άπαρέμφατον συντάσσεται.

§. 3· Αί κλάσεις τών ρημάτων μεθ' ών τό 'Απαρέμφατον
τίθεται μάλιστα είναι*

ά. Τά βουλήσεως σημαντικά καί τα έκ τούτων προκύ-
πτοντα' έθέλω ύμάς ουντήζαι και ζυμφϋσαι είς τό αυτό
(Πλ. Σνμπ. 4 92). Ούτω καί αίροΰμαι, κροθυμονμαι, κελεύω,''
κτλ. παρακαλώ, προτρέπω, ικετεύω, πείθω, κτλ. έπινοώ, λο-
γίζομαι, βουλεύομαι, κτλ. 'Ωσαύτως καί τα Ιναντία τούτων.
κωλύω, ά.τοΓρέ.τω, κτλ. β'. Τα σημαίνοντα φύσιν, δύναμιν,
ικανότητα, è'tfoç ^f>o'c rc καί τά ομοια* πέφυκεν άνθρωπος
ύπερφρονεϊν, ούτω δύναμαι,^τολμώ, αναγκάζω, ί^απρά?-
τομαι, ειωθα, κτλ. 'Ωσαύτως καί τα Ιναντία τούτων' άίυ-
νατώ, δέδοικα, αίσχύνομαι, κτλ. γ\ Τα δοξασίας, εικασίας
καί τών τοιούτων σημαντικά* νομίζω νυμφέρειν ήμΐν (Πλ.
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Φαίδρ. 230)'—τους άΛΛουςήγεΖται ποΛιτικους ποιειν (2)
—πιστεύω διαΛύσειν την ΰιαβοΛήν, κτλ. δ. Τά Λεκτικά
μετά ιών ομοίων* έ'φασαν καρτερείν αύτοΰ (2. Κ. Π. Α , δ', 8).
— εν πεπονθέναι ώμοΛόγουν (Ξ. 'Αγ. Δ . 1).—ομώμοκε δι-
κάσειν κατά τους γόμους (Πλ. ΑποΛ. 35), κτλ.

§. 4. 'Εν πασι τούτοις δυνατόν νά θεωρηθη το άπαρέμφα-,
τον ώς άντικείμενον τοϋ ρήμ,ατος της κυρίας προτάσεως £<f
ού κρέμαται' επιθυμώ αύτοκράτωρ γενέσθαι (Ξ)=επιθυμώ
της αυτοκρατορίας.—βούΛομαι άγαγγώγαι=βούλομαι την
άνάγνωσιν.— εηνω τόν ποταμόν διαβήναι=τ-})ν του ποτα-
μού διάβασιν.—άπαΛΛάττειν τίνα όφθαΛμίας καί άπαΛΛάτ-
τειγ τινά (του) ζην.—παραινώ σίΐ ταϋτα καί παραινώ σοι
πιίθεσθαι? κτλ. 'Αλλά ούτε ή σημασία είναι κατά πάντα η
αύτη, ούτε ή χρίσις αυθαίρετος.

§. 5· Ως τα ανωτέρω ρήματα, ουτωκαί τα τοιαύτην εννοιαν
έξηγοΰντα επίθετα συντάσσονται μετ Απαρεμφάτου' δυνατός
ειπείν.—δει> ôc Λέγειν.—ΘεμιστοκΛής ικανότατος ήν ειπείν
καί γνώναι καί πράζαι (Αυσ).—εϊ^ισιν αρα δοκοΰσιν έπι-
τήδειαι έκεΐναι παθεΐν, άΛΛά το πράγμα ούκ έπιτήδειον (Δ.
κατ 'Ανδροτ. ις-').—ταπεινή ύμών ή διάνοια έγκαρτερειν â
εγνωτε (θ. b', 61 ).—μαΛακος καρτερεΐν προς νδονάς. Έν
τούτοις το άπαρέμφατον £ κ πληροί τά της αΐτιατ ικΐις—(σ. 30,

40). Ούτω δέ καί, ό χρόνος βραχύς άζίως διηγήσασθαι
τά πραχθέντα(Πλ.)=ώς προς τούτο. ΑλΛα^οϋ δε τά της γε-
νικής" άξιος θαυμάσαι=ζ.ζιος θαυμασμού, αξιοθαύμαστος.—
άξιος ει τιμασθαι (Πλ. *ΑΛκ. k', 4 05)=άξιος τιμής.—
•βουΛήν κυρίαν έποίηοαν της ευταξίας έπιμεΛζΐσθαι ( Ισ.

ίς-'). Ομοίως to νόσημα μείζον η φίρειν Σ. Τ. 4 293)κλ.

§. 6. Δυνατόν δε καί μετά πάσης άλλης κλάσεως ρημά-
των να συνταχθ^ το άπαρέμφατον, καί άνευ τούτου πληρη
σύνταξιν δεχομένων, καί μάλιστα μετά τών σημαινόντων cîi-
Jorcu ?/ προσφίρειν τινί τι επί τινι σκοπώ' παρέχειν αυτόν
ωσπερ ίατρώ τέμνειν καί καίειν (Πλ Γορ. 481).—οί ΦΛιά-
σιοί την πόΛιν φυΐάτνειν τοις Αακεδαιμονίοις παρέδωκαν
(Ξ,)?—όσοι τών Θηΰα'ιων, περιήσαν ζννέβηταν τοΓς ΠΛχται-
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ενσι παρ&δοϋναι σφάς αύζους και τά δπΛα γ^ρήσαοθαι ότι
ar βούΛωνται (Θ. Β', ί).=ι diSGrefioi!.

§. 7. ΕΣς ταύτα τά τελευταία κυρίως αρμόζουσα ή προση-
γορία τεΛικά απαρέμφατα έφηρμόσθη επειτα γενικωτερον και
εις πάντα τα άλλα, οσα ή σημερινή γλώσσα δια της υποτα-
κτικής και του μορίου rà συνήθως μεθερμηνεύει (ανωτέρω §.
3. ά. β'.) ώς ειδικά καλούνται τα δια της όριστιχ,ής και του
ότι ερμηνευόμενα (αυτόθι γ . δ'.)

Τb υποκείμενον του *Α~αρεμγάτου.

§. Β. Οταν υποκείμενοι τοϋ απαρεμφάτου ήναι το αύτ?>
πρόσωπον δπερ και εις ρημα της κυρίας προτάσεως ε'ξ οΰ
το άπαρέμ,φανον εξαρτάται, καλείται ζαύζοπροσωπία, δταν
δε άλλο ήναι το υποκείμενον του απαρεμφάτου καϊ άλλο το
του ρήμ,ατος της κυρίας προτάσεως, τότε καλείται εζεροπρο-
σωπία. Επι ταυτοπροσωπίας τίθεται το άπαρέμφατον άνευ
ιδιαιτέρου υπικειμένου" όμοΛογώ ààiwZr. — σύ μεr εϊΛου
r, έγώ à ε χαζθανεΐν (Σ. Αν τ. 555). Μόνον δε εν συνεπείς
λόγου τίθεται ιδιαίτερον υποκείμενον του απαρεμφάτου, διά
τίνος άντωνυμίας, άνανεούσης το έν τω ρήματι της κυρίας
προτάσεως, και τοΰτο κατ όνομαστικήν' ών εγω ήθεΛον τού-
τω zavzr\r ήτις ειη μεγίστη πίστις δούναι, ή μήτ εγώ τον
πατρός άκούειν (Δημ. προς ΚάΛιππον, δ').—-φασί τίνες ούχ
ένούσης êr τί] έπιστήμης σφεΐς εν τι θέναι (Πλ.). 'Εν

πολλοίς τών τοιούτων χωρίοις τρέπουσιν οί κριτικοί την αι-
τιατικήν εις ονομαστικήν, γράφοντες σφεΐς άντι σφάς.

§. 9. Γίνεται δε μάλιστα τοϋτο,/ όταν έκ του αύτοϋ ρή-
ματος εξαρτώνται δύο άπαρέμφατα διάφορον έχοντα υποκεί-
μενον, καθ' έτεροπροσωπίαν καϊ ταύτοπροσωπίαν' ας (δραχ-
μάς, Τιμόθεος) Ιδία έ'φη δανεϊσαι τον πατέρα 'Αντιμάχω
χαι ουκ αύτός Λαβείν (Δημ.. προς Τιμόθ. θ ).—ειοϊεσθε ΧαΛ-
κιδίας ζην ΕΛΛάδχ σώσειν ή Μεγαρέας, ύμεϊς δ απόδρασε-
οθαι τά πράγματα, ουκ ό^θώς οΐεσθε (Δημ. ΦιΛ. Γ. έ).
Τοιούτον δέ και τ6 παρά Θουκυδίδη (δ', 28) ούχ εφη αντός,
άΛΛ3 ΙχεΐνοΥ στρατηγεΐν. ΐδε και κατο^τέρω §. 4 21.
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§. 10. "Αλλως δε έπί ετεροπροσωπίας, ήτις δποδιαιρείται
είς δύο περιστάσεις. Η πρώτη περίστασις είναι οταν τό υπο-
κείμενον ιού άπαρεμφάτου ήναι τό άντικείμενον του ρήματος
τής κυρίας προτάσεως, καί τότε δεν τίθεται ίδιαίτερον υπο-
κείμενον ε'πί τού απαρεμφάτου, ώς καί ανωτέρω (§. 8)' δέο-
μαι σου παραμεΐναι. — έπέταζαν τω Θηραμένει άνεΛέσθαι
τούς ναυαγούς (2.) —πείθω σε Λέγειν.

§. 11. ffl δευτέρα περίστασις είναι όταν υποκείμενον τοΰ
άπαρεμφάτου ήναι πάνττ( διάφορον καί τοΰ υποκειμένου καί
τοΰ αντικειμένου τοΰ ρήματος τής κυρίας προτάσεως. Τότε
τό υποκείμενον τοΰ άπαρεμφάτου τίθεται κατ' αίτιατικήν" ά-
ζιώ ύμάς άΛΛήΛους διδάσκζιν (Πλ.).—ευχοντο Ξενία ν xal
Πασίωνα ώς δοΛίονς όντας αυτούς Ληφθήναι (2. 'Αν. Α', δ',
7).—ίδεϊν σε βούΛομαι καί τήν γυναίκα και τον υίόν τόν
μόνον ( Αρφ. ΠΛ. 249)=6έλω νά σέ ιδγ) καί ή γυνή καί ό
μονογενής υιός μου,

* §. 1 % Τίθεται δε καί έπί ταυτοπροσωπίας ενίοτε τό υ-
ποκείμενον τοΰ άπαρεμφάτου κατ' αίτιατικήν, οταν διακρίν/)
αυτό εαυτό ώς θεωροΰν καί θεωρούμενον, κβί μάλιστα έπί άν-
τιθέσεων* οίμαι έμέ .παρά σου ποΛΛής και χαΛής σοφίας
πληρωθήσεσθαι (Πλ. Συμπ. 175).—φημί δεΐν εκείνους μέν
άποΛέσθαι, οτι ήσέβησαν, έμέ δέ σ&ζεσθαι7 ότι ουδέν ήμάρ-
τηκα (Άνδ.).*

Τί? κατηγορούμενον και οι προσδιορισμοί
τοϋ Απαρεμφάτου,

§. 1 3. Χωριστόν κατηγορούμενον είς τό άπαρέμφατον τί-
θεται φυσικφ τω λόγω, έπί τοΰ είναι, γίγνεσθαι καί τών
δμοίων. Τίθεται δε κατ 3νομαστικήν ή αίτιατικήν, καθάπερ
είναι ή υποτίθεται καί τό υποκείμενον' νομίζω ουδέν χειρών
είναι τών άΛΛων. — αίτίαν έχω μισόδημος είναι (Πλ. ΠοΛ.
Η, 566)—ούδενός ύστεροι γνώμη (εφασαν) φανήναι (θ.
Α'. 91).—έγώ γάρ Αθηναίους <ρημϊ σοφούς είναι.—άνάΛ-
χιδας ήγειτο είναι αύτους (2.).—τήν πόΛιν όντως ήγήσω
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πολέμου έργαστήριον είναι (Ξ. 'Ελλ. Γ', δ', 1 8).—οϊτινες
αυτόχθονες tirai φαμεν ( Ισ· Συμμ. ιζ').

§. 4 4. Οταν δε υποκείρ.ενον τοϋ απαρεμφάτου ήνας τό άν-
τικείμ,ενον τοϋ ρήματος τής κυρίας προτάσεως (§. 10), το'τε,
ελξεως καί άφομοιώσεως νόμω, τίθεται συνήθως τό κατηγο-
ρούμενον ομοιοπτώτως αύτώ' εδέοντο Κύρου ώς προθυμοτα-
του προς τόν πόλεμο ν γενέσθαι (3. Έλλ. Α', έ, 2)* καί πάν-
τοτε σχεδόν ούτως, όταν προηγήται γενική μετοχής ôot,a-
στιχοϋ, λεχτιχοϋ % τοιούτου τινός ρήματος' τών δοχούντων
σοφών είναι (Π).).—τών φασχόντων δικαστών είναι
Μένει δέ ώς αμετάβλητος φράσις τό είναι τι' τών δοκούν
των τι ιίναι (ΠΧ Γορ. 472).— άχδρί οίο μέν ω τι είναι (Πλ.
Mer εξ. 247).

§ 4 5. Ούτω καί έπί δοτικής" ού γαρ άλλοτρίοις νμΐν
χρωμένοις παραδείγμασιν, άλλ οίκείοις, ενδαίμοσιν ίζεστι
γενέσθαι (Δ *Ολ. Γ, ς·).—Κνρος άνεγέλααεν έπί τώ χ^είτ-
τονι τοϋ >Ερωτος φάσχοντι ιϊ/αι (3. Κ. Α', ς·', ά,

34) - Ω-
σαύτως καί μή αναγχάσης έμέ χαχήν γενέσθαι περί σέ (Εύρ.
1φ. Αύλ. 4 1 85'? δπερ συμπίπτει τω άνοίτέρω γενικώ κανόνι,
οτι τό ύποκείμενον τοϋ απαρεμφάτου έπί έτεροπροσωπίας τί-
θεται κατ αιτιατικήν (§. 11).

§. 4 6._Τό αυτό Ισχύει καί περί τών προσδιορισμών* έψη-
ηίσασθε εζελβεΐν βοηθήσοντες (Δ.).— άνευ έχείνων έχασαν
γ κόντες τοΛμήςαι (Θ. Α', 91). - ού τοϋ βελτίονος σώματός
έστιν έχόντος τά σχήιιατα σγηματίζειν (Π>);—τώ μέν Α-
θηνοδώρω συνέβη διαηεΐναι τήν δύναμιν χρήματα oùx έ-
χον τ ι παρ ημών, τώ Χαβρία δέ μίαν ναυν έχοντι μόνην
έχπλεΐν (Δ. κατά Άριστοχρ. μβ').— άλλως πώς πορίζεσθαι
τά έπιτήδ εια ή ώνουιιένους όρχους ήδη κατέχοντας ήμάς
ηδειν (3. *Αν. Γ', ά," 20).

§. 17. Αλλά καί έπί κατηγορουμένου, καί έπί προσδιορι-
σμών, τών μετοχικών μάλιστα, ποικίλλει πολλάκις έν τούτοις
ή χρήσις. Δυνατόν π. χ. καί γενικής ηγουμένης νά επηται
κατ αίτιατικην τό κατη ^ορούμενον, η ο προσδιορισμός' ν&ό
τών δεομένων ιιου προστάτην γενέσθαι (Η. Κ. Π Ζ',
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23)—δίομαι ύμών χαταψηφίσασθαι Θεομνήστου, ενθυμου-
μένονς (Δ.), κτλ. 'Ωσαύτως και δοτικτΐς ηγουμένης" συμφέρει
αύτοΐς φίΛους μάΛΛον η πολεμίους είναι (Η).—ε£ειTZir ύ-
μΐν, Λαΰόντας δπΛα, εις zdr αυτόν χίνδυνον ή υ. ι ν εμβαί-
rtiv (Ξ. Κ. Π. Β', ά 1 5).—χαι Ξενία ζω 'Αρκάδι ηκ,ειγ
παραγγίΛΛει, Λαβοντα ζους άνδρας (Ξεν. Αν Α'5 β', 1).

Jo ΆντΓ/.είμενοντου 'Απαρεμφάτου.

§. Ιδ. Το άντικείμενον τοϋ απαρεμφάτου τίθεται κατά την
φύσιν τη; τών ρημάτων τάςεως εις ην άνήκεί" έπιθυμεΐν άρε -

ζής. — χρήσθαι βιΰ.Ιίοις,—τταζεΖν ζην δίν.ην.-παραΛύειν

τινά της άρχης.— διδόναι tir ι χ~ρίματα, κτΛ. Περί. άλλων
χρήσεων τοΰ άπαρε^φάτου καϊ περι τών είς αύτο προστιθε-
μένων μορίων ιό ε Σ. Π. Β.

Β'. Ί ο Α παοεμφατον ώς 'Όνομα.

§. 16. Ει μεν το άπαρε'μφατον δια του άρθρου δεν γίνε-
ται τέλειον ούσιαστικον ονομα, πλησιάζει δμως τοσούτον εις
την τούτου φύσιν, πάσαν αυτοϋ χρησιν κατά πάσαν πτώσιν
κ&ι κατά πάντα τρόπον,· έκπληροϋν ώστε δυσκόλως διακρί-
νεται.—τό Λέγειν καϊ ό Λόγος, τό ϋργ^ειν και ή άργν.

§. 20. Ως τοιούτον έκλαμβχνόμενον το άπαρέμφαζον τί-
θεται ει; τον λόγον ύποκείμενον, καζηγορούμενον, άνζικεί-
μενον, προσδιορισμός. "Επειδή δέ και ώς δνομα τιθέμενον
τά άπαρ^μφχτον δέν αποβάλλει την ρηματικην αύτοϋ φύσι ν,
διατουτο καί ε'πΐ της ονομαστικής χρήσεως δέχεται ίδιον υπο-
κείμενον, καζηγορούμενον κζΛ,

Τί? ονόματικον άπαρεμ,ωατονωςυποκείμενον
7. αι χαττηορούμενον τοϋ λόγοι*.

§. 21. Το ονοματικον άπαρεμφχζον τίθεται ύποκείμ.ενον
και κατηγορούμενον ε?ς τον λόγον, ώς και παν άλλο ονομα*
ου ζοι ηδύ εστι τό εχειν y ρήματα οΰτως, ώς àriapàr τ à
άποβάΛΛειν (Ξ. Κ. Π. Η'. γ', 42). —roùrô èizt τό άόι-
χεϊν τό πΛέογ ζών άΛΛων ζητεί ν fyjir{iΙλ. Γ op. 483).—
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τό δίχην διδόναι πότερον πάσχειν τί εστίν ή ποιεΐν (QX.
Γορ. 4-76);

Το ονοματικονάπαρεμ/^ατον ώς άντικείμενον.

§. 22. Το ονοματικόν άπαρέμφατον τίθεται άντικείαενον
εις τό^ λόγον, ώς και τό ρηματικόν, κατά τήν φύσιν της των
ρημάτων τάξεως εις ήν ανήκει' τοϋ διαλέγεσθαι άμελεΐν (Πλ.
Γορ. 4-71).—πιστεύω τω κοσμίως ζήν (Α.).—τό τελευτήσαι
πάντων η πεπρωμένη χατέχρινε, τό δε καλώς άπαθανεΐν
ίδιον τοΐς σπονδαίοις ?) φύσις άπένειμεν ( Ισ. Δημ. δ').—τό
άρχιχονς ζϊναι ανθρώπων παιδεύεις αυτούς (Ξ. Οίκ. Γ', ιδ');

Το ονοματικόν άπαρέμφατον
ώς προσδιορισμός.

§. 23. Καί ώς παντοίος προσδιορισμός τίθεται εις τόν λό-
γον το ονοματικόν άπαρέμφατον, άποοθέτως καί έμπροθέτως'
άήθεις τοΰ κατακούειν τινός (Δημ. Ολ. Α', θ').—αί κν.λώς
πολιτευόμεναι δημοχρατίαι π ροεχουσι τ ω δικαιότεραι είναι
(Δημοσθ.). — αίσχρόν γάρ τους μεν έμπορους τηλιχαϋτα
πελάγη διαπεράν, ένεκα του πλείω ποιήσαι τήν ύπάργου-
cav ούσίαν, τούς δέ νεωτέρους μηδε τάς κατά γήν πορείας
νπομένειν έπί τώ βελτίω καταστήσαι τήν εαυτών διάνοιαν
('ΐσ. Δημ. δ ). — Σωκράτης έθαυμάζετο έπί τώ εύθύμως τε
καί εύ&ίλως ζην (3. Απ. Δ, ή. 2). — τό προσταλαιπωρεΐν
τω δόζαντι καλφ ούδεις πρόθυμος ήν (Θ. Β. 53).—Κύρος
πάντων τών ήλίκων διαφέρων έφαίνετο είς τό τα\ύ μαν-
θάνειν â δέοι (Ξ. Κ. Π. Α', γ , 4).

1 ο Υποκείμενον κα\ Κατήγορουμενον
τοϋ 'Ονοματικού Απαρεμφάτου.

§. 24. Καί έπί τής ονοματικής χρήσεως δέχεται τό άπα-
ρέμφατον ίδιον υποκείμενον καί κατηγορούμενον κατά τούς
προεξηγηθέντας κανόνας, κατ* όνομαστικήν μεν έπί ταυτοπρο-
σωπίας, κατ αίτιατικήν δέ επί έτερο—ροσωπίας' αντί τοΰ
έπελθεΐν αυτοί (Θ.).—τό είναι Φίλιππον πάντων, ένα οντά,
χνριον πολλώ προέχει (Δ. Όλ. Α', γ).—διά τό τούς πολε-
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μίονς προεισεΛηΑυθέναι (Δ.). 'Ωσαύτως ή πόΛις σφων τετεί-
χισται ώστε ίγ,ανή είναι, κτλ. (Θ. Α. 91). — ή της ψυχής
<ριΛία διά το άγγή iivai και άκορεστοτέρα εστίν (Ξ. Συμττ.

U).—δια το ξένος εϊ>αι, ούκ αν ειη άδικηθήναι (Ξ. ,Απ.
Β', ά, 15);

ΊΙερι 'Άρθρου εν τω Άπαρεμψάτω.

§. 25. 'Επί γενικής και δοτικής τίθεται συνηθ«υς το άρθρον
είς το άπαρέμφατον, ως μετά τών άνωτέρω πολλά άλλα δει-
κνύουσι παραδείγματα* τοϋ δραπζτεύειν δεσμοϊο οί άεσπόται
τον ς οίκέτας εϊργουσιν (Η. 'Απ. Β', ά, 1 6).—προ ς τό με-
τρίων δεΐνθαι πεπαιδευμένος (Ξ. 'Απ. Α', β', 4). Επί ονο-
μαστικές δέ υποκειμένου και έπί αιτιατικής αντικειμένου τό-
πον επέχοντος του άπαρεμφάτου, δυνατόν να τεΟΤι η να παρα-
λειφθη τ6 άρθρον.

26. Τίς ή διαφορά της έναρθρου καί άναρθρου χρή-
σεως έν τούτοις του άπαρεμφάτου είναι δυσαποφάσιστον. (Ίδε
Είσ. rEAA. Συντ. σ. 4-84). Φαίνεται δέ ότι καί ενταύθα τΐ>
άρθρον, τά τοϋ άρθρου έκπληροϋν, αναδεικνύει το άπαρέμ-
φαιον ώς το κύριον μέρος της προτάσεως, περί ου καταφά-
σκ«ται η άποφάσκεταί τι" τό ζήΥ, %ό διαΛεγεσθαι, το θάνατον
δεδιέναι, κτλ. Ωσαύτο»ς κατ' α£τιατικην' πειρώ χατεργάζε-
σθαι τό είδέναι α βούΛει πράτζειν (Ξ. 'Απ. Γ', ς-', 4 8)."

§. 27. Παραλείπεται δέ τδ άρθρον επί απαρεμφάτου,
δταν ηναι υποκείμενον τών άπροαώπων ρημάτων' δεϊ Λέγεινy
— ού δει άνταδιχεΐν (Πλ.), κτλ. καί ενθα ώς κυοιώτερον μέ-
ρος του λόγου αναφαίνεται πολλώ μάλλον το κατ/,γορούμ,ενον
μετά τοϋ έστίν, συμπληρούμενον δια τοϋ άπαρεμφάτου* οί-
ν.ονόμου αγαθόν έστιν εύ οίχεΧν τόν εαυτού οίκον (ΞΙ. Οίχ.
Α . κέ). Τοϋτο δέ προσεγγίζει είς την ίδέαν τών απρόσωπων,
ώς ει ην προσήκει η προσήκον έστι τω άγαθω οικονομώ tv
οίχεϊν τόν εαυτού οίκον. Ούτω καί ονχ ηδύ ποΛΛούς εχ-
θρούς ϊχειν (Δ.)=δυσαρεστε'ι ("ΐδε κατωτέρω §. 30), κτλ.
Ωσαύτως παραλείπεται το άρθρον έν τω άπαρειιφάτω, καί
επί αιτιατικής, καί τότε τδ άπαρέμφατον αναλαμβάνει την
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καθαρά ν ρτημ,ατικήν αδτού φύσιν' βούΛομαι δηΛώσαι, κτλ.
(σ. m, §. 4).*

Iίερ\ Απρόσωπων βημάτων.

28. 'Απρόσωπα ρήμαζα ονομάζονται τά μόνον κατά
τον τύπον του τρίτου προσώπου σχηματιζόμενα, ή έν χρήσει
δντα τουλάχιστον, προσωπικόν δε ήτοι εμψυχον ύποκείμενον
ου δεχόμενα. Τά ρήματα ταύτα είναι έκ τής φωνής ώ καί έκ
της φωνής μαΊ. 'Εκ τούτων δε τά μεν πρώτα εξηγούσαν εν-
νοιαν του πρέποντος η μή πρέποντος, του αναγκαίου η μή
άναγχαίου, ' κτλ· δεΐ, προσήκει, χρν^ κτλ. τα δε δεύτερα
ίξηγούσιν εννοιαν, Λεγομένου, οριζομένου, αποφασισμένου
τινός, κτλ. αδεται, ένδέχεται, πέ^ωΓαι, κτλ.

§. 29- 'Ως πρός τήν σύνταξιν τά ρήματα ταύτα δυνατόν
να 6εωρ-ηθώσιν υπό δύο έπόψεις' ά. ώς έχοντα ύποκείμενον
τόν iE avx&r έζαρτώμενον Λόγον' β'. ώς έχοντα ύποκεί-
μενον τήν άφηρημίνην εννοιαν τής αυτών σημασίας.

Α'. Τα Απρόσωπα Τήματα έχοντα
ύποκείμενον τον εξ αυτών έ'ξαρτωμενον λόγον.

30. 'Επί της πρώτης ταύτης περιστάσεως, λόγος έκ τών
άπροσώπων εξαρτώμενος είναι τό άπαρέμφατον, επομένως τό
άχαρέμφατον είναι αυτών ύποκείμενον* δεΐ Λέγειν, οίον ειπείν
το Λέγειν Ιστι δέον.— τά φέρον έκ θεού καΛώς χρή φέρειν.
Καί τ à είχός, άναγκαΐον, χαΛεπόν, κτλ. μετά του έστίν,
ιδέαν άπροσώπων έξτ,γούσιν, όθεν καί δέχονται τήν σύνταξιν
άδτών ("ΐδε άνωτέρω §. 27). ούτω καί Λέγεται βροντήσαι,
πέπρωται θανεΐν, κτλ.

§. 31. Καί ύποκείμενον δε ον του άπροσώπου τό άπα-
ρέμφατον δέχεται ίδιον ύποκείμενον. Τούτο δε τίθεται κατ
αΐτιατιχην' δει αυτούς παρεΐναι (Ξ.)=τό αυτού; παρεΐναί
έστι άέον.= fi αυτών παρουσία.—χρή έ'καστον τήν εαυτού
γνώμην ά^τοφαίνεσθαι (Πλ. Π ρ. 436). Ωσαύτως καί όταν
τδ άπρόσαπον, άπ' άλλου ρήματος έξαρτώμενον, έκφέρητας
χαί αύτο κατ άπαρέμφατον* διό θνμοειδή καί πράόν φαμεν
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εκάστοτε είναι δεΐν τον αγαθόν" (ίΐλ. Ν. Ε', 951)* ουτω δε
έκφερόμενον το απρόοωπον καί υποκειμένου τόπον επέχον τί-
θεται και ένάρθρως* ορθώς ε χει τό δεΐν είναι τοιούτον (Πλ.).

§. 32. Οταν δε μετά τά ρήματα, φημί, ηγούμαι, οί~
μαι, επωνται τά άπαρέμφατα χρΆΥαι, δεΐν, κτλ. ταύτα ά-
ποτίλοϋσιν ώς εν ρήμα, ηγούμαι- χρήναι, οίμαι-δεΐν' καί
τότε ή δύναμις τοϋ προσωπικού ελκει τήν τοϋ άπροσώποι»,
καί το υποκείμενον καί κατηγορούμενον τίθενται κατ δνομα-
στικήν, ώς ή'θελεν είναι καί λείποντος τοϋ άπροσώπου" εί oit -
σθε χρήναι νμεΐς άπο.Ησαι (Λυσ.)=·:ι οιεσθε άπολέσαι-
Ουτω καί έπί κατηγορουμένου" 'ΑΛκ&ιάδης βδζΛυ^άς καί
ύβρισττ.ς ωεζο όεΐν είναι (Δ Μηδ. τ'):*

§. 33. Ύπάρχουσι δε καί ρήματα, τα οποία, ώς προσω-
πικά καί ώς απρόσωπα έκλαμ-βανόμενα, δέχονται τήν τών
προσωπικών καί τήν τών απρόσωπων σύνταζιν, κατά ταύτο-
προσωπίαν δηλ. ή ετεροπροσωπίαν' έΰόκει Ξενόφωνη βρο-
τής γενομένης, σκηπζός πεσεΐν είς τήν πατρώαν οΐχίχν (3.
Αν. Γ', α, 7).—δοκεις χ ν η πόΐιν η στρα τόπεδον η Α,ηστάς
η ν.2έπχας πράζαι αν τι δύνασθαι, εί άδικοΐεν άΛΛήΑους
(Πλ. Πο.Ι. Α, 351);—ώμοΐόγηται ό ιατρός σωμάτων είναι
άρχων (Πλ.).—όμο.Ιογεΐζαι τους άπό Αιός εύγενεστάζους
τών ήμιθέων είναι ('ΐσ. Εύαγ. δ'). *

Β τα απρόσωπα ρήματαέχοντα ύποκζίμενσν
τ y] y άγγρηυΑντιν εννοι αν τ?,ς αυτών ση μ χσιας.

§. 34·. 'Επί της περιστάσεως ταύτης τα απρόσωπα συν-
τάσσονται κατά τήν έν αυτοΐς περιεχομ-ένην εννοιαν" δει χρη-
μάτων='έσ·τι δείαΓ='έλλειψις) χρημάτων* ουτω καί όζει τών
ιχνών (Ξ. Κυν. Ε , 7)=ίστιν οσμή τών ιχνών τών λαγών*
ένδεΐ μοι χρημίτων='ί<3τι μοι ενδεια χρημάτων.—μεγάΐον
τίνος εδει σωτήρός τε αυτή (Πλ* Ν. Δ', 704).—μεταμίΜι
μοι εουΓσν=γίγνεταί μοι μετάμελ,ος τούτου, κτλ.—αύζόν
γάρ σε δει Προμηθέως ( ΑίσχύΛ. Π pou. 06,)=τέ αύτδν εχει
χρεία Προμηθέως* ούτω παοχ ΣοφοκλεΙ (Φ. 646) οζου ers
χρεία και πάθοςμάΛιστ εχει. 'Εν τοϊ; προηγουμ,ένοις fij^f
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νική γίνεται χαί ονομαστική* νυν τοίνυν ύμΐν μεΛησάτω τών
πεπραγμένων (Αυσ. κατά Νικομ. §. 30), καί έμοί μεΛήσζι
ζοντο ('Αρφ. ΠΛ. 229) το πρώτον=έστι μοι μέλησις ήτοι
φροντίς τούτου ή περί τούτου, το δεύτερον^τουτό έστι μοι
φοοντίς, κτλ.

ΚΕΦΑΛΑ ΙΟ Ν Α ΕΚ AT Ο Ν ΟΓΑΟΟΝ.
Περί Μετοχής καί τών είς τός κα\ τέος 'Ρηματικών.

Περί Μετοχής.

§. 1. Δυνάμει τής ρηματικής φύσεως συντάσσεται ή μετο-
χή, ώς και πάσα εγκλισις ρήματος κατά τό ίδιον ρήμα* ζών
έπί γης.—φοιτούν είς τά άιΰασκαΛεια.—ψόγου άφροντι-
στων.—ποΛεμών if] κακία.—Λέγων ταΰτα.—ώσπερεί ύπό
αγαθού πύκτον π Λήγεις {Π Λ. lip. 554).—Λουόμενος τήν
χε<ραΛήν. όνναμιν κεκτημένα (Δημ.), κτλ.

§. 2. Δυνάμει της επιθετικής φύσείος τίθεται εις τόν λό-
I γον ή μετοχή τριχως μάλιστα* ά. Ιπιθετ'.κώς' ê'. κατηγορη-
ματικώς* γ', παρενθετικώς.

Α'. Ή Μετοχή επιθετικούς.

§. 3. 'Επιθετικώς τίθεται είς τόν λόγον ή μετοχή συμ-
πλεκομένη ρ.ετά του ουσιαστικού, ώς καί πάν έπίθετον* ό
βερμαίνων ηΛιος, ή Λάμπονσα άκτίς, τό καιον πυρ.

%. 4. Ως δέ τά καθ* αυτό έπίθετα λαμβάνουσιν ένίοτε ου-
σιαστικού χαρακτήρα, ούτω καί ή μετοχή, ένάρθρως μεν μά-
■Χιστα, ώς ό όιώκων, ό τυχών, οί f^orr^c? οί πο Ιιτευόμενοι
κτλ. ένίοτε δε καί άνάρθρως" έρών έρωμένη à-κειΛεΐ.— Λα-
yiffi πάμποΛυ μαθών μή μαθόντος [ΤΙΛ. Ν. Ζ', 795). Συ-
χνότατα δε ουσιαστικώς εκλαμβάνεται ή μετοχή έπί τού ου-
δετέρου γένους, άφηρ-ημ-ένην εννοιαν έξηγοϋντος" τό όεάιός=
δ φόβος, zb ποθοϋν=6 πόθος, τό /3ονΛόμενον=·η βούλη-
σις, κτλ.

§. 5. Ως τί> άπαρέμφατον καί επί τής ονοματικής χρή"
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σεως δεν άποβάλλει τήν ρηματικών αύτοϋ φύσιν, ουτω καί ^
μετοχή' όθεν λέγεται ό τής αρετής έπ ι μ ε 2ο ύ μένος, ό το»C
θώρακας ποιών, ό γράμματα είδώς, οί τον θάνατον δεάιό-
τες άνθρωποι, ώς ήθελεν είναι καί το τους άνθρώπους τόκ
θάνατον δεδιέναι, κτλ.

§. 6· Δέχεται δε ή μετοχή ένατε καί όνομ.αστικην σύντα-
ξιν παρά ποιηταϊς" ό τεν.ών παρά τοις τραγικοις=τοκεύς,
κτλ. Τοιούτον παρά πεζοΐς τό οί προσήκον ζες=·ο\ συγ-
γενείς, καί μάλιστα το άν6>τέρω (§. 4) σημειωθέν ούδέτερον
γένος τής μετοχής τής ξυμφοράς τω άποΰάντι (θ. Β'. 8?)
—τή άποβάση συμφορά.—το τοϋ κρείττονος συμφέρον (QX.
Πολ.' Α'. 338).

Β'. Ή Mετογτι χατιηγορΥΐμοί τινΜς.

7. ΓΩς κατηγόρημα ή κατηγορούμενον τίθεται εις τ&ν
λόγον ή μετοχή, κατά πρώτον μετά του είναι καί τών συγ~
γενών ρημάτων" ειμί τυράννω έοικώς'—νόμος έστϊν ό βοη-
θών.—ούδαμοϋ τά μή όντα όντα έστίν (Πλ.)—νυν γάρ ευτυ-
χούσα τυγχάνεις (Σ. Η Λ. 794).—Λανθάνει ών--ενΛαάοϋ

μή φανής κακός γεγώς (Σ. Τραχ. 1 1 29).—μή περί ϊμε ψαν-
Λος έξεΛεχθής. Ούτο) καί μή προάούς ήμάς γένη (Σ. Αϊ.
588). μή σαν τόν τ1 άμα κάμ όντα σαυτοϋ πρόστροπον χτεί-
νας γένη (Σ. Φ. 772). Περιφραστικά δε ταϋτα =μή π:ρο~
δ ως, μή κτείνγις οία ουκ ολίγα τοιαϋτα δια τών μ.ετοχων?
ώς φερόμενοι γίγνονται, θαυμάσας εχω, κρύψας δχει=ϊχζι
κρυαμένον, κτλ.

§. 8. Τίθεται, δεύτερον ώς κατηγορούμενον η μετοχή
μετά τίνων ιδιαιτέρων κλάοεων ρημάτων, αΐτινες αιτοϋαι τ*]ν
μζτοχήν, ώς αί προσημειωθεΐσαι αίτοΰσι τό άπαρέμφατον (σ.
414, §. 3). Είναι δε τοιαϋτα ρήματα μάλιστα* ά. τά ενάρ-
ξεως, Λήξεως, καί συνεχείας σημαντικά' ήρχόμζθα πρώτον
άθροίζοντες (Ξ. Οίκ. Δ'. 6).—ου ποτ ε Λ'ήγει κινούμενον (Π>-
Φαίΰρ. 24*7)=ποΛεμοϋσα τόν αεί χρόνον διάγει (ΰλ.)
τά καρτερίας, άνοχής καί w-υχικοϋ παθήματος σημαντικά*
tï τις καρτεροΐ άναϋίσκων άργύριον φρονίμως (Πλ.).—φύ
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γαρ άν άνασχοίμην πΛεονεκζοΰνζας ορών ζονς άταχτοϋν-
τας (Ξ. Κ. Π. Ζ', β', 6)—ήδεζαι Λέyωr αεί (Κύρ.).—όστις
ισχυρώς χρήμασ^ ήδεται εν ϊαθι zoOzor xai δαπανώνται
ισχυρών ά· ιάσθαι (Ξ. Κ. Π Η', γ'. 4 4).

9. Είναι προσέτι την μετοχήν αιτούντα ρήματα' γ'. τα
αίσθήσεως^ γνώσεως και καζανοήσεως σημαντικά' rùr δ' ου ·
κέ τ ά*ούω, àJ.^ αυτός ήδη παρών ορώ Λα·/.εδζιμο>'ίους ή-
χο >-ζ ας (Η.).—ποΛΛάς πΛηγχς οίδα Λαμβάνων (Ξ. Κ. Π. Α .
ς-, 29).—καζενόησαν ci ποΛΛους τους Θηβαίους όντας (Θ.
Β', 3)* δ\ τά ΰείζεως, δηΛώηεως και τών τοιούτων σημαν-
τικά' άνανδρίας ενεχα δειχθήσεται ζοϋζο πιποιηκώς (Δ.)'
—τοϋτο ζό γράμμα δηΛοΐ ψευδή τήκ διαθήκην ούσαν (Δ.),
έ. τα έχοντα την εννοιαν τοϋ άγγέΛΛειν' που δήτα νυν ζών
η θανών γ άγγε'ΛΛεζαι (Σ. Τρ. 72.;; Σ-ανιώτερον δε τα ε-
χαντα τνν ε/νοιχν τοϋ νόμιζεir, Λέγειν και τών τοιούτων"
πάσι ταυ ta δεδο^^ένα ήμϊν νόμιζε (Πλ. 77ο.?. 4&0)—
πότερόν σε φώμεν νυνι σπουδάζοντα η παίζοντα (Π>7 Γορ.
4SI); ούτω καϊ ζίΰημί σε όμο.ΐογοϋντα, κτλ.

10. Πολλά τών προηγουμένων ρημάτων δέχονται και
άλλην σύνταξιν, και μάλιστα την μετ' απαρεμφάτου και την
μετά της οριστικής και τοϋ ότι ούτω, π. χ. τα γνωστικά'
οίδα γάρ άεί μαρτυρ·/\σζσθαί μοι ότι εγώ ήδίχησα οϋδένα
(Ξ. *Δν. Δ', ή, 19).—ουκ οίσθα δτιν,αί οσον σκαρδαμύττω
χρόνον πάνυ ποΛ'ις μοι δοχεϊ είναι (2. Κ. Π. Α . δ', 28);
ουχί δε άδιαφο'ρως ώ; προς την εννοιαν. Περι τούτων πα-
ραπέμπω είς τδ Σ. Π. Β. σ. Μ 5" μάλιστα δε εις την
Είσ. 'ΕΛΛ. Σννζ. σ. 605 — 609 ενθα κατά πλάτος περί
τούτου γίνεται λόγος.

Γ'. Ή Μετογτι πζρενβεττ/,ώς.

§.44. Παρενθετιχώς η μάλλον παραθετικώς υ,λΙ παρα-
ζακχικώς τίθεται ε£ς τον λόγον ή μζτοχ^ μετά πάσης κλά-
σεως ρημάτων, δταν μετά του ρήματος μεν τΐίς προτάσεως
άποτελη Ινα λόγον πλήρη, άλλα καθ εαυτήν λαμβανομένη
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άποτελή ώνεξάρτητον λσγον, χρησιμεύοντα είς πληρέστ^ρον
προσόιο^ισμόν της κυρίας προτάσεως.

§. \ 2. Τίθεται δε ή μετοχή κατ' αυτόν τον τρόπον' ά. είς

δήλωσιν αναφοράς' δούλος ων εφασν.εο ζίναι δεσπότης=
σύ ος εί δουλος=σύ εί δοϋλος και εφασκες είναι δεσπότης.
Αύτη καλείται αναφορική μετοχή' β'. είς έί,ήγησιν χρόνου'
ταΰτα ποιήσαντες έπί τάς άλλας νήσους άνά-{0ντ0 ( Hp ς-'.
9 6). χρονική μ.ετοχή=ίτ:ιΙ εποίησαν ταϋτα γ'. είς δήλω-
σιν αίτιας' όλεΐσθε δ' ήδικηκόϊ ες τον άνδρα τόνδε (Σ. Φ.
Ί 035). αιτιολογική μετο/ή' το τελικόν αίτιον δηλοϋται διά
τοϋ μέλλοντος, καί μάλιστα μετά τών κινήσεως σημαντι-
κών ρημάτων" sttî r?)r ΤΕλλάδα δουλωοόμενος ήλθε (Θ. Α',
\ 8) κατήρχεν ήδη (Κΰρο;) άναπΎιδ ών έπί τούς ίπ-

πους ή διατο^ευσόμενος ή διαν.οντιούμένος άπό τών ϊππων
(Ξ. Κ. Π. Α', ιδ', 5) κτλ. τελική μετοχή' δ', είς δήλωσιν τ Ο
πόρου καί τçόπου' ληϊζόμενοι ζώσιν (Η·. Κ. Π. Γ'7 β', £5).
—άλλα θαρρήσας λίγε (Ολ. Πολ. Ε', £50), κτλ' τροπική
μετοχή'=μετά θάρρους είπέ' έ. fie δήλωσιν ύποθέσεως'
ταΖτ'έ'χων απαντ 'έχω' (Σ.)' υποθετική μετοχή' ç'. είς δήλωσιν
έναντιώματός τίνος πρός τά ύπό τού ρήματος τής κυρίας
προτάσεως έκφερόμενα' πολλοί γαρ όντες ευγενείς είσιν κα-
κοί (Εύρ.Ήλ. 5ο1)=καίπερ οντες* έναντιωματική μετοχή.

§. 13. ΓΙολλαί των τοιούτων μετοχών, πρός άνάδειζιν
μείζονα ι γ, ς Εννοίας αυτών παραλαμβάνουσι καί διάφορα υ.α-
ταλληλα μόρια' ή χρονική, τά έντανθα, J??, κτλ. ή

αιτιολογική τά c/α, κτλ. ή ένο.ντιωματικ-ϊι τά καί,

καί πζρ, κτλ.

ΙΙερι απολύτων Μετοχών.

§. ί 4. Κατά τήν μέχρι τούδε ίξηγηθεΐσαν χρήσιν ή
roj?) συμφ&^νεΐ πάντοτε πρός τό υποκείμενον, κατηγορού.αε—
rov, άντικείμενor, κτλ, είς προσδιορισμόν τών οποίων τίθε-
ται, ή τών οποίων τόν τόπον επέχει, βουλίύσας καί τον β ου-
λευτικόν όρκυν όμόσα,ς (Σωκράτης) οϋκήθηληοεν έπιψτ,φίσαι
(3. ^kr. Α , ά, î tavzror νττονα όντα (Ξ.Κ. Π. Α'.



ΚΕΦ. ΙΗ'. ΠΕΡΙ ΜΕΤΟΧΗΣ, κτλ. 4 31

δ', 4)—ού γάρ jjàctoir αυτόν τεθνηχότα (Ξ. 'Αν, A'. I , 1 6).

§. 1 δ. 'Αλλ' έκτος ταύτης υπάρχει καί ετέρα τις χρήσις
της μετοχής, έν 7) λείπει πάσα τοιαύτη συμφωνία σεισμού
γενομένου ή έχχΛησΐα αύτη διεΛύθη (0; Ε', 45)—àljà τό
στρό<ρεον Λυθέν, τά χάρυα αου ζέπιπτεν ( Αρφ. Αποσπ. ).- 'Επί
της τοιαύτης χρ-ησεως αί μετοχαί καλούνται απόλυτοι,

Ή 'Απόλυτος Γενική.

§. 1 6. Et καί κατά πάσαν πτώσιν τίθεται απολύτως ή
μετοχή, η άπό.ίυτος δμως γενιχή, ει^αι ή συχνοτέρα καί πε-
ριφημότερα παρά γραμματικούς. Ως κα\ό·.ες περί τή^χρησιν
ττίς άποΛντον γενιχής ορίζονται, ά. το διά τήςμετοχήςσχη-
μ.ατιζό//ενον κώλον, δπερ σύγκειται έκ διπλής γενική;, πρέπει
κατά τι νά προσδιορίζνι δλόκληρον το κώλον τής κυρίας προ-
τάσεως* β'. πρέπει νά ηναι έτεροπροσ&ίπία έπί τοϋ υποκειμέ-
νου τών δύο κώλων, θεού θέΜντος, ίύδέν Ισχύει φθόνος
(Γν.). 'Ωσαύτως τιύτων Λεχθέντων (ύπ άλλου προσώπου),
άπήίθον έγώ' τοϋτο δε είς το αύτό πρόσο^πον άναφερόμενον
πρέπει νά γένη, ταϋτα ειπών απή.ίθον έγώ'

§. 1 7. Έκ της χρονικής σημαοίας όρμηθεισα ή χρησις τής
απολύτου γενικής έπεζετάθη καί εις δλας σχεδόν τάς άλλας
οσων η μετοχή είναι δεκτική, καί μή απόλυτος ούσα" άνα-
χ<ύρησάν~(ύν τ&ν εχτής Άττιχής ΠιΛοπονι ησίον, οί Σχαρ-
τιαται έβοήθουν (θ. Δ', 8) .—τούτων ον. ως έχόντων (Πλ.)
=επεί—νοσήματος μή ό'ντος, ουδέν δεΐ φαρμάχου (Πλ.
Ανσ. J220)=£'àv, η δταν μη η.

* §. 18. Ει καί ανωτέρω παρετήρησαμεν ότι ώς κανών
πε^ίτήν χρ-ήσιν της άπολύτου γενικής ορίζεται οτι πρέ-εινα
"ήναι διάφορον το ύποκείμενον τής κυρίας προτάσεως καί τό
τΐίς μετοχής, ρηματικώς Ικλαμβανομένης, πολλάκις δμώς
απαντάται άπόλυτος γενική Ιχουσα υποκε'μενον τό τής κυ-
ρίας προτάσεως η τό άντικείμενον^αύτης" βοηθησάντων ύμών
πόΛιν προθύμως προσΛήψεσθαι (Θ.Γ', 4 3. Β', 83).—προσέ-
μιζαν τώ τείχει ΛαΟόντες τού ς φύΐαχα c, àrà τό σχοτει-
vbr ού προΤδόντων αυτών (Θ· Γ', 22). *

(ΣΤΝΤ. ΠΕΡΟΔΟΣ Α'.) 9
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Ή Άπολυτός Αοηχν.

§. 19. Σπανιωτέρα είναι ή χρησις ττάποΛότου δοτικής-
Τίθεται δε καί αύτη μάλιστα" ά. εις δήΑωσιν χρόνου πζριϊόνζ0
τ φ θέρε\ οί, Κορίνθιοι έστ ρατοπεδ ενσαντο έπϊ Ακτίω (Θ-
Α', 31)—χιριϊόντι δζ τω ενιαυτω, ψαίνουσι πάΛιν οί έ'ραροι
(ρρουράν (Η. rEJJ?}v. Γ', β', 25)' β', εις δή.Ιωσιν του άι ου
Έ.Μήσποντογ ΐκοντο νόνω τρίτον ή fia ρ άεντι (Θεόκρ.).

§. 2θ. 'Εκ της οργανικής ταύτης σημασίας φαίνεται ότι ε-
λαβε τας πρώτας αρχάς ή άπόλ.υτος δοτική, διότι όχι μόνον
το Κϋρος έζεΛαυνει συντεταγμένω τω στρατεύματι παντί
(Ξ. Αν. Α', ζ', 14), τ δ ηύΑίζεσθαι έγχεχα.Ικνωμένοις τοις
ϊπποις{ζ.. Αν. Ζ', ζ', 6), κτλ. άλνλά καί τδ άνοιτέρω πζριϊόν-
τι τω ένιαυτω, κτλ. ενταύθα κυρίως ανάγεται =τώ τελευ-
τώντι έν^αυτώ καί, χυδαϊκώτερον, με το τέ.Ιος του έτους-
'Αλ,λαχοϋ δε ή αετοχική δοτική τίθεται δννάμει του ρήματος"
άπορουμένοις δ αύτοΐς προσε.Ιθών άνήρ Ρόδιος είπε (Ξ. *Αν.
Γ', έ, 8).—ήμε'ραι ήσαν τ ή Μιτυ.Ιήνη έαΑωκυίίί επτά δτε7
κτλ,. (Θ. Γ', 29)=εΙχε- τρεις ημέρας άφ ού.

Ή Άττολυτος Amarr/,^.

§. 2^. ΓΗ άπό.Ιυτος αίζιάτιχή έκ προσωπικών ρημάτων γι-
νομένη, μετά τών μορίων ώς xai ώσπερ, τίθεται κατά πρώ-
τον, εις δεΐξίνάληθινης ή ώςάληθινη; αιτίας* ώς ονν τά μεν
οιν.οι στρατζίαν ούσαν, τά δ' έορτήν, έμοϊ μεν ούδοχεΐ δια-

Αύειν τήν âs τήν πχνηγυριν (Ξ. Κ. Π. ς·', ά·, 1θ).-τούτων·

δε (ρανέντων, ούδζν ε'τι âJ.lo οίωνιζόμενοι επορεύοντο, ώς
ούδένα Αήσονχα τα τοϋ Θεού σημεία (Σ. Κ. Π. Α', ς-', 1).
f—πο.ΙΑοι τών άδζ.Ιψών άμε.Ιούσιν ως περ έχ πο.ίιτών μέν
γιγνομένους (piJcix, έ£ άδεΑψών δε ού γιγνομένους (S.'Ατι.
Β', γ', 3)=ούτως ώς ει, κτλ.

§. 22· Τίθεται" δεύτερον, ή άπόλυτος αιτιατική, γινομένη
έκ τών προεξηγηθέντων απρόσωπων ρημάτων, επί τών αυτών
περιστάσεων, έν αίς έκ τών προσωπικών συνε.θίζεται γενικ,-ή"
ού/^ ούτοιικανοί είσιν αγωνισταΧ οϊτινες, άγρυπνήσαι âéor
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•ηττώνται τούτου (Ε. Κ. Π. ΑΛ, έ, 7)=του άγρυπνήσαι.—
τους μίν γε βωμοΛογ^εύεσθαι και σκώπτζιν καϊ μιμεϊσθαι
δυνάμενους ΐύιρυεις κα.Ιοΰσι, προσήκον της προσηγορίας
ταύτης τυγχάνειν τους Ιίριστα προς άρετήν πεφνχώτας (Ισ.
περί *Αντιδόσεω<:). Ωσαύτωί άμφοτέροις μεν δοκούν άνα-
χωρεΐν, κυρωθεν δε ουδέν, οί Μακεδόνες έγώρουν επ οί-
κου, (Θ'. Α , 125). άλλα επί τούτων τών έκτης παθητικής
φωνής συνηθίο-τερος ô παρακείμενος' δεδογμένον, προστεταγ-
μένον, ζίρημενον, κτλ'άλλα καϊ ώς έζεσόμενον, παρά Λυσία.

ΤΙ Απόλυτος Όνο^αστιχη.

§. 23. fH άπό.Ιυτος ονομαστική τίθεται μεν καϊ κατ* άλ-
λον τρόπον, μάλιστα δε όταν δι' αυτής άρχίζωνδ λόγος δια-
κόπτεται μετέ.-τειτα διάτινα αιτίάν καί τρέπηται εις άλλην
σειράν* παθονσα δ ουτω δεινά προς τών cpiJτάτων, ουδείς
ύπέρ μου δαιμόνων μητίεται(Αίσχ. Εύμ. 4 03.)—Αίαν,πά-
Joii δη σ έξερωτήσαι θέΐων, σχο.Ιή μ* άπεΐργεν (Εύρ. Αποσ.
ΠαΛάμ. ή).—έκεινοι δε εΙσεΛθόντες συν τοις ύππρέταις, εί-
πεν ο Κριτίας (S. ΚΕΛ2. Β', γΛ, 22). Η άπόλυτος ονομαστική
είναι ή κυρίως καί καθ αύτο απόλυτος μετοχτ., άναγομένη
εις τά άνακό.Ιουθα, αί δε λοιπαί εισιν οίον προσδιορισμοί.

ίίερι των εις το ς χαι τ ε ο ς ρνματϊ/,ων.

§. 24. 'Εκ τών ε?ς τον μετοχικον χαρακτήρα προσεγγιζόν-
των τούτων ρηματικών τα μεν είς roc δηλουσι' ά. τί> γενό-
μενον, ηδη καί τετελεσμένον, ώς ποιητός, στατός, ύφαντός
κτλ. β . το δυνατόν γενέσθαι, ώς ορατός γ.αι άόρατος τρω-
τός κα\ άτρωτος, μετακιγητός καϊ άμετακίνητος. Καί επί της
πρώτης δέ καί επί της δευτέρας σημασίας, κατά μεν τα άλ>α
συντάσσονται ώς καί πάν άλλο έπίθετον, μετά τοϋ ιδίου ου-
σιαστικού, οίον" ά. τύπος γραπτός.—σκεύος π.Ιεκτόν. 6'.
βασιΛεΐς αιρετοί.—υπερβατόν τό περιτείχισμα (Θ. Γ'.
25), κτλ. ' .

§. 25. Δυνάμ.ει δέ της παθητικής αυτών σημασίας έκφέρουσι
το ποιητικον αίτιον κατά δοτικών ώς καί έν τοις εμπροσθε?
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περί δοτικοσυντάκτων ονομάτων λαλοΰντες ειπομεν (Κεφ.1"',
§. 33), η κατά γενικήν έμπρύθετον, οίον ά. χαίμοι εστω άρ-
ρητα τά είρημένα (Πλ. Σνμπ. 1 89)=ώς ε? μη ειρχμένα ην.—
μζτάπεμπτος υπό Κόρον (2. ^Αν. Α', δ , 3) =προσεκλημένος
β'. èazy έχείνω πάντα .Ιεχτά, πάντα δε τοΛμη-ά (Σ. Φ. 633).
θεατός σοφοϊς, άγαστός θεοϊς, ζηΛωτός άμοίροις, χζητός
εύμοίροις (Πλ. Συμπ. 197).

§. 26. Κατά δοτικ,ήν, οργανικήν υπό των ήμετέρο^ν κα-
λουμένην καί τη τών Ρωμαί6)ν άπενίκτικγί ητοι αφαιρετική
αντιστοιχούσαν, εκφέρεται καί έν τούτοις το τοΰ κυρίως ποιη-
τικού διασταλτέον οργανικόν αίτιον, οίον άΛωτά γίνεται έ-
πιμείεία χαϊ πόνω άπαντα{Μ. έν ΑυσχόΛω). 'Αλλά καί κατά
γενικήν, ώς δόξη χρήματα χτηιά, δόξα δε χρημάτων ούχ
ωνητή ('ΐσ. προς Λ\χ. β'.)

§. 27. Καί ταύτα μέν περί τών εις roc" τά δέ εις ζέος
δηλοϋσι τό δέον γενέσθαι, ciov aiziazéoç, ϊεχτέος, πραχτεος
κτλ. ΓΗ διαφορά τών εις toc καί τεος ρηματικών δε:κνύεται
προφανέστατα διά τών δύο επομένων έκ τοΰ Ξενοφώντος πα'
ραδειγμάτων* ποταμος διαβατός.— πύιαμος δια&ατέος
'Αν. Δ', δ', 1 8. Β , δ , 6)" ώσαύτως μαθητόν καί μαθητέον.
Καί έπί μέν άρσενικοΰ καί Θηλυκοΰ γένους συντάσσονται καί
ταΰτα, ώς τά εις τός καί ώς πάν άλλο έπίθετον μετά τοΰ
?δίου ουσιαστικού καθάπεο μετά τοΰ άνωτέρω διαβατέοςπο-
ταμός, πολλότατα άλλα παραδείγματα δεικνύουσιν* ού πρό
τής ά.Ιηθείας τιμητέος ά> //ρ(Πλ. Πο.Ι. ]', 595). — ποιηιέα
ή ξύμβασις (θ. Ε', 15). — τριήρεις μεταπεμπτεας (θ. ς-',
25), κτλ.

§. 28. Τά δέ ουδέτερα τούτων δέχονται διπλην τινα σύν-
ταξιν, ομαλήν τε καί άνο>μαλον. Κατά τήν πρώτην συντάσ-
σονται καί ταΰτα καθάπερ τά ανωτέρω* ώς τό διαβατεος ό
ποτχμός, ουτω καί διαβατε'ον τό νάπος (Ξ. 'Αν. ς-', έ, Ί 2).
ώς τό άφετέος ό Λόγος, ουτω καί τό νυν Λεγθεν ούχ άτρε-
τίον (Πλ. Φαίδρ. 260.) ώς τό ποιητε'α ή ζνμβασις, ούτω
καί ποιητ,ίον τοϋτο, έπ άμφοτέρων πολλάκις παραλειπομέ-
νου τοΰ συνδετι/.οΰ.
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§. 29. Κατά τήν δευτέοαν τhv άνώμαλον, φαινομένων τουλά-
χιστον, σύνταξιν, άπροσώπω καί άπαρεμφάτω ίσοδυναμουντα
τούτων και τήν σύνταξιν δέχονται' ώ; λέγεται δει πράττειν
ουτω καί πρακτέον, τών αντικειμένων τιθεμένων κατά τήν
φύσιν τοϋ περιεχομένου άπαρεμφάτου" ώ; Λέγεται δει άντιλα-
βίαθαο τών πραγμάτων, ούτω καί άντιληπτέον τών πραγμά-
των.—άποπει^ατέον τών Λόγων ('Ισ. Εύαγ. δ').=δεΐ πείραν
λαβείν τών λόγων—βοηθητε'ον τή πόλει.— τούς φίλους εύερ-
γεζητέον.—τήν πόλιν ώφελητέον (Ξ. Άπ. Β', ά, 28).

§. 30. Η τό υποκείμενον τής ενεργείας παριστώσα πτώ-
σις, τό ποιητικό ν αίτιον δηλ. έπί μέν τών άρσενικών καί θη-
λυκών τίθεται αεί κατά δοτικήν, ώ<? Ιπαινετέος ήμΐν ό ά>ήρ'
-—ώφελητέα σοι ή πόλις (Ξ. \Απ. Γ , ç , 3). Ωσαύτως δέ καί
έπί τής όμα>*·ής συντάξεως τών ουδετέρων, ώς ποιητέον μοι
τοϋτο—σφίσι άέ περιοπτέον τοΰτο (Ο. Π'. 48)'—â τοΐς έ-
Λευθέροις πρακτέα (Αισχύνης).

§. 31. Επί δέ τής άνωμάλου τών αυτών συντάςεως συνή-
θως μεν ή πτώσις αύτη τής ενεργείας τίθεται ώσαύτως κατά
δοτικήκ' σκετζτέον μοι—où ταχέως αύτοΐς βουλευτέον (Θ. Α',
72).—πΛεί<ύ γε φέρειν πώς ούά έπιχειρητέον αύτώ (2. 'Απ.
Γ', ς-', 14); 'Ενίοτε δε καί κατ αίτιατικήν, ού δουλευτίον
τους νοΰν έχοντας τοΐς κακώς φρονοΰσιν (Ίσ. Εύαγ. έ).
'Εστι δε πρόδηλον ότι ή μέν δοτική τίθεται δυνάμει τοϋ ά-
ποσώπου, ή δέ αιτιατική δυνάμει τοϋ άπαρεμφάτου" τό ού
βουλευτέον αύτοΐς=ου προσήκει αύτοΐς βουλεύεσθαι ή βου^
λεύσασθαι" τό ού δουλευτέον τούς νοΰν εχοντας=ού δει τούς
νουνεχείς δουλεύειν τοις άφροσι. Παρά δέ Θουκυδίδη (Η', 65)
άπαντώνται άμφότεραι* Λόγος τε έκ τοϋ φανερού προσείρ-
γαστο αϋτοΐς ώς ούτε μισθοφορητέον ειη άλλους ή τούς
στρατευόμενους, ούτε μεθεν,τίον τών πραγμάτων πλείοσι
ύ, πεντακισχι\ίοις.

§. 32. Ενικά τινα παρ 'Αττικούς, είτε διά τό μεγαλοπρε-
πέστερον, είτε πρός ίπίτασιν τής εννοίας, Ικφέρονται πλη-
θυντικώς" ταΰΓα==τοϋτο, £?£π·ά=δεινόν, θάτερα, μηδέτερα,
(Πλ. Θ. 187. Φιλ 43)=θάτερον μηδέτερον. Τό αυτό συμ-
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βαίνει παρά τοΤς αύτοΐς 'Αττικοις ένίοτε καί έπί τών εις roc
καί rf'oc ρηματικών, ώς αδύνατα ποΛεμεϊν (Θ. Α', 59)=
αδύνατον.—ποΛεμητία (Θ. Α', 79. 88. ς·', 50)=πολεμη-
τέον.—έπιγ^ειρητέα εϊναι [Q. Α', 1{8. Β', 3).—ου;
(συμμάχους) ού προδοτέα τοις Άθηναίοις, ουδέ δίκαις καϊ
Λόγοις διαχριτεα, àJJà τιμωρητέα ε)· τάχει χαϊ παντϊ σθε-
γει (θ. Α', 89).^—-ουνεκποτέα σοι χαι ζην τρύγα ('Αρφ. ΠΛ.
\ 036).—ού γυναικών οϋδεποτ εστ ήασητεα ήμϊν ('Αρφ. Λ.
450)=ήττονας είναι γυναικών=ήττάσθαι η νικασθαι ύπο
τών γυναικών. Εγιναν δέ τοιαύτα ρηματικά έκ πάντων σχε-
δόν τών ρημάτων, ώς άγωνιοτέον, βαδισζεον, Ιζεον, καί ί-
■ιητέον, ψεκτέον ώφεΛηζέον, κτλ. Καί συντάσσονται μεν, ώς
εϊπομεν κατά τά ρήματα έξ ών σχηματίζονται, ζητήσεως
δέ άξιον δια τί παρά τών αρχαίων γραμματικών θετικά ε-
πιρρήματα ονομάζονται ταϋτα.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΑΕΚΑΤΟΝ ΕΝ Ν AT ΟΝ.

Περί Χρονών του Ρύημψτος.

§ 4. Χρόνοι του ρήματος εν τη γραμμανικη Ονομάζονται
οί Ιδιάζοντες αυτώ σχηματισμοί προς δήλωσιν του τμήμα-
τος του φυσικοϋ χρόνου, του παρόντος του παρελθόντος, η
τοχ> μίΛΛοντος, καθ 8 υποτίθεται το .ύπο του αύτοϋ ρήματος
σημαινομένον* γράψω, έγραψα, γράψω. Είναι δέ οί χρόνοι £κ
τών κυριωτέρων χαρακτηριστικών τοϋ ρήματος* δθεν παρά
Γερμανοις χρόνου σημαντική λέξις ονομάζεται το ρημα
(Zeitwort).

Χρόνοι TfjçOριστίχνίς Έγχϊλισεως.
Ό Ένεστώς.

§. % 'θ ένεστώς δήλοι εν γένει, ώς καί το ονομα δεικνύει,
τδ παρόν η ώς παρόν παριστάρ-ενον. Τίθεται λοιπόν' ά. εις
δήΛωσιν καταστάσεως πάθους η ένεργείας συγχρόνου zfj στιγ-
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μη καθ1 ην ο λαλών ή γράφων έζηγεΐται. Και ή κατάστασις
λοιπον καί ή ενεργεία παρίσταται η ώς άρχομένη" ανατείλει
ô ήλιος' η ώς άρξαμένη, αναπτυσσόμενη, διαρκούσα χ αθ
οτιγμ/nv δ λόγος γίνεται καί ούπω παύσασα' Zfj, ενδει, γρά-
ψει, -κινείται ουτω καί πιέζεται, τήκεται, κτλ. β'. δήλω-
σιν τον άπολύτως, αιωνίως χα\ άπεριορίστως ύπάρχοντος,
οννεχομενον και τοότον πρός τήν στιγμήν τον παράνιις' ε-
στι θεός'—ô θεός τε καί τα τοϋ θεοϋ πάντη άριστα έ'χει
(□λ.), γ', είς δηλωαιν τον κατ1 εθος επί ώρισμένου χρόνου
έπαναλαμβανομένου' Ô (πλο"ϊον) είς Αήλον οί 'Αθηναίοι πέμ-
παυσιν (Πλ. Φαιό. δΒ^χατ' ετος δηλ.

§. 3. Τίθεται* δ . είς δήλωσιν τοϋ προ πολλού μέν γενο-
μένου, αλλ" έπί το ζωηρότερον ώς παρόντος παρισταμένου*
—Α ιόνυσος 8ν τίκτει πόθ ή Κάδμου κόρη (Ευρ. Β', 2),—
Λαρείου καί Ήαρνσάτιδος παίδες γίγνονται δύο (3. Δ', έ,
4 4)* ούτος καλείται ιστορικός ένεστώς' έ. είς δήλωσιν τοΰ
άνενδοιάστως προσδοκωμένον' γίγνζι γάρ άνήρ μέγιστος
('Αρφ. 7ππ. 1^8), η του άφεύκτως καί πάραυτα γενησομέ-
νου' εί δέ (ρησιν ούτος, δειζάτω καί παρασχέσθω, κάγώ
καταβαίνω (Δ. Παραπδ. θ'.)' ς . είς δήλωα\ν ιοϋ σκοπου-
μένου' παΐδ άποκτείνεις' ούτω 7Γ£/#ΰ:=προαπαθώ πεΐσαι'
ί?ί<?ό?'α*=προσφέρειν" ζυμμαχίαν διδόναι, μάλιστα έπί με-
τοχής* Λακεδαιμόνιοι δίδοντες είρήνην καί συμμαχίαν. (θ.
Δ', 19). Περι τής άνωμαλίας τοΰ ήκω, οϊχομαι, κτλ. ιδί κα-
τωτέρω έν τω περι Παρακειμένου.

Ό Παρατατικός.

4. rO παρατατικός είναι προς παρελθόν ο,τι δ ένε-
στώς προς τό παρόν, κατά πάσαν ώς εγγιστα χρήσιν αύτοΰ
τιθέμενος* ά* σημαίνει κατάστασιν η:ις ήρχιζεν \ ύπήρχεν,
η ένέργειαν ητις έγίνετο κατά τι σημεΐον τοϋ παρελθόντος
χαζά συνέχειαν άδιάσπατον καί άνεπτύσσετο συγχρόνως
πρός τινα άλλην άνέτειλλεν ô ήλιος'—έπί Κέκροπος καί
τών πρώτων βασιλέων ύ) 5Αττική κατά πόλεις ώχειτο, χαί
αυτοί έκαστοι έπολιτζύοντο καί έβουλεύοντο (Θ. Β', 4 5)' β\
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τό ώς σταθερόν έθος καί ώ: ε'ζις προσώπου τινός έπί τίνος
χρόνου τοϋ παρελθόντος παριστάμενον' όστις άφιχνζΐτο τών
παρά βασιΐέως π^ός Κϋρον, πάντας ούτω διατιθεις άπε-
πέμπετο, ώστε. κτλ. (Ξ. 'Ατ. Α', ά, 5).

§. 5. Σημαίνει' γ', ο παρατατικός τό πολλάκις καί συνή-
θως έπαναλαμΟανόμενον' Σωκράτης, ώσπερ έγίγνωσκεν,
cur<i>c ελεγεν (&..'Αντ. Α', ά, 4).—acat αύτώ φρουρίω οί Α-
θηναίοι έχρώντ·*, ότε πόλεμος καταλάβοι (Θ. Β , 1 5)=α-
σάκις—Σό Ιων έν άπασιν οί ς è νίβει νόμοις . . . (Δ.).—rà
πολλά διημερεύομεν μετ' αύτοΰ Πλ. Φαίδ. 59). — IIΟ US
bcissious ord nui! riment le i oar avec lui" Τίθεται δ'.
είς δήλωσιν τοϋ σκοπουμένου' Φίλιππος *Αλόννησον έδίδον
(Ai<s%. Κτησ. \ ούλετο διδόναι ί. είς διήγησιν ιστο-

ρικών γεγονότων ένθα κυρίθ)ς αρμόζει ό αόριστος.—παρελ-
θόντες οί Αθηναίοι έλεγον τοιάδε (Θ. Α', 72), κτλ. "ίδε κα-
τωτέρω έν τω περί Αορίστου.

Ό LJ αρακείμενος.

6. Γ0 παρακείμενος παριστά τό τετελεσμένον ώς πρός
τό παρό^, καί συνήθως ώς σωζόμενον αποτέλεσμα* εύρήκα-
μεν 8 πχλαι έζητοϋμεν.—τών ποιητών τίνες τών προγεγε-
νημένων ύποθήχας ώς χρή ζην καταλελοίπατιν ('ίσ. πρός
Νικ. ά)—εχουσιν άφειμένας.—οικήματα ώχοδόμηται (Ξ.
ΟΙκ. θ', 5).—ταΰτα καί μεμαρτύρηται ύμΐν και έπιόέδεί-
κται (Δ. πρός Βοιωτόν ύπέρ προικός μητρώας)' β .——ούδε τό
όφλημα πάν υπέρ αύτής έκτέτισται άλλ ετι καί νϋν ο
Πάμφιλοο όφείλων τω δημοσίω έγγεγραπται (Δ. αυτόθι, γ ).
-—άριστάν έστεφαν ^μένους (3. Κ. Π. Γ', γ . 59). Ιδε καί
κατωτέρω έν τω περί Αορίστου.

§. 7. ?Ως δε πολλοί ένεστώτες προσέλαβαν κχί παρακειμέ-
νων σ/ϊμασίαν, οίον φεύγω—οιύγω καΙ=5?μί φύγχς ήτοι έ-
ξόριστος, νικώ=νικώ καί=νενίκηκα, ήτοι «?μί νικητής, ή* ω
=ερχομαι καί—Αήλυθα, ειμί παρών* οιχομαι=χπέρχρμ.*ι
καί=άπελήλυθα—ωχετο φεύγων = είναι φευγάτος, ούτως
άπ εναντίας πολλών ρημάτων παρακείμενοι μετέπεσαν εις
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«τημασίαν ένεσζωζος. Τούτων δέ τών βημάτων οί ένεστώτες
ητοι είναι άχρηστοι, τοις Αττικοϊς, παρ οίς λέγεται δέδοιχα
και δέδια, έγρήγορα, εΐωθα, κτλ, άντί δείδω κτλ. η εχουσιν
Λλλην σημασιαν* ιστημι=νταίνω, εστηκα=στίκίό' χτώ-
μαι = αποκτώ (acqueni), ν,ίχτημαι = εχω ίδιοκτησίαν
(iJOSSÔdei )* χέχζησό ζε αυτός τάχερ αύτός Ιχζησαο, κτλ.
jfHp. Ζ', 29)=j )U!SSûz donc vous seul du bien que
vous avez acquis etc.

Ό Ύπερσνντελικος/

§. 8. rO ύχερσυντε.Ιιχός παριστδί κατάστασιν η ένέργειαν
τελειωμένην έν τω παρελθόντι πρό τίνος άλλης* έδηωσαν
της Άζζίχής ζά ζε χρότερον τετμημίνα χαί εί ζι ΙοεΖΛαστη-
χει, ν,αϊ όσα έ>· raie είσβοΛαΐς χαρεΛέΑειχτο (θ. Γ ,

26J* καί περιφραστικώς* ου.τω ?} r^fte δρόμους χεριε-

ΛηΛυθόΐε ηστην, χαλ εισέρχεται Κ.Ιεινίας (Πλ. Εύθυδ. 273).
Εν τω έςης παραδείγματι έναργέστατα δεικνύεται ή διαφο-
ρά του χχραχειμένου καί ϋχερσυντεΑιχού' η γε μεν θύρα ή
■εμή àyécd/.zo μεν άηχου χαϊ χρόσθεν είσιέν αι ζ φ δεομένω
ζι εμού, άνέωχται δε χαϊ νυν (Γ. 'ΕΑΛην. Ε', ά, 14). Είσί
δέ καί οί διορθοϋντες άνεωζεται. 'Αλλαχοϋ δέ πολλοί παρα-
τατικοί μετατρέπονται υπ& τών κριτικών εις υπερσυντελικούς"
ήχτο, άντί ηχτετο, χαρήγγε.Ιτο, άντί χοιρηγγέΑ.Ιετο, ίχαΛύ-
χτετο, άντί έχεχίΛυχτο' ουτω χαρώξυντο, έτετράχυνζο κτλ.

§. 9. Οί ύπερσυντεΛιχοΧ τών προσεσημειωμενων ρημά-
των, τών οποίων οί παρακείμενοι κατήντησαν ώ; ενεστώτες
εκλαμβάνονται, φυσικώ τω λόγω, ως χαραζαζιχοϊ, έδεδοί-
χειν=· έφοβούμην.·— ζυννοησας αυτόθι εωθέν ζι είσζήχει
σχοχών (Πλ· Συμ. 220).:—άεί γάς δή χχ\ ζής χρόσθεν η-
μέρας εΐώθειμεν φοιταν (Πλ. Φαιδ. 59).—ό θυρωρός δσχερ
είώθει ύχαχούειν (Πλ. αύτόθι)=\β jeôlier qui nous in-
troduisait ordinairement.

Ό 'Αόριστος.

§. 10. Ό àόρισζος τίθεται εις διήγηση παρελθόντων πραγ-
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μάτοίν, ε'ίτε καθ* ίστορικήν συνάφειαν, εί'τε καθ' εαυτά θεω-
ρουμένων, άπολύτως καί άσχέτως προς τ& παρόν' ώς ήθροί-
σθη Κύρω τό* ΕλΛηγικόγ, ότε έπι zàr άδελφο.ν Άρταζέρ-
£ηγ έστρατεύετο, χαϊ οσα èr τη άγόδω ίπράχθη7 χαϊ ώς -ή
μάχη έγένετο, χαϊ ώς ό Κϋρος έτελεύτηιεν, èv τώ εμπρο-
σθεν λόγω δίδήλωται (Η. Αγ. Β , ά. 4).—οίμός πατήρ Κέ-
φαλος έπείσθη μεν υπό Περικλέους είς ταΰτηγ την γην. à-
çpιχ,έσθαι, ετη δε τριάκοντα ωχησεν (Λυσίας κατ 'Ερατ.
δ .) — ώς τό άρχαΐογ έκτίσθησαν αϊ πόλει (Πλ. Ιππ.
Μ, 285).

§.4 4. 'Εκτου πρώτου τών προηγουμένων παραδειγμάτων
δεικνύεται οτι έν τ?ί διηγήσει μεταξύ τών άορίστωγ παρεμ-
βάλλονται καί παρατατιχοί. Αλλ έκαστος τούτων φυλάττει
την εαυτοϋ φύσιν, ο μεν αόριστος παριστών τ6 πράγμα συ-
νεπτυγμένον καί ώς άταξ τελεσθέν, άνευ διαρκείας, h δε πα-
ρατατικός κατά παράτασιν, πλατύτερον καί περιγραφικώτε-
ρον, ουπω πάντη τετελεσμένον, άλλ' έν παρατάσεΓ το έστρα-
τεύετο δηλοϊ την στρατείαν ακόμη έν κινήσει, το δε έγένετοr
έτελεύτησε, κτλ. παρίστανται ώς εις έν σημειον συγκεντρω-
μένα, ώς γενόμενα. Εν τω άορίστω θεωρείται το πράγμα ως
έκ του τέλους της χρονικής γραμμής, έν δε τώ παρατατικό
ώς έκ τής αρχής' έτελιύτησεν ô Σωκράτης, έτελεύτα ό Σω-
κράτης.

§.4 2. θαυμασίως άναφαίνεται ή διαφορά του παρατατι-
κού καί αορίστου έν τω επομένω παραδείγματι τοϋ Θουκυ·
δίδου" τάς τε ονν προσβολάς εύτρεπίζοντο, καί άλλως έν-
διέτριψαγ χρόνον περϊ αυτήν (Θ. Β', 48). Ουτω (Θ. Α,
94)' Παυσανίας έκ Λακεδαίμονος στρατηγός των Ελλήνων
ε£επέμ<ρθη μετά εϊγ.οσι νεών άπό Πελοποννήσου' <fuνέπλεον
δε καϊ 'Αθηναίοι τριάκοντα ναυσίν, καϊ τών άλλων ζυα-
μάχων πλήθος' ίνθα παρεντίθεται καί ο παρατατικός, ση-
μαίνων την διαρκούσαν ένέργειαν τών 'Αθηναίων έπί της ς"Ρα"
τείας τών Λακεδαιμονίων. 'Ωσαύτως δέ, αυτόθι, έν τή συνε-
χεία της διηγήσεως μετάξι» πολλών άορίστων παρεντίθενταν
παρατατικό! έπί τ φ αυτώ σκοπώ" έστράτενσαν, χατεστρέ-
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ψαντο, ίζεπολιόρκησαν, ηχθοντο, ήζίουν, μετεπέμποντο,
επννθάνοντο.

§. 4 3. Άλλ' ούίεν ήττον τίθεται ό παρατατικός χα5, καθ'
Ιαυτόν ένθα κυρίως ήρμοζεν αόριστος, κατά τα προσημειω-
θέντα' ώζ- άδεώς και γενναίως (Σωκράτης) Ιτελεντα (Πλ.
Φαί*. 58). Γίνεται δέ τούτο συνηθέστερον επί τών δηλούν-
των εναρξιν πράξεως η πράξεων, καί μάλιστα όπου άπαιτεϊ-
ται χρονοτριβή καί κόπος* διε'βαινον τά δρια (Ξ. Κ. Π. Β',
ά. 1), τ ο ντο ποιήσαντες οί Πλαταιής ες τ ε τάς 'Αθήνας
άγγελον επεμπον καί τους νεκρούς ύποσπόνδονς άπέδοσαν,
τά τ' εν τηπόλει ν,αάίσταντο πρός τά παρόντα ήεδόχει αν- _
τοις (θ. Β. 6). — παρελθόντες οί 'Αθηναίοι Ι.Ιεγον τοιάδε
(0. Α', 72)* το αυτό δέ άλλαχοΰ κατ'αόριστον" παρελθόντες
δε τελευταίοι οί Κορίνθιοι έπεΐπον τοιάδε. (Θ. Α', 67).

§. 14. Καί κατά τούτο μ.έν διαφέρει δ άόριστος του πα-
ρατατικού. Σημαίνων δέ τό γενόμενον μόνον έν τώ παρελν-
θόντι δ αόριστος διαφέρει καί τοΰ παρακειμένον όστις φέρει
τό γενόμενον ε?ς τό παρόν, ώς άποτέλεσμα σωζόμενον συνή-
θως θεωρών αυτό* εκτισται ή οικία καί εκτίσθη ή οικία.—
ώκοδόμηται χαί ώχοδομήθη.—πάντα πεφρακται, κτλ. (Άρφ.

Σφ. 351 )=t 3us Jes trous sont bouches, "ΐδε §.6.

* §v;iô 'Αλλά, παραμελουμένης Ινίοτε τής Τριβολογίας,
ή τοναύτη διαφορά δέν τηρείται, τιθεμένου καί αορίστου ενθα
κυρίως νιρμοζε, κατά τα προηγούμενα, παρακείμενος. Ούτω,
re. γ. παρά Θουκυδίδη άναγινώσκεται (â', 93) rouro) τω τρό-
πω οί 'Αθηναίοι τήν πόλιν έτιίγισαν èv ολίγω χρόνω, καί
6μω<τ τά τείχη, το άποτέλεσμα τοΰ τειχίζειν, έσώζοντο έπί
Θουκυδίδου, όστις παρακατιών λέγει και δήΐη ή οικονομία
ετι κα\ νυν εστίν ότι κατά σπονδήγ Ιγενετό' οί γαρ θεμέ-
Jioi παντοίων Λίθων υπόκεινται.—θησαυρούς κατέλιπον
(2. * Απ. ς-'. 4 4) —<γανήσομαι μηδένα μεν πώποτε άδι-
κήσας, πλείονςδε καί των πολιτών κα\ τών άλλων 'Ελλή-
νων ευ πεποιηκώς χλ\ μείζους δωρεάς εκάτιρος δεδωκώς
η σύμπαντες οί προ εμού βασιλεύοντες ('ΐσ. Νικ. θ'.) ΓΩσαύ-
^τως καί έκ τοΰ έναντίου' τίθεται δηλ. δ παρακείμενος ση-
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μαίνων τό προφανώς ού σωζόμενον* α σοι τύχη χέχρηχε, ταΰτ'
άφε'.λετο (έκ τών άδηλων Μενάνδρου). Τοΰτο Χ£έμαται έκ
του σκοποΰ τοΰ γράφοντος, κρίνοντος άνχγκαΐον νχ τηρήσγ;
άκριβορρημοσύνην ή ουχί.

§. 1 6. Τίθεται προσέτι δ αόριστος κατά τιν« άνώμαλον
φαινομένην χρήσιν" ά. εις δήλωσιν του συνήθως γενομένου
έπί τοιούτων περιστάσεων, οποίας Ιξ-ηγεϊ τό υπ αύτοΰ ώς ά-
παξ γενόμενον Ικφερόμεν ον" τάς τών φαύλων συνουσίας ό λί-
γος χρόνος διέλυσε ( Ισ. Δημ. ά), κτλ. έν τω Ιπομέ/ω πα-
ραδείγματι δεικνύεται ή χρήσις αύτη Ιπιφανέστερον, πχρχτι-
θεμένου καί τοΰ Ινεστώι ος' ô τύρανος* ζαΐς μέν πρώταις ή-
μέραις πρςσγελά τε και ασπάζεται πάντας, ύττισχνεΐταί τε
πολλά και ιδία δημοσία χρεών τε ήΧευθέρωσε χαί γήν διέ-
νειμε δήμω τε και τοις περ\ έαντόν, χαϊ πάσιν Ζλεώς τ ε και
πράος είναι προσποιείται (Πλ. Πο.Ι. Η', 566).

* §. 17. Τίθεται β', ο αόριστος, οίον κατ* άνώμαλον χρή-
σιν έπι πρώτου προσώπου εις δήλωσιν οχι προγενεστέρας ε-
νεργείας ή καταστάσεως, άλλά διαθέσεως έν τ ç στιγμή τοΰ
παρόντος αναφαινομένης' ώ γαβέ, και αύτος έμαντοΰ νυν δέ
κατ έκλασα (Πλ. Ν. Γ', 686) =κχταγελάσat με δεϊ. Αλλ ή
διάθεσις αύτη έννοεϊται ώς πρώην ετοιμαζομένη" ούτως έγί-
λασα, Ιπήνεσα, ήσθην, ίδιζάμην, άπέπτυσα, κτλ. παρά δρχ-
ματικοΐς. Τοιοΰτόν τι φαίνεται και τό παρ* ήμϊν παρά τίνων
έν τοις χαιρετισμοίς έθιζόμενον, σ έπροσκύνησα, δπερ οίον
τετελεσμένον έκφέρει τό \ΰν γενόμενον.

* §. 4 8. Τίθεται" γ . έπί άποφατικής Ιρωτ^σ^ως διά τοΰ
τί ου; ήτις, θαυμασμόν δηλοΰσα διά τ£ μέχρι τούδε δέν ε-
γινε τό περί ού δ λόγος, παρεμφαίνει προσταγήν Svtovov ϊνα
γένη' τί ούχί και έμοί αύτον εκφιασις τίς έστιν (Πλ. Γοργ.
ί 03);=φράσον. — τί ούχ άποκρίνει (Πλ. Γοργ. ί6#)=ά-
ποχρίνου.—- τί ούκ άπεκρίνατο (Πλ.);=άποκρινάσθω—τί
ούκ ίκαλίσαμεν',=χ.χ\ί<3ωιι.εν. Τό αυτό δέ xal δι ένεστώτος

Ινίοτε' τί ού καλοϋμεν δήτα ('Αρφ". Α. 4 4 05);-τί ού />χ-

δίζουεν παρ' αυτόν (Πλ. Πρωτ. 3l4);

* §. l9.vOji ανώμαλος, άλλά κανονική φχ(νετ«ι ή χοήσις



ΚΕΦ. ΙΘ'. ΠΕΡΙ ΧΡΟΝΩΝ ΤΟΥ ΡΗΜλΤΟΣ. 4 43

του αορίστου ίν τοις έβασΙΛευσεν, ϊσχυσεν, έτυράγγησεν, έ-
6ο·!>Λενσεν, ηγήσατο, κτλ. διότι, ει καί το εΰασίΛευσε δεν
σημαίνει έχζΛείωσε τό βασιΛεύειν, ώς τδ έτελεύτησε σημαί-
νει ετε.Ηίωσε το ζην, σημαίνει δμως έτεΛείωσε τόν ίδιωτι-
κόν βίοΥ χαι μετέβη εις τον βασιΛιχόν' κατέστη είς την
βασιΛείαν Αρταξέρξης (Έ. Αγ. Α', ά, 3), κτλ δπερ εις τον
χαρακτήρα τοϋ αορίστου άνάγεται. ΐδε πλατύτερον περί
τούτου Είσ. 'ΕΛΛ. Συγτ. σ. 5^3=5^4.*

Ό Μέλλων.

§. 20. cO μεΛΛων σημαίνει άπλώς μέλλουσαν ινέργειαν η
κατάστασιν* ει τοϋτο ποιήσομεν, ραδίως τα επιτήδεια εξο-
μεν, δσογ χρόνον έγ τΐ\ ποΛεμία έσόμεθα.—εσται ποτέ, ότε
δεήσει (3.).—άποΛώ τόγ άνθρωπογ (Άρφ. Π Λ. 68).—τί
διαφέρουσιν1 ... ει γε πεινησουσι χαι διψησουσι καί ρι-
γώσουσι χαι μοχύήσουσιν έχοντες (Η. Απ. Β, ά, 1*7);—
χρηστός εσιι εάν χέρδη νομίξης δι ών ευδοκιμήσεις, à.l.là
μή Jt ώγ εύπορήσζις ( Ισ.).

§.21. Ο μέΛΛων της οριστικής εκπληροΐ πολλάκις τα
της προστακτικής, έκφέρων ώς άφεύχτως γενησόμενον τό δέον
γεν.έσθαι προς ταϋτα πράξεις οίον αν θέ.Ιης. Κατά άποφα-
τικην Ιρώτησιν Ικφέρει εντονον καί αύστηράν προσταγήν' παΐ
δες ού οχέψεσθε (Πλ. Συμ. 242);—ούχ αποδιώξεις σαν-
τόν από της οΙνΛας (Αρφ. Ν. 4%98)\ 'Απαγόρευσις έκφε'ρεται
ωσαύτως διά του μεΛΛοντος καί του οπωο μή' σκόπει μή ε
ξαρ> ος εοει â νυν Λέγεις (Πλ. Εύθνδ. 285) καί δια του ού
μή (σ. 100, §. 4).

Ό Περιφραστικός Μέλλων.

22. Διά τοϋ ρήματος μέΛΛω καί του απαρεμφάτου κατά
με'ΛΛοντα, ένεστωτα, σπανίως δε κατ* άόριστον σχηματίζε-
ται περιφραστικός μεΛΛων, δηλών τδ νυν με^ετώμενον 'ίνα
τελεσθώ* οισθα οϋν δ μίΛΛεις νυν πράττειν (Πλ. Πςωταγ.
S12);—ώο έγώαρα εξαπατήσας ΰμάς μζΛΛω άγειν είς Φά-
<7ΐν (Η. 'Ar. Ε', ζ', 1).—μΐΑΛω ύμάς άιδάξειν (Πλ. ΆποΛ
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21)—εί μίΛΛει κακός γενέσθαι (Πλ.). Ύ^μεΛΛοτίΛεστογ
τούτο, δια του παρατατικού η άορίστου της οριστικής έξη-
γούμενον, μεταφέρεται έκ τοϋ "ένεστώτος εις τδ παρελθόν"
ενεθυμοννζό οί "ΕΛΛηγες ότι άγοράν ουδείς έτι παρίζειγ-
îfueJjiΙεν (Ξ. 'Αν. Γ , 2).—'ερέΛΛησαν εκπΛεϊν ( Ιΐ.) Εκ
τούτου δέ έν τ-fl συνηθεία, τοϋ θίΛω επί μελλοντικής εν-
νοίας λαμβανομένου, θέΛω Λέγει, θίΛω ειπεί, θίΛω τρώγει,
θέΛω φάγει. Προφανώς δέ διάφορος ή βουλητική έννοια" οίΛιι
>-ά φάγη.

Ό Μετ οΐίγον μέλλων»

§. 23. Ο χρόνος ούτος μεταφέρει τδ έντελές ε?ς το μ.έλ-
λον, σημαίνει δτηλ. ότι ή δείνα ενέργεια εσται τετελεσρ.ένη καν
έτοιμος έν ώρισμέντ} στιγμή τοϋ μέλλοντος, έν φ δ άπλοϋς
μίΛΛων σημαίνει ένέργειαν έν άορίστω χρόνου στιγμή γενη-
σομένην. Εί'αύ λοιπδν ό έντεΛής μέΛΛων, ώς το ïtsturum
ex actum τών Ρωμ,αίων. ΓΩς το άγαγέγραπζαι=ΧΊζγζγρζμ.-
μένον εστίν, ούτω τδ άχα^£7"^ά^£Γαί==άναγεγραμμένον ες-αι
ούτω προσζεζάζεζαι, ζεζιιιήσεται, ΛεΛύσεζαι, κλ·

§. 24. Ωσαύτως δηλο"ϊ καί προγενεστέρας πράξεως διαρκές
άποτέλεσμα' κεκΛήσεται, μζμνήσεζαι, μνήμα καζαΛεΛείψε-
ζαι (Θ, Β', 64); ΛεΛίζεζαι (ί1λ.)=διατελέσει λεγόμενον. Έν
δέ τοις εις oj ρήμασιν έκφέρεται ούτος περιφραστικώς διά της
μετοχής καί του μέλλοντος τοϋ είναι δίκην έσεσθε είΛηφυ-
τες, ώ; δίκην είλήφατε, παρά δέ ποιηταΐί καί διά τοϋ άορί-
στου" σιωπήσας έσει, Λυπηθείς έσει (Σοφ.) κλπ. 'Αλλά καί τε-
θνήξω και ζεζεΛεσμίνον έσζαι. Περί τοϋ χρόνου τούτου ίδε
Σ. Π. Β', καί Κοραήν ('ίλιοδ. Β', σελ. 63), &ς προσπαθεί να
δικαιολογήση τδ παρά τών γραμματικών εις τον χρΛον τού-
τον δοθέν ονομα Μετ όΛίγον μέΛΛων.

0? χρόνοι τών άλλων Έ^χλεσεων.

§. 25. Οί χρόνοι τών άλλων έγκλίσεων φυλνάττουσι μεν έν
γένει τδ έν τίρ όρισζίκή αυτών σημαι^όμενον, άλλά κατά τήν
φύσιν τών διαφόρων έγκλίσεων Τδ αγωμεν π. χ. σημαίνει
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χίνησιν κατά διάρκειαν, ώς καί τό άγομεν, αλλ' εις προσδο-
κώμενον χρονικόν σημέΐον' τό πίνω μ εν σημαίνει διάρκειαν
πόσεως, ουχί δέ γινομένων, άλλα γενησομένην* τό πίωμ&ν
σημαίνει πόσο' και à σύντέλειαν ούχί κατά διάρκειαν, άλλ'
εις χρονικόν σημεΐον έσόμενόν καί ουχί υπάρξαν, ώς είναι τό
έπ:ίομεν. Ωσαύτως làr κάμνη καί èàr κάμψ—όπως μή χω-
λυώμεθα, καί όπως μή χωλυθώμεν, κτλ.

§. 26. Ούτω λοιπόν ή ύποταχτική Ιγκλισις, έξ ιδίας φύ-
σεως ε£ς τό μέλλον άναφερομ.έντ, καί ού χρηζουσα δια τούτο
ούτε ιστορικών ούτε καθ' αύτό μελλόντων χρόνων, καί τόν
ίδιον ένεστώτα καί αόριστον εις τό μέλλον αναφέρει, τόν μέν
κατά παράτασιν καί διάρκειαν, τόν δέ κατά σύντέλειαν καί
ώς εν ώρισμ.ένω σχμείω, ει καί πολλάκις, συμπίπτουσας τής
χρήσεως, αναιρείται πάσα σχεδόν διαφορά· 'Αλλάκαί τόν καθ'
αύτό παραχείμενον εις τό μ,έλλον έφέλκεται ή ύποταχτική,
το τέλειον èr τω μέλλοντι δι αυτού σημαίνουσα" άττ αν κε-
κλόφώσΐ μου ('Αρφ. ΓΙππ. 4 4 48) = όσα θέλουσι μοϋ εχει
κλεμμένα. Τό αύτό ισχύει, κατά τό μάλλον καί ήττον, καί
περι ένεστώτος και αορίστου τών άλλων εγκλίσεων' εϊθε λαμ~
βάνοιμι και εϊθε λάβοιμι, όπως λαμβάνομαι και όπως λά-
βοιμι, φράζε χαϊ φράσον, γράφειν Χαϊ γράψαΐ ώσαύτως καί
περI μετοχής, ό γράφων, ο γράχ]τας, κτλ.

§. 27. ΓΗ τοιαύτη διαστολή τής κατά συνέχείαν καί κατά
σύντέλειαν Ινεργείας έν πάσι τούτοις είναι πλεονέκτημα τής
άρχαία'ς ελληνικής γλώσσης τό όποιον διέσο^σε καί ή σημε-
ρινή, έν ούδεμια τών γνωστοτέρων ευρωπαϊκών γλωσσών υπάρ-
χον, κατά τόν αύτόν τρόπον έκφερομένου καί του θά. πίνω
καϊ θά πιω, θά γράφω καϊ θά γράψω, θά έρχομαι και θοι
έλθω. Η ακριβής χρήσις τούτου είναι μ.έγας σκόπελος εις
τους ξένους τους λαλοΰντας τήν ήμετέραν γλώσσαν, ώς καί ή
μή έπανάληψις τοϋ άρθρου, λέγοντας, π. χ. υπάγω εις τ^ν
βιβ λιοθ-ήκην βασιλικήν κατά ιό Σταλικόν alla biblioteca
reale άντί ε?ς τήν βιβλιόθήχην τήν βασιλικήν η εις τήν
βασιλική βιβλιοθήκην.

* §. .28. 'Αλλά, ει καί απανταχού τηρείται ή διαφορά τοϋ
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ίνεστ&τος χαί αορίστου, ως πρός το διαρκές τε καί μή, έπί
μεν της ενχτιχής άναφέρονται εις το παρελθόν, ώς καί δ μέλ'
λων* οίδε Βοιωτοί ουχ εφασαν παραμεγεϊν,εί μή τις αύτοΐς
*ή> γ.αθ ήμέραν τροφτ,ν δώσοι (Δημ. πρός Τιμόθεον, Υ)==±
εμελλε δώσειν, όπερ έπί ένεστώτος χρονικού τμήματος ήθε-
λεν είναι ου φασι παραμενείν, εί μ-ή τις δώσει' έπί τής προ-
στακτικής άναφέρονται είς το ούπω μέν ο ν άλλά γενησόμενον
ή τά νΰν ή μετέπειτα* Ιπί απαρεμφάτου συμμβταφέ^ονται
κατά τό ρήμα τής κυρίας προτάσεως Ιξ ου αυτό κρεμαται*
βούλομαι γράφει*·?} γράψαι, βουλ^σομαι γράφειν ή γράψαι?
ή6ούλετο γράφειν ή γράψαι, ϊβουλΐβει γράφειν ή γράψαι,
ν,τλ, Ωσαύτως καί έπί μετοχής* ίργαζόμεναι ήρίστων, άρι-
στώσιν, άριστήσουσνν' ίργασάμεναι, ήρίστων, άριστώοivy
άριστήσουσιν. 'Αλλά περί τούτων καί τών τοιούτων Σ. Π. Β',
καί ΕΙσ. Έλλ. Συντ. *

"'. §. 29. Γ0 δυνητικός σύνδεσμος α.ν7 οχι μύνον Ιπί τής
υποτακτικής κιί έύχτιχής τιθέμενος αυξάνει τήν άοριστίαν
τών εγκλίσεων τούτων, δπως αν είδής (Δισχύλ.), o>ç αν πο-
ταβείην (Σ, Άποσπ.) έκτου ποτάομαι, κτλ. άλλά καί έπί τή<>
όριστιχής μετατρέπει τήν θετικήν εις δποθετικήν εννοιαν' ε).ε-
^ο/-==ελεγα εΛζγον α>-=ήθελα λέγει, εδωχεν α/·=ήθελε δώ-
σει. Ωσαύτως καί έπί απαρεμφάτου' δυνηθήναι καϊ δυνηθήναι
αν, πολέμησα ι χαι πολεμήσαι αν' καί έπί μετοχής' ώς ά-
λόντος άν τοϋ, χωρίου (2. Άν. Ε', β', 9. "ίδε καί Α', ά, 4 0).
ώς εν άλλοις ουχ αν δηλώσαντες τήν γνώμην (Θ. ΓΓ, 37).
Αλλά τά περί του αν είναι τοσούτον πολύπλοκα ώστε ο πε-
ριώνυμος 'ϋρμάννος δέν Ιδίστασε τέσσαρα ολόκληρα βιβλία νά
συγγράψω περί τοϋ μορίου τούτου, ουδέ καί ταΰτα ικανά φα-
νέντα. "ίδε Ιν τούτοις Σ. Π. Β', καί Είσ. 'Ελλ. Συντ. σ.

428. *
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ν ΕΙ KO ΣΤ ΟΝ.

Π ερ\ ν Ε π ι ρ ρτ\ μ άτ ων κ,αΐ 'Επιφωνημάτων.
Τ1ερ\ Επιρρημάτων.

§. 4. Ως προς τήν σύνταξιν τα επιρρήματα δυνατόν να ε-
ξετασθώσιν υτίο τάς έξης τέσσαρας επόψεις* ά, toç κυρίως καϊ
χαθ' avrô επιρρήματα, οίον τών ρημάτων επίθετα, β'. côç
τών επιθίτων καϊ τών ουσιαστικών προσδιοριστικά* γ'. ώc
α.Μων έπιρρημάτων προσδιοριστικά' δ . ώς μετά πτώσεως
συντασσόμενα.

Α. Τα 'Επιρρήματα ως-κυρίως καϊ καθ'αύτο
επιρρτ, ματα^ οίον τών 'γεμάτων επίθετα.

§. Περί τών κοινών προσδιορισμών Ιν τοις εμπροσθεν
λαλουντες (σελ. 60—) ε'ίπομεν καί περί τούτου τά δέοντα*
κατατάξαντες δηλ. τά έπιρρήματα ε?ς τέσσαρας κλάσεις τάς
κυριωτέρας,· εις rojrt*à, ποιότητος καί ποσότητος

σηρ.αντικά, διά πολλών παραδειγμάτων ιδείξαμεν ποία τις
εκάστου τούτων η συνήθης χρήσις" ει δέ τις Επιθυμεί πλείο-
να τών εκεί παραδειγμάτων, _προχ*ιρότατα θέλει εύρεΐ ζητών.
Ούτω, π. χ ραΰίως αν Αθήνηθεν εις Ό.ΐυμπίαν άιρίχοιο
(Ε. 'Arc. Γ'. ιγ', 5).—οίκοθεν οίκαδε—εί'τε τήμερον ειΐεαϋ~
fiov δοχεΐ ύπερβάΛΜιν το ορος (3. 'Αν. Δ", ς·', 8).—ôifrk
χοιμηθήναι καί πρωί άναστήναι (2. Άπ. Β', ά, 3).—το χα-
rovr δ' ό rraic περίεισι τηνάΛ.Χως έχων (Φιλήμ.. έν iVWù)
=ατν άλνλως άγουσαν βδόν.=ματαίως.—ορθότατα Μγεις
(Πλ. Φιλ. 49).

§. 3. Εις τά ποιότητος έπιρρήματα υπάγονται κβί τά κυ-
ρίως οργανικά, ω; JàÇ ποσϊ κινήσας ('ΐλ. Κ. 1 58).—-πυξ πα-
τάτας—διατρώξομαι οδαξ το δίκτυον ('Αρφ. Β. -548. Σψ. 164).
Ούτω δε καί τ» ποσότητος λεγόμενα έπιρρήματα, τεχιΐν α-
3ΐαζ (Ευρ. M. 2S4).—άπαξ strpl απάντων βονΑενσαμένονς
(θ. Α, λ 39).— δις η τρις άπεχρονσαγτο (θ. Β', 4)*-~τριά-
(ΣΪΝΤ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ λ'.) \0
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κις καί τετράκις, κατ* άναλογίαν δέ καί άρτιάκις καί περιτ—
ζακις (Πλ. Παρ it. 34) .—κοινής ζραπέζης ποΛΛάκις ζυγών
èuoi (Εύβ. Έκ. 793).

Β . Τα Επιρρήματα ώς τών Επιθέτων και

τών Ούσίασηχών προσδιοριστικά.

§. 4 ΡΩς τά επιρρήματα κατά πάσαν σχέσιν, τοπικήν, χρο-
νική ν κτλ. προσδιορίζουσι τά ρήματα, οΰτως έν μέρει τά
ποιότητος καί βαθμού σημαντικά έπιρρήματα, προσδιορίζουσι
τα έπίθετα. ΓΩς λέγεται πανζεΛώς θανεϊν (Σο<ρ. Τ. 669),
ουτω καί νήες παντζΛώς κεγαί.—χρώματα Λευκά πχγτεΛώς
(2, * ΕΛΛ. Β', ά, 1 8. Κυν. Δ'. 7).—'τραγωδία δΛως σορόν
δοκεϊ tirai (ίΐλ. ΠοΛ. Η . 568)—φόνων τών πάντη άγο·
OLCcZXcur (Πλ. Ν. Θ. 827)·—χαΛεπήν ουτω φύσιν (Πλ.
ΠοΛ. ς . 500). — άρχή ούζωσί καΛή καί νεανική (ϋλ. ΠοΛ
Η', 563).— οί μή πάνυ άΛκιμοι. — οί πάνυ ζαπεινοί.

* §. 5. Ούτω δέ καί έπί ποσότητος' ώς, κατά τά προη-
γούμενα, λέγεται παίω νιν δίς.—τρις ζίπόντος (Αίσχ. Αγ.
1405. Έπτ. 745).—γ.αϊ δίς καϊ ζ ρις πίνει ν (Πλ. Φαιά. 63),
ούτω καί δίς êv (Πλ. Παρμ. 1 *3).— δίς ζρία (Πλ. Θ. 204.)
—έξήκοντα §1ς (Σ. Άποσπ.).—έκαζον δις (Αισχ. Πρ. 342).
——εκατόν τοσαυτάκις (Πλ. ΠοΛ. Η . 546) —orι è<rzl zà δώ-
δεχα δις εξ (Πλ. ΠοΛ. Α'. 337) —ΤρΙς 2<f βάΛΛειν (Ai;σχ.
Άγ. · 4 40.5). ζρίς ενν^ αυτή κΛώνας τεθείς έΛαίας (Σ. Κ.
483).—τετράχις τρία (Πλ. ΠοΛ. Α', 339).—πεντάκις χίΛιοι
[Πλ. Ν. Ε', 737) ποΛΛάκις μύριοι (Πλ. θ. 4 75).

§. 6.. Ώταύτως καί έπί ουσιαστικών καϊ τήν Λίάν φιΛό-
τητα (Αισχ. Πρ. 124)—τήν Λίαν ϋθριν (2. 'ΕΛΛ. Β', ά,
4 6).—τήν άγαν άναρχίαν (Πλ. Επιστ. Η', .354).-—Ωσαύ-
τως ή Άγαν έΛιυθερία είς άγαν δουΛείαν \χ.ετα6άΛΛιι και
ιδιώτη καϊ πόΛει (Πλ. ΠόΛ. Η'. 564).—εστίν ή Λίαν άνσ—
πραξία, Λίαν διδοϋσα μεταΰοΛάς (Εύρ. Ί<ρ. Τ. 721).—ai
άγαν τρυφαϊ (Ευρ. Άποσπ. Αλεξ.)—αί Λίαν άνεπισζημοσύ-
ναι (2. ΟΙκ, Κ'. 20)·—τήν οίκοι- ποΛιζείαν (Πλ. Ν. Δ',
ίϊ%).—βιατριψομεν 'τήν τήμερον- ήμέραν (2. 'Αν. Δ', ς-', 9).
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—τών πάλαι προγόνων (Η. Κ. Π. Ε', έ. 8).—τών πάλαι
σοφών άνδρώ'ν (Ε. Απ. Α', ς'. 14)=τών παλαιών σοφών.

§. 7. 'Εν τούτοις τά Ιπιρρήματα έπέχουσι τόπον επιθέτουν
άκλιτων ( Ιδε σελ. 58 §. 14) Γίνονται δέ ουσιαστικά, οταν,
παραλειπομένου τοϋ προσδιοριζομένου ούσιαστικοϋ, καταλαμ-
βάνωσι μετά τοϋ άρθρου τόν τόπον αύτοϋ' οί έ/.εΐ, τά έκεΐ
(Ξ. Κ. Π· Δ', ά, 3)—τά οϊχοι (Πλ. Πολ. Α', 371 ). — οί πάλαι
—οί πάνυ.—τών > ϋν οί τότε μυρίω πρ6ς ιύδαιμονίαν διέ-
ιρερθ7· (Πλ. Πολ. 272).— Ωταύτως ενθουσιαστικούς ποιεί ή
Φρνγ.στί αρμονία (Άριστον.) χαί ή μυξολυδιστί καί ξυντο-
νολοδιστί ... ι) Ιαστί καί Λυδιστί.,. ή Αωριστϊ καί Φρυ-
γιστί (Πλ. Πολ. Γ'. 398). Ούτω και τό άνω, τό κάτω, τό
πέραν, τό σήμερον, τό αϋριον, τό λίαν, τό ψανερώς, κτλ.

§. 8. ΓΩς δέ έν τοις προηγουμ,ένοις τά έπιρρήματα, μετά
τών ουσιαστικών τιθέμενα, έπέχουσιν έπιθέτων τόπον, ούτως
έν άλλοις άντιθέτως, τά επίθετα έκπληροϋσι τά τών επιρρη-
μάτων' ορθριος ηκων (Πλ. Κρατ. 515). —ήδε μοι (νόσος)
οξεία φοιτά, καί ταχεΐ' απέρχεται (Σοφ. Φ. 808). Ώσαύτως
καί πότερον έχων η άκων περί αύτών λέγει (Πλ. Κρατ. 427);
—μή άσμενοι ίκεΐσε ϊοιεν (Πλ. Φαιό. 670). και ασμένως
έπί το μανθάνειν ιόντα (Πλ. Πολ. Ε', 475).—μή φεύγειν
τους πόνους, αλλ έθελοντήν ύπομένειν (2. 1 Απ. Β', ά, 3).

Γ'. Τα Επιρρήματα ώς άλλων Επιρρημάτων
προσδιοριστικά.

§. 9. Τά επιρρήματα τίθενται ώσαύτως καί εις άλλων έπιρ-
ρημάτων προσδιορισμόν* ούτο) τα τοπικά" κάστ' ούχ έκάς που
(Σ. Φ. 41J—άλλοθι που είναι τήν ψνχήν (Πλ. Φαιά. 91).
—ενταύθα που (Πλ. Φιλ. 55).—έ'ξω μέ που καλύψαχε (Σ.
Τ. 1410).—αλλοθε'ν γε πόθεν, ή άμόθεν γέ πόθεν {Πλ.
Γοργ. 492).—ούδαμόθεν αλλοθεν (Πλ.' Φιλ. 30). Ούτω τά
χρονικά* επ ποτέ—ήδη ποτέ (Σ. Α'ί. 1121).——πάλαι ποτέ
('Αοφ. Πλ. 1002).—-άείτοτε Ξ. Πόρ. Α', 1). νυν πρώτον.
—τότε πρώτον (3.)' καί τό μέν τότε άναφέρεται ε?ς ώρισμέ-
ον (παρελθόν η μέλλον) χρόνου σημεΐον, τό δε ποτε'ζΐς &6-
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ριστον.—πάλιν αύθις ('Αρφ. Πολ. 860).—ολίγον ύστερον
(Ξ. Άν Δ', β', Ί 1}—ονζο) πρώ (Πλ. Κρίτ. £1). "Αλλως δ'
εχει το πράγμα, οταν πλείονα επιρρήματα εν ταύτω ποοσδιο-
ρ'.ζωσι τό ρήμα, ώς καϊ νυν'/.αί αεί (0λ.). — έστη κάρα τε
διετάραξεν άνω κάτω (Εύρ. 'ίφ. Τ. 282).

§. 1θ. ΓΙΙ συγγένεια τών επιρρημάτων πρός τά επίθετα ς-
κανώς δεικνύεται έκ τών προηγουμένων, ενθα παρατηρείται,
ότι ή αύτη λέξ·ς δια μόνης τοϋ σχηματισμού μεταβολής τί-
θεται έπί τώ αυτώ προσόιοριστικώ σκοπώ, ποτέ μεν έπ.ιθε-
τικώς, ποτε δε έπιρρηματικώς" καθαρός βίος καί καθαρώς
βιώσας — έντιμος, ευσεβής άνήρ, καί τοις εντίμως (βεβιω-
κόσι — βζβιωκότα εύσίΰώς (Πλ. Ν. ΣΤ , 762. 'Αςιόχ. 382).
Ούτω παν : ε J-hç δίμαρ.—παντελής μοναρχία (Σ. Τ. 390.
\4ντ. 4163), καί πριν παντελώς ήδη βίος όιεκπερανθή (Σ.
Άποσπ.), άσμενες καί ασμένως, Βαρρουντες καί θα ρροόν-
τως, ήδόμενοι καί ήδέως. Ετι δε μάλλον δεικνύεται τοϋτο
έκ τής αυτής λέξεως τώ αυτώ σχηματισμώ ποτέ μέν επιθε-
τικώς, ποτέ δέ έπιρρηματικώς τιθεμένης' ηδεία πνοή καί ηδύ
πνέειν ('θδ. Δ', 446).—τ αχ υ έργον καί ταχύ βοηθέ1ν (Θ.
Δ', 69).—κάλλιστα εργα καϊ κάλλιστα τραφείς (Σ. Τ. 11 72).
—--θανών ύπερ 'Ελλάδος κάλλιστα (Εύρ. 'Εκ. 31 0).

§. 4 1. Τοιαύτα είναι καί τά άνήρ ταχύς κοί όρμάσθω ταχύς,
έρπεις ταχύς, (Σ. Φ. 1223) ήν μή ε'ρπης εκών (Σ. Φ. 985)—
άνήρ β έβηχε ν εξ οργής ταχύς (Σ. Άντ. 766). — καί βραδύς
ερπει, ν.λύων σου δεύρ' άφίξεται ταχύς (Σ. Κ. 306). 'Ωσαύ-
τως εύρεΐν χθών ( 1λ. Α. 740), καί τότε μοι χάνοι εύρεΐα
χθων/Ίλ. Δ. 1 82)=εόρέως. 'Ομοίως καί τό προαναφερθέν ηδζ
(ή νόσος) μοι όξεΐα φοιτά καϊ τα/εΐα απέρχεται (Σ. Φ. 808).
—ούτω θαλάσσιον έκρίψατε (Σ. Τ. 1 441 )=καταποντίσατε,
άλλα ούτε είς τοϋτο υπάρχει επίρρημα σύστοιχον, ούτε είς τό
άπάγετε ότι τάχιστά με (Σ. T. 1 34θ)=£χτοπίσατέ με.

Δ'. Τα Έτπρρη ματ α ώς μετά πτώσεως ,
συντασσόμενα.

§. Κατά τρεις τρόπους άπαντώντας τά έπίρρ/,ματα μετά
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πτώσεως συντασσόμενα· ά. δυνάμει της επιθετικής αυτών
αρχής' άξίως ημών αυτών (Δημ.)—ποΛυοφεΛώς μεν πόΛεΐ
ζη yΑθηναίων, τυχηρώς âè 7)μΐν αύταΐς ( Αρφ. Θ'. 304).—
όμοΛογουμένως τοις είρη]χίνοις (S. ΑποΛ. 27). — τους φύ-
σει, τε και chairy ύγιεινώς έχοντας τά σώματα (Πλ. /7ο./.
Γ', 4θ7)' β'. κατά προθετικήν δύναμιν' αϊ τ εΐσω στέγης,
αϊ τ' έκτος της αύΛής (Σ. Τρ. 203).—ε'ισω του έρύματος,
τοΰ τείχους, της οικίας (£.) —θεσμών ε'ζω φέρομαι (Σ. Αν τ.
775).—έκτος τών δρων ϊής χώρας (Πλ. Ν. Θ', 854).—
έγγύς στέγης (Εύρ.Μ. 4 293).—της ΠεΛοποννήσου εγγύς
χείμε9α (Θ. Ε/, 4.4 0 ). πόρρω Τροίας (Ευρ. Τρ. 4 89).—
ού π όρ ρω ζ ώ ν β ω μ ων (Πλ. Ν. Ζ , 800). Διαφόρου δέ έν-
νοιας, της εναντίας μάλιστα είναι τά πρόσω της νυκτός (Hp.
Β', 4 21)—πρόσω πΜονε&ας (£. Κ. Π. Α', ς-'. 39)—πρόσω
άρεζής ( Hp. Ί!'. 207). 'Αλλά και μετά της από προθέσεως" ού
πόρρω ν,ατακείμενος απ' εμού (Πλ. Επιστ. ιγ', 360).—
πόρρω από τοϋ Λιμίνος (Ξ. ΕΛΛην. Α', ά, 4).

1 3. Τίθενται' γ . τά επιρρήματα μετά πτώσεως συντασ-
σόμενα κατά συνει»τυγμένην εννοιαν. τδ χα.Ιώς—ΪΊ κα-
λώ, τδ ένταϋθα:= εν τούτω, ούτω και είμι âè ποΐ γης
('Αρφ. Πλ. 6θ5);=εις ποιον μέρος γης;·—πανταχού της γης
(Πλ. Φαιά. ill). Κατά τούτο δε καί τδ λατινικδν ubique
terrarum—7/ έκαστος ετύγχανε τοϋ νάπους ων (Ξ. 'Αν. Ε',
έ, ^2).—-Jvzανθα τοϋ βίου-—έντανθα Λόγου (Πλ. 2νμπ.
2ί4. ΠοΛ. θ', 58) .—απ a £ της ήμίρας, ποΛΛάκις τοϋ μηνός.
— της ημ.ίρας όψέ ήν (Ξ. Κυν. ς . κέ). — της âè ώρας ίγί-
γνετοοψέ (Δ. Μειά. κδ Κατά τδ άνωτέρω ταυ Ξενοφώντος
είναι καί τδ παοά 'Ρωμαίοις serum era t. die;.

§. 14. Τοιαύτα είναι καί τά διά του εύ ηκει>--εύ έχειν

γινόμενα' τους κάρτα έχοντας εύ φρενών (Εύρ. ΓΙππ. 462).
—τοΰ βίου εύ ηχοντι—άνάρες χρημάτων εύ ηκοντες ( Hp.
Α', 30. Ε', 62). Ο εκδότης του ΊΒροδότου Σβειγάϋσερ έν ταΐς
άνωτέρω γενικαις υπονοεί τδ ενικά' καί τούτο μεν κατά. τήν
εννοιαν ου κακόν' ίσον τώ ώ ς π ρό ς έκλαμβανομ.ένου τοΰ
ενζχα, οία τά ημέτερα υπάγει χαΛα είς zhtv υγείαν, εις τά
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χρήματα κτλ. κατά γραμματικών δέ άνάλυσιν φαίνεται ορ-
θό τερον νά έκληφθώσ·. και ταΰτα ώς τα άνωτέρω=έν καλώ
εχοντες, έν καλή καταστάσει χρημάτων οντες,===ΦΟΐηΐΉΘ8
Gistinguès par leurs riche as et. Ουτω καί παρά τώ αύ-
τώ 'Ηροδότω (Α', 1θ~) εαυτών tv ήχοντες=ζν καλή κατα-
στάσει εαυτών έχοντες ήτοι οντες= 'ans un état x.u.rifc*-
sant και θεών χρηστών εν ήχοιεν χΜ', ΐ4ΐ)=είχαν καλούς
θεούς, proteges par deux divinues iavoi a bies-. rH
γαλλική μετάφρασις εξηγεί όπωσοΰν τήν εννοιαν, αλλ ουδα-
μώς βοηθει ε?ς τήν γραμματικήν άνάλυσιν.

§. 1 5. Κατά τό άνωτέρω τοΰ ΓΗροδότου, έαυτών εν η-
χοντες (Α', 102) είναι καί τοΰ Πλάτωνος (Πολ. θ'. 571) ό-
ταν νγιεινώς ε'χη τις αύτον xai σωφρόνως = Lorsqu un
homme mène une vie sobre et reglée ( Jousin). ΓΩς
δέ δ 'Ηρόδοτος είπε (Α', 30) της πόλεως εύ ήχούσης. —11ο-
rente civit.ate.—dans une ville florissante () ούτ&>
κατ'άναλογίαν είπεν άλλαχού (Α', 4 49).— οί ΑιοΛεχς χό>·
ρην μεν ετνχον χχίσαντες άρ.είνω Ιώνων, ώρίων όε ηχον-
σαν ουκ δμοίως, οίον ειπείν ού τοσοϋτον εν, "ι nais quant Λ
la.temperature de saissons, il n' en approche pa?.
Μετετράπη δέ εις έπίθετον τό επίρρημα έν τώ (*Ηρ. Ζ', Ιο7)
σύ dè άννάμεωζ ήχεις μεγάλης =«ύ ή'κεις δυνάμεως, VOUS
êies puissant. Efç άνωτέρο> ανάγονται καί τό ώς ει-
χον τάχους (Θ. Ζ', 2).—ώς οργής εχω (Σ. Τ. 341).—πώς
είχον τάχους (Πλ. Γοργ. 45).

Πεο\ επιφωνημάτων.

§.. 16. Τά επιφωνήματα δυνατόν νά διαιρεθώσιν ε?ς δύο^
ά. είς τό χλητιχόν ώ' β . ζΐς τά πάθημα ψυχής έξηγοΰντα,
λύπην χαράν, κτλ. τά παθηματιχά έν γένει.

Α'. Το κλητικών ώ.

§. Î 7. Τό χλητιχόν ώ τίθεται μετά της κλητικής έπί τα-
κτικής καί άταράχου ομιλίας, εις προσφώνησιν τοΰ πρός 8ν δ
λόγος άποτείνεται, καί συνήθως μέν επί εμψύχων* εστι τό
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ζοΐμάν, ώ φΙΛ', άνδρός ον σοφ οϋ (Γν.) - ώ Ααιμον' * Αγαθέ")
cèv το βονΛευμ' ούκ έμο y Ç Αρφ. Ιππ. 108). ώ μώρε, θυ-
μός èr -καχοΐς ού £ύ{/φορο·ν (Γ. Κ. 592)· Κατά τον λρξι-
κογράφον 'Ρείμερον το ώ μετά κλητικής αντιστοιχεί, έν τω
διαλόγω πρός τό γαλλικόν iTioiisiem' δθεν ο) Σ ώχρα τες=
monsieur Socrates. Οταν δέ δ λόγος έκφέρηται έπί τό
έμπαθέστερον, τίθεται τό χ.Ιητικόν ώ καί έπί αψύχων" ώ γή
χαί ηΛιε xal σύνζσιο (Αισχ.) —ώ γήρας, ώς επαχθές άνθρώ-
ττοισιν ε* (Γν.)

§.4 8. Η θέσις τού χΛητιχοϋ ώ ποικίλλει." Επι επιθέτου
καί ουσιαστικού προτάσσεται τού επιθέτου ίπί μείζονος έμφά-
σεο)ς, ώ καΛοϊ παίδες—ώ κάκιοτε άνθρώπων κτλ. 'Ωσαύ-
τως καί ότε προστίθεται τό σύ' ό χρυσός, ώ σοφέ ού, χαΛά
ποιιϊ φαί) εσθαι (Πλ.). Προτάσσεται του ουσιαστικού επί
έλ,άττονος έμφάσεως' ώ φάος άγνάν' ή ε·θα ούσιαστικόν καί
έπίθετον άποτελουσι, τρόπον τινά, μίαν λέξιν* ώ Ζεϋ πατρώε,
—ώ Ααΐμον Αγαθέ, (Άρφ.)=? αθοδαΐμον—ώ παΐ ν.αΛέ
(Πλ.)* τοιούτον φαίνεται και τό ώ άνδρες 'Αθηναία. Τίθε-
ται προσέτι καί έν τω μεταξύ, πάτερ ό) ζζΐνε (Οδ. θ.
409).—Ιρε6ος ώ φαζννότατον (Σ. Αϊ 395).—Μυχηνίδες
ώ φί.Ιαι (Εύρ. *ΟρΛ 4246).— θαυμάσι ώ Κρίτων (Πλ.) κτλ.
Ωσαύτως ώ πρός θεών (Πλ. Πρ^τ. 5V0).—ώ πρός Αιός
(Πλ.). Εις κΛητικήν μετά του ώ δυνατόν νά προστεθη καί
ονομαστική έναρθρος ώς προσδιορισμός' ώ άνδρες οί παρόν-
τες (Πλ.). 'Ωσαύτως καί δια τό χαί' ώ Κΰρε χαί οί άΛΛοι
Ώέρσαι (Η) =καί υμε"ϊς οί άλλοι Πέρσας

§. 19. 'Η δέ κΛητική άνευ τοϋ ώ, τίθεται έπί κεΛζνσεως,
παΐ Λά61 το βιβΛίον χαί Λέγε (Πλ.). έπί παραινέσιως' γύ-
raiy γυναιζίν χόσμον ή σιγή φέριι (Σ. Αί. 293)' έπί θαυ-
μασμού' άνθρωπε, τί ποιείς (Ξ· Κ. Π. Β, β', 7); έπί άγα-
raxzήσεως' έμ6ρόντητε, είτα νυν Λέγεις (Α. περί Στεφ. οά,);
Ενίοτε δέ καί ρ,ετά τοϋ ώ τίθεται ή κλητική έπί ϋΰρει ή έ-
πιπΛήξει' άβαθης γυναικός έστιν, ω Νικοστράτη, μή κρείτ-
τον είναι τάνδρός, à.Lf ύπήκοον (Γν.)— ώ βΛασφημών
sttpi έμοΰ (Δ.). Τιθεμένου δέ ή εννοουμένου τοϋ συ ή ύμεΐς
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τίθεται καί ονομαστική έναρθρος επί προστακτικές" ΐθι μεν
ού r συ ό πρεσΰύτατος ( Πλ ). — ό παις άκολούθει δεϋρο
( Αρϋ. Β, 521). —παρατηρείτε τοϋτογ οί πλησίον (3. Απ.
r'.iV, 4).

§. 20. Κατότιν τοϋ κλητικού ώ δυνατόν ίσως νά ταχθώσι
τα καθ αύτο ρήματα μεν οντα άλλα, Ενεκα, τη; χρήσεως, πα-
ραχελεύσεως επιρρήματα, καλούμενα—-αγε, φέρε, tQi' αγε
νυν, αγε πάς ('Αρφ. Είρ. 504).—φέρε Ζί ούν ('Αρφ. ΠΛ. 94).
—άγζ δή πειθώ uî θα (Πλ. Φαιά. 1 16 . ΓΡ«ματικης φύσεως
είναι π^οφ-χνώς Λ,αί το αμελεί ά.=θάρρει* β .= όντως, βε-
βαίοις. αμέ hi ού^εν âr γένοιτο θαυμασζόν (Πλ. Πολ. Δ .
422). Τοιούτον καί παρ ή μι·/ έ'Λα, ώς ελχ=1\§ί, καί &1'
ac ύπάγωμεν'—~ε'Λα άμζτε τούτου τουναντίον,. άπέ.Ια àr
πανταται παρά Ξενοφών τ ι (Ξ. Π. Η', γ', 35), α.ττο ϊλα (£-
1ν.ύνω)=άπελάε. Παρά δε τω Πινδάρω ('Ισθμ, Δ', 38) καί
ε'Λα νυν μοι ~αιδόθεν, δτερ, ει μ.εν δεν είναι αύτο τοϋτο το
παρ τμιν ελα (=:"λΟέ). ούδε δμως παραπολύ^απέχει.

Β'. Τά Παΰίητίζά Έττιψωνη ματ α.

§· 21. Παθητικά επιφωνήματα είναι τα πάθημ.α ψυχής
σημαίνοντα μόρια, επιρρήματα πα?ά τών Αρχαίων γραμ,μα-
τικών καλούμενα* σχετλιασμού ω, ίώ, ιού, οϊμοι θανμα-
σμοϋ, φεϋ, βαθαί, παπα'ι εκπλήξεως, à αί' θειασμοΰ, εύοΐ,
εϋάν, κτλ.

" §. 22. Πολλά τών τοιούτων επιφοΓ'ημάτων χρησιμ.εύουσιν
είς πλειόνων ψυχικών παθημάτων δήλωσιν* το ά, π. χ. είναι
θΛυμαστικόκ' à, με'γα τολμήεις κηρός άνεπλάσατο ( Επιγρ.).
επιτιμιτικόν' ά, ά, άδικος άδικα zôt αρ ε λα κ εν (Εύρ. Ορ.
462). Ωσαύτως δε καί χαράς σημαντικόν* είπε δέ zoc χαί-
ρων ό γεωπόνος ά, κτλ. (Έπιγρ.) εφεκτixor ή κωλυζικότ'
ά, ά, μηδαμώς, μή πρός θεώr βέλος άφής (Σ). Το ω είναι
θαυμαστικόr' ώ, τί λεγεις (Πλ.);—ω, ζίς d tεχrίτης ζόδ
àvέπλaσεr (Έπίγρ ); σχετλιασζιχό^ ω, πολΧ έγώ μοχθη-
ρός (Σ. Φ. 234). καί χλευαστικό^ ω, γενναίος, κτλ. (Πλ.)
Τό οιμοι εκλαμβάνεται σχετλιαστικόν* ο ι μ ώς ζεθνήξε c
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Αρφ. 'Αχ. 565). χαράς σημανηκόν" οϊμ ώς ηδομαι (Άρφ.
Ν. 773). «Το οϊμοι καί g^moi ποτε μ,έν ε—' ευφροσύνη κείμε-
νον ευρ·ηται, ποτέ δέ έπί λύπης* καί επ' ευφροσύνη μέν ώς
ενταύθα" έπί δέ λύπης ώς το οϊμοι ζά,Λας» κτλ. (Σχολιαστ.
αυτόθι). Ωσαύτως τό αϊ αϊ καί ai ai ευρίσκεται σχετΛιαστι-
κ,όν, δυσφορικόν, μεμπτικόν, έ/.πΛηχτικόν, κτλ Ούτω καί
τό φευ, ώς εν Λέγεις (Πλ. Ίππ. M 2gl)

§. 23. Τά επιφωνήματα ταύτα, εκ των αρχαιοτέρων ή,
μάλλον είπΐΐν, εκ τών πρωτογόνων λέξεων τής γλώσσης ό'<τα,
ίσοδυναμ,οϋσι ολοκλήρφ προτάτει βα6αϊ=· θαυμάζω = έγώ
ειμί θαυμάζων* 0ί/ί04=άλγώ, κτλ. Τοιαύτα δέ οντά τίθεν-
ται, κατά πρώτον, τά επιφωνήματα ταύτα είς δήλωσιν τοϋ
παθήματος, αλλ ασχέτως πρός τόν λοιπόν λόγον, όστις α-
κολουθεί ώς ει ουδέν τοιούτον προϋπήρχε, καθάπερ έν τη
ποιήσει τίθενται πολλάκις μή αποτελούντα μέρος τοϋ στίχου,
βχΰαί, χα.Ιό ς γε χαί φοινικιοϋς ('Αρφ. Ο ρ. 272. ίδε καί Είρ.
248) —-ίου, ιούt έζαΛεΐτε μ , ώνδρες ( Αρφ. Είρ. 318).—
«ρεϋ, ώς· εν Λέγεις (Πλ.) 'Ωσαύτως τίθενται έπιφ:ρομένης ο-
νομαστικής ή κλητικής έξηγούαης τόν οικτειρόμενον ταλα-
νιζόμενον. κτλ. οϊμοι τάΛας ( Αρφ.—ώμοι ίγώ ττα^ά^τοτ^οο
<('ΐλ. Ω, 555).—φί£? μάτερ σ,ΘΛία φευ zixror (Σ. 1Αντ.
1299).—ώ τΛήμων έγώ ('Αρφ. ΖΓΧ 777).

§. 24. Τίθενται προσέτι τά παθήματικά επιφωνήματα γε-
νικής έπιφερομένης ήτις εξηγεί τό τίνος ένεκα τό ψυχικόν πά-
θος προξε^εΐται, κατά τά άλλαχοϋ ρηθέντα (σ. 82 § 2)' οΐ-
//Οί. γ<5>* κακών ( Αρφ.), £ού i'oy Γώ^ όρνέων, îoù rû>r κοψ-ί-
χων ('Αρφ. 305) .—φευ της άνοιας (Σ. 290).

-—r?7c τύχης, ώ Γ/)ς μωρίχς κτλ. Τίθενται δέ καί κατ
άλλον τρόπον, ίδε περί τών Επιφωνημάτων Σ. Π. σ.

515 Είσ.'ΕΛΛ. Συντ. σ. 765 καί Κοραή Πρόδρομον, σ. λθ'.

§. 25. 'Εκ τούτου γίνεται δήλον ότι, διακρίσεως χάριν
τουλάχιστον, απαιτείται διάφορος γραφή είς τό κλητικό ν ώ
χρυσέ, ώ ιζΛοΰτε, κτλ. καί είς τό ά ^ρυσ^ς, ώ έβενος κτλ.
£ν πολλοίς όμ.ως τοσούτον συμπίπτει ο θαυμασμός καί ή
ΙπίκΛησις ή προσφώνησις, ώστε άποβαίνει δυσχποφάσιστας
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ή γραφή* ω ιά.Ιας καί ώ τά.ΐας κτλ* ούτοίς ώ itpôç θε&γ
και ω jtpdç (2. Ά". Ζ', β', 1 ο Βούτμ.. Αιεζοό. Γραμ-

ματ. Β', σ 303)

§• 26. Οί ΊΡωμαϊ-π γραμματικοί, άποσπάσαντες τά επιφω -
νήματα έκ τών Ιπιρρημάτων μεθ' ών οί Ελληνες τα συγκα-
τηοίθμησαν, κατέταξαν αυτά εις χωριστόν μέρος λογού, in-
terjection em αύτό καλέσαντες « see! aocedit superior! -
bus interject^ > (Quiuti ). Τούτους άκολουθοΰσι καί οί νεώ-
τεροι φιλολόγοι, εύρίσκοντες αυτά διαφόρου φύσεως παρα τα
επιρρήματα. *Ό μακαρίτης Κοραής μ,ετέφρασε (ένθα ανωτέρω)
τήν inter jectionem παρίμδ.ΐηαα. Μετ* άκριβεστέραν δέ έ
ξέτασιν ευρίσκεται οτι ούτε παρεμβΛημα^παρεμ^οΛή ούτε πα-
ρίνθεσις είναι όνομα κατάλληλον. Δια τούτο, έν ώ πάντες
έπεδοκίμασαν τόν χωρισμ,όν, ούδείς έπγνεσε τό luterjeetH,*
άρθώς λοιτόν ο Κοραής μετεχειρίσθη πρός δήλωσιν τών τοιού-
των τό ονομα επιφώνημα ή έπίφθεγμα. ΕΙς τά παθημ.ατικά &
επιφ-ονήματα ίσως δέν είναι άνάρμ,ος-ον τό ονομα άναφώΥ7]ΐ(α.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΙ ΕίΚΟΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΝ,.

ΤΙεοί 'ΑποψατΓλων μορίων.

§. 1. Περί τής έν τ ή συντάξει χρήσεως τών άποφατιχών
μορίων ού καί μ ή, ώς γενικός κανών επικρατεί δ εξής. Τίθε-
ται μέ/ τό où έν γένει όπου ή άπόφασις ητοι άρνησις οίκοθεν
ενυπάρχει εις τό πράγμα, τίθεται δέ τόόπου αύτη'έρχε-
ται έξωθεν. Τό μέν ού αναιρεί πραγματικώς τό μεθ' ού τίθε-
ται, τό δέ μή ήτοι διά τοϋ λογισμ,οϋ υποθέτει τό άνύπαρκτον
τοϋ πράγματος, ή τείνε* εις άναίρεσιν ή κώλησιν αύτοϋ" ούχ
Ιστir—ούχ εγένετο.— μή τι à.h]ftèç jj (Πλ.).—μή τι νεωτε-
ρον άγγίΛΛεις; - μ.?) Μγε.—-μή ψευσης.—μή γίνοιτο.

§. 2. Τίθεται λοιπόν ον ά. èr άπο.Ητω άποφάσ/ι ητις
είναι αντίθετος τη άπολύτω καταφάσει* ού δύναμαι.—ούχ,
άί,ιώ.—ούχ εστι παρά ταντ* âJJa ('Αρφ.).— ούχ ηγούμαι.
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—ήμΐν δ' ουχί συγχωρητέα (Σ. Κ. 1426)—ού^ àuaçTtir
ο lor τ3 ην αυτών (3. Κ. Π. Α', δ', I 1).

§ 3. Τίθεται* β', το ού έπί ανεξαρτήτων ερωτήσεων αΐτι-
νες, Θετίκήν άπόκοισιν άπαιτοΰσαι μάλιστα καί άποκρούουσαι
ό*.ά του έρωτιματικοΰ τρόπου τήν άπόφασιν, περιέχουσιν εν
εαυταΐς άπολύτου καταφάσεως στοιχεία' ούχί σύ γε αντίκα.
μάΛα ευδαίμων εγε'νον (Ξ. Κ. Π. Η', ή, 46); — ού καί cù
ύμοΛογήσεις μηδέν υχ εμού άδικεΐσθαι ; άΛΛ ανάγκη ε'φη
(Ξ. Κ. D. Ε , έ, \ 3). Ουδέν δμ,ως το καλΰον ώστε παρ ίλπί-
όα τοΰ έρωτωντος να ήναι έν τούτοις καί άποφατική άπόκρι-
σις* ούκ αίσχρόν νγεΐ δήζα τά ψεύδη Λέγειν; οϋκ,ιί τό σω~
θήναί γε το ψεύδος φέρει (Σ. Φ. 108).

§. 4. Τίθεται γ. το οϋ έν τη παρ' έπικοις συνήθει χρήσει
τΤίς υποτακτικής καθ ην προσεγγίζει εις τδν μ,έλλοντα της
οριστικής* ονχω τοίονς ϊδον άνέρας, ού δε ΐδωμαι ( 1λ. Α,
262,λ=ούδέ ΐδεΐν δυνήσομαι=ούδέ οψομαι.—χΛηθύν δ' ούκ
αν εγώ μυθηαομαι, ούδ* ονομήνω (Ίλ. Β, 488. "ΐδε καί Ι>.

Η, 197).

§. 5. Τίθεται δ'. τδ ού έν άπολύτω χρήσει της εύκτικής,
τη προσεγγιζούσνι ζΐς νήν ση ι,ασίαν της οριστικής* ούκ αν
γένοιτο ταύτα = ούκ ?στι γενέσθαι.—ούκ αν διείχοιμι (Σ.
Τρ. 22), κτλ. Τδ αύτδ δέ καί δταν, περί παρελθόντος τοΰ
λόγου δντος, τίθωνται παρωχημένοι της οριστικής* ουκ tir
τάδ' εστη ττ}ΰε, μη θεών μέτα (Σ. Αϊ. 950)' κ«ί ώς έν τω
ούκ αν γένοιτο ταϋτα περιέχεται ή έννοια ού γενήσεται, ού-
τως έν τώ ονχ αν εστη περιέχεται ή έννοια εστη. "ΐδε περί
Υποθετικών Λόγων. Τδ αύτδ δε καί κατ' έρώτησιν.

§. 6 Έν άπολύτω άποφάσει ουδέποτε τίθεται μη δθεν δεν
λέγεται μή Λέγω ώς λέγεται οϋ Λέγω. Τίθεται δε μή έπί έ-
ρωτησεως, δταν περιμ,ένηται άποφατική άπόκρισις* μή και συ
ήδέ ατχα καΛεις κακά xai άνιαρά αγαθά (Πλ. Πρωτ. 354);
Σπανίως δέ καταφατικές άποκρίσεως περιμενομένης* χώς μή
ψενσομαι; = άνάγκη ψεύσασθαι. Τίθεται, δεύτερον, μή έπί
απευχές ^τερί πρ*γμ.άτων παρελθόντοιν" μή γάς έχί ξέναο
θανεΐν εχρηζζς (Ρ. Κ. 1712).—μήχοτ ωφεΛον Λιχεΐν τήν
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Σκΰρον (Σ. φ, 969).—ο μήποζ* έγώ ζάλας έπωφέλησχ πο ~
λεως è ζελέ ο θ ai (Σ. Κ. 5 i 0)=£tQ* ώρελον μ.η δέξασθαι=£ΐθε
μήποτε έδεξάμη'ν παρά της πόλεως (Σγο~Κ.).

§. Έπί υποτακτικής καϊ ευκτικής έν άπολύτω λόγω, ε-
ξαιρουρ.ένων τών προσημειωμένων περιστάσεων (§. 4—5)^
τίθεται πάντοτε μή' έπί αϋθυποζάκτωνμή ψοΰηθωμεν' έπί
ερωτήσεως' μή λάβω ; μή ει π ω ; Ωσαύτως μ ή γίνοιτο.—μή
ζωην μετ' άμουσίας (Εύρ. 'Hp. Μ. 676).—πως μή τό or
λίγοι (Π>.);

§. 8. Επί απαγορεύσεως, αποτροπής γ.α\ τών τοιούτων,
τίθεται πάντοτε μή' μή ποιεί τάδε, μή βούλου κτλ. Ωσαύ-
τως μή φθονήσης, μή δίκην δικάσης κτλ. Ουτω καί μή πλου-
τεΐν άδίκως, μή κλέπτειν, μή άρπάζειν, κτλ.

§. 9. Έν δε συνδέσει λόγου τίθεται το ου όπου ή σύ.δεσις
είναι μόνον εξωτερική καί συμπλεκτική· Ουτω π. χ. έπί τών
άχηγημαζικών καί εκθετικά έν γένει λόγων, εν οίς το δζι
καί ώς χρησιμεύουσι μόνον είς έπι πλοκή ν τών δύο κώλων,
άλλα δεν έξαρτάται άναγκαίως έκ τοϋ πρώτου το δ-.υτερον,
έστω τ& τελευταίο ν τούτο καθ' ôpιστικήr η εύ^ζικήν, μ,ετά
ή άνευ του α/., δπως ή Iwoix άπαιτεί λέγουσα δζι επί ζοϋ-
το έρχονται (2. Κ. Π. Α', β', 9).—λέγων ότι οϋπω δή πολ-
λού χρόνου ήδίονι οϊνω έπιζύχοι (2. *Âr. Α', θ', 1 4).—καί
ουχί τοϋτο λέγω ώς ού δει ίέναι (2.)—μέγα ζεκμίιριον ώς
„ουκ âr άπέκτεννε Φρήνιχον (Αυσ\)—'Ηράκλειτος λέγει ώς
δίς είς ζόν-αύτόν πozaμor ουκ âr Ιμβαίτ\ς {ΏΧ,Κραζ. 502).
Ούτως οίδα ότι οϋ, μανθάνφ ότι ου, κτλ

* §. 10. Πολλώ μάλλον ώς αύθυπός-ατος θεωρητέος δ λό-
γος έπί άνζιθίσεως, ενθα επεται το δεύτερον κώλον δια τον
où, ώς εί καθ' εαυτό υπήρχε" aôr άρα τουργον ουκ εμόϋ
ν,εκλήσεται (Σ. Λο. 1368).—ίγό), σάψ ϊσθ% ονκ άλλος fr-
irai δμοιώσεως' συ δε ταύτης άπειρος είναι φαίνει, ούχ ω-.
σπερ ίγώ εμπειρος (Πλ.). Καί υπονοουμένου του ενος κώλου.
καί παράδειγμα τόδε ζοϋ λόγου ουκ ελάχιστον έστι (θ. Α/
2), (αλλά μέγιστον).=Λ;αί ούχ οί ασθενέστατοι (Θ. Στ . 4 0)
—-ού περί βpaχέωr (Θ. Λ', 78) έπί συνεπείας* σννείθισθε
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■ήδη τ άδιχτ,ματα αυτού άκούειν, ώστ ού θαυμάζεται (Αίσχ.)

§. 11. Τίθεται δεύτερον, εν συνδέσει λόγου τό ού, αιτίας
έπιφερομέντς δια του ότι, ώς,διότι, έπζί' τους πολλούς λζ-
ληθεν, ότι ούχ ϊσασι τήν cύσίαν εκάστου (Πλ. Φαίδ. 2^9).
—δι' ούδεν άλλο η διότι (Πλ^. Πρωτ. 353).-—-σφων δ ζνο-
δοίη Ζευς, raJ' £ί τελείτε μοι θανόντ" έπιΐ ου μ οί ζώντιγ*
αύθις εξειον (Σ. Κ. 1435)=ούχ εξετον τελεί ν μοι. Τίθεται
δέ μή, οταν ί swot α του αιτιολογουμένου κώλου κρέμαται
όλως διόλου "εκ.' τοΰ τό αίτιον έξηγοΰντος" έπεϊ μηδέν αντ ι-
πίπτει (Πλούτ.) 'Αλλνά πε^ί τούτου ίδε Είσ. 'Ελλ. Σνντ, σ.
786.

12. 'Etc! υποθετικών καί τελικών λόγων τίθεται μή'
έάγ uή Jtàci χηρύΕης τάδε. (Σ. ^ Αν. 87).—ειμή φυλάξεις
μίκρ , άτζολεΐς τά μείζονα (IV)—ϊνα μή έθιζώμεθχ (Πλ.

Γορ. 454).-παρήλθομεν, όπως μή χείρον βονλεύσησθε

(Θ. Α'. 28).—δτιως τά δπλαμή αϊσθηαιν παρέχοι (Θ. Γ'. 22),
§. 1 3. 'Απόρροια τών υποθετικών λόγων είναι οί περιο-
ρισμούς καί ύπζζαιρίσεις σημαίνοντες' εί μτ\ κωφός γ ειμί
(Πλ.)—εί μή τι σϊ άλλο Λίγεις ήμΐν—-ήμΐν ουδέν εστίν αγα-
θόν άλλο, ειμή όπλα χαί αρετή (3. 5Αν. Β', 12). Ε ί ρω νικώ ς
δέ τίθεται πολλάκις το ζίμί]' είμΎ\ άδιχώ (Πλ.). Ώσαύτως καί
τό ειμή άρα. "Κατά παράλειψιν τοΰ προηγηθέντος ρήματος
προύκυψε τδ είδε μ-rf ώς ό'ψον τοϋτο ίχονσιν, είδέ μή (ό'ψον
έχο'-'σι), το χάρδαμον (Ξ. Κ. Π. Α , β', 11).—εί μέν άπο-
θανοϋμαι, είδϊ μή, ου λείψει ποτέ (Εύρ. Άνδρ. 254).

§. 1 ί·. Κατά την Ιξηγουμένην δέ εννοιαν ρυθμίζονται καί
οί άναφοριχοί Λόγοι' εις ώρισμένον τι ν.αί βέβαιον η ώς
τοιούτον αναφερόμενοι δέχονται τό ού. Θερσίιης τις ήν, oç
ovxâv εΧΛετ είσάπαξ ειπείν (Σ. Φ. 443).—οταν τοιαύτα λέ-
! γης, â ουδείς αν ψησειεν Ανθρώπων (Πλ. Γορ. 472). Πάντο-
τε δέ ούτως, άρνησεως ηγουμένης, ώς έπί τών ούδείς έστιν
δς, ούχ εστίν δς, ούχ εσύ* δπως. κτλ. Δέχονται δέ τό μή εις
άόριστόν τι άβέβαιον καί ύποθετιχόν αναφερόμενοι* κωγός
άνήρ τις, δς *Ήραχλεΐ στόμα μή παραβάλλει (Πίνδ. Π. Θ',
37)—:εΐ τις παραβάλλει=οστις μη παραβάλλει το έαυ-
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τοϋ στόμα=οστις μή εγκωμιάζει τον 'Ηρακλέα (Σχολ.)—
βονΛηθείς τοιούτον μνημνεΐον χαταΛιπειν^ δ μή τής ανθρω-
πινής φύσεως έστιν ('it. Πχνηγ. κί), ενθχ διά τοϋ μή £C,r-
γειται ο σκοπδς τοϋ μέλλοντος κατχλ'πεϊν τδ μνημείο ν, Ξέρ-
ξου=5ποΐον να μή υπάρχ·/)' διά τοϋ οϋ ηθελεν εξηγείται ή
υ-αρξις τοϋ πράγματος, βεβαιουμένη και παρά του δΐηγου-
μένου ,Ισοκράτου;=δπο'ΐον δεν υπάρχει.

§. 15. 'Ωσαύτως καί οί χρονικοί λόγοι* or ούχέτ ειμί, τη-
νιχαϋτ aç είμ άνήρ (Σ. Κ. 393);=ότε δεν υπάρχω πλέον,
δεν αξίζω τίποτε, τότε λοιπδν θα είμαι άνήρ;=ά νδρεΐος,
μέγας.—τέΛος cf δτ ούάεν y ν έρευνώντι, Λέγει ciç είς (Σι
yΑντ. 268).—εί τότε άωροιΰ , οχ7 ούάεν ή χάρις χάριν φέ-
ρει (Σ. Κ. 776).—οπότε μή φαιεν (αγαθόν τι δεάρακέναι),
άπάγοντες άπέχτεινον (Θ. Γ', 59).—Ιτζεϊ μή άντανάγοιεν,
άναχωρούντες ήσύχαζον (Θ. Π', 38). 'Ωσαύτως Ζηνός if ονχ
αν εγωγε Κρονίονος άσσον ιχοίμην, ότε μή αυτός γε xg -

Λεήει (Ίλ. Σ. ν24?)=εϊ μή, κτλ.

§. 1 6. Τδ αύτδ ισχύει καί περί τών εξαρτωμένων ερωτή-
σεων' δέχονται μεν τδ μή, δταν άναφέρωνται εις άόρις-ον τι,
τδ δε ού, δταν, εις ώρισμένον, ώς ήθελον ε.ναι καί έν άπολύ-
τω λόγω' όσάχις Αθήναζε άφιχοίμητ, επανηρώτων Σωχρχ-
την Ô μή Ιμεμνήμην (Πλ. Θια\τ. 1^3 .—ερήσονται εί ονχ
έναντιώτατον έχθρα φιΛία (Πλ. Αύσ. 216).—χαϊ όποτε τις
αύτών ε'ροιτο τών έν τέΛει όντων ότι ούχ απέρχεται έπί το
χοινόν, έφη τον ς συμπρέσβεις άναμένζιν (θ. Α', 80).

§. 17. Ως έξαίρεσις τών προηγουμένων φαίνονται χωρία
τινά τών ύπο^ετιχών λόγων, έν' οίς άπαντάται ου άντί μ?/"
εί τους θανόντας ούχ έάς θάπτε ιν παρών (Σ: Αϊ 1 ί 3 1 }.—
έχν ô' ού φάσχη (Λυσ.). 'Αλλ έν τούτοις τ-δ ού, τά τοϋ στε-
ρητιχού αΛφα έκπληοοϋν, άποτελεϊ μίαν εννοιαν μετά τοϋ
ρήματος . ούχ £άί=κώλύης, ού φάσχ%=άρντιται. 'Ωσαύτως
το θανμάζω εί οϋ, κτλ.=θαυμάζω ότι ού, κτλ. ουτω καί
έπί τών τεΛιχών. ΐδε' Σ. Π. Β , σ. 527. ^

18. Έπί του ζεΛικοΰ απαρεμφάτου λεγομένου ώς εξαρ-
τωμένου έκ τοϋ ρήματος, τής κυρίας προτάσεως, τίθεται μ.τ?"
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άεόμενα μή σφάς περιοραν φθειρομένους (θ. Α', 24).—
χροειπον δέ α.ύτοις μή ναυμαχειγ Κορινθίοις (θ. Α , 45).—
μή όχνεΐν δει (θ. Α', 120).—χρήν ύμάς ή ρ ή κακώς Λέγειν
}) μή ζνrείναι (Αυσ.).—έν τώ άσφζΛεΐ ήδη ν.είσοααι, ώς μη-
δέν αν ετι καν.όν παθεϊν (£·)· 'Ωσαύτως μή δέχεται το ά-
παρέυ.φατον καί οταν καθ1 εαυτό δια τοϋ ά.θρου έκφερόμενον
παριστά εννοιαν αύθυπόστατον' τό μή άΛΛοθι διατρίβειν άΛΧ
έν τούτω εύ έχει (Πλ.)'—τό μή πυθέσθαι, τοϋτο u άΛγύ-
νειεν civ (Σ. 'Γρ. 458). Ούτο) καί μικρόν εζέφνγε τον μή
κατ απετρωθ ήναι (Ξ. Αν. Α', γ, 2). — δια τομή είναι (θ.)*
—έπί ro μή Λυπειν χαί μή βΛάπτεσθαι (Α.) 'Ωσαύτως καί
άνάρθρως" τίνα $ αΐσχ.ον μή φιΛιϊν ή τ αν' άδεΛψόν (3·);

§. 4 9.Έπειδή το είδικόν άπαρέμφατον λεγόμενον (σ. 1 4 5f
§. 7) ισοδυναμεί οριστική μετά τοϋ ότι, Λέγουσιν είναι=
λέγουσιν ότι ίστίν, ή δέ οριστική μετά τοϋ ότι δέχεται έπι
αρνήσεως τό ον (§. 9), τούτοις έπόμενον ήτον ώστε καί το
άπαρέμφατον έπί τής αυτής περιστάσεως να δέχηται ώσαύ-
τως το ον' Λέγονο w ότι ούκ έστι κ%\ Λϊγουσιν ούκ. είναι.
Καί όμως, οίν καί δέν λεί πούσι τοιαύτα π ζραδείγματα ( ίδε
κατωτέρω §. 22), ή συχνοτέρα καί ή συνήθης χρήσις έ*φέρει
το άπαρέμφατον έν τούτοις διά τοϋ μή' Λίγουσι μή είναι.

§. 20 Ούτω μετά τά ρήματα Λέγειν, φάναι είδίναι Ιπί-
ντασθαι, δράν, δοκεϊν, νομίζειν, οϊεσθαι, μετά τά ρήματα
δεικνύναι, δηΛοΰν, όράν πυ> θάνεσθαι, ναισχνεΐσθαι, άπει-
Λεΐν, βουΛεΰεσάαι, μεταγιγνώσκειν, μετά τά όμνύναι. όμο-
Λογεΐν, άρνεΐσθαι, μετά τά χρή, ανάγκη, εικός, αδύνατον,
δίκαιόν έστι, κτλ. έπί τοϋ έκ τούτο^ν εξαρτωμένου άπαρεμ-
φάτου τίθεται μ??* πας αν τοΛμώμεν Λέγειν τό καΛόν μ??
χαΛόν είναι (Πλ.);—έφασαν μή άδικήσεσθαι (—.).—έπιστά-
υ,εθα μή πω ποτ" αύτόν ψεύδος ΛαΛεϊν (Σ. Άντ. 4 094);

* §. 24; Ως λόγος της τοιαύτης διαφοράς επιφέρεται ότι
• επί μέν τοϋ απαρεμφάτου ή έννοια· κρέμαται πάντη πάντως
έκ ' τοϋ ρήματος τής κυρίας προτάσεως, ο έστιν έκ Γής γνώ-
μ/ης τοϋ Λέγοντος, ν ορίζοντος, κτλ, επομένως ή άρνησις έρ-
χεται ;εξωθεν (§. 1), έπί δέ τής οριστικής μετά τού ότι καί
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ώί. θεωρείται οίον αυθυπόστατος καί ανεξάρτητος εκ του η-
γουμένου κώλου χρησιμεύοντος του μορίου μόνον εις έπιπλο-
κήν καί σύνδεσιν τών δύο λόγων, έ—ομένως ή αρνησις ένυ-
πάρχει εις αύτο το πράγμα (§. 1). Ούτω λοιπόν, κατ' άκρι-
βοροημοσύνήν, το μεν φημί ταϋτα [>ή όντως εχειν εκφέρει
τήν περί τοϋ προκειμένου κρίσιν έπί το μετρ-.ώτερον, κατά
τήν γνώμτ.ν τοϋ λέγοντος, τί) δε φημί οτι ταϋτα ουχ οντώς
εχει εξηγεί τήν αυτήν εννοιαν έπί το βεβαιότερον, ώς όντως
υπάρχουσα ν καί ουδαμώς έκ τοϋ ήγουμ,ένου έξαρτωμ.ένην=
ταϋτα ουκ εχει ούτω, καί λέγω τοϋτο.

§. 22. 'Αλλ' ούδεν ήττον καί μετά τα ανωτέρω ρήματα
απαντώνται απαρέμφατα τα ού έχοντα' ηγούμαι γάρ αυτούς
ούτι διαπράζασθαι (Ηλ. Πρωτ. 5/7).—ούά' άνθρωπον ro-
μίσα ιμ ι έμαυτόν είναι ^Πλ.).—κινδυνεύει ούχ όντως εχειν
(Πλ. 'Αντερ. 4 33)' μάλιστα δέ μετά τα λεκτικά* (ρημί δ* οϋ
<τε μανθάνειν (Σ. Φ. 1389).—φημί ανχόν ού διαμενεΐν (S.
"Απολ. 50) "ίδε περί τούτων Είσ. [Ελλ Σννζ. σ. 791—.

** §. 23. Εί μεν ουχί άπαντα, τα πλείστα τουλάχιστον
τών τοιούτο^ν χωρίων δυνατόν ΐσως να άναχθώσιν εις δύο
γενικωτέρας περιστάσεις τα ς έξις" ά. δταν δ δια τοϋ απα-
ρεμφάτου λόγος άποφάσκηται ^πί το βεβαιότερον καί άνεν-
διάστως, επομ.έν&)ς ισοδυναμώ τω δια της οριστικής καί του
ότι (§. 21), καί τότε τίθεται ού' φησί δεΐν ούδεν τοιούτον
προσφέρειν τω φαρμάχω (Πλ. Φαιά. 63).·—-μηδέν δύσοιί?
ού πολεμίους δράσαι τάδε. (Εύρ. Ρ. 805)* ούτως ίσως καί
tè αίσθόμενος ουκ άν πείθειν αύτούς (Θ. Ε'. 5).*

24. Τίθεται β'. ού έπί τοϋ απαρεμφάτου, όταν ή αρνη-
σις πίπτη εις μίαν μόνην εννοιαν. Γίνεται δέ τούτο μάλιστα
έπΙ αντιθέσεων, δτεείςκώλον άποφατικον άντιτίθεται κώλον
καταφατικών ισοδύναμον, κοντέ άπόρρητα ίφη Ιχ Θεσμοφό-
ροιν αύτάς (τάς γυναίκας) εχφέριιν, σε δε χάμε βονΛίύοντε
retro dçâv άεΐ ('Αρφ. 'Εχκλ. 442), η καί άντιστρ^φως* χ ai
τάϋτ άποφέρβιν (εφη) πάντα χοϋκ άποστερεΐν (αδτόθι 449)
—ώμοσ£ δ' ούκέζι Λοιπόν νπερ πελάγους πόδα Θ είναι, αλλά
μέηιν fctl γής (θεόκρ. κά, 59). Ενίοτε δέ, τιθεμένου το$



ΚΕΦ. ΚΑ'. ΠΕΡΙ ΑΠΟΦΑΤΙΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ. 1 57

ενός μόνου κώλου, έξυπονοεΐται τό άλλο (§. 10)' εγώ οϊομαι
συν ύμιν ώς πιστοΐς βουΛευόμενος ού/. αν έζαμαρτάνειν
(Ξ. Κ. Π. Ε', β', 23).—ήγησάμενος ούχ έτι εμοy έργον είναι
παρεΐναι εν χαις σννονσίαις νΠ^·· Πρωτ. 335).

§. 25. rH μετοχή δέχεται το μή' ά. έπί πλοκής λόγου οί-
κοθεν απαιτούσης τήν τοιαύτην άρνησιν, ώς έπί προστακτι-
κής' ψηφίσασθε τον πόλεμον μηδέν φοβηθίγτες tô αντίκα
άείνόν. (Θ. Α', 4 24), ώς έπί άπαρζμφάτον απαιτούντος τδ
μή' τί ô' εστίν ; εί γρή μή κεΛευσθεΐσα,ν Λέγζιν (Εύρ. '/y.
Τ. 4 2^8); β'. οταν έξηγϊί εννοιαν ύποθετικήν' φίΛοι γε ούχ
άν είεν μή περί ποΛΛου ποιούμενοι έαντονς (ίϊλ.)=ει μή.—
ούχ έστι μή νικώσι σωτηρία. (Πλ.) κτλ.

§.26. Δέχεται τουναντίον τδ οϋ, οταν ε^ηγ?/ εννοιαν θε-
τικήν* οίνοζ οί'εσθαι νουν έχει ποιζΐ τώνπινόντων τονς ποΛ-
Λονς ούκ έχοντας (Πλ. Κρατ. 406) = έν φ ούκ έχουσι.—τί
ταύτ ανίας μ ούάεν ώφεΛη^ΐνη (Σ. 7Αντ. 550);—καί γαρ
έμοί ποΛέμιός εστίν ούκ έμε μισών, άΛΛ οίόμενος άσύμφο-
ρον έαντω μεγάΛους είναι ημάς (Ξ. Κ. Π. Ε', β', 24).—oi
ού δννάμενοι επιβήναι (Θ. β, 25).— οί οντε άγαθοί οντε
κακοί πως όντες (Πλ).

§. 27. Τά εξής παραδείγματα σαφηνίζουσι τδ πράγμα καλ-
λιώτερον" ό μεν Λαβών άργνριον ύπερεπηνεσεν, ό δ' ού Λα-
βών είναι θανάτου φήσ άξιον ς τους μισθοφορεϊν ζητούντας
εν τι\ εχκΛησία (Άρφ. ^Ευ,χΛ* 186).— είώθατε τα ούκ όντα
ΛογοποιεΖν ώς έστιν ήμιν έτοιμα ('Ανδ.)—ούτος γαρ ίδόχει
καϊ πρότερον ποΛΛα ήδη άΛηθεύσαι τοιαύτα, τ à οντά τ ε ώς
οντά χαϊ τά μή όντα ώζ· ονχ όντα (Ξ. Αν. Δ', δ', 1 5.)

§. 28. Πολλά τών ανωτέρω σημειωμένων ρημάτων (§ 20)
συντάσσονται καί μετά μετοχής, καθάπερ έν τοις έμπροσθεν
■παρετηρήσαμεν, κατηγορουμένου τόπον έπεχούσης (σ. 125,
§. 7. α. 1^7, §. 10). Καί τότε δε, ισχύοντος τοϋ ά-
νωτέρω κανόνος, δέχονται ου έπί θετικής καί μή έπί υπο-
θετικής έννοιας* φανερός γέγονεν όύ συγγενής ων (Ε).—χαϊ
ου τ έπιχειρήσας ούτ επιθυμήσας οίδα ότου ήτύχησα (Ξ. Κ.
ΣΥΝΤ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ. 4 4
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Π. Η'. 7).—ιστε μέν ut ονδενα πω κίνδυνον προζενήσαντα

ήμΐν έθεΛούσιον (2. Άν. ς-', έ, 14) -ορώ ού δυναμένους

(Ξ).—ήγγειΛε τήν πόΛιν ού ποΛιορκηθεΐσαν (2.) 'Ωσαύτως
ευ ίσμεν μή αν ήσσον ημάς Λυπηρούς γενομένους τοΐς ξνμ·
μάχοις (θ. Α', 76)—ώς μηκέτ όντα κεινον έν φάει νόει (Σ.

Φ. 4ΐ5)=ζών<:α, ώς εί μή ήν.-ώς μηδέν είάότ ϊσθι μ ών

ανιστορείς (Σ. Φ 253).

§. 29. Η αυτή χρήσις τών δύο άποφατικών μορίων ον κα
μή επικρατεί επι τών ούσιαστικών,επί τών έπιθέτων, έπί τών
έπι ρ ρημάτων καί έπί τών έμπ ροθέτων πτώσεων τίθεται δτ,λ.
μή έπί ύποθετικής καί ού έπί θετικής εννοίας' δεινον δ ε-
στίν ή αή έμπειρία (Άρφ. 'ΕκκΛ. \ Ί 5)—γράψας τήν τών
γεφυρών ού διάΛυσιν (Θ. Α'. 1 37)—κατά τήν ουκ έζονσίαν
τής άγωνίσεως (Θ. Ε , 5θ).—ούτοι φίΛα τά μοι φίΛα (Εύρ.
Τρ. 463)—ού δίκαια δρας (Ξ.)—ού φίΛα τοι έρίω ( Κρ, Ζ'
■104).—τό δέ μή έμποδών άναν ταγωνίστω εύνοια τετί-
μηται (Θ. Β', 45.)—μή άΛογίστως (Θ).—μή καΛώς (Εύρ.)
ουκ είκότως (Θ' ΣΤ', 89).—ούκ εύκαίρως ( 1er.)—â μή μετά
νόμων ήμαρτεν (Θ. Γ , 62) —έπί κακονργία καί ούκ άρε τ if
έπετή^ενσαν (Θ. Α', 37.)—ούκ έν πατρίδι (θ. ΣΤ , 68.)

30. Ούτω λοιπόν, δεχόμενοι τάς ανωτέρω έςαιρέσεις,
καθ' ας έν τώ έξαρτωμένω λόγω τίθεται οΰ αντί μή, όε-
χόμίθα φαινομένας μόνον έξαιρέσεις, διότι, είτε τό ο ι?, τά
τοϋ στερητικού άΛφα έκπληροϋν, αποτελεί μίαν εννοιαν με-
τά τής άποφασκομέντ,ς λέξεως (§. 4 7), εί'τε εκφέρει τόν δ»/
άπαρεμφάτου λόγον ίσοδύναμον τώ διά τής οριστικής καί τοΰ
ότι (§. 23), εί'τε, τελευταΤον, άποφάσκει όχι ολον τον λό-
γον, άλλά μίαν μόνην εννοιαν, ώς έπί τών αντιθέσεων (§. 24)
πάντοτε άποφάσκει, κ.ατά τήν ιδίαν αύτοΰ φύσιν, οίκοθεν,
ουχί έξωθεν καί δυνάμει εξαρτήσεως.*

§. 31. Δεχόμενοι δε άφ' ετέρου ώς έλλειπτικάς τάς ορά-
σεις έν αις, έπί τοΰ άπολύτοι» λόγου, τίθεται μή' ώς μή εί~
πω ;=βούλει ίνα μή εϊπω; μή γένοι Γό==(ίουλοίμγιν ινα μή
γένοιτο, κτλ, έλευθερουμεν διά τούτου παντελώς τόν καθ'
αυτό άπόλυτ>ν λόγον άπό τοΰ μορίου μή, ®ς διά τοΰ προη-
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γουμ,ένου (§. 30) έλευθεροΰμ,εν τον άληθώς καί όντως έξτιρ-
τώμενον λόγον άπό τοΰ μ,ορίου ον. Κνλ ούτως εύρίσκεται κα-
τά πάντα ισχύων ό εν άρχη τοΰ κεφαλαίου τοΰδε τεθείς κα-
νών, ότι τό μέν ον έν γένει τίθεται ό που ή άπόφασις ένυ-
πάρχει οίκοθεν είς τό πράγμα, το όε μή όπου εργεται εζωθζν
(§. ί).* . , ¥ ", .

* §. 32. Ταύτας τάς άρχάς αποδεχόμενοι δυνάμεθα, μετά
μείζονος η έλάττονος ισχυρίσεως, πολλ>ά τών ποιητών καί συγ-
γραφέων χωρία νά προσελκύσωμεν είς τους ανωτέρους τύπους*
πώς διέζης ή πόθεν μηδέν ποών ( ΠΛ. 906);=εΐ, ώς

λέγεις, μηδέν έπόίΐς=έποίεις.—τό ουδέν ποιών ηθελεν είναι
=βς η έπεί ουδέν έποίεις — Λύσετε δε ούδε τός Λακεδαιμο-
νίων σπονδάς, δεχόμενοι ήμάς μηδετέρων όντας ζυμμά-
μάχονς (Θ. Α', 35 =ώς ε: μηδετέρων ημεν σύρ„μαχοι, επί
ταύτη τ^ υποθέσει* τό ουδετέρων όντας ηθελεν είναι=οιτινες
η έπεί ουδετέρων έσμέν σύμμαχοι. ΐδε έν τούτοις καί §. 33.

§. 33. Καί τούτου όμως τεθέντος, είναι αδύνατον νά αρ-
νηθώ μεν ότι ύπάρχουσι και χωρία τά όποια πρέπει νά αφε-
θώσι>* εις δευτέρας φροντίδας. "ίσως δέ καίζητημα δυνατόν
νά κινηθη. Ε£ παρά την έπίπονον κατάταξιν πασών τών έξαι-
ρέσείον ει'ς έλάττονας η πλείονας περιστάσεις (Σ. IT, Β', σ.
527. σ. 53 Ί ) κατά την εις τόν προσήκοντα τόπον, πιθανώς
η άπιθάνως, άνευ η μετά βίας, άναγ6)γην τών διαφό^ον χ ού-
ριων, δέν είναι ορθόνερον νάδεχθώμεν καί εντούτοις έπίτινων
τούλάχίς-ον,έξαιρέσεαν,οποίας απανταχού πάσα γλώσσα εχει.

§. 34 . Τά περί τών άπλών μορίων ου καί μή λεγόμενα εν-
νοούνται καί περί τών έξ αυτών μετ' άλλο}ν μορίων η καί
πτωτικών συντιθεμένων, ούτε και μήτε, ούδε καί μηδέ, ου-
δείς καί μηδείς,γ.ι\. προστιθεμένης πάντοτε καί της έννοιας
τών προσλαμβανομένων, ουτε φωνεις, ον τε δρασείεις,σοφα—
ον τ έμοί κα.Ιον τόδ εστίν, ούτε σοι.—ούτε σνγγνώμην ε-
γεir δίκαιον έοτιν, οντ έποικτείρειν τινι. (Σ. Φ 13^5.
4 303. 1329) — μήτε είσδ/χεσθαι μήτΐ προσφωνείν τινα
(Σ. Τ. 238).—μήτε δεΐσθαι τών μετρίων, μήτε π.Ιούτω ύ-
περτρέρειγ (Ξ. Α. Πολ. ΙΕ', δ').— οϋδ' ίίστν γ\ ουδέ πύργος■
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ούδϊ δαιμόνων αγά λμαθ* ιερά. (Σ. Τ. 1378), ήσαν άν 1<ρί-
μ.ερα, δηλ.—τχ <£ε ρηθίντα βούλου μηδέ μεμνήσθαι (Σ. Τ.

1057).

§. 35. 'Ωσαύτως κατά γήν πόλεμος ουδείς ζννέστη—ου-
δείς ήσθετο or ω τρόπω έκαστος διεφθάρη(Θ. Α. 15. Δ', 80)
—όσα μηδείς τών έμών τύχοι φίλων—μηδείς ν.ρατείτω
τήςεμής ψυχής ποτέ. (Σ. φ. 509. Τ. 10^7). — ώς ημάς πρέ-
πει βουλεύεσθαι άδικονμένους μηδείς διδασκέτω (Θ. Α', 86)
Ουτίος ούν.έτι καί μηκέτι, οϋπω καί μήπω, ονδαμοϋ καί
δαμοϋ, otfc^.-rcrg καί μηδέποτε, κτλ. Πάντα τά άνωτέρω,
χωρίς άνάγκης τών προστιθεμένων μορίων, ήθελον έκφρα.-
σθη κατά τον έν αρχή τεθέντα κανόνα, διά τοϋ ου καί ^77.

§ 36. 'Αλλ' έκτος τούτων υπάρχουσι και δύο συνδυασμοί
τών άποφατικών μορίων το ού μή καί μή οΰ. Τό πρώτον τί-
θεται μετά τών φόβου, υποψίας, μερίμνης καί τών τοιούτων
σημαντικών ρημάτων, καί τοϋ μέλλοντος της οριστικής μετά
ή άνευ ερωτήσεως, *αθ' υποτακτικήν τοϋ άορίς·ου καί σπανίως
τοϋ ένεστώτος' ού μή προσοίσεις χείρα, μηδ αι{τη πέπλων
(Εύρ. 'Ιππολ. 606);—μα τόν 'Απόλλω ού μή σ εγώ πε-
ριόψομ απελθόντα ( Αρφ. Β. 5θ8).—ου τι μή ληφθώ άόλω—
ούτι μή φύγγ μόρον (Αίσχ. 'Επτ. 199.281),—orav τους φί-
λους κρατής ευ ποιών, ού μή σοι δύνωνται άντεχειν οί πο-
λέμιοι (Η! 'Ιέρ. ΙΑ', ιέ), "ΐδε καί σ. 100, §. 4- 401, §. 9.

37. Ο ελλειπτικός ούτος τρόπος τοϋ λέγειν εχει την
αρχήν εξ άλλου προγενεστέρου, οίος έν τοις εξής παραδείγ-
μασιν" ωστ ουχί δέος μή σε φιλήση (Αρφ. Εκκλ. 650).——
ουδέν δεινόν αυτω μή ποτ άδικηθή (Πλ. Γοργ. 520)—où
γάρ ήν δεινον κατά τοϋτο μή άλώπου ('Hp. Ε', 84)—ου φό-
βος μή σεάγάγω (Ξ. 'Απ. Β , ά, 25). 'Εννοείται δέ οτι έν τοδ-
τοις το όϋ δεν αναφέρεται είς το αυτό ρημα μετά τοϋ μή, άλλ
είς τό παραλειπόμενον έστί, καί τοϋτο τό ου άναιρεϊ τήν έντφ
δευτέρφ κώλω υποψίαν, οίον ειπείν ού δέδοικα μή, δπερ Ιστι
τό έναντίον τοϋ δέδοικα μή. Ούτω τω παρ* ΓΗροδότω (Ζ ,
4 55) τοϋτο δε δεινόν γίνεται (=φόβος εστί) μή πεσ% πάσχ
ή * Ελλάς, ήθελε» είναι άντίθετον τω ουδέν δεινόν (=ούδείς
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φόβο;) μή πέση ή'ΕΛΜic, καί τελευταιον, ού ρ.η πέση η
'Ελλάς. Ουτω δέ καιούδέν δεινοί τοι ϊσονται (οί Αυδοί) μή
άποστέωσι (Ήο. Α'156). il n'y aura plus à craiiuire
de révoir,e de leur pu··! ( .) Καί το μέν δεινον όπεο άλ-
λαχοΰ φοβερόν καλεί ό '"Ηρόδοτος=φόβος τό δέ δεινοί, άντί
άεινόν κτλ. είναι κατά τά δίκαιος είμι ειπείν.—ήι/εΐς δί-
καιοι έσμεν κινδυνεύει}". (Πλ. Πρωτ. 319 Κρίτ. 45) κτλ*

§. 38. Γ0 δεύτερος συνδυασμ,ός τών δύο άποφατικών μο-
ρίων, γο μή ον, ττ.ν αύτην μετά του πρώτου έχων άρχην, τί-
θεται ώσαύτως μετά τών αυτών ώς εγγιστα ρημάτων, καί
κατά τους αύτούς χρόνους. Αντίθετον δέ τού προηγουμένου
ον κατά την σύνδεσιν, καί κατά την εννοιαν είναι τό άνάπα-
λιν. Τό μέν πρώτον σημαίνει ονδείς φόβος, ού δέδοικα, μή
τοϋτο γίνηται, où γενήσεται, τό δέ δεύτερον δηλοΐ φόβος
έστι, δέδοικα, μ ή ον γένηται. Ούτω δέδοικα μή θάνη, ηθε-
λεν ειπεί δ μη έπιθυμών τόν θάνατον τοΰ άρρωστου, άλλα
φοβούμ,ενος περί τούτου, ον (δέδ οικα) ιιή θανή, ηθελεν ειπεΐ
δ ώσαύτως μ. η έπιθυμών τόν θάνατον τού άσθενούντος, άλλα
θαρρών έν ταύτώ έπί τη ύγιάσει' δέδοικα μή ού θάνη, ηθε-
λεν ει πει δ έπιθυμ,ών τόν θάνατον τού άσθενούς καί φοβού-
μ,ενος μηπ&)ς δέν άποθάνν?.

39. Πάμ.πολλα έκ ποιητών καί συγγραφε'ων παραδείγματα
δεικνύουσι τούτο. Ούτω άείδω μή οντις τοι ύπόσχηται τό-
δε έργον. ( 1.1. Κ. 39).—νποπτεύομιν *αί ύμάς μή ού κοινοί
άποβήτε (Θ Γ', 53).—ώστε ού τοϋτο δέδοικα μή ούκ εχω
ότι όώ έκαστα τών cpLlcav, civ εν γένηται, à.îJà μή ονκ έχω
ικανούς οίς δώ (£.. Αν. Α', Β', 7). "Ανευ δέ τοΰ προηγουμέ-
νου κώλου είναι τό μήνύ τοι ού χραίσμη σκήπτρον και
στέμμα 0εοΐο (Ίλ. Α, 79). 'Ωσαύτως àJlJà μή ον τοϋτο ή
τό χρηστήριον ('Ηο. Ε , 79).

§. 40. Ύο μή ον . συντάσσεται καί μετ' άπαρερ,φάτου ά-
νάρθρου τε καί ένάρθρου" ούδ έθέλω προΛιπεϊν. τ6δε μή ού
τόν έαόν στοναχεϊν πατέρ άθΛιον (Σ. 'Ηλ. 133):.—οϋδεν
ίΛΛείψω τό μή ού πασαν πυθέσθαι τών δ' ά,Λήθειαν πέριξ
(Σ. Τ ρ. 8.8) . — μή παρης τό μή ού φράσαι (Σ, T.: ,283)- καί
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μετά μετοχής' δυσάΛγητ ος γάρ αν ε'ιην τοιάνδε μή ού χα-
τοιχτείρων εδραν (Σ. T. Ijî).— τοιαύτης δε τιμής τνχεΐν,
ώστε θνητόν όντα θέων γενέσθαι χριτήν7 ούχ οίόν τε μ-η
ού τόν ποΛύ ζ ή γνώμη διαφέροντα ( Ισ. ( ΕΛΛ. Εγχ )'

ΚΕΦΛΛΑΙΟΝ ΕΙΚΟΣΤΟΝ ΑΕΤΓΕΡΟΝ.
Περί προθέσεων.

§, 1. 'Ω; προς τήν αρχήν αυτών θεωρούμενα:, αι Προθέσεις
ήσαν, αί πλείστα.', τουλάχιστον, τοπικά έπιρρήμ.χτα. ΓΩ; προς
τήν συντακτικών χρήσιν άναπλνηροϋσι τά τών πτώσεων, έξη-
γοϋσαι σχέσιν Ονόματος προς όνομα' νίδς μετά πατρός.—
βεΛτίους Ιποίει τους ποΛίτας ά ν τι γειρόν ων (ίΐλ. Γοργ.
51 δ). Εάν λοιπον ύποθβ'σωμεν γλώσσαν δεκατρείς πτώσεις
εχουσαν, ώς ή Φιννιχή, αυτή εχει μικροτέραν χρείαν τών
προθέσεων, δι' ιδιαιτέρου τύπου έξηγοΰσα δ,τι άλλαι δια προ-
θέσεως, ετι δέ ολιγώτερον χρήζει τών προθέσεων γλώσσα εί-
κοσι πτώσει; καθ' υπόθεσιν "έχουσα. Εάν δέ, τουναντίον, ύ—
ποθέσα'μεν γλώσσαν δλως άιντωτον, ή γλώσσα αύτη δεν δύ-
ναται σχεδ&ν να κινηθη άνευ προθέσεων, ώς συμ,βαίνει έν ταΐς
πλείσταις γλώσσαις τών νεωτέροον έθνών.

§. 2. Τίθενται δέ αI προθέσεις εις τδνλόγον κατά δύο τρό-
πους, έν συντάξει, χωριστά δηλ. του Ονόματος πρδς δ φέρον-
ται, ώς έπί γής, έπί τών ωών, έν ούρανώ, χτΛ. καί έν συν-
θέσει, μετά τε ονόματος καί ρήμ,ατος, κατ* έπιρρηματικήν
εννοιαν, επίγειος, ένουράνιος, έπωάζειν, κτλ. πολλάκις δε
καί προθετικήν' άποσχιρταν τίνος.—'άρα ένεχίσθω (Πλ.)——
δ ποταμός διαρρεΐ τήν πόΛιν. Συνήθως δέ προτάσσονται έν
συντάξει ούσαι, και πάντοτε δ' έν συνθέσει, καί έκ τούτοι»
το δνομα πρόθεσις, δπερ έν άλλαις γλώσσαις δεν άληθεύει.

§. 3. Ως προς τάς πτώσεις μεθ' ων συντάσσονται, α\ προ-
θέσεις διαιρούνται είς μονοπτώτονς, μετά μ.ιας μ.όνης πλα-
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για;, δίπτωτους μετά δύο πλαγίων, καί είς ΓρίΛΓώτοί,'ς,καί
μετά τών τριών συντασσομένας.

Προθεσεις μονοπτωτοι.

§. 4. Προθέσεις μονόπτωτοι είναι επτά' ή àrW, ή ά,το,
ή ε£, νι i*, ή πρό, μετά γενικής συντασσόμενα'., ή ζύν ή σΰκ
καί ή ςγ, μετά δοτικής συντασσόμεναι, καί ή είς ή ες μετα
αιτιατικής.

1. Ή Πρόθεσης αντί.

§. 5 Η πβόΟεσις àrrî σημαίνει* 4. ανταλία^ήν σύ rtèv
ερχη πεζή ν δύναμιν έχων, άνθ ής αλλ ην ούκ αν δέζαιο
(Ξ. Κ. Π. Α, ς· , 10)' 2. άντιχατάσταΰ-ιν' βουλεύεται όπως
βασιλεύσει art ικείνου (2. Άν. Α', ά, 4).—αντί μεν δον-
Λου πολίτης γεγένηται, αντί δε πχωχοΰ πλούσιος, άντι δέ
ύπογραμμχτέως νομοθέη/<τ(Αυσίας). Ούτω δε καί άντI τείχους
(θ. Β', 3)=Jomuie uue barricade—αντί ίιρών (θ. Δ',
98)=έπ\ άποδάσε'· τών κατεχομένων ιερών. 3. άμοιθήν. αντί
ζών πολλών πόνων σμικρά άπολαύσαι (Πλ.).—άντι τοϋ κά-
κου έργου τιμής άζιοΰν (2. Κ. Π. Δ', ΙΕ)* 4. προτίμησιν'
τόν καλόν θάνατον αντί τοϋ αίσχροΰ βίου αίρεϊσθαι (2).
5. αϊτιον' τόν Μίνων τιμωρούμεθα, άνθ1 ών ημάς ήνάγ-
κχσε τούς δασμούς τελεΐν εκείνους (Πλ,).—αντί τοϋ; (2. Κ.
Π. Η', γ . 34)=τίνος ενεκα; Πάντα δε τα σημαινόμενα ταΰ-
τα είναι προφανώς ποικιλία', τοϋ πρώτου όπερ προύκυψεν έκ
τής πρωτίστης σημασίας τοϋ αντικρύ, σωθείσης είς τό επίρ-
ρημα αν τα καί είς τό λατινικόν nute καί είς τό ήμέτερον
άντίπροχθες, άλλ έπισκιασθείσης έν πολλοίς.

6. Εκ τής αυτής πρώτης άρχής προήλθον καί τά έν
ταΐς συνθέσεσι τής προθέσιως ταύτης επικρατούντα σημαι-
νόμενα. Είναι δε ταΰτα μάλιστα' ά. τό καταντικρύ' άντί-
θυρον, àvcίπορθμος, ανταρκτικός, 'Αντίκυρα, Άντίρριον,
Αντίταυρος. Έκ τούτου δε ή σημασία τοΰ άναντίον, άντί-
παλος, άντ εραστής, άνζίχεχνος, β'. ή τής άντιστάσεως'
μνήμη αντί μισθός (Αίσχ. 'ίκ. 269); άντιδασιλεύ ς, άντιςρά-
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τηγος, άνθύκατoc, αντιζαμίας (propraetor). 'Ex- τούτου δε
η σημασία της άμιθαιόζηζος, άνζίδοσις, άνζίχρησις, àv-
ζιπαράθεσις, κτλ. Τινα δέ τούτο)ν καί διφοροϋνται, άνζι-
σζράτηγος, àrzl'jtaJoç, άνζίδιν.ος, άνζίθεός. Τοιούτον δέ καί
το άντιάνειρα, παρ-/ μέν 'Ομήρω ('ΐλ. Γ', 1 85)='ισανδρος,
παρά ύέ Οιν^άρω ( Ολυμπ. ΤΒ', 4 7) σζάσις άνζιάνειρα=έν
ή ά^ήρ προς άνδρα μάχεται.

§. 7. Ούτο) καί έπί τών ρημάτων άτινα, της μέν έ%νοίας
της άνζιχαζατζάσζως επικρατούσης, συντάσσονται γενική, της
δέ του έναντίον εννοίας επικρατούσης, δοτικτί. Ουτω κατά το
πρώτον, oy* άνζιθένζες ζήν 'Αθηναίων εκ. ποΑΛοϋ ίμπει-
ρίαν ζής σψετέρας δι' όΛίγου μεΑεζης (Θ. Β', 85. Τ7, 56.
Εύρ. Ί<ρ. Γ. 358)· κατά ζ ο δεύτεοον τή άΛηθεία άντιΛεγεις-
(Πλ.)—ανζιζάζζεσθαι χινί ή προς τινα (Ξ. *ΐδε σ. 29 §. 37).
—άνζιΰιχεΐν ζαΐς διαβοΛαΐς (Δ.)—άνζιδιχοΰνζα ηχειν προς
ζανχα (Δ.). Ούτω καί d * Αγχιππος τ,νζιδίχει ήαΐν ζον Έρ-
μην νγια ζε χαϊ οίον είναι (Αυσίας χαζ' Άνδοχ. Άσελ. §
4 2)=άντί'δικος ών έλεγεν, άντιδικαζόμενος ήμϊν δηλ. ΓΗ
διά δοτικής σύνταξιο είναι ή συνηθεστέρα. Συντάσσονται δέ
τα μετ' αυτής συντιθέμενα ρήματα καί δυνάμει της ?δ:ας αυ-
τών σημασίας, ούδεμίαν ροπήν έχούσης της προθέσεως προς
τήν σύνταξιν* άνζαδιχεΐν àJJrfJovç (Πλ.)=έξ αμοιβής άδι-
κειν.—άνθιΰρίζειν-— ίινζαγοράζειν σΐζον (Ξ.), κτλ. Και
■τα άνζίχεσθαί ζινος, ανζιΛαμβάνεσθαί ζινος κτλ, δέχονται
τήν γενικήν ώσαύτως δυνάμει της σημασίας, διότι καί άπλα
οντα ουτο) συντάσσονται* Λαβόμενος ζής δεξιάς ζοϋ Κναξά-
ρους (3. Κ. Π. Ε', έ, 7).—άνζεΛάΰετο ζον ζρίάωνος ζον-
ζου'ί (Πλ. Πρωζ. 325).— ζής γνώμης αεί ζής αύζής έ'χο-
μαι (Θ. Α , 1 40). ζ ή ς θα Λ ά σ σ η ς μ à Λ Λ ο ν α ν ζ ε ί-
χ ο ν τ ο (θ. Α'. 13).

2. Ή τροΰεσις άπο.

8. πρόθεσις άπο σημαίνει 4 χωρισμόν' άπο δ' ανχε-
νος ώμον εέργαθεν ( Ομ). 2. άπομάχρνοιν' από σχοχον
3. ζό σημεΐον εξ ού όρματαί τι χαϊ εχει Ζην ά(·χήν' ά. έπί
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τόπον ευ γένει' ένθα δέ ζίσιν αί διώρυγες από τον Τίγρη-
roc Χοιαμού ρέουσαι (Η.)—αφ ή J ίου ανιόντος (3 β', έπί
πατρίδος' από ΖάγκΛης (Θ)' γ', £πί καταγωγής' οί απ ο
Δημαράτου (Θ.) δ'. έπί πΛήθους' των από όήμνχ) τις (Θ.)
έ. έπί προσώπου' άπ ίκείνου έρχομαι (Π.)' ς-', έπί θέσεως'
αφ ϊππίν. άπό νεώς7 άπό αρμάτων, από πύργων μάχεσθαι
(Ξ.)' ζ', έπ i χρόνου' άπό τούτου, άπό γενεάς, άπό παίδων,
αφ ού (Ε·)* ή, έχΐ αφορμής' άπό στάσεων έκπίπτοντες (Θ.)'
θ', έπί συμφωνίας' άπό σημείου ένός έπιστρεψαντες (Θ.)' ί.
έπϊ οργάνου' ?'} άπό τόξων μάχη ~ από κνάμου άρχοντας
καθίστασθαι (ΞΙ.)" ιά. έπί ν2ης' άπό κέδρου άλείφατος (*Ηρ.
Β', 37) ιβ') έπί πορον καί μέσου' άπό σινηρείας ό βίος (Ξ)'
—άπό τον συκοφαντεΐν ζήν (Πλ.)'—άπ έΛαχίστων ορμά-
σθαι (Ε.)'—άπο σμικρού έθέΛω διαπράζαι (Αρφ.).

§. 9. Τα αυτά ώς εγγιστα σημαίνει ή πρόθεσις άπό και
εν ταΐς συνθέσεσι" χωρισμόν άπομάκρυνσιν, άποΰοΛήν καί
τά ομοια' εν πασι δέ τούτοις επικρατεί ή προεξηγηθεΐσα εύ-
νοια τοΰ ^ωρισμοΰ διαφόρως τρεπομένη* roùc ισθμούς άπε-
Λάμβανον'(Θ. Α'. 7)—τάς προσβοΛάς άπεκρονοντο (Hp. Δ'.
J300)—άποβαλέεις τήν κεφαλήν ( Hp. Α'. 70)' ούτως άπο-
μανθάνειν, άποδιδόναι, άπαιτειν κτ"λ. Ωσαύτως άπόκοιτος,
άπόμισθος=ό έκτος μισθού* Λευκή ut θρϊξ άπόμισβον εν-
τεύθεν ποιεί (έκ τών αδήλων Μενάνδρου)—cbroVom^^azo-
βολή νοδς, καί πάντα τά έκ ταύτης παραγόμενα, απελπισία»
θρασύτις αναίδεια. Παρά δέ Κορατι έν Θεοφράστω άπόνοια=
la coquin sans pndeur. 'Εκ ταύττ,ς προήλθεν ή σημασία
της τελ^ειώσεως' άποτεΛεΐν άπεργάζεσθαι, άπερημοϋν άπο-
άειν,νύναι. Τοιούτον καί τό ο/ άπογεγραμμίνίΐ=οΙ διά της έν
καταλόγο) απογραφής κεχωρισμένοι τών άλλων Yi=ot τελέ-
σαντες το άπογράφεσθαι.

§* 4 0. Ούτω φαίνεται καί τδ άποδειΛιάν=$ιά δειλίαν ά-
ποφεύγειν=έντελώς δειλίαν, άπο^α^|5εί>·==έντελώς θαρόεΐν,
οίον άποκοούειν προφάσεις, ώς τδ παρ ήμΤν άποκοτώ. Πολλοί
δέ τών νυν λογίων άπέδωκαν εις τδ άποθαρρύνειν τήν έ-
ναντίαν .σ-/;μασίαν=άφαιρεΐν τδ θάρρος καί δειλίαν έμποιεΐν,
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ώς το παρ* ήμΐν νά πάρη τόν άπόθαρρόν τον. Παρά δε τοις
εκκλησιαστικοί; δυνάμει τής τοϋ ρήματος εννοίας λέγεται.'
Παύλος τοΐς άδελφοΐς άποτα Εάμενος (Πρ. Ά77. ΙΗ. 4 0)==
άποχωρισάμενος κχΐ χαίρειν ειπών.—άποτάσσει τώ σατανά'
το εναντίον τοϋ συντάσσεσθαι τω Χριστώ ·

3. Ή Προθεπς έξη s κ,..

§. 14. Η πρόθεσις &£ ή εχ σημαίνει έν γένει τήν εχ τίνος
■περιφερείας πλατυτέρας ή στενοτέρα; έζαγωγήν' ά. ε.τΐ γο-
ΛΓου* έζιέναι εχ γης είς <ρώς (Πλ·) β'. προσώπου' έζ ε-
μού' γ'. cbtcxjrâcrscûc' βελέων, εχ ποδών, £<f οφθαλ-
μών, έζ ανθρώπων έγένετο=ίζ?ϊφχνιστ<χ.ι δ . έπϊ ν2ης' ix
πέτρας. Ωσαύτως τίθεται ή εχ, ώς ή ιΙλγο', είς δήλοοσιν τοΰ
τής αρχής ση μείον, τοπιχώς, j^poriarcDc, αέτιολογικώς, με-
ταβολικώς, έχ προηγουμένης συμφωνίας, ε* κανόνος, κτλ.
ώς ε* διζιάς, àptoripâc, τότος απότομος εχ θχλά ττης,
ό έξ Αθηνών, έ/. παίδων, έκ πολλού ix τούτου=ϊν. τού-
του τοϋ χρόνου=Ικ τούτου τοϋ αίτιου, εχ πολλοΰ=χπο πολ-
λού χρόνου, και ε* πολλού προοοάν=\γ. μακρούς τόπου=
μακρόθεν, έχ πένητος πλούσιος, έχ πρόσθεν δακρύων

γελχν, έχ, Γώ>* ζυγχ*ιμένων ποιεί ν, έχ τών έργων χρίνειν.

§. 12. 'Εν το"ϊς συνθέσε-ι τής προθέσεως £<f ή Ικ .επικρα-
τεί μάλιστα ή έννοια τοϋ /ζω* ίκδηαος, έζιενα ι έχΰάλλειν,
ζχπέμπειν' ή έννοια τής αποστάσεως, έχ ποδών. Εκ ταύτας
δέ άνεπτύχθη ή σηυ,ασία. τοΰ λίαν έχπεπταμίνως εϋωραίνε-
σθαι (Ε. Κ. Π. Η'^ ζ', 7)' τού εντελώς' έζοπλ ίζεσθαι, έχ-
πληροϋν, έχ,πονεΐν, ένπλεως' ή σηαατία τής καταγωγής,
&7*okoc. Ωσαύτως και ή τής μεταβολής έν ταύτω έζελλη-
νίθω, έκβαρβαρόω, κτλ. Καίπερ δέ ομοιάζο υσα έν πολλοίς
τή από, διαφέρει όαω; εν άλλοις* έκμανθ άκ££>·=£ντελώς
μανθάνειν, άπομανθάνειν=· λησμονεϊν, ούπερ ή σημερινή
γλωσσά εχει τό εναντίον* άπίμαθεν=1τζ\ζί ωσε τό μανθά-
νειν, έ^^α^£=έλησαόνησεν.

4. Ή Πρ^σις Π ρ ο.

§.13. Η πρόθεσις πρό σημαίνει, /.τό εμπρός' πρό τών ό-
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φθαλμών (Α.ίσχυλ.).—πρό ποδών (Πλ.)— φρούριον τό προ
τής χώρχς (3.). 2. τό πρότερον' oc προ ήμών γεγονότες ( ίσ.)
—προ ήιιερας (Πλ.)' 3. ύπεράσπισιν' προ δεσποτών θνή-
σχειν (Εύρ.)' πρό τίνος βουλεύεσθαι' 4. προτίμησιν' προ
τούτου τ εθνάναι αν πολλάκις ε lot το (Πλ.).—κάλλιον πρό
τοΰ φεήγειν οπέχειν τήν δίκηι- (Πλ.).—τον ς έ καινού ν τ ας
πρό δικαιοσύνης άδ ιν.ίαν (Πλ.).

§. 14. Καί έν ταϊς συνθέσεσιν Ιπικρατοϋσι τχ αυτά ση-
μαινόμενα, χπζρ ουδέν £τερον ποικιλίαι τού πρώτου* xpo-
αύλιον, πρόθνρον, πρόδοομος, πρόστωον, πρόλογος, xpôp-
ρητις, προστχσία, προνίμησις, πρόχειμαι, προέρχομαι, προ-
τάττω, προαγορεύω, προασπίζω, προαιρούμαι, προνοώ' εαυ-
τού τε χήδεται ô προνοών αδελφού (3. Κ. Π. Ε', γ', 15).

Ούτω καί έν τοις προβολή, πρόγονος, πρόεδρος, πρόβατον'
'Ωσαύτως καί· πρόθυμος, προπετής' το'.ούτον βέβαια καί τά
προδότης. Καί το της σημερινης δέ γλώσσης πρό της συγ-
κομιδής τού καρπού συμφωνητικό-/ προστοίχιον ίσως μάλ-
λον η .προστΰ^ιοκ έννοητέον.

5. 'ϊίπρόθεσίζ έν. .

§. 1 5. μ,ετα δοτικής συντασσομένη πρόθεσις εν σημα ί-
νει τό ϊν τινι περιφερεία είναι, πλατυτέρα η στενωτέρα" sr
ού^α^ω, εν γη, εν Σπάρτη, κτλ. Τοϋτο δέ, διαφόρως π ο ικί-
λον εξηγεί ά. ro έντός' έν οϊχω, β . rô έτά^ω* έν οοεσ ιν.
χ', ύποχάτω' έν τοις ύψηλοΐς δένδρεσιν. (Πλ.) δ. τό με-
ταξύ* εν φίλοις' έ. ro ένώπιον' έν δήμω ς. το πλησί ον' ή
εν Μυκάλη μάχη' ζ· τόν χρόνον έν ήαίρα, έν θέςει, έν
τω παρόντι, έν τώ τοιούτω^=\ν τοιαύτη ποαγμάτων κατα-
στάσει.—έν τοιούτοις ό'ντες πράγμασιν. (3. Αν. Β', ά , 3).

Ωσαύτως καί κατά διαφόρους άλλους τρόπους, κυριολεκτ ικώς
τε καί τροπικώς π:>ικίλον, έξηγεϊ διάφορον υπάρξεως κύ κλον
πολιτιχόν, έπιστημονιχόν, τεχακόν, ηθικόν, κτλ. έν ολι-
γαρχία τών έν τέλει, iv φιλοσοφία,, έν αρετή, έν τέχ
èr έλκίσιν, έν χρηστώ τρόπω κτλ. Παραλειπτικα δέ είν αι
τά èr αδου, τόπω δηλ. έκ *Αρίφρονος, oi/.iqt δηλ. Ωσαύτως
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ô âè νους êr Κρωπιάών (Άρφ. Γ/.τ. 79), δήμω, κωμ,ικώς,
άντί Κ Λωπιδών.

§. 1 6 ΓΗ πρώτη σημασία, τό εν τινι είναι, έπικοατει καί
εν ταΐς συνθέσεσι της προθέσεως ταύτη; κατά διαφόρους τρο-
■πάς* ένοικεΐν, έμμίνειν, έμμισθος^ (Οουκ. ς·' 22) ένδύειν,
εναυΛος, 'έννομος, έντιμος, έναντίος κτλ' ουτω καί ένθα,
(ενθά= .!;ΐ γερμ.). σύνταξις τούτων βαίνει κατά τήν έν
συνθέσει έπικρατοϋσαν εννοιαν' έμφερής τινι=δμ.οίος'—έγγε-
Jâv έμοί (Σ 270).—oy ^ά^ αν τοσουτονϊ ενέχραγες
ήμΐν ('Αρφ. ΠΛ. 42 ).— έμπίπτειν τινί, ίμπίπτειν άΛΛή-
Λοις.— ενίστασθαι τοις ποιουμίνοις (Θ. Η', 69)—ανθίστα-
σθαι' η δυνάμει τοΰ μετ αυτής όνοματος η ρήμ,ατος, άνευ ρο-
πής τής προθέσεως ώς προς τήν σύνταξιν' έμπειρος γεωμε-
τρίας (Πλ· ΠοΛιτ^ Ζ'. 329)=έν πείρα γεωμετρίας.=—του-
ναντίον ώy βούΛονται (Ε. Η. Π. Ε', δ', 32)=το έναντίον
τών ce βούλονται.—ένθυμεΐ σθαι, έννοεΐν zi=h θ υ/Λ ω, έν νώ
τιθέναι τι.—έμπεδοΰν δρκους (Ε. 'Αν. Γ', β', 1 0)=: βεβαιούν,
χυροϋν, οίον έν πέδω η πεδίω πηγνύειν.—τήν τοϋ βίου ôâôv
ενίστασθαι (Πλ.)=εισέρχεσθαι. Ωσαύτως έμφαγεΐν καί εμ-
jcιέΐν.—ενέΰαΛεν είς τήν ποΛερίαν (Ε)=εισέβαλεν, κτλ.

6. Ή Π ροθεσις ζνν ri ο ν ν.

§. 17. ^Η μετά δοτικής, ώς ή εν, συντασσόμενη ποόθεσις
ζνν ή συν σημαίνει σΰνδεοιν καί συνάφειαν' ζής γης aùr
άνΰράσι κάΛΛιον η κενής χρατειν. (Σ.) —συν τοις δπΛοις7
— συν τω σώ άγαθώ η συν τη ση ζημία (Ε. Κ. Π. Γ', ά,
J18). Εκ ταύτης προκύπτει ή σημ-ασια τής συμφωνίας συν
τω νόμω (Ξ.)' καί ή τής βοηθείας συν θεώ κτλ. "Εστί δε το
μ.έν ζύν συγγενές τω ξννός=·/.θ'.νός ώς δέ τό συν ποούκυ-
ψεν, άφαιρεθέντος τοΰ κ (ξύν=κσύν, σύν), ούτως άφαιρεθέν-
τος τοΰ σ. προύκυψε τό λατινικον CUlû ctov χύν.

§. 1 8. fH σημασία τής συναφε'.ας, ενώσεως καί συμπΛο-
χής έπικρατει καί έν συνθέσει" συμπορεύεσθαί τινι, σύμπΛσυς
ζιν'ι—ô ίππος τοΰτο (τό οπλον) συμφέρει (Ε. Κ. Π. Δ', γ'?
i 7)=3φ|ρει δμοΰ* συμφορά=-ολλών σύμπτωσις, έπί κακοΰ
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συνήθως, àWct καί έπί κάλου.—συγκροζεΐν το χαίρε. 'Ωσαύ-
τως καί ή της βοηθείας συμπράττειν, συνεργεί)', συνήγο-
ρος, σύμφορος, κτλ. 'Εκ της πρώτης προκύπτει καί ή σημα-
σία της êv τάξει καί αρμονία πλοκής,' συντάτζειν, συντιθέ-
vaiy συγγράφειν, δθε·? καί συγγραφή το εγγραφον συμφωνη-
τικό ν syngj-aphct' τό αύτο δέ καί=θίθοηΐΉοα% U : kuYl-
cie γερμανιστι. Ούτω σύμμαχος, σύντροφος.

7. ?Η πρόθεσις εις ή ες.

§. 19. rH πρόθεσις εις ή ες, μετά αιτιατικής· συντασσο-

! ~ Γ -ί > Λ — « t ·>\ -Λ · ' <■ \ Α £ Α ·Λ

μένη, είναι η αντίθετος τια; ες η εκ οιοτι η μεν ες η εκ ση~
μαίνΐΐ τήν εκ τίνος αρχήν, ή δέ εις ή ες σημαίνει το εις τι
τέομα" έκ θα.Ιάττης είς θά.Ιατταν (Ξ.). Ε/, ταύτης προκύ-
πτει ή σημασία του ζέλους' πολλά δει μοχθεΐν τον ήξοντ*
είς επαινον εϋκλεώς (Γν.)' ή του έναντίον' στρατεία είς Πα-
τίδαιαν (Πλ. Συμπ. 219)* ή τοϋ εσω* είς φρέαρ έμβάλλειν
(Πλ. Γοργ. 471) ή τοϋ ώς προς' είς χρήματα.—εις γε το
tâiov (Ξ·.), συμφέρον δηλ. τό έναντίον τοϋ είς τήν τ.όλιν. Ε*:
τών αψύχων μεταφέρεται ή πρόθεσις αύτη είς τά έμψυχα,
δταν μετά τοϋ προσώπου έννοήται καί δ τόπος είς Δελφούς^
( Αρφ.)—είς υμάς είσελθών (Λυσ.)=είς υμάς τους δικαστάς,
εις τό δικαστήοιον.—είς Πέρσας πορεύεσθαι (Η ) = είς την
χωράν τών Περσών. Έπί προσώπων δέχεται πολλάς ποικι-
λίας είς ζούς πρώτους αγειν, αληθές είς φίΐους, λέγειν είς
άπανζας, κτλ.

§. 20. Τό προμ,νημονευθέν τέρμα σημαίνει ή προθεσις αύτη,
διαφόοως τρεπόμενον" έπί άριθμών' ές είκοσι μάλιστα (θ.)
=ού πλείονας τών είκοσι.—είς δώδεκα το βάθος. (Ξ)—είς
τούς ζριαν,οσίους Ξ). Ωσαύτως έπί χρόνου' ήκετε είς ζήν
τριακοσζήν ήμέραν (Ξ )' τοϋτο είναι τό τέρμα της προθεσμίας*
είς άνναμΐγ=οαον Εκτείνεται ή δύναμις.—είς άργύριον λο-
γίζεσθαι = ώς άργύριον, ώς νόμισμα λογαριάζεσθαι. — είς
*αίρον=έγκαίρως.—είς κάλλος <Γώ>*=εύπρεπώς ή ευτυχώς.
—είς ζε'λος=τζ\ζ^ταιον.

§. 24. Κατά βραχυλογίαν δε είναι, μετά τών όμοιων, το
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tç τ.1)ν Σαλαμίνα ύπέκχειτα,ι ήμΐν τεχνα τε χαϊ γνναΐκζ£
('Hp. Η', 60)=είς Σαλαμίνα άχθέντα ύπέκκειται έν Σαλαμ/ϊνι.
Τοϋτο δέ είναι το άντίθετον τοϋ κάππεσον êr Λίμνω ( 1λ.
Α. 593)=εις Αήμ.νον πεσών έκείμ,ην έν Αημνω* ούτοι καί είς
το αύτό χωρίον παρεΐναι (3.). έν δέ τω (3. Κ. Π. Β', ά, 9)
γερρον δ à είς τήν άριστεμάν, κοπίς όε η σάγαρις εις τήν
όεξιάν, ή είς=ϊν, η πολλώ μάλλ9ν=διά, διά την άριστε-
ράν, καί διά την δεξ ιάν. Βαραλειπτικά δέ τά είς διδασκά-
λου είς παιδοτρίΰου, κτλ.

§. 2g. ΓΩς έν ταΐς ουνθέσεσι της εξ η εκ έπικρατει η έν-
νοια τοϋ Ι^ω, έξάγω, έκπίπτω κτλ, οϋτως έν ταϊς συΝθέσεσι
της £?V η £C έπικρατει ή έννοια τοϋ «ί'σω η /σω" εισάγω, είσ-
πίπτω, εποικίζω καί είσοικίζω, εζανα.γγ.άξω καί είσαναγκά-
ζω' οΰτως εκ πλου ς καί εΐσπλους9 είσοδος καί έξοδος, ούτως
είσο ξώ καί ίξορώ (Εύρ.), κτλ.

ϋροθεσεις Ο&.τωτοι.

§. 23. Προθέσιες δίπτωτοι, μετά» δύο πτο>σεων συντασ-
σό μεναι, είναι τέσσαρες, τζ άκά, η cfià, η *ατά, καί ή ύπέρ.
Έκ τούτο^ν δέ ή μέν àrà· συντάσσεται αιτιατική καί δοτική,
η δέ κατά καί Ο.τ^ρ γενική καί αιτιατική.

1. Ή ποοθεσις ά ν α.

1

24. Αιτιατική συντασσόμενη η drii πρόθεσις σημαίνει*
1. το έπάνω, έπί μεγάλης έκτάσεως* àrà τά όρη πλανά-
σθαι, τρεχειν (3.).—άνά χάσαν γήν χαί θάλασσαν ειρήνη
εσται (3 )" το δέ άνά τόν ποταμόν πλέειν ( Hp. A', J 94)=
προς τάςπηγάς* 2 χρόνον' άνά πάσαν ήμε'ραν (3.)* 3. δια-
νεμ'ησιν ανα εκαστον ετοο (Πλ. 'Αλκ. Β', 146)' έκ της εν-
νοίας της τοπικής έκτάσεο^ς προκύπτει η της δυναμικής' άνά
χράτος=δσον φθάνει ή δύναμις=όλαις δυνάμεσιν.

§. 2ο. ΓΗ μετά δοτικής σύνταξις της προθέσεως άνά, έπί
τΫις σημασίας της εν, απαντάται μόνον παρ επικοΐς ('ΐλ. Α,
14) και παρά λυρικοΐς (Πίνδ. JI. Α', 6)' έκ τούτων δέ μετε-
φέρθη καί ζΐς τα λυρικά τεμ.άχια τών αττικών τραγικών άνά
τε vu νσίν καί συν δπλοις (Εύρ. Ί(ρ. Ανλ. 754).
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§. 26. 'Εν συνθέσει fi àvà πρόθεσις σημαίνει 4. το έπάνω'
άγαπηδάν έπί τόν ϊππον' 2. το όπίσω' άγαποδίζειν, «Va-
^•ωρείΓ, άγατίθεσθαι=^ά%οα\ι$ειν^ άλλάσσειν δέσιν τοϋ λίθου
έπί τής παιδιάς, κα\=άλλάσειν γνώμην, rétracter 3. το
πάλιν' άναμάχεσβαι, άγαόιώσχεσθά\7 ά,-αδιδίισκειν τάδρά-
ματαζ= ικ νέου παρι στ ft ν, κτλ. 4. ϊπίτασιν, άγαβοαν, aVa-
γελάν, άγακαλεΐν=με^οόλο<ρω\ως, κα7,εΐν, ποοτρέπειν* το δέ
ανακαλεΐοθαι κν>'α(=καλε'ϊν οπίσω. Εκτασιν δέ σημαίνει έν
τοις ανοίγειν, άναπετανννναι, κτλ. ούτω καί έν τω àra-
σzof(odr=àvoi*{ziv στόμα ή δίοδον (Ξ. Κ. Π. Ζ', ιέ, 15).
ούτω παρ' ιατροίς «.λ-αίττομωτίκα, τά δύναυ.ιν τοϋ αναδομούν
ήτοι άνοίγειν έχοντα.

2. ΉπροθβσιςΪιά.

§. 27. Ή πρόθεσις μετά γενικής συντασσομένη, οη-
μαίνει τό Λα μέσον, τοπικώς' διά τής άγοράς πορεύεται
(Δ.)* έπί jrpocrû):Tii)r* t^ici βασιλέων .-τε^Λ-ώί^^καταγόμενος,
οίον διαβώ ς" όςγανικώς' διά τίνος δ ιαγινώσκειν' χρονικώς
διά βίον ευτυχεί ν' τροπιχώς' ι) αρετή βαίνιι διά μόχθων
(Εύρ. 'Ηρακλ. 6-).— δια πένθους τό γήρας άγων (2).

§. Εκ τούτου προκύπτει ή σημασία τοϋ μετά τοσού-

τον διά σττιμα τοπικόν ή χρονικον διά δέκα ϊπάλζεων (0.
Γ', 21 ).—διά τετρακοσίων ετών=μετά τετρακόσια ετη, διά
θρόνουy διά τέλους^— μέχρι τέλους. Ωσαύτως καί η τοϋ ορ-
γάνου καί μέσου, έπί εμψύχων τ ε καί αψύχων' λέγειν δι έρ-
μηνέως (ξ. α', β'. γ'. 4 9, δι έαυτών κιάσΟαι (2. κ. π. à',
ά, 6).—Λόγου μανθάνειν (2).— «ί c)\à καρτερίας έπι-
μέλειαι (2. '^.-τ. Β', ά, 4 0).

29. Μετά αιτιατικής συντασσομένη ή πρόθεσις διά ση-
ααίνει τό αίτιον' διά τους άδικους πολιτειομίνους ίν τή ο-
λιγαρχία δημοκρατία γίγνεται (Λυσ.)—Jià rf^r άμετρον
έν ήμΐν έζιν (Πλ. Τιμ.. 49).—διά τό εράν τοΰ έργου' παρά
δέ πο ιτ,ταΐς σημαίνει καί τό διά μέσου ώς μετά γενικής,
(ρεύγειν όιά κυμ' άλιον (Αισχ.).—διά πόντων κνμ' αλμας
επόρενσας έμάν ανασσαν (Είρ. Ίππολ. 753).~^διά τούς
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εν μαχομένους ai μάχαι xçÎrorzat (S. Κ. Π· Ε , β', 35)=
οί ευ μαχόμενοι κρίνουσι τάς μ,άχας.

§. 30. Εν συνθέσει ή πρΰθεσις Ôià σνμαίνει. 4. διάΰασιν*
διίρχεσθαι, διατρέχειν, διαγγέλλειν' 2 δ ιάρχειαν μέχρι
τέλους, διαμένειν·, διατελεί?, διαβιούν, όιαγίγνεσθαι' 3.
^ωρισμόν χαί άτιόστασιν' διαθάλλειν, διέχειν' 4· ό ιανομην
καί σν,ορπισμόν' διαδιδόναι, διαπεμπειν, κτλ. Εξαιρουμέ-
νων τών λαμβανόντων τήν εννοιαν τοϋ ερίζειν^ δοτική συν-
τασαομένοιν, ώς διαφίρεσθαίτινι, δ ιαπολιζενεσθαί τιπ κτλ.
κα^ τώ^ λαβανόντων τήν εννοιαν τίς διαφοράς καί ά.—ο<ττά—
σεως, γενική συντασσομένων, διαφίρειν τινός, καί διέχειν
τινός, κτλί έ~ί τών άλλων επικρατεί ή κατ αιτιατικήν σύν-
ταξις" διάγειν, διαιρεΐν, διαχριδοϋν κτλ. ώς καί το άιαΰέ-
χεσθαι. 'Εν δέ τω (3. Κ. Π. Η, ς-, 4 8). rep ήμερινώ άγγέλω
τον νυχτερινόν διαδέχεσθαι, παθητικώς, καθ Ερμ.αννον* ε-
στί δ' όμως καί=επεσθαι έκλαβεΐν το διoc^éy εσβ χι' τά δέ
διαμάχεσθαι διαμιλλάσθαι κτλ, δέχονται δοτική ν δυνάμ,ει
της αυτών σημασίας.

3. Ή πρόθεσις κατά.

§. 31. Ή πρόΟεσις χαζά, μετά γενικής συντασσομένη, ση-
μαίνει κατά πρώτον, το άνωθεν πρός τά κάτω, εξηγουμένου
ή τοΰ ένος σημείου, ώς ερρίπτεον έαυτοϋς χαζά ζοϋ ζείχεος
κάΓω(ΓΗρ/Η, 53)=eri se précipitant du haut du mur.
— ζον νέχυν χατά ζοϋ ζείχεοςχ<χτα<ρεμάσαι ( Hp. Β', 4 2f j,
ή τοϋ άλλου, ώς μύρον χατά ζής κεφαλής καζαχεειν (ίΐλ. ΓΓολ.
Β, 39.0—ελείβετο αύζϊ} ζχ δάκρυα χαζά ζών παρειών (Ξ.
Κ. Π. ς-, δ', 3) ή καί άμ.φοτέρων. ωλεζο πάσα καζ' άκρης
"Ιλιος αίπεινή ( 1λ. 772, iuDtitus. λατ.).—χείμαρροι πο-
ζαμοι καζ ορεσφι ρέονζες ('ΐλ. Δ', 452).

§. 32. Εκ τούτου προκύπτει ή σημ.ασία τοϋ επάνω κατά
πολλούς τρόπους, κυριολεκτικώς τε καί τροπικώς εννοουμένου.
χατά Υ,όρης τύπτειν'—καθ ιερών όμνύναι.—μή χτατ άν
θρώπων σκόπει μόνον τοϋτο, αλλά χ.αί κατά ζόύων . πάντων
χαί φυτών (Πλ. Φαίδ. 70).—χατά σκοποϋ ζοζενειν=ζεπάνω
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-—ψεύδεται κατά θεοί) (2)==πε'ρί.—καθ' ύμών ϊγκώμιον (Δ.
Φ. Β'. 60) — οί κατά Αήμοσθέι ους έπαινοι (Α:'σχ. Κτησ.
ιθ'),μάλιστα μετά τών λεκτικών ρημάτων τοϋτο. Συνήθως δ'έπί
της σημασίας του έναντίον* iàr βουλή κατ έμού μάρτυρας
παρασχίσθαι (Πλ. Γοργ. 472), κτλ. 'Ωσαύτο)ς και ή του
κάτω' άφανίζεσθαι κατά της θαλάσσης (fHp. Ζ', 6J.— χαιά
τής γης δυναι $ καταδνναι (3. Κ. Π. Δ', έ, 9)=ror κατά
γης (Ξ. Κ. Π. Δ', έ, 5)=τον δπο γης, ιον τεθαμμένον.

§. 33. Μετά αιτιατικής συντασσομένη η π^όθεσις κατά
σημαίνει 4. διατριβήν έν τινι ή περί τι κατά τήν άγοράν
άψειδεΧν νόμος γίγραπιαι (Δ. Λεπ· 450)' Αιινθυνσιν
πρός τι ώς δϊ παρήεσαν (η παρήσαν) αί παρθένοι κατά πατέ-
ρας ('Hp. Γ', 4 4) οί Ελληνες ενικών το καθ αϊτούς. (Ξ.
Άν, Β , ή. 2ΐ/=τδ καθ' αυτούς βλέπον, το καταντικρύ των.

34. 'Εκ τής πρώτης σημασίας, τής τοπικής, τής έν τινι
(ϊιατριβήΓ, προκύπτει ή χρονική σημασία κα\ά τον πρότερον
π\όερον ('Hp.).—οί γ.αθ' ίαυτούς άνθρωποι (Ξ.)=οί σύγχρο-
νοι. Εκ δΐ της σημασίας τής διευθύνσεως προκύπτει ή τής
συμφωνίας' κατά μοΐραν, κατά τους νόμους, κατά τό εικός,
χατά Πλάτωνα καί παρ* ήμΐν κατά μάνναν κατά κνριν εκ
τούτου δέ κατά Λ^>άΓ^=συμφώνως τη δυνάμε!.=δσον δυνα-
τόν' κατά ^·ώρα?=έ'καστον έν τω προσηκοντι τόπω. 'Εκ
ταύτης δέ ή σημ,ασία του καθ δ, ν,αθ όσον άφορα' κατά τήν
τζοφήν τών παίδων τοσαντα έλεγον ('Bp.) καί τής συγκρί-
σεας' Υ,ρείττων η acara άνθρωπον .(£.)* έκ ταύτης δέ ή ση-
μασία τοΰ χ(ύ{ ισμοϋ, μετ-à τών άντανακλωμένων άντωνυμιών'
αυτό καθ\εαυτό ( Ισ..)=καθ'Ιαυτο καί τάν άλλων κεχωρι-
σμ.ένο,ν θεωρούμ,ενον. Εκ τής του χω;ισμ.ου προκύπτει ή τήί
διανεμήσεως σημασία' κατά μίαν καί δύο λαμβάνειν (Δ).

§. 35. 'Εκ τής αύτής σημασίας τής διευθύνσεας προκύ-
πτει καί ή τής προσεγγίσεως' έπί αριθμών' Υ,ατά έζήκοντα
έζεα xai χίλια ('Ηρ.)=Λρδς τούτον τον άριθμδν έκλιναν. Ω-
σαύτως καί ή του σκοπού' χατά θέαν ηχειν (θ. ς . 31).-—
χατά τ/;=πρδς τί ; διά τί ;

.§. 36. 'Εν συνθέσει ή πρόθε-σις κατά orμαίνει* Ι.τλχάτω*

43
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κατ αβάΛΛειν, κατα-τηδάν, κάτακΛίνζιν' έπιστρ <ϊ®ήν ο ε xai
εκ τής εξορίας έπάνοδον έν τω κάθοδος' ή κάθοδος τών'Η-
ρακ.Ιειδώγ' 2. το έναντίον' κατχψεύδομαι' 3» το εξ ό.ΙοκΛή-
ρον' καταπιμπράναι, κατασβεννόναι, καταφαγεΐν κατακΛζι—
σάμενος (3) Ου :ω καί ^Γα£ονΓ^γοί=πληρης βοστρύχων,
κατάδ ρυμος=·πλήρης δρυμών.

§. 37. Ε: καί πολλά ρήματα έκ τής προθέσεως ταύτης σύν-
θετα συντάσσοντα', συνήθους μετά γενικής προσώπου καί αι-
τιατικής πράγμ-χτος, κατηγορεί υ τίνος, κχταδικάζειν τινός
τι, κτλ, απαντώνται δμως καί άλλως συντασσομ,ενα' κατα,-
φρονιΐμαι καϊ Θήβας όδε (F-ύρ. Βάκχ. 503. Θουκ ς- , 34.
Η , 82).—ούχ ήδομένως πράττοντά με κατέγνως Ξ. Κ. Π,

Η, δ, 9. ΐδε καί 'Αρφ Ιππ. 4 6)=έφώρασας.-υμάς έποι

κ<χταποΛιτεΰονται (Α. περί τών έν Χερρον. ιγ'),—έάσεις
χαταγεΛάααι ήμΐν (rHp. Ζ', 9. "ΐδε καί ί ', 4 55).—καθνβρί-
ζειν τινι (Σ. Αΐ. Ί 53). — τοΐσ.ι μεν χατεκεχρ.το θάνατος
(Ήρ. Ζ', 146).

ciî πρόθεσης υπέρ.

k ^ ι ·

§. 38. Η πρόθεσις ύπέρ, μ.ετά γενικής συντασσόμενη, σ-η-
μαίνεί' 4. το υπεράνω, επί τοπικής θέσεως* ό θεός εθηκε τον

ήΛιον ύπέρ γης (Πλ.)— υπέρ τής κώμης γήΛοφς.ς -ήν (Ξ)-

ύπέρ των πρόσθεν διακοντίζειν (3. Κ. Π. ς*', γ', 34)' 2.
ύπεράσπισιν' άποθνήσκειν ύπέρ τών δικαίων ( Ισ.)—υπέρ
τού κοινού (3) 3. το .Tfpi ού ό Λόγος' διδάσκει όμωρό-
κατε ύπεο ό>ν ή δίώξις=πζ$ί. —ύπέρ τίνος Βαρρεΐν (3)=
περί τίνος* 4. sic τόπον τινός' έγώ ύπέρ σον άποχρινοϋμαι
(Πλ.)=άντί.

§. 39. Μετά αιτιατικής δέ συντασσόμενη σημαίνει το έπέ-
χεινά τίνος ορίου, καί τούτο μ.άλλον έπί κινήσεως* ύπϊρ τους
τής γης όρους αφανισθείς (Πλ. Ν. θ', 845). Συνηθές-ατα
τίθεται ή ύπέρ μ.ετά αιτιατικής έπί ύπερβάσεως μέτρου χαϊ

αριθμού' ύπέρ τά έσχαμμένα. ·— ύπέρ άνθρωπον (Πλ.). -

ύπέρ ήμάς τους άΑΛους (Πλ;).==ύπέρ'την ημέτέραν κ*τάλη-
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ψ'.ν' τους όπερ τριάκοντα έτη γεγονότας (Πλ.).^—ύ.ιερ ~ό ή·
μια υ (Ξ).-—ό δείνα, ενδα/μ uv νπερ τήν πόΛιν (Δημ. Συντ.ζ')
§. 40. ·Ε* συνθέσει ή πρόθεσις νπερ σημαίνει' 1. νπεροχήν,
δπερέγειν, ύπερβαίνειν' 2. ύπερΰοΛήν' ύπεράγασθαι, ύπερ-
μισεΐν, ν.ιερεμπίπ.Ιαοθαι, ύπίρπΛουτος, ύπέραισχρος, νπερ-
βαΛΛόντως" 3. καταφρόνηση·' ύπεροράν, ϋπεροψία' απαν-
ταχού όε αναφαίνεται ή έννοια του επάνω.

Προθέσεις τρίτττωτοε.

§. 4 J. Προθέσεις τρίπτωτοι, καί μετά τών τριών πλα-
γίων συντασσόμενα», είναι αί επόμενα ι επτά; ή άμ<ρί, ή
ή ε,τί, ή μετά, ή παρά, ή .τρος ή y.to.

II ΙΙροθεσίς άμφί.

§. 42. Η προ'θεσις άμιρί, μετά γενικής καί δοτικής συν-
τασσόμενη, σημαίνει σχεδόν τά αυτά* ά. τό πίριζ' τοΐς ά//<ρί
ταύτης οίκέουσι της πόΛιος ( Hp. Η', Ί04)' β', τό ενεκα' οί
πολέμιοι προίήεσαν à μ cpi ών είγον άιαψερόμενοι (2')* γ',
τό rtcft ού <5 Ύόγος' πνθίσθαι δεόμενος τά τ άμφί σον, rà
τ à μ φ Ορέστον (Εύρ. Ορ. 865). — όπως ακούσιας τής δί~
κης τής άμ<ρ\ τον πατρός. (2. Κ. Π. Γ', ά, 8).—άμψι (ραιδί-
μοις ώμοις έχων (Σ. Αποσπ.), — θανάτου ίιμφι φόβω (Εύρ.
Όρ. 823).—àjttpi νόστω τώ βασιΛείω (Αίσχ) - άμφί τώ θα-
νάτω αντής διζός Λέγεται Λόγος fflp. 2,32). ΊΕί μετά γενι-
κής σύνταξις τής άμφί δεν είναι πολλά συχνή παρ' Αττ'.κοΐς,
ή δέ μετά δοτικής είναι άχρηστος παρά το"ϊς πεζοΐς αυτών.

43. Μετά αιτιατικής ή άμφΐ σημαίνει τό πέριξ τόπι-
κώς' άμ<ρί Τροίαν (Σ) — άμιρί τόν Εϋρρουν Εύρώιαν (Εύρ.

Ε/.. 649.)' τό πιρίπου, επί χρόνου' άμςρι δόρπιστον, άμφί
μέσον ημέρας (Ξ) έπί αριθμού άμφϊ τους δισχιΛίους (—■),
κτλ. Μετά τών ρ/ιμάτων £trat ν.ιί ε χει ν σημαίνει à ftχο Λ ει"
σθαι πε^ί τι άμιρί ταύτα ήσαν'—-οί ποΛέμιςι ειχον άμιρί
τά αυτών. (Ξ. Κ. U. ς·', 6, 4).

§. 44. Τό οί ά//<ρί r*ra, έπί κυρίου ονόματος, εννοείται
τριχώς* ά. εννοείται δι αυτού ό ονομαζόμενος, επίοημόν τι
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πρόσωπον, μετά τώγ περί αύιόν, νπ αυτόν, όπαΰών, ο-
μοίων, κτλ- οί άμφϊ Σωκράτη, οί άμφϊ Κϋρον, οί άμφϊ Εύ-
θύφρονα, κτλ. 'Αλλά τοϋτο μόνον παρά γραμματικοί; καί
σχόλιασταις, οί περί Ζήθον καϊ Λμφίονα =δ Ζήθος καί 6
'Αμφίων, οί περϊ ΊΟρεστ7]Υ καϊ Πυλιάδην, κτλ. Τά παρά τοις
ένδόξοις τοιαϋτα ^ωοία δυνατόν άπαραβιάστως và άναχθώ-
σιν είς τήν πρώτην κατηγορίαν* γ . μόγ(γ οί περί το όνομα-
ζόμεγον πρόσωπον, άνευ τούτον, ώς οί άμφϊ Ορφε'α=οΐ
'Ορφικοί. 'Αλλά καί τούτων τά πλείστα χωρία δυνατόν νχ
άναχθώσιν είς τήν ά. κατηγορίαν. Συνηθεστέρα έν τούτοις εί-
ναι ή πρόθεσις περί.

§. 45. 'Εν συνθέσει σημαίνει ή πρόθεσις άμφϊ συνήθως το
εκατέρωθεν" άμφιφορεύς, αμφίβιος, άμφιδέξος, αμφίστομος.
Ούτω καί άμφίβολος καϊ άμφίλογος' ενίοτε δέ καί τό άπαν-
ταχόθεν' αμφίαλος, άμφιένννμι, κτλ. τό δέ (Πλ. Τιμ. 86}
πυρετούς άμφιμερινούς=τ.α^·/]μζρι'·Όύς.

2. Ή ττρόθεσις περί.

§. ^6. ΓΗ πρόθεσις περί εχει τα αυτά σημαινόμενα τ^
άμφί, της οποίας ομως είναι συνηθεστέρα είς τόν πεζον λόγον.
Μετά γενικής συντασσομένη ή πρόθεσις αυτη μόνον παρά^
ποιηταΐ; απαντάται έπί της κυριολεκτικής σημασίας τοϋ πέ-
ριξ' τείχη πίρϊ Δαρδανίας (Εύρ. Τρ. 818)' παρά δε τοΤς
πέζοΐς τίθεται είς δήλωσιν τοϋ περι ού ό λόγος θέματος' περί
τ ε τών νοσηρών χωρίων καϊ τών ύγιεινών λέγοντες (3. Κ.
Π. Α', ς , 13).—-φοβεϊσθαι περί τίνος'— τό περί ημών δί-
καιον ( ΙσαΤος)=Γ0 ήμέτερον δίκαιον' έν τοις περϊ πολλού
ποιεϊσθαι, κτλ. ή περϊ—νπζρ, ή==πε|?ισσώς [Σ. Π. Β , σ.575)

§. 47. Μετά δοτικής συντασσομένη ή περί σημαίνει τό
πέριξ' περί τη χειρϊ χρνσοΰν (εχειν) δακτύλων (Πλ. Πολ.
Β', 359)' είναι δέ τοϋτο οχ ι τοσούτον συχνόν. Συχνότερον
τίθεται μετά τών φόβου καί Ράρρονς σημαντικών ρημάτων*
δ εδ ιό τ ες περί τω χωρίω θ. Α', 60).·—θάρρει περί σεαυτω
(Πλ. Θεαιτ. 4 48.
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§. 48. Μετά αιτιατικής ή πρόθεσις περί σημαίνει το πέ-
ρις, κυριολεκτικώς' περί τόν ούρανόν, περί τήν γή?, περί
τήν θάλατταν (Πλ.)· τροπικώς' περί θεούς χαϊ περί ανθρώ-
πους (Π"λ. Γοργ. 765).—τάς περί τά μαθήματα ήδονάς. Πλ.
'Φιλ 52.) Ωσαύτως περί έτη πέντε xai έζήκοντα (Πλ.)—
sιερϊ τους τριαχοσίονς.— οί περί τον 'Αριαϊον (£).-— οί περί
Αρχίδαμον (Ξ).=οί βπαδοί τοΰ Αρχιδάμου, κτλ. ΐδε_ τά
περί τής άμφϊ ρηΟέντα.

§. 49. Έν συνθέσει έπικρατει' ή εύνοια τοΰ πέριξ' περιά-
γωι .-τ^ίίΤ^τΓω=περικαλύπτω, περίβολος, περίοικος, περί-
δρομος; }><vlanr. 'ϋκ τούτου ή έννοια τοΰ φιλοφρονεΐσθαι
Jf£^i67r6^==7û^pι1îoιoΰμ.αt* 2. ή τής είς τό εναντίον τροπής'
περιπέτεια, περιτρέπω=είς τουναντίον τρέπω" 3. ή τοΰ λίαν
περίβλεπτος, περιαλγειν' εκ τούτου ή έννοια τοΰ περιττώς,
ματαίως χχ'ι άπεριοχέπτως' περιεργάζομαι' 4. ή τής χατα-
φρονήσεως' πιριοράν' το δε περιφρονείν' ά.=λίαν σοφον
είναι" ού περιφρονούσαν ήλικίαν εγ^ει (Πλ. 'Αζιόχ. 365' β.
-=καταφρονε'Ιν" ήδη περιφρονώ τοΰ ζην (Πλ. αυτόθι 372).

2. Η πρόΟεσις επί.

50. Η πρόθεσις επί, μετά γενικής, συντασσομένη, σημαί-
νει τό έπάνο>, κυριολεκτικώς' τυγχάνει τά έπί γης υπό ζώ
ούρανω όντα (Πλ.).—ίφ' Ιππων όχεισθαι —». έπί τών ορέων
τών υψηλοτάτων (ΓΗρ·).

§. 5ί. Εκ τής κυριολεκτικής ταύτης σημασίας ή έννοια τοΰ
επάνω τρεπομένη λαμβάνει πολλας ποικιλίας' τήν τοΰ ένώ-
πιον' έπί τοϋ δικαστηρίου' τήν τοΰ χρόνου' έπί ειρήνης,
επί Θησέως' τήν τοΰ σημείου έφ' ού άναφαίνεζαί τι έπί
.πολλών έοζιν ίδεΐν, κτλ. προσήκει επί τών κινδύνων τήν
άνδρίαν έπιδείχΛ-υσθαι (Δ. Συμμορ. γ V—-έπ\ Λυδίας οιχε-
σθαι (Ε)==£?ς Λύδιων. ==έπί οίκου δχεκρίθησαν (θ. 4''·
Το δε έπί ZIVOC Μγειγ==περί τίνος, ώς ζό parler sur quel-
que su let.

§. 52. Μετά §αιι&ής ή π^θζσις έπί σημ-αίνε»/ 1. το ετάνω*
τάς άλωπενίδςς έπί ταΐς κεφαλαΐς φορεΐν (3. 'Αν. Ζ', δ', β\
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το πλησίον εχί- τή θαλασσή (Ξ.) 3. το κατόπιν ■ κ αι το
ρον' ci ίπΐ πάσι=οί όπισθεν τών άλλ&>ν τεταγμένοι, η ουρά
τοϋ στρατού' 4. σκοπόν' έπί κακώ ανθρώπου σίδηρος άνευ -
ρητα\ (Ήρ. Α', 6ό)' 5. συνθήκην' èr.i τούτω νπεζίσταμαι τής
αρχής ("Up. Γ', 83)' τό εναντίον* συνιστάς τους Αρκάδας έπί
τή Σ πάρτι} Hp. 7'· -.73) tà παν μ ηγciv ίσασ θ αι έπί Αίγινή-
τησι flip. ς Ί 74 88)' το δε èrd σωίσι έχοντας /He. ς-', 49)

V ϊ ν \ » r ^ ,ι 5 , * / ' , »,

είναι αυτο το π* ρ η ρ. ιν ra αυτόν, y/ ίκει ν or, μ αυ-

τούς κτλ. το έπί -ινι είναι—ζΐς την εξουσία ν τινός είναι.—
τώκ οκτώ/ rà //èr ήμΐν, τά δέ.ούκ έφ ήμΐν (Ε

§. 53. Μετχ αιτιατικής ή ποόθεσις f.tt σηρ-αίνει* Ι διεό-
θυνσιν' ά. .t^ôc cà ίίνω' άναβαίνειν έ(ρ ίππο ν' β', διεύθυ ν-
σιν πρός τι εν γένει' έ.τί zàc ήδονας όρααν ( 1σ.) γ . εχθρι-
κήν κίνησιν' έλαύνειν έπί Πέρσας (Ήρ.) Σημ.αίνει* 2 έκτα-
σιν τοπικήν' το δμιια δύναται έπί π· λλά στάδια έςικνεϊ-
σθαι (Ξ Απ. Α', δ, ·| 2)" Σημαίνει* 3. chcipxticir' έπί δέ/.α
έτη (Θ ). Εκ τής σηρ.ασίας τής π^ς τι διευθύνσεως προκύ-
πτει η σημασία τής σνμφωνίας έπι στάθμην ('Op..-).

§. -5s*. Εν ταίς συνθεσεσι 'ής προθέτεως ταύττ.ς επικρατεί-,
μάλιστα* 4* η στ.μ.ασία τ^ϋ έπάνω κι ι τοϋ προσέτι' επικό-
δομεΐν, έπιτιθέναι, έπιπίστωσις' ύπήρέ,ε δε καί 1Ελλήνων
(2. Κ. Π. Α', ά, 4). Ιπιγίγνεσθαι=μετέπειτα γεννάτθα*.,
γινόμζνοι=ο\ μεταγενέστεροι" 2. ή τοϋèt'arzior' έπιστρα--
τεύειν, έπιγελάν' ή τοϋ έναλλάζ' έπιγαμία=^*(άμο>ν απαλ-
λαγή' 4·. ή τοΰ όπισθεν' έπιτάττειν τή (ράλαγγι (3), κτλ.
τό δέ έπιζητεΐζθαι (Ξ. Κ. Π. Α', %=ζητεϊσθαι ώστε παρεινάι.

4. Ή ττρόθεσις μετά.

§. 55. Μετά γενικής συντασσομένη η πρόθεσις μετά ση-
μαίνει τό ο^ον- ό'σοί έκείνου περι επό.ΐουν (Πλ.
252).— jWirà rtyce είναι, μάχεσθαι.·— μετά πενίας, μετά
κακής έλπίδος (Πλ.) εν τοις //era roy σώματος μηδέν γνώνσι
(Πλ.) έν τώ μετά τής ποιήσεως έπικμύπτεσθαι (Πλ. Θ. t £0),
Αναφαίνεται η έννοια τής ^ίά=διά τής ποιησεως.

§. 56. Μετά αιτιατικής η πρόθεσις μετά ση μ. αινεί* ά. το
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ύστερον' Ααρεΐος μετά Καμβύσης Πε( οών έβάσίλευσεν (θ.
Α', Ί'ι·)" β', to ε/ χαίρω xaû' ήμέραν=/.ρΛά τήν ήμέραν, τό
εναντίον του νύκτωρ (Ξ. 'Α'ν. Δ', ς-', 1 2)" -αρά ποιήταϊ; ση-
μαίνει κ α Ι τλν o'c rira. διενθυνσιν' βηνάι μετά Νέστορα
( Οα.), κτλ. εκ τούτου εν τη συνήθεια «f ror Νέστορα, μετ
έσένα=μζτά. σοΰ" νπήγε με τους εναντίους.

§. 57. Μετά δοτικής μόνον παρά ποιηταΐς απαντάται ή
μετά, σημαίνουσα τά παρ- τοις πεζοις δια της εν καί cr'ùr ε-
ξηγούμε να' μΐζά (ρ>εσίν ( Ομ.)—ταΐς ιδίαισι γυναιξί πα$θέ-
νοισί τε μίτα (Εύρ. 'Ex. 355). Ούτω καί μετά χερσιν (καί
μετά χείρας) εχειν, έ£ ου τό μεταχειρίζεσθαι ma tuer.)

58· 'Εν συνθέσει ή πρόθεσις μετά φύλάττει μάλιστα το
σημαινόμενον της κοινωνίας καί συμμεθέξεως' μετέχειν,
ταδιδόναι. Το συνέχειν δήλο"? μάλλον συνάφειαν" ίο μετ ε-
χειν μάλλ.ον συνύπαοξίν, κα"ά Κρύγερον. Ωσαύτως καί τό
της αεταβολής' μεθιστάναι, μετανοειν, μ εΐαδ οξάζειν, μέ-
τοικος' έν τοϊς μεταπίμπομαι, μ*τέργομάι, μέτοιμί, κτλ. ε-
φύλ^αξε τήν σημασίαν ·τοΰ rrpo'c r^ra' εν τόν; μεταδιώκω με-
ταθίω, κτλ, τήν του κατόπιν.

5. Ή Πρόθεσις παρά.

§ 59. Η πρόθεσις παρά, μ.ετά γενικής συντασσομένη, ση-
μ,αίνει τό ε* τίνος προσώπου συνήθως, ΰέχεσθαί τι' έτερος παρ
ετέρου δεχόμενος (θλ.)* ουτω λαμβάνειν, ζη:εϊν, άχούειν,
μανθάνειν, πυνθάνεσθαι παρά τίνος τι κτλ. Σπανιώτερον
δέ έπί αψύχων, Λαμβάνειν παρά της γης (Π>,.).— παρά φύ-
σεως Λαμβάνειν (Πλ. Ν. Γ, 889). Τό δέ άνήΛωσα παρ έ/ιαυ-
τοϋ ( Ισαίος) καί τά όμοια—έκ τοΰ έμοΰ βαλαντίου, έξ ιδίων.

§. 60. Μεταδοτικής σημαίνει ή παρά' 1. τό πλησίον, συ-
νήθως ίπί προσώπων" παρ νμΐν έτράφην (Αίσ^ίν.).—παρά
μητρί, παρά τω διδα.σκάλω σιτεϊσθαι (3. Κ. Π. Δ', β', 8)"
2. κτήσιν' τά παρ ημΐν (ναυτικόν) καί τό ήμ έτερον (θ. Α ,
36)" 3. κρίσιν' παρά Ααρείω κριτή flip.) θαυμαστότερος
παρά πάσι νομίζεται (Δ.) Παρ' Όμήρω δέ ή ποόθεσις παρά
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άπανταται καί μετά γενικής καί μετά δοτικής έπί άψυχων*
ενίοτε δε καί παρά τοις άττικοϊς ποιηταΧς"μόνος παρά σχη-
ναΐσιν (Σ. Αϊ 9S5)· Αποπτον δέ ίο θ. Β', 89) χαρά ταΐς
ναυσίν, τινδν μεν αντιγράφων φερόντων έν ταΐς, τινών δε
raîc τε.

§. 61. Μετά αιτιατικής ΥΙ πρόθεσις παρά σημαίνει 1. χί-
νησιν κρός εμψυχον' έ'ρχει παρά τον Πρωταγόραν (Πλ.)—
πρός. 2. τδ πλαγίως xai παραλλήλως πλησίον χινεΐσθαι
χαϊ κεΐσθαι' παρά τήν Βαβυλώνα παριέναι (2)—ήσαν χαϊ
άλλαι χώμαι πολλαι παρά τόν Τίγρητα ποταμόν (2. Αν.

Γ', έ, 1). e

§. 62. Ως δε rb ίέναι παρά Τισσαφέρνη (Ε. Άν. Β , έ,
27)=ι'εναι παρά Τισσαφέρνη, καί μένειν παρά Τϊσσαφέρνει,
ούτως, άπ' εναντίας, το στήτε παρ Ιμέ πλησίον ( Αρφ. Α.
11 22)=:|λθ6ντες παρ' εμέ στήτε πχρ' έμοί (*1δε §. 2Û). 'Εκ
τούτων προύκυψαν τά είναι, μένειν, καθήσθαι παρά τινα,
κτλ. Έπί δέ άψυχων μετά αιτιατικής ή παρά σημ.αίνει καί,
άνευ τής παρασημασίας του παραλλήλως ή της συμπτύζεως
τής κινήσεως κ*ί ηρεμίας, απλώς τδ πλησίον' παρά τήν πά-
λιν ήν ηυραμίς (2).—,ταρά τάς ναΰς άριστοποιεΐσθαι (θ).
—παρά τό τείχος.—Φρυγία ή παρά τον ΈΛΛήσποντον (2).

§. 63L Έκ τής τοπικής άνεπτύχθη ή σημ,ασία"

παρά rôr πόλεμων Οσ.)* εκ δε τής σημ,ασίας του πλησίον
άνεπτύχθη ή σημασία τής παραθεσεο ς ηλίου έχλείψεις πυ-
χνότεραι παρά τά εχ τοΰ πρίν χρόνου μνημονευόμενα (θ.
Α , 2.3). Εκ ταύτης δέ ή σημασία τής διαφοράς' παρά τέσ-
σάρας ψόφους ( ίσαΐο;). Διαφόρως δέ άνεπτύχθησαν ή σημ.α-
σια τοϋ αιτίου' παρά τήν ιδίαν άμέλειαν (Δ.) καί ή σημα-
σία τής παραβάσεως' παρά τό δίκαιον (ΓΙλ.).—παρά φυσιν
——,παρά τά σημαινόμενα' — παρά οιωνούς (2)— ιχί\'ί:.·ά

angiiriis.

§. 64. 'Εν ταΐς συνθέσεσι τής προθέσεως παρά επικρατεί ή
σημασία" 1. τής παρουσίας, τοΰ παρουσιάζεσθαι' παρ εΐναι,
παραγίγνεσθαι, παρέρχεστε' ή τοΰ πλησίον' παρ axa-
Βήσθαι παρΛΖιάέναι, πα^ακαλεΐν' 3. ή έννοια τοΰ εχ τίνος,



Il - - "

ΚΕΦ. KB'. ΠΕΡΙ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ. 4 85

■

-παραλαμβάνε ι ν^ παραιρεΐν τινός ζι ή τη; παραβάσεως,
κυριολεκτικώς τε καί τροπικώζ·" παραμείβεσθαι παραβαίνειν,
παρασπονδεΐν, κτλ. καί συχνάκις σημαίνει στρεόλόν τι πα-
ροράν, παραχούειν, riarερμηνεύειν, κτλ.

6. Ή ΙΙροθεσις ·πρ ός.

§. 65. Μετά γενικής συντασσομένη ή πρόθεσις πρός ση-
μαίνει" 1. τήν έ'χτινος διεύθυνσιν, τί> ix μέρους' πρός τής
■Βοιωτίας χείται (Δ)' 2. χαταγωγήν' πρός πατρός, πρός
μητρός. (Δ)' 3. σνμφωνίιν' χρηστού πρός ανδρός. (M)' τό
ποιητικόν αίτιον έπί τών παθητικών ρημάτων' τό ποιούμενογ
πρός Ααν.αιδεμονίων. Ωσαύτως δέ καί πρός εμοϋ στιγούμε-
υου (Σ. Τρ. 378.—πρός τών ^Ατρειδών ώς διόλλυμαι τάλας.
(Σ. Α. 388). Έκ τής πρώτης προκύπτει ή έννοια του πλησίον'
πρός θαλάσσης ('Hp. Β', 154), καί ή τής πρός τι διευθύν-
σεως* οίν,έειν πρός νότου άνεμου (Έρ Γ. 101)' ούτω πρός
βεών, πρός άνθ/ ώπων.

§. 66. Μετά δοτικής ή πρόθεσις πρός σημαίνει, κατά πρώ-
τον, το πλησίον' πρός τω Εύφράτω ποταμώ.—πρός τή Ασ-
συρία (3.).—πρός εαυτοίς έχειν (Ξ)=πλησίαν, μεθ' εαυτών.
Εκ ταύτης άνεπτύχθη ή σημασία τοϋ àpuôf.ovtoç' ai άσπί-
δες πρός Τοΐς ωμοις ούσαι (2. Κ. Π. Ζ , ά, 33). Ωταύτως
καί ή σημασία τοϋ προσέτι' πρός τούτοις. —— πρός τοις άλ-
λοις πάσι χαι πανοϋργός έστιγ.

§. 67. Μετά αιτιατικής συντ*σσομέ^η ή πρόθεσις πρός
σημαίνει διενθυνσιν πρός τι' ετί τόπον' π(·ός ρορράν' —
πλέειν προς οίκους (Σ)' έπί προσώπων' 'Ατρείδας πρός φί-
λους (Σ.) έπί έργον χωρώ πρός έργον.—άθύμως αεν ήλθον
χρός τά όπλα, άθύμως δέ έπί τάς -φύλακας (2. Αν. Γ'. ά,
40)" έπί σχοποϋ' μανθάνομεν πρός τό έίδίναι τήν άλή~
ϊάειαν (-Πλ.) ίπΐ ήθιχής τάσεως' πρός τά χρηστά δρα (Σ).

§. 68. 'Ε* ταύτης άνίπτύχ^η ή χρονική σημασία' πρός έ-
-σπέραν (Πλ.)' Jtpbç ήμίραν (;S. *Λν. Δ', έ, 21). ώςκαίέν τί}
-συνήθεια, προς τά χαράγματα' ή τοϋ έναντίον ταχθέντες
$σοι πρός ίσους.—χύων φέρεται προς χάπρον (Ξ. Κ. Π. Α',
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δ', 21)' ή τής παραθέσεως Λήρoc πάντα έδόκει είναι προς
τό αργύρων έχε ιν (Ξ. 'Αν. Ζ', ζ', k\)-^rrcûôèv προς εμέ' η
της συμφωνίας' προς αύΛόν αδειν'—προς τόν δεσπότην δει
ζην έμέ. (Μ.).— προς ταύζα = προς ταϋτα άποβλέττίον ==
τούτων ούτως έχονru-y=oOz\—-πρ'-ς ήδονήν Λέγειν = ώστε
ήόεσθαι ιόν άκούοντχ.—.Tpdc /5ίαλ·=β·.αίως.

§. 69. 'Εν ταις συνθέσεσι της προθεσεο>ς ταύτης επικρατεί
ή σημασία της πρός τι κινήσεως η διευθύνσεως' προσιέναι,
προσέρχεσθαι, προσκαΛεΐν.— ri τής τοϋ πΛησίον' προεεχής'
— ή τοϋ προσέτι' προστιθέναι, προσαποόάΛΛειν' προσδεϊν
=προς τοΊς ουσι όεΐν*— ή τοϋ αρμόζοντος' προσήκον.—
οϋ σοι προοή/.ει=οίν αρμόζει εις σέ, δεν ειναΑ έργον σου-

7..11 πρόθεσις ύπό.

70. 'Η πρόθεσίν ύ~· ο, μ,ετά γενικής σνντασσομένη, ση-
μαίνει το ύποκάτ ω" πηγή ύπό τής πΑατάνου. (Πλ. Φαιά ρ.
230) τά υπό γής δικαστήρια (Πλ. Φαίδρ. 249)—υπό μά~
Λης (Πλ. Ν·. Ί!. 789).— ύπό χθονός. (Σοφ.) και τροπικώς*
νπο κήρνκος. Ουτω και κατέσχεν ύπό σκότου τόν φθόνον
(Ε. Κ. Π. Δ', ς\ 1 ί·)=?κρυψεν, υπ:κρίνατο. 'Επί τών παθη-
τικών ρημάτο>ν σημαίνει τδ ένεργονν αίτιον' ύπό ποΛΛ&ν
τιΐρώσκεσθαι (Ε). — ύπό τών έχθρων συκοιραντεΐσθαι (ÛË,)—
ύπό 7θϋ τόπου διδάσκεσθαι (Ολ.). κτλ. ('ίδε περί τών Πα-
θητικών ρημάτων). 'Ωσαύτως κατ' «ναλογίαν, ό'ανεΐν ύπό-
τίνος.—παθεϊν ύπό τίνος.— ύπ' έΛπίδων διώΛεσεν. Ούτώ καί
υψ ήδονής, υτό τής χαρμονής, υπό κά.ΙΛους καί ιιεγέ-
θονς-

§. 71. Μετά δοτικής ή πρόθέσις υπό σ/ιμαίνει ωσαύτως τδ
ύ,τοΐι'άΓω' ύ^τό rv/ άκροπόλει υπό στέγη' υπό σκηναϊς' έκ
τούτου καί ή προσεπισημασία τοϋ οργάνου* ώ Ζεν, ύ.τό
φθίσον κεραννώ (Σ.) τής έπικρύψεως' υπό τω ίματίω, καί η
τής υποταγής' υπό νόμοις καί πατρί· (Πλ. ΠοΛιτ. Θ', 574).
—τρέφεσθαι υπό τή μητρί, όπερ εμφαίνει τι φιλοφρονέστερον
του τρέφεσθαι υπό τής μητρός.

§. 72. Καί μετά αιτιατικής ή. πρόθεσις ύπό σημαίνει το
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ν~ο xàziu' ε—I κινήσεως' φοιτά γάρ ύπ άγρια ν ϋλην (Σ \—
à ν ci κ ε γ ω ç -η κ ό τ £ ς ύπό τό τείχος (Ξ).—ύπό τήν σκιάν έκαθέ-
ζετο ÇAyb.)·, ένθα καί τις έκτα σι ς προσεπισημαίνεται" έπι
υποταγής' ύφ εαυτούς ποιεϊο θαι (Πλ. Πολ. Α'} 348') (άλλοι
γράφο.υσιν έαυτοΐς). Ωσαύτως οί ύπ αυτόν άρχοντες. — οί
ύπό βασιλέα βάρβαροι (Ξ.). Τίθεται προσέτι.είς.δήλωσιν χρό-
νου" ύτ.ό τήν νύκτα ύπο τήν έω} ύπό τόν σεισμόν (Θ. ΰ , 27).

7Γ> Εν ταΐς ουνθεσεσι τής προθέσεως ταύτης επικρατεί
μάλιστα* 1. ή σημασία τοΰ ύποκάτω, κυριολεκτικώς τε καί
τροπικώς* υπόγειος, ύποζΰγιον, νφνδρος, vcj,α.Ιος, ύποχίί-
$ιος, νπόσπονδος' 3* ή τοΰ σχολαίως1 ανεπαισθήτως κάΐ
κρυφίως' υπ οχ ω f ώ, ύ.τά^ω, υποδύομαι' Κκ τούτων προκύ-
πτει καί ή τοϋ ολίγον' υπάργνρος, u.-ro^'a.fooc, υπό.Ι-ζυκος
ιιζούχί καθαρώς λευκός, υπυφαιος, υπο~ιχρος. Εν πάσι δε
υπολανθάνει ή έννοια τοϋ υποκάτω.

74. Τοσαϋτα καί περί τών προθέσεων ΐ/,ανά μεν ί'σως προς
οδηγία ν, άλλ' ουχί καί πρός έκμάθησιν* διότι τά τών προθέ-
σεων καί άλλως έπ άπειρον σχεδόν ποικίλλουσιν. Εκ τής κυ-
ριολεκτικής είς τήν τροπικήν, -/.αί ε λ μιάς είς άλλην τροπικήν
σημασίαν μεταπίπτουσαι ή έκ συγγενοΰς είς συγγενή σχέσιν
τρεπόμεναι, παρίστανται εντέλει ύπό τοσούτον άπ άλλήλων
κεχωρισμένα διάφορα σημαινόμενα, ώστε μόλις διακρίνεται ή
άρχή καί συγγένεια τούτων, καί δυσκόλως προσδιορίζεται ή
κα\> αυτό δύναμις τής προθέσεως' άνεϊ.Ιε τόν άνδχα καί â-
ΎεϊΛεν ή Πυθία, παραβαίνειν έπί τών ομηρικών Οχημάτων,.
παράϋασις έν τή κωμωδία, r.a[-a6airειν συνθήκας, κτλ.

§. 7ο. 'Αλλ εί μεν ούχί άπαντα τά πλείστα όμως εξη-
γούνται διά τής αναλογίας. Ούτο) π. χ. έπε-.δή πάντα τά
προσεχή εναλλάσσονται, δ δέ τόπος καί ό χρόνος κοινωνοϋσι
τοσοϋτον προς άλληλα, δ.ότι δι αυτών καί έπ αυτών ενεργεί
6 νοΰς, διά τοΰτο καί έπί τών προθέσεων, ώς καί έπί άλλο>ν,
ή τοπική σημασία ίύκολώτατα ρεταπίπτα είς τήν χρονικήν"
ώς έπί επιρρημάτων τό ίντανθα,τ:. γ. έκ τής τοπικής σημα-
σίας εύκόλως μετατρέπεται είς τήν χρονικήν,.ουτω καί έν
πολ λοίς έπί τών προθέσεων' ώς είνίαι τό κατά τήν άγυιάν
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jtεριέρχεσθαι, ώς πρός το ε·', ουτω; elvat rh κατά τή> ήμέ-
ραν, ώς προς τό άλλο.

§. 70. 'Ωσαύτως κατ' άλλην μ.εταφοράν ό ϋπερβαίνων τούς
νόμους είναι ώς ό υπερβαίνων τους τεθειμένους δρονς (Hp.
ΣΤ', 108) ό άναιδείην έπιειμενος ('Ιλ. Α", 4 49) είναι ώς ο
χιτώνα έπιειμένος* ô τιμάς τινι περιάπτων (3. Κ. Π. Ζ, έ,
6θ. Η', δ , 32) είναι ώς ο περιδεραιον η άλλο τι ύλικον πε-
ρί αμμ α περιτιθείς τινι Τό λέγειν έπί τινι επαι> or (θ. Κ , 34)
καί τό όστις έρεΐ έπί τοις άποΰαΜϋσι (Πλ. Μενεξ. 235),
είναι ώς ε? Ιλέγετο έπί τω τάφω, όθεν καί Λόγος ίπιτάιριος.
Τό έπί παισί τελευεαν—αποθνήσκει άφίνων παϊδας, είναι ώς
εί έλέγετο έπί ταΐς άγκάλαις τών παίδων. Κατ αύτον τον
τρόπον καί έν προγενεστέροις έκδόσεσι τοϋ παρόντος, καί Ιν
role άλλοις δέ δύο πονημασί μου επροσπάθησα νά εξηγήσω
καί πολλότατα άλλα" ει δέ ουχί πάντα, διά της ακριβεστέ-
ρας έξετάσεο>ς της συγγενείας τών έννοιών, ττροσοχη και επι-
τελεία πολλότατα άλλα γίνονται εξηγήσιμα.

§. 77. Ούτω π. χ. προσποιούμαι τήν νικην=πρ6ς έμ,αυ-
τώ ποιώ την νίκην, οι/,ειούμαι πραγμ.α άλλότριον. Ουτω παρά
Φιλημονι (εν Έπι ΐιχαζομένω)' ό λοιδορών, εάν ô Λο\δ ορού -
μεroς μή προσποιήται, λοιδορεΐται λοιδορών=ΐάν μ,η περί
εαυτού λ,εγομένην έκλαμβάνη την λοιδορίαν. Ωσαύτως Iν ταIς
μονοστίχοις γνώμ,αις τοϋ Μενάνδρου* ούδέν πέπο>θας δεινό ν,
<ίν μή προσποιή (ίδε καί Κοραήν είς Θεόφραστον έν τέλει}*
προσποιούμαι /3^ΓΓ£ί^=75ροσαρμόζομαι πρός τΐ> βηττειν,
υποκρίνομαι' ύποβαστάζειν, υπέγειν χείρα,, νκοντήναι κιν-
δύνους. Ωύτως ϋπόστεγος h υπό τη <τ£γιρ, καί δ εντός της οι-
κίας, ύπουλος ό υπό τη ουλή, είτα δε ô κρυψτίΜνς, ό δόλιος.

§. 78. Αί προθέσεις ένίοτε τίθενται μετά τάς ίδιας πτώ-
σεις, άν^βιβαζομένου συνήθως τοϋ τόνου τών δισυλλάβων* Jo"
γων π«'θί.= Αγαμέμνονος μέτα. Τοϋτο καλείται άναστροφνη.
Αλλοτε δέ εδρίσκονται χωρισμ.έναι τών πτώσεων, άλλης λέ-
ξεως μεσολαβούσης* σ χωρισμός ούτος καλείται τμήσις, και
είναι λΐέψανον τή; αρχαίας έπφρηματικής χρήσεως τών προ-
θέσεων, ώς έπί Όμηρου. Τοιαύτα έμειναν πολλά τοϊς
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ποιχταϊς τών 'Αττικών' κάπιθωύζω γε προς. — π^ ός δ â βού-
; Λομαι Λέγω (Αισχ. Up· 73· 298). — χατά μεν ψθίσας τήν
γαμψώνυχα παρθένον (Σ. Τ. Ή 90).—δράσω τε πρός (Εδρ.
ΓΟρ. 622).—Από γάρ βίον αντίκα λείψω (Σ. Φ. 1158).—
άι άρ έλώλαμεν, τέκνον (Εύρ. 'ΐφ. Αύλ. -1363).—ούδ' άν μα
<άι εν γε τενθεν Εζηκεσ τίδης (Αρφ. 'Ορ. 1Ί ). ^Απαντώνται
δέ και παρά τοις πεζογράφοις* ζνν κακώς ποιειν (Θ. ς- , 1 3)
——£ύμ μοι Λάβεσθαι τοϋ μνθον.—ταϋζ επιεικώς εστίν νπο
τι άτοπα'—εύήθη καί ύπο' τι άσεβη (Πλ. Γ. 193. Φαίδρ.
2321). Τοιαύτα είναι τα εν τοις 'έμπροσθεν ιξγ.γνι8έντα,τοι-
αύτα καί τα παρ ήμΐν δεν μετά το κάμνω.—πάρα το έζή-
Λωσε.—δεν το Λέγει ξανά.

§. 79. 'Ως τα έπιρρήματα προθετικώς ενίοτε εκλαμβάνον-
ται (σ. 150.), ουτω και αί προθέσεις έπιρρτ,ματικώς" άπασαι.
μέν σχεδόν παρ'ΓΟμήρω, συχνόν δέκαίτοίς πεζογράφοις "ίω·-
σι τούτο" εν δέ καί Αιθίοπες ( Hp. θ', 32)-—προς δε ^Ηρ.
Α', 7 Β', 119, καί πολλαχου).—έπι δέ'—μετά δέ (*Ηρ. Α',
4 28. 4 71, κτλ.). 'Εκ δέ τών 'Αττικών παρά μέν τοις πεζο-
: γράφοις ή προς μετά τοΰ δέ, προς δέ, επομένου συνήθω: τοΰ
χαί' πρός δε καί ύπεσχόμην αύτώ (3. Κ. II. ς. δ'. 8)* πρός
δε χαί χατά τύχην (Ξ. Δ. Πολ. Β ,)' ή διά τοΰ καί πρός' καί
προς τό ανάθημα (Δ. Μειδ. ιέ), παρά Πλάτωνι και έΛεεινόν
γε προς (Πλ. Γοργ. 469), παρά Ξενοφώντι (Κ. Π. Β', ά, 31)
προς δ ετι' παρά

δέ •τοιηταις καί ά7νλα.

§. 80. Αί μέχρι τοΰδε έξετασθεΐσαι είναι αι κύοιαι καί
γνήσιαι προθέσεις, μετά Ονόματος καί μετά ρήματος σύ^τι-
θέμ.εναι. 'Εκτός δέ τούτων υπάρχουσι καί άλλαι τινές ημιτε-
λείς,οΰτε μετά δνόματος,ουτε μετά ρήματος, ουντιθέμεναι καί
μόνον τήν μεταπτώσεων σύνταξιν δεχόμεναι. Τοιαΰταί είσιν
ί άνευ, ενεχα, μεταξύ, άχρι, μέχρι εντός, έκτός, χωρίς'
Ινίοτε δέ καί το πριν, άλλα σπανίως* πριν ωρας (Πίνδ. Πυθ.
Δ', 43). Έν τω του Πλάτωνος (Συμπ. 217) μέχρι δ εύρο του
Λόγου προθετικώς καί τό μέχρι καί τό δεϋοο' y.αί τό χάριν
άναφέρουσιν ενταύθα, άλλ αυτό είναι προφανώς £νομά, ώς
καί τό δίκην, πιθανώς δέ καί τό ^ωρ2ς=μικρός χοίρος, ώς

ϊ I
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νότος ζ. 7.1 νοτίς, ψήφος καί ψηφίς, αέρος καί μερίς,καί πολλά
άλλα, τά όποια δίχως εμ,ειναν καθαρά ονόματα. Π:ρί τούτων
ώς και περί τών ανωτέρω και περι τών είς τάς προθέσεις α-
ναφερομένων κατά πλάτος πραγματεύομαι έν Σ. Π. Β, καί
έν τη ει'ς την 'Ελλήνικην σύνταξιν Εισαγωγή.

Κ ΕΦ Α Α Α ΙΟΝ ΕΙ KO ΣΤΟΝ ΤΡΙΤΟΝ.

Περί συνδέσεων xai ποΧοσνμνν Μ ορίων.

§. Ί. Οί σύνάεσμοι χρησιμ,εύουσιν ώς και το ονομα δήλοι»
εις την προς αλλήλους σύνδεσιν τών λόγων και τών μ.ερώ>
αυτών. 'Επειδή δε η σύνδε.σις είναι πολυειδης δια τούτο πο—
λυειδεΤς είναι κ ai αί σύνδεσμοι.

§. 2. 'Ως κύριοι δε σύνδεσμοι, τών οποίων "η δύναμ.'.ς καί
άναγκαιότερον άπαιτείται και καθαρώτερον αναφαίνεται έν τη
συνδέσει καί συναφεία τών έννοιών, δυνατόν ν à διακριθωσιν
οί έξης, ονομαζόμενοι έκ τοϋ κυριωτέρου αυτών έργου.

1. συμπλεκτικοί, καταφατικώς μ.έν* κα/, τε άποφατι-
κώς δέ' ουτε,μήτε' ούδέ,μηδέ' συμμ,ίκτως* ού μόνον ά.Ιλά xai.

2. Ο ί διαζευκτικοί' η, ήτοι, ftrf.

3. Οί αντιθετικοί ή έναντιωματικοί' μιν, δε, αλλά, ά-
τόρ, μίντοι, καίπερ, όμως, αν.

ί. Οί αιτιολογικοί' έπεί, ότι, διότι, ώς, άτε, org, όποτε,

5. τελικοί' ϊνα, ώς, όμως, όφρα.

ρ. Οί υποθετικοί, ει, εάν (έκ τοϋ εί αν), αν, ήν„

Ί. Ο ί χρονικοί' οτε, οπότε, ήνίχα, έπεί, εςτε, Ζως, άχρι,

μέχρί' ( , - ■ *

8. Οί συλλογιστικοί ή σνμπερασματικοί' ώς, ωστ£, άρα,

■δή, ούν, τοίνυν. . *

9. Οί αναφορικοί έν οίς καί οί συγκριτικοί καί παραβοΛι—
λοί' ώς, ώσπ ε ρ, καθώς, καθάπερ.

4 0. Οί ειδικοί η διηγήματικοί' ότι, ώς.·
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§. 3. Πολυειδώς διαιρούνται καί ονομάζονται οί σύνδεσμοι
■παρά τών αρχαίων γραμματικών' διότι εκτός τών ανωτέρω
άναφέροντχι παρ αυτών διαβέ6άιωτιχοϊ, διαπορητιχοί, δια-
<ταφητιχοί, έλεγχτιχοί, επιφοριχοί, σνναπτιχοϊ καί παρασυ-
ναπχιχοί. Ουτω καλούμενοι οί υποθετικοί, κατά τήν ό'ιάφο--
ρον σχέσιν της υποθέσεως καί συνεπείας, άποτε.Ιεστιχοί οί τε-
λ κο·, κτλ. Τούτων ή έξακρίβωσις συνδέεται μετά της πέρΐ
τήν Λογικήν έρεύνης, ώς'έπραγμ,ατεύθησάν αυτήν οί Στωικοί,
"ΐδε Δ. Λ. Ζ', 71.

§.4. Επειδή διά τούτων καί τών έκ τούτων γίνεται ή
σύνδεσις τών λόγων καί τών μερών αυτών, διά τοϋτο ο περί
τούτοιν λύγος γίνεται οίκειότερον έν τώ έπομέ·>ω. Περί συν-
δέσεως τμήματι, νΰν δε ολίγα τινά περί πολυσήμων Μο-
ρίων.

5. Μόρια έν τη γραμματική, οίον μικρά μέρη, αντιθέτως
πρός τά μ,εγαλήτερα, είναι βέβααα καί τά αριθμητικά ονό-
ματα, καί αί άντωνυμίαι καί τά άρθρα" συνήθως όμως κχ-
. λοϋνται ούτοο τά άκλιτα μέρη τοϋ λόγου, τά επιρρήματα, ας
προθέσεις καί οί σύνδεσμοι. 'Ανωτέρω εί'δομ,εν ότι ποικίλλουσε
μεν καί ταϋτα βεβαίως ενίοτε κατά τήν χρήσιν' αί προθέσεις
π. χ. εκλαμβάνονται έπιρρηματιχώς, καί άλλαχοΰ μεν, πβρι
ών ανωτέρω ειδομεν, καί έν τη λεγομένη τμήσει, τά έπ.ρρή-
ματα καί οί σύνδεσμοι έκλαμ,βάνονται προθετικώς, οίον εγγύς
τούτον, κτλ. ούτε όμως αί τοιαϋται μετατροπαί συχναί, ούτε
ή κατ' αύτάς σημασία δυσεύρετος. Άλλ εκτός τών μέχρι τοΰδε
έξηγηθέντων ύπάρχουσι καί άλλα μόρια, ών καί ή άρχή πολ-
λάκις δυσεύρετος καί ή χρήσις πολύ ποικιλωτέρα καί σημασία
ουκ εδθήοατος" ταϋτα δυνατόν καλέσαι πολύσημα μόρια.

§. 6. Είναι δε καί ταϋτα, ώ; έν γένει τά μόρια, ή λείψα-
να πτώσεων αρχαίων ώς Γθ2=τω, κατά τό οίΑει—οίκω, > ύ9
ώς ούδέτερον τοϋ νύν κατά τό ηδύ ν καί ηδύ, ή θραύσματα
άλλων μεγαλητέρων, ώς δ ή εκ τοΰ ήδη, άρ καί ρά έκ τοΰ
άρα, έκ ζτοΰ άρα, âè έκ τοΰ θέν, έκ τοϋ θ ή', περ έκ τοΰ περί,
γέ, εκ τίνος άγνωστου (ί'σως γά, άγαν , ή συμπίλησι; πολ-
I λών δμ.οΰ, ώς γάρ «κ τοΰ γε seal άρ, ανζε έκ τοΰ αύ καί τε
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ν) τέν, οθεν κ α] τό λατινικδν auterr*, γοϋν έκ του γε καί
ονν, τοίννν έκ του τοϊ καί νυν, κτλ. At δια τών πολυσή-
μων τούτων μορίων προσδιοριζόμεναι σχέσεις τών προτάσεων
προς άλλήλας είναι τοσοδτον ποικίλαι και τοσούτον λεπταΐ
ώστε διαφεύγουσι τών πλείστων τήν προσοχών. 4Η δε έκ τού-
του δυσκολία προύτρεψε πολλούς τών νεωτέρων έν ιδιαιτέροις:
πονήμασι νά πραγματευθώσι περί αυτών, καί εις ταϋτα πα-
ραπέμπονται οί άναγνώσταΓ ουδέ δ ημέτερος δέ μ,οοιολόγος
Ανανίας έστίν ευκαταφρόνητος.

"'§. 7. "ίσως τδ πολ.ύσημον καί τδ έν πάση περιστάσει δυς-
εύρετον τής άρμοζούσης σημασίας τών μ.ορίοίν τούτο>ν ηνάγ-
κασε τους γραμματικούς νά κατατάζωσι καί παραπληρωμα-
τικούς συνδέσμους ουχί βέβαια ώς πάντη πάντως άσημάν-
τους καί περιττούς, διότι υπεράτοπον τοϋτο, άλλ ώς συμ.-
πλϊ,ροϋντας κατά τι τήν εννοιαν. Τδ ε'μπε δη=ζ\α. δά^^
Κ ou un docl , ήθελεν είναι έλλειπες ά\ευ τοϋ άή. 'Αληθεύει
δε μ,άλιστα τοϋτο, όταν εις άλλα μ.όρια προσκολλ.ώμενοι, ί~
πιτείνωοι, κολάζωσι, μεταπο ιώσιν δπωσοϋν, και προσθέτωσιν
έν γένει παραστμασίαν ητοι προσσημασίαν είς τήν εννοιαν.
(ιγε, ωςγε, εϊπΐρ καίπερ, ανιε, αύτάρ ητοι αν τε άρ7 ονχ
CVV, ονκονν, ονκουν κτλ. Ινα άληθεύη λ.οιπδν τδ παρά τοις
άρχαίοις «άναπληροϋν τδ κεχηνδς τής ερμηνείας,» πρέπει νά
σημαίνωσί τι. Ινα γίνωνται σνσσημαίνοντα, πρέπει νά ηναι
πρώτον σημαίνοντα.
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ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

ΠΕΡΙ ΣΥΒΔΕΣΤΩΣ Ί ΩΙΝ ΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΜΕΡΩΝ ΑΥΤΩΝ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ν ΠΡΩΤΟΝ.
Περί Συνδεσεως και τών Διάφορων
αύτη ς Τρόπων.

ι.Ε ΠΕ1ΜΙ ούτε ή απλή ούτε ή σύνθετος πρότασις
έξαρκεϊ ιις τον σκοπόν τής όμιΧίκς, διά τοϋτο άνάγκη να ε-
νο)θ^ πρότασις μετά προτάσεως ίνα άποτελέσωσιν ολον πλή-
ρες, καϊ τοϋτο πάλιν μετ άλλου έπί τω αύτω σκοπώ, καί
ούτω καθεξής, προς έντελή έκπλήρο^σιν τών δ:ανοητικώνχρειών
τοϋ άνθρωπου. Τοϋτο καλείται Σύνάεσις.

§. 2. Συνδέεται δέ είτε ρ.έρος πρδς μέρος ίνα αποτελέσω-
civ ολον, ώς έν ταΐς συνθέτοις προτάσεσιν' ιπί δποκειμένων,
ίγώ καί σύ άχούομεν' έπί κατηγορουμέν&^ν, παλαιός χάγα-
ΰόc, φίλος ζ* ίμός' ώσαύτως έπί αντικειμένων καί προσδιορι-
σμών' χαϊ κράνος, xai περιθραχιόΐΐα xai ψέλλια πλατέα
(2.).—φίλους ζε χαί πολίτας—άρτο τε καί ύστερον.—ννν
τε, ίπειάάν τε, ε'ιτεδλον προς ολον Τνα άποτελέσωσιν ολον
ίϊλτηρέστερον* οϋτως Ισχυρόν έστιν ή αλήθεια, ώστε πάντων
έπιχρατ»ΐ τών άνθρώπίνων λογισμών. (Αίαχίν. Τιμ. ιβ')'
χΐτε μέρος προς ολον' έ'στιν άξια ή χώρα καί ύπό πάντων
Ιπαινεϊσθαι, ού μόνον ύφ ημών (Πλ.)' ε'ιτε καί άντις-ρόφως
ολον πρδς μ.έρος* τήν Εχτορός τ ε χ άτέρων πολλών κάσιν
(Εύρ. 'Εκ. 391). - χί>ησις γάρ αϋτη μεγίστη ΰή τοις Ελ~
Λησιν ίγένεζο χαϊ επί πλείστον άνθρώπων. (Θουκ. έν άρχτι).

§. 3. 'Η σύνδεσις γίνεται κατά πολλούς καί διαφόρους τρό-
μους* ά. χατά σνμπλοχήν, χαζαφαζιχώς ή άποφατικώς ή

7
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συμμίχτως' β'. χαζά διάζευξιν. γ'. mr' αντίθεσιν ή l>ar-
τίωσιν δ'. καζτ' αιτιολογία ν' έ· χαζά ζ έλος' ς-'· χαθ ύπόθε'
σιν ζ'· χαζά χρόνον' ή. χαζά συμπέρασμα ί\ζοι συνέχειαν'
θ'V καζ* ά>acpopâv' ί. καζ* είδίκε.σιν ήτοι διήγησιν.

§. 4. 'Η τοιαύτη σύνδεσις γίνεται διά τών καταλλήλων μο-
ρίων ήτοι συνδέσμων. Κατά τον τρόπον καί τό είδος τΐΐς συν-
θέσεως καλούνται καί οί λόγοι συμπ,λεχτιχοί, διαζευκτικοί^
άντιθετιχοί, αιτιολογικοί, τελιχοί, υποθετικοί, αναφορικοί^
χρονικοί, συλλογιστικοί ή συμπερασματικοί ήτοι λόγοι συ-
νεπείας, ειδικοί ήτοι διηγηματικοί.

ΚΕΦΛΛΛΙΟΝ JETTEPON.
Π hoy ων Συμπλεκτικών.

§. \· Οί συμπλεχζικοί λόγοι έκφέρονται καταφατικώς'μεν
διά τών συμπλεκτικών συνδέσμων, καί9 ζέ, καί τών συνδυα-
σμών α£τών, καί—καί' ζέ—ζέ* χαϊ—ζέ' τ ε—χαί' άποφατι-
κώς δέ διά τών ούτε—ούτε, μήτε—μήτε, ουδέ —ούδί, μηδέ,
καί συμμίκτως διά τών ού μόνον—άλλα χαί.

§. 2. ΓΗ διά τών συμπλεκτικών τούτων μορίων σύνδίσις
οχι μόνον δέν γίνεται άδιαφόρως καί αύθαιρέτως, άλλά, του-
ναντίον, καί κατά τήν φύτιν τών συνδεομένων και κατά τόν
βαθμόν της ιν τΐί συμπλοκή ενώσεως είναι τοσούτον άπ' άλ-
λήλων οί τρόποι αυτής διαφέροντες, ώστε άφ' Ινός μέν δει-
κνύουσι τήν λεπτόνοιαν τών 'Ελλήνων, αφ' ετέρου δε γίνονται,
δυσπερίληπτοι, πολλάκις δέ καί δυσδ.άγνωστοι. Αέγομεν δέ
περί τούτων, ώς έν τύπω τά εξής*

§. 3- Εκ τών σμπλ;κτικών συνδέσμων ό χαί ένόνει μετ*
αλλήλων δύο ή πλείονα, όμοια ή άνόμια, μέρη λόγων ή λό-
γους όλοκλήρους, g ν ό'λον άποτελών δι' αυτών, δυάδα, τριάδα,
κλ. ο' Λαρτίου παις χαί σύ·—φΰλον όρνίθων ... καϊ θηρών
άγριων έθνη (Σ.). — δις χαί τρις. Συζεύγει δέ μάλιστα λόγους
δλοκλήρους, ώς ή δ" έμή νόσος αεί τέθηλι χάπι μείζον έρ-
χεται (Σ. Φ. %ο8).—έλεούσι ^y Χαι που τί βοράςμέ-
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Ίρος προσέδοσαν (Σ. Φ. 308). Ινίοτε δε καί τριπλασιάζε-
ται καί τετραπλασιάζεται" xai περί παιδαγωγών, xai περί
■μουσείων, χαί περί ερμαίων, (Α£σχ.) — χαί οϋτως ήμαςχα-
ζεφρόνησε, καί ζούς πολεμίους εδεισε, χαί ίππεύειν έπεθύ-
μησε xai τών νόμων ούχ έ<ρρόντισεν (Λυσίας).

§. 4. Τίθεται δε καί κατ' έπιδοτιχτιν σημασίαν' ενθα
λαμβάνει οίον έπιρρηματικ^ν εννοιαν=προσέτι* αύτά γε ταϋ-
τα χα\ οί θεοί πεπόνθασιν (Πλ. Εύθύφρ. 36δ)=ο^ μόνον
άνθρωποι, άλλα καί οί θεοί.—χαϊ σύ Βροΰζε{ ΐδεκατώτεροι);
Καί, τουναντίον, (κατ' ίλαζτωζιχήν εννοιαν, έκ του μείζονος
εις το ελλατον τίθεται δ χαί' ίέμενος xai καπνών άπόθρώ-
σχοντα νοήσαι ('θδ. Α'. 58)=καί καπνδν μόνον=καί άνευ
άλλου.—χαί ζριχός άξιον ( Αρφ. Β. 604).—άλλ άρχει χαί
τοϋτο (Πλ. Γοργ. 4 98). 'Εκ ταύτης προκύπτει η έναντιω-
ματιχή σημασία τοΰ μορίου τούτου, μάλίσΓα μετά μετοχών*
xai μισούντες αυτούς όμως άπείχοντο αυτών (2.)* τούτο δέ
συνηθέστερον εκφέρεται διά τού χαίπερ' χαίπερ χαλαιπον
\το χωρίον ον* θ.).

§. 5. Ομοίως δέ καί ό τέ συμπλέκει μέρη λόγου καί λό-
γους δλοκλήρους, άλλα σχέσιν έχοντας πρός άλληλους. Τεύ-
κρος εγώ τε (Σοφ.). —αί Μνχ^ναι ή Σπάρτη τ ε (Σ.).—ά-
σκοπα κρυπτά τ επη (Ξοφ. Φ. 4 14 2).—δράν λέγειν τε —
ζόλμησον, οιχτειρόν τε μιν (Σοφ.) —έπιστρατεύει πατρίδα
ζήν ταύτης . . . χτείνει τ* άνακτα πατέρα τήςδε (Σ. Τρ. 362).
Η χρήσις τοΰ τέ μόνου, συχνοτάτη μέν ουσα παρά το"ις έπι-
κοίς, συνηθης δέ καί παρά τοις τραγικοις εϊναι σπανιωτέρα
παρά το"ΐς πεζοϊς* Τισίαν δέ Γοργίαγ τ ε έάσωμεν εύδειν
(Πλ. Φαίδρ. 267. "ΐδε καί Θουκ. Α', 4 4. 60. Β', 4 2).

§. 6. Περί διαφοράς τών διά τών συνδέσμων καί καί τέ
συμ.πλεκομένων υπάρχει διαφωνία τών φιλολόγων, άλλων άλ-
λα λεγόντων, ούτε σύμφωνα ούτε άείποτε σαφή. Φαίνεται δέ
ότι ορθότερα τά τού 'Ερμάννου, σαφέστερόν τε καί δρθότερον
έξηγηθέντος μετέπειτα. (Opusr. III.) $ έν Βιγέρο^. fO μέν
χαί, κατ' αύτόν, Ιστί κυρίως συμπλεκτικός, δ δέ re προσθε-
τικός* δ λέγων εγώ καί σύ πορευάμεθα δηλοΤ οτι οί δύο βα-
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δίζουσιν όμοΰ, οίον ζεύγος άποτελοΰντες, 5 λίγων ίγώ συ ζ ε
,-τγρενόμεθα δήλοι ότι τοΰ ενός βαδίζοντος επεται δ έ'τερος,.
καί λείποντος δε τούτου ήθελε βχόίζει ο πρώτο;* προσθέτει
λοιπόν εις τι προηγούμενον κυριώτερον άλλο τι οίον δευτε-
ρεύον. Εί δε τοΰτο άπανταχοΰ έπ* ακριβές δυνατόν ιφαρμο-
σθήναι, άλλο ζήτημα.

§. 7. Εκ τών συνδυασμών τών προειρτ,μένων του των ονμ-
π.Ιεχζιχών μορίων 6 μέν χαί — χαί συμπλέκει, κατά τήν φύ-
σιν τοΰ άπλοΰ χαί, μέρη λόγου καί λόγους, σημαίνων τό re-
oor ζοϋζο, <5Vor χαϊ έχεΐνο* χομίσας χαί χρήμαζα χα\ âr-
tfpac ( Hp.)·—όρώσι χάμε χάσε — rôr εχθρό r χαί ζ or
cpi.lor ζιμώσι (Σοφ.).—zo.fyiâr άνάγχη, xâr τύχω xâr μή
τύχω (Εύρ.)' rûr χαϊ αεί (Πλ.).

§. 8. Ο ζε—ζε συμπλέκει, ωσαύτως κατά τήν φύσιν του
άπλοΰ ri, μέρη λόγων καί λόγους, μάλιστα βμοειδεϊς, ώς
ζ oàvracç ομ,οΰ Αιμφ ζε οίχζρός. — ζοϋ σώματος αυζός ζε
ούχ ήμέ.Ιει, ζονς ζε άμε.loϋrroς ούχ επιζεί, (Ξ. 'Απομν. Α ,
β, 4)—ονζοί ζε βεΛzίorες εσόμεθα, οΐ ζε παίδες ούχ âr-
ραδίας πο>·ηροϊ y'iyroirzo (Ξ)* καί ούτος δέ τριπλασιάζεται
καί πενταπλασιάζεται, ώς έν ταΐς άριθμήσεσιν, υπέρ ζ εμαυ-
τον, roi; <?éoù rf, rrçç ^ r£ ^/jç (Σοφ.).—ζυφΛδς ζά r' ώτα,
ror τ £ roùr, rà r* όμμαζα ήr (Σοφ.), πενταπλασιάζεται δ5
έν Τραχινίαις (1804—1089).

§. 9. χαϊ—ζε προσθέτει λόγον λόγω=προσέτι δέ* χαί
ζε θεοί fairoioir έοιχόζεν ('θδ·)—-χαί ζ έσσυμένην χαζέ-
ρνχε (^Ίλ. \ Τίθεται δέ παρ* *ΑττικοΤς συνήθως διαχωριζόμε-
νος διά τίνος μορίου (χαϊ r/δη ζ ε, χαϊ ζην ζ ε), καί άλλου λό-
γου επομένου μετά τοΰ χαί, ώς *α2 7/^77 t)r άμφϊ àyopày
πΛήθουσα>', χαι πΛησίον rjr ό σταθμός (Ξ. Ar. Α , ή, 1).
Μόνον δέ τό χαϊ—ζέ, άνευ άλλου επομένου χαί, φαίνεται ο-
τι δεν άπαντάται παρά τοίς ^ττικοΐς πεζογράφοις, δθεν τό
παρά Θουκυδίδη (4', 9.) κρίνεται υποπτον. "Αλλως δέ παρά
τοις ποιηταΐς αυτών (Σοφ. Τ ρ. 550, καί άλλαχόθι).

§. 10. 'θ ζΐ—χαϊ συμπλέκει μέρη λόγων, καί λόγους I-
ξηγοΐντας μάλιστα έννοιας όμοιιδεΤς* ώς ά^ρες ζε χαϊ γυ-
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-ναΐχες,—τά τι λεγόμενα xai πραττόμενα (3.).—ή 'Ελλάς
μετανίστατό τε χαϊμετωχίζετο (θ. έν άρχη). 'Ωσαύτως ορ-
ΰως ζε λίγετε, xai εγϊ) τω νόμω πείσομαι (£ ). *0 τε προε-
τοιμάζει καί προσαπαιτεϊ τον έπόμ»>Όν xai, ή δε σχέσ;ς τών
συνδϊομ.ένων είναι στενωτέρα έν τούτο·.; η έν τω xai—χαί.

§. 4 1. Καί δ σύνδεσμος, πολύσημος άλλως ων, διαφο-
ρικός, αντιθετικός, μεταβατικός, κτλ.. λαμβχΛει ενίοτε καί
-συναπτικήν σημασίαν, άλλο τι άνάλογον προσθέτων εις τά
προηγούμενα καί συνεχίζων ούτω τόν λόγον" και ςρατηγόν
■όε αυτόν άπέάζι£εν (£. 'Αν. Α . ά. 2)= προσέτι. Καί έν τω
ομ,ηρικώ ('Ιλ. ΐ', 4 22), ε>θα δ 'Αγαμέμνων δια τοϋ δε άπα-
ριθμ-ει τα προς τδν Αχιλλέα προσφερόμενα δώρα, δυσκόλως
παραττρεΐται άλλο τι ή άπλνή πρίίιθεσις. Ούδε έν τώ του
Αίσχύλνου (Πέρ. 492) ώ παίδες*Ελλήνων, ϊτε, έλευθεροντε
πατρίδα, έλευθεροϋτε δε παΐδας, γυναίκας, υπάρχει άλλη
έννοια. Καθ' αυτό δε συμπλεκτικήν εννοιαν λαμβάνει δ δέ
εν τώ .râc άνθρωπος ζώον, πάν δε ζώον ουσία. 'Εχει δέ τήν
σημασίαν του τε—xai έν τω σύνειμι μεν θεοΐς, σύνειμι δέ
άνθρώποις τοις άγαθοΐς (Ξ. 'Αν. Β', ά, 82), τό όποιον όμως
δια τής έπαναλήψεως του ρήματος καί έντονώτερον καί χα-
;£'.έστερον γίνεται.

§. 12. Καί τοσαϋτα μ,εν περί καταφατική; συμπλοκής*
εστι δέ, ώς ειπομεν, καί άποφατική. Ώς δηλ. τδ τέ—και ε-
νόνει είς εν πάντα τά συνδεόμενα άνδρες τ ε καί γυναίκες·
—πεζοί τε χαί ιππείς, ούτω καί τδ ουτε ουτε' ώς ουτε άν-
δρες ουτε γυναίκες.—ουτε πεζοί ουτε ίπποΐς. 'Αλλά τδ μ,εν
^πρώτον καταφατικώς, τδ δέ δεύτερον άποφατικώς" τδ πρώ-
τον λίγει περί άμ-φοτέρων rat, τδ δεύτερον λέγει περί άμφο-
τέρων ουχί. 'Επειδή δε καί τδ πρώτον καί τδ δεύτερον εξη-
γεί περί άμψστέρων τών σ^δεομένων κοίνο'ν τι σημείον έπα"
φής, δια τοϋτο καί τα δι* τοϋ ουτε—ουτε συνδεόμινα κ*·
τατακτέα ε]ς τού; συμπλεκτικούς λόγους. Ωσαύτως τα διά
του μήτε—μήτε.

§. 13. 'Εντούτοις τηρείται ή δίναμις τών άποφατικών
μορίων οϋ, μτι, τοϋ συμπλΐκτικοϋ τέ, καί τοϋ δέ, συμπλε-
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κτικώς ικλαμβανομένου. Τίθεται λοιτιον το -ourε,κατά

μέν τήν άπόφασιν, ενθα δίχα συμπλοκής, αρμόζει τό οΰ, δυ-
νάμει δέ του τ/, Ινθα, αρμόζει τό τ ε—χαί, έπι λογικών άντι-
διαιρέσεων ενός τίνος άλλου* ου τ ε θεός οντε άνθρωπος (Άρφ..
ΠΛ. 42).—ής (παιδεύσεως τής ψυχής) οντε άνθρωπος οντε
θεοϊς τ if άΛηθεία τιμιώτερον οντε έστιν οντε ποτε εςαι (Πλ-
Φαίδρ. 'Ωσαύτως καί τό μήτε—μήτε, ένθα άλλως άρ-

μ-όζει ιό μή καί τό τέ' κα2 δπΛα μή έπιφερειν τώ ΠεΛο-
ποννησίων στρατω, μήτε χατά γήν μήτε χαζά θάΛασοαν
(θ. Δ', 1 6),=μή δώμεν αντοΓζ σχοΛήν μήτε βονΛενσασθαι,
μήτε παρασχευάσασβαι αγαθόν έαντοις α%δέν (Η. Κ. Π. Δ',)
β', 22.

§. 4 4. Επειδή καί ό σύνδεσμος δέ Εκλαμβάνεται ενίοτε
συμπλεκτικώς ώς ανωτέρω, ει^ομεν, διά τούτο καί τό ουδέ
καί μηδε τίθενται έπί άποφατικής συμπλοκής* ονδε τοϋτο=
καί τούτο ούχί'—μηδε Γ0ΰΓ0=καί τοΰτο μή" ήν δε ονδϊ,·
αδύνατος (θουκ. Δ'. 84)==πρός. τοις άλλοις δέν ήτο καί α-
δύνατος — μηδϊ τοϋτό τις πρεσδύτατον y χει χρίνας (θ Δ7,
61). Ωσαύτως,έπί έπιδοτικής καί ελαττ&^τικής εννοίας* ονδ
έωραχότες (Ξ. Κ. Π. Α', ά, ά, ά, 3). —άνδρες γεωργοί xocè
ού θαλάσσιοι, χαί προσέτι ού δέ μείετήψαι έασόμ.ενοί
(θ. Α'. 142)* πάντα πέφρακται, χούχ έ'στιν οπής ούδε σέρφω
διαδΰναι ( Αρ:φ. Σψ. 351).—χομγος στρατιώτης ονδ άν εί

πΛά,ττοι θεάς ούθείς γέγοιτ αν (έζ άδήλωνΜενάνδρου*)-

μηδέ βεΛόνης, ώ φίΛτατ έπεθνμησον άΛΛοτρία> ποτέ (έκ
τών νόθων Μενάνδρου* περί αορίστου έν τή προστακτική ι δε
σελ. 103 §: 4 4). Καί τό ουδείς δε λαμβάνει έπιδοτικήν δύ-
ναμιν, χωριστά γραφομένων τών έξ ών συντίθεται καί τοι γι-
νομένης τής δυσάρεστου τής 'Αττικής χασμωδίας" ουδέ είς

μάγειρον άδιχήσας\ αθώος διέφυγε ν*--παραυ.ενεΐ ονάέ εν

(Μέν. έν δυσκόλω καί έν-Άνδρογύνω). Ούτω καί μηδείς.

§. 4 5. Εκτός ;τούτων· υπάρχει, καί τρίτος άλλος τρόπος
συμπλοκής σύμμικτος, καταφατικός τε καί άποφατικός^συνάτ
μα, διά του ου μόνον—άΛΛά χαί συντθως έκφερόμενος, καί
οίον χΛιμαχωτός: ών, μείζονος, ή ώς μείζονός τίνος προς-ιθέ-
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μ,ένου διά του δευτέρου κώλου' ού σοι μόνον .Ιοιδορήσεται
àJMl xal Ιμοί (2. Κ. Π. Β'. ή, 17).

16. Είναι δέ περί τούτου στ.μ.ειο:>τέα τα εξής' ά. ότε
άνευ τοϋ καϊ ετι μάλλον Ιξαίρεται τώ έν τώ δευτέρω κώλ&>*
χαϊ ίμάτιον ήμςρίεσαι (ώ Σώκρατες) ού μόνον φαύΛον, àJJà
τό αύτό ("Σ. 'Απομν. Α', λ', 2)' β'. ότι πολλάκις τιθεμένου
τοϋ ού μόνον έν τώ π£ώτω κώλω, εξυπονοοϋνται τα λοιπά
εκ τών ηγουμένων* ή καί σγοΛή, εφη, εσται ώ πάτερ, σω-
μάσκεϊν τοις στρατιώιαις; Ού μά δι, έ'<ρη ό πατήρ, ού
μόνον γε (σχολή εσται), àJJà καϊ ανάγκη (Ξ. Κ. Π. Α', ς-',
17) γ', δ,τι άντί τιϋ àJJà χαί, τίθεται πολλάκις b δε έν τω
δευτέρω κώλω δθεν ού μόνον άγαθος αν στρατιώτης είη,
πόΛιν δε χαϊ άστη δυνάμενος διοιχεΐν (ϋλ. Ν. Β', 666).

1 7. Καί το ούχ ότι — ά.ΙΛά καί, καί ούχ δπως=άΛΛά
χαί, τίθενται £πί τοιαύτης συμμ'κτου συμπλοκής, άλλα μετά
τίνος διαφοράς. Τό μέν ούχ ότι àJJà καί, όπερ κυρίο)ς=
ου λέγω τοϋτο οτι, κτλ, εκφέρει καταφατικήν εννοιαν=ούχί
μόνον τοΰτο άλλα καί εκείνο, δ ι'στι καί τοΐτο καί έκεΐνο'
ονχ ότι άνδρες, àJJà καϊ γυναίκες. (Πλ. Σνμπ. 179.—
χαί ούχ ότι μόνος h Κρίτων έν ησυχία r)v, àJJà κα\ οί φί-
Joi αύτον (S. Απομν. Β'? θ . 8' ένθα ϊδε Κοραήν).—â ονχ
οτι άνέφυ άν, àJJà χαί ένανξοτέρας καί xaJ-Μονς έποίει
(παρά Θεοφράστίρ)—δανειζόμενος ούχ ότι παρά των ιδιω-
τών, àJJà χαϊ παρά τών πόλεων (παρά Δίωνι Κασσίω). 'Α-
^οφατική δέ έννοια δι αυτής εξηγείται, προστιθεμένου έν τω
επομένω κώλφ τοϋ ούδε' ούχ ότι τά έν τη Ευρώπη, άΛΧ
ούδέ τά έν τη ^Ασία (Θ. Β, 97)=ούτε τά έν τή Ευρώπη,
ουη ε τά έν τη Ασ'.α.—^ούχ ότι τών όντων άπεστερήμην αν,
αΛΧ ονδ1 αν ε'ζην, άντί έζοιν (Δ. Τιμοκρ. 702).

§. 18. Τουναντίον δέ τό ούχ δπως, ειτε επομένου τοϋ ου-·
όε ειτε της άντιθέσεως μόνον έν τοις έννοίαις ένυπαρχούσης,
έξηγεΤ εννοιαν άποφατικήν=ού μόνον τοϋτο οίγί, άλλ ούδ'
Ικεΐνο, ο ές-ιν ούδέ τοϋτο ούδ' έκίΐνο" νμΐν δ* ούχ δπως περί,
τον τόχον Λόγος έστίν, άΛΧ ούδϊ τ άρχαΐα παρα.Ιαβείν δυ-
νάμεθα (Δημ. Αιοννσιοδ■ ΰ'.).—ονχ δπως άδιχονντις à J Λ"
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ούά* επιδημοΰντες έφνγαδευόμεθα (2. ΡΕλλ. δ', 4 4).-—
ούχ όπως τής κοινής ελευθερίας μετίσχομεν, à.i.1 ουάε
δουλείας μετρίας τυχεΧν ήξιώθημεν ( ί«τόκ.ρ. Πλ. γ')·~—ή δέ
γή ούχ όπως τινά καρπό ν τ,νεγκεν, άλλα καί rô ύδωρ έπί
τών φρεάτων έξίλιπεν (Λ. Μολυκλ. 1225)—ούχ όπως ήμΐν
των αυτού τε άπέδωκεν, άλλά χλ\ τών ύμίτέρων πολλά ύ-
φήρηται (Λυσ. κατά Νικομάχου Γραμματέως § 26).—~ούχ
όπως κωλνταΐ γενήσεσθε, . . . άλλά και περιόψεσθε, κτλ.
(θουκ. Α'} 35). Τό δε (Θουκ. Η , 89) ούχ οπως ισοι àJ.ià
καί. . . . = ού μόνον τοϋτο άλλά καί ετι μείζον, διότι δέν
έπεται άντιθεήκη εν^οι*, non pas L'égriJ, m lis Îe pre-
mier de tous.

§.4 9 Σημειωτέον ενταύθα οτι το ούχ ότι εκλαμ.βάνετ«4
καί—τω καίπερ" έπεί Σωκράτει γ εγώ έγγυώμαι μή επιΛή—
σεσθαι, ουγ or ι παίζει καί φησιν επιλήσμι&Υ tirai. —— τό
δε είναι πανταχόθεν εξαιρετέο ν, ούχ ότι ή μ εις πολλά καί
άρτι ήναγκάσμιθα υπό συνήθειας καί άνεπιστημοσύνηο
σθαι α ν τω (Πλ. Πρωτ. 366. Θεαιτ. 4 57). Προσέτι OTt
άντί τοϋ ουχ ότι καί ούνγ όπως τίθεται μή ότι καί μή δπω&
επί άποφατικής εννοίας' ουκ αν ?)μεΧς ασφαλώς έργαζόμεθ&Ύ.
μή ότι τήν τούτων, άλΧ ουδ* αν τήν ήιιετέραν (2. Κ> Π* Γ',
24).—μή ότι όρχείσθαι èr ρυθμω αλλ ούδ όρθούσθαι èâv-
νασθε (2. Κ. ΓΙ. Α', γ', 4 6). — μή ότι θεός άλλά xai άν-
θρωποι καλοί κάγαθοϊ ού φιλούσι τους άτιστοΰντας. (Ξ).

§. 20 Μετά μείζονος έμφάσεως *xi ro σύχ δχως καί το
μή ότι επιτάσσονται εις τόν λόγον* ουδ* έ/Tarai χαμαι
δπως βαδίζειν έδύνατο (Αουκ. Ν. Δ. 21).—â xai Λόγω ε-
στίν άκούειν ουκ Ιπιτερπες, μή ότι δή, εργω

(Πλ- Φαίδρ.

240) .-—οίόέ πλε^, μή ότι àrαιρεΐηθαι τους άνδρας δυνα-
τόν ήν (3. 'Ελλ. Β', ιγ'. 4 32).=ινα μή ε'ίπω τοϋτο, xb μεί-
ζον. Στνανιώτατκ καί τής τοιαύτης σημασίας άπαντωνται τά
ούχ οίον καί o'jjç όσον' ούχ oïor ώφελεΐν δύναιτ ârxovc
φίλους, άλΧ ο δ αυτούς σώζειν (παρ* Πολυβίφ)—οί μεν
■ούχ όσον ουκ ήμύναντο, à.LV ουδ' έσώθησαν (Θουκ. Α. , 62;
-—ού μόνον τοϋτο ούκ εποίησαν, άλλ* ούδ* εκείνο. .
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§•24. Ε:τισημ.ειωτέον δ* Ι,πί πασι τούτοις ότι ή αναμφισβή-
τητος εκδ}χή καί ή ακριβής σχέσις πάντων τούτων είναι πολ-
λακ'.ς τοσούτον ποικίλη καί λεπτή, ώττε άποβχίνει δυσεύρε-
τος. Καί περί τούτων δε καί περί τής ορθής άκολουθίας τών
ού, οϋτε,ούδέμή, μήτε, μηδέ, περί τής μετ άλλων μ.ορίων
συζεύςεω; τών συμπλεκτικών, οί>ν καί γε, χαίτοι, καίπερ,
xai γάρ, χαϊ μην, κτλ, παραπέμπονται οί άνχγνώ?ται είς
του; έκ προθέσεως περί τών τοιούτων πραγματευθέντα-, εί
χαί ούτοι δεν εινχι πάντοτε σύμφωνοι προς άλλήλους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ν ΤΡΙΤΟΝ.

IIspl \iytiv. Δ'.αζευ κτικών

§ 1. 'Ως οί συμπλεκτικοί λόγοι ύποθέτουσι συμφωνίαν τών
συνδεομένων κώλων, ούτως άπ εναντίας, οί διαζευκτικοί y'(ù-
ρισμόν. Ως τδ άνδρες τε και γυναίκες Ivôvu τα δύο κωλα εις
1>ν ολον, τδ ουτε άνδρες οντε γυναίκες ωσαύτως, τα ενόν ει
δηλ. καθ' ότι άποκλείει άμ.φότερα τής περί αδτών γενομένης
κρίσεως, ούτω τδ ή άνδρες γυναίκες τδ Ιν μεν παραδέχε-
ται, τδ δ έτερον ά ποθείται και αποκλείει περί τοΰ ένδς λέ-
γει ναι, πΐρί του άλλου λέγει ούχί.

§ν2. Φανερδν δε ότι,όταν τα διαζευγνύμεν* ή<αι έκ δια~
μέτρου αντικείμενα, μηδέν έχοντα τδ μεσολαβούν,καθ' αυτδ
άντιφάσκοντα, τοϋ ένδς άληθεύοντος, τδ έτερον είναι ψευδές*
η ζωή ή θάνατος' ουχί δε καί έπί τών άλλως έχόντων, ώ; ή
. μέΛαν η Λευκό ν διό ν. δυνατδν μηδέτερον ^ά άληθεύη' ούτως
ηχρυσός τ) άργυρος, κτλ. "ϊδε κατωτέρω 4 καί §. 5.

§. 3. Οί διαζευκτικοί λόγot εκφέρονται διά τών διαζευ-
κτικών μορίων η —ή' ι) Λέγε τι σιγής κρεΐττον η σιγή ν έχε
(Εύρ.).—ή ποΛέμω κρατηθείς, ?) xai άΛΛον τινά τρόπον
δουΛωθείς (2· Κ. Π. Γ', ά, 11). Τδ διαζευκτικδν Ç προσλαμ-
βάνον τδ τοί{=τω, έπί τω, ο*τως), γίνεται ήτοι' καί δ σύν-
δεσμος ούτος συνήθως προτίθεται έπί τών διαζευκτικών λό-
γων ή rot τό πρότ*ρον η ύστερον ούχ ορθώς Λέγει (Π\.Πρωτ^
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339)—ήτοι μ αγομένους π εισομένους (Ξ.). Σπανίως προ-
τάσσεται τό η τοΰ Υ,τσι. Εστι δέ το διοζευκτικδν τοϋτό η-
ζοι ού διάφορον 'ίσως τοΰ παρ ΐπιν.οΐς ήτοι.

§. 4· 'Ωσαύτ&>ς γίνεται ή διάξευζις διά τών είτε —ιϊτε'
χαϊ δείξεις τάχα, εϊτ ευγενής πέφνχας εϊτ' έσθλών κακή
(Σ. 'Αντ. 37—38).— παρά τής'Εκάστης ε'ζεστι τοϋτο πυθί-
cûai, ε'ιτε τό πλουτειν είτε το πεινήν βέλτιον ^Αρφ. ΠΛ.
594—). Το αυτό και μετά τοΰ ούν εϊτ ονν αληθές, εϊτ οϋ ν
ψεύδος (Πλ. Απολ. 34). Τίθεται δέ μάλιστα τό εϊ\ ε—εϊτε,
πλειόνων δντων κώλων άπερ, φυσικω τω λόγω, ούκ άναιροϋ-
σιν άλληλα, και αδιάφορος τρόπον τινά, παρίσταται ή παρα-
δοχή τοϋ ενος ή τοϋ άλλου* εϊτ έν γραφική, ειτ* iv μουσικί},
ειτεδή εν πολιτική (Πλ. {Πρ J ι τικ. ς-'; 4 93.) 'Ωσαύτως διά τοΰ
εάν τε —έάν τε, ην τε—ην τ ε', όάγαθός άνήρ, σώφρων εάν
και δίκαιος, ευδαίμων εστί ν,αι μακάριος' εάν τε μέγας χαϊ
ισχυρός, έάν τε σμικρός καί άσθενγ,ς //, καί έάν π.Ιοντγί χαϊ
μή (Πλ'.Λ7. Β', 660) 'Ενίοτε δε και δ:'ά τοϋ εϊτε η' εϊτζ Λυ-
σίας η τις άλλος πώποτε έγραψε. (Πλ. φαίδρ. 277).

§. 5. Ως δέ 6 και καί τέ καί τρις καί πολλάκις επί συπλο-
κής τίθενται, ούτως δ η έπί διαζεύξεως' ή Αϊας, η Ιδομε-
νεύς η δίος Οδυσσεύς ( Ιλ. Α7. 1^5.).—η κ όνε ς χαθηγισανη
θήρες η πτηνός οιωνός (Ξ,^Αντ. 1081).— η τέχνον η λέχος
η χρίος η θεός ( Σ. Κ. 251).—ότι καλόν η αίσχρον η à-
γαθίν η κακόν ή δίκαιον η άδικον {Πλ. Πολ. ç, 493,).
'Επί τοιαύτης περιστάσεο^ς δ η σύνδεσμος καλείται παρά τών
γραμματικών παραδιαζέυκτιν.ός. Εν τη παραόιαζεύξει ταύ-
τη τδ εν δεν αποκλείει άναγκαίως τδ ετερον, αλλά δυνατόν
καί ν à συνυπάρχοοσιν* « η γάρ τδ εν, η τδ έτερον, η καί άμ.-
φότερα® κατά τους γραμματικούς· Καί πάλιν? ώς έπί τών
συμπλεκτικών λόγων πολλ.άκις τίθεται είς μόνος σύνδεσμος,
χαλ Σωκράτης είπε ταϋτα, ούτω καί έπί τών διαζευχ τικώ ν
τίθεται μόνον τδ εν μ,όριον, έζυπονοουμένου τοϋ άλλου* ζη-
τών όλεθρον η φυγήν έκ τής δε γης (Σ. Τ. 659).— τοΐτ6
ές-ιν ήτοι τούτου τι είδος ή δικαιοσύνη {Πλ· ΠοΛ. ΑΓ, 433)
= η τοϋτό έστιν, ή βεβαίως τούτου είδος-— £<f ή επτά (S.
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Έλλ.Τ', γ, 9).—Ivria η δέκα (S.).—δύο ή καί π λείου ς
ημέρας (Σοφ.). 'Εκ τούτων τά παρ' ήμίν πέντε εζ καί πεντέζ'
έπτά, οχτώ' ώσαύτιος άνωθεν ή κάτωθεν (Σοφ.).

§. 6. Εκ τούτου ο η, μόνος τιθέμ.ενος λαμβάνει τήν σημα-
σίαν του εί μή' μηόένα παριέναι ή τους φίλους (2. Κ. Π. Ζ ,.
ε, 16). Ωσαύτως τήν τοΰ εί δέ αή, ώς ες άνάγκη τοϋ παρε-
σζώτος θέρους Τ ι οίαν άλωνα ι πάσα ν ή δίδωσ ιχών κτεί-
νειν έαυτόν, ήν τάδε ψευσθή Λέγων (Σ. Φ. 4341. "ίδε καί.
θουκ> Α', 78. 121. Ε', 63). 'Επί δέ προτιμήσε&)ς, όταν έξη-
γήται οι ι εκ όύτ τιθεμένων τό £ν λαμβάνεται, τό δ' ετερον-
άποθεΐται, καλι/ϊται ό ή διασαφητικός, ώς βούλομαι πΛου-
ztLv ή πένεσθαι' — βούλομ έ'/ώ Λαον σων εμμεναι ή άπολί-
σθαι (Ίλ. Α', 117).

§. 7. Δια τήν συγγέ\ειαν τών έννοιών ο σύνδεσμ.ος $ τίθε-
ται καί έπί διαφορικής έννοιας μετά τοΰ άΛΛος, oy<?£!C ΐίλ-
λος καί τών ομοίων, ώς ούδέν άλλο αυτοί έπιττιδεύουσιννι,
^άποθνήσκειν τε χαί τεθνάναι (Πλ. Φαιό. 64), όπερ πλησιά-
ζει είς άντιθετικον Λόγον=ζιο μέν άποθνήσκειν έπιτηδεύου-

σιν, άλλ ουδέν άλλο, ώς καί τά προηγούμενα.--εισήλθε όέ

χαί ές τών Καβείρων το ιερόν, ές τό ού θβμιτόν ϊστιν άλ-
λον γε η ιόν ιερέα (Βρ. Γ' 37. "ίδε Σ. 77. Β. σ. 647). 'Ω-
σαύτως καί έπί ερωτήσεως' τί άλλο ούτοι ή έπεβούλενσαν
(θ' Γ, 39);'Εκ τούτου δέ* καί έπί συγκριτικής έννοίας" μιί-
ζω η κατά δύναμιν (Σ.)—βούλομαι καλώς όρων έζαμαρ-
τεΐν μάλλον η νικά* χαχώς (Σ. Φ. 95).

§. 8. Τίς ή αρχή τοΰ μορίου ή, καί πώς έκ τής πρώτης
σημασίας μετέπεσεν είς τόσας άλλας, καί μάλιστα είς τήν-
συγκριτικήν, οποΈον έν ούδεμια τών συγγενών γλωσσών ευρί-
σκεται, τοΰτο μετ' άλλων ούκ ολίγων, καί μετά τάς παντοίας
προσπαθέίας τ6>ν φιλολόγων, μένει πάντοτε δυσεξήγητον. Ού-
δεμίαν ούν τών πρώ-ην εύρίσκοντες άποχρώσαν τούτου έρμη—
νείαν^ παρεδέχθηοαν εσχάτως τινές αυτό οίον, παρασχηματι-
σμόν τοΰ ώς καί πώς καί πή, διχώς καί διχή, πάντως
καί πάντη.Κ αθάπερ Λοιπόν λέγεται οϋδείς μέγας ώς σύ=~
δσον σύ, ούτοί καί ουδείς μείζων ώς σύ} έν τέλει δέ καί ovr
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à εις μείζων η σύ. Τοΰτο δ'αν είη, κχτ1 αυτούς, το γερμα-
νικά ν =

§. Ρ. Μεταξύ άλλων παραδειγμάτων παρά τοις άρχαίοις
συγγραφεΰσι φέρεται καί το τοϋ Πλουτάρχου (KoptoJ λ τ'}'
ού&ενί μάΛ.Ιον επρε.τε τηρεΐν χάριν ώς σοι' ενθα ο Κοραής
σημειόνει* «Οί προ ήμών έτρεψαν τό παραβολικών ώς εις τό
συγκριτικόν ή, διά το προηγησάμενον μάλλον» άγνοήσά.τες η
επιλαθόμενοι ότι ούδε το ώς (ζί καί μακρω σπανιώτερον τοΰ
η) τήν συγκριτική ν αποστρέφεται σύνταξιν έπί τών άποφχ-
τικών ή ώς άποφατικών μάλιστα προτάσεων. »"ΐδε αύτόθι κ»1
άλλα παραδείγματα."

§. 4 0. Αλλά πώς ήλλαξε πνεύμα, τόνον προσλχβόν, Οίον
πρός άποζτ,μίωσιν (ώς, tîJ; ?Κ αυτή δυσκολία μένει καί έάν,
κατ άλλους, δεχθώμδν οτι τό ή εγινεν διά τοΰ διαβεβαιωτι-
κού ή, μετά ή άνευ έρωτήσεως. Ετι δε μείζων φαίνεται ή δυ-
σκολία εις τόν θελή-αντα νά έςηγήση πώς έκ τοϋ τοπικού ή
=οπου, έγεννήθη επίρρημα έν τώ »? θέμις έστίν('θ^. Γ", 45,
κλ), ώς γράφεται τά νυν, αντί τοϋ πρότερον γραφομένου ι}
θέμις έστίν=ώς ισως τοΰτό έστιν=$ θέμις εστίν, κατά
τό <p66ory rtv αιδώ εΐ.τομεν. Ταύτα καί τά τοιαύτα είναι ζη-
τηματα, τών όποίων ή λύσις δεν είναι τοϋ τυχόντος έργον.*
— ia?«<aaiEt ---

ΚΕΦΛΑΑΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ.
Πε pi Λόγων Άντίθετικών.

§. 4. Οί αντιθετικοί λόγοι δηλοΰσιν αντίθεσιν. 'Εστί δε
άντίθεσις έκείνη τών κώλων ή σχέσις, καθ* ήν το εν κώλον ή-
τοι περιορίζει όπωσοΰν ή αναιρεί τό άλλο, ή διάφορόν τι Ιν
γένει έκ φέρει" ώς τ h σορός τε χαί χρηστός συμπλέκει δύο τι-
νά προσόντα ε?ς τό αυτό υποκείμενον, κτλ., άναφερόμενα, ου-
τ-ως άπ* έναντίας, τό άγροιχος μέν, χρηστύς όέ, ε«ρέρει περί
τοΰ αύτοϋ δύο διάφορα, περιοριζόμενου τοΰ πρώτου διά τοΰ
•δευτέρου. 'Ως τό εγώ χαί σν παίζομεν έκφέρει κοινόν τι προ-
c<Jv είς δύο υποκείμενα, ούτως, άπ'εναντίας, τό εγώ μεν σχου-
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δάζω, cv δε παίζεις ty-φέρει δύο διάφορα περί δύο διαφόρων.
'Εν τώ πρώτω παραδείγματι το παίζειν εστι κοινόν άμφοτέ-
pttç, έν τω δευτέρω μόνον τό £νί άρμ,όζει* ώσαύτως τό μεν
εψεγε, το f έπήνει (Π>. Φαίδρ. 274), κτλ.

§. 2. 'Εκ τούτου δήλον ότι ή άντίθεσις, ε?τε εις τό αύαό·
ύποκείμενον εϊτε εις διάφορα ά.σφέρεται, δυνατόν να ήναι α-
πλή διαφονία τών προσόντο^ν η και καθαρά άντίφασις δι 'ής
το £ν αναιρείται υπό του άλλου, ώς έν τή προεζηγηθείση κα-
θαρά διαζεύξει (ήτοι ήμερα ή ννζ) καί παραδιαζεύξει (ή
siïaç ή Ιδομενεύς η όΐος Όδνσσεύς). Τό αυτό δε έννοείται
καί περί Αντικειμένων καί περί προσδιορισμών. Καθάπερ δε
τά διαζευγνύμενα διαζευγνύουσι μ,εν τάς έννοίας, συνδέουσι
δέ τόν λόγον, ουτω τά άντιθέμενα, χωρίς λαμβάνοντα τάς
έννοίας, συνδέουσι διά τούτου τόν "λόγον.

§. 3. Τά μόρια δι' ών τά αντιθετικά κώλα συντίθενται είσί
τα μεν—άε, μέν - âJJà, juèv—όμως, κτλ. τά μεν âJ.ia
ίπιειχης, άφωνος ()ε (Hp Δ'. So) —σύ μεν μεθύεις, έγώ ôè
0ιύ·ω.— έχεΐνος μενάπιών ωχετο, έγώ δέ Ιχάθευδον (Λυσ.)—
χοΐς μεν Λόγοις ηνφρανε, τοις à 'έργοισιν ον (Εύρ. Ορ. 287).
—-μή χαινα μέν, πιστά ôè (Θουκ.) Ουτο) χαϊ άκάρπων μέν,
χρησίμων άέ ( Αριστ.).— αχών μέν, είπε δί.—τό μεν ώφέ-
Λιμον xaJôv, τό δέ β.Ιαβερόν αίσχρόν. (Πλ. Πολ. Ε', 457).
—μορφή μέν ούχ ενωπός, ανδρείος δ* άνήρ (Εύρ. Ορ. 916).
-—τήν δε μέν μή χτείνετε, ημάς δ1 άγοντες πρός πνράν Ά-
χιλ.Ιέως χεντεΐτε, μή φείδεσθε. (Εύρ. *Έκ 38C).— φανερώς
μέν ον, χρύφα δέ (Θ. Α, 67)·

§. Τίθεται δέ καί ο μέν καί ό δέ μ.ετα την λέξιν, ιφ'
ής η άντίθεσις πίπτει* δ μέν—δ δε' τοϋτο μεν—τοϋτο δέ'
ϊνταϋΐα μέν—έχει δε, κτλ. Πολλάκις τίθεται ο μέν, άνεα
.επομένου δέ' εγώ μέν ονχ οΤδα (Ξ.). Ένταΰθα παραλείπεται,
υπονοούμενον τό άλλο κώλον τής αντιθέσεως, οίον â J Jot δ*
ίσως γιγνώσχουσιν.—έγώ μέν ού xέxJoφa ('Αρφ.). 'Ωσαύτως
τίθεται δ δέ, άνευ προηγουμένου μέν' οί αιχμάλωτοι ωχοντο
είς JεxέJειav, οί δ1 είς Μίγχρα (2.)—οίμ,έν, οιδέ.—τέ0νη-
χ εν àrâpbç ονδεν6ς, θεού δ νπο (Σοφ.). άλλοτε δέ τίθετα
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πολλάκις* ζών φίλων ô μέν έμάζιον, ô δε προσχεφάλαιο·),
ό δε δ,ζι έζυχεν εδωχεν είς ζην έχείνον ζαφήν (Αυσίας).

§. 5. Επί έπαναλήψεως της αύτής η συνωνύμου λέξεως δ
δε φαίνεται λαμβάνων προσθεζιχήν δύναμ.ιν=^=προσέτι δέ*
i^à) σύγειμι μεν θεοΐς, σύνειμι ô"" ανθρώπους ζοΐς άγαθοΐς
(Η. Άπομν. Β', ά, 30. "ΐδε καί σ. 203 §. 41. Ιν τέλει). 'Ω-
σαύτως μετά του καί τιθέμενος. Αχρείος Κΰρον σαζράπην
ίποίησε, κα2 στρατηγόν âè avcbv άπέάειζεν (S. Α, ά, I

*1δε καί σ. 203 §.14 Ιν τέλει).-χαί πάντες δ οί ζών βαρ-
βάρων άρχοντες μέσον έχοντες τόαντών ήγοΰντο (3. Αν. Α',
ή, 22). Αλλ ούδεν ήττον ή ένυπάρχουσα αντιθετική δύναμ,ις
τείνει ποος μείζονα άνάδείξιν του κώλου μ.ΐθ ου τίθεται. ΓΩς
δέ τδ οντε συμπλέκει άποφατικώς, ούτο) καί το ουδέ' ουδεμία
ζέχνη ου) αρχή ζ ό αύτη ώφίλιμονπαρασκευάζει (Πλ. Πο.Ι.
Α'. 3 i6)=où παρασκευάζει τέχνη, καί ού παρασκευάζει άοχή.

§. 6. Γίνεται δέ, τελευταϊον, μεταβατικός ό δε', ο χρησι-
μεύων είς μετάβχσιν του λόγου έκ προσώπου εις πρόσωπον η
έκ πράγματος εις πραγμ,α, ίνα μ.ή μένη δ λόγος ασύνδετος
καί κομματικός' έπεί âè εκείνοι ωχονζο, ô Κϋρος είπεν (Ξ.
Ε, Π, Δ', έ, 1).—ειεν' ζών âè άή χρόνων (Δ.), κτλ.

§. 7. Μείζων γίνεται ή άντίθεσις διά του άλλά, ώστε
ει μεν τδ πρώτον κώλον είναι καταφατικόν, τό δεύτερον είναι
άποφατικδν καί αντιστρόφως' φνλοδόξους χαλοΰνζες αύζονς
μάλλον η φιλοσόφους (Πλ. Πολ. Ε', 480).—ούχ αύτω αλλά
σοί·—ν,ον μόνον βουλεύμαζα, άλλ έργα â ρώμ ε ν , ονχ εζ
έξαργούμενα (Σοφ. Φ. 555).—ονζ άρα Τρωσίν, αλλά σοί
ΐχαχούχεθα ('Σ.·).-owe, άλΧ άληθεΐς (Σοφ. Φι.Ι. 993)=ούκ
(ού ψευδείς τους θεούς τίθημ.ι) άλλ αληθείς.—ου γαρ σοι £&
δούλος, αλλά Λοξία (Σοφ. Τ. 4\ 0) — ουκ, αΛΙάχάζωθεν
(Πλ. Φαιά ρ. 329).

§. 8. Κα$αρά δέ έναντίωσιςκαί άντίφασις δηλοΰται δια τών
μίνζοι δ μ ως, άλ.ΐ δμως, κτλ- προ τασσομένων η ουχί, Ιν τώ
Ιτέρω κώλω τών μεν, χαίζοι, χαίπερ' λέγεις μ£ν είχότ , άλλ
δμως σε βούλομαι ζής δ* εχπλεΐν χθονός. (Ξ. Φ. 1373). — ή
φύσις βονλεζαι μεν, ου μενζοι δύναται (Άριστ.)—πάνυ μεν
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ουχ τ^θελεν δμως f ήναγχάσθη όμολογήσαι (Πλ ίίρωτ. 338)

καίτοι φαμενγέπου Αδύνατον είναι, à.Lf δμως αύτοΐς συμ-
βαίνει (Πλ. Φαίδ■ 68).—λ,αίκερ αίσθανόμενος ταύτα, δμως έ-
πέμενεν (Ξ). Τοϋτο πχρά τοις ποιηταϊς έκφέρεται καί δια μό-
νου του πέρ' μη πρόσλευσσε, γενναίος περ ών (Σ. Φ. 1068).
παρά ποιγιταις δε καί πεζοΐς καί διά του άπλοΰ χαί (σελ.1 73).
Παραλείπονται δέ ένίοτε καί τά έν τή άποδόσει μόρια* οϊπερ
ττρόσθεν προσεχύνουν χαί τότε (όμως) προεκύνησαν καί-
ττερ είδότες ότι έπί θανάτω άγοιτο (Ξ. 'Av. À Ç. 6). *

§. 9. 'Αντιθετικήν εννοιαν έκφέρει καί τό ού μήν αλλά,
δπερ κυρίως = ού μήν τοϋτο γίγνεται ή γέγονεν, άλλά, κτλ.
τοιοϋτόν τι τό δ ίππος πίπτει είς γόνατα, καί μικρού κά-
χεΐνον έξετραχήλισεν' ού μήν (έξετραχή"Χισ-;ν), άλΧ έπέμει·
y εν ό Κώρος μόλις πως, χαί ό Ιππος è ζ. ανέστη {Ζ. Κ. Π.
8). Άλλά καί ά-λλως τίθ*ται τοϋτο.
§. 4 0. 'Ο àJ.là τίθεται καί πρός μετάβασιν έννοιας* κα\ ό
Άβραδάτας ιίπεν' \4λλά τά μεν καθ ημάς εμοί γε δοκεί
χαλως εχζιν κτλ, (S. Κ. Τί, ά. /6)' ενθα παραλείπεται τό
προηγούμενον, ούτε άναιοούμενον ούτε όμολογούμενον. Καί δ
άλλά δέ χαί τά άλλα μόρια, τά μέχρι τοϋδε εξηγηθέντα, δέ-
χονται καί άλλου; συνδυασμούς, οίον μέν-άτάρ, μεν ανθίς,
jiév γε, μέν τοι,μέν είτα, δέ γε, δέ γάρ, άλλά γάρ, κτλ.
Περί τούτων παραπέμ,πεται ο άναγνώστης ζΐς τά λεξικά καί
5?ς τούς μονολόγους.

ΚΕΦΑΛΑ ΙΟ Ν ΠΕΜΠΤΟΝ.

Περί λρ.^ων Αίτιολογικων.

§. 1 Οί αιτιολογικοί λόγοι έξηγοϋσι τήν σχέσιν τοϋ πα-
ράγοντος καί παραγομένου, τοϋ αίτιου καί αιτιατού' άλλ*
δγε φέρτερός έστιν, έπεί πλεόνεσσιν άνάσσει ("ΐλ· Α'.28 \ ) —
-col δε τοϋτ* ουκ εσο έπεί τυφλός τά τ' ώτα, τόν τε νοΰγ1
■τά τ ομματ εί (Σο<ρ. Τ. 371^. — έΐρχομεν, ότι τε ναυτικόν
πλείστον τε καί προθυμίαν άπροφάσιστον πσρεσγόμεθα χαί
^ιότι, κτλ. (Θ. ç , 83)=καί διά τοϋτο ότι.
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§. 2. Τά μόρια δ·.' ών συνήθως εκφέρονται οί αιτιολογικοί
λό-,-ci ε Ινα·, τά επόμενοι* επεί, επειδή, ώς, ότι, διότι, προ-
τασσό --ένα καί έπιτασσόμενα" πράσοει ννν ν,αχως, έπεί βα-
νών ΑντίΛοχος αύτώ φρούδος (Σ. Φ. 424.)-Λ'έγω δ'

πε.δή και τνφΛόν μ* ώνείδισας (Σ. Τ. 412). —άΛΛά μοι
σαφώς και ακριβώς Λέγε, ώς εγώ' ούχ άποδέζομαί σον,εάν
νθΛονς τοιούτους Λίγης (Πλ- ΠοΛ. Α', 336). — δσοι οϊον~
ται τή ά.Ιηθεία ποΛιτίΥ,οϊ είναι, ότι επαινούνται ύπο τών
ποΛΛών (Πλ. ΠοΛ. Δ. 426).-— ίδεΐν ίπεθύμει, \ότι τ,κονεν

αυτόν κάγαθόν είναι (Ε, Κ. Π· Α , γ, Ί). - θηΛέων

■βο'νΥοϋτι γεύονται, διόΐίπερ (ούδε Αιγύπτιοι frHp. Δ', 4 86)
= διά τον αυτί.ν τούτον λόγον δι ον, κτλ. -—έν μεν ονν τω
πο.Ιέμορ, διότι ουκ ήσαν δίκαι, ού δυνατοί ήμεν παρ αύτων
à ωφειΛον πράξασθαι περ) Αημοσίων 'Αδικημάτων, §.

3)* ώσχύτοκ καί δια του άτε Ιπί μετοχής συνήθως, ατε άή-
ϋονς τοις Αακεδαιμονίοις γεγενηιχένης της συμφοράς, ποΛν
πέ νθοςην (Ξ ).

§. 3. Πάντα τά προηγούμενα μόρια ίκλαμ.βάνονται και
χρονικώς* καί το ότι ωσαύτως εκλαμβάνεται χρονικώς και
αίτιολογικώς' ότε γε μηδ tjidç δνναμαι πείθειν (Πλ. Φαίδ.
84)· Ωσαύτως καί τό όπότε, ώς οπότε ένταϋθά εσμεν τον
Λόγον, τόδε αηοκρινώμεθα (Πλ. Ν. 1 , 895). όπερ παρ
μήρ<9 ούχ ευρηται αςτιολογικώς, έν ώ εδρ'σχετοίι ενίοτε τό ότε
καί συχνάκις τό επεί.

§. 4. Καί διά του γάρ Ικφέρεται αιτιολογία άλλ* Ιπιτασ-
σομένου συνήθως* ούχ έμοί χαΛεχαίνεις, γιγνώσκεις γάρ τούς
αίδίους (Πλ. Φαίδ. 4 4 6). —οί δε έπείθοντο, επίστενον γάρ
αύτώ (Κύρω Ε. 'Αν. Β', β, 2). καί παρά τώ ευαγγελιστή
(Αουκ. ΚΔ, 44)' πάτερ άφες αύτοΐς ού γάρ οϊδασι τί πνι-
ονσιν. Ενίοτε δέ καί, οίον υπερβατικώς, παρεντίθεται. Ουτω
παρ' Όμήρω (Ίλ. Β, 703, Η',238, κλ.)· συχνότατον παρ' ΓΗ-
ροδότω (Δ', 24 1 £4 κλ.), ουδέ καί Θουκυδίδη άγνωστον* ci
δε χρίνονσι γάρ βοή χαϊ ον τάφοy, ούχ εφη- διαγιγνώσχειτ
(Α'," 87. νΐδε καί Γ', 20, κλ.)

§. 5. Αλλά & Xpf.eiÇ τοΰ γόρ είναι πολυειδής. Πολλά—



ΚΕΦ. Ε'· ΠΕΡΙ ΛΟΓΩΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΏΝ. 209

κις απαντάται μετά φράσιν ενθα δέν δεικνύεται καθαρώς η
αιτιολογική αυτού δύναμις. Άλλ άκριβέστερον θεωρουμένου
τοΰ πράγμ,ατος ευρίσκεται καί ίν τούτοις ή χρ^σις κανονική.
Τιθεμ.ένου δηλ. τοΰ αίτιολογουμένου κώλευ, παραλείπονται
μικραί τίνες φράσεις, ώς ούδεν θανμαστόν, όοθώς λέγεις, rai,
εστι τούτο, ούχ εστι τοϋτο, κτλ. αΐτινες ευκόλως έννοοΰνται
υπό τοΰ άκούοντος η άναγινώσκοντος, καί επειτα τίθεται τό.
γάρ, ωστε φαίνονται έν αύτώ δύο τινά έμ,περιεχόμενα, τό
τής βεβαιώσεως καί τό τής αιτιολογίας. Γίνεται δέ τοΰτο
μ,άλιστα έν τοις διαλόγοις" τοιοΰτον τό συχ··ότατον παρά
Πλάτωνι ηώς γάρ ον;='έστι τοΰτο, πώς γάρ ούκ Ιστιν;

§. 6. Ούτω παρ Αισχύλω (Πέρσ. 232 ' ειπούσης τής 'Α-
τόσσης" άλλά μήν ιμειρ έμός παις τήνδε θηράσαι πόλΐΥ
('Αθήνας), ο /.ορός αποκρίνεται* πάσχ γάρ γέγοιτ àr 'Ελλάς
βασιλέως ύπήχοος=ζΐχ.ότως, ούτω γαρ πάτα ή 'Ελλάς, κτλ.
Ούτω παρά Σοφοκλεΐ (Φ. 466)' έοωτήσαντες τοΰ Φιλοκλήτου
ηδη τέχγογ, στίλλεσθε\ δ Νεοπτόλεμος άπαντα χαιρος γαρ
χαλεΐ=Ίαί, καιρός γάρ, κτλ.

§. 7. Ούτω παρ' 'Αριστοφάνει (Πλούτ. 245), παραπονουμέ-
νου τοΰ Πλούτου, ότι είτε εις φειδωλού εϊτε είς άσώτου ο?-
κίαν εισήλθεν απανταχού κακώς τόν μετεχειοίσθησαν, δ Χρε-
μ,ύλος άποκρινεται* μετρίου γαρ άνδρός ούχ έπίτυχες πώ-
ποτε, ενθα ύπονοητέον ούδέν θαυμαστόν τοϋτο μετρίου γάρ
άνδρός, δποιον θέλει νά παραστήση εαυτόν δ Χρεμύλος, ουκ
επέτυχες. Παρά τω άδτώριστοφάνει (Δυσ. 10) παραπονου-
μ.ένης τη; Λυσιστράττης, ότι αί γυναίκες ένομ,ίζοντο πανούργοι
παρά τών άνδρών, ή Κλεονίκη άπαντα' καί ^άρ ϊσμεν, >η J ία*
τοΰτο δέ συμ,πληρούμενον είη άν" ένδίχως, καί γάρ έσμέγ·

8. Ούτω παρά Πλάτωνι (Συμπ. 764) υβριστής ει η ουχί;
èàY γάρ μή όμο.ίογ%ς, μάρτυρας παρέξομαι τοΰτο δέ συμ-
πληρούμ.ενον εϊη άν' όντως ει, έάν γάρ μη δμολογ^ς, κτλ. Πα-
ρά τώ αύτώ Πλάτωνι (Πολ. Α', 327) ειπόντοί τοΰ Πολεμάρχου*
ώ Σ ώχρα τ ες δοχεΐτί μοι πρός Αστυ ώρμ%σθαι ώς άπιόντες, β
Σωκράτης άποκρίνεται" ού γάρ χαχώς δοξάζεις' τούτο
rai, ον γάρ χαχώς δοξάζεις, καί πολλαχοΰ. Πλήρης δ'έκφέρε-

44
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ται ή φράσις παρατώ Ευαγγελιστή 'Ιωάννη'(Δ'. 4 7). ειπούσης
τής Σαμαρείτιδος ούχ έχω άνδρα, Λέγει αύτη ô 'Ιησούς, Κα,-
Λώςεϊπας, Οτι άνδρα ονχ έχω' πέντε γάρ άνδρας εσχες'
και νυν Ôv εχεις ούκ ε'στι σον άνήρ' τοντο άληθέο εϊρηκας.

§. 9. Και έν έρωτήσεσι τίθεται ούτω το γάρ, παρά 3ενο-
φώντι (Κ. Π. Γ', ά. 30)' έρωτήσχντος του Κύρου* είπέ μοι'
πού δή βκεΐνός έστιν ô άνήρ, Ôç σννεθήρα ήμΐν, καί συ μοι
έδόχεις θαυμάζειν αύτον, 6 Τιγράνης άπεκρίθη, où γάρ άπέ-
χτεινεν αύτάν ούτοσι ό έμός πατήρ-,=τί έρωτας; ου γάρ ά-
πέκτεινε; κτλ. Παρ' Ομήρω (Ίλ. Α', 4 23) πώς γάρ τι δώ-
σουσι γέρας μεγάθυμοι Αχαιοί; Παρ*'Αριστοφάνει (Πλ. 532)
παρεισαχθείσης τής Πενίας καί δποσχεθϊίσης τω Χρεμύλω
πάντα τά αγαθά' παρ έμοϋ δ έστιν τ αν τ εύπορα πάνθ' ύ-
μΐν ών δεΐσθον, ο Χρεμύλος άπαντα' συ γάρ αν πορίσαι τε
δύναι αγαθόν, 'Εν ταΐς πράξεσι τών Αποστόλων (Η', 34),
έρωτήσαντος τοϋ Φιλίππου τον εύνοϋχον άνανινώσκοντα τόν
προφήτην Ησαίαν' άρά γε γινώσχεις, â άναγινώσκεις; δ δέ
είπε' πώς γάρ αν δυναίμην, έάν μή τις όδηγήση με; = ού
γινώσκω, πώς γάρ, κτλ.

■§. 1 0ν Μετά πολλών δε μορίων σνμπλεκόμ,ενος ' δ σύνδε-
σμος γάρ συμμεταβάλλει οπωσοϋν τήν εννοιαν" άΛΛά γάρ,
χαί γάρ, τί γάρ, κτλ. Ευρίσκονται δε καί χωρία, έν οί; δυ-
σκόλως άνευρίσκεται αιτιολογίας 'ίχνος. ΆΛΛά μην έποίει
χαί τάδε πρός τους επιτηδείους' τά μεν γάρ αναγκαία συν-
εδούλευε πράτϊειν, κλ. (2. Ά π. Α', ά, 4 ). Ενταύθα ήμεΐς
ήθέλομ.εν θέσει τό ήγουν, δηλαδή ή τοιοϋτόν τι.
"=-· 41. Η αιτιολογία έκφέρεται πρ·σέτι καί κατ' άλλους
τρόπους' δια τών πλαγίων πτώσεων, ένεκα τούτου (2.). διά
ιούς έπανορθοϋντας αεί τι τών μή καλώς έχόντων ai επι-
δόσεις γίγνονται ταΐς πόλεσιν ( Ισ.).—εχώγάρ αχω διά σε
(Σ. Κ. 4 429)* δι' άπαρεμφάτου ένάρθρόυ καί έμ,προθέτου, διά
tô μή άντέχειν (Θ. ς·. 84·)—-"σύ άέ διά το ξένος είναι ούκ
άν οΐζι άδιχηθήναί)—διά xh σκοτεινή (ή νύξ) είναι (Ξ. Απ.
Β', ά, 15* Δ', γ', 4).— διά τε τό πολυανθρωποτάτην των
έΛΛηνίδων τήν πόΛιν είναι, χα\ διά τόν πλείστον χρόνον
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τόν δήμον εν ελευθερία τετράφθαι (2. ΊΕλλ. Β', γ', 17)' διά
μετοχής' ασεΟήσας άπωλέαθη, ώς καί εν τοις έμπροσθεν έ-
«χημειώσαμεν. Άλλα έν τούτοις δεν διακρίνονται καθαρώς δύο
λόγοι συνδεδεμένοι, διότι τά δύο κώλα χωνεύονται εις εν.
'Ενίοτε δε το μεν εν κώλον εκφέρεται δια μετοχής, τό δέ
δεύτερον δια έγκλίσεως μετά χρονικού μορίου" πόν ε gov κάλ-
Λιον πράττoc civ τις, είς, ών, κολλάς τέχνας εργαζόμενος,
η όταν μίαν είς (εργάζηται' Πλ. Πολ. Β', 37®).

§. 12. Ιναί έν μέν τοις άνωτέρω δεικνύεται προφανώς τό
καθ' αύτό αίτιον, τό γενετικόν, ούτως ειπείν, δι' ού εξηγεί-
ται ότι τό εν χρεωστεΐ τήν εαυτού ύπαρξιν είς τό έτερον' ούχ
όρά' τυφλός γάρ ό άνήρ' υπάρχει όμως καί ετερόν τι αίτιον,
διασαφητικόν. Ούτω π. χ. έν τώ μαίνεται ό άνήρ, έπεί τοιαύ-
τα λέγεc, αίτιον τής μανίας δέν είναι τό τοιαύτα λέγειν, άλ-
λα τεκμήριον καί άπόδειξις' μέγα τό όμού τραφήναι έπεί καί
τοις θηρίοις πόθος τις έγγίγνεται τών συντρόφων (2.). —
άφχειον γαρ έ κάλεσαν τό χωρίον. (Θ. Α', 13). Καί τά παρά
Θουκυδίδη (Α', 10. 11) Λακεδαιμονίων γαρ ή πόλις εί έ~
ρημωθείη.— Βοιωτοί τε γάρ οί νυν, είς άπόδειξιν τών προη-
γουμένων, ουχί δ είς καθ' αύτό αίτιολογίαν φέρονται. 'Εν-
ταύθα άνακτέον καί τό τού κωμικού κωμικώτατον (Αρφ. Ν.
207) δείξαντος τού μ,αθητού .την περίοδον τής γης καί εί-
πόντος αϊδε μεν Αθήναι, άποκρινεται ο Στρεψιάδης, ού πεί-
θομαι, έπεϊ δικαστάς ούχ όρώ καθήμενους' πολλάκις δέ πρό
τούτου τίθεται τεκμήριον δέ, μαρτύριον δέ,. κτλ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ν ΕΚΤΟΝ.

Περί λόγων Τελικών.

1. Τό αίτιον, γενικώτερον λαμβανόμενον, περιλαμβάνει
*αί τό τέλος, όθεν καί οί τελικοί λόγοι, έν γένει μέν περι-
λαμβάνονται είς αύτούς, μερικώτερον δέ λαμ·βανομ.ένου τοϋ
α,Ιτίου, ci τελικοί λόγοιν διαστέλλονται μέν τών αιτιολογι-
κών, συγγενεύουσιν ομως αύτοϊς, τοϋτο μόνον διαφέροντες,
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ότι έπί μέν τών αιτιολογικών προηγείται τοΰ παραγομένου
το παράγον, έπι δε τών τελικών γίνεται ή πράξις ινχ προέλ-
θη το τέλος. Είς το στέφανοι ô (hί)μος Δημοσθένη, αρετής
ένεκα και εύνοιας (Δ.) προηγείται τοΰ στεφάνου ή αρετή καί
ή έννοια' είς τό δένδρα πειρώνται θεραπεύειν τοϋ καρπον
ενεκεν (Ξ. Άπομν. Β',δ', 7) προηγείται ή θεραπεία τών δέν-
δρων, ϊνα προκύψη δ καρπός.

§. 2. Εν ω λοιπόν οί κυρίως αιτιολογικοί έκφέρουσι τήν
σχέσιν τοΰ παράγοντος καί παραγομένου, οί τελικοί λόγοι
έξηγοΰσι τήν σχέσιν τοΰ μέσου πρός Ιπιζνχίαν τοϋ τέλουςy
ώς μανθάνω ϊνα σοφός γένωμαι' ή πρός άποφυγήν κακού'
παραφνλάττουσι â' αλλήλους, δπως μή ποτέ τις έπχναστίϊ
(Πλ. Ν. Δ', 715), όπερ καί αυτό τέλος εστίν.

§. 3, Οί τελικοί λόγοι ίκφέρονται συνήθως δι υποτακτι-
κής ή ευκτικής καί τών τελικών μορίων, καί άποτελεστι
κώ>- καλουμένων υπό τίνων άρχαίων γραμ,ματικών, ϊνα, δ-
πως,, ώς' δι υποτακτικής μέν, δταν έν τη κυρία προτάσ^ι υ-
πάρχη Ινεστώς ή μέλλων οριστικής, προστακτική, δποτακτι-
κή έν ερωτήσει, 7/ ευκτική, δπερ συμ. βαίνει έπί πραγμάτων
είς τό ρέλλον αναφερομένων* ϊν ίμπολα βέλτιον, επιθυμεί
μοιχών ( Αρφ. Είρ. 447).— ήζομεν πάλιν . . . δπως έκφέ-
ρωμεν ήάεΐαν φάτιν αύτοΐς (Σ. Ηλ· 53).— σΰ με κατάςη-
σον, ιν όρμώμεθα ές ναϋν (Σ. Φ. 880). — ειπω τι δήτα7
κάλλ , ϊνα όργίζη πλέον (Σ. Τ. 364,.';—προσμόλοι μόνον
ϊν έχδιδαχθή (Σ. Τ ρ. 1109). Δι5 ευκτικής δέ, δταν προηγεί-
ται χρόνος παρωχημένος, δπερ αναφέρεται είς τό παρ/λθόν*
άφικόμην δπως ... εν πράζαιμί τι (Σ. Τ· 1 005).—κατεΐχ
Αχαιούς, ώς πατήρ · . . έκθύσειε τήν αύτοϋ κόρην (Σ. 'Πλ.
371 ). Ωσαύτως προς ε'ζοδον στείχουσα. Παλλάδος δπως ί-
κοίμην εύγμάτων προσήγορος (Σ. 'Αντ. 1185)=ότε εστει-
χον.—τοϋ θανόντος ίμέρω, δπως ϊδοιμ άθαπτον (Σ. Φ. 350)
=ίμείρων—έπεί ΐμειρον.

* §. 4. Περί τούτων έλαλήσαμεν καί έν τοις εμπροσθε*
(σ. 104—), ενθα έσημειώσαμ.·εν καί τινας εξαιρέσεις* προση-
μειωτέον δ ένταΰθα* ά. οτι -ένίοτε τίθεται εύκτική, Ινεστώ-
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τος προηγουμένου, ου μόνον οταν ο ένεστώς ούτος ήναι ίς-ορι-
κός (ώς έν Εκ 4 0 χρυσον εκπέμπει κλ.), άλλά καί όταν ό
ένεστώς άναφέρηται εις παλα-.ότερον σκοπόν τοΰ ένεογοΰντος
καί αποτυχόντα, οίον τό περίφημον ('Αρφ. Bar ρ. 24)' τού-
τον δ' οχώ, ΐνα μή τα.Ιαιποροΐζο, μήδ' άχύος cpépoi' δ.ότι
ότε δ Διόνυσος εθεσεν εποχον τόν Ξανθίαν, ούιος ήν δ σκο-
πός αύτοΰ" προσέτι δέ καί είς ενδειξιν αμφιβολίας περί τις
τοΰ σκοπουμένου Ιπιτυχίας" ίσως δέ ποι ή άποσκάπτει τι ή
άποτειχίζει, ώς άπορος ειη ή ό<$ός (Η. 'Αν. Δ, δ', 4)=ΐνα,
εί δυνατόν, άπορος ή οδός ή,, όπερ όμως. -ιθανώς, ούκ εςται.
Τοΰτο δέ ίσχύει παρά Θουκυδίδη, ός, παρωχημένου χρόνου η-
γουμένου, θέτει υποτακτικήν ή εύκτικήν ή καί άμφοτέρας,
κατά τήν πιθανότητα, 'ίσως, τής έπιτυχίας. 'Αλλ' επειδή έν
γένει τοΰτ:> επιδέχεται αύθαιρεσίαν, διά τούτο καί τά αντί""
γραφα πολλάκις δ.αφέρουσι καί οί φιλολόγοι διαφωνοΰσιν είς
τήν παραδοχήν τής μιας ή τής άλλης γραφής. *

§. 5. Σημειωτέον* β', οι 'Αττικοί πολλάκις μετά τό ό-
πως έπί υποτακτικής προσθέτου™ τόν αν' νυν δίδασχ δπως
αν ίκμάθω' σπανιώτερον δέ μετά τοΰ Ϊνα. Εί τω ό'ντι υπάρχει
διαφορά είς τόν μετά ή άνευ αν λόγον, καί ποία τις αύτη
είναι άμφισβητήσιμον. γ', ότι τό δπως μή πολλάκις δέν εκ-
φέρει τέ).ος, άλλά είναι συμβουλή καί προτροπΊη=(ρύΑαζαι
όπως μή' b'. τοιαύτη δέ ελλειψις γίνεται καί έπί τέλους' Ζευς
εσθ\ ϊν εί*ής (Σ. Φ. 989)=Ζεύς έστι, καί λέγω σοι τούτο
ΐνα ρ.άθης' έ* ότι ενίοτε, καίπερ ευκτικής ηγουμένης, ενθα έ-
πρεπε, κατά τά προεξηγηθεντα (§. 3), νά τεθή υποτακτική,
απαντάται ευκτική' γενοίμαν. · . , ràç ιεράς δπως προσεί-
ποιμι 'Αβάνας (Σ. Αϊ. 4 24 7). Περί τούτ(ον, ώς καί περί τοΰ
δπως μετά μ.έλλοντος ίδε έν τοΤς εμποοσθεν, σελ. 409.

6. 'Εκφέρεται δέ τό τέλος καί διά τών τελικών απα-
ρεμφάτων λεγομένων (σ. 4 45 § 6—7)' τοΐς Αίγινήζαις οί
Λακεδαιμόνιοι εδοσαν Θυρέαν οίκειν (Θουκ. Β. 27).—πα-
ρέχειν έσθίειν ('Αρφ. Είρ. 23)' καί τά μετά τοΰ ώστε χω-
ρία, προτασσομένης αιτίας ικανής Τνα παραγάγη τό διά τοΰ
άπαρεμφάτου έξ^γούμενον, όμοιάζουσι τούτοις, άλλά δέν εί-
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ναι πάντη πάντως τά αυτά' διότι εν τούτοις δηλούται μ,αλ-
λον συνέπεια τών προηγουμ-ένων η τέλος σκοπούμενον' έχεις
έγκλημ Άτρείδαις ώστε θυ^ονσθαι παθών (Σ- Φ. 323),—
οίμαι μεν άρχειν σοι γε χαϊ τα σα ■ ■ . άλγήμαθ ώστε
τά τών πέλας ατένειν (Σ. Φ. 340) = vous avez «issez
qe maux a d< piorer, sans prendre encore barfc a
ceux de vos amis ("ιδε άν. σ. 4 15 καί κατωτέρω περί Λό-
γων Συμπερασματικών). 'Ωσαύτως καί δια μέλλοντος μετο-
χής, τής τελικής λεγομένης, έπί τών κινήσεως σημαντικών

ρημάτων" ήλθον εγώ παύσονσα τό σον μένος ('ΐλ. Α, 207).--

προσευξόμενος ήχω (Άρφ. Πλ. 842).— καϊ τοϋτ αναθήσω>
έρχομαι πρός τον θεόν (Άρφ. ΠΛ. 8ί·4), ώς έν το"ΐς περί Α-
παρεμφάτου καί μ,ετοχής διελάβομεν. Ενίοτε δέ καί κατ'ένε-
στώτα ώς γινομ.ένου καί ουχί ώς γενησομένου θεορουμένου
τού πράγματος' διενοοϋντο πρέσβεις πέμπειν κωλύοντας
(θουκ. ς-', 88). — ' Επεμψαν πρέσβεις άγγέΛΛοντας

τ\ 25).

§. 7. Καί διά τών π Λ αγίων πτώσεων επίσης έκφέρονται
οί τελικοί . Λόγοι τής Κορίνθου εν ε/, α νσν^ίας (θουκ. Ε ,
53).= έπί τώ ήμετέρω άγαθώ (£.).= ίέναι έπϊ τζϋρ, έτρ ύ-
δωρ, έπί ξύλα κατά θέαν τοϋ χωρίου (Θ. Ε . 7) —τοϋ έπαι-
νεϊσθαι ένεκα, — έπ αύτό γέ τοϋτο πάρεσμεν (ΠΓλ. Γοργ.
4-47^. κτλ. ώς έν τώ περί Προθέσεων διελάβορ.εν. 'Αλλά καί

ένταΰθα δέν αναφαίνονται δύο λόγοι συνδεδεμένο1.·

-—

ΚΕΦΛΛΛΙΟΝ ΕΒ/ίΟΜΟΝ.
Περί λ ©y ων Ύτϊό'ξίετν/.ων.

§. 1. Οί ύποθετιχολ λόγοι, έ.ξηγοϋντες καί ούτοι την σγί-
σιν τού παραγοντος καί παραγομένου, συγγενεύουσι τοις ai<-
τιολογικοΐς. Αλλ ci μέν αιτιολογικοί ϊςηγοϋσι τούτο πραγ-
ματικούς, κατά τούτον τόν τύπον' όιά τό δείνα προήΛθεν η
προέρχεται, εκωλόθη η κωλύεται τό δείνα, οί δέ υποθε-
τικοί ύποθετικώς κατά τούτον τόν τύπον' τοΰ δεινός τε&έν-
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τος, προκύπτει ή ού πρςκύπτει το δείνα, τον δεινός μή τε-
θέντος, προκύπτει ή ου προκύπτει τό δείνα. Συγχέεται δε
έκ δύο μερών, έξ ών το μέν περιέχει τήν παραλαμβανομένην
υπόθεσιν, τό δέ τήν έκ ταύτης συνέπειαν' τό πρώτον καλεί-
ται ήγούμενον καί πρότασις, τό δεύτερον καλείται έπόμενον
και άπόδοσις' εί μέν είσι βωμοί, είσί και θεοί.— ή>· θάνα-
τος ελθ\7, ουδείς βού.Ιεται θνήσκειν (Εύρ. Αλκ. 674). Δυ-
νατόν δέ είς τόν λόγον να προταχθή καί ή άπόδοσις' oùx
άρα ετι μαγεϊται, εί έν ταύταις ού μαχεΐται ταΐς ήμέραις
(2. Άν. < ζ', 18).

§. 2. Οί υποθετικοί λόγοι Ικφερονται διά τών υποθετικών
μορίων, εί, έάν, ήν, κατά τούς άκυλούθους μάλιστα τρόπους.

Α' Τίθεται οριστική μέν έν τή προτάσει μετά τού μορίου
ε/, κατά ενεστώτα, μέλλοντα ή παρωχημένον χρό\ον, όταν ή
υπόθεσις παρίσταται ώς δυνατή, καθάπερ έπί τών έν τή φύ-
σει καί πάρ'άνθρώποις όντων καί γινοαένων, ούτε αμφιβολίας
περί μή υπάεξεο^ς, ούτε νύξεως περί υπάρξεως τού ύπ' αυτής
έξηγουμένου υποδεικνυόμενης, έν δέ τ:{ΐ άποδόσει* 1. ώσαύτως
οριστική, άνευ τοϋ αν, οταν ή συνέπεια θεωρήται ώς αναγ-
καία και απαραίτητος* 2. ευκτική μετά τοϋ άν, όταν παρί-
σταται ώς ένδοιαστή καί οίον εκ περιστάσεων εξαρτώμενη'
3. ευκτική άνευ του αν, έιτί ευχής ή κατάρας* 4. προστα-
κτική, έπί προσταγής, παραινέσεους ή τοιούτου τινός, καί
πάντοτε κατά τόν άπαιτούμενον χρόνον* ούτω π. χ.

4. εϊτι τω ρω τάνδρί μεμπτός είμι, κάρτα μαίνομαι (Σ.
Τ ρ- ii5j— εί ταύτα λέζεις, έχθρανεί μέν έζ εμού, έχ-
θρά δέ τω θανόντι προσκείσει δίκη (=δικαίως* Σ. 5Αν. 93).
Ωσαύτως εί αν τη ή πόλις ληφθήσεται, έχε τα ι κα\ ή πάσα
Σικελία (θουκ. ΣΤ', 91), ένθα πρός μείζονα βεβα:ότητα τρέ-
πεται είς ένεστώς τό μέλλον τής συνεπεία ς.— τούς τριηράρ-
χους ήνάγχαζεν έπι σκ ε σάζει ν τάς νή ας, εί τίς τι έπεπονή-
χει (Θουκ. Ζ', 38^).·—είέβρόντησε καί •'άστραψεν.— εί J' έρ-
γάσει \χή ταντα, λύπηνπάσιν Λργείοις βάλεις (Σ. Φ. 66)ϊ'

2. εί τάδ' εχει κατά νοϋν κείνω, raùr' άν άπαρχοΐ (Σ- Κ<
4768).—εί γάρ χτενούμεν άλλον άντ άλλου, σύ τοι πρώην
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θάνοις άν, εί δίκης γε τυγχάνοιο (Σ. *Ηλ. 582). —— izâr
zoirvr, £4 και τούτ1 ετλη, χλύοι τις ay (Σ. Χρ. 71 Λ

3. σφφν δ εύοδοίη Ζευς, ret J τελεΐτέ μοι θανόν 11
(Σ. Κ. 1435) — δ,τι πύματον ολοίααν, φρόπησιν. εί τάνδ*
Ϊχω(Σ. Τ. 663).

4. συ δ* ει ci χρήζεις, φράζε δευτέρω Λόγω (Σ. Φ. 49).
=—*ί γάρ θέλεις, δίδαΕον (Σ. Ήλ. o8S).— υμών δέ γ εϊτι
οϊδε, έμοί κα,τει-ιάτω ('Άρφ. Εύρ. 20).

§. 3. Β'. Τίθεται υποτακτική μετά τών μορίων εάν, âr,
ην, εν τή προτχσει, μετά νύξεως ενδεχομένης ή καί .προσδο-
κώμενης έπαληθεύσείος, έν δε τη άποδόσει τίθεται συνήθως
όριστική κατ ενεστώτα ή μέλλοντα, δτχν ή συνέπεια θε&>-
ρηται ώς θ-;τι/.ή, εύκτική μ.ετά ίου α/, δτχν θεωρήται ώς
ένδβχομέ/η, καί προστακτική δτα.ν παρίσταται ώς προστ%γή
ή ώς παραίνεσις' éàr άληθεύ της ύχισχνο\*μαί σοι δέκα τά-
λαντα (Η. \4ν. Α', ζ , 18/ — êdr ημείς άυνώμεθα σώζε
σθαι, èr πολλή ύμεϊς είρήrq εσεσθε (Έ. Κ. ΕΓ. ς-', α , 48).
— άλ* αύτώ διδώς àpγύpιor, καί σε ποιήσει ooepôr (ΙΙλ.
Πρωτ. 340).—rj'r φρχσω, διό.ΙΛυμαι (Σ. Τ. 4 459). —ην
τις άνθιστήται πειρασόμεθα χειροΰσθαι ^Ξ!.Άν. Ζ', γ', 4 4).
—ά-κας Λόγος civ ατή τά πράγματα, μάtaιόr τι φαίνεται
καί κεrόr ( Δ 'Ο Λ. Β', έ).— τ άμ iàr θεΛης εχη κΛύωι~ δε-
χεσθαι, à Ικήν Λί,ΰοις άν κάνακο '^φησιν κaκώr (Σ. Τ. 2 4$).
—ην γάο εύρεθή lέγωr σοι ταϋτ , εγωγ* αν εκπεφεvγoίηr
πάθος (Σ Γ. 839/ — άν βοΰίησθε ^iootori\aazε (Δηα.
Φ. Γ', ιδ'.). :

§. 4. Τίθεται εύκτική μετά του εί, ά -z j του άν, έν τη
προτάξει των υποθετικών λόγων, δταν ή ύτόθεσις, μ.ονον έκ
του λογισμ,οΰ τοϋ λέγοντος λχμβχνομένη, ήνχι άπλώ; ιδεα-
τή κχί προβληματώδης, άνευ νύς-:ω; επαληθεύσεως ή μή ε-
παληθεύσεως, έν δε τ?ί άποδόσει τίθεται εύκτική μετά του
âr, δτχν ή συνέπεια παρίσταται ώ; ενδεχομένη, όριστική δ έ
ανευ του ar, δταν παρίστατχι ώς αναμφίβολος' ει τις το νς
χρατούντας τοΰ πλήθους επ άpετήr πριτρέψiιεr άμφοτέ-
£ονς αν ώφελήσειεν ('ΐσ. πρός ΝικοκΛ. β').—εί πάλιν àrct -
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βΛέψειας, ώσπερ και προ τοϋ, φξύγεις αν τον ς πονηρούς

(Αρ. ΠΛ.95);-τό Λέγζιν εν δεινόν ϊστιν, εί φέρει τινά

βΛάβην (Εύρ. ΑρχεΛ. 'Αποσπ. Η').—τί δει καΛής γυναικός,
εί //η τάς φρένας χρηντάς εγοι (Εύρ. Άντιόπ. 5Απόσπ. ΙΔ');

5. Δ . Τίθεται οριστική κ ατά παρατατικόν, άόριστον
καί υπερσυντελικδν μετά του εί έ·< τη προτάσει, όταν ή ύπό-
θεσις παρίσταται προφανώς μή έπαληθεύουσα, ΐν δέ τη απο-
δώσει οριστική άνευ τοΰ αν, όταν ή συνέπεια πίρίστατλΐ ώς
άφευκτος, οριστική δε μ,ετκ τοΰ αν, δταν θε^ρήται ώς ενδε-
χομένη κχί δεκτική έπαληθεύσεως* ή πόΛις εχινδύνευσε πάσα
διαφθαρήναι,εί άνειιος Ιπεγένετο (Θ. Γ , 74). — εί εξ αρχής
ταϋτα έγίγνωσχε, ποΛέμιος μεν ην, οϋμέντοι πονηρός γ' άν
δικαίως ένομίζετο (Ξ. ΕΛΛ. Β', γ', 27).-—εί δε τοΰτ έποίει
έκαστος, ενικών αν Δ. *ΟΛ. Γ', ς*).—εί μεν εϊχετ όν γ* ήδη
φρένας, πόΛΛ αν παρηνουν (Σ. Τ. 4 512) ·—εί μή πατήρ
ησθ ειπον αν σ ούχ εν φρονεΐν (Σ. Αν τ. 755).

§. 6. 'Ωταύτως καί έπί άποφατικής έννοιας. Οταν δηλ. ή
άπόφχσις υπάρχει έν τη προτάσει, γίνεται δ έξης τύπος'ειμή
υπάρχει, υπάρξει, χτΛ· τοϋτο, προκύπτει εκείνο, κτλ. εί μή
Λέγω τάΛηθές, άξιώ θανεϊν (Σ. Τ. 914) —ή χάρις τής προ-
μηθείας, ξένε, ειμή χακάς πέφυχα, προσφιΛής μενεΐ (Σ. Φ.

558).-σιγάν άν άρμόζοι σε τον πΛείω Λόγον, εί μήτε Λέξεις

παίδι τω σαυτής (Σ. Tç. 73 I ) ούτω καί εί μή καιρού τυγχάνω,
μιθάρμοσον (Σ. 'ΗΛ. 31 "Οταν δε ή άπόφασις υπάρχει έν τη,
άποδόσει, τότε γενναίαι δ εςής τύπος' εί ύπάιχει, ύπάρξιι,
χτΛ. τοϋτο, ού προκύπτει, ού προκύψει, κτλ. έχει. ο' εί επεςι
νέμεσις, ού Λζγι (Σ.ΉΛ. 1 467)—εί γάρ τών δ εμεί μεΐζόν
τι Λέξεις, ούχ civ άντείπιμι [Σ.'ΗΛ. 376)—ούκ αν δυναίμην
ά^τειπεΐν, ούκ άντερώ* ούτω δε καί έπί εύχής ή κατάρας" μή ννν
όναίμην, άΛΛ άραι^ς, εί σέ τι δίδρακα, όΛοίμαν, ων έπαιτια,
με δραν (Σ. Τ. 64^φκαλδν νά μην ϊδω, έάν, κτλ. "Οταν δέ,
τελευταΐον ή άπόφα^ίς δπάρχη καί έν τη προτάσει καί έν τη
άποδόσει τότε γενναται δ έξης τύπος* εί μή ύπάρχει, υπάρ-
ξει, τοϋτο, οϋ προκύπτει, ού προκύψει εκείνο.—εί τά
ζοϋδε τόξα μή Ληφ^ήσεται, ουκ ζστι πέρσαι σοι το Ααρδά-
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νου πέδον (Σ. Φ. 68).—εί γάρ μή τοΰτο πεισθήσζσθε ταΐς
ψυχαΐς, οϋκ έθελήσετε υπέρ των πραγμάτων σπουδάζειν
(Δημ. Χερρον. ιά). - .

§. 7. Καί τοσαϋτα μεν περί τής περιστάσεως Α , έξ ης
ευκόλως έννοοϋντο καί τά περί των περιστάσεων Β , Γ , Δ .
'Επί τής περις-άσεο^ς δηλ. Β δ τύπος έστίν, ώς επί τής πρώ-
της, καθόσον είς τό μ.έλλον αναφέρεται, έάν ύπάρχη, νπάρ-
ξη τοϋτο υπάρχει η υπάρξει έκεινο, η τό εναντίον, έπί ά-
ποφατικής έννοιας, μετά τής διαφοράς οτι διά τής υποτακτι-
κής έκφέρεταί τι εις τήν έφεξής πεΐραν-άνατιθέμενον, ειμ,έλ-
λει νά πραγματοποιηθή η ουχί, κατά την φύσιν τής ύποτα-
κτικ,ής, έν φ τοιούτόν τι δέν υπάρχει έν τοΤς δι' οριστικής
Ικφερομένοις. Εί δέ τό εί γενήσεται διάφορον τού εάν γένη-
ται, ή διαφορά έστι τοσούτον μικρά καί λεπτή, ώστε καταν-
τά σχεδόν Ανεπαίσθητος. Ισως τό δια μέλλοντος έλαττον
άμφίβο7.ον.

§- 8. 'Επί τής περιστάσεως Γ'. δ τύπος εστίν* επί ύπο-
θέσει ότι ηθελεν υπάρξει τοϋτο, ήθελε προκύψει βεβαίως
ή πιθανώς έκεΐνο. Επί τής περιστάσεως Δ δ τύπος έστίν, εί
έγένετο τοϋτο, προύκυπτε βιβαίως η πιθανώς έκεΐι ο. ?Η
διαφορά έστιν ότι διά μέν τής ευκτικής ούτε πιθανόν ούτε
προσδοκώμενον περιέχεται, δέν αποκλείεται δμως τ δ δυνα-
τόν ώς έν τή διά τών παρωχημένων τής οριστικής υποτιθε-
μένων" έν τω £ί άνάβλέψείας, π. χ. δέν εξηγείται τδ Αδύ-
νατον τής άναβλέψεο)ς, έν δέ τώ εί φρένας εί'γετον περιέχε-
ται ή έννοια ουκ έχετε φρένας' τουναντίον δέ έν τώ διά τής
αποφάσεως" έν τώ ti μή πατήρ ήσθα, π. χ. η Ιννοιά έστιν
εί πατήρ. καί τοϋτο κωλύει με ειπείν ότι ούκ εν φρονείς. *
* §. 9. 'Ως δέ έκ τής διαφόρου σχέσεως τής υποθέσεως
προς τήν ουνέπειαν, ώς προς τδ βέβαιον, άβέβαιον ν) αδύνα-
τον, προκύπτει η διαφορά τών εγκλίσεο)ν, ούτως εκ τής σχέ-
σεως τών αυτών ώς προς τον χρόνον, καθ ον λαμ.βάνεται η
ύπόθεσις καί η συνέπεια, προκύπτει η δια φορα των χρονο^ν.
Συμπεραίνεται δηλ. ουχί μ.όνον έκ τοϋ αύτοϋ χρονικού τμ.ή-
ματος, ώς άνωτέρω, άλλα καί έκ τοϋ ένδς περί τοϋ ετέρου.
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4. έκ τοϋ ένεστώτος περί τοϋ μέλλοντος ή περί τοϋ παρωχη-
μένου* η χάρις, . . . εί μή χαχός πέφυκα, προσφιλής μζνεΐ
(Σ. Φ. 558).—'πεσοιμεθα, εί χρή πατρί τιμωρούμενοι (Σ.
H Λ. 399).— είμάλα καρτεράς έστι, θεός πού σοι τόγ ε-
άωχεν (Ίλ. Α', 4 77)*

2· έκ τοϋ μέλλοντος περί τοϋ ίνεστώ-
τος, ή περί τοϋ παρωχημένου* εί δ' cl συμφέρει χωρίς κολα-
χείας έθελήσετε άχούειν, έτοιμος λέγειν (Δημ· Φιλ, Γ , 6'\
—εί μέν ονν ετι λέζει τόν αύτόν αριθμόν, ούχ έγω εχτανον
(Σ^ Τ, 843)' 3. έκ τοϋ παρωχημένου περί τοϋ ένεστώτος ή
μέλλοντος" εί πέπ αύται, χάρταν ευχυχεΐν δοχώ (Σ. Αϊ. 263).
— rdc πόλεις αύτονόμους άφήσουεν, εί χαί αυτονόμου ç έ-
χοντες έσπεισάμιθα (Θουκ. Α', 144). *

* §. 4 0. Κατά τα άνώτέρω εξηγούνται καί άλλα πολλά
τών υποθετικών λόγων, οΤτινες, διά τήν άπό έγκλίσεως είς
εγκλισιν, δυνάμει τής τών εννοιών συγγενείας, καί διά τήν
άπό χρόνου είς χρόνον μετάβασιν, δυνάμει τής μεταξύ υπό
6έσεο>ς καί συνεπείας συναφείας, καί δι άλλας προσέτι περι-
στάσεις καταντώσιν έκ τών δυσκολωτέρων τής ελληνικής
συντάξεως. Κατά τό παράδειγμα (§ 2.) τούς τριηράρχους
ηνάγχαζε, κτλ. εξηγείται καί τό εί μέν έποίηεν οί 'Αθηναίοι
ύπεχώρουν (οι Συρακούσιοι), οί δ* άναχωροϊεν, έπέχειντο
{θουκ. Ζ', 79. "ίδε καί Γ', 99), ενθα διά μεν τής ευκτικής
έκφέρεται τό κατ έπανάληψιν, τό ύοάχις, διά δε τών παρω-
χημένων τής οριστικής τό Ιστορικόν καί θετικόν' τό (Αρφ.
Ιππ. 776. αλλ. 725)" 'ός πρώτα μεν ή>ίχ" έΰούλευόν σοι
χρήματα πλεΐστ άπέδειζα έν τώ χοινώ, ού φροντίζων τών
ιδιωτών ούδενός, ει σοι (τώ δήμω) χαρισοίμην, εχει τήν '
μέν άπόδοσιν κατά μετοχήν, ού φρόντιζαν, είς τό προηγού-
μενον ρήμα άπέδειζα αναφερομένης τήν δέ πρότασιν ανα-
φέρει είς τό μ,έλλον έπί τοϋ παρελθόντος. Εστι δέ τό όλον
=εί εμελλόν σοι χαριοϊοθαι, ούχ έφρόντιζον πζςί άλλου. '

* §. 4 4 . Ούτως έν τω (£. Κ. Π. Η', ά, 19), ήδει γάρ ότι
ει τι μόι^ης δεήσοι, έχ τούτων αυτόί καί παρν.στάτας χαί έ-
ττιστάτας ληπτέον ειη, αναφέρεται μέν ώσαύτω: ή πρότασις
είς τό μέλλον έπί τοϋ παρελθόντος, ή άπόδοσις δέ τίθεται

I

I . .·>:·■■ -
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κατ' εύκτικήν άνευ του αν, ώς είς τόν πλάγιο ν ήτοι διηγη^
ματικον λόγον ά ν αγομένη. Εν τω χαίροις αν, ει σοι χα τά
τυγχάνει τάδε (Σ. ΗΛ. 4 4 57), ισα δύναται ή εύκτική τη
προστακτικ?:, ώς καί τδ άπαρέμφχτον έν τω (Σ. Τ. 462)
χ άν Λάβης μ έψευσμένον, φάσκειν εμ y ΐη μαντική μηδέν
ψρονεΐν. Τοιούτον τι καί το (Πλ. Φαιό. ", 8) άνθυπότακτον
έπανελθωμεν, εΐ σοι ήδομένω έστίν, ελλείψει πρώτου προ-
σώπου έν τή προστακτική

§. 12. Εύκολώτερά ε;σι τά χωρία έν οις ή πρότασις εκ-
φέρεται διά μετοχής, ώς ποίως μαθών γάρ ουκ αν άρνοίμην

τό δράν (Σ. Φ. Ι |8)=1άν μάθω.-ουκ αν όύναιο μή καμών

εύδαιμονεΐν (Εύρ. '^.τχσπ.)—εάν μή κάμης' έν οίς παρα-
λείπεται, παραλαμ,βανσμ,ένη έκ των ηγουμένων, ώς ούτε ε-
σθείουσι πΛείω ή δύνανται φέραιν, διαρραγεΐεν γάρ αν ονζ
άμφιεννυνται πΛείω ή δύνανται ιρέρειν, άποπνιγείεν γάρ
άν, (3. Κ. ΓΙ. Η', β', 21), ε>θα πρό μέν του διαρραγεΐεν Ιξυ-
πονοειται το 'ήσθιον προ δέ του άποπνιγεΐεν τό εί ·ημ<ριέν-
νυντο. Ούτω δέ καί έπί τών βου.Ιοίμην άν, εροίμην άν,
καί τών ομοίων, ένθα υπονοείται το fi??^ ή άλλο τι τοιού-
τον. Ούτω δε κχί δταν πολλαί προτάσεις άναφέρωνται εις
μίαν άπόδοσιν, ή μία πρότασις είς πολλάς απο δό σεις, η πολ-
λαί προτάσεις είς πολλάς άποδόσεις, ή μία άπόδοσις κήται
μεταξύ δύο προτάσεων, ώνπερ καί ή Ιννοια δύσκολος

καί τά παραδείγματα προχειρότατα. *

^ §. 13 'Ομοίως δέ καί δταν ή άτόδοσις παραλείπηται,
ειτε έκ τών ηγουμ,ένων παραλαμβανομένη, ώς εί κερτόμησίç
έστι άΛηθή Λέγειν (Σ. Φ. 1236), ενθα υπονοείται εν τη ά-
ποδόσει τό Λέγω. — ει μοι τι τ όζων τών δ* ά .χημ εΛημ έ νον
παρερρύηκεν (Σ. Φ. 653), ενθα έκ τών ήγουμ-ένων παραλη-
πτέον το βούΛομαι Λαβείν, η έκ της εννοίας άναπληρουμένη
ως έν τώ γ/ γάρ, εάν πορθώσι χώραν τήν έμήν' (Σ. Φ. 1 405)/
= τί εσται, ή τί ποιήσεις ; Τοιαύτης φύσεως μετά τών ο-
μοίων καί το ει σοι βουΛομένω=&3τ<χ.ι τοΰτο, ει γε σοι βού·^
λει, δπερ πλήρες έκφέρεται Ιν τοις (Πλ. Φα-ίδρ. 78) έπανΙΛ-
θωμεν, ει σοι ήδομένω έστίν. Εστι δε τοΰτο το γαλλικον b'il
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voiiy plait. Τοιούτον δέ καί τό κατά πληθυντ. άριθμδν όσοις
μή βονΛομενοις ταντ ?)ν (θ. Η'. 42)* καί όταν παραλείπη-
- ται έλόκληοος πρότασις, ô εις σύνδεσιν χρησιμεύουν κρίκος
τών εννοιών, ώς εί τ^ν είρήνην ψέγεις, σύ xai τήν ζνμμα-
χίαν εγραψας (Αισχ. Παραπρ. λθ'.) ένθα τ δ πλήρες εις τήν
είρήνην ψε'γεις, γίγνωσχε η ένθνμοϋ ότι, κτλ.

* §. 4 4. Ωσαύτως δε καί δταν πάντη πάντως παρασιο>-
παται ή άπόδοσις-, σπεύδοντος του συγγραφέως εις τδ επό-
μ,ενον κυριώτερον κώλον, διά του ει δε μή άρχόμενον, ώς έν
ταϊς άποσιωπήσεσιν, οίον âr μίν ô Κϋρος βοΰΛηrat, εί δε
Γμή, ύμεΧς γε τήν ζαχίστην πάρεστε (Ξ. Κ. Π Δ', έ, il),
"i δε καί Ζ, έ, 54. Η', ζ', 24), ένθα άναπληρωτέον τδ κα-
Λώς, εν έχει, η τι τοιούτον. Ακριβώς δέ διασταλτέα ή μέχρι
τούδε έξηγηθείσα καθαρά υποθετική τών άλλων τοϋ μορίου
εί σημασιών' οια π. χ. "fj διστακτική ή έρεννιτιχή, ώς εί πί-
ττανται τής έάωδής σχέψομαι ('Αρφ Ειρ. 29), η ή καθ' αυτό
θετικήύπδ ερμ,ηνείαν, ητοι εκφρασιν υποθετικήν, ώς θαυμα-
στών ουδέν πεηοιήχαμεν, εί αρχήν διδομένην έδιζάμεθα
(θουκ. Α', 76, Ιδε καί Γ'), ένθα ή άπόδοσις καί διά τοϋ ότι
ηδύνατο νά έξηγηθή, καί μάλιστα καταλληλότερον καί σα-
φέστερον' ουτω καί ovâèv θαυμαστόν, ει τε πεπΛεονέχζηχεν
(Φίλιππος) ήχων (Δημ.. Φ. Έχισζ. §. έ). όπερ, βέβαιον ον
κατά τδ πράγμ,α καλύπτει χαί κρύπτει, τρόπο** τινά, ερμη-
νεία οίον άμ,φίβολος. *

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΟΓΑΟΟΝ.
Περί Λόγων 'Αναφορικών.

î. Οι διά τών 'Αναφορικών άντωνυμιών καί τών άνα-
<ροριχών μορίων γινόμενοι άναφοριχοι Λόγοι έξηγοϋσιν àra-
<ροράν· Εστι δέ αναφορά εκείνη τών κώλων τοΰ λόγου ή
. οχέαις, καθ ην τδ επόμ,ενον άναμιμνήσκει πάντοτε ήγούμενόν
11 τι πρόσωπον άναμιμνήσκει άλλο σχετικδν πρόσωπον, πράγμα
l· άναμ.ιμ.νήσκει άλλο πράγμα, καί περίστασις άλλην περί<Γ«σιν.

il
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§. 2. Σύγκεινται λοιπόν of άναφορικοί Λόγοι έκ δύο με-
ρών έκ τοϋ αναφερομένου όπερ εκφέρεται διά τών δειχτικών
αντωνυμιών καί τών δεικ τικών μορίων, καί έκ τοΰ &γα<ρο-
ριχοϋ, έξγιγουμένου δια τών άναφορικών αντωνυμιών, καί
τών άναφορικών μορίων, ά ν αμ,ιμνη ακόντων πάντοτε τά δει-
χτιχά, λεγόμενα ή νοούμενα, καί εις ταΰτα αναφερομένων. Το
êç άναμιμνήσκει τό ούτος, $ έχεΐνος ό άνήρ, τό όπερ άνα-
μιμνήσκει τό τοΰτο η εχεΐνο τό πράγμα, τό όπου ανακαλεί
τό τό ότε, τό τότε, τό όττωο τδ ούτως, κτλ.

§. 3· ΓΩς πρός την σύνταξιν δυνατόν νά θεωρηθώσιν οί ά-
ναφορικοί λόγοι' ά. «c ίσοδνναμοϋντες τή δειχτιχζ} άντο^νυ"
μία χαί τώ σομπΛεκτιχω συνδέσμω χχί' όν=καί ούτος \
ούτος δέ' β' . ώς έζηγοϋντες χαρακτηριστικόν τι κατηγόρημα
(τίΐουτος η τοιούτος κτλ.) καί προσδιορισμόν μέρους τήςκυ-
ρίας προτάσεως' τους πρώτους καλοΰμ.«ν, συντομ,ίας χάριν,
προσθετικούς, τους δευτέρους προσδιοριστικούς' διά τών
πρώτων ένείρεται νέα έννοια είς τήν προηγσυμ,ένην, δια τών
δευτέρων χαρακτηρίζεται καί προσδιορίζεται- ή προτγουμ,ενη.

§. 4. Οί προσθετικοί άναφορικοί Λόγοι δέχονται συνήθως
την σύνταξιν τών απολύτων λόγων, τιθέμενοι καθ^ όριστικήγ-,
άνευ τοϋ αν τά πολλά, η κατ' εϋκτικήν μ.ετά τοΰ άν, ΙπΙ
δυνητικής εννοίας- ώς, ήθελε τεθή καί ο διά τοϋ και ούτος
£σοδύναμ.ος λόγος* παρ ην ό Μηδοσάδης, όςπερ έπρεσΟενεν
αντώ πάντοτε (2. Αν. Ζ , #,23)=καί οϋτος έπρέσβϊυεν.—
τό πάχος τοϋ τείχους, όπερ νϋν ετι δήΛόν έστι περί τόν
Πειραιά (Θουκ. Α'. 83) =τοϋτο δέ καί νϋν ετι δήλον. Ωσαύ-
τως καί κατ εύκτικήν, iàv ποτε συμβητι πταίσμα., â ποΛ-
Λά γένοιτο αν άνθρώποις, κτλ- (Δ. Χερρον. 1 =^=κα\ ταΰτα
πολλά γένοιτ άν.—πάν έζαιρεΐ Λόγος, Ô καί σίδηρος ποΛε-
μίων δράσειεν αν (Εύρ. Φ. 520)" καί κατά προστακτικής
χρατήρές είσιν, ών κρατ' ερεψον (Σ. Κ. 472). Περί υποτα-
κτικής ίδε κατωτέρω §.8.

§. 5. Καί οί προσδιοριστικοί άναφορικοί Λόγοι · δέχονται
τίιν σύνταξιν τών απολύτων λίίγων,. τιθέμ-ενοι καθ' όριστιχήν
?} εϋχζ\χήν μ.ε·τά του αν, οταν Ιζκιγώσι θετική ν $ δυνητικην
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εννοιαν* ιππέας όσους γε δ ή χα\ ϊους έτύγχανεν ίχων (3.)
—ονδεμίαν ήγοϋμεν τοιαύτην είναι τεχνην, ήτις τοΐς κα-
κώς πεφυκόσι προς άρετήν σωφροσύνην άν και δικαιοσύνην
έμποιήσειεν ( ίσ. Σοφ. ιά.)—ού ράδιόν έστιν εύρεΐν έργον,
έφ ώ ούκ άν τις αίτίαν εχοι (Σ. Απ. Β', ή, 5)' έπί δέ
παρελθόντος* ήζίου τήν αυτήν Πασίωνι ψευδομένω γίγνε-
σθαι ζημίαν, ήςπερ αν αυτός έτύγχανεν, κτλ. ('ΐσ. Τρα,-
πεζιτ. ιά).

§. 6. Εν πασι τούτοις ό λόγος ούτε περί ιππέοιν ούτε περί
τέχνης, ούτε περί έργου, ούτε περί ζημίας απλώς, άλλά περί
τοσούτων καί τοιούτων ιππέων, περί τοιαύτης τέχνης, περί
τοιούτου 'έργου, περί τοιαύτης ζημίας. Ούτοι λοιπόν τό τού
Λυσίου ÇEpaz. Φόνου 5Απολογ. λά)' χαί ουτω σφόδρα ό νο-
μοθέτης έπί ταΐς γαμεταΐς γυναιξί δίν.αια ταύτα ηγήσατο
είναι, ώστε και έπί ταΐς παλλακαΐς ταΐς έλάττονος άζίαις
τήν αυτήν δίχ,ην έπέθηχεν, είς άναφορικόν λόγον άναλυόμε-
νον, ήθελεν είναι* αϊτινες έλάττονος (άξιας) είο'ιν' τοϋ δέ
κατά τόν δεύτερον τρόπιν Ικλαμβανόμενον ήθελε παρέχει διά-
κρισιν παλλακών=επί έκείναις μόνον τα"ϊς παλλακ,αΐς αι τίνες
κτλ. όπερ άτοπον' κατά τόν πρώτον δέ τρόπον, τόν μόνον*
ορθόν=επί τών παλλακών, ακτίνες, κτλ,=αύτα·. δέ έν γένει
ελάττονός είσιν άξίας τών γαμετών.

§. 7. Οταν δέ οί τοιούτοι λόγοι εξηγώ πν ϋποθετικήν εν-
νοιαν, τότε τίθενται καθ ύποτακτικήν μέν μετά τοϋ άν,άρ-
χτικοϋ χρόνου ήγουμένου, κατ ευκτική ν δέ άνευ τοϋ αν,
ιστορικού χρόνου ήγουμένου' έν παντί πράγματι οί άνθρω-
ποι τούτοις μάλιστα ίθέλουσι π&ίθέσθαι, oô'c άν ήγώνται
βέλτιστους είναι (£. Απομν. Γ'> γ', 9)·—οί Αθηναίοι ή~
ζίουν οΰς μή μόνον νιχώεν ούδ αν μετά συμμάχων δύνα-
αθα\ (Λυσ. 'Επιταφ.. §. 24)· Ισοδυ,ναμεΙ λοιπόν τό μεν οΰς
αν ήγώνται τω εάν τινας ήγώνται, τό δέ οΰς μτ] νικώεν τω
ει τινας μή νιχώεν· ούτως ώζ ά, τυγχίγτ(=·ίάΊ/χις τυγχάνη,
Sj? τνγχίνοι=εΧ τις τυγχάνοι.

§. 8. Δια τών αναφορικών λόγων τοϋ πρώτου είδους
καθ* ύποτακτικήν ίγκλισιν ίκφέρεται καί τελική έννοια είς
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καλόν ή ut ν "Ανντος όδε παρεκαβέζετο, ώ μεταδώμεν της
cxi-άεως (Πλ. Μέν 89)=Τνα μεταδώμεν" τοΰτο δέ=καΙ
μετχδώ'με/ τούτω. Συνηθέστερον δέ τοΰτο έκφέρεται διά του
μέλλοντος της οριστικής' άποχωρίσαι τàÇtic, αϊτινες βοηά-η-

σουσι (Αυσ. Marzid. 'Απολογία ις-). - τεκμήριόν τί μοι

επιδείζατον, ω είσομαι ότι άληθή λέγετον (Πλ. Ενθνδ.
29 4)' εκφέρεται δέ καί συνέπεια" τΙς οντω μαίνεται, όστις
οϋ σοι βονλεζαι φίλος είναι (Ξ. Α'ν Β. έ, 12); ταΰτα δε
κ«ί είς τους προσδιοριστικούς δυνατόν άναγαγειν. 'Ωσαύτως
καί αίτιον* βαυμαστόν ποιείς δς ήμΐν μέν ούδεν άίδως. (3.
'Α πομν. Β', γ , 13)=δτί. Τοιαύτα καί τα (£. Απομν. Α.' β ,
6 4) πάς ονν ένοχος ειη τή γραφή; δς, κτλ=ούτος γάρ.—
άτοπα λέγεις, ώ Σώχρατες, χαί ονδαμώς πρός σον, δς γε
χ ελενεις έμε νεώτερον όντα χαθηγεΐσθαι (Ξ. ,Απ. Β7, γ'. 1 5. *
* §. 9. Είς τους άναφορ-.κους λόγους ανάγονται καί οί πα-
ραβολιχοί, ot ίκφέροντες τζαρα6ολάς, οΐτινες κοσμ,οΰσι τήν
ποίησιν καί μάλιστα τήν δμηρικήν" διότι καί έν τούτοις πα-
ρατηρείται σχέσις άμοιβαία, καί βχι μέρους προς μέρος, άλλα
κώλου πρός κώλον* ώς πατήρ ον πατρός οδύρεται δστέα
καίών . ? . , ώς Αχιλενς έτάροιο οδνρεζο ίστέα χα ίων ('Ιλ.
Ψ', 522)—οί έφέβονζο κατά μέγαρον, βόες ώς άγιλαΐαι
(Όδ. Χ, 299), κτλ.) *

■■iiiiUMU ijjiiDuiin ----

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IS ΕΝ NATO Ν.

ΐίερϊ AJy ων Χρονικών.

§. \. Οι χρονικοί λόγοι έξηγοΰσι τήν πρός άλληλα σχέσιν
δύο κώλων κατά τι χρονικόν σημεΤον. "Εστί δέ ή σχέσις αυτη,
ώ; έπί τών αναφορικών, διττή* ήτοι δηλ. τό £ν κώλον προσθέ-
τει νέανΙννοιαν είς τό προηγούμενον, ή προσδιορίζει τό κατά
τόν χρόνον της υπάρξεως αύτοΰ στμείον. 'Εν τω zavta ίγΐ—
νεζο χθϊςπερί rr,v μεσημβρία?, ότε χαί ήστραψε, τό δζε χαί
άστραψε ήθελε σημαίνει οτι καθ' ^ν ς^γμ^ν έγένοντοτά περί
ών ϊ λόγος, συνέβη προσέτι καί ή άστραπή' εν ότε ούχ
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ετ* εΙμί, τηνιχαϋτα άρ' εϊμ άνήρ (Σ. Κ. 393), το διά τοΰ
ότε κώλον προσδιορίζει τδ διά τοΰ ήνίκ«, ορίζει δηλ. το χρο-
νικόν σημείον έν ω τοΰτο υπάρχει η γίνεται.

§. 2. Κατά ταΰτα λοιπόν δυνατόν ειπείν οτι οί χρονικοί
λόγοι ομοιάζουσιν ώς πρός τήν σύνταξιν τους προεξηγηθέντας
αναφορικού ç, διαιρούμενοι κ»ί ούτοι είς προσθετικούς καί
προσδιοριστικούς, οιτινες τελευταίοι υποδιαιρούνται είς τους
θετικήν καί ε£ς τους ύποθετιχήν εννοιαν έξηγοΰντας. ΓΩς δε
έπί τών αναφορικών λόγων υπάρχουσι δύο κώλα, τό αναφο-
ρικών καί τό άναφερόμ,ενον, ούτω καί έντ&ΰθα, έπί μεν των
προσθετικών τδ προστιθέμ.ενον, καί τδ είς δ προστίθεται, επί
δέ τών προσδιοριστικών τδ προτδιορίζον καί τδ προσδιοριζό-
μενον ήτοι κύριον κώλον.

§ 3. Οί προσθετικοί χρονικοί λόγοι διά τών χρονικών
μορίων έκφερόμενοι δέχονται τήν σύνταξιν τών απολύτων
λόγων καθ' όριστιχήν ή εύκτικ\ν τιθέμ.ενοι, κατά τήν φύσιν
τοΰ λόγου. Είναι δέ σπάνιοι' ολίγον πρόσθεν, or ε έγώ ε'φην
ζζλοντεΧν, έγέλασας (3. Οίκ. Β', 9). — Φίλι τπος φυλάξας
τους έτησίας έπιχειρεΐ, ήνίκ αν ήμεΐς μή (ή ού) δυναίμεθα
άφιχέσθαι. (θτημ.. Φ. Α', ιά).

§. 4. Οι προσδιοριστικοί χρονικοί λόγοι δέχονται τήν
όριστικήν, όταν έζηγώσι μερικδν γενόμ.ενον είς ώρισμέ'.ον
χρόνου σημ<ϊον άναφερόμενον* νυν γαρ οίμώζαι πάρα , . . .

οά ώδ έχων πρός τής δ"" ύδρίζει μητρός (Σ. Ή λ. 788)__

ότε πλούσιος ην, έφοβούμην (3).—μέχρι μεν (οί 'Αθηναίοι)
άπό τοϋ ίσον ήγοϋντο, προθύμως είπόμεθα. (θ. Γ', 10).—
Μεσσηνιους ού πρότερον ίπαύσαντο (Λακεδαιμόνιοι) πολιορ-
χονντεc, πριν έζέδαλον έχ τής χώρας (Ίσ. Παν- λέ). Ούτω
καί . . . οπότε çi Λακεδαιμόνιοι ét έΰαλον (&/ΐππαρ. Ί!,
ιδ.).— εως άιρίκοντο (θουκ.)—εως Εηνετρίθη τής κεφαλής
(Αρφ. Είρ. 71).—ές τε ήνάγκασαν (3.) έως έοτί καιρός,
άντιλάβεσθε των πραγμάτων (Δημ). 'Εν τοις χωρίοις τούτοις
παρίστανται οίον σύγχρονα τά υπό τών δύο κώλων ίκφερό-
μενα, έν τω ένεστώτι καί παρωχημένω, τοΰ χρονικού μορίου
σημαίνοντος τδ πότε καί εως ον>
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§. 5. "θ-χν δέ ώσαύτως μέν άναφέρηται το πραγμ,α ε:ς ώρι-
σμένον χρόνου σημείο ν, άλλά ή μ.ία ενέργεια γίνηται μ.ετά την
άλλην, τότε τό ποοσδιοριστικόν χρονικδν κώλον εκφέρεται διά
τών χρονικών μορίων èjrc/, επειδή, ώς, ότε, οπότε, ή νίκα,'
έπεί 'δάκρυσα κεΐνον, τά θ όπλα άπήτουν τοϋ πατρός τά
τ άλλα όσα ή y (Σ. Φ. 36·)).—ταύτην, έπειδή θαλερός ειχ
ή 6 ης χρόνος, μνηστήρας ή tow * Ελλάδος πρώτοι χθονός
(Εύρ. Ήλ. 20).—ώς τάχιςα εως νπέφαινεγ, εθύονζο πάν-
τες παρόντες οί στρατηγοί (Ξ. *Αν* Α', γ , 9).= ευθύς
εύ.1— τοιούτος ήσθα τοις λόγοισι, χώτε μου τ à τό£ ,εχΛε-
πτες. (Σ. Φ- 1271 ί — οπότε γε καί τον έν χεροΐν κατεΐχον
[Σ. Κ. 1699).—ήνίκ ϊβλεπον (Σ. T. / ί70).—ήνίκα έ'£ω
μέσου ημέρας έγένετο (3. Κ. ΓΓ. Δ', δ', 1 ).

§. 6. "Οταν δέ ό λόγος άναφέρηται εις dôi'.çoν χρόνου ση-
μεϊον έπί τού ένεστώτος, μ.έλλοντος, η παρωχημένου, τότε
τα προσδιοριστικά χρονικά κώλα, λαμβάνοντα τόν χαρακτή-
ρα τών υποθετικών, δέχονται και τήν τούτων σύνταξιν, ώς
έπί τών άναφορικών, καθ ύποτακτικην η εύκτικήν τιθέμ,ενα*
καθ1 υποτα^.τι/.ήν μέν, ένεστώτος η μέλλοντος, κατ εύκτικήν
δέ ιστορικού χρόνου ηγουμένου, όπερ δηλοϊ ότι τα μέν πρώ-
τα αναφέρονται εις τό ένεττώ; η μ,έλλον, τά δέ δεύτερα εις
τό παρελθόν* έπί άμφοτέρων δέ δηλουται ητοι άπαξ γινόμ,ε-
νον η πολλάκις έπαναλαμβχνόμενον.

* §. 7. Καί η μέν υποτακτική δέχεται συνήθως τον δυ-
νητικόν σύ/δε3μ.ον άν, είτε χωριστόν, είτε μ.ετά τών χρονικών
μορίων ε£ς μ. ία ν λέξιν συγχωνευόμενον, ώς ϊστ άν, άχρι αν,
μέχρι άν, εως άν, ήνικ άν, καί orαν=οτε άν, όπόταν=·
όπότε άν, έπάν=έ·τςΰ άν, έπήν— έπεί ην, έπειδάν=επεί$7ΐ
άν* ή δέ ευκτική τίθεται συνήθως άνευ τοϋ άν. Ούτω π. χ.
δεΐ τους γενομένους μέχρις αν ζώσι πονειν (Μέν)·—ϊςτ αν
λενσσω π αμρρεγγεΐς άστρων ριπάς (Σ. Η λ. Ί 05)' καί έπει-
δάν άκούσητε κρίνατε (Δημ.).:—οταν άγασθώ τινι (Κ. Κ. ΓΓ.
Β, δ', 9).—οπόταν δνοφερά νυζ ύπολειτρθΐ\ (Σ. Ηλ. 91).
Ωσαύτως πορεΰεηθαι έκέλευσεν ήσύχως, εως αγγεΛος ζλάσι
(Ξ. Κ. Π. Γ', γ', 53)=έωςου ελθ^ — και διά παντός χοϋ
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ποΜ/ιον, δττότε ζϋμβαίή αν τοις, έχρώγτό τώ γόμω (Θ. d .
34).=δσάκις'-—·ότε ζξω τον δείγϋΰ γέγοιντο, ποΑΛοϊ tèr
ΚΛέαρχογ απέ.Ιειπον (Ξ. >Αυ. Β'. ς. 12)·—οπότ'ζν πράσσοι
πόΛις, εχαιρε, .Ινπρώςδ ζφερέν είτοι δυστνχοΐ (Εύρ. Ιχ.
898). 'Ενίοτε παραλείπεται μεν δ αγ επί τής υποτακτικής,
ώς ζστ εγώ μό2ω (Σοφ. Ac. 1183), τίθεται δε έπί τής ευ-
κτικής, ώς όπόταγ ήχοι,-—οπόταν σπονδάζοο (3. Κ. Π. Α',

γ',.41)· · . - ;

* §. 8. Οι χρονικοί λύγοι έξ. ιδίας αυτών φύσεως δμοιά-
ζουσι τοις άναφορικοΐς, διότι ώς τα τοπικά επιρρήματα, ού-
τ&> καί τα χρονικά ουδέν έτερον ή αναφορικά είσιν. 'Ως τδ

πρδς τδ έχεινος, τό ώς προς τδ όντως, τδ δπον προς τδ
ίχεΐ, ούτω καί τδ ότε πρδς τδ τότε, κτλ. (σ. 231) διά τοϋ-
το δέχονται καί τήν σύνταξιν αυτών. Ως πρδς τδ ώρισμένον
χρονικδν σημείον, τό προτεροχρονον καί ύς-ερόχρονον, δμ.οιά-
ζουσι τοΤς αιτιολογικούς, μετά τής διαφοράς ότι έπί μ.εν τών
χρονικών τδ Ιν συμβαίνει κατά σύμ.πτωσιν μετά τδ άλλο,
έπί δε τών αιτιολογικών τδ εν προκύπτει διά τδ άλλο, καί
τοϋ πρώτου αφαιρεθέντος συναφαιρεΐται καί τδ δεύτερον. 'Ε-
πειδή δέ πολλάκις συμπίπτει χρόνος καί αίτιον, δια τοϋτο
πολλά μόρια έκ τών προηγουμ-ένων είσί χρονικά έν ταύτώ
καί αιτιολογικά, έχει, έπειδή, ότε, όπότε, ώς. Εκ τούτου
λοιπον καί δια τών χρονικών λόγων εξηγείται αίτιον, ώς
καί διά τών αναφορικών' ότε roÎsvv τονθ όντως εχει, προ-
σέχει, προθύμως έθζΛεΐγ άχούειν τώγ βου.Ιομένων συμβου-
Μύειν (Δημ. Ό,Ιννθ. Τ', ά). *

* §. 9· Ύπαρχουσι δε καί χωρία έν οί; δυσκόλως αποφα-
σίζεται ει μόνον τυχαία χρονική περίστασις εξηγείται ή συ-
νάμ,α καί αίτιον. Καί τοις ύποθετικοις ομοιάζουσιν οι χρονι-
κοί λόγοι ώς πρδς τό μέλλον* διότι έπίσης άμφίβολον τδ è-
πειδάν ζΛθη, ώς καί τδ έάγ ζΊθη, μ:ετά τής διαφοράς ότι έν
μ.έν τω πρώτω ή Αμφιβολία πίπτει έπί τοϋ χρόνου μάλιστα,
έν δε τώ δευτέρω έπί αυτή; τής έλεύσεως. *

* §. 10. Τά χρονικά μόρια ότε, οπότε, μετά τόϋ άναφο-
•f ικοϋ ώ; παραλαμβάνονται καί Ιπί τών παραβολών, προτι-
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θέμενχ ή έπιτιθέμενα. Συχνότατον δε τούτο Ιν ταΐς ομηρι-
καΐς παραβολαΐς (Ίδε Ίλ. Β, 147, 209, Γ. 33 Δ. * 30. 4 40
Ν, 474. Όδ. Δ, 335. Ε, 4 25, κτλ). Αύται δέ αί όμτιρικαΐ
παραβολαί καί δια τον συντακτικόν τρόπον καί διά τήν ποιιη-
τικήν καλλονήν Ιγιναν ιδιαιτέρων πραγματειών θέμα, πολ-
λών καί διαφόρων πονημάτων περί τούτοίν γραφθέντων. *

—agi ι ΐι 11· " ι..... .

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Α ΕΚΑΤΟΝ.

Περι Λ όγων Συμπερασ μαζικών νίζσι
Λόγων Συνεπείας.

§. 1. Καλουμεν Λόγους συμπερασματικούς ήτοι Λόγους
συνεπείας εκείνους τους λόγους, ών τό δεύτερον κώλον πε-
ριέχει συνέπειαν τού πρώτου* Λακεδαιμόνιοι, τοσούτον απο*
ΛεΛειμμένοι τής κοινής παιδείας καί φιλοσοφίας είσίν, &ς
ούδε γράμματα μανθάνουσι ( Ισ. Παναθ. πγ'.)—τά πολλά,
Πρωταγόρας ένδον διατρίβει, ώστε θάρρει, χαταληψόμεθα
αυτόν, ώς τό εικός, ένδον (Πλ. Πρωτ. 311).— . . . ωστ
ουκ έχω τάΛαινα ποΐ γνώμης πέσω (Σ. Τ ρ. 705)—αίδονς
δ' ένιπίμπλατο ώστε καί έρυθραίνεσθαι (2. Κ. Π. Α', δ',
4). 'Ομοίαν σχέσιν έξηγοΒσι βεβαίο>ς καί οί αιτιολογικοί καί
οί τεΛικοί Λόγοι, άλλ* οί μέν εχουσι τήν συνέπειαν σκοπου-
μένων κ«ί άναγκαίαν, οί δέ συμπερασματικοί οχι σκοπουμέ-
μένην, ουδέ πάντοτε άναγκαίαν.

§. 2. Οί συμπερασματικοί Λόγοι έκφέρουσι τό δεύτερον
κώλον διά τής όριστικής καί τοϋ ώστε, όταν ή συνέπεια πα-
ρίσταται ώς θετικόν γινόμενον, γενόμενον ή γενησόμενον'
τα έν τώ.βίω ούτως ήμΐν δοκεΐ παντός άξια είναι, ώστε
πάντες τό καταΛιπεΐν αυτά πάντων μάΛιστα φεύγομεν (3.
'Απομν. Β', β', 3). — ώστε έγωγε έζ ών άχούω, ούδ ένα
κρίνω ύπό πλειόνων πεφιλήσθαι ούτε 'Ελλήνων ούτε βαρ-
βάρων (2. *Αν. Α', θ'. 28).—ταχύ δέ τά iv τω παραδ&ίσω
θηρία ό Κύρος άνηλώκει, ώστε ό Αστυάγτ,ς ούκέτ είχεν
αυτώ συλλέγειν θηρία (2. Κ. Π. Α. δ', 5). — ωστ iv do"
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jχιοισι Χοισοι σοις στήσω σ άγων (Σ. Κ 1 342). — άλλ ε-
<ττιν εϋνουν, ώς πρός πίστας έρεΐς (Σ. 'Ηλ. 1204)·

3. 'Εκφέρεται κατ1 άπαρέμφατον μετά του ώστε το δεύ-
τερον κώλον τών συμπερασματικών λόγων, οταν ή συνέπβια
παρίσταται ώς άποτέλεσμα σύμφωνον χαϊ σύμμετpor τή
iv zjj χυρία προζάσει ίδιότητι οταν δηλ. τό έν τή κύριοι
προτάσει παρίσταται ώς ίκανόν ϊνα παραγάγω τούτο ή έκεΐνο
τό άποτέλεσμα* τοιούτοι ησαν ώστε τους νμαρτηκ,ότας άρ-
γύριον Λαμβάνοντες άφιέναι (Λνα. Αήμου Καταλ. Απολ.
§. 26), ήσαν δηλ. ικανοί ποιεΧν τοΰτο, ε? δε καί έποίουν ού
δηλοΰται.—Κλέαρχος ελαυνεν έπί τούς Μένωνος, ώστε έ'
χείνους έχπεπλήχθαι (3. 'Αν. Α', έ, 4 3). — χραυγήν πολ-
λήν έποίουν, ώστε χαι τούς πολεμίους άχούειν (Ξ. Άν. Β',

β", 17).

§. 4. Τίθεται εύχτιχή μετά τοΰ άν, οταν ή συνέπεια έκ-
φέρηται δυνητικώς" επίστασθε, άστε χαν άλλους είχόζως
άν διδάσχοιτε (Ξ).—ώστε βουλοίμην αν χαρίζεσθαί σοι, ει
μου δυνατά δέοιο (Πλ. Πρωζ. 335). 'Ωσαύτως δέχονται τόν
αν σύνδεσμον οί ιστορικοί χρό>οι, όταν ή συνέπεια έκφέρη-
ται κατά τόν αυτόν δυνητικόν τρόπον' τό χωρίον πανταχό-
θεν χάζοπζόν Ιστιν, ώστε τις αν άπετόλμησεν έπιχειρήσαι
τοιούτω πράγμαζι (Α. Σηχοϋ Άπολ. §. 28); Τίθεται δε
προστακτική και ύποτακτική προστακτική ισοδυναμούσα, ο-
ταν ή συνέπεια παρίσταται ώς προσταγή, ώς παραίνεσις, ώς
δέησις, κτλ' θνηζοΰ πέφηκας παζρός, θνητός δ 5Ορέστης
ώστε μή λίαν στένε (Σ. *Ηλ· 1172)*—ώστε μηχέτι άπόρει
(3. Συ μ π. Δ, 4 6)— ώστε μοι συγγνώαην εχε (Πλ,). Ούτω
δέ καί ώστε μή άποχάμης σαυτόν σώσαι (Πλ. Κρίτ. 45),
διότι έπί άορίστου τίθεται υποτακτική.

§. 5. Μετ άπαρεμφάτου τίθεται πολλάκις τό δεύτερον
κώλον τών τοιούτων λόγο^ν έπί της σημασίας τον έπί συμ-
φωνία' Συνέβησαν ώστε Σύμμαχοι είναι xal ομήρους δοΰ-
rai (θ. Ε', 61).—έζήν αύτοις τών λοιπών άρχειν Ελλή-
νων, ώστ ανζούς ύπαχοΑειν βασιλει (Δ. Φ· Β', β'). Τό αύτό
δέ έκφέρεται διά τοΰ έφ ώ τε καί της οριστικής* Συνέβησαν
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χρός τονς Λακεδαιμονίονς ècp ώ ζε εζίασιν εκ Πελοχοννήσον
χαι μηδέχοτε εχιβήσονται αύζής (Θ- Α.', 103). 'Ωσαύτως τίθε-
ται to άχαρέμφαζον μετά του ώς-ε καί έπί τ.ής συνήθους άνευ
τοΰ ώστε, αύτοΰ χρήσεως* ζονς Ελληνας ή χόλις άχελύ-
σατο δουλείας ώστε έλενΟερονς εΊναι (Πλ. Μεν εξ. 2ί 5).—
ού γάρ έχειθε Ισταΐος τους ΧΙονς ώστε έαντώ δούναι νέας
(ΓΗρ. ç, δ). .'Επί ταύτης δε της ^περιστάσεως, εί μέν δέν ταυ-
τίζονται τοις ζελικοΐς άχαρεμφάζοις προσεγγίζουσιν δμ.ως
τοσούτον ώστε ολίγον διαφέρουσιν. 'Επί τω αύτω σκοπώ τί-
θεται καί το ώ<τ άλλα σπανιώτερον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΙ ΕΝΑΕΚΑΤΟΝ.
Π apt Αογων &ίΰιχων ήτοι At7]yyj ματινΜν.

§. 1. Λόγους ειδικούς ήτοι διηγημαζικούς καλοΰμεν τούς
δια τοΰ ότι κάί ώς, δια τών είδικών λεγομένων άπαρεμφάτο^ν
ή δια τών ειδικών μετοχών εκφέροντας το δεύτερον κώλον,,
όπερ ειδικεΰον το διά τοΰ πρώτου γενικώτερον έξηγούμενον,
εκθέτει καί ερμηνεύει το όλον" εν γάρ οίδα ότι νοσείτε χά.}—
ζες (Σ. Τ. 60)—σφών δ ένεχχω γε ζοΐν χαρεσζώζοιν ότι
νυν καιρός έρδειν (Σ. Η Λ. 4 367).—εζοιδα δ' ώς μέλει γε
(Σ. Φ. 4 307), δηλ. βεοΐσι δίκης. — ζαύζόν (ρημι> είναι ζό
βελτιον καϊ ζο κρεΐζζον (Πλ. Γοργ. 489). —■ λνχηρός ισθ
ών (Άρφ. Ά χ. 455). Γίνεται δέ τοΰτο μ,άλιστα μ,ετά τών
γνωσζικών, λεχτιχών, άγγελζιχών, διηγημαζικών, δοξαςι-
χών καί των τοιούτων ρ/ιμάτοίν.

§. 2. 'Επί τών ειδικών ήτοι διηγημαζιχών λόγων πρόκειν-
ται είς έξέτασιν τά εξής τέσσαρα* ά. ή χρήσις τών εγκλί-
σεων' β'. ή χρήσις τών χρόνων' γ\ ή σχέσις τών δια ζον
δζι καί ώς προς τούς δι' άχαρεμρράτον καί μετοχής έκ'φ'ερο "
μένους* κάί δ', ή πρός αλλήλους σχέσις τών δι αυτών τού-
των, δχϊ καί ώό, έκφερομένων λόγων.

ώ. Ή χρήσης τών Εγκλίσεων.

§. 3. 'Ως προς τήν χρήσιν τών εγκλίσεων έν τοις έμπρο-
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σθεν ήδη παρετ;Λρήσαμ.εν ότι ώ; γένι /.δ; κανών ορίζεται δ ε-
ξής* Ενεστώτος ή μέλλοντος έν τή κνρία προτάσει ηγου-
μένου επζται οριστική. * Ιστορικού άέ χρόνου ήγουμίνου, έ-
πεται ευκτική ανευ τοϋ civ' ο~ισθ> ότι χαί pou εν (Πλ. Πολ.
I , 605).—δέ σοι ώς ου νίκη γ' ('Αγαμέμνονα) ε'κτει-
τας (Σ· ?Ηλ. 560).—"-Περικλής προηγόρενε τοις \' Αθηναίοις
ότι Αρχίδαμος μέν οί ξένος εΐη (Θ. Β', 1 3 . Άλλ' εν ταδτω
παρετηρήσαμεν ότι πολλάκις, πάράμέλουμέννις τής τοιαύτης
εξαρτήσεως, τίθεται και όριστική, καίττεο ιστορικού χρόνου
Ηγουμένου' ότι â' αληθή έλιγεν, ώδε ίδίδασκεν (Ξ. 'Απ. Α',
ζ', %).=ϊλεγογ οί ζπιτήδειοί μου ώς ζλπίζουσέν] κτλ. ( ίσ.)
"ΐδε σ. \ Μ, §. 24; §. 25. ΠρΟσημειωτέον δέ ενταύθα, ότι ή
μετά ευκτικής σύνταξις τοΰ ort, ουκ άπαντωμένη παρ' 0-
μήρω, είναι μεταγένέοτερο.ν έ-ινόημα των Αττικών, μόνοις
αυτοί; ιδιάζουσα, κατά Άπολλώνιον τον Δύ^κολον (Βεκκέ-
ρου 'Ανέν.δ. *Ελλην· σ. 501).

β. ΜΙ χαησνς τών Α,^ώων.

§. he. 'Ωσαύτως άνο^τέρο) παρετηρήσαμεν οτι οί γραμματι-
κοί χρόνοι ρυθμίζονται κατά -cry ύποτιθεμέντν σχέσιν τοΰ
εν τή κυρία τροτάσει και τοΰ έν τώ δευτέρω κώλω χρονικού
τμήματος" τδ προηγόρευεν ότι εΐη εκφέρει αμφότερα τα κώ-
λα κατ έξάρτησιν εις τδ παρελθόν και ώς σύγχρονα' τό Κύ-
ρος ελεγι-Υ ότι ή όδάς ϊσοιτο -πρός Βασιλέα μέγαν, είς Βα-
βυλώνα (Η. Αν. Α', δ', 41), εκφέρει τό μέν τής κυρίας προ-
τάσεως εις τδ παρελθόν, τοΰ δέ τοΰ εξαρτωμένου κώλου είς
τ δ έπί τοΰ παρελθόντος μέλλον=εμελλον έιεσθαι" τό μετε-
μέλοντο οί ''Αθηναίοι ότι ού ξυνέβηταν (Θ. Ε', 14) έκθέτει
άμ.φότερα εις τό παρελθόν, σύγχρονα καί ώς αύθυπόστατα,
Γίδε κατωτέρω)" ε?ς το Ιδόα ô βάσκανος ούτος ότι δεινά
πο'.ώ (Δ. Στε<ρ μβ'), τό μέν αναφέρει εις τό παρελθόν, τόδέ
παριστ<α ώς ένεστώς* εις τό έλπίδα είχον ώς άνευ ρήσεις, κτλ.
(Πλ. Αίχ. 200) τό μέν αναφέρει εις τό παρελθόν, τό δέ με-
ταφέρει εις τδ μέλλον.
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γ. Ή σγεαις τών d'..à του ο τι καί ώς προς
τους δΓ άπαρεμφάτου καί μετογτίς
εκχεοομενονς λόγους.

§. 5. Δυσκολωτίρα είναι ή σχέσι; τών διά τοϋ or* και ώς
προς τού; δι άπαρεμφάτου καί μετοχής έκφίρομένους λόγους,
ή όμοιότης δηλ. και ή διαφορά τών ούτως ή έκείνως εξηγου-
μένων λόγων' διότι, καί—ερ η διά τοΰ μετ' αιτιατικής καί ά-
παρεμφίτου πλοκή τοϋ λόγου εκλαμβάνεται ισοδύναμος έν
γένει τ λ διά τής οριστικής καί τοΰ οτι καί ώζ·, καί απαντών-
ται πχραδείγματχ ικανά πρός άπόδειξιν τούτου, οΐον, καί τις
οί τών οίκιτών έζαγγέλλει ώς οί παις γέγονε—ότε οί έζήγ-
γειλε ό οίκέτης παΐόα γεγονίναι ('Hp. ΣΤ', 63, 6^).—,το-
λιμίους Λέγεις ιππείς έζακισμυρίους είναι—Λέγει ότι ήχου-
air αυτώ άγγελοι (2. Κ. ΓΙ. Β', ά, 6. Ε', γ'·, 26), δπάρχει
όμως καί διαρορά είς τήν χρήσιν, εί καί ουχί πάντοτε ί'σως
τηρουμένη, ώς καί έν αύτοϊς τοις διά τοΰ ότι καί ώς.

§. 6. Πρό πάντων σημειωτέον περί τούτων Ιν γένει οτι
διά μέν τοΰ ότι εκφέρεται ή έννοια ώς πραγματικόν γενό-
μενον, εσωτερικώς άνεξάρτητον έκ τοΰ ρήματος τής κυρίας
προτάσεως ("Ίδι *. 7), οίον άγγέ ΙΛουσιν ότι ή πόΛις πολιορ-
κείται (2.) διά τοΰ ώς εκφέρεται ώ; γενόμενον άμφίβολον
καί ύπό σκέψιν καθυποβαλλόμενον" Λέζουσιν ώς είσί τή πό-
Λει δυο νόμοι κείμενοι, κτλ. (Αίσχ.)' διά τοΰ μετ αΐνιατι-
κής καί άπαρεμφάτου ώς γνώμη πάντη πάντως έκ τοΰ ρή-
ματος τής κυρίας προτάσεως έζαρτωμένη" τόν Κϋρον έ'φα-
σαν Λέγειν (2)' διά δέ τής μετοχής ώς κατηγορούμενον έν-
υπάρχον είς τό υποκείμενον' ών άέ ζώντες ήγγεΛαένοι ήσαν
(2. Ελλην. ς', δ', \ 6).—δειχθησεται πεποιηκώς, κτλ.

§. 7. Τούτων δέ τό μέν πρώτον, τό διά τοΰ ότι, ισα δύ-
ναται τω ή πόΛις όντως πολιορκείται, καί τούτο άγγέλλον-
σι τό δεύτερον, τό δι* τοΰ ώς ίσοδυναμεΐ τώ ότι είσί rft
πόλει δύο νόμοι κείμενοι, ώς αυτοί Λέζουσι, φαίνεται μοι
άβέβαιον καί Λοιπόν έζεταστέον. Είναι λοιπόν, κατά τά πο-
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λυκροτα καί περίλάλ«τα ονόματα της γερμανικής φιλοσοφίας,
τό μ.εν πρώτον έκ μέρους του αντικειμένου ήτοι πραγματι-
κών κχ\ βέβαιον, τό δέ δεύτερον «κ μέρους τοΰ υποκειμένου
ητοι προσωπικόν, κλίνον πρός τό άβέβα-.ον καί οίον άρνήσι-
|Αον ύπό του άναφέροντος αυτό' έν τω τρίτω τω διά τοΰ α-
παρεμφάτου, τό πάν στηρίζεται έπί τοΰ ρήματος τής κυρίας
προτάσεως, έπί τοΰ εφασαν, ούτε ομολογοΰντος ούτε άναι-
ροΰντος τοΰ συγγραφέως" έν τω τετάρτω, τό δια τής μετο-
χής, δηλοΰται βέβαιον τι? ώς έν τω πρώτω, καί μάλιστα oîov
Ιγκείμ.ενον τω υποκειμένω ώς κατηγόρημα" έν τοις ού ήγγίλ-
άης γεγενημένος ('Ηρ· ΣΤ', 69)·—ήγγίλεις υανείς (Εύρ. '/y.
Τ. 952). — άγγέλλεται άφκγμένος (Q. Β', 19), ή μετοχή έ-
στιν οίον κατηγορούμενον ("ΐδε σ. 125. §. Ί). Ταΰτα δέ, ώς
καί τά άγγ&λθεΐσά μοι γενναίος ήτοι γενναία (Ευρ. 'Ex.
591 ), άγγίλλεται δόλος χρυφαίος (Εύρ. *Ρ. 94·), κτλ. πλη-
σιάζουσι κατά τήν σύνταξιν είς τα λίγεται άφιγμένος, έστιν
άφιγμένος, εστί μανεΐς ήτοι μανιαχός, κτλ. ούτω καί ώς
άγγέλλοιτο Πείσανδρος τετελευτικώι' (2. Ελλην. Δ', γ',
4 3J, δειχθήσεται πεκοιηχώς = δειχθήσεται ποιητής τοΰ
πράγμ.ατος, ώς τό εσται ποιητής, κτλ-

§.8. Εκ τούτου προκύπτει ή διαφορά τή; συντάξεως ή-
τις, καίπερ πολλάκις κρεμαμ-ένη έκ τοϋ σκοποΰ τοΰ λέγον-
τος η γράφοντος, θέλοντος νά δωση τοΰτον ή έκεΐνον τόν χα-
ρακτήρα είς τήν έξηγουμένην εννοιαν, δεν είναι όμως πάντ^
αυθαίρετο;, άλλως ά*' άλλων έπικρατούσης τής χρήσεως.
Ουτω λοιπόν τά γιωστιχά, τα δείξεως, δηλώσεως σημαντι-
κά, καί έν γένει τά ρήματα τά έχοντα τοιούτον πραγματι-
κής ή ώς πραγμ,ατικής υπάρξεως χαρακτήρα, δέχονται συνή-
θως τήν διάτοΰοΓί κ*ί ώς σύνταξιν' τοϋτο γιγνώσχουσ ότι
ζην αίσχρώς αισχρόν (Σοφ. 'Η λ. 988)—επιστάσθωσαν ότι
ουτε άχοδεδράχασιν κτλ. (S. Αν. Α', δ, 8).— εί μέν ήχι-
στάμε9α ότι σαφώς η£ει πλοία (3. * Αν. Ε,ά 10/—όπως
έπίστωνται ώς δει απιέναι fS. Κ. Π. Β', γ', 10).—δείξω-
μζν τοις βαρβάροις ότι χαϊ άνευ τοϋ εχείχοις θαυμάζειν
άυνίμεθα τούς ίχθρούς τιμω ρεΧσθαι fS. 'Ελλην. Ar, ΣΤ', 7).



4 98 ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΝ.

— δηλοΐ πολλαγοΰ ότι όντως εχει.— δήλωσον ότι Φωχής
ματεύουσ άνδρες Αϊγισθόν τίνες (Σ. 'ΗΛ. 1106).

§. 9.'Επειδή δέ, ώς ανωτέρω -παρετηρήσαμεν (§. 7) roc
διά της μετοχής δμοιάζουσιν, ώς προς το βέβαιον, τοις καθ*
οριστική ν καί του ότι έκφερομένοις, δια τούτο καί αυτά -τά
άνο>τέρω εύρίσκονταί καί μετοχή συντασσόμενα' όθεν ούχϊ μό-
νον γιγνώσκων ότι ή δ έστιν ή σώζουσα (Σ. Αντ. 4 83)?
άλλα καί έν αϋτοΐσιν κακοΐς τοϊσιν μεγίστοις οντες ον γι-
νώσκετε (Σ- Η λ. 4529);—τοΰτο έπίστω ότι εγώ πολλα-
πλάσια αν ΐδωκα χρήματα(£ι. Κ. 1J. Γ', β', 46).— τόν Â-
λαμ ί-.ης τόκον ώς ζώντα έπίστω καϊ κρατούντα {Σ. Τ ρ.
482).—έγώ δέ ώς ε'ίσ αληθείς οίδα(Σ. Φ. 520).— άκρείτ-
των ηδει ών. — άπερ ήδει έαυτον ήττονα όντα fH. Κ. Π.
Α', δ', 4)' ουτω καί ϊγνωκα φωτός ήπατημένη (Σ. Αϊ 807)
=οτι ήπατήθην υπό τοϋ άνδρό;. ίδε καί § 7. έν τέλει.*

§· 40. Τουναντίον δε τα δοξαστικά, οίον οϊεσθαι, ήγεΐ-
σθαι, νομίζειν, νπολαμΰάνειν, καί πάντα έν γένει τά έχον-
τα χαρακτήρα δοξασίας, υπάρξεως δηλ. έν τω νω, καί ουχί
έν αΰτοις τοΙς πράγμασιν, ώς τά ανωτέρω, συντάσσονται συ-
νήθως μετά απαρεμφάτου,σπανίους έκφερόμενα καθ' οριστικήν
με τοΰ οτι καί ώς' οΙμαι γ' είδέναι (Πλ. Πμωτ. 312). —
ϊσως ταΰτα Ιρθώς ήγεΐσθαι λέγεσΰαι (Δ- Φ. Α', ί)' — * Αθη-
ναίους πάντπς νομίζεις δυνήσεσθαι ποιήσαι πείθεσθαί σοι
(S. 3Απομν. Γ', ς, 4 5); 'Ωσαύτως καί τό δοκιΐν ν.ολ έλπί-
ζειν' έμο\ δ ουδείς δοκεΐ είναι, πένης ών, άνοσος,άλΧ άιΐ
νοσεϊν (Σ. 3Αποσπ. Κρεούσ). — εί σύ τάν έμοί στνγΐράν
Τρωάδα γαΖαν μ ήλπισας άζζιν (Σ. Φ. 4 4 75). *

"' §.4 4. Ως δε τά έν §. 10 σπανίως εκφέρονται' καθ' ο-
ριστικήν μετά τοΰ ότι ή ώς, καί έτι σπανιώτερον τά τε-
λευταία, δοκειν καί ελπίζειν, ούτως άπ' εναντίας, τά άνω-
τέρω (§. 8. 9), μετά τής οριστικής καί τοΰ ότι ή ώς ή διά
μετοχής, έχοντα τήν συνήθη σύνταξιν, σπανίως εκφέρονται δι'
απαρεμφάτου. Ούτιο δέ καί τά λεκτικά, λέγειν καί είπεϊνγ
ουχί είς άπλήν γνώμην, άλλ' είς βεβαίωσιν άναφερόμενα* ά-
ληθή άρα έγώ ίλεγον λέγων ότι. . . . (Πλ· Γοργ. 468).—λέ-
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ξω δε σοι ώς ού δίκη γ' εκτεινας (Σ. 'ΗΛ. 560).—ημείς δε
ιίπομεν ότι ... (Πλ. ΠοΛ. Ε', 466).— εϊποις αν ώς θέΛοντι
τοϋτ èfioi τόχε πόΛις τό δώρον ίίχόνως κατήνυσεν (Σ. Κ.
434). Αλλως δε το φάναι, όπερ, ώς δοξασίας καί γνώμης
άπόφανσιν σημαίνον, εις τα δοξαστικά άναγόμενον, τούτων
καί την σύνταξιν δέχεται* ψής καταρνεΐ η μή δεδραχέναι
τάδε; χαϊ φημι δράσαι χούκ άπ αρνούμαι τό αή (Σ. Ανr.
442—443).^

* §. 12. Οτι πάντα τά ανωτέρω δε απαντώνται πάντη
ανεξαιρέτως και οίον μετά μαθηματικής· ακριβείας, τοϋτο και
οίκοθεν εννοείται ώς είς πασαν γλώσσαν έν γένει,, καί μάλι-
στα εις τήν ελληνική ν μαχόμενον, καί ανωτέρω έσημειώθη
διά τοϋ προστιθεμένου συνήθως δέχονται τήν τοιαύτη ν σύν-
ταζιν, καί παραδείγματα ούκ ολίγα δεικνύουσΓ λέγεις δέ-
σποιναν είναι τήν δε σήν (Σ- Τ ρ. 408);—ravracf^ εγώ λέ-
γω είναι (Ξ. Κ. Π. A', ς41, καί άλλαχοϋ). Δεν ανάγεται
ομως είς τήν αυτήν κατηγορίαν άλλο έξαίρεσις πολλών ρτ-
μ.άτων, έκ τών προηγουμένων, άτινα όέχονται μεν τήν μετ
απαρεμφάτου σύνταξιν, έπί άλλης όμως εννοίας' διότι επί μεν
τής καθ' οριστικήν καί τοϋ ότι ή δια μετοχής συντάξεως δη-
λοϋται ότι γίνεται, γέγονεν ή γεννήσεταί τι, επί δε τής περί
ης ο λόγος μετ απαρεμφάτου, ότι υπάρχει προσταγή ίνα γέ-
νη τι η ικανότης καί έμ.πειρία περί τό ποιεΐν τι' τά πρώτα
είναι, κατά τάς προσηγορίας τών γραμμ,ατικών, είάικαί με-
τοχαί, τά δεύτερα τελικά άπαρέμφατα.

* §. 4 3. Ούτω π- χ. τα έγώ κατενόησα. ότι οί πρόγονοι
χείρονες ημών ούδέν έγένοντύ (Ξ. Κ. Π. Α', έ, 8)', καί ζύν-
τομωτάτως μεν αν τύχοιμι λέξας Οίδίπονν όλωλότα (Σ.
Κ. 4 580.).—οΊδα ότι ενίχα έν νμίν τοιάδε τις δόξα (Πλ.
Γοργ. 487).— οϊδα ύμάς κοινωνούς γεγονότας (Πλ. ενθ. άν),
καί τά ομοια δηλοϋσί τι γενόμενον, τώ δέ Λέγω σ έγώ δό-
Αω Φιλοχτήτην Λαβείν (Σ. Φ, 404)=κελεύω^ ίνα, κτλ, ώς
καί είπε κάπίσχηψεν εϊρξαι Αϊαντα ,(Σ. Αϊ 752).—Λύπην
οΊδεν εν νους ίάσθαι φίλος (Μ.)=δύναται.—ίνα ιίδήτε ότι
xai άρχεσθαι έπίσταμαι (Ξ. Άν. Α', γ', 4 5).=γνωρίζω κα-
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τέχω τήν τέχνην. Κατά τά πρώτα είναι μετ' άλλων και τά
γνώσονται ότι χερδαΑέον έστί (3.).—-εγνω αυτόν έττιθυ-
μοΰντα (3 Κ. Π. Α', δ', 7)=1νόησεν δπ έπεθύμ,εΓ κατά τά
δεύτερα' τα άνθρωπος ων γίγνωσχζ τής οργής χρατειν{Μέν)
=Τνα γνώ' τρεφειν τήν γλώσσαν ήσνχωτέραν (Σ. Αντ.
1 087)=ίνα μάθη κτλ. *

ΰ'. Σγίσις τω ν τοϋ έτ: καί ώς
έντερο μίνων "λόγων.

§. 14. Ο τι μέν έν γένει δμοιάζουσι προς άλλήλους οί δια
του or ι καί ώ<: έκφερόμενοι λόγοι τοϋτο δεικ,νύεται ούχι μό-
νον έκ τών άνωτέρω καί πολλών άλλων παραδειγμάτων, άλ-
λά καί έκ της όμοιας αύτών άρχής* διότι άμφότερά είσιν άνα-
φοοικά. Ως δηλ. τό Ô είναι ούδέτερον τοϋ αναφορικού δς, ου-
τω τό ότι τοϋ δτις(0$. Α', 47, καί πολλαχοΰ)=δςτις. Καί
καθώς τό χαΐώς έκ τοϋ χαλός, ουτω τό ώς ix. του δς. Δια
τοϋτο οί δι' αύτών έκφερόμενοι λόγοι δμοιάζουσι τοις αναφο-
ρικοί;, τιθε'μενοι καθ' δριστικήν εύκτικήν, ώς ήθελαν τεθη
καί έκτος συνδέσεως, άπόλυτοι δντες (σ. 231). 'Ως δ' έπί τών
καθ αύτό άναφορικών τα δς καί δ άναφαίρονται ε?ς τά δει-
κτικα ούτος καί τοΰτο κτλ. ουτω καί τά δια τοΰ ότι καί ώς*
τω φθόνω τοΰτο μόνον άγαθόν πρόσεστιν ότι μέγιστον χα-
χον τοΐς'ζχουσιν έστίν ('ίσ.)-—όράς τόδ' ώς ειρηχχς ώς ά-
γαν νέος (Σ. 'Αντ. 735); Καί Ινθα δέ δέν προηγείται δει-
κτικόν τι, έξυπονοούμενον διασαφεί τό πραγμα, ότι δηλ. τδ
διά τών μορίων τούτων έπόμενον κώλον προσδιορίζει τδ*άλ-
λο' rô δέ μέγιστον, ότι ταύτα ούτως εχει (Πλ. Εύθυδ> 303)
= τό δέ μ.έγιστον τοΰτό έστιν ότι^ κτλ.

* §. 15. ΓΗ πλατυτέρα τοΰ πράγμ,ατος τούτου άνάπτυξις
καί ή πρός τά 'Ομηρικά ('ΐλ. θ. 364- Α. 439. Σ. 4 97. Όδ.
Γ,'166) παοάθεσις διεξοδικωτέρα γινομένη, ήθελε μ,άχεται
πρός τόν σκοπόν τοΰ πονήματος. Δια τοϋτο παρατρέχοντες
Ιπί του παρόντος τοϋτο σηαειοϋμεν μ,όνον ότι άμ-φότερα τα
μόρια ταϋτα ώς καί τά καθ' αυτό αναφορικά (σ. 233 §. 8)
μ,ετέπεσαν καί ε£ς τήν αιτιολογικήν σημ.ασίαν* ι\ όή (άρμ.ονία),
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συμφωνία καλείται ότι ταϋτα πίντχ . . . άρμονία τιν\ jro-
λεΐ άμα πάντα (Πλ· Κρατνλ. 405).—ειπών Ô χρήζίΐς λή-
ζον' ώ^^^'ώ νόσων ούδέν ζύνίημι ών συ ποιχίλλοις πάλαι
(Σ· Τ ρ. 4120). Η καθ' αυτό δε κλίμαξ της τοιαύτης μετα-
βάσεως εγινε δια τών παθηματιχών ρημάτων, χαίρειν, λυ-
πιΐσθαι, όργίζεσθαι, μεταμέλεσθαι, κτλ, το σν μεν γέγη-
θας ζην, έγώ à άλγννομαι τόνε-' ανθ , ότι ζω £ύν χαχοΐς
πολλοίς νάλας (Σ. Φ. 1024)=τό αίτιον δι' δ άλγύνομαί έ-
ς-ι τοΰτο, καί πάλιν=τοΰτο αύτό Ις-ιν εφ* ώ άλγυνομαι. Αλ-
λά τά πλείστα τούτων ελαβον τήν μετά δοτικής έμπροθέτου

άπροθέτου καί τήν μιτά μετοχής σύνταξιν· *

* §. 16. 'Επειδή δέ Ιπί μέν του ότι Ιπεκράτησεν ή αναφο-
ρική μάλιστα έννοια, έπί δέ τοΰ πολυσημοτάτου ώς ή ανέ-
καθεν παραβολική ήτοι ομοιωματική, διά τοϋτο έν πολλοίς
διαφέρουσι τά μόρια ταΰτα το μέν ότι δηλ. έξηγιι θετικόν
τι καί έζωτερικώς υπάρχον, τό δέ ώς φαινόμενον, δμοιάζον
μ.έν τοις άληθέσιν, άλλα καί άπατηλόν* καθώς δηλ. τό ώς
μέλλειν άποπλεΐν=·ούτως ώς δ μέλλων άποπλεΐν, τό ώς i-
τητνμως=ου-ως ώς έστί τό έτητύμως, ώς βέλτιστα, ώς
μάλιστα κτλ- ούτω καί έν τοις ίδικ,οϊς λόγοις' ούτω δει υ-
μάς γιγνώσχειν ώς χαλά διαπράττονται (Ξ.).— Λέγεις ώς φι-
λίαν χτησάμενος ούόεν ετι όεήσεται (2. '/ε/>. ί)=τοιαύτη I-
στίν ή Ιδέα σου ότι, κτλ. Συχνότατα εΐναι τά τοϋτο έρεΐ ώς.
—έχεΐνον τόν λόγον έρεΐ ώς, κτλ. — οί λεγόμενοι {ΐϋΰοι
περί τών έν αδον ώς τόν ένθάδε άδιχήσαντα δει έχει διδό-
ναι δίχην (Πλ- Ώολ. Α'. 330). Μετά τών δοξας-ικών καί τών
τοιούτων ρημάτων τιθέμενον εκφέρει τό πράγμα ώς άβέβαιον
καί ουκ αληθές' νομίζουαιν οί έχε ivy αιάρωποι ώς Ηφαι-
στος χαλχεύει (θ. Γ', 88)— οί σοφισταϊ πειρώνται πείθειν
τούς νεωτέρους ώς, ην αϋτοΐς πλτ\σιάσωσι>, â πραχτέον έ-
στίν εϊσονται (Ίσ. Σοφιστ. γ'.) *

* §. 4 7. Καί πανταχοΰ σχεδόν ώς έν τοις τονούτοις τί-
θεται έπι λόγου ώς μή άληθοΰς έκφερομένου, προφανεστάτης
οΰσης πολλάκις της τοΰ ότι πρός αύτό διαφοράς' λέγει δ ώς
ημείς η\θομεν Ιπί τήν οίχίαν τήν τούτον δστραχον έχον-
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τες, καϊ ώς ήπείλουν αύτώ έγώ άποκζζνεΐν ,s xai ώς ζοντό
έστιν ή πρόνοια' έγώ ô ηγούμαι, ώ βουλή, ράδιον είναι
γνώναι ότι ψεύδεται . . . r<p γάρ άν'δόζειε πιστόν ώς έγώ
προνοηθείς ηλθον έπϊ ζήν Σίμωνος οίχίαν μεθ ήμέρ&ν; . .
άλλως ζε χαϊ είάώς ότι . . . χαί ει μέν ήν παρά τούτω ζό
μειράκιον, ειχεν αν τινα λόγον ζό ψεύδος αύζώ, ώς άρ έ-
γώ διά ζήν έπιθυμίαν ήναγκαζόμην .. .(Αυσ. πρός Σίμωνα
§. 28, §. 31).—λέγε κάνταύθα ζάληθή, ότι ονχ οίσθα (Ξ.
Κ. Π. Β', δ', 31). *

* §. 4 8. Τίθεται δε το ώς μάλιστα μετά λόγους αποβα-
τικούς, ού μεν δή ονδέ τούτ αν τις εϊποι ώς ζούς κακούρ-
γους χαϊ άδικους Κύρος εια καταγελάν (3. 'Αν. Α, θ', \ 3)
ν) οταν άττοφάσκηται ο δι αυτού έκφερόμενος λό (ος' ού τού-
το λέγω ώς ού δει ίέναι έπί ζούς πολεμίους (3.)' ότε δε καί
πολλαχού ίσοδυναμούσι το οτι καί ώς καί οίκοθεν έννοειται,
καί πολλά τ ων π ροηγουμένων καί άλλων παραδειγμάτων δει—
κνύουσιν. ΐδε περί τούτου Σ' Π. Β.

§. 4 9. Ενίοτε άοχίζων δ λόγος δια του ότι η ojc μετατρέ-
πεται εις τήν δι απαρεμφάτου πλοκή ν" οί Λακεδαιμόνιοι εί-
πον όχι σφίσι μέν δοκοϊεν άδικειν οί Αθηναίοι, . βουλεσθν.ι
δέ καί τους πάνζας ζνμμάχους παρακαλέσαντες ψήφον έ-
παγαγεϊν (Θ. Α, 19), "Αλλοτε δέ πάλιν, τουναντίον, τρέπε-
ται ό λόγος Ικ τΐίς άπαμεμγαζικής πλοκής είς τήν καθ* δρι-
στικήν μετά του.ότι ή ώς ζόν δ αν Τισσαφέρνην ζάς τε
ναύς ού κομίζειν (διεβόων), καϊ ζροφήν ότι ού ζννεχώς ovâ'
έντελή διδούς κακοί τό νανζι.κόν (Θ* Η', 78).

■—— —irwat>^°<a. ι n m---

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α Ω, Α ΕΚΑ ΤΟΝ.
Περί Λόγων ΈρωτίΜ^τίκων.

§. 1. Μεταξύ τών καταφατικών καί άποφατικών λόγων
κείνται οί δι' έρωζήσεως* γινόμενοι έρωτημαζικοί λόγοι, Υπο-
βαλλόμενοι υπδ τήν κρίσιν τού Ιρωτωμ,ένου, ίνα άποφασίση
διά τίς άποκρίσεως τδ καταφαζιχόν η άποφαζιχόν αύτών*
έγρήγορας ; ναί.-— ενδεις ; οδχί.
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§. 2. έρώτησις ήτοι, γνωστού οντος τοΰ προσώπου ή
πράγματος, αποβλέπει εις ιδιότητα ή συμβεβηκός- αύτών, ή,
γιγνωσκομένης της ιδιότητος, άποβλέπειτο πρόσωπον ή πράγ-
μα, ή αποβλέπει εις αμφότερα, ταΰτα, αγνοούμενα. Κατά
τον πρώτον τρόπον λέγεις εϋδεις * Ατρέως υιέ ; — χοϊόγ σε
εχος φύγεν έρχος οδόντων (Ίλ· Β', 23. L', 350);— τί δ' ί-
ατ\γ ώ χαϊ ; χοϊ χοτ έζέδης Λόγω ; — απορείς δέ τον σύ
(Σ. Φ. 897—9) ;-—χοϋ συ μάντις el σαφής (Σ. Τ. 390);—
χοϋ Ιστιν οντος (Σ.) ; — χότε εσοι οϊχει (Σ.) ; — πώς έχεις
(Πλ.); 'Εν πάσι τούτοις-το έρωτώμενον πρόσωπον παρίστα-
ται γνωστόν, και μόνον περί τίνος ποιότητος ή περιστατικού
είς αύτό αναφερομένου γίνεται τ ό ερώτημα. Ούτως έν τώ (Σ.
Φ. 421)* τί (Γ; δς παλαιός, χαγαθός, φίλος τ έμοί, Νέ-
στωρ ό Πύλιος, εστίν; έρωτα ο Φιλοκτήτης εί δ Νές-ωρ.
'Αμφιβάλλουσα δε ή 'Αντιγόνη ε'ίγε ή προσεγγίζουσα γυνή ή-
τον ή 'Ισμήνη έρωτα (Σ. Κ. 2 I 6)' dp εστίν άρ ονχ εστίν ;
αυτή δηλ. ή Ισμήνη.

3. Κατά τόν δεύτερον τρόπον λέγεται τις ούτος ; —
ώμοι τις ώνηρ (Σ. Φ. 976) ; —τίνος ποτ έστίν ή ξένη βρο-
τών ; τις ή τιχονσα ; τις δ' ό φιτύσας πατήρ (Σ. Τρ. 310);
Εν πάσι τούτοις παρίσταται άγνωστιν τό περί ου ερωτάται
πρόσωπον. Κατά τόν τρίτον τρόπον λέγεται τις 'πόθεν εϊς
ανδρών ;—νυν δέ τις ώδ' ήγειρε ('θδ. Α. 4 70, Β, 28) ;—
τις άρα νέατος ; ές πότε λήζει πολυχλάγχτων έτεων αριθ-
μός(Σ. Αϊ. 1 1 85) ;=τίς εσται δ ύστατος ήτοι τελευταίος
άριθμός τών πολυπλάγκτων ένιαυτών ; τό δε πολυπλάγκτων
ή κχτά τό δμηρικόν περιτελλομένων ένιαυτών, ή, πολλω
μάλλον = πολυπλανών. — ώ χαι, οίσθά τινας αχαρίστοις
χαλον μένους (Έ.'Αχ. Β', β', 1); Έν τούτοις ερωτάται καί
περί προσώπου ή πράγματος καί περί ποιότητος ή περιστα-
τικού αύτοΰ.

§. 4. 'Η έρώτησις ήτοι διακρίνεται μόνον δια τ$ς αναγνώ-
σεως καί διά τοΰ έρωτηματικοΰ σημείου έπί γραφής, ή διά
τίνος έρωτηματικ^ς, υποθετικής ή έπιρρηματικής λέξεως, ή
διά τίνων μορίων. Κατά τόν πρώτον τρόπον εινα;* Ελληνες
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ογτες βαρβάροις δονΛεύσομεν (Κύρ. ΤηΛέ<ρ. 'Λποσπ.); Κατά
τόν δεύτερον τρόπον είναι" τί τοϋτο ;—πώς ήμιν ίχεις -, και
πολλότατα τών εν §. 3. παραδειγμάτων.

§. 5. Μόρια ερωτηματικά, προαγγελτικά καί οίον εισά-
γοντα τήν Ιρώττ,σιν είναι μάλιστα τά οϋ, ούχουν, άρα, μή,
μώΥ, ή. Καί διά μεν τοϋ οϋ καί ovxovr περιμένεται κατα-
φατική, Six δέ τών μή, ώς καί διά τών άρα, μών, άποφα-
τική άπόχρισις (σ. 4 58, §. 3. §. 6)' αναποφάσιστος μένει ή
διά τοϋ η. Παραλ.ειπτικώς δέ τίθεται τό τί δήτ àr ; ετερον
εί πύθοιο τοϋ Σωχράιονς (ρρόντισμα ('Αρφ. Λ7. 4 55) ',^^τί

» ·>\ 1/ -ν

όητ αν ε:ποις ; κτλ.

§. 6. ΓΗ ερώττ,σις είναι άπΛή, όταν δι αύτης γένηται Ιν
μ,όνον έρώττ,μα, καί είναι σύνθετος όταν πλείονα έν αυτ<5.
'Απλή έρώτησις είναι τό έγώ γάρ είμι πτωχός ( Αρφ. Ά χ.
597J ; καί πάντα τα έν τοις προηγουμένοις παραδείγμ.αβι*
Σ ν y θετός είναι μετά τών ομοίων καί τά ώ Ζεΰ, τί ταϋτα ;
πότερον εύτνχή Λέγω, ή δεινά μέν, χέρδη δέ (Σ.'ΗΛ 767);
τίνες τε χαϊ ποΐαι (ρύσεις έπιτήδεια είς πόΛεως ψνΛαχήν
(Πλ. ΠοΛ Β'. 374) — ποίον τοϋτο χαί τί πεπονθός (Πλ.
Φαίδρ. 264); Καί ή άπΛή δέ καί ή σύνθετος έρώτησις είναι
άπό Λυτός ή έξαρτωμένη.

§. 7. ΓΗ έ^ώτησις είναι άπόΛυτος, οτε τίθεται καθ' εαυτόν
εις τόν λόγον, κατ' εύθεΐαν ύπό τοϋ έρωτώντος έκφωνουμένγι,
άπό παντός προηγουμένου άνεξάρτ-ητος* τις άνήρ (Σ.);=τ£ς
ο άνήρ ;—τI δήτα χρήζεις (Σ ) ;—ποϋ ποτ έστί (Σ);—πώς
Λέγεις τοϋτο (Πλ.); ώς καί έπί τών προηγουμ.ένων παρα-
δειγμάτων.

§. 8. Σύνθετος δέ ούσα ή άπόΛυτος έρώτησις εκφέρεται
παρά μεν ΓΟμήρ« μάλιστα δέ τοϋ η~ήέ—η—ή' ή ρ, οι γ'
νβρισταί τε και άγριοι ούδέ δίκαιοι, -ήέ φιΛόζζνοι ('θδ. Ζ,
120) ; παρά δέ'Αττικοίς σπανιώτερον μεν τοϋτο, συνυθές-ε-
ρον δέ τό πότερον—η, πότερα—ή. Τό άνωτέρω όμτρικόν
ηθελεν είναι παρ' Αττικοϊς πότερον ούτοι νβρισταί είοιν ^
(ριΛόζενοι ; ούτω καί πότερον φανήναί τίνα τόν ταϋτα χω-
Λνσοντα ποιεϊν αύ τόν έχρ ή ν ή μή (Δημ· Στεφ. κβ .);—χάι
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τούτων πότερα τούς θίούς ή τό αύτόματον χρή αΐτιάσθαι
(Λυσ. χατ 'Ανόοκίόου Ασιθείας §. 25).;— πότερα <ρώμεν ή
//ή <ρώμεν (Πλ. 40);

9. Καί παρ' Όμήρω δε παραλείπεται πολλάκις έν τω
πρώτω κώλω τό ή, καί παρ Αττικοί; τό πότι-ρον, ώς ειλα-
πίνη ήέ γάμος ( Οδ. Ε, 226) ;—άρτι, ώ Τερψίων, ή πάλαι
έζ αγρού (Πλ. θεαιτ. άρχ·) ",—ήόονή και λύπη πές,ας χεε-
τογ ή τών τό μάλλον τ ε και ήττον όεχομένων Ισ τόν (Πλ.
Φ(λ· 27); Ενίοτε τίθεται τό πότερα καί έπί πλειόνων κάλων,
ώς πότερα παρά όήμον ή ολίγαρχίης ή μουνάρχον ('Hp. Γ',
72) ; "Αλλοτε δέ πάλιν τίθεται καί έπί ενός μόνου κώλου*
πότερα άε κερτομέων λέγιις τάδε (Σ. Φ. 1235) ; υπονοου-
μένου τοΰ άλλου κώλου, τό όλον=π3ΐζων ή σπουδάζων; Τά
δέ περί τών ανωτέρω έρο>ττματικών μορίίον ίσχύουσι καί έπί
τούτων, ώσπερ καί έπί τών άπλών ερωτήσεων-

§. ΊΟ. At Ιγκλ'-σεις «πί τή; άπολντου ίρωτήσεως, άπλής
ή συνθέτου ρυθμίζονται κατά άλλαχοΰ ρν,θέντα (σ. 111 §.
24— 22). 'Εκφέρεται δηλ. if ωτηματιχ-ώς ή ε.νοιακατά τήν
αυτήν εγκλισιν καθ ήν ήθε7ε τεθή καί μή έν ίρωτήσει ούσα*
εστι τούτα ; όράς ; μωτ ον κέχλοφας, άλλ ήρπακας (Αρφ.
77λ. 316) ; — οικούν εγώ σοι ταϋτα προνλεγον πάλαι (Σ.
Τ. 375) ;—πού τις αν τράποιτο (Αρφ.); πότιρ' άν όέζαιό
σοι είναι άγαθά ή κακά (Πλ·) ; — πότερον γώμεν είδότας
αυτούς έζαπατάν ή λεληθέναι καϊ έαυτονς ^Σ.) ; 'Εν πάσι
τούτοις ούδεμίαν μεταβολήν λαμβάνει ο λόγος καί άφαιρε-
θείσης τής έρο>τήΐ«»ς" ϊστι ταϋτα.—όράς. — χέχλοφας.— ούχ
έστιν-

§. 4 1. Κατά τά άνω ριθμίζεται συνήθως καί ή άπόκρισις,
άλλ' ή ελληνική γλίοσσα είναι καθ' ύπερβολήν πλουσία είς
τούς τρόπους τ?>ς καταφατικής ή άποφατικής ίποκρίσεως. Επί
καταφατικής μεταχειρίζεται τά επιρρήματα rai, πάνυ plv
ούν, πα> τάπα σι μέν cîV, κομιάή μέν ονν, πάνυ γε, παντά-
πασί γε, μάλιστα γε, πώς γαρ ον ; κτλ. Ωσαύτως τά ρή-
ματα (ρημί9 ϊστι, καί τό παραχωρητικόν έστω' έπί άποφά-
οεως τά ουχ, ον <ρημι, ούκ ϊστι, κτλ.

4 6
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§. 12. 'Κπ·. άπ^κρίσεω;εις έρώτησιν τδ-πρόσωπον άτοβλέ-
πουσαν τίθενται at κατάλληλοι άντωνυμίαι, οντος, εκείνος,
κτλ. η τά κατάλληλα ονόμ.ατα' Ελληνες έσμεν—αύδώμαι
όε παις ' Αχιλλέως Νεοπτόλεμος (Σ. Φ. 233. 240)" επί άπο-
κρίσεως εις έρώτησιν συμβεβηκός άποβλέπουταν τίθενται τά
προσήκοντα επιρρήματα $ έκεΐ, τότε, όντως έκείνως, κτλ.

§. 13· Εξαρτώμενη έρώτησις είνε καί λέγεται οταν,
άλλου προηγουμένου λόγου προσάρτημα παρακολουθούσα κρέ
μ.αται άπ αυτού, ώ; τδ άντικείμε-Ον εκ του μεταβατικού
ρήματος. Αύτη δε καλείται καί πλαγία έρώτησις-

§. 4 4. Προτάσσονται δε εντούτοις επί. τής κυρίας προτά-
σεως τά ρήματα i'pcoràr, πυνθάνεσθαι, ζητιΐν, καί τ à πε-
ριέχοντα έν εαυτοί; τήν εννοιαν τίς ερωτήσεως σκοπεί·, σκέ-
πτεσθαι, èpdr (—προσέ/ειν, φοοντίζειν), άγνοζϊν, ούχ ειδε-
ναι,. άπορεΐν, άμηχανεΐν, ουκ εχειν, άάηλον είναι, κ,τλ. ώς
rôr Θηραμένην ή<>ώτων εί δοκεΐ αύτώ επ άγαθώ τό τείχος
οίκοδομεΐσθαι (Θ.. Il', 92),—ζητήσομε ν ποιόν τ ί έστιν (Πλ.
/7οΧ Β', 369). "Ιδε καί §.13.

§. 15. 'Επί τής π>ριστάσεω; ταύτης, ένεστώτός χρόνου η
μέλλοντος ηγουμένου έν τή κυρία προτάσει, ισχύουσα τά α-
νωτέρω' τό έζαρτώμε%ον κώλον δ/.λ., ώ; αυΟύπόστατον θεω-
ρούμενον, τίθεται κατά τόν αυτόν τρόπον καθ δν ήθελε τεθή
καί κ s θ εαυτό' ειρεαι όππόθεν εΐμέν ( Ού Γ, 88.)-— ούά

οπόθεν έπιπληρωσόμεθα τάς ν αν ς εχομεν (Θ· Ζ , 4 4).-δρα

κατ Αργός u τις ύμΐν εγγενής εσθ\ όστις αν σον τοΰτο
προσχρηζο·. τ υ χει ν (Σ- Κ. 1167).—βουλεύομαι γε δ πως σε
άποδρώ (Ξ. Κ. Π. Α', δ', 13).

§· 16. 'Ιστορικού δε χρόνου έν τνί κυρία προτάσει ηγου-
μένου, τότε κανονικώς τίθεται ώς έπί τών διηγήμάτικών λό-
γων, εύκτική' ειρετο Καμβύσης δ τι τή πόλι οϋνομα εΐη
( J 'ρ. Γ. 64):—είρώτα τόν Αλέξανδρον ό Πρωτενς τις εΐη
καί ό:πόθεν πλέοι (Hp Β' 115). — άνηρώτα τί βούΛοιντο
(Η. Αν. Β', γ , Χ).-—ή μήτηρ διηρώτα τον Κϋρον πότερον
βο 'ίλοιτο μένειν ή άπιέναι (Ξ. Κ. Π. Α', γ', 1 5).'Επειδή δέ
ή τοιαύτη «ρώτησις είναι οίον άλλου λόγο; προηγουμένου!-
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ξάρ.τΛμα, το έρωτημχτικόν σημεΤον έν αυτφ είναι περιττόν,
ώς δταν σ έρωτα τις τε καί πόθεν πάρει, Λέγειν, 'ΑχιΛΛέως
παις (Σ. Φ. 56).;—οίδέναι δέ σου πρώτιστα χρήζω τις σ
απέστειλε (οροτών (Σ. 'ΐ^λ. 669).

§· 17. Έπί της έξαρτωμένής έρωτήσεοίς τίθενται αί άντω-
νυμίαι όστις, όποιος, όπότερος, όπόσος, καί τά μόρια οπότε,
όπου, δπως' ήρόμην όπότερος τούτοιν τοΐν άνδροιν άμείνων
πεποίηται τώ 'Ομήρω (Πλ. *Ιππ. 'ΕΛάτ. 370) — καί ήρετο
δ τι καί ειη τό σύνθημα (Ξ. 'Αν. Α', ή, 1 6).—μετά δε ταϋτα
■ήρόμην όπου ό οΐτος ειη ό άπη.Ιοημένος (Δημ. Φαίνιπ. γ').

18. Ως δε έπί τών διηγηματικών Λόγων, ούτω καί έν-
ταυ θ χ πολλάκις, διακοπτόμενης της σειράς της διηγήσεως, ώς
ει μή ύπήρςέ τι προηγούμενον τίθεται καθ' ο:ιστικήν το έ-
ςαρτώμ.ενον κώλον, καί ιστορικού χρόνου ηγουμένου" εί ε-
ροιτό τις ύμάς' είρήνην άγετε (Δ.) ;—συ δε επηρώτας ώδέ
πως' άρά γε, είπες^ ώ παΐ, καί οικονομίας τί σοι έπεμνήσθη
ό άγήρ, ώ τόν μισθόν έφερες (Ξ. Κ. Π. Α', ς, 12); ή» καί
μεταφερομένου τοΰ λόγου έκ τοΰ παρελθόντος είς το ενες-ώς'
έπυνθάνετο ποίοις ού χρή θηρίοις πεΛάζζιν (Ε. Κ. Π. Α', δ',
7). ήρώτων τί χρή ποιειν (Ξ)' ό Κύρος ήρώτα' τί ονν κά-
θησαι αύτόθι καί ού καταβαίνεις (Ξ. Κ. Π. Γ · ά, 3) ;
ενθα ώς έν μέσω παρίσταται το παρεισαγόμενον πρόσωπον,
οίον άπ1 ευθείας ποιοΰν τήν έρώτησιν.

19. 'Εκ τούτου λοιπόν καί έπί έξαρτοψένης ερωτήσεως
τίθενται πολλάκις αί άπλαί άντωνυμίαι, τις, πότερος, κτλ.
καί τά μόρια πού, πότε, κτλ, καί έν συνεχεία λόγου' αί γυ-
ναίκες ήρώτων αύτούς τίνες ε'ίεν (Ξ. Αν. Δ', έ, 10)—ήρώ-
των τί χρή ποιεϊν (Ξ.) Είς τήν αύτ/,ν τάξιν τοις επί της έ-
ξαρτωμένης ερωτήσεως προτασσομένοις ρήμασι (§. 1 4) ανά-
γεται καί το θαυμάζω' έθχύμασεν ότω ποτέ τρόπω έγενετο
(Ξ. Αακεδ. ΠοΛιτ. Α', 1). — θαυμάζω ούν δπως ποτέ έπεί-
σθησαν Αθηναίοι Σωκράττ,ν περί τούς θεούς μή σωφρονεΐν
(Ξ. 'Απομν. Α', ά, 20). Άλλά καί ποΛΛάκις έθαύμασα τίσι
ποτέ Λόγοι ς, έπεισαν , . . ώς άξιος ειη θανάτου (Ε. Απομν.
Α', ά, 1). Ούτω καί θαυμαστον ότι, εί κτλ.
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§. 20. Συνθέτου δε τής Ιξαρτωμένης ερωτήσεως ούσης,.
δια«τέλλονται τά κώλα, ώς καί τά τής απλής (§. 8). Ωσαύ-
τως διά τών εΐτι—εΐτε' εβουΛεύοντο ειτε χατακαύσωσινχ
έμπρήσαντες τό οίκημα, είτε τι άΛ.Ιο χρήσωνται (Θ. Β', 4).
Ούτω καί δια τών εί—ή' ira έπισκεψαίμεθα εί ό άριστος
εύόαιμον έστατ ος xai ό κάκιστος άθ.Ιιώτατος η άΛΛως ε χει
(Πλ. ΠοΛ. Η', 554).

§. 24. Έπί τής συνθέτου Ιρωτήσεως ή άπόκρισις αναφέρε-
ται είς τδ δεύτερον κώλον* ΓΗμίχορος* τί άρώαεν; άγγέΛΛω-
με> ές πό.Ιιντάόε, ή σΐγ ϊχωμεν Ημίχορος* άσψαΛέστερον
(Εύρ. *Ορ. 1 539=άσφαλέστερον σίγα έχειν. "Οταν δέ πλείο-
νες ερωτήσεις έπωνται άλλήλαις, ή απόκρισης γίνεται κατά
τήν αυτήν τάξιν" δταν σ* έρωτα τις τε και πόθεν πάρει~
Λέγειν ΆχιΛ.Ιέως παις . .. π ίεϊς à ώς πρός οίκον (Σ. Φ. δ6).
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ΠΕΡΙ ΣΪΝΤΑΚΤΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΜΑΤΩΝ.

ΕΦΑ Α ΑΙΟ Ν ΠΡΩΤΟΝ.

Περί Σχηαάτων.

§. ^^ΧΗΜΑ εν τή συντάξει καλείται πάσα πλοκή
λόγου Ικτρεπο^νη τοΰ κανονικωτέρου καί φυσικωτέρου τύ-
που κατά συγχωΡ"«τ·ήν παράβασιν. fH κανονικωτέρα. π. χ.
και τυπικωτέρα πλοκή είναι τό συμπλέκειν ίνικόν ρήμα μετά
ενικοΰ υποκειμένου, πληθυντικόν μετά πληθυντικού, καί όμως
Όχι μόνον συγχωροΰνται τα δ δήμος έψηφίσαντο, όντως ϊχΐι
τά πράγματα, τά ζώα τρέχει, κτλ, αλλά καί έξ άνεκτών
κατήντησαν πολλαχοΰ τα επικρατέστερα.

§. 2. Ούτε είς τα όνόματα τών σχημάτων συμφωνοΰσιν
οι γραμματικοί, άλλως άλλοι τα αυτά καλούντες, ούτε είς
τόν άριθι*όν, παραλαμβάνοντες είς τά σχήματα ένίοτε κοινο-
τάτας κα\ ουδέν ίδιαίτερον έχσύσας πλοκάς λόγου.

3. Καθ' 8 παράβασις διαφέρουσι της κυρίας συντάξεως
τά σχήματα, καθ ο δέ συγχωρητή παράΰασις, είς τήν χρή~
σιν τών ένδοξων ποιητών καί συγγραφέων στηριζομένη, δια-
φέρουσι τοΰ σολοικισμού ος·ις είναι παράβασις καί κακία λό-
γου ασυγχώρητος. Τά συντακτικά σχήματα είναι πάντη διά-
φορα καί τών γραμματικών παθών λεγομένων καί τών ρητο-
ρικών σχημάτων, καθ' ά ο λόγος λέγεται ίσχηματισμίνος καί
Ασχημάτιστος. Έκ τούτων λοιπών τών σνντακτικών σχημά-
των Θέλομεν πραγματευθή ένταΰθα διά βραχέων τά κυριώτερα.

Σχή/χα κατά Σύνεσιν;

§. 4. Σχήμα κατά σύνεσιν καλείται έκείνη τοΰ λόγου ή
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πλοκή, εν ή ή σύνταξις βαίνει κατά τήν εννοιαν και ουχί κατά
τήν λέςιν. Γίνεται δε τούτο κατά πολλούς καί διαφόρους τρό-
πους* Ί . κατά γένος, διαφερόντων τοΰ ούσιαστιν.οϋ τών έ-
πιθέτων, ε'ιτε ώς ν.ατηγορονμένων ε:τε ώς προσδιορισμών
τιθεμένων' τα μοχθηρά àr θρώπια πασών τών έπιθύμιών
ακρατείς ιίσιν (Ξ. Κ. Π. Ε', ά, 4 4' ακρατή παρ άλλοις οόκ.

ορθώς).—έΛθών έκάκωσε βίη Ηραν,Ληείη (Ίλ. À. 690). -

φίΛετεκνόν ( Ιλ. Χ, 84).— βρέφος εσορώ φέροντα τόζον ( Α-
νακρ. .Î2c>\ Γ').—ψνχή άποΛυπών (Ξ. Κ. Π. Ζ , γ', 8)'.—φά-
Λαγγες έΛπόμενοι ( Ιλ. Π. 280). 2. Κατ' άριθμόν* ου δ όρ-
νις άπορροιΰδεί ενσήμονς βοάς βεδρώτες αίματος Λίπος
(Σ· Άντ. 1022). 3. Κατ' άμφότερχ' έπί ττ,ν πόΛιν επΛεον
εν ποΛΛή ταραχή καί φόΰω όντας (Θ. Γ', 79), κτλ. Ιόε και
κατωτέρω §. 8. Είς τό ανωτέρω, όρνις, κτλ. ό Τρικλίνιος
σημειόνει. « Ιστέον ότι ένικώς πρώτον ειπών τό όρνις, επει-
δή ουχ είς ό ποιών τήν βοήν αλλά πολλοί, πρός πληθυν-ικόν
άπέδώκε τό βεδρώτες, εί καί αμαθείς τίνες τό όρνις «ντί
τοΰ όρνιθές φασι, καί τό ρηιθδεΐ άντί τοΰ ροιΰ'δοϋσιν. »

§. 5· Ακριβώς έςετάζοντες τά προηγούμενα χωρία ευ:ίσκο-
μεν ότι έν πάσι τούτοις S νους, παρατρέχων τήν νεκρών λέςιν,
διορα τήν ύπό ταύτη ένυπολανθάνουσαν καί ζώσαν εννοιαν,
καί κατώ ταύτην συντάσσει' τώ μοχθηρά άνθ( ώπια=οΙ μ,ο-
χθηροί καί ευτελείς άνθρωποι* τό βίη 'ΗρακΛηείη = ό γεν-
ναίος Ηρακλής' τά φίΛε τέκνον— φίλε υιέ' τό βρέφος φέρον
τα=παϊδα φέροντα" τό φάΛαγγες έΛπόμενοι=οί φαλαγγη-
δόν τεταγμένοι, οί φαλαγγίται έλπόμενοι* τό έπί τήν πόΛιν
οντάς = έ-ί τους πολίτας όντας κτλ. Διά τοϋτο ή πλοκή
αύτη καλείται καί Σχήμα κατά ή προς τό νοονμενον καί
Σχήμα κατά η πρός τό σημαινόμενον, ιδιαιτέρως δε καί
■Σχήμα κατά τό Συνώννμον, όταν τό έπόμενον, έπί τών ά-
ναφορικών μάλιστα, έκφέρηται διά λέξεως έτερογενοϋς μεν
καί ετεραρίθμου πολλάκις τής προηγουμ,ένης, άλλά συνωνύμου
κατά τι άλλο* νεφίΛη άμφιδέδηκε κυανέη, τό οϋποτ έρωεΐ
(Όδ. Μ, 74)=ό, νέφος-

§• 6. Ούτω, καί όταν, προηγηθέντος τοιούτου τινός ούδε-
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τέοου, μειράχιον, π. χ. ,επηται έν τω έπου.ένω κώλω αυτόν
ν, εκείνον' ϊν^ όποτε έζέλθοι τό μειράχ·.ον είσαρπάσαιεν αυ-
τόν (Αυσ. Απολ. πρός .Σίμωνα §. Ί 1 )=-ον νεανίοκον ή τον
Θεόόοτον, ώς ώνορ.άσθη πρότερον το μ'είρ άκιον* εντνχω'ν δ
έγώ τούτον μ h' ούχ ήπτόμην τοϋ μειραχίον δ έπελαμβα-
νόμην' ούτοι ô έχεΐνόν τε ήγον βία χαί έμέ έτυπτον (αυ-
τόθι §- 37). : ' ' · · '

7. .Υπό τό κατά σύνεσιν ήτοι κατά το νοούμενον σχή-
μα δυνατόν νά άναχθή καί ή τών περιληπτιχών όνομάτοϊν
σύνταξις, ατινα, ώς είναι γνωστόν, καί αριθμού ενικού οντα,
συντάσσονται πληθυντικώ ρτ.ματι (σ. 12, §. 11.Χ 12)' τό
πλήθος ίπεΰοήθησαν ( Up. θ . 23). -—ό άλλος στρατός ά-
πέΟαινον (θ. Δ', 32). — to στραιόπιάον άνεχώρουν (Θ)'
διότι καί έν ταύταις επικρατεί βεβαίως ή xar' εννοιαν σύν-
ταξις Αθηναίων το πλήθος οΐονται καί ούχ ισασιν (Θ)·=
οι πολλοί όί'ονται. —r ô άλλος στρατός άπί&αίνθ}-= οί άλαλοι
στρατιώται άπέβαι\ον.

8.. Το αυτό ί<^χύει πε^ί τών στ ράτευμα ενθύνοντας
(Εύρ. Εκ. 38), τον ο τ όλον πλεόντων (Δ. Με;<)\ μ ς- ), καί
άλλων τοιούτων, ομοίων όντων τν,Τς ανωτέρω (§. 4). Οταν
δέ τά περιληπτικά ταυτά ονόματα, κατ' ονομαςνκήν οντα καί
μετοχικόν έχοντα προσδιορισμό'/, φ.έρωνταί ώς υποκείμενον
προς ρτ.μα, τότε δυνατόν ά. ή μετοχή να ήναι άριθμοΰ πλη-
θυντικού καί το ρήμα ώσαύτως πληθυν-τ-ικ6υ* Τ{ οίαν έλό\ τ ες
çô ος Αργείων θεοΐς λάφυρα ταϋτΛ έπασσάλευσαν (Αίσχύλ.

58f)" δυνατόν' β', της μετοχής πληθυντικής ούσης, τό
ρήμα \ά ήναι ένικόν'στρατός έχθάντα πάς ήσχάζετ ομνύν-
τ ες βλέπειν τόν Αχιλλέα πάλιν (Σ. φ. 356). —■ όχλος ή-
θροίσθη, θαυμάζοντ ε ς και ίδίϊν βουλόμενοι (Ξ. Έλλην· Α ,
δ', 4 3). δυνατόν" γ', τής μετοχής ενικής ούσης, κατά το ονομα
είς δ αναφέρεται, τό ρήμα νά ήναι πληθυντικόν" ό δήμος
Συνιστάμενος χαί άναθαρσήοας έπέθεντο (Θ, Ι', 82)' δυνα-
τόν* δ . πολλών ούσών τών μετοχών,· ή μία νά ήναι ενική, ή
άλλη πληθυντική καί τό ρήμα πληθυντικόν' ό δήμος λαθών
τό σαφές, καί δεινόν ποιούμενοι. . . , τόν μέν μ ην ν τήν e-
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λυσαν, τούς δε καταιτιαθέντας, χρίσεις ποιήσ'αντες, τούς
μεν άπίκτζιναν, τών δε διαφυγόντων θίνατον χαταγνόντες
επανεϊπον άργύριον τώ άποκτείναντι (θ. <τ, 50).

Β. Σχη'/ζα 'Αττr/Jov η 'Αττική Σύνταξις.

§. 9. Σχή <α άττικόν η άττική σύνταζις καλείται ή καί
τοις άρχαρίοις γνωστή πλοκή του λόγου, καθ τ\ν ούδέτερον
πληθυντικον υποκείμενον συντάσσεται ένικώ ρήματι* χαχοΰ
γάρ ανδρός δώρ όνησιν ούχ εχει (κύρ. Μηδ. 518). — τά
χαλώς ευρυμέν έργα τω λόγω μηνύεται (Σ· Κ. 1188). Ού-
τως έλεγε καί ό ολίγον γυναικάρεσκος άοχαϊος κωμικός" διά
τάς γυναίκας πάντα τά κακά γίγνεται (Μ.).

§. 1 0. Hap' ΓΟμήρω καί παρ' "ίωσιν άπαντάται μέν το
τοιούτον' χαί το τ ϊπιιτα νοιιόνδ' έζέσσυτ ο άρσενα μήλα
(Όδ. 1,438)' άλλά δέν ήτο σταθερά χρησις ενίοτε οέ έν τω
αύτώ κώλω απαντώνται αμφότερα ι αί συντάξεις* δοϋρα σέ-
σηπε νέων χαι σπάρτα λέλννται ('Ιλ, Β, 135). Παρ 'Αττι-
κοί;, τουναντίον, εγ;νε σταθερά ή τοιαύτη χρήσις μετά ολί-
γων έξαιρεσεων.

§. 11. Αί συνηθεστεραι εξαιρέσεις είναι όταν το υποκεί-
μενο' σηχαίνη εμψυχον* τά τέλη τών Λακεδαιμονίων (=οι

έν τοΐς πράγμασιν ύπίσγοντο αΐτοΐς (Θ. Α', 58).-rd μει-

ρίχια διαλεγόμενοι έπιμέμνηνται Σωχράτονς (Πλ. Λάχ.
1 80).—μοσάδε μεν μετ Αθηναίων έθνη Ιστράτευον (Θ. Ζ'.
58), κτλ" καί δεύτερον όταν αναδεικνύεται ή έννοια τών κα-
θέκαστα' τά μειράκια κατεφρόνησαν ( ϊσ. Παναθην· ϊ! ), ή
όταν έξαίρηται ή έννοια της έκτάσεως πολυμ.ερών καί ή τή;

πληθύος' βασίλεια ήσαν (3. 3Αν. Α', β', 23).-καί ύ.χοχω

ρούντων φανερά ήσαν καί ίππων καί άνθ ρώχων ϊχνη πολλί
(3 'Αν. Α , ζ , 17). Αλλά καί ταϋτα δέν είναι γενικά* έν τώ
πρώτω μάλΐ7* παραδείγματι παρ1 άλλοις φέρεται ύπέσχετο.

* §. 12. Έάν δεχθώ/εν ώς άληθινήν τήν γνώμην οτι οί
'Αττικοί μετεχειρίζοντο τήν περί ής δ λόγος σύνταξιν, θεω-
ρούντες το ύπο τοΰ υποκειμένου σημαινόμ.ενον ώς σωρόν πραγ-
μάτων τότε πρέπει να είπωμεν οτι καί ή σύντάξις αυτή ά-
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νάγεται ε·ς το χατά τό νοουμ,ενογ σχήμα διότι τό εζορύττοι-
ζο αν σχακζόμενα zà ψντά (Ξ. Οίκ 1Θ', δ') = ιξοούττοιτο
άν ô σωρός τών φυτών" έςαίρετα δε αρμόζει τούτο εις τα Q-
μ/ηρικά δσσα ζε φύλλα xai άνθεα γίγνεται ώ; y ('ΐλ Β,
467)" διότι "^αριστώσιν άτειρον πλήθος φύλλων καί ανθέων,
άλλ άνευ ατομικής διακρίσεως.

Γ'. Σχήμα Πινΰαριχον νίτοι Βοιώτιον.

§. Ί 3. Πινδαριχον ήτοι βοιώτιον σχήμα καλείται εκείνη
ή πλοκή του λόγου, καθ ήν, εναντίον τή; κοινή; συνήθειας,
ύποκείμενον πληθυντ«κόν, αρσενικού ή θηλυκού γένουί, συν-
τάσσεται μετά ενικού ρήματος" μελιγάρυες ύμνοι ύστέρων
άρχαί λόγων τέλλετα.ι (Πί<δ. Όλ. 1', 5, Β'), — άχεΐται τ
όμ<ραί μελέων σνν αύλοΐς, άχεΐται Σεμέλαν ελιχάμπιχα χο-
ροί (Πίνδ. Λιθνρ. Γ', *Λποσπ.)·

§. 4 4. Εκτός τών ανωτέρω, έν στίχο) 1022 τής Σοφο-
κλέους 'Αντιγόνης αναφέρει ό Τρικλ'.νιος και ιό εξής έκ τοϋ
τετάρτου τών Πυθίων, οτίχω 57* ή ρά Μήδειας έπίων στίχες,
έκλαμ-βάνών τό ή =εφασ>ν, ότερ 5 Σχολιαστής ούτως ερμη-
νεύει « εφη ή τ ή; Μηδείας στιχομυθία* συνήθως δε ο Πίνδα-
ρος πληθυντικοΐς ενικά έπήγαγεν.» Κατωτέρω δε άλλος, ώς
φαίνεται, σχολιαστής* α ό δε νους' όντως είρήχασιν οί τής
Μήδειας λόγοι. »

§. 4 δ. Τό πινδαριχον ήτοι βοιώτιον σχήμα, άντίθετον ον
τής τών περιληπτικών συντάξεως, φαίνεται οτι ΐδίαζεν έξαι-
ρέτως ει; τήν βοιωτικήν ήτοι αίολικήν διάλεκτον" απαντάται
ομως καί παρ' Ομήρω ενίοτε έν τοϊ; υμνοις* ώς tardai δε
χδμαι χαζενήνωθιν ("Τμν. Λήμ. 279), καί παρ* 'Ησιόδω καί
παρ' 'Ηροδότω. Παρά δέ ΑττικοΤς μάλιστα μετά τών έστι
καί ή y, προτασσομένων τοϋ λόγου" εστι γάρ εμοι γε καί βω-
μοί (Πλ. Ενθνδ. 302 ).— ή ν δ άμφίπλιχτ οι χλίμαχες
(Σοφ. Τρ. 520).

Δ. Σχη/λα καθ' ολον χοά μέρος.

§. 16. Σχήμα χαθ' όλον χαί μέρος, όπερ, συντομίας χά-
ριν, καί ομοιόπζωζον έν μέρει δυνατόν όνομάσαι, καλεΐτοκ
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πλοκή λόγου, καθ ην, τιθεμένου πρώτον τοϋ όλ^ου, όμοιοπτώ-
τως έπειτα ποοσ τίθεται καί τό μέρος έ<ρ' ού καθ αυτό ή έ-
νέργεια πίπτει. Γίνετα·. δε τούτο' ά. κατ ονομαστικής" ο .
κατά γενικήν' γ'· κατά δοτικήν" δ'- κατά αιτιάτικήν.

Α'. Ιίατ ονομααπν.τ,ν.

§, 17. Κατ' ονομαστικήν γίνεται το σχήμα τοϋτο επί τών
ονομ,άτων έκαστος, έκάτερος, ^ràc, άΛΛος, άΛΛος άΛΛοθεν.
έν οίς, τιθεμένου τοϋ όλου ώς 6ποκε.:μ.ένου τής προτάσεως,
έπεται κατά τήν αυτήν πτώσιν τό méoo.c, έςυπονοουαένου

} ι ι '7 ·' .

τοΰ ρήματος κατ άναλογίαν' oî Ji κΛήρον έσημήναντο έ-
καστος ( I. Η. 175) = ούτοι δέ έσημήναντο κλήροι, εκ-ας?ος
δηλ., έσημήν ατο τόν .εαυτοΰ κλήρον. -— οί.όε Λόγους re J άτ-
ι or ζ ες έκαστίς περιεργόμεθα (Πλ· Αημ. Φ. Α, ι ς: ).

§. i8. Σημειωτέον όε ενταύθα" ά. ότι. π»ρζλε'.πομ,ένου
πολλάκις τοϋ γενικού ύτοκειμένου, μένει ώς υποκείμενον τοϋ
όλου τό υτοκ:ίμ:\αν τοϋ μέρους, αλλά κατά πληθυντικό ν α-
ριθμόν' Jιεάίδρασκον ήδη έκαστος έ.τι τά εαυτού, ρουΛόμενος
τά όντα έκ.τοδών rrοιιΐσθαι (S. Κ. Π. Γ', ά, 3)= οί'Αρ-
μένιοι διεδίδρασκον άπαντε·,, έκαστος δηλ; διεδίδρασκε, βου-
λόχενος, κλ. — ήρώτων άΛΛος άΛΛο (Πλ.) — ?)σπίζοντο άΛ~
Λος άΛΛοθεν (θλ. Χαρμ. 153 ) = ήσπάζοντ.ο πάντες, ο μεν
δγ]λ. ήσ~αζετο ές ενός. 5 δ' ες άλλου μέρους- β', ότι πολλά-
κις, τό ρήμ.α? καίπερ τοϋ νενικοϋ υποκειμένου πληθυντικού
οντος, πρός -τό* αριθμόν -τοϋ μερικού ύποκειαένου ελκόμενον,
τίθεται ενικόν* oyroi . . . ,άΛΛος άΛΛο Λέγει (Ξ. Ay.
Β, ά, 15). — πάντες âè ούτοι κατά έθνη έν χΛαισίω χΛήρει
άνθρωχων- εκαστον έθνος ε.τορεύέτο (αυτόθι Α, ή, 9).

ο. Κατά ysvr/tïjy.

§. Î9. Κατά γενικήν γίνεται τό καθ' o'Jor μέρος σχή-
μα, όταν τεθέντος του όλου κατά γενικήν, επήται καί τό
μ.έρος κατά τήν αυτήν πτώσιν' εί μεν γάρ τοϋ παιόος τοϋ
αού τούδε, έστεώτος έν τοΤσι χροθ νροισι, ραΛών τνχοιμι
μίσης τής καρδίης ( Hp. Γ'", · 35/=τύχοιμι τοϋ παιδός, τής
μέσης καρδίας δηλ. πλοκή αύτη διαφέρει τής διπλής γενι-
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κης ήν ενίοτε δέχονται, ενεργητικώς τε και παθητικώς, τά
ονόματα, ώς Ίστυ-χΖος ύπέδυνε την τών 'Ιώνων ήγεμόνίην
τοϋ xpoç JαρεΖον πο.Ιέμου ?Ηρ. ς, 2), καί της άλλης πλο-
κής κατά τήν περίστασιν δταν η μία γενική έςαρτάται της
άλλης, ώς ό· τών τοϋ βά,σιΛέως ιππέων στρατηγός, περι ών
καί έν τοις έμπροσθεν'διελάβομεν' σμολογητέον δμ'ως ότι δέν
είναι αδύνατον καί το ανωτέρω παράδειγμα νά έκληφθή κατά
τον αυτόν τρόπον* τύχοιμί μέσης καρδίας τοϋ παιδός, :η κχί,

τοϋ παιδός έστεώτος, τύχοιμι μέσης καρδίας αύτου.

' 1Τ ' \ r

y . ilατ.α ο οτr/,ηνβ

20. Το κατά δοτικήν όμοιόπτωτον γίνεται μάλ'.στα ετ.ί
αντωνυμίας, οτε δηλ. πρός ταύτη τίθεται καί ονόματος δο-
τική πρός άκριοέστερον προσδιορισμον τοΰ γενικώτερον έκ-
φοασθέντος' εν τ άρα φϋ χειρί (Ίλ. Ζ, 253, καί άλλα^οΰ)—
τόν ρά οί εμΰα.Ιε χερσίν (Ίλ. 3 218). — ôV -(-κόσμον) σφ\
Ζευς γένει ώπασεν (Πίνδ. ΌΛ. 11 83).—χεΛαινώπιν <)' επί
οί Υ.εφέΛ'αν. άγκν.ΐω κρατί κατέχευας (Πίνδ. Πυθ. λ, 7).
Ούτω καί παρ ?Η:οδότω (Β', 18) μαρτυρίει δέ μοι τη γνώμη.

ο'. Κατ. αίτιατικην.

§. 21. Κατ' αίτίάτικήν γίνεται, οταν ώσαύτοο'ς τό μέρος
επηται κατά τήν πτώσιν ταύτην, καθ' τ,ν προ'τάσσετβι και τό
δλον' ΕκτοραL δ αίνόν άχος πύκαοε φρένας άμφιμελαίνας
( Ιλ· Ρ, 7 3). Ητον βέβαια δμαλώτεοον καί εύσυντακτότερον
νά τεθή τό δλον κατά γενικ-ήν' δ νους όμως ευρίσκει εύχ.ολώ-
τερον νά συνδέση Ομοιον π ρός ομοιον κατά τήν έξωτερικήν
μάλλον σχέσιν ή κατά τήν έσωτέρικην ουνάφειαν. Κατά τόν
πρώτον τρόπον ήθελεν είναι αίνόν άγος πύχασε τάς φρένας
τοϋ Εκτορος, κατά τόν νυν τρόπον είναι αίνόν άχος πύκα-
σεν *Εγ.το{ α, ràç φρένάς δηλ. αντοϋ. Τοιαΰτα είναι τά βίΧ-
Λειν τινά ςήθος, μέτωπον, μετάφρίνον.— τόν δ* άορι π.Ιήζ
αυχένα ( Ιλ. Λ, 240), κτλ. Ενίοτε δέ καί κατά δοτικήν
έκφέρεται τό δλον' δάκε δε φρένας Εκτορι μύθος (Ίλ. Ε',
493! "ίδε καί Όδ. Σ, 88).

§. 22. ΓΗ τοιαύτη κατά δοτικήνκαί αίτιατικήν δμοιόπτω-
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τος πλοκή τοΰ λόγου (διάζει μάλιστα τοϊς έπικοΤς, απαν-
τάται όμως ένίοτε καί παρά τοϊς δραματικοί; των Αττικών*
πρόχειρον βϊτι σοι, τίχνον, πάρα ζίφος χειροΐν, πάταζον
εις άκρον πόδα (Σ. Φ. 747)=ει πάρεστί σοι, ταίς χβρσί δηλ.
-—μέθες με, προς θεών, χείρα, φίλτατον τέχνον (Σ. Φ.
1301) =καί rir άρθρβι κείνος ένζεύζας ποδοΐν (Σ· Τ. 7 4 7).
Τοιούτον δε φαίνεται χαί ιό συ μ* εζ όδοϋ πόδα χρύψον
κατ άλσος, (Σ. Κ. 4 4 4), άλλ' αντί νά άναλυθή ν.ρύ^τον με
■ κατ άλσος, τόν πόόα μου δηλ. ορθότερον αναλύεται άγουσα
πόόα μου (?) πόόα έμόν) έζ όδοϋ κρύψον με χατ άλσος.
'Ωσαύτως καί τό (Εύρ. *Εκ. 812) ποι μ' ύπεζάγεις πόόα ;
Σπανιώτερον δέ τό σχήμα τοΰτο παρά τοις πεζογράφοις' ώ-
κνουν Ιπανερέσθαι μή σοι έμποδών εΐην zfi επιδείξει (ίΐλ.
Ίππ. Έλ. 36 ί).

§· 23. Τό αυτό όμοιόπτωτον συμβαίνει καί Ιπί τών επι-
μερισμών, έπί τών λογικών δηλ. διαιρέσεων ενός τίνος όλου,
οτε άντι νά τεΟη τό όλον κατά γενική-, ώς ήτον ή φυσικω-
τέρα πλοκή, οίον τών όντων τά. μεν ècp ήμιν, τά âè ούχ ε<ρ
ήμΐν ( Επίκτ.), τίθεται όμοιοπτώτως τοις μέρεσι" τάδέ άοϋρα
άλλα μεν πίγεν ,...·. πολλά δϊ χαί έν γαίη ϊσταντο
Πλ. Δ. 5 7 I).—οίκίαι αί μέν πολλαϊ πεπτώκεσαν, όλίγαι
όέ περιήσαν (Θ. Α', 89) Πιρί άλλ^ν τινών σχημάτων ί'δε έν
τώ ε-ομένω κεφαλαίω.

--^TmTgÇrS-iJBHra^—

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΑΕΎΤΕΡΟΝ. .

§. 1. Είτε τά ιδιώματα έκληφθώσι συνώνυμα τοις σχή-
μασιν, ώς παρά πολλών γίνεται, ειτε θεωρη^ώσ;ν ώ; γένη,
υπαγομένων ύπ αυτά τών ανωτέρων καί άλλων παρομοίων σχη-
μάτων, ζ\ίλι καί ταΰτα πάντοτε οίον συγχωρητή παράβασις
της κανονικωτέρας καί τυπικωτέρας πλοκής. Ύπό τήν δευτέ-
ραν ταύτην εποψιν θέλομεν έςετάσβι δια βραχέων τά εςής τέσ-
σαρα γενικώτερα ιδιώματα τής Ιλλνινικής γλώσσης, τήν Ελ-
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λειψιν, τον Πλεονασμόν, τήν Ελξιν ή Εφελζιν καί τό.
Αναχόλονθον, συμπεριλαμβάνοντες καί τά υπό ταύτα υπα-
γόμενα σχήματα·

Α . Περι Ελλείψεως και τών ύπ αύτην
υπαγομένων Σχημάτων.

Τό ονομα δεικνύει τήν φύσιν τούτου τοΰ ιδιώματος
Πολλάκις δηλ. ομιλούντες καί γράφοντες παραλείπομεν λέξιν
η λέξεις αΤιινες διά τήν άκρίβειαν έπρεπε νά τεθώσιν, αλλ' ό-
μως, καίπερ παραλειπόμεναι, ήτοι διά τήν συνάφειαν ευκό-
λως έν%οοΰνται, ή διά τήν συχνήν χρήσιν κατήντησαν γνως-αί,
εις τήν δε"ΐνα ή δείνα περίστασιν, επί ταύτης η εκείνης τής
σημασίας άκριβαί τιθέμεναι, ώς τόσοι τεχνικοί ooor. Τοϋτο
καλείται *Ελλειψις.

§. 3. Εν άρχγί τοΰ παρόντος πονήματος έπραγματεύθημεν
περί ύπαρκτικής καί συνδετικής στμασίας τοΰ είναι. 'Εν τω
τοΰ Μενάνδρου (θεοψορουμένη) έπιιν άποθάνης, ανθις έζ
αρχής εσει* εσει δ ο, τι βονλει, κνων, πρόόατον, τράγος, άν-
θρωπος, ίππος, τό μεν πρώτον τίθεται καθ ύπαρκτικήν εν-
νοιαν=υπάρξε:ς, όθεν Ιν αύτώ περιέχεται τό κατηγορούμε-
νον, τό δέ δεύτερον κατά συνδετικήν. Ούτω κατά τήν ποώ-
την" αντίχα βοή ήν (θ. Γ', 22).—τών άρθώς δοθέντων ά-
(ραίρεσις ονχ εστίν (Πλ. Φιλ. 19)—λειτονργήσουσιν, άν περ
■ή πόλις γ, πολλοί. Ούτω καί νόμω τά πάντα γίγνεται (Γν).

§.· 4. Τοιαϋτα προσέτι μ.ετ' άλλων καί τά ημέρα ην, ώς
χαϊ ημέρα έγένετο (θουκ. Ζ'. 81)—ήδη δέ ην οψέ (Θ. Α, 50).
Ον τω γ.αι ννζ έν μέσω, xai παρήμεν τή νστεραία είς τήν
Ιχχλησίαν (Αισχ.) κατά παράλειψιν ουχί συχνήν έν τώ παρα-
τατικώ. 'Εκ τούτου μετά τοΰ είναι καί γίγνεσθαι τίθενται
καί τινα επιρρήματα έξηγοΰντα τήν ποιότητα αύτών τό ού-
τως ή άλλως είναι καί γίγνεσθχι. Ως λοιπόν λέγεται καλώς
εχει, ούτω καί χαλώς έστι, χαλώς γίγνεται, κακώς, ορθώς,
κτλ. Τοιαϋτα μεταξύ άλλονν είναι καί τά ορθώς έστι τών
νέων πρώτον έπιμιληθήναι, όπως έσονται ότι άριστοι (Πλ.
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Εόθ· 2).—καΛώς εσται, ήν θεός (—·)·—ο#Γω

γοιτο κακώς τη πόΛει [Δ ).

§. 5. Διάφορα δέ μετ άλλων καί τά έςής' χθ)ρ\ς ή τοΰ
ποιεί ν τέχνη καί του χρήσθαι (Πλ. Εύθ. 28) . — έωρα οίος
ό χύνδινος και ως ίγγύς ήδη ήν (θουκ.) Ουτω καί ούκ αν
γένοιτοχωρίς έσθΛά χαί κακά (Εύρ. Αποπ. Αιόλου). — ή βοή
ΐζΛείων τε έγίγνετο καί έγγύζερον (Ξ.)" διότι εν τούτοις τα
επιρρήματα, ώ; άκλιτα, επίθετα έπέχουσι τόπον κατηγορου-
μένου, αντικειμένου, ή προσόιοοισμοΰ, καθάπερ μετ άλλο^ν ο-
μοίων καί το α-^c κόρης σης θάνατος (Εύρ. Εκ· 394) -α-

Λις ή παρούσα συμφορά (Εύρ. Αλκ. 335).—-Λύπης α.Ιις έ-
χων έλήΛυθα.— ίίΐς δέ Λύμης (Εύρ. Έκ. 59δ. î 105).

§. 7. Αυτόθι παρετηρήσαμεν ότι έπί . τής ύπαρκ.τικής ση-
μασίας σπανίο); γίνονται παραλείψεις, άπ εναντίας έπί τής
συνδετική;' ούτως εί'δομεν ότι παραλείπονται μέν καί άλλα,
συχνότατα δε έκ τών μερών τής απλής προτάσεως τό συν-
δετικον. 'Αλλ^ ουδέν ήττον καί είς τό ουκ άγαθον ποΛνκοι-
pavbj καί είς τό άριστον μεν ϋδ&ρ, κτλ, καί ή Οέσις τών
μερών είναι τοιαύτη, καί τοιαύτη ή σχέσις τών εννοιών πρός
άλλήλας, ώ σ - ε ούδεμ.'αν δυσκολίαν άπαντα 5 νους ινα έν-
νόηση ότι το εν είναι κατηγορούμενον τοΰ άλλου, καί ότι
τά άνο)τέρω==ούκ αγαθόν έστιν ή πολυκοιρανία, καί = τό
ύδωρ εστίν άριστον κτλ. (σ. 4. §. /2—). Συ /ηθέστατον, δέ.
τοΰτο έπί τών γνωμικών, οποία πλείστα ο-α και. μάλιστα
ύπάρχουσι παρά τοΤς ποιηταϊς". Ούτω παρ' Ομήρω είς οιωνός
άριστος άμύνεσθαι περί πίτρηο, ούτω παρά Μενάνδ^ω ιί-υ-
χής μέγας χα.Ιινός άνθρώποις νοΰς, κτΛ.

6. 'Επίσης παρετηρήσαμεν ότι, έπί ώρισμενων περιστά-
σεων, καί τό υποκείμενον καί τό κατηγορούμενον καί τό
άντικείμζνον δυνατόν νά παραλειφθή. Ούτω δέ καί έπί με-
τοχής* έπιπίπτων (Δημοσθένης) τοις "Άμΰρικιώταις ετι έν
■ταΐς ενναΐς (Θ. Γ', 112) ούσοι δηλ. — οί δέ 'Αθηναίοι τους
πρώτους φνΛακας, εύθύς διιφθείρούσιν έτι έν ταΐς spy αϊ ς..
(Θουκ. Δ', 32), οντάς δηλ.—ώς έμοΰ μόνης.. πέΛας (Σ. Κ.
83) ούσης δηλ--ών υφηγητών (Σ. Τ. 966) ό'ντων δηλ. fQ-
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σαύτω; καί ολόκληρος πρότα'σις είς κόρακας (ερρε),—πρός σε
γονάτων (ικετεύω, κτλ.· σ. ο, §. 15-—17, σ. 6, § 18—20).

Ούτως où ^ orts==ou λέγω οτι.—μή ότί=υ.Ύ) εί'πο) ότι__όπως

άνήρ εσει='όο<χ. τίνι τρόπω εσει άνήο.—ό'.τωζ1 'ίσέσθε άνδρες
άξιοι τής έλευθερίας ής κίκτησθε (2. Α\·. Α', ύ'. 3)—o~o>c
YfÎC ('Αρφ. Βατρ. 7.)—πρόσεχε μή το ειπης ("ΐδε σ.
20ο §. 15—20, καί σ. MO §. 20).

* §. 8· Εκ τής συχνής δε καί ώρισμέντ.ς χρήσεως κατάντη-
σαν οχι μ-όνον εύληπτα πολλά επίθετα άνευ ούσι«ς·ικών τι-
θέμενα, άλλά σχεδόν κατέλαβαν τον τόπον αύτών. Ούτω λέ-
γομεν τή νστεραία, κατά γε τήν έμ.ήν, δεξιά, διάμετρος,
κτλ, μόλις εχοντες χρεία ν να υπενθυμίσωμεν ότι τό πλήρες
c ν τούτοις είναι ή<±ερα, γνώμην, χειρ, γραμμή, κτλ. Ούτως
εν μ.έν Ιλιάδος Σ, 22 λέγεται άυ.φοτέρησι χεμσϊν ελών . · . ,
εν "'Οδύσσειας Ε, 4 18 άυ.φοτέρησι χερσϊν επεσσνα.ενος, έν δε
'Οδυοσείας Σ, 28 κόπτων σμφοτερησι. Τινά δε κατήντησαν
οίον έπιρρημ.ατικά, έν μέρει μεν πρόχειρον ενόντα τό κατ'
αρχάς 'ι?ως άναπληρούμενον τό ούσιαστικόν, ώς από τής όσης
(θ. Α', Ί δ), μοίρας δηλ. διά πάσης (Θ· Α', 14) r?/c
(ίσως) δυσκολώτερον δε άλλοτε, ώς καινής (Θ. Γ', 92),
cîift κζνής (Θ- Γ', 1 3D) *arct μώ-ας (Θ Α', 32).'Αλλά καί
τεθέντος ότι ευρίσκεται ' ουσιαστικό ^ κατ άλληλα V πρός άνα*
πλήρωσιν, ηθελεν είναι Βεβαίως σ/ολαςνκώτεΰον "τού δέοντος
τΐ> ειπείν και γοάψαι, Jid κενής χειρός, κατά μόνας μερίδας,
καί εϊτι τοιούτον *

§. 9. Καί έν πολλοίς άλλοις έπί ώοισυιένων τινών πεοκτά-

Ύ w VI I '

σεων .γί/ονται παραλείψεις, εύληπτοι καταστασαι δ<.ά τε τήν
φ>σιν τής αύτών πλοκής καί δια τήν συχνήν χρήσιν" ώ φίλε
Φαιδρέ, ποΐ δη καϊ πόθεν ; (Πλ· Φαίδρ. ;Αρχ.)=ποι πορεύει
και πόθεν ερ/ει ; τοιαϋτα καί τά ήμέτερα πόθεν'·, πον καί
π0σα\ — άρτι, ώ Τεοψίων, ή πάλαι è£ άγρον (Πλ. Θ· αρχ.) ;
—άενρο παρά Σωκράτη (Πλ. Θ. 144) = εδώ έλθε καί κά»
θισον κτλ. — τί άλλο ούτοι (εποίησαν) ή άπεβούλενσάν τε
καί επανέστηταν μάλλον η άπέστήσαν — ένέπςησαν τα
πλοία, όπο); άπόγνοια ή τοϋ άλλο τι (ποιείν) ή ■■ κρατεί ν τής
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γής Δ', Γ', 39, 85). Συχνότατον παρά Πλχτωνιτό άλΛο τι
ι), ενθα ύποννοείται άνάλογόν τι εκ τοΰ tirât η ποιείν. 'Ενίο-
τε δέ καταντά ώς άπλοϋν ερωτηματικών, ώς άλλο τι η ό-
μολογοϋμεν (Πλ Γοργ. 450),=δμολογοΰμεν, ούκ εστίν ά-
ληθές ;

§. \ 0. Τοιαύτης φύσεως μετά πολλών άλλων είναι καί τά
εξ·?,ς" άλΧ ονπω περί τούτων (Δ/=ούκ εστίν δ λόγος, η ού
λεχτέον—άλλά μήπω τοϋτο (Δ· ειρήσθω).-—μή μοι μνρίονς
£érovç (Δ. λέγε).—νδωρ, νδωρ, ώ γείτονες ('Αρ· φέρετε;.—ά-
νεβόα τις τών ttrur βοήθεια (Πολν=£λθέτω δηλ. Και ταΟ
τα δέ καί -.à όμοια Ιν λίαν κατεπειγούσαις περιστάσεσιν, οτε
δ νους, σπεύδων είς το αποτέλεσμα, άρκηται είς μο\ον το
άναγκαιον, πάν άλλο ώς ^ερι-τον άποφεύγων, γίνονται πα-
ραλειπτιχά ε'ν πάσαις ταΐς γλώσσαις. Καί ίστορικαί δέ τού-
του ύπάρχουσιν αποδείξεις.

§ 11. Συνήθως το τοιούτον καί έπί τών άποφθεγμάτων*
μελέτη τό πάν—μηδέν άγαν. Ωσαύτ&)ς έπί τίνων στρατιω -
τικών παραγγελμάτων. Κλέαρχoc παραγγέλλει είς τά όπλα
(Ε.)—έχάλεσ αν έπί τ à όπλα. Έν τούτοις ύποννοειται το ίέ-
ναι, ώς εν τώ εγώ μεν είς τό βαλανεΐον βούλομαι ('Αφρ.)

ορθ-rir κελεύσας (Άφρ. δδον ιέναι). Ούτω δέ καί χατω τά
δόρατα (κλίνατε, ή τοιούτον τι)* πλήρες δέ τό ανωτέρω έκ-
φέρεται παρά Ξενοφώντι (Κ. Π. Γ', β', 2)* ιτε έπι τά όπλα.

§. 4 2. Ωσαύτως έπί τίνων, οίον παροιμοιούδών γενο,*ένων
φράσεων* γλανχ είς Αθήνας ( πεμπειν δηλ·) — έζ όννχος rSr
λέοντα (γινώσκει)*—ΐππον είς πεδίον (άφιέναι) — έν πίθφ
τήν χεραμείαν {μανθάνειν). Καί έν ταϊς επιγραφαΐς* Φίλιπ-
πος τοις σννίδροις χαίοειν (λέγει).— !σοχράτης Φιλίππφ
χαίρε ιν.Βασιλεύς Μαχεδό, ω> Φίλιππος Αθηναίων τή Βου-
λή χαί τώ δήμω χαίρειν. — οί σύμμαχοι άριστεϊον τρ Αθηνά
(dvédr,y.<xv) οί σύμμαχοι τόν δημον άνδραγαθιας ενεχα xai
διχαιοσύνηο. Δ· (έστεφάνωσαν).

§. 1 3. Ελλείψεως είδος είναι καί ή άττ,οσιώπησις, έν ^
ο ήρχισμένος λόγος, διά διαφόρους αιτίας, κάί πάντοτε επί
ρητορικί) σκοπώ, διακόπτεται* εί μέν δώσονσι γέρας Αχαιοί
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(Ίλ. Α, 1 35), ένθα επρεπε ν* άνακολουθήστ,' χα.Ιώς 'έχει, παυ-
σομαι τι άλλο τι ομοιον, αλλ δ νοΰ; σπεύδων εις τδ tv τω
δευτέρω κώλνω σπουδαιότερο^, πχρα/'είτει τήν άπόδοσιν τοΰ
πρώτον. Ωσαύτως παρά Ξε\οφώντι (Άν. Β', λ', 15)·
συ τι έχεις, ώ Μηάόσαδες, Λέγειν' ειδεμή, ημείς π^ος σέ
έχομεν. — xai ην μεν ζυμό^-ή χείρα' εί âè μή (Θ. Γ', 3)*
'Αλλά καί δλο^ς άποσιωπωμέννυ τοϋ δευτέρου κώλου* rtv c' ε Λ ω
οτέ (2. Κ. 8 10).—xai μην, αν σε Λρ.δω Άίτέ (Αουκ. Νεχρ.
ΑιαΛ. κγ ), καί παρ ήμΐν α/ c£ πιίσω. Διά ούτου δε δ ε-
παπειλούμενος φαντάζεται τήν συνέπειαν βαρυτέραν.

§. 14. Επειδή έν τούτοις αποσιωπάται ή άπόόοσις, διά
τοϋτο ή πλοκή αύτη καλείται Σχτμα Λνανταπόδοτον, συ-
νηθέστατον ον παρ' 'Αττικοις (' J δε ΞΙ. Κ. IJ. Β', Ζ', 22 Άπομν.
Γ, θ', Η. Πλ. Πρωτ. 325 Γ/οΛ. Θ', G75, κτλ)' όθεν παρά
το"ϊς γραμ,ματικοΐς λέγεται àrrivo/· χαί το άνανταπόδο-
τον (Γρτ,γ. Άορίνθ. ). Άμφισβγ.τοϋσι δέ περί άλλο>ν τε κ»ί
περί τοϋ (Ξ. Ζ', ά, 3') δοχιϊ είπιϊν ότι ήμεΐοχνδεν
βίαιον ποιή^οντ^ς παρεΛηΛνθαμεν ( ις ΐ ην π όΛιν, άΛΛ ην
μέν δυνώμιθα nap υμών άγαθόν τι εύρίσχεοθαι εί δε μή,
κτλ' έ>θα τδ ην δνιώμεθα οί ρέν ώς έν -αρε^θέσει δέχον-
ται=ΐνα. ιόωμ.εν εί, κτλ. οί δέ εις τά άνανταπάδοτα έ'λ/.ου-
σιν* ούτω καί τδ θονκυδίδειον (Δ', 13) ην μεν άντεχπΛεΐς
έθέΛωσι σφίσιν είς τήν εύρυχωρίαν, ε\6α ώς άτ.οδ^σιν δυνα-
τδν έννοήσαι τό ώς έν ταύτη (τη εύρυ^ωρ'α) γανμαχήσοντες
ή ίνα νανμαχήσωσιν.

4 5. Τδ άντίθετον τοϋ προηγίνμένου εί\ε ô δυvr.tiχάς
Λόγος, άποδοσις ών τοϋ νποθετιχοϋ Λόγον, κατά παράλ^ειψιν
τής ευκόλως έννοουμένης προτάσεοις' βονΛοίμην ά>-=βουλοί-
μην άν, εί δυναίμην.— ήδέως αν ήχονσα=τ^έωζ civ ηχούσα,
ει έξήν, zl έλέγετο,—ούδ αν εις άντείποι (Δ.) —ήδέως αν
έγωγ' έροίμην (Δ.—νΙδε σ. .1 02. § 21 καί σ. 230. §. 14).

§. 16. 'Ως δε διαφέρει τής αποσιωπήσεις ή έΛΛειψις καθ
δ τι ή μέν πρώτη γίνεται διά ρητορικόν, ή δέ δευτέρα διά
γραμματικδν σκοπόν, ούτω διαφέρει κατ άλλον λόγον καί
τής βραχύ Λογίας-

17
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§. 4 7. Βραχυλογία ιδιαιτέρως παρά τών νεωτέρων φιλο-
λόγων ονομάζεται είδος ώρισμένον έλλείψεω;, έν ω παρίστα-
ται μεν . οιον έλλεΐπόν τι, ώ; έν τη κυρία èd.leÎxjrsi, όπερ έ-
πρεπε, κατ' άκριβολογίαν κχί πρός ολοκληρίαν τοΰ λόγου, νά
τεΟη, άλλα μόνον κατά τό φχινόμενον, άλλως λανθάνον έν τοις
ήγουμένοις, ή επομ.ενοις, ήτοι αύτό τούτο ήσύστοιχοντή ρίζνι
της λέξεως, διάφορον μεν κχτά σχηματισμόν, συγγενές δέ
κατά την εννοιαν, ενίοτε δέ κχί όλως διάφορον ή και τό άντί-
θετον, επομένως αύτόθεν κατ' άνχλογίαν πχραλαμβανόμενον.

§. 18 Κχτά τόν πρώτον τρότον ή αυτή λέξις άπαξ τε-
θεί ;α πρέπει νά έννοήται δί;" akar θεού μοι δ ωχ. ϊν* âr
JàGoi μ v.troç (Εύρ. "iwrt, 315)3Ζαπαν θεοϋ δώμ' ές-ί μοι
δώμα.—(ριΛόάογον δε χρήμα θηΛειών έφυ (Εύρ. Φ. 206)=
το χρήμα τών θηλειών έφυ φιλόψογον χρήμα. Εις ταϋτα ελ-
κει δ Ερμάννος καί τό (Σ. Φ. 81) ά.Κί ηδύ γάρ τοι χτήμα,
τ7\ς νίκης Ja6εΐν=^υ κτήμά έστι τό κτήμα τής νίκης λα'
βειν. Καί εν τούτοις μέν τό υποκείμενον παραλαμβάνεται έκ
του κατηγορουμένου, έν δέ τώ επομένω παραλαμβάνεται τό
κατηγορούμενον έκ τοΰ υποκειμένου" tcr^t γάρ έζ έμεου τά
ποιεύμενα ύπο M/?<jW (Ίΐο. Il', 80)=ισθι εξ έμέο ποιεύμ.ενα
τά υπό Μήδοον ποιεύμενα.

§. 4 9. 'Ωσαύτως τό αύτό ρήμα είς τό εν κώλον τιθέμενον
εννοείται καί είςτό άλλο" ό μεν πεπραμενος νν τοϋ σίτου, ο
δε ένδον υποκείμενος (δ'. Φαίνιπ. γ ) .—κατά j-i^r έΛιυσαν
αυτού τήν γυναίκα, κατά δε τάτίκνα{ Ηο Θ , 5).—έπέχειντο
(οί Συρακούσιοι τοις 'Αθηνα'οις), καί μάλιστα τοις ύστάτοις
προσπίπτοντες, (Θ. Ζ', 70), δηλ. έπέκειντο τοις υστάτοις.
Καί Ιν τούτοις μεν παραλαμβάνεται ή λέξις έκ τοϋ πρώτου
κώλου είς τό*δεύτερον, άλλαχοϋ δέ, τουναντίον, έκ τοϋ δευ-
τέρου είς τό πρώτον, ώς ar^p γάρ άνδρα καί πόΛις σώζει.
πό.Ιιν. Καί πρόθεσις παραλαμβάνεται έκ κώλου εις κώλον* η
άΛός η επί τής γης ('Οδ. Μ, 27).—Χαρίτεσσί τ ε χαί σύν Α-
φροδίτη (Πίνδ.)—ούτε συ κείνων (τών τόξων) χωρίς, ου'τδ
κείνα σού (Σ. Φ. 1 1 5. "ΐδε καί ένστίχω 4 434). 'Ομοίως σύν-
δεσμος' ζώει ογ1 ή τέθνηχεν (Όδ. Β, 4 32).—έκάνταμήά-
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κοντά (Σ. Φ. 774 )=μ.γ1θ> εκόντα ρ. ή τ. άκοντα. 'Ωσαύτως
λέγουσα μηδέ δςώσα (Εύρ. Έκ. 334).— γή J* ονί)° ο£·-
ρανός ην ( Αρφ. "Ορν. 69 ί·λ.

§. 20. Και ολόκληρος λόγος ό προηγούμενος παραλαμβάνε-
ται έκ του πρώτου είς ιό δεύτερον κώλον. Ούτως, είπόντοςτοΰ
Σωκράτους ούχοϋν κακω υπερβάλλον το άδιχεΐν χάχιον αν
εΐη τοϋ άδιχεΐσθαι ; αποκρίνεται ό Πώλος δηλ ο ν δή οτι (Πλ.
Γοργ. 4 75)=δήλον δή ότι κάκιον άν ειη. Ούτως έπι τών υ-
ποθετικών λόγων το εί δε μή περιέχει έν saut ω όλόκληοον
προηγούμενον λόγων te μοι θέμις, θέλοΐμ άν, εί δε μή, κάρες
(Σ. Φ. 06 ΐ)=εί δέ μή θέμις μοι. Π τοιαύτη πλοκή τοΰ λόγου
καλείται Σχήμα àrtô κοινού, διότι ή αυτή λέςις ή ρήσις, ά-
πας τεθεΐσχ, εννοείται άπό κοινοΰ είς αμφότερα τά κώλα.

§. 24. Κατά τόν δεύτερον τρόπον γίνεται ή βοαχυλογία,
οταν έννοήται μέν ή αυτή λ^έξ'.ς, άλλά κατ' άλλον σχηματι-
σμό;; διάφοοον είς αριθμόν, είς πρόσωπον, είς ypovov, εις εγ-
κλισιν κτλ, ή είς πΆλά ομού-. cy τε Ελλην εί, κα\ ημείς
τοσούτοι οντες {£. Β', ά, 4 6)=καί ημείςr ϋλληνές έσμεν.

Ούτω μετά πολλών άλλων καί τό γ'ν'ωμικόν· χ^ΐρα ~>'ί~

.·ττ«ί, δάκτυλοι δε [ yίπτουσι) δαχτύλους. Έν τω τοϋ Θουκυ-
δίδου (Β', ! 7)' ού î)Vî r^r παρόνομον ένοίκησιν αί £υμ-
epopaï γενέσθαι τή πόλει, παραπλητέον τό δοκοΰσιν έκ τοΰ
προηγηθέντος δοκεΐ' τουναντίον δε παρά τω αυτώ Θουκυδίδη
ολίγον τι κατωτέρω (Β', 2 ν,), λέγοντι τό πεδίον τ εμεί ν καί
πρίç αυτήν τήν πόλιν χωρήσεσθαι, παραληπτέον τό έδόχει
έκ τοΰ προηγηθέντος έδόχουν—οί στρατηγεί έν άθυμία ή-
σαν, ότι ιιύτοΐς τοϋζό τε πρώτον άντεκεκρούχει και οί Ρη-
γΐνοι ούχ έθελήσαντες ξυστρατεύειν (Δ. ς·', 46)=καί οί Ρη-
γινοι άντεκεκρούκεσαν.=/^ί/ί7ί δέ όμοιοι τότε καϊ νυν εσμεν
(Θ. Α.', 86)=.<αί τότε 7/μεν και νΰν έσμέν.

§. 2 3. Τοιαΰτα είναι καί τά ώ μήτερ, ώς πράσσεις κα-
κώς, όσον περ. εύ πο'-ε (Εύρ. <Έχ. 56), ενθα παραλαμβάνεται
τό επρασσες.—συ μέν τιμής, ήμεΐς δέ ήσυχίας έπιθνμοϋμεν.
-—καί τοΐς γε 5Αθηναίοις βοηθεΐν, or αν ύπ άλλων, καϊ μή
αυτοί τούς πέλας άδικώσιν (Θ. ς*'. 79)=όταν ύπ' άλλων
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άδικώντα:. — οι (^Αθηναίοι) άρχειν τε τών άλλων άζιονσC
χαί έπιόντες τήν τών πέλας δηούν μάλλον ή ζήν έαυτών
όράν (Θ. Β ,„ Ί 1)=δράν δηουμένην. — ημείς δε εν ούδεμιοί
πω τοιαύτη αμαρτία όντες, οντ αυτοί ονθ ν μ ας όρώ>τες}
λέγομεγ ύμΐν (Θ. A", 78)=oôb ύμ.άς δρώντες έν τοιαύτη α-
μαρτία οντάς, — ουτε πάσχοντες χαχον ουδέν, ουτε μ/Λ-
Αουτ ες ( Ισ.)=μέλλοντες πάσχε ιν.

§. 2 3. Δυσκολώτερος ε ό τρίτος τρόπος της βρσχνλο-
γίας, καθ δν ούτ' ή αυτή <:υτε σάστο-.χος λέξις έπαναληπτέα
έκ τοϋ ενός εις το άλλον κώλον, άλλά κατά τήν εννοιαν μόνον
ουγγενής, εις ευρεσιν της οποίας πολλ.άκις πρέπει νά μοχθήοη.
δ νους" ώς ε'χάστω έργον προστάσσων ('Hp. Α , 11 4)=τώς ε-
κάστω ήρμοζεν.— άπέπλευσαν ώς εχαστοι και à πόλεις (Θ.
Α', 89)=ώς έκαστοι ε'ιχον πατρίδος, ουτ&)ς απέπλευσαν έκα-
στοι εις τάς εαυτών πατρίδας.

§. 24. Ουτω βέβαια καί τδ παρά Θουκυδίδη (A', U2) τό
Ji ναυπχόν τέχνης έστίν, ώσπερ χαί άλλο τι, ^αϋ or* /r—
Jéj^erai, orar τύχη, έχ πάρεργου μελετάσθαι, άλλά μάλλον
μηδέν έχείνω πάρεργον άλλο γίγνεσθαι' ενθα προ τού γίγνε-
σθαι έννοητέον τδ χρή, εκ τοϋ προηγηθέντος ένδεχεται κατ*
άναλογίαν π^ραλαμβανόμενον. — χαί βασιλεϊ έζεϊνχι άεί επί
τούς αύτοϋ (=αυτόθι, έν Ασία) λυπηρούς τους έτίρους επάγειν
(Θ. Η , ί6)=έ£εϊναι εφη>, έκ τοϋ προηγηθέντος παρηνει
παραλαμβανόμενον- !Εν δέ τώ (Θ. Δ. 85) χαί τήν αίτίαν ούχ
ϊξω πιοτήν άποδειχνύναι, άλλ* η άδιχον τήν εΛευθερίαν έ-
πιφίρειν ή ασθενής χαί αδύνατος τιμωρήσαι τά πρός 'Αθη-
ναίους, ήκ έπίωσίΥ αφΐχθαι, Ιν τω δευτέρω κώλω άναπληρω-
τέον τό δόξω, έξ όλτ,ς τής προηγουμένης ρήσεως παραλαμ.-
βανόμενον.

§. 25. Γίνεται δ& τοϋτο μάλιστα έ<πί άντιθέσεων, έν αίς
άναπληρωτέα ή άντίθέσις έννοια' νυχτί δ' όμως πλείειν ('Οδ.
θ, 34)==νυκτί καί ■ήμ.ατι^ όπερ πλήρες εκφέρεται κατωτέρω
(στίχ. 436)· έ^μαρ μεν ημείς πλέομεν νύχτας τε χαΐ -ήμαρ'
ίύ πράσσε' τ ά φίλων â ούδέν, ην τις δυστυχή (Εύρ. Φ.
406)=ευ πράσσε* καί τά φίλων εσται τι, κτλ. ("ΐδε σ. 32,
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§. 2)' άλλως δε δ Ουαλκενχΐρος' ούτως έπί του ούχ ήκιστα
πολλάκις αντιθέτως έννοητέον τδ μάλιστα.

26. Κατά τά προηγούμενα (§. 21=22) μετά πλείς-ων
άλλων είνε καί τα επόμενα' τοις âè βοηθούσαν ή πόλις ή
πέμπουσα παρεχίτω μέχρι μεν τριάκοντα ημερών c\tor, έ-
πήν iJûij Ις τήν πόλιν τή>· παραγγε'.λασαν βοηθεΐν (θ Ε,
47). ένθα μετά το ϊλθτ) εννοείται τδ ή βοήθεια,, έκ του προη-
γηθέντος βοηθοϋσιν. — ού γάρ οί άρχοντες άλλων, ώσπερ
χαί νίακεδανιόν toi, ούτοι άεινοί τοις νιχηθεισιν, άλΤ ήν οί
υπήκοοι που τώΥ άρζάντων αύ-οϊ έπιθίμίνοι κρατήσωσιν
(Θ. Ε', 91), ένθα μετά τδ άλλά έννοητέον δεινόν, παραλαμ-
βανόμενον Ικ τοϋ προηγηθέντος δεινοί.

§. 27. Ωταύτος δε καί τά έςής, έν οίς έκ τοϋ προηγουμέ-
νου έζακτέον τδ αντίθετο ν' άμελήσας ώνπερ οί πολλοί (Ιΐλ.
Απο\. 37), επιμ'ελοϋνται δηλ.—άλΧ ού δίκαιον (τους μέν
πολεμίους .ωφελεί ν, του; δε ξυγγενείς διαφθεΤραι), άμύνειν
δέ (θ. ς-', 79)==-ζμ.ύνειν δέ δίκαιον.—ότ ϊχων αμφότερα
(τδ γνώναι τε καί σαφώς διδάξαι), cfj δέ πόλει δύσνους^ ούχ
άν όμοίωc τι οίκε'.ως çppâCof προσόντος δε χαί τονδε (Θ.

60)=καί τονδε τοϋ εϋνου τή πόλε ι, κτλ.

§. 28. Είς τήν βραχυλογίαν, γενικώτερονέκλαμβανομένην,
πρέπει νά άναχθή βέβαια, καί πάσα άλλη πλοκή λόγου σ^νε-
πτυγμένη. Ούτω, π. χ. τδ (3. Άν. Ε , γ', 12) άλσος ήμίρων
δένδρων έφυτεύθη, όσα έστί τρωκτά ώραΖα=δένδρων οσα
έστιν οία τρωκτά ωραία φέρε.ν.—ο δε (Ξενοφών) τους ήχετί-
ρους πόνους εχιι (3. λν.Ζ', ς , 9)=τδν μισθδν τών ημε-
τέρων πόνων' ούιως έν τ/ί συνήθεια τρώγει τους κόπους μου.
—εί ψελλουσι τοιαύται δ,άνοιαι έγγραφθήσεσθαι ανθρώπους
(2. Κ. Π. Γ', γ', 52)=ταΐς τών άνθρώπων ψυχαις.—Ιπιθυ-
μήσαντες δέ κύριοι είναι πάντων, διά ταύτα χαί ών είχον
άπίτυχον (Ξ. Κ. D. Α', ς, 4ο)=ών τε έπεθύμησαν καί
έκείνων ά είχον άπέτυχον·—και είκοσι μάλιστα άνέμειναν
τή έξόδω, εθελονταί τρόπω τοίώδε (Θ. Γ', 20)=τρόπω τοιωδε
παρα σκευασθεί ση.

§. S9. Ακριβώς δέ είπεϊν καί πολλά τών έν τη άρχη τοϋ
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πονήματος τούτου, είς τήν χαρά Jet γιν ιν γένει αναφερθέντων
(σ. 4—5. §. 1*— 4 3, σελ. S—V §. Ί 5—20) κυρίως είς
τοϋτο το είδος της παραλείψεως ανάγονται, εις τήν βραχν-
.Ιογίαν. Τοιούτον καί το τοϋτόμοι έν τοΐσοι θειότ αζον φαί-
νεται, γενέσΰαο (Hp. Ζ, 1 37)=:ν τοις θείοις θειότατον (σ.
CO §· 4 δ), κατ' άλλους δέ=εν τοις θειότατον (=θεΐοτάτως)
γινομένοις.

§. 30. Ούτω λοιπόν καί τό άσύ) δετον σχήμα λεγόμενον
είς τήν βραχύ Αογίαν ανάγεται. Καλεί-αι δέ άσύνδεζον σχή-
μα ή άνευ συμπλεκτικών καί συνδετικών μορίων πλε;όνων
συμπλοκή' ήν ζε iv τω αυτώ στρατεύματι τών Αθηναίων,
εως άγχώμα.Ια έναυμάχονν, πάντα όμοΰ άκονσαι, ό.Ιοφυρ-
μός, βοή, νικίντες, κρατούμενοι, ά.ΙΛα δσα εν μεγάΑω κιν-
δννω μέγα στ ρατόπεδον ποίυειδή άναγκάζοιζο φθέγγεσθαι
(θ. Ζ', 71). — συμθα.Ιόντες τάς ασπίδας έωθονντο, έμάχον-
το, άπέκτεινον, άπίθνησκον (Ξ. E.U. Α, Γ', 4 2). Ούτως
άσυνδέτως έκφέρεται τό άνω κάτω εν τώ ανάτρεψον εμπα.Ιιν
άνω κάτω τά πάντα συγχέας όμοΰ (Εύρ. Βάκ. 3iS). ^ΐδε καί
'ίο. Τ. 282), άλλως λεγόμενον άνω τ ε καί κάτω (Εύρ. Φ.
188) κλ. Εκ τούτου δέ ισως τό παρ' ήμϊν κατωγιχόν=ζ—ί-
πλα' ή κινητή ούσία, άνω καί κάτω μετακομιστή* ή καί έκ
τοϋ καζούνα, περί ού ιδε Κοραην έν Άζάκτοις (τόμ.. Β', σελ.
4 86). καί "Ελλισεν έν ΆναΜκζοις (Το'μ. Η', σ. 3 ΙΟ).

§. 31. 'Ωσαύτως καί έπί πλοκής ολοκλήρων λόγων* καί έκ
τών παρόντων έ.Ιπίδα χρή εχειν' ήδη τι> ες καί έκ δεινότέ-
ρων ή τοιούτων έσώθησαν (Θουκ. Ζ', 77), ενθα δικαιολογεί-
ται τό άσύνδετον, κατά τόν Πόππ^ν, διά τό πάθος τοϋ λα-
λοϋντος" τό δέ έκ τών παρόντων=ν.α'ΖΛ τάς παρούσας πε-
ριστάσεις, οιον έκ τών παρόντων ορμώμενοι, πολλαχοϋ τοϋτο
κατά Θουκυδίδη' ούτω δέ καί έκ τών έργων, έκ τών πραγμά ·
των—τονς τά τοιαΰτα παρά τών θ ιών πννθανομένου ς άθέ-
μιστα ποιεΐν ήγ&ΐτο (3. 'Απομν. Α', ά, 9), όπερ οίον άνακε-
φαλαίωσις τ&ν προηγουμένων*—ουκ αν ποΛΛή άμαθία ειη
και κακοδαιμονία τοις έπ ώφε.Ιζία πεποιημένοις επί βΛά6η
χρήσθαι [IL.1 Απομν- Β', Γ', 4 9);—ένί δε μόνω προέχονσιν
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οί ιππείς ήμάι. ' φεύγειν αύτοΐς άσφαλεστερόν εστίν ή ήμΐν
(Η. 3Αν- Γ', β, ΐ9)'ενθα τό τε>ευταΧον είναι άνάπτυζις τοϋ
προεξαγγελθέντος' ούτω καί έπί ουμπερασμάτων' μή κατα-
φρονεί, (<ρη, ώ Λιχομαχίδη, τών ιίκονομικών ανδρών (Ξ.
Απομν. Γ, δ', 12). Καί ίπί άλλων προσέτι περιστάσεων γι*-
νεται το άσύνδετον, περί ού *αί ιδιαίτερα πονήματα εγράφη-
σαν ( Ιδε καί Αογγΐνον Κεφ. 1θ').

§. 32. Είς τήν βραχύλογίαν ανάγεται καί το συνταχτι-
χόν σχήμα το καλούμενον Ζεύγμα. Καλείται δε Ζεύγμα ε-
κείνη τοϋ λόγου ή π)οκή καθ ην είς πλείονα κώ>α τίθεται
εν κοινον ρήμα, ι.ύτι\ος όμως ή έτ.ί τοϋ ενός στμασία δέν άρ-
μ.όζει είς τό άλλο, άλλά τρέπει ή τό αύτό ϊκληφ6τΐ κατ
άλλην στ.μ.ασίαν, ή ίκ της συγγενείας τών ιννοιών τοϋ ενός
καί άλλου κώλου πρέπει ν à έζο·χθή άλλο ρήμα κατάλληλον*
ε'Αεν δ Ο ίνομάιν βίαν παρΰένον τε ούνεννον (Πίνδ. Όλ.
Α , 88)' ενθα τό έλιν έπί μέν -;οϋ πρώτου κώλο ι; σημαίνει τό
ένίνησεν ?) έφόνενσεν, έν δέ τώ δευτέρω τό έλαΰει—ή μεν
έπειτα (Θέτις) εις άλα à.ho, Ζευς δ tôt προς δώμα ('ΐλ·
Α'? 532), ενθα παραληπτέον ΐΰη ή άλλο τι τοιούτον ανάλο-
γον* οθεν καί έξ αναλόγου έννοι ΐοθαι λέγεται περί τών τοιού-
των' ούτω καί ή π) οαΐσιν ή βαθυσκαφει χόνει χρνψον Ύΐν
(Σ. Ή λ. 435), ê'vCa ή άγνοια τοϋ τοιούτου σχήματος έγέν-
νησε τάς άτόπους διοοίώσεις παΐνιν καί ροαϊσιν' έν ω έν τώ
πνοαΐσιν, έκ τοϋ έν τω επομένη χρύψον, παραληπτέον κατ
άναλογίαν pixjrov, δός, ή όμοιόν τι" τοιούτον καί τό (Σ. Τ.
270) χαϊ ταύτα τοις μή δρώσιν εύχομαι θεούς μήτ άζοτρον
αύτοΐς γήν άνιέναι τινά, μήτ ούν γυναικών παΐδας, ούτω
διορθωθέν. 'Ωσαύτως καί τό (Πλ. JTaff. 191) ύποόήματα
σχυτοτομεΐν, και λήχνθον xai στλεγγίδα, και τάλλα πάντα
κατά τόν αύτον λόγον; ενθα κατ άναλογίαν έκ τού σχυτο-
τομεΐν παραληπτέον ποιεΐν, όπεργάζεσθαι ή τοιοΰτόν τι, εί
δεν έξέλιπέ τι τοϋ κειμένου* καί πολλότατα άλλα, περί ών έν
τή Β'. Περιόδω.

§. 33. Ε£ς τό ζεύγος άνάγεται καί ή πλοκή τοϋ λόγου
καθ ην τό ρήμα τοϋ προηγουμένου κώλου, συνεπτιγμένην εν-
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ν'οι'άν έχο/, συνάπτει δύο εννοίας εις'μίαν* άνίστατο είς οί-
κημα τι ώς λουσόμενος (ίΐλ. Φαιό. Ιΐβ.^ άγίστατο ;να
πορευθτί κτλ. — βοά πυρ χα ι δ ικελλας^ .ώς χατασκάψων
7t0.hr '(Εύρ. Φ. <1 J C I)=·βοών αιτεί. (Ίδε καί σελ. 269' §.
4 0).—έβουλεύοντο Ιχλιπειν τήν πόλιν είς τά άκρα τής Ευ-
βοίας (Hp ς-', 100). Ούτω παρ5 ήαιν λείπει είς τήν ζ,ενι-
τίαr. 'Οσαύτο); οί Αθηναίοι μετέγνωσαν Κερν.υραίοις ζυμ·
μαχίαν μή ιοιήτασθαι (θ. α', 44)—μετέγνοίσχν καί έγνω-
σαν, ή μεταβάλλοντες γνώμη ν έγνωσαν.

§. 34. Ζεΰγματος εί>ος είνε καί έκείνη ή πλοκή του λό-
γου, καθ ήν δύο ενικά υποκείμενα έχουτι κοινόν ρήμ.α, κατά
πληθυντικό ν,.άριθμό-v, μεσολαβούν* ένθα είς ^Αχέροντα ΊΊν
ριφλιγεθων τε ρέουσιν Κωχοτός ΘΛ ('θδ. Κ. 51 4. ίδε καί Οδ.
Ξ, 2)6 καί Ίλ. Ε·, 774. Υ. 138)./Ως ώσαύτως καί ή κατά
πτωτική ν σύνταξιν μεσολάβησις πληθυντικού επιθέτου είς
δύο ε<ικα .ούσιαττι/,ά άνήκοντο|τ τόν μεν 'Εχίονα, κεχ Ιάδον-
τας ήδα, rôr Εΰρυτον (Πίνδ. Ζ7~ί/#. Δ', 179)· Τοϋτο καλεί-
ται ιδιαιτέρως 'Α Ικμανιχον Σχήμα χ χί Προεπιζευκτικόν ή
ΙΙροεπίζευζις.

Β . Περι- Πλεονασμοί) καί τών ύπ αυτόν
υπαγομένων Σγ^μάτων.

35. 'θ πλεονασμός είναι τό άντίθετον τής ελλείψεως
Διά τής ελλείψεως παραλείπομέν τι ο τε ρ επρεπε μεν νά τε-
θη, άλλά δεν τίθεται ώς ευκόλως ύτό τοϋ νοός άναπληρούμε-
VOV, διά τοϋ πλεονασιιόΰ προστίθεται τι όπερ φαίνεται πε-
ριττόν. ώς δι άλλης ήδη συνωνύμου λέςεω; ρηθέ>* Αλέξαν-
δρος ô Φίλιππου (υιός).—ώνομασμένος κέκληται, κτλ.

§. 3 6. Εί καί ό πλεονασμός φαίνεται ευκολώτερος τής
προεξηγηθβίσης ελλείψεως, έχει όμως κα^ ούτος τάς δυσκο-
λίας του' διότι, εί μεν ο πλεονασμός έμφαίνει τι περιττον,
πάνθ'όσα τιθέμενα είς τόν λόγον δεν προσθέτουσι μεν ν^αν
εννο'.αν, άλλ' έμποιούσι όύναμιν, ^àpir, διάχρισιν, περι-
γραφέν καί πληρεστέραν εκφρασιν, δεν πρέπει νά άναχθώσιν
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εις τους πλεονασμούς, δ:ότι δεν είναι πάντ/j πάντως περιτ-
τά, ώς άπαιτεΐ ή φίσις τοΰ πλεονασμού.

§. 37. Διά τοΰτο, άφαιρίσχντες εκ, των καθαρών πλεονα-
σμών τους φαινομένους πλεονασμούς, ώς έκ τών κυρίων
λείψεων τάς κατ^χρηστικώτερον ελλείψεις λεγομένας, ήλάτ-
τωσαν παρά πολύ τόν αριθμό* καί τών ελλείψεων καί τών
πλεονασμών οί περί τ κ τοιαύτα ασχολούμενο ι φιλόλογοι.

§. 38. 'Επειδή τό υποκείμε>ον είναι ώρισμένον, και άπλού-
στ*τον τό καθαρόν συνδετικό ν, δια τοϋτο οί πλεονασμοί εύ-
κολώτερα πίπτουσιν έπί τών προσδιορισμών' ήγένει γενναία
σοφιστική (Πλ Σοφ. 231)—ιθ ώ Va£, ϊθ" ώ γονή γενναίε
(Σ. T. I 4 69)—φεύγων φυγή (Π>. Σνμπ. 195)—φύσει πεφυ-
κώς (Ξ. Ιερ. 3.)—ώ^πόνω πονηρέ ( Αρφ Σ φ. 460)— τίνες
χρόνω παλαιοί (Σ. Ί 12). "ΐδε παρά Βιγέρω υτό 'Ερμάννου
πολλά άλλ^α παραδείγματα, βξα'.ρίτως δε γίνεται ο πλε^να-
σμ.ός έπί τών μορίων' καί πολλώ μετέπειτα χρόνω ύστερον
(rHp.)—πάλιν αύθις - ωσαύτως ούτως (ΓΙλ. Γηργ- 4 6.)).—
οποία κισσός δρυός όπως τής δ εζομαι (Bip. 398).—
όσον άπό βοής ενεκα (Θ, Η'. 92), κτλ. Πλεοναττικχ ει·αικαί
τα παίδων άπα, δες (Εύρ. Ανδρ. 6 13)—οίχοφυλας δόμων- κλ.

§. 39. Χωρ ζουσι δέ τών κυρίων πλεονασμών τάς πολλών
ενεκα γινομένας προσθήκα; εί; τόν λόγο/ ά· πιρισσολογίας
χάριν προ; μείζονα τοΰ πράγματος άνάδειξιν" πολεμίζειν
ήδε μάχισθαι, ηγήτορες ήδε μέδοντες, θάνατον τε μόρον τε

έπεζηγήσεως χάριν' 'ίππους άθλοφόρους, o'è άέθλια ποσιν
αροντο ('ΐλ. I. ·1 24). Ούτω δέ, κατά Ν:.τσ/ιν, καί το πο-
Λυτροπον (=πολύπλναγκτον), δς μάλλα πολλά πλ <γχθη ( θδ.
άρχ ), διότι, λέγει, ούτε τό επόμενον άρμ ζει εί; τό πολύ-
τροπον ώς έν άπασι τοις όμοίο'.ς, ούτε 6 Οό^σσεύ; χαρα-
κτηρίζεται παρ1 'Ομήρφ ώ; παρά τοΐ; μετέπειτα' -{.περι-
γραφής καί πληρεστέρας έκφράσεως χάριν' οδαρμάτων θρή-
νοι, θρήνων, όδυρμοί, aroirrçc Λέχτροκ, λεκτρων κοΐται, καί
αλλα τοιαύτης φύσεως. Συνήθη; δέ μάλιστα ή. τοιαύτη λο-
γοπλήθεια τοις τραγικοΐς πόιηταΐς- πρός περιγραφήν πάθους,
είς ύπερβολήν πολλάκις καταντώσα.
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§. 4 0. Είς τούτους ανάγεται καί ή πλοκή τοϋ λόγου κα6'
•ην ή αύτη έννοια εκφέρεται καταφατ.κώς τε καί άποφατικώς"'
κατ αίσαν ονδ' νπέρ αίσαν \ Ιλ. Ζ, 333)—έκαστάιω, ονδε
μά.Ι έγγνς (Ί>. Κ. 14 3)—ον μίν μοι δοκέεις ό κάκιστος 'Α-
χαιών έμμεναι, àJJ' άριστος (Όδ. Ρ. 44 5)— ονχ ήκιυτα,
àJJâ μάλιστα ('Πρ. Ε'. 43). Σύντθες δέ τούτο τοις 'Ίωσι μά-
λιστα, καί φύσίΐ λαλιστέροις ούσι καί προσπαθοϋσι ν εφαι-
ρέ«ωσι πάοο.ν αμφιβολία ν περί τοϋ πράγματος, πα\ταχόθεν
6εωρουρ.ένου. Αλλά καί παfà τοις Αττικοΐς απαντώνται" γνω-
τά χ ονχ άγνατα (Σ. Τ. δ8). — έκόντες cvx άκοντες (Εύρ.
'Arâ.3b*~i)—μ/γιε ζου δε και οίχ ηκιστα εβλαψεν ô παιω-
νισμο'ς (θουκ. Ζ , k h)-—βία .Ιαμδάΐ ειν, ον πείθοντας (Ξ.Ά ν.
Ε, έ, 4 4).—.Ιέζω προς νμάς και οίκ άποκρνψομαι (Δημ.
Χερσ. ιζ'.) Τούτο δέ μετά τών ομοίων όνομαζεται Σχήμα έκ
πα ρα.1 .ΙήΛον ,τ.ν^α. οέ ίο"ϊς νεωτ/ροις άντιθετ. πα ραλληΑισμός.

4Î. Είς τούς πλεονασμούς ανάγεται καί το σχήμα το
παρά τών γραμματικών καλούμενον εν διά δνεΐν οίον χρνσον
καϊ ^>ία.7αζ=χρυσδς φιάλας. Τοιαϋτα καί τα τ αρ5'Βροδότω
(Α, Η 4) έθάμβινον δέ ό^Ιων χρνοώ τε καί εΐμασι κεκο-
σμημένο =χρυσοΐς εΐμασι" καί (Γ', Ί) έν έοθήτίτε καί χρν-
σώ—έν ίοθητι χρυσή' outco καί (ίΐινδ- Πιθ. Α'. 37) στερά-
νοισι ιπποις τι·—στεφάνοις ίππικοΤς έν ίππικοΐς ά·^ώσι δτλ
διδο μέ\ο:ς. Δέν είναι δέ άδύνατον εν τισι τών τοιούτων νά £ν-
νοη6ή χωριστά έκάτερον.

§. 42. £αίπερ δέ έπροσπάθησαν ci φιλόλογοι νά διαστεί-
λωσιν άκριβώς τά τής κυρία ς έΛΛείψεω ς καί τα της βραχν-
Jcpaç, τα τ(,ΰ κυρίως καί καθαροΰ πΛεοναομ ον καί το ν κα-
ταχρηστικώς λεγομένου π.ίεοναομοϋ, μέ%θ-·σιν ομως πολλά
ίτμφιβαλλόμενα, πολλά περί ών διαφωνοίσιν οί τερί τά τοιαύ-
τα δεινοί, εί πρέπει ν ά\αχθωσιν είς το εν ή τό άλλο είδος
έκατέρου τοϋ γένους.

§. 43. Εάν μέν όνομασθ£σι χαβαροί πλεονασμοί τα έν τώ
πα^όντι rvv (Ξ. Κ. Π. Γ', ά, £9). — διά παντός άεί τοΰ
Xpôrcv (ϊ. Κ. Π. Β , β', 1)—εν δέδώρον άπειμι έχων παρά
ccv,à}Û1 cv ci δ άν τά iv βα€ν λώι ι, ονδέ τά πανταχού,
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αντI τούτου ον σύ μοι δεδώρησαι, ήδιον àr ΐχων άπεΑθοιμοι
(Ξ. Κ Π. Ε', β', 8)} ίσως xai τό αύιδθεν it αΰιχς (Ξ. Κ. IT.
Ε', β , 3i) ώσαύτο)ς τά κραυγή {Soar (Ξ. Κ. Π. Α'. ς-', 40),

-όρόμω θεϊν (Ξ. Α γ. ς·'. 24).—φεύγει ν φυγή (θλ. Συμπ.

1 9δ), κτλ. δυσκόλας όμως θέλουσιν έκλτ,φθή ώς τοιούτοι
πολλαί άλλαι φράσεις, έν αίς το προστιθέμενον χρησιμεύει είς
άκριβέστερον προτδιορισμον τοΰ ηγουμένου' είς Μήδας ένβάόε
(Ξ. Κ. Π. Α', γ', 15).— οίκοθεν έκ Περσών (£. Κ. Π. Γ', β',
29).— ένθάδε ποι πρός τόν Παχτ ωΑον ποταυ ον (Ξ. Κ. Π. Ζ',
γ, 4)· Ou δε τά Ιπ<Γμ.ε\α δε είναι πάντη πάντως αργά' κα-
τεθεαχο άποδ Αίτιων (ΙΞ. Α ν. Ε, ά. 9)—αποσχάσας έστ ça-
τοπιδενσατο χω ς. ι ς [Ξ. Ar. Ζ', β', 41)—συν τοιούτω'ίθει
έθισθέντες (Ξ. Κ. Π. Α', ς-', 33), κτλ. Άλλα οταν ή τοιαύτη,
έξακρίβωσις είνοι αδύνατος, τότε άρκείτω, μέχρι δευτέρων
φροντίδων, ή έπί το γενικώτερον χαρακτήρησις εί εστι πΉον
η ελαττον τοϋ απολύτως άναγκαίοο.

. Περι "Κλξεως η 'Κφέλξβως vjâ των ύπο
ταύτην υπαγομένων Σχημάτων.

§. 44·. 'ΕΑζις, Ε^εΑζις ή 'EcpiAxvc ις, κατά τόν μακα-
ρίτην Κούμαν, η, σρθότερον ίσως, γραμματική ύπαΑΑαγή έν
τη συντάξει καλείται έκείνη τοϋ >όγου ή πλοκή, καθ' ην δύο
κώλα συνδεδεμένα ουτο)ς έπενεργοϋσι πρός άλληλα, ώστε ή
τό Ιπόμενον έλκει καί συ^ μορφόνει πρός εαυτό τό ήγούμενον
ή, άντιστρόφω:, τό ήγούμε\ον συμμεταβάλλει πρός εαυτό το.
έπόμ.ενον" τό ούτος έστιν ό άνήρ ον είάες γίνεται ονζός έςιν
ον είδες άνδρα' έχ τοϋ χρώμαι τοις άγαθ^ΐς â 'έχω γίνεται
χρώμαι οις έχω άγαθοΐς. Εν τω πρώτω παραδείγματι τό
άνήρ, είς τό ή^ούμ.ενον κώλον ανήκον, μετατρέπεται είς τό.
ay άρα, κατά τήν πτώσιν τοϋ άναφορικοϋ or, είς τό επόμενον
κ&λον ανήκοντος" έν τώ δευτέρω παραδείγματι τό ά τοϋ δευ :
τέρου κώλου εγινεν οίς, κατά τό όγαθοΐς τοϋ πρώτου, ώς
καί τό, έν §. 4 3, ον σύ μοι δεδώρησαι.

§. 4 5· Δεν ϋπάρχιι ϊοο>ς ιδίωμα ή σχήμα έν τή ελληνική
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συντάξει ούτε γενικώτερον ούτε ποικίλωτεοον παρά τήν έφεΛ-
ζιν ήτις, τείνουσα νά ενώση εις εν δύω κεχωρισμένας εννοίας,
μεταβάλλει και μ,εταμορφώνει τά κώλα τοϋ λόγου ε?ς τοιού-
τον τρόπον, ώστε πολλάκις καταντώσι δυσδιάγνωστα.

§. 46. Παρατηρείται δέ μάλιστα ή έφελζις επι τών ανα-
φορικών λόγων, μετασχηματίζουσα, ώς είπομεν, ήτοι ro ή-
γούμενον κατά τό έπόμενον ή, αντιστρόφως, τό επόμ,ενον κα-
τά τό ήγούμενον, άπερ είναι τά δύο κυριώτερα ειδη του περι
ού ο λόγος τούτου σχήματος τ, ιδιώματος.

§. 47. Έκ δύο μερών συνισταμένων τών αναφορικών λόγων
(σ. 231. §. 2), ή φύσις αυτών απαιτεί ώστε τό μέν πρώτον,
τό αναφερόμενο/, νά περιέχη τήν βχσιν τής αναφοράς, τό δέ
δεύτερον μέρος νά εχη τό àvacpof ικόν, αναφερόν καί αναπο-
λούν τό έν τώ πρώτ^ μέρει. Πτωτικόν δέ c>v τό άναφορικον
πρέπει, εν συνήθει πλοκή, νά συμ,φωννί κατά γένος και κατ1
άρ'.θμον πρός τό προηγούμενον, τό άναφερόμενον, ή δέπτώσις
νά ήναι oj; απαιτεί τό ρήμα εκατέριυ του. κώλου" εστι δίκης
οφθαλμός, c?c τά πάνθ' ορά (Γν.) — ήναντιώθη

τοιαύτη άρμη του δήμου, ονκ ar οιμαι άλλον ούδΐνα
άνθρωπον ύπομεΐναι (Ξ. 1 Απομν. Δ', δ', 2).

§. 4S. Καί ταϋτα μέν κατά ττ,ν φυσικωτέραν πλοκήν,δυ-
ναμει άέ τής έφέ.Ιςεως τοΰ πρώτου είδους, τό ά >~αφ g ρ όμ ε ν ο ν
ουσιαστικόν, όπερ επρεπε νά προτάσσεται, μεταβάλλον θέσιν,
μεταβάλλει καί πτώσιν, τ:θέμενον εν τώ κώλω τοΰ αναφορι-
κού καί κατά τήν πτώσιν αύτοΰ* ώς ανωτέρω είφομεν, έκ τοΰ
ούτος εστίν ô άνήρ δν είδες γίνεται ούτος εστίν tv είδες
άνδρα' έμφάσεως δέ καί μείζονος άναδείςεως γάριν καί προ-
τάσσεται όλόκληρον τό άναφορικόν κώλον, ου toi μεταβεβλη-

μένην έχον "τήν πτώσιν' ον είδες άνδρα ούτος εστίν.- τον

άνδρα τούτον &ν πάλαι ζητείς ούτος έστιν έ>θά.δε. (Σ. Τ.
449). — τήν ονσίαν ή ν κατέλιπε τώ υίεΐ ού πλείονος άξια έ-
στιν (Αυσ. Αριστοφ. Χρημ. §. 49).—Μελέαγρος τάς χιμάς
άς έλχδε φανεραί (2. Κυνηγ. Α', 1θ)=φανεραί αί τιμαί άς
Μελέαγρος ελαβεν.

§. 49. Ένταΰθα νομίζω, έφελκτέον καί τό τοΰ Λυσίου
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("£/ ατ. Φόνου Απολογία §. 32) iàr τις άιθρωπον έλεύθερον
ή παΐδα αίσχύ* η βία, διπλήν zr.v βλάδην ίψίίλειν, iàr Jà
γυναίκα, ècp αις περ άποχτείνειν έ'ζεστιν, έν τοις avzctç έ-
νέχεσθαι- Αλλ έν τούτω* ά μέν με-à to γυναίκα προσθε··
τέον πειθοϊ αισχύνη' έ . τρεπ'έον τό αίς περ είς τό έφ
οιςπερ, Τνα ι) icp οίς περ άμα^ττ,μασιν άποχτείνειν ϊζεστιν,
εν τοις αύτοϊς ένε'χεσθαι' καί άνευ τούτου ομοις δυνατόν, θη-
λυκού προηγουμένου, \ά επτιται ούδέτερον, καί τοΰ'ο τό οο-
θότερον" ί(ρ αίςπερ (αίτ/αις) ατ,οκτιίνειν εζέστιν, εν τοίς
αύτοΐς ε> έχεσθαι, ο εστίν άποκ~ει\έσΟω. ( Ιοε Ταύλωρον εις
τοΰτο τοϋ Λυσίου τό /ο^ρίον).

§. 50. Συνήθως δέ έκφέοο^ται ούτω τα ουδείς ο\τις οϋ
— ούδείς έστιν οςτις ού' ούδενος ότου ον πάντων αν υμών
καθ ήλικίαν πατήρ είην (Πλ· Πρωτ. 317)—ουδείς ιστιν ό-
τίνος ούκ άν εί'/.·ν πατήρ.—Γοργίας ονδενί όζω ούκ άπεχρί-
νεζο (Π~Κ. Μέν. 70)=ούδείς ήν ο-ω ούκ άπεκρίνετο.— ούδένα
κίνδυνον όντινα ονχ ύπέμειναν οί πρόγονοι (δ. Στιφ·^)
=ουδεις κίνδυνος δν ούχ ύπέμε;ναν=πάντα.—'Απολλόδωρος
κλτ,ίων καί άγαναχτών ούδίνα ον τινα ού χ&τέχλασε τών
παρόντων, πλην γε αυτού Σωκράτους ιΠλ. Φαίδ. 4\~j)=oh-
δείς ήν οντινα. Τό άρχαιότερον παράδειγμα τής τοιαύτης
συντάξεως απαντάται παρ* Όμήρω ( 1λ. Σ. 4 82)* άλλου ό'οϋ
τ ευ οίδα, τεύ α.ν κλυτά τεύχεα δύω, οπερ τίνες, ού πάνυ έ-
πιτυχώς, παραβάλλοντες πρός τό ( Ιλ,. Ο, 44 |) ός δά τε πά-
σης ιν ε ιό ρ σιτρίης—^ς ειδήμων ή, άναλύουσιν=ουδέ-.α οιδα
ού τίνος, κτλ. Τό ένταϋθα &ί'ΐ*ι=τΙνος τεύχεα δύω ονδινάς
άλλου οίδα, εί μή Αιαντος σάκος. Σπανιώτερον δ' έν τούτοις
τό άπλοΰν δς.

§. 54. Τό δεύτερον είδος τής έρέλξεως καθ'δ τό επόμε
νον, ύπό τοΰ ήγουμ-ένου έφελκούμ,ενον, συμμορφοϋται καί συ-
σχηματίζεται κατ' αυτό, γίνεται, όταν τό μέν ρήμα τοϋ άνα-
φορικοδ κώλου άπαιτή αιτιατικήν, τό δέ άναφερόμενον ούσια·
στικόν ήναι κατά γενικήν η δοτικήν', άπό τών δώρων ών
λαμδάνουσιν (Πλ.)=άπό τών δώρων, ά λαμβάνουσι·—χει-
μώνος ovzcς οϊου συ λε'γεις{^. Άν. Ε', ή, 3)=οϊον συ λέγεις
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— έζελεγχομένης τής αιτίας ής εϊχον ('ίσ. ^Αντιδ. ιζ').—
τοις άγαθοΐς οίς εχομεν εν τή ψυχή (Ίσ. Σνμμαχ. ιβ . ) Εις
ταϋτα ελκονσι καί το δμηρικόν ("ίλ. Ε, 265) τής γάρ τ οι
γενεής,ήςΤρωι περ ενρύοπα Ζευς δώχ ... Αλλά τοϋτο τότε
αληθεύει, οταν Ιννοηθή οτι δ Ζευς εδωκε τω ΎοοΛ δλόκληρον
τ/,ν γενεάν τών ίππων εκείνων, ούχί δέ καί δταν είς το ής
δο θ'η διαιρετική εννοια=έξ ής εδωκε, κτλ. Ιδε στίχον j?68.
'Οίαύτως δέ καί έναλλασσομένης της τάξεως' άπο.ΐαύω ών έ-
χω άγαθών.—χρώμα ι οίς εχω βιβΛίοις, κτλ. καί παραλει-
πομένου τοϋ ούσιαστικοΰ" άμελώ ών με δει πρίττειν (5 .-

tor ε.Ιάβεν (ή πόλις ημών) άπασι μετέδωχ,εν ( Ισ. Παν ς·').

§. 52. 'Η αυτή ί.Ίςις έπικρατεΐ ενίοτε, καί ότε τδ άναφο-
ρικον κώλον εκρετε κανονικώς να ήναι κατ ονομαστικήν* αν-
θρώπους αίρο.ύμεθα τους μέν άπό.Ιιδ ας, τους δ αυτομόλους,
τούς δε έκ των ά.ί.Ιων χαχουργιών σννέρόυηκότας, οίς οπό-
ταν τις π.Ιείονι μισθον διδω, με τ εκείνων έ<ρ ημάς άκο.Ιον-
θήσονσιν ( It. Συμμ. ις )=ot, οπόταν, κτλ.—.τ o.l.là civ ει-
πείν ϊχειεν Όλύνθιοι νυν, ά τότ εί προείδοντο ονχ άν ά-
πώ.Ιοντο (Δημ.. Φ. Γ', ιδ').

§. 53. Γίνεται δέ τοϋτο μάλιστα έπί τοϋ οίος μίετα τοϋ ρή-
ματος είναι. Οΰτο) π. χ. ήδέως χαρίζονται οϊω σοι άνδρί
(Ξ. 'Απομν. Β', θ', 3). Τοϋτο κυρίως μέ / έ-ρετε νά ήναι άνδρί
τοιοντω, οίος συ εί' δια δέ τής εφέλζεως, παραλειπομένου
τοϋ ρήματος είναι, γίνεται άνδρί τοιο-ίτο) οϊφ σοι, δτερκατά
μενάθεσιν γίνεται τοιοότω οϊω σοΙ άνδρί, καί, τελευταΐον,
κατά παράλειψιν τής δεικτικής * αντωνυμία χαρίζονται

ο6to σοι άνδρί. ΙΙχραλείπεται δέ κχί τδ ούτιαστικόν, ώς χα-
λεπον ή ρου χαί σχεδόν ειπείν, οϊω γε έμοί παντάπασιν ά-
πορον (Πλ. Σοφ. 237) Τοιαύτα δέ καί τά τήν γυναικά εϋ-
ρον δσην τ ορεος κορυφήν (Όδ. Κ, 4 Ί 3)=δση έστίν ορεος
κορυφή.—τόμέν (ρόπαλον) άχμες έΐσκομεν είσορώοντες, όσ-
σον ίστόν νηός ϊεικοσόροιο ( Οδ. I, 3 2f )= τοϋτο ήμεις δ -
ρώντες άπεικάζομεν είναι τόσ^ν, ζ το; έστί ν δ ισ τός νηός εί -
κοσήρους" τό δέ είχόσορος έκ τοΰ ερω===:οέσσώ, ώ; τριαχόν-
τορος καί πεντηκόντορος.
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§. 54. Καί ταΰτα μεν περί μεταβολής τής πτώσεως, άλλ*
έπί των αναφορικών ή εφεΛζιc, φέρει μεταβολών καί εις τό
γένος καί εις τόν αριθμόν. Γίνεται δε τούτο, όταν τό άναφο-
ρικόν μετά τών ρημάτων είναι, καΛεΙσθαι, όνομάζεσθαι κ*ί
τών ομοίων, προσλαμβά^ όμοιόπτωτον άλλο ό'νομα" ό φόβος
ό τόνε παρών, ήν αιδώ εϊκομζν{Πλ. Γ', Ν. 699).—τόν ου-
ρανό'ν, ός δή πόΛΛους καΛοϋσι (Πλ. Κ pax. 405^.—Λόγοι
μήν είσιν εν έκχσζοις ήμών, ας έΛπίδας oyομ.ά/'ου.*ν (Πλ.
ΦιΛ. 40). Τής αυτής φύιεως είναι καί τό (θ. Α', 68) ών τό
μεν (ή Ποτίδαια) έπικαιρ6χατον χωρίον. Ω ϊαύτως δε (θ. Β ,
18) χα\ αιτώ φρονρίω οί Αθηναίοι έςρώντο, όποτε πόΛε-
μός χαταΛά6οι=,'.χΙ αυτή (τ?ι Οινόη).

§. 55· Συνήθως δέ ή μεταβολή τοΰ άριθμοΰ έπί τοΰ 0ς
καί δσ:ις περιληπτικήν ίδε αν Ιχόντων* κάχείνους στυγώ χους
παΐδας, όστις τ ου μεν άρσενος πατρός ουχ ώνόμασχαι, τής
δε μ,ητρός έν πόΛει (Εΰο. Η Λ. 9-3 ί·).—γίγνονται πάν θ δ τι
βού.Ιονται (Αρφ. Ν. 3iB)" καί αντιστρόφως* χοϋτ ήν â νυν
σοι φανερά σημαίνω χαχά. (Ε!>ρ. Ίων. 9i5). τοιαύτα είναι
καί τά όστις cT άφιχνεΐχο τών παρά βασιλέως πρός αύτόν,
πάνχας ουτω διατιθείς άπζπεμπετο ώσθ' έαντώ μάλλον φι-
Λους είναι ή βασιΛέΐ (3. Αν. Α', ά, 5) — τών βαρβάρων
τινές ιππέων διά τοϋ πεδίου έλαύνονχες ώ χινι έντυγχάνοιεν
πάντας ϊκτεινον (3. Αν Β', ί, 32).—έκέλευε δέ καίεir ά-
πανχα οχφ έντυγχάνοιεν καυσίμω (S. Αν.ς,ά, Ιο).

§. 56. Είναι δέ σημειωτέα καί ή πεοίστασις καθ ήν τό
άναφορικόν, υπό τής αετοχής ελκομενον, μόνον είς αύτην ανα-
φέρεται, καί ουδαμώς είς τό ρήμα είς ο καί η μετοχή άποδί-
δεται. 'Εάν π. χ. εΐπωμεν τείχος δ ποτε 1 Ακαρνάνες τειχι-
σάμένοι κοινον δ ικαστήριόν είχον, τό άναωορικόν 8 αναφέ-
ρεται καί είς τό ρήμα είχον καί είς τήν μετοχην τεΐχισάμε-
roi, δι' ή,-, οιον διά μέσου, είς τό £ήμα, ώς πρός τέλος, φθά-
σομεν. ''Εστι δέτοΰτο=3 έτείχισαν καί â είχον οί Ακαρνάνες.
Βίς τό (θ. Γ', 105) τείχος όποτε Axa ρ νάνε ς τειχισάμενοι
χοινω δικαστηρ'.φ έχρώντο, τό αυτό άναφορικόν είς τήν μετο-
χήν άναφέοίται, ώς καί τό ποτέ, άλλά δυσκόλως είς τό ϊχρών-
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το, μετά δοτικής συντασσόμ.ενον τούτο δέ=^ όποτε οί Ακαρ-
νανες έτείχισαν, καί έχρώντο αύτώ κοι\ω δικαστηρίω. Ουτω
καί (Θ. Β', 39) δ μ ή χρυφθέν αν τις τών πολεμίων ίδών ώ-
φεληθείη=ζϊ τις δέ των πολεμίόν τούτο, μή κ,ρυφθέ*, toot
ωφεληθεί·/) άν. Ούτω δέ (θ. Ε', 9). χαί τά χΛέμματα ταϋτα,
χαλλίστηγ δόζαν εχει, à τον πολέμ ιον μ άλι στ άν τις άπα-
τήζας τους φίλους /ιέγιστ civ ώφελήσειεν—είναι τινάς <ρα-
σιν έπωδάς άς.οί επιστάμενοι έποίδοντες αίς âr βονλωνται
φίλους έαυτοΐς ποιοϋ? ται (Ξ. Απ. Β', ς-', 10).— ννν σοι ψρά-
σω πράγμ ο ον μαθών άνήρ έ'σαι (Αρφ.).

§. 57. Ootoi καί επί μορίων άναφορικών' έχοί πειθόμ,ενος
àxολονθησον ίντανθα, οί άφιχόμενοο ενδαιμονήσεις (Πλ.
Γοργ- 527). — ήν (τιμ,ωρίαν) πρίν έμπεσεΐν, είχός είναι τοϋ
βίον τε άπολανσαι (Θ Β, 53)' τούτο έν ττ, συνήθεια ηθελεν
είναι πρό τής έμ.πτώσεως της οποίας' το αυτό δε διικ-ικώς
ηθελεν είναι χαί πριν ταύτην έμ.πεσεΐν.

§. 58. Κ τι μεζων ανωμαλία γίνεται, οταν το 8c $ οςτις
άντί να άναφέρηται ε?ς πρόσωπον (ούτος—8ς), άναφέρηται εις
πραγματικών τι, καί ούτως έναλλάσσεται ο πρώην ειρμός του
λόγου* σνυφορά 8ç olv τύχη χαχής γυναικός (Γν.)=έάν τις
τύχη, τ ό τυχεΐν.—σχαιόκτι δή τό γρήμ.α γίγνεσθαι (piJsî9
θεών άνάγχας όστις Ιάοθαι θέλει (Εύρ. Λίχτ. Ά πο σπα cru.')—·
ε'ί τις θέλει, τό θέλειν.— τό χαλώς άρζαι τοϋτ έστίν ος αν
τήν πατρίδα ώφελήση ώς πλείστα, ή έχών εί αι μηδέν β.1ά~
tfv (Θ, ζ"', ιδ^=το ώφελήσαι ή μ.ηδέν βλάψαι.

§. 59. Προσόμοια δε καί τά σωφρόνων ανδρών, οΐτινες
τάγαθά iç άμφ'.δολον άσφαλώς ϊθεντο (Θ. Δ', 4 8)—σωφρό-
νων άνδρών έργον η ίδιον ει τίνες κτλ, η=σωφρό>ων αν-
δρών έργον ποιούσιν οι τίνες κτλ· παντάπασι δέ άπο-
ρων èçi χαί άμηχάνων χαί άνάγχη εχομένων, καί τούτων πο-
νηρών,οϊτ ίνες Ιθέλονσι δι'ίπιορχίας τε προς θεούς χαί άπιςίας
πρός ανθρώπους πράττειν τι (Ξ.'Α^.Β', έ,21 ) Ούτω και ιντίώς
τε άδννατον χαί πολλής εύηθείας δςις εϊεται τής άνθ/ ωπείας
φύσεως όρμωμένης προ0ύμ.ως τι πράζαι άποτροπήν τινα &χειν
(Θ.Γ·45)ενθα βΚρύγερος γενικήνάπόλυτον δέχεται τόόρμω^νης
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§. 60. Το αυτό συμβαίνει και δταν, τρεφομένου τοϋ λόγου
έκ τοϋ πραγματιχοϋ είς τδ χρονικδν είδος, γίνηται μεταβολή
τοϋ είου-οϋ" ovâèy â.Uoy π.Ιήν δταν κει y ω άοχή (Α {xjv Π
258), ο ;»ε ρ όμαλάτερον άν ειη ούτως εκφερόμενον' ovâèy
aJJo, π.ίήν ότι έκείνω âo: εΐ—τά έχείνω όοκονν, ή—ovâé-
ποτε αΛΛοτε? π.ίήν δταν έκείνω âoxjj. Και άντιστρόφο)ς δε
έκ χρονικού εις πραγματικόν είδος" χα.ΐ ora>' τις τόν αντοϋ
βίον τοις έχθροις και τοις συκοφάντηις (havft>7j, τοντ ίστι
το τον βίον άδίατον βιοϋν (Λυσ. κατ' Άνά. §.31.

§. 61. ίΗ εφελξις επενεργεί και έπ ι τόν τοπικών σχέσεων.
'Εν τούτοις δτ,λ. τδ πλήρες τοϋ λόγου απαρτίζεται ίκ δύω,
εκ τής εννοίας τοϋ έκεΐ ι) έκεισε και δ π ου ή οπίσε, εκ τής
τοϋ έντενθεν ή έχειθιν και δθεν ή ônô'tev' cl· αν τις εαυτόν
τάζη9 ενταύθα άεϊ μένοντα κινόυνεύειν (Πλ. Άτγο.Λ Σωκρ.
28).— έκ τοΰ αύτοϋ χωρίου ή όρμή εσται, δθεν .τ^ρ καί ε-
κείνος έμε έπεάέξατο γυμνήν (Ήρ. Α· 4 i).— 'ένθεν μ ώ(Γ
άνέστησεν μοΑεΐν δκοί^ανος (-. Κ. 1286), διότι το ώδε
=ενταϋθα, ούχί=ούτως, ώς άλλαχοϋ' ό0εν=ικ τοϋ βο;μοϋ
τοϋ θεοϋ ένταϋθα μο.ΐεΐν.

§. 62. Τούτων δε παραλειπόμενο·/ πολλάκις τδ εν υπο-
νοείται' μαχόμενοι âè οί.πολέμιοι, κα\ èxù ειη στενόν
;χωρίον πμοκαταΑαμΰχνοντες, εχώ.Ιυον ràc παρόδους S. Αν-
Δ', β', 24).— επεσθε (έκεΐσε) δτΐ] αν τις ήγήται (Θ. Β', 11)
— <ροδοίμην â αν τω ήγεμδνι, ώ αν άοίη, έ'πεσθαι, μή τιμάς
άγάγοι, δθεν ούχ οίόντε έ'σται έξε.ΙθεΙν (3. Αν. Α', γ',
1 7 =εκεΐσαι ό^εν.

§. 6 i. Δυνάμει δε τής ελ.ζεως τδ ήγούμενον κώλ,ον λαμ-
βάνει τδ ειόος τοϋ επομένου ή αντιστρόφως' βήναι κειθεν
δθεν περ ηκει (Σ. Κ. 1227)=κε"ίσε όθεν. — διεκομίζοντο ( Α-
θηναίων τδ καινδν) ενθύς, δθεν ύπεζέθεντο παΐάας καί γυ-
ναίκας xai τήν περιοΰσαν κατασκευήν (Θ. Α , 89)=έκιι-
θεν οπη ^ οπου.—εκ γης, δθεν προνχειτάναζέουσι θρνμ-
6ώδεις ά<ρροί (Σοφ. Τ ρ. 701)=ίκ γής έν νi γι ενθα πρού-
κειτο.— καί αΑΑοσε, δποι αν άψίχη, άγαπήσουσί σε (Πλ·
Κρίτ. 45)=χαί άλλαχοϋ ,όποι άλλοσε άν άφίκη.

18
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§. 64. Εκ τούτων έγεννήθησαν τα συνεπτυγμένην εννοιαν
έχοντα" τόν έχεϊθέ ν πόλεμον δεϋρο ήζοντα (Δ. Ολ. Γ', ς-')
=τόν εκεί πόλεμον εκείθεν δεϋρο ήξοντα.—δπως ε'ίργωσι
τους έχεΐθεν έπιβοηθεϊ'ν (θ. Α , 62).—τών έχεΐθεν ζυμμί-
χων παραλαβών (Θ. Ζ'. 36).— έπεχείρησαν διαφορήσαι
τάνδοθεν (Δ. Εύβουλ. ις-) — τούτο δή τό κρεάόιον τών έν-
δοθέν τις είσενεγχάτω Λαβών ('Αρφ. 77.7. 22") — τών ένδον
οντίον ενδοθεν έλθών και λαβών είσενεγκάτω. Ούτο3 καί δι*
τοϋ αύτόθεν' ό εχ τής γης στρατός αμφοτέρων ποΛύν τόν
αγώνα χα\ ζύστασιν τής γνώμης είχον, φιλονειχών μέν é
αύτόθεν περί ιοϋ πλείονος ήδη χαλόϋ (θ. Ζ', 71)" ενθα το
ό μέν έχ τής γης στρατός^^ο h τή γη στρατός Αμφοτέρων,
το δε δ αύτόθεν=ο Συρακουσών στρατός. Ούτως (θ. Γ', 7)
υπό τών αύτόθεν ζυμδοηθησάντων ('Ίδε καί Θ. Β', 2ο. Δ',
129. Ε', 52. ς. 25. Ζ, 34).

§. 65. Καί εν πολλοίς άλλοις επικρατεί ή τοιαύτη έφέλ-
κυσις ή γραμματική ύπαλλαγή. Ούτω π. χ. παο' Αίσχυλ,ω
(<Επτ. Θ. 40) ηχω σαφή τάχεΐθεν έχ στρατού φέρων παρά
Πλάτωνι ('Απολ. Σ. 40) τό τεθνά,ναι μιταβολή τις τυγχά-
νει ούσα καί μετοίχησις τής ψυχής τοΰ τόπου τοΰ ένθένδε
είς άλλον τόπον. Κ ν τω τοϋ Ισοκράτους (Πανηγ. μς"') περί
παντός ποιητέον δπως ώς τάχιστα τόν ένάένδε πόλεμο ν είς
τήν "Ηπειρον άφοριοϋμεν, ώς καί εν τω τοϋ Εύριπίδου (Β.
48) είς δ' άλλην χθόνα, τάνθένδε θέμενος ευ, μετασχήσω
πόδα τό ένθένδε=τώ ενταύθα έξελάμβανεν δ μακαρίτης Κο-
ραής, άλλ' αναντιρρήτως αμφότερα τα χωρία ταϋτα είς την
περι ού δ λόγος ένταϋθα εφελζιν άνακτέα=όπως (=τίνι
τρόπω) τόν έντχύθα πόλεμον έντεϋθεν είς τήν Ασίχν περιο-
ρίσομεν ποιητέον, κτλ.

§. 66. Εί δε είς πάντα Ιν γένει καί άνεξαιρέτω; τά είς
θέν επιρρήματα έπικρχτεΐ ή τοιαύτη σημασία τής εχ τίνος
όρμής, δ/ ήν γίνεται ή προεξηγηθεΐσχ έφελξις, ή πολλότατα
κατήντησαν ίσοδύναμα τοις ίδίοις πρωτοτύποις, τό χχτωθεν
=κάτω, τό ανωθε-ν=«.\ω, κτλ, περί τούτων φιλονεικουσιν
οί φιλόλογοι."Ζητείται, π. χ. εί τό οί χάτωΟεν θεοι (Σ. *Arr.
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4 070)=^ κάτω θεοί ή==,ί κάτωθεν ενεργούντες" ει το οί
άνωθεν οιωνοί (Σ. Η Λ. 4 058)=οί άνω οιωνοί ή οί άνωθεν
προς τα κάτω, προς τήν γην, πετάμενοι, ίνα έφαρμοσθή είς
πολλά άλλα ή δευτέρα έκδοχή, πρέπει να έννοηθΐ) ή εκ τών
άνω προς τά κάτω ή άντιστρόφως κίντ,σις τών ομμάτων. Ού -
τως ήθελεν είναι το {Σ. Φ. 28) άνωθεν η κάτωθεν, —τοΰ
πλοίου τά κάτωθεν (Δ. Φ. Β', δ'.) υ κάτωθεν νόμος (Δημ.
' Αρισ-.οκρ. Α , ς·'), δτερ ήθελεν είναι ώ; το τη; συνήθειας
ô κάτωθεν υπογεγραμμένος, κάτωθεν δηλ. θεωρουμένου τοδ
γράμματος. ' Τπάρχουσιν όμοος καί χωρία άτινα καί πρωτό-
τυπα ούσνοιχα ο ;κ εχουσι, καί τοιαύτην θεοορίαν δυσκόλω;
επιδέχονται 'Αλλά περι τούτων άλλαχοϋ.

§. 67. Συνηθέστατη δε ή τοιχύτη εφελν.ς έπί τών προ-
θέσεων άπό καί εκ' διήρπαστο ύπο τοΰ βασιλικού στρατεύ-
ματος χαί αυτά τά άπό τών οικιών ζύλα, (Ξ Ar. Β , β ,
4 6)—-ά έν ταΐ; οίκίαις ξύλκ διήρτϊχστο άπο τών οίκιών.=
εψευγον οί ά.χο τών εν δε-ιά οικιών (Ξ,. Ar. Ε, β, 24)=
άρας τι τών ά.το τής τραπέζης (θεόφ. Χαρ. Β) — α ρ re Π CL
•ensuite qnoi.q\i»> m ore. eau Uo.ce qjii est sei-

vi Su Γ hi tfidle (Kop.)—οίίκ τοϋ πλοίου σύ σκηνοί (Σ.'Α>'·
Ε', ζ', ί 5). — άπολωλεκώς άπαντα τά τής οικίας ( Αρφ. Πλ.
857). Ούτοο παρά τώ αύ'ώ 'Αριστοφάνει' τών στρατηγών
νπέδραμε τους έκ τής Πύλου, παρά Πλάτωνι" ήνγέλως υπό
τών ίκ τής όλκάδος, παρά Ξενοφώντι' ήρώτα τούς αύτομό-
λονς τά έκ τών πολεμίων.

§. 65. Πλείστα οσα παραδείγματα τοίτου ευρίσκονται
παρά Θουκυδίδη, οί Πλαταιής τά έκ τής χώρας κατά τάχος
έσεκομί-σαντο (Β', 5).—-οί Κερκυραίοι δείσαντες μή σφίσιν
έπιπλεύσαντες έπί τήν πόλιν οί πολέμιοι ή τούς έκ τής νή ·
σου άναλάΐωσιν η καί άλλο τι νεωτερίσωσι, τούς τε έκ τής
νήσου πάλιν είς τά '//ραιον διεκόμισαν καί τήν πόλιν i-
φύλαττον (V, 79)—ϊτυχόν βέδύο (ρυλαί (Μεσσηνία) ιρρου-
ρονσαι καί. τίνα. καί ένέδραν πεποιημέναι τοις άπό τών
n<5r, οί &έ'Αθηναίοι και οί ζύμμαχοι τούς τ ε έκ τής ένί-
άρας τρέπουσι και διαφθείρουσι ^πολλούς (Γ , 90 ) —ίχι
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γάρ έτύγχανεν ών (8 Δημοσθένης) μετά τά εκ της Αιτωλίας
περί Ναύπακτον (Γ', 4'OS).·—·ζυνεπευχοντο δϊ και ό âJJoç
όμιλος ô εκ τής γής (ς-', 32=6 έν τή γΐί ών εκ της γης ,
αύτόθεν ξυνεπεύχοντο—οϊ τ έπιβάται έάερχπενον, ότε προσ-
πίσοι ναϋς νηΐ, μή λείπεσθαι τά άπό τοϋ καταστρώματος
τής άλλης τέχνης (Ζ', 70).

§. 69. Τοιοϋτον καί το (2. Άκ. Α', β'. 4 8) ητε ΚίΜσσα
έ'φνγεν έχ τής άρμαμάςης, καϊ οί έκ τής άγορΰίς καταλιπόν-
τες τά ιόνια εφευγον' ενθα το ρ.ε> όεύτερον προ<ρχνώς=καΙ
οί έν τη αγορά εφευγον έκ τής αγοράς" ουσ/.ό'λως δε δυνατόν
ειπείν οτι καί ή Κίλισσα καταλιποϋσα τήν άρμ.άμ.αξαν έφυγε
διότι εύκολώτερον ήδύνατο φεύγειν έπί της άρμαμάξης έλαύ-
νουσά" όθεν έκληπτέο\=εφυγεν έκ της θέσεο)ς τής άρμαμ,άζης
έκ του τόπου ενδα Υστατο ή άρμάμ.αξα. Ταύτα ο Κρύγερος,
ορθώς βέβαια, ούκ εστίν όμως πάντη άόύνατον ίσως νοήσαι οτι
έκ τής άρμαμάξης, υπό βοών ελκομένης, εφυγεν ^φ ίππου.

§. 70 Ουδέ ή παρά καί ή περ/μ,ένουσι του τοιούτου πάνττν
έλεύθεραι" όστις â άφικνεΐτο τών παρά βασιλέως πρός αύ-
τόν (Ξ. 'Ar. Α', ά, 5)=όστις τών παρά βασιλει όντων παρά
βασιλέοις άφικνεϊτο. —ot παρά Apiaio'j (2. 'Αν. Β', β', 4).—
έζηγγ έ.ί.ΙοΥ γάρ τ ι) ες τών παρά Τισσαφέρνους ''Ελλήνων
(Ξ. 'Αν. Β', δ'. 24 )—τά παρ* Έγεσταίων (θ. ς-', 22).

§. 74. Ούτω καί τά περί δίκης (Ι2λ. Φαίδ. 58).-τά

περί τοϋ φρουρίου (2. Κ. Π· Β', γ', 26).—rà περί Ώροξε'νου
(3. 'Ar. Β', έ, 37) — r<i ^ τοϋ Έτεονίκου (2. Α',

ζ', 28.) κτλ. Ταύτα Ινα όμ.οιάσωσι τοΤ; προηγ>υμ.ένοις, πρέ-
πει να έκληφθώσι=τά έν τή δίκη γενόμενα καί τά
*7/C πι/$εσ$αί=τά τώ Προζέ> ω συμβάντα καί τά
Προξένου- Άλλ' εύκολώτερον έν τούτοις δυνατόν έννοησαι rd
λεγόμενα' ο Έϊνδόρφιος εις τήν τοιαύτην εφελξιν άνάγει καί
τό τοϋ Πλάτωνος έν άρχή τοϋ Τιμαίου, ενθα έρωτηθείς ύπο
Σωκράτους ό Τίμαιος διά τί ελειπεν ό τέταρτος τών χθες
δαιτυμόνων (ό Πλάτων), άποκρινεται ότι ασθένεια συριπε-
σοϋσα έκώλυσεν αυτόν, ο δέ Σωκράτης Ifωτόε" ούχονκ σόν
τών δε τ ε ϊργον και τύ ύπέρ τοϋ απόντος άγαπληροϋγ με-
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ρος; Τοΰτο έννοεΐ ώς φαίνεται, ό 4Εϊνδόρφιος= το μέρος
τοϋ απόντος υπέρ τοΰ απόντος' c'est·, doue à tOL et à
ceux-ci de rj-jupJii: ί;ι placé de juibscn*.

§. 72. Το παραβολικών ώ-,περ συντάσσεται όμαλώτερον μέν
κατά το ρήμα εις 6 αναφέρεται' χαί στριπτον à ε έφόρει χαί
ψέΛΛια xai τάΛΛα, ώσπερ (φοροΰσιν) οί άριστοι Ιίερσ&ν (Ξ.
*Ακ. Α , ή, 29)· 'Αλλά και τοϋτο δυνάμει τής ελξεως άφο-
μοιοϋται προς το άλλο κώλον'—οίμάι τούς νεωτέρους πχνθά-
νεσθα\, ώσπερ χαί έμέ ( Αντιφ.)' — ενχισθί πάσι τοΐς θεοί ς τήν
αυτήν Λαβείν παξάνοιαν έχεινον ήν περ ποτέ τούς προγό-
νους αύτοΰ (Δ).—χαί νυν τους 'Αθηναίους ούχ έχάς,ώσπερ
έχεΐνον, άΛΛ έγγύς όντας περιορχτε (Θ. Α. 69.)=ούχ έκας
«οντάς, ώ;περ εκείνος ήν.—πρός άνδρας πάνδημε'. τε άμυνο-
μένους χαί ούχ άποΛέχτους ώτπερ χαί ημάς (Θ ς-', 68).—
προς άνδρας τοΛμηρούς οίους χαί 'Αθηναίους (Θ. Ζ', 21).

§· 73. Σημειωτέον δ ενταύθα, ότι έν τάΐς τοιαυταις πα-
ρομοιώσει δια τών αναφορικών πρός τά αναφερόμενα ποτέ
μεν τίθεται δ χαί σύνδεσμος έν τώ άναφερ^μένω κώλω, ώς χαί
τοΰ γ' έστιν όπερ έΛϊγομεν—χαί νυν ώσπερ το πάΛαι—-πότε·
ρον και τοϋτό σοι δοκει ώτπερ τπς πολλοί; άνθρώποις (Πλ.
Πρωτ. 352); αλλά σπαν.ώτερον τοϋτο- Συχνότερον τίθεται
δ σύ·,δεσμός' έν τώ αναφορικώ κώλω, ώς έν τοις άνωτέρω πα-
ραδείγμασιν, ενίοτε δέ καί έν άμφοτέίοι;" δει ύυάς, ώσπερ
χαί τιμής μεθέζετε, ουτω χαί τών κινδύνων μετέχειν (S).

§. 7ί·. Αλλο είόος έφεΛξεως, εκτός τούτου τοΰ έπί τών α-
ναφορικών, γίνεται έπί τϋν προίξηγηΟέντων ειδικών λόγων,
όταν ήναι μέν τά δύο κώλχ τοϋ λόγου κε/ωοισμένα, καί ό'χι
είς εν συγχωνευμένα, ώ; ή φύσις τής έφέΛζεως άπαιτεΐ,άλλά
-.ή πτώσις, ήτις επρεπε νά ήναι υποκείμενον τοϋ δια τής ορι-
στιχής καί τοΰ ότι ή ώς έκφερομένου κώλου, μεταφέρεται
είς τό πρώτον κώλον ώς άντικείμενον τοΰ„Ιν αυτώ ρήματος"
εγνων δημοκρατίαν ότι αδύνατον έστιν ετέρων άρχειν (θ.

Γ'. 37).--Ιεγουσι δ ημάς ώς άχίνδυνον βίον ζώμεν κατ

οϊχους (Εύρ Μηδ. 248)=λέγουσιν ώς ήμεϊς άκίνδυνον βίον
.ζώμεν.—εί βούΛεσθ' άκούσαι τήνδ' όπως άπώλετο (Άρφ,
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Είρ. 604). 'Ενταύθα ανάγεται και το την γήν όπόση εστίν
είδέναι (S Ί\π. Δ', ζ', 2)· χ

§. 75. 'Ως δε το τελευταίο ν (§. 74) είναι διάφοοον τών
δύο προεκτεθέντων ειδών τής ετρέλζεως, <.ύτω πάλιν διά<ρορον
τούτου είδος είναι δταν ή άπρόσώπος σύνταξις τών Απαρεμ-
φάτων τρέπηται είς προσωπικών πρέπων ε'φνς προ τώνδε
φωνεΐν (Σ. Τ. 9)=πρέπεισε πρδ τώνδε φωνεΐν.— où προσή-
κομεν κολάζειν τοΐςδε, άλλά Φωκίων γή (Εύρ ' Ο ρ. 769)
=ού τούτους προσήκει κολάζειν ημάς, αλλά τη Φωκέων γ^.

§. 76 'Ωσαύτως έγώ δίκαιός είμι τώνδ άπηλλάχθαι κα-
κών. (Σ. *Αντ. 400)=δίκαιόν έστιν έμέ.—καϊ σν ούν ήμΐν
δίκαιος εί άντιχαρίζεοθαι (Ξ. Κ Π. Δ', ά, 20). Ουτω καί
έπί τών άξιος, άναγκαΧος, δήίος, άδηλος καί τών τοιούτων*
έστι δε έκεΐνο cvx άδηλος έρ&ν (Δ. MéicJ. —ούκ άδηλόν
ιστιν {κείνο αυτόν fρειν* καί τούτο διά τήν συγγέ\ειαν αυ-
τών πρδς τα απρόσωπα (σ. 412. §. 30), και διά τήν κλίσιν
?σως τών 'ΕλλήΝων έΐ; τδ προτψαν, οπου ενεστιν, εμψυχον
υποκείμενον (σ. 90, §. 11). Κατά μίμησιν δε και τ ά ονκονν
γέ.Ιως ήδιστος είς εχθρούς γ ε Λ αν (Σ. Αί 79);=ο·'χ ήδις-όν
εστίν είς εχθρούς γελ^άν;—έ> θυμουμένονς ότι ήμισυς βίος
βιώναι κρείττων άλ»πως εστίν η διπλάσιος λιπονμένω,
ωσπερ οντος (Αυσ. κατ' Άνδοκ. §· 32.

§. 77. Ε φελζι ς επικρατεί καί είς τήν ίτ^Χ ταυτοπροσω-
πίας σύνταξιν του απαρεμφάτου- Αλέξανδρος έ'φασκεν είναι
Αιές υιός. Ωσαύτως έπί τών έδέοντο α ντον είναι προθύμον.
— έζεστί μοι γενέσθαι εύδαίμονι. — Αημοσθένης σεμνύνεται
τώ γραφείς άποφνγεΐν, κτλ. διότι τδ π^ οτασσόμε^ν υποκεί-
μενον ή άντικείμε ον έφέλ.κει καί συσχηματίζει πρδς έαυτδ
τδ επόμενον. ("Ιδε σ. 117, §. 1 4 κ,αΐ ανωτέρω § 4-4·). 'Ωσαύ-
τως και έπί μετοχής' θανών γοϋν ώδε κάλλιον θανειν (Εύρ.
Όρ. 779)=κάλλιον τδ θα·εΐν σε ώδ*.

§. 78. kaï έπί τούτων μέν φαίνονται δόο κώλα του "λό-
γου, Είτε καθ'όλου (§. 4 8—52), ε'ίτε κατά μέρος (§. 74),.
ένούμενα δια νής έφέλξεως. 'Αλλ ή δύναμις αυτής έκτείνεται
και είς λόγο ν εξ ένος μόνου κώλου συγκείμεν ον. Γίνεται δέ



ΚΕΦ. Β . ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΜΑΤΩΝ. 279

τούτο μ.ετά τών ρημάτων tirât, γίγνεσθαι, καλεισθαι οταν
έφελκόμ.ε\α ύτΐό τοΰ κατηγορουμένου τίθωνται μάλλον κατά
τον αριθμόν αύτοΰ, ή κατά τόν τοΰ υποκειμένου, ώς ή κοινή
χρήσις άπαιτει* τό μήκος τοϋ όρνγματος επτά στάδιοίείσι
(rHp.)— πό â ών πάλαι ai Θήΰαι Αίγυπτος έκαλεετο ( Hp.
Β, 4 5)—Χάριτες δ* όμοίως κέκληντε γόος εϋκλεής (Α.ίσχ«
Χ. 34 8)=δ γόος κέκληνται Χάριτες.

§. 79. Καί επί πολλών άλλων περιστάσεων παρατηρείται
ή δύναμις της έφέλξεως, αιτινες όμο>ς δυνατόν νά άναχθώσιν
εις τήν γενικήν ταύτην περίστασιν" Οπου καϊ οσάκις ή δύ-
ναμις τοϋ ηγουμένου υπερισχύουσα Ιφέλκει πρός εαυτό καί
συσχηματίζει κατά τι τό έπόμαον, ή αντιστρόφως τό αύτό
ποιεί ή δύναμις τοϋ έπο μενού πρός τό ?}γοόμε\ον9 xai ουτω
μεταβάλλεται ή φυσικωτέρα τοϋ λόγου πλοκή, υπάρχει ε'λ-
ζις η £φελζις, τείνουσα είς τό κατας-ήσαι ιόν λόγον μάλλον
συντεταμ.ένον καί άπηρτισμένον, δεικνύουσα καί διάτοΰέξω-
τερικοΰ σχήματος τήν έν ταΐς έγνοιαις υπάρχουσαν ενότητα.

§ 80. Τοΰ ιδιώματος η οχήματος τούτου παρά τοις Ελ-
λησι γραμματικούς δ'νομα γενικόν δέν ευρίσκεται, διαφόρως
άποκαλοίσι τάς κατά μέρος περιστάσεις ο5του, έμοί τουλά-
χιστον δέν είναι γνωστόν. 'Υπάρχει ή λέξις υπ αλλαγή, σχήμα
έν ω τό έπίθετον, άντί νά συμφονήση πρός τό κύριον καί κα-
τάλληλον ούσιαστικόν, συμφωνεί πρός άλλου έξ αύτου έζαρ-
τώμ.ενον, οίον κυνός λακαηης ώς τίνος ενρεινος βάσις (Σ.
Αϊ. 8), έν ω κυρίως ουχί, ή βάσις ήτοι πορεία, άλ>ά ή κύων
έστίν εύρινος, ήτοι εί όσφρητος" ουτω καί λευκοπήχης κτυ-
πους χεροΐν (Εύρ. Φ. 4 360), έν ώ κυρίως αί χείρες είσι
λευκά πήχεις, κτλ' τοιούτον καί τό (Άρφ. Είρ. 4 55) χρυσο-
χάλινον πάταγθ7- -^α^/ω?'=χρυσοχαλίνων ψαλίων πάταγον,
καίπερ άντιλέγοντες τοΰ Βοθίου (Boutho). "Εκαστος βεβαίο)ς
βλέπει ότι τό ό'νομα τοΰτο ήθελε περιλάβει μόνον μέρος τής
εύρυτέρας έφέλξεως, δυνατόν όμως νά μεταχειρισθώμεν τοΰτο
ώς έλληνικώτερον, έπεκτείνοντες τήν εννοιαν. Οί Ρωμαίοι
γραμματικοί καί οί νίώτ^ροι φιλόλογοι όνομάζουσι τό σχή-
μα τοζ-?ο atractionem έ'λζιν, εφελξιν, ή έφέλκνσΐΥ,
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κατά τόν μακαρ'.την Κούμαν. Είσί δε τών νεωτέρο>ν κχί φι-
λόλογο'., ώ; ο Κρύγερος, οΐτινες, είς τήν άφομοιωματικήν
δύναμιν τούτου αποβλέποντες, προτιμώοι το #νομχ άφομοίω-

σις (assimilais ) ή πρόΛηφις ( ιnι îéibatio), πάντη άνοί-
κειον καί ανάρμοστον ευρίσκοντες τό πρώτον.

§ 81. Εστω δετό ονομα οποιονδήποτε, από τό ιδίο,αα
τοΰτο πρέπει νά άν?χθή κù ή μεταθεσις τών λέξεων, τήν
βποίαν ίδιχίτερον σχημχ ορίζει δ Βοαττμανος. *Εστι
θεσις ή εκ της οικεία; είς άλλη ν θεσιν μ,ετχτότισίς τίνος λέ-
ξεως, γινομένη διά πολλού; λόγους" rrçK έθέΛουσα ν έθίΛων
ανήγαγε δνδε δόαονδε ( θδ. Γ', 722). — /cap* ου* εθέ.Ιων
έθεΛούσφ ('θ). Ε', 1 55) . ' a ι <τ γι) νε ι χ ό.Ιιν τήν αυτός αύτοϋ.
—έν ά.Ι.Ιοτε α.7.^=κλλοτε εν άλλη.

§. 82. Είς τήν μετχθεσιν- ά/άγετχι καί το Ύχερβατόν
Σχήμα λ*.γ.5μ·ενο·', ν trρ.· γγί ι s -'υ πχρά 'Ρωχαίοις, οπ«ρ
δύο λέξϊΐς είς μίχν εννοιαν άνηκού-ας αχ ορίζει μ.»-τολαοήηι
άλλων λέ;εω<" άàxspoxot καϊ Zsbr x txciv και Φοίβος
Αργείίον (p ίτιν (2. Αΐ. 4 8 7), ε/^α τό χχκάν χωρίζεται έκ
τοΰ φίτιν είς β χ/ήκε·." — e u χροσαναγκ χστέον την τοΰ α-
γαθού είκόνι ήθ~>υς έμχ~> ιεΐν τ>ϊ: χ )ΐή ιασιν (ΙΙ\. ΠοΛ. Γ ,
4')l);—ϊζίώ μηδεμίαν μο·, διά τοΰτο χαρ ύμών οργή ν γε-
νέσθαι (Α. Φ: Γ', β.).—σχείιουσι à , ?) ζω ζώ'τι, Αήιητρος
στάχυ (Εύρ. Λ^*./. 121); Πχράδοξον δε 'ύ-ερβχτόν προθέ-
σεωνευοίσκιι δ Β·>υττμχνος έν τώ (S. Φ. 058) έξεχιΰξασθαι
άν τί έχΐζε,'>;ασθΑί^=\·χι τινι εύ;ατΟα*., δτερ ά»ίτχρκτον·

§. 83 Εί; το ύ τε ϊβατό ' χνάγουη καί τά eτόtεv/" Λέ-
5/ *αΐ θ,ι.Ιάσσα (Πί,δ. Β', 3Ι)=καί εν 6α-

Τ.άτ7/\—ήό â" έχοντες σοφοί χαι χοΛίταις εδοζαν εμμεν
{Πί.δ. 'θλ. Ε , 16) = '.αί σοφοί έ^οξχν εινχι.—δ'.ωσ έξηγη-
σχμενος χίσιν κι ι έχιδίξις τήν El.ltâa, τοϊσι Πΐρσησο
ôxlcriï νξ'.ι (rtfp Γ , 135).—ηξειν αύτώ σέ χοΛυ Αράσχου
άνδρί χχΙ χιστότερον xas άμείνονα (3. fv. II. ς-', δ', 8).—
οίμαιουν χοΛυ αν τήν κατασκευήν μοι Λχμχροτ έραν φα-
νήναι (ζ.. Συμχ. Α', δ ).

§ Si. CÛ; δε τάόμοιχ ή κχί τχ αντίθετα άναδεικνύον-
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ται καλλιώτερον άλλήλοις παρακείμενα^ ούτω δ.à του ύπερ-
βχτοϋ χο>ριζομένη ή λέξις έκ της οικείας θέσεως ελκύει μάλ-
λον τήν προσοχήν του άναγνο^ττου προς τήν δι'αυτής παρι-
σταμένη·» έννοια/. Ω; διx τοΰ πρώτου γίνονται χχποιχίλους
μεγ ποικίλη παναρμονίους àiàovç λόγους, άπλοΰς

âè άπ:Jji (Πλ. Φαίδρ· 277)-—αισχύνει πόλιν τήν αυτός αυ-
τού.—παρ ούχ. έθέλων έθελούση, ούτω δια τοΰ δευτέρου
μ,ετά τών δμοίω/κατ το άλλ άπερύχοι χαί Ζευς xaxàr χαί
Φοίβος Απόλλων τράτιν-

85. Πολλχκς μεν καί ή μετάθεσις καί το υπερβχτόν
φέρουσιν ευφω/ίαν, και έςαίρουσιν, ώς ειτομεν, τήν έννοιχν"
άλλα καί δυσκολία/ φέρουτι/ άλλοτε διά τον χορισμον τών
οικείων κχΐ r/jv μετατδτισιν' ε^εις πχλχι ων έπεθύμεις
(Θεόκρ. 1 , Ι7)=;χεις ώ / έτεθ5μ.·:ι; πάλαι. Πρός τοΰτο πχ-
ραβχλλουσι τό τοΰ 'Αριστοφάνους {Νεφ. 1315)' οιμχι γάρ
αυτόν χύτίχ ευρήτειν όπερ πάλαι ποτ εζήτει.—περί γάρ
τίνος άν μάλλον πολλάκις τις νουν ε \·ων χαίροι λέγων χαί
άχούων (Πλ. Πολ. Β', 358); — πολλάκις λέγων και άκούων·

§. 86. Ori τό ύτερβατόν φέρει δυτολίχν τνρό πολλοΰ πά-
ρε τη ρήσε ν ο συγγραρεύ; τή; προ; \4λέξανά<>ον fΡητορ.χής
(Κεφ λά)" α Σαφ άς. μ,έ·/ δηλώσομε·/. . . άπό μεν τών πραγ-
μ.άτο>>, έά/μ,ή υπερβατώς αυτά δηλώμε·/, άλλα τά πρώτα
πρκχΟέντχ, ή πραττομενχ, ή πρα/θοσόμενχ, πρώτα λεγωμεν
τά δέ λοιπά έφε^/ίς τάττωμε·/' από δέ τώ / ΟΌμάτΛν, έάν
μ.ή υπερβατώ; αυτά τιθώμεν, άλλ' άεΐ τχ έχόμε·/α εξής τάτ-
τομ,εν. » Ενίοτε δέ δι' αύτοΰ αναγκάζονται πολλάκις νά ϊ~
ξηγήτ&ίσι χο>ρία, άτοπον άλλω; ή δ^σκολόν τι τταριστώντα.

Εις τό ύπερβατόν ήναγκάσθη δ Πλάτων νά ττροττρέξγιϊνα
υτερχσπιση τό υπ ό τοΰ Πρωτχγόρου κ «ταδικαζόμενον πε-
ριώ /υμον χωρίον τοΰ Σιμοινίδου" άνάρα άγαθόν με/ άλαθέύύς
γενέσθαι χαλε τό ' ('Ιστορ.'Ε ΙΙήν. Ποιητ.) κτλ.

87. Διά τής μεταθέσεως γίνεται και τό Χιαςόν Σχήμα
λεγομ,ενον, καθ δ δύο σχετικά νώλα τοΰ επομένου λόγου τί-
θενται κατά τάςιν έ/αντίαν τοΰ ηγουμένου, ώστε τό ά^τίθε-
-τον παράκειται ε'ς τό άντίθετον" *ούτω, π., χ. είς τό τοΰ
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πβιετοϋ οιμωγή τε και εύχωΛή πέΛεν άνδρών oJJvrrcor τε
καϊ όΛΛυμένων ('ίλ. Δ, 450), ούτε τό όΛΛύντων άναφερεται
εις τό προταχθέν οιμωγή, ούτε τό όΛΛυμένων είς τό έπι-
ταχθέν εύχωΛή' διότι ή μέν οίμωγγ, είναι τών όΛΛυ^ιένων,
ή δε εύχωΛή τών όΛΛύν τ ων' όθεν ή κα;νονικωτέρα πλοκή ή—
τον όΛΛυμένων τ ε καί όΙΛύντων.

§. 88. Λέγεται δέ χιαστόν, διότι ή άληθής θέσις τών κώ-
λίον παρίσταται δια τοϋ γράμματος Χι, σταυροειδώς άναγι-
νωσκομένων'

οίμωγήν εύ/ωλή
όλλύντων \ όλλυμένων

Τό αυτό δέ καλείται καί χιασμός. Διάφορα τούτου παραδείγ-
ματα ίδε παρ' 'ίσοκράτει, σημειούμενα υπό Κοραή (Ίσ. Β', σ.

16. 43. 67. 293).

§. 89. 'Ωσαύτως διά τής μεταθέσιως γίνεται καί τό λεγό-
μενον Πρωθύστερον ή Ύστερόχρο,τον Σχήμα. Καλείται δε
ούτως Εκείνη τοΰ λόγου ή πλοκή, καθ ήν προτάσσεται εις τόν
λόγον τό φύσει ύστερον καί ίπιτάσσεται τό φύσει πρότερον*
έν σοι μέν Λήξω, σέο ô' άρχομαι ( ίλ. ί', 97).— ώς τ àstl-
Λοικα τίον'Λόγων σύ μέν κΛύης, έγώ όέ φράζω (Σ. Φ. 25)'
i—οικτρότατα θοινάματα και σφάγια γενναίων τέκνων (Ευρ.
Όρ. 812). Ούτως εκλαμβάνουσι καί τό (Κύρ. Φ. 21) ό Ô*
ηδονή δον ς εις τε βακχεΐον πεσώ) =κάτόι\ ος γενόμενος ε-
δωκεν (εαυτόν) τνί ηδονή.

§.90. Τοιαϋτα καί τά (S. Απομν. Γ', έ, 4 0) Λέγω καί
τήν Ερεχθέως γε τζ,οφήν καί γένεσιν, κατά μ,ίμησιν τοϋ
όμηρικοϋ Άθήνη θρέψε, τέκε δέ ζείδωρος άρονρα (/ΐλ· Β',
547. ίδε καί 'θδ. Η. 81).—έμπιεϊν και φαγεΐν (Ξ. Κ. Π.
Ζ , ά, Ί)—πιόντα ήφαγόντα (Ολ. Πρωτ. 34 4), καίπερπροη*
γηθέντος cιτίακαί ποτά. πριάμενον. Είς τοϋτο τό σχήμα α-
νάγει ο Κρίγυρος y αί τό Θ. Η', 88) καί ό μέν άζας ενθύ
τής ΦασήΛιδος καϊ Καύνου άνω τόν πΛονν έττιοεΐτο' διότι
βέβαια ή Καϋνος προηγείται τής Φασήλιδος τω πρός άνατο-
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λάς βαίνοντα τουναντίον δέ έντω (Θ. Η', 4 08) άπό τής Καύ-
rov και Φααήλιδος είς τήγ Σάμογ.

§.91. Αλλ έν τούτοις εστι σημείωσα', ότε ουδείς δύναται
νά άν*γκάση τον νουν να προτάξη το εν ή τό άλλο, νά θεω-
ρήσνι το δενδοον εκ τής ρίζης η έκ τής κορυφής, τόν άνθρω-
πον έκ τής γεννήσείος, ή έκ τής νελευτής. Διά τοΰτο ουδέ
ε?ς τό (3. Κ. Π. Δ, β , 22) νυχτερεϋσαι χαϊ δειπγήσαι χαϊ
βιοτενειν είναι ανάγκη να προταχθη τό δειπγήσα,ι ώς πολ-
λοίς εδοξεν.

Δ. Περί Άχολού^ου κοΛ τών ύπ αύτο
άναγομ£νων Σγτιμάτων.

92- Ara χδλονΟον καλείται εκείνη ιού λόγου ή πλοκή
ήτις, έκτρεπομ.ένη τοΰ κατά φύσιν καί ακριβούς ειρμού τής
άρχισθξίσης σειράς, εκφέρει ίο τέλος διάφορον παρά τήν αρ-
χήν. 5Ανακόλονθογ είναι παρ ήμΐν, μεταξύ άλ)ων, τό έγώ
âici ταϋτα. δέν με μέλει' διότι άρχισα ς δ λόγος δια τού έγώ,
έπί σκοπώ sà άκολουθήση διά καταλλήλου ρήματος, δέν
φροντίζω ή τοιούτου τινός, μ,εταβάλλεται Ακολούθως, ώς εί,
άντί έγώ, ύπήρχεν έμέ.

§. 93. Τό αναχόλονθον είναι το άντίστροφον τής ΙφέΧ-
ξεως~ διότι, έν ω αύτη τείνει νά συγχο^νεύστι τά δύο εις εν,,
τρέπ-ουσα, π. χ. τό οργάς'άφες, ας έχεις, εις τό ac έ'χείς,
οργάς clips c, εκείνο χωρίζει τό εν είς δύο. Ούτως είς τό τοϋ
Πλάτωνος άποΰλέγας προζ τοντον τόν στόλον έδοζέ μοι
πάγκαλος s irai (Ν. Γ', 686), ή μία έννοια τήν οποίαν επρε-
πε να έκφέρη ο λόγος, κατά σειράν ομαλήν' άποΰλέψαΐτί μοι
εδοξεν ή άποΰλέψας ήγησάμηΥ, κτλ. χωρίζεται διά τού
άγακολούθτυ είς δύο* 4. άποδλέψας, κτλ' 2. ε'δοξέ μοι γ.τ\.

§· 94. 'Επίσης εκτεταμένη καί ποικίλη είναι ή χρήσις τού
άνακολονθον έν τή ελληνική συντάξει, ώς ή τής έφέλζεως^
κατά πολλούς καί διαφόρους τρόπους γινομένων άμφοτέρο>ν,
ιδιαιτέρων πονημάτων καί περί τούτων γραφέντών.
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§. 95. Καί πρώτον μέν γίνεται το άναχόλουθοκ εν τ^ ελ-
ληνική συντάξει, ότχν,χρχίζων δ λόγο; δι' ονομαστικής, αν-
τί νά άκολΟυθήτη τό κχτάλληλον ρήμχ εις β ε τρέπε ν' άπο-
δοθ>}, τρέπηται είς άλλοίαν σειράν, ώς εί υπήρχε δοτική, κα-
θάπερ είναι τό ανωτέρω χωρίον τοΰ Πλάτωνος (§. 93), τό
τοΰ Ξενοφώντος βουλόμενος (δ Κΰρος) χατάσχηπόν τινα
πίμψαι, έΊοζεν αυτώ επιτήδειος είναι ό *Αράσπας έλθεΐν
επί τοϋτο (Ξ. Κ. Π. ς-', ά, 31) καί πολλά άλλα τοιαύτα,.

§· 93- Εί; τό τοιοΰτον άκόλουθον άνάγονται έν μέρει
καί αί απόλυτοι όνομαστιχαί' διότι καί έν αύταις άρχόμ.ενος
δ συγγρ χφ-ιυς τοϋ λόγου δι' ονομαστικής καί προβαίνων μέχρι
τινός κατ αυτόν τόν είρμόν, παραιτών αυτόν μετέπειτα λαμ.-
βάνει άλλον, δι ου γραμματικήςάκαταλληλίας γινομένης, ή
ο,ομαστική μ?'νει άνευ ρήματος, έκκρεμής καί όντως απόλυ-
τος" μέλλων â ε πέμπειν μ Οίόίπου χλεινός γόνος, έν τω}' έ-
πεςράτευσαν Αργεϊοι πόλιν (Εύρ. Φ. 290)·—Αΐαc, πάλαι άή
σ έρωτήσαι θέλων, σχολή μέν άπεΐγεν (Εύρ. Παλμ. 'Αποσπ).

§. 97. Δεύτερον δε γίνεται τό άναχόλουθον, τρεπ^μένου
τοϋ κώλου αντιθέτως, ή έν τω προηγουμένω, άρχίζοντος δήλ^
τοϋ λόγου δ^ά δοτικής καί τελευτώντος είς όνομαστικήν* χαί
τοις Συραχουσίοις χατάπληζις ούχ όλίγη έγενετο, . . δ^ ών-
τ<ς· χτλ, (θ Ζ. 42)..?Ω; δε τό άν^τέρω εΤνα; = βουλομένφ
τω Κύρςο έδοξε, κτλ, f-ύτω τοϋτο είν*ι=,ί Συρακούσιοι κχτε-
πλάγησχν ό ρ £ ντε;. Προήλθε λοιπόν έν το ίτοις τό άναχόλουθον
έκ τής κατά τή- εννοιαν καί ουχί κατά τήν λέςιν συντάξεως.

§'. 98. Δια τής κατ εννοιαν ήτοι διά τής κατά τό νοούμε--
νον ή σημαινόμενον συντάςεως γεννάται τό άναχόλουθον
καί έν πολλοίς άλλοις. Ούτω παρ Ευριπίδη [βάχ. 1 130)' ήν
δε πάσ όμοΰ βοη, ό μέν στινάζων, ocrov έτύγχανε πνέων,
αϊ δ1 ήλάλαζον' ενθχ, κατά κανόνα, έν τω δευτέρω κώλω ε-
πρεπ,ε να επηται γενική απόλυτος λεγομένη. Ουτω παρά Θου-
κυδίδη' τά περι Πύλον ύπ αμφοτέρων χατά χράτος έπολε-
μεΐτο. Αθηναίοι μέν δυοΐν νεοϊν έναντίαιν àti τήν νήσον
παραπλέοντες ΐής ημέρας, Πζλοποννήσιοι δ* έν τή ή π είρ ω
στρατοπεδευόμενοι χαί απροσδολάς ποιούμενοι τώ τείχει θ.
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Δ', 2 3), ώς ει προϋπήρχε* αμφότεροι έποΛέμι υν' οί μεν . .
οί άέ . . . κτλ. (*Ιδε προσέτι Θ. Β', 53. *Ηρ. Η, 74. Ξ. ΈΑτ
Αην. Β', β'. 2 κλ.).

§. 99. 'Ανακόλουθος είναι βέβαια και ή πλοκή επί τών πα-
ραβολικών λόγων, όταν τό ρήμα, άντί νά σύμφωνη πρός τό κύ-
ριον κώλον, δια τής ελξεως φέρηται πρός τό διά τοϋ ώσ.τερ αρ-
χόμενον" Scot ωσπερχαΧ ήμεΐςνχ Αθηναίων έπιβον.Ιενόμεθα
ν Θ. Α', 82).— ην οί ηγεμόνες ωσπερ νϋν ημείς άιαγνώμονας
ποιήσησθε[Θ. Γ', 67)/Ωσαύτως καί έπί συγκρίσεων* ηπερ(τύχ71)
άει βίΛτιον ?) ημείς ημών ανιών έπιμεΑούus'Ja (Δ Φ. Α', έ).

§. 1 GO. Καί κατά πολλού; άλλους τρόπους 'γίνεται τό à-
ναχόΑουθον, ε'ίτε ρήμ.ατος τιθεμένου όπου επρεπε, κατά τά
προηγούμενα, νά ήναι μετοχή, ε'ίτε διά πολλών παρενθέσεων
διακοπτομένου τοϋ λόγου καί οίον λησμονουρ.ένης τής πρώην
σειράς, κτλ. ώστε ώς οπουδήποτε τό επομενον ενεργούν είς
τδ ήγούμενον συμμεταβάλλει αύτό κατά τι ή, αντίστροφοι?,
τό ήγούμενον είς τό επομενον, έπικρκτει έ'φελξις, ούτοος υ-
πάρχει (ίναχοΛονθία Λόγου χχί άναχόΑουθον σχή^.α ή ίόίω-
μα όπου τΟ τέλος δέν συμφωνεί πρός τήν αρχήν τοϋ λόγου.

§. |01. Τοσαΰτα καί περί τούτου, εί μέν ουχί άλλο, ικανά
δ' όμως, νομ.ίζω είς νύξιν πρός περαιτέρω ερευναν. "Αλλων
πληρέστερα πονήματα θέλουσι πραγματευθή τό θέμα τοϋτο
τελειότερον, έξακριβοϋντα τήν γένεσιν, τήν ανάγκην, τήν χρή"
σιν, τήν διαίρεσιν τών σχημάτο^ν καί ιδιωμάτων, τήν άναγω-
γήν αύτών είς γένη καί ειδη, τήν έπί τό αύτό πολλών σχημά-
των πολλάκις σύμπτωσιν, τήν διάκρισιν τών ρητορικών καί
συντακτικών σχημάτων, τόν σκοπόν έκατέρων καί τα όμοια.

§. 4 02. 'Επειδή δέ τοιαύτηέξέτασις καί έξήγησις τών συν-
τακτικών σχημάτων βοηθεί μεγάλως είς τήν έρμηνείαν τών
ποιητών καί συγγραφέων, διά τοϋτο τοιούτον σύγγραμα ες-αι
αναντιρρήτως εύπρόσδεκτον είςτούς περί τήν έλληνικήν σύν-
ταξιν άσχολουμενους, τής δποίας μόνον τά στοιχεία πραγμα-
τεύεται το παρόν σχεδίασμ.α, καί τοϋτο άνευ αξιώσεων, άσμέ-
νως παραχωρουμένων εις τήν φιλοτιμίαν τής νέας γενεάς, ήτις
θέλει διαδεχθή τους πρεσβυτέρους ήμας εν τώ βίω τε καί έν
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τοις γράμμασιν. Καί τά μεν της παλναιοτέρας γενεάς εργα διά
τών προόδων τής νεωτέρας θέλουτι συγκαλυφθη βέβαια ύπο
κρειττόνων άλλων, ώς κρύπτονται οί ακατέργαστοι λίθοι έν
τοις θεμελίοις τών οικοδομών, ή δε νεωτέρα, καί τάς δυσ/ε-
ρείας καί τάς ολίγας τότε ελπίδας τη; άρχαιοτέρας άναλογι-
σΟεισα, θέλει κρίνει ορθότερον περί αύτης, εάν θέλη νά ήναι
δικαία.

£ùr τω όιχαίω γάρ μ ε γ* εζε'στι φρονεί*' (Σ. Αϊ. { 1 25)

Τ Ε Α Ο Γ.
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