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Τοις φίλοις κ. κ. καθηγηταΐς

Ή παροΰσα έκδοσις τής λατινικής γραμματικής έπεξεργα-
σθείσα έπί τ ή βάσει τών νεωτέρων πορισμάτων τής γλωσσο-
λογίας κατέστη καθόλου είπείν όλως νέα καί τελεία. Ή έπί
τό διδακτικώτερον δέ βελτίωσις της υλης έπήνεγκε την εν
πολλοίς άπλοποίησιν, ουτω δέ καί αι παρ' άλλο:» ν έξαιρέσεις
καί πολλα^οϋ αι έξαιρέσεις τών έξαιρέσεων δεν άπαντώσιν εν
αυτή.· διότι η Ακριβεστέρα έξέτασις τών ομοιοτήτων καί δια-
φορών καί τι άκριβήςτώνγλωσσικών νόμων έρευνα καί ή ιστο-
ρική τής γλο^σσης άνάπτυξις, έξετάζουσα τους γλωσσικούς
νόμους, άπήλλαξε τίιν γραμματικήν πολλών έξαιρέσεων, έρει-
δομένων έπί έξο^τερικών η μάλλον έπί εμπειρικών λόγων δι'ο
καί έν τ ή ανά χείρας γραμματική πολύπροσέσχομεν εις τοΰτο·
έάν δέ που τυ^όν τοΰτο δεν επετεύχθη, λόγος υψηλότερος
ηνάγκασεν τιμάς καί μάλιστα ό κίνδυνος ό έκ τών πολλών
θεωριών τι καί αλλο τι.

Δεν κρίνομεν δ' άσκοπον να μνημονευσωμεν ένταΰθα τινας
τών πολλών -μεταβολών, π. ^ς. ή έξαίρεσις του σχηματισμοί}
τής γεν. τής α', κλ. εις a-i, καί as* aurai,—familias' η έξαί-
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ρεσις της αίτ. εις im και τής αφ. εις i τών τής γ', κλ. ονο-
μάτων καταδείκνυται κανονική, και ουτω μανθάνει ήδη ό
άναγνώστης ότι μόνον τινά τών έχόντων θέμα λήγον εις i
εχουσι τόν σχηματισμόν τούτον, όστις άλλως τε είναι κανο-,
νικός. Τό πρώτον ήδη μανθάνει ό άναγνώστης ότι τα εις
e, al, ar ουδέτερα εχουσι θέμα λήγον εις i. και κατ' άκολου-
θίαν ότι δέν πρέπει να λογίζωνται έξαιρέσεις ό σχηματισμός
τής άφ, εις i. τής όνομ. πλ. είς i-a, τής γεν. πλ. εις i-um.

Ποσάκις δεν προσεκόιΐ/αμεν και ήμεΐς παίδες οντες είς τόν
λαβυρινθον' τών τής Γ', κλ. ονομάτων, άπορουντες κατά τίλ'α
τύπον να σχηματίσω μεν τό άοθεν όνομα ; έλπίζομεν ότι ήδη
δεν θα λέγηται τοΰτο και εις τό μέλλον, διότι και πλείστα πα-
ραδείγματα παρεθέμεθα και ύφ1 εκαστον έτέθησαν τα κατά
τόν αυτόν τΰπον κλινόμενα ονόματα· ουτω δε και ευκολία
παρέχεται είς τόν σχηματισμόν και λέξεις μετά τών σημα-
σιών αυτών άποταμιεΰονται και ευχερώς συγκρατούνται εν
τή μνήμη, ό τα μάλιστα συμβάλλεται εις τήν έκμάθησιν τής
γλώσσης.

Μη ή πληθΰς τών έξαιρέσεο^ν τοϋ ύπερθετικοϋ βαθμοΰ τώ\>
έπιθέτων ολίγα πράγματα παρέχει τοις νέοις, άναγκαζομενοις
έναντίων τών παιδαγωγικών νόμων πράγματα όλως άκατά-
ληπτα να άπομνημονευωσι ; "Ηδη και τό μ*γα τοΰτο κακόν
έθεραπεύθη έλθουστκ εις φώς τής ά?^ηθείας* «άπλοϋς ό τής
αληθείας μΰθος».

Και ταϋτα μεν ολίγα τών πολλών έμνημονεΰσαμεν. 'Αλλά
και έκ τών ολίγων τούτων πάς τις πείθεται ότι άπεφυγομεν
τήν τετριμμένην και παλαιάν όδόν, άσπαζόμενοι τήν γνώμην
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του 'Ισοκράτους «και τάς έπιδόσεις ΐσμεν γιγνομένας καί τών
τεκνών καί των άλλων απάντων οΰ δια τους έμμένοντας τοις
καθεστώσιν, άλλα δια τους έπανορθοΰντας καί τολμώντας
άει τι κινεί ν των un καλώς έχόντων» (Εΰαγ. 7).

"Ιδιον καί έκτενή λόγον ποιούμεθα καί περί τη,ς λατινικής
φθογγολογίας· ίσως ήθελε τις άντείπη περί τοΰ χρησίμου ή
μή· άλλ' ημείς ού προσέχομεν τούτοις. Τό μέρος τοϋτο ώς καί
άλλα πολ?\,ά κατεχωρίσθησαν εν τή γραμματική δια τό πλή-
ρες αύτής, εναπόκειται δε τοις διδάσκουσι πότε καί πώς θα
ποιώνται χρήσιν τούτων, διότι πολλήν σημασίαν έχει καί ή
εκάστοτε κατάστασις τής τάξεως καί τών μαθητών.

Κατάδηλον ι/πάρχει καί δή περιττόν να ρηθή ότι τάήττονος
λόγου άξια, καί αι λεπτομερείς σημειώσεις, έχωρίσθησαν καί
έτέθησαν έν σημειώσεσιν ή ι/ποσημειώσεσιν- ει και που έπρά-
ξαμεν τοΰτο κατά τυπογραφικής ανάγκην* καθ' όλου δέ οΰ-
δέν παρε?^είφθη δυνάμενον νά καταστήση τό βιβλίον χρησι-
μώτερον καί ώφελιμώτερον, άλλα καί σΰντομον. Πόσον δέ θέ-
λει άποβή προς τον σκοπόν αυτής ή γραμματική αυτη χρήσι-
μος, μόνον οι άκριβώς μελετήσοντες καί έξετάσοντες αύτήν
θέλουσιν άριδήλως ομολογήσει τοϋτο.

Προετάξαμεν έν εισαγωγή ολίγα τινά περί τής καταγωγής
τής λατινικής γλώσσης, τής ιστορίας τοΰ λατινικού αλφα-
βήτου* προς δέ κατελέξαμεν καί τους κατά τήν άνάπτυξιν
τής γλώσσης άναφανέντας συγγραφείς, ϊνα γινώσκη ό ανα-
γνώστης τίνες οι κλασσικοί συγγραφείς τών μή τοιούτων
διότι άτοπον είναι νά μανθάνη τις, ότι τοΰτο είναι ίδιον τών
κλασσικών τί τών άρ^ςαίων, νάγνοή δέ τίνες οΰτοι.
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Πέποιθα ότι ai είσαχθεϊσαι μεταβολαί έν τ ή dvà χείρας εισ-
δύσει πολύ θέλουσι άποβή ωφέλιμοι εις τήν νεότητα Το έφ'
nui ν δ1 ούδενός δφείσθημεν ϊνα έπιτύ^ωμελ' άνθρωπίνως τοΰ
τελείου και ει μ ή τι άλλο τουλάχιστον από τοΰδε λ'έα όδός θέ-
λει άνοιχθη εις τή,ν σύνταξαν λατινικών γραμματικών, όπερ
και ευχόμεθα και έπιθυαοΰμεν έπ'άγαθω τής φίλης νεότατος.

Έγραφον έν 'Αθήναις κα.τχ Άπρίλιον του 1892.

ι ■ -

ΕΓΑΓ. Κ. ΚΟΦΙΝΙΩΤΗΣ



ΠΡΟΛΟΓΟΣ

1. Συγγένεια της λατινικής γλώσσης.

*Αρχαίοι και νεώτεροι μέχρι τον παρόντος αιώνος επίβτευον ότι η
λατινική γλώββα παρηχ&η εκ της ελληνικης' ό Ονάρρων, Λιοννβιος
Άλικαρναββεύς, Κουιντιλιανός, και Μακρόβιος, δέχονται ότι ή ελ-
ληνικη ήτο μητηρ της λατινικής' ο δε Έμβτερχονϊος, ό Ρεΐβίγγιος
προβ&έτονβι μάλιβτα ότι ή λατινική παρήχ&η εκ της αιολικής' αλλ ' ό
Γ. Κονρτιος και εν ιδία διατριβΐ) (τω 1856) και εν τω ετυμολογικά
της ελληνικής (5 εκδ. 1879) πολύ επεχυβε φως περί τής καταγωγής
των δυο γλωββών, της ελληνικής και λατινικής. 'Αποδείκνυται ό' ότι
η λατινική γλώββα είναι αδελφή νεώτερα της ελληνικής.

'Αλη&ες είναι, ότι αί δύο ανται γλώββαι είναι δνυ κλάδοι της άρείας
η ίνδο-ενρωπαϊκης[ οικογενείας, ης η βανβκριτικη παρίβταται ό πλέον
ίύ·9"ϊ5§· άπώλεβεν όμως η λατινική την ανξηβιν, τον δνΐκον άρι&μόν,
την ενκτικην εγκλιβιν, rà μ ε 6α ρήματα και άλλα τινά. δΙιετηρηβε δ'
άλλα, τα οποία άπώλεβεν η ελληνικη και η βανβκριτικη· οντω το t εις
το 3 πλ. πρόβ. των ρημάτων, δ η ελληνικη και η βανβκριτικη άπώλε-
βεν (sunt είβί, βανβκ. santi). Είς τα υνβιαβτικα διετηρηβε μεν η λα-
τινικη την άφαιρετικήν, άπώλεβε δε αύτην ή ελληνικη και αλλα τινά.

Της ιταλικής οικογενείας, cog της ελληνικής 2, διακρίνονται, ώς εκ
των διαφόρων λαών της 'Ιταλίας, τεββαρες ιδίως διάλεκτοι· 1) η όμ-
βρική, 2) ή οβκική, 3) ή λατινική, 4) V μεββαπικη η ίαπνγικη. ΕΙς
ταύτας όέ αλλαι υπάγονται.Τούτων η λατινική γλώββα ήτο η γλώββα τον
Αατίου καϊ της πόλεως της ε πι επτά λόφων κείμενης· αν τη εβχε μέρος
είς την τύχην ενός των λαών, όβτις ελάλει αντην, τον λαον των Ρω-
μαίων. Τα κύρια χαρακτηριβτικά, α διακρίνονβι τάς ίταλικάς διαλέ-
κτονς της ελληνικής είναι ταντα' αί ίταλικαι διατηρονβιν ώς αρχικά

1) Ή ινδό-ευρωπαϊκή γλώσσα είναι κοινή μήτηρ των εξής γλωσσών1 της κελκτικής,
της σβαβικής, της λιθουανικής, της γερμανικής, της έλληνικής, της ινδικής και ιρανικής.

2) Τής ελληνικής κύριοι διάλεκτοι είναι α') ή ιωνική, β') ή δωρική, γ') αιολική κα!
δ') ή αττική. Περί τής αναπτύξεως τών ελληνικών διαλέκτων ίδέ προ'λογον ημετέρας
Γραμματικής τών ελλ, Διαλέκτων,
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γράμματα το S, j, V, α αί ελληνικαι άποβάλλονσι {πρβ. sub και νπό,
vespera και εσπερος). Το ιι ή λατινική εκφωνεί OU, εν ώ το y εκ-
φωνεί ι. Αί ίταλικαι άπέβαλον τα δασέα tll, pli, cil και τείνονβι να
άποβάλλωσι το h εις την εκφώνησιν και γραφην (πρβ. κατωτέρω). Έν τη
κλιθεί διετήρησαν την άφαιρετιχήν, ετι δε καΐ δοτ. πληθ. εις bus, αλλ '
άπώλεσαν τον δυϊκον καΐ σχεδόν τα πλήρη μέσα εις την θέσιν δ' αύ-
τών προσέδηκαν νέον τινά τύπον είς Γ γενικώς εις παράοταβιν τον
πα&ητικοϋ.

2. Ιστορία του λατινικού αλφαβήτου.

I ι Ι

Τό λατινικον άλφάβητον παρήχθη εκ τον δωρικον άλφάβητον των
'Ελλήνων τής Κύμης, αποικίας ιταλικής εκ Χαλκίδος 1. Κατ' άρχάς τα
γράμματα ήσαν ώς τα ελληνικά Ιβ (;), και μετά πάροδον αιώνων εγέ-
νοντο 21" τοσαϋτα ό'ήσαν και έπί Κικέρωνος2.ΤΗσαν δε ταντα· Α, Β

C, D, Ε, F, Ζ, Η, I, Κ, L, Μ, Ν, Ο, Ρ, Q, R, S, Τ, V, Χ*'.

' Ελειπον δε τα th, ph, ch (Θ, Φ, φ ), α είχε το εκ Κύμης άλφάβη-
τον, διετηρηΰ-ησαν δε ώς σημεία αριθμητικά. Το Ζ άπωλέσθη πά-
ραυτα, άπαντα δ' Ηι είς τα Σαλιακα άσματα, και επι νομίβματος
(Cozano(m)). 'Ενίοτε δ' άπαντα είς το φαλικον άλφάβητον νπο την
μορφην . Το Ζ επι Κικέρωνος εμφανίζεται διάτινας εκ της ελληνι-
κής λέξεις (Ζ και ούχι Κ)· Ζάκυνθος Zacynthus4, (δ μετεγράφη ενίοτε
Saguntum). Κατατάσσεται όε τοϋτο είς το τέλος τον άλφάβητον.

Τό Υ εισήχθη όλίγω μετέπειτα και δια την αντήν χρηβιν, και κατά
τους αντούς χρόνους. καθ·'ονς τα διπλά σύμφωνα th, pli, ch.Εγραφον

1) "Αλλοι Οε'λουσιν δτι τό λατινικόν άλφάβητον ήτο καταγωγής φοινικικής. Ο'- Πελα-
σγοί ιχετήνεγκον τούτο εις Ίταλίαν, κατά Πλίνιον. Κατά Τάκιτον ό Δημάρατος εκ Κορίνθου
εισήγαγε τούτο είς Έτρουρίαν και ό Άρκάδιος ό Εύανδρος προς τους Aborigines.Οί συγ-
γραφείς ούτοι άναγνtopίζουσιν άλλως δτι το ελληνικον και λατινικόν άλφάβητον ε/ει πολλήν
την όμοιοτητα, καΐ ώς προς τους τύπους και ώς προς τήν δύναμιν των γραμμάτων.

2) De nat. Deor. 2,37. πρβ. Κουιντ. 1,4,9.

3) Τά ονόματα των γραμμάτων σχεδόν είναι όμοια προς τα της γαλλικής, εί και τίνες
αρχαίοι γραμματικοί μεταχειρίζονται επίσης και τα ελληνικά· betae, deltae, jotae κτλ.
(Αυσών, Idyl. 12).

4) To z εις τήν άρχαΐκήν γλώσσαν παρίστατο εν αρχή λέξεων δια του s, έν τω με'σω
δέ δια SS. Οϋ'τω δε τά ε\ς ίζω ρήματα μετεγράφοντο είς isso, ώς atticisso. Tô z δεν
ήτο είσηγμε'νον εις τα χειρο'γραφα του ΙΙλαύτου υπό των άντιγραφε'ων" ό "Evvioç και ό

δεν εποίησαν τούτου χρήσιν.
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δε τα til, ph, cil μέχρι τοΰ με6ου τοΰ VII αιώνος τής Ρώμης δια
ρ, c, t*. Pilippus avrùPhilippus, Aciles^^iÂAsùg, Teses=·©^-
βεύς κτλ. 'Απαντά <3' έτι Pilocles άντϊ Pllilocles εις επιγραφην τίνα
της αρχής τη? αντοκρατορίας[. Κατά τους χρόνους τών πολέμων τών
Κίμβρων ήρχιβαν να γράφωβν th, ph, ch. Οι νεώτεροι είχον εν χρη-
6ει τό γ, δ επί Κικέρωνος άπαντα εις το PythÎUS, εν ω γράφεται

inclutus ή inclitus, Sulla, Pirus.

Ή έκπτωαις τον Ζ,ην άποδίδονβι τω Άππίω Κλανδίω, ήκολού&ηβε
την μεταρρύ&μιβιν τον Σπορίου Καρβιλιου, οβτις ηνέωζεν εν Ρώμΐ]
το πρώτον βχολεΐον της γραμματικής (περι τό 23 ϊ π. Χ.)~. *Εν νέον
γράμμα το G είβήχ&η δι αύτον. Το γράμμα τοϋτο είχε την έκφώνη-
όιν τον νεώτερου G, δ άρχαΐκώς εγράφετο C (<C)' αλλ'άκολον&ως
το ονρανιβκόφωνον C άπε'βη τραχντερον και το Κ, έχον διπλην χρη-
6ιν, άπωλέα&η (4-50 π. Χ.)3. Βραδύτερον ό ήχος G άνεψάνη εις την
γλώ&ΰαν, ( ιετηρησε το C άντϊ του ήχου Κ, και οότις παριβτα τον
νέον ήχον δια τον G4. Άλλ' ομως η μεταμόρφώβις αυτή έχει εΐκό-
τως γενίκευση δια τοΰ Καρβιλίου, διότι εϋρε το G εις επιτάφιον τον

Σκιπίωνος Βαρβάτου (GNAIVOD PATRE PROGNATUS), δ-

περ άνήκει τοις περι το 290 jr. Χ. χρόνοις0. ' Αφ^ ετέρου Ιν τιβι περιβτά·
βεβι τό C έμεινεν επι πολύν χρόνον ετι Ιβοδνναμον τον G' το C και
CN είναι, βυντετμημέναι χρηβεις τών όνομάτων GaillS και Gnaius.

Ό Κονιντιλιανος λέγει (1,7,10) οτι τίνες τών γραμματικών ή&ελον
δτι δ ήχος C προ τον Α εγράφετο πάντοτε Κ. Kalumnia, KarthagO.

1) Το φ τών Έλλη'νων δεν μετε'γραφεν ή λατινική δια του f, άλλα δια του διπλού
ph η p. Tô f η ιταλική ïyji εν χρη'σει* filosofia γράφουσα.

2) Πλουτ. π. αίτιων Ρωμαϊκ. § 54. «Καί γαρ το κ π ρός τό γ συγγε'νειαν ενει παρ' αυ-
τοΐς. Όψε γαρ έχρη'σατο τω γάμμα, Καρβιλίου Σπορίου προσεξευρο'ντος». Tô G ελαβε την
θε'σιν του αρχαίου Ζ μεταβληθέν υπό τοΰ Άππίου.

3) Ό Garrucci διάφορον γνώμη ν εκφράζει" το Κ ητο συμπλη'ρωσις άγνωστος τής
αρχαίας λατινικής, ήτις έγραφε Ilercles, Aisclapi ή άπαντα εις την θε'σιν του C ή Q.

4) Άναγινώσκεται επί τών Δε'κα ανδρών τό c άντϊ g" pacit, leciones, macistratos,
Cartacinienses καί επί τών XII πινάκων (450) καί ή χρήσις διετηρήΟη επί πολύ καί
μετά τήν εΰρεσιν του g· macister, acetur, lecio, cocnomen. Τοΰτο σημαίνει τήν
ταυτο'τητα τοΰ C καί G.

5) Ή επιγραφή αΰτη ίσως είναι άντιγραφή μεταγενεστε'ρα. 'Αλλά υπάρχουσι παραδεί-
γματα, εξ ών καταφαίνεται δτι τοΰ C καί τοΰ G γίνεται -/ρησις άδιαφο'ρως (Garruci Syl-
loge p. 3). Άλλ' ό Brambach το G νομίσματος προ τοΰ 486
ά, χ, Ρ,
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Προκρίνει ό' ό αυτός να μη γίνεται τούτου χρηβις εί μη είς τας συν-
τομίας τών κυρίων ονομάτων είς το Kal(enclae). Ή χρηβις δ' αϋτη
έμεινε σταθερά είς τας επιγραφής- ΚΑ—Capitalis, KS=CaniS
suis, K=calendae, caput, citra, Caeso. To caput γράφεται ôià
τοϋ βημείου Κ μόνον έπι κεφαλής νόμοι) ή κεφαλαίου.

Q (το Κόππα τών ζίωριέων) είναι οίγνωβτον είς άλλα αλφάβητα ιτα-
λικό, καΐ μαρτυρεί μεταξύ άλλων τεκμηρίων την δωρικήν καταγωγήν
ιοϋ λατινικού αλφαβήτου, èï-έπεβεν όμως εκ τοϋ ελληνικού αλφαβή-
του1 άπαντα ό' ύατερον ήνωμένον μετά τον u (C[tl).

Το Χ, ultima nostrarum καλεί ο Κουιντιλιανός. To Χ άπαντα
είς πολύ άρχαίας λατινικάς επιγραφάς. Είναι δε δύακολον να όρίβη
τις την θέβιν, ην τούτο κατέχει είς το τε'λος τοϋ αλφαβήτου.

Τα τρία δαθέα (ζ) (±) ψ (θ-, ςρ, χ) μετέβησαν είς σημεία αριθμητι-
κά. Τό υπό μορφην μεταπεποιημένην C, παριστά centum. Τό CD
παριστά mille υπό διαφόρους μορφας CD, CIO, Μ. Ή τελευταία
αντη μεταμόρφωσις, ώς ή τοϋ Q είς C εξηγεΐται εκ τής έπιθυμίας τοϋ
να συμβιβάσωσι την μορφην τών σημείων μετά τοϋ αρχικού τών àvo-
μάτων τών σημαινόντων άριθμόν. Τό ψ σημείον τοϋ 50, προηλθεν
εκ λόγου άγνωστου. Μετά τούτο έλαβε διαφόρους μορφάς, ώς ι, και
έφθασεν είς την τοϋ L. Τό ΙΟ, δ σημαίνει 500, είναι το ήμισυ τυϋ
σημείου χίλια, CD ' τό Χ=10, παρήχθη ίσως εκ τοϋ φ αρχαίου Οχή-
ματος τοϋ Θ· τό V=5 είναι τό ήμισυ τοϋ Χ.

Ό αύτοκράτωρ Κλαύδιος επειράθη να είσαγάγη τρία γράμματα νέα
(Σουετών. Κλαύδ. κ. 4 I · Τακίτ. χρον. Π , I 3)' τό δίγαμμα (digamma)
άνεστραμμένον dl δια τό ν συμφωνον, προς διάκριβιν δηλ. τοϋ V άπο
τοϋ U' amadit (non inutiliter, λεγει δ Κουιντιλιανός)· τό άντίσι-
γμα (antisigma) δηλ. σίγμα άνεστραμμέννν Ο, δι à τό bs ή ps και
τό σημείον τοϋ δασέος πνεύματος τών Ελλήνων προς 'εξήγησιν ήχου
μέσου ι και il, τό l· δια τό u δια τόν ήχον τοϋ γαλλικού u, τό όποιον
είναι επίσης τό υ τό ελληνικον μέσον μεταξύ i και ou. Τό πρώτον και
τό τρίτον τών γραμμάτων τούτων άπαντα εϊς τινας επιγραφάς της έπο-
χης τοϋ Κλαυδίου, άλλ' άπωλέσθη πάραυτα μετά τούτον 1.

1) Έν ιχια τών πράξεων τών Arvales τών χρονών του Νε'ρωνος αναγινώσκεται
VOlÎIMVS ARvJALES lOlil. Έκ 8s τών χρόνων του Κλαυδίου άπαντα CPCNVS,
BPBLIOTHECA GIBERNATOR. Σημειωτέον δ'δτι είς άττικάς επιγραφάς του III
αιώνος π. Χ. ή ορθογραφία κυμαίνεται- βιβΛίον και βν62ίον. Έκ της τοιαύτης εκφωνή-
σεως προηλθον είς την λατινικην τό lub'et libet, optumus optimus κτλ,
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Ή μορφή ή νέα τον U είναι, άβννή&ης είς έπιγραφας μέχρι τον
τέλονς τον II αιώνος μ. Χ. Είς επιγραφην τοϋ Σειττίμου Σεβήρου
άπαντα βτα&ερώς το V φωνήεν υπό την μορφην τοϋ V και το V
βνμφωνον νπ'ο την τον U.

Λέγεται ότι ό "Εν νιος κατά μίμηβιν τών 'Ελλήνων είβήγαγεν είς την
γραφην τα διπλά βνμφωνα. Το πρώτον παράδειγμα επιγραφής βεβαίας
αναφέρεται κατά το 1 86 π. Χ. Ή χρήβις είναι βυχνή μξτα το \20μ.Χ.1
Κατά το παράδειγμα τών Ελλήνων, οΐ διακρίνουϋι το ε τον η, το
ο τοϋ ω, οι Ρωμαίοι επενόηβαν διάφορα μέβα, ϊνα δηλώβωβι το μα-
κρόν φωνήεντος τίνος·

α) Μεταξύ τον 130 και 7 5 π. Χ. άπαντα είς έπιγραφας τών χρό-
νων τών Γράκχων Α, Ε, Ο, Λ^ μακρόν, γραφόμενον δϊς (faato,
naatam, vootum, juus, suuo, uutei, leege, seedes)· την έπι-

νόηβιν άλλοι είς άλλον άποδίδονβιν. Έπι Κικέρωνος και Καίβαρος
εποιοντο χρήβιν I I ίβοδννάμων τοϋ I βνμφωνον Aiiax, Maiia,

Pompeiius, eiicit.

- β ) I μακρόν έγράφετο κατ' άρχας ei, έπειτα επϊ Σνλλα δια I μεί-
ζονος τών άλλων γραμμάτων τής λέξεως, ώς vlcus. Άπαντα δ' επίβης
τό I μείζον χρηβιμον άντι I βνμφωνον, δια ii και ενίοτε άπλώς δια ί.

Σημ. Κατά τους δνο πρώτους αιώνας τής αυτοκρατορίας τό μακρόν
τών φωνηέντων εβημειοϋτο διά τίνος μικροϋ τόνου ονομαζομένου
apex. Ό sicilicus, όβτις είχε την μορφην τοϋ C άνεβτραμμένον, ετί-
θετο έπί τίνος βυμφώνου, ΐνα δείξη, ότι νοείται άναδεδιπλαβιαβμένον.

3. Ιστορική άνάτττυξις της λατινικής.

Ώς ό λαός ό Ρωμαϊκός και ή λατινική γλώββα ε&εμελιώ&η sv τΐ\
Μέβη Ιταλία, ώς έρρέ&η, και βραδύτερον είς απαβαν την 'Ιταλίαν και
εις μέγα μέρος τοϋ αρχαίου κόβμου, δ ύπέκειτο τοις Ρωμαίοις επεκρά-
τηβε <5ε αντη τών άλλων διαλέκτων (lingua urbana ή sermo ΙΙΓ-
banus), ας εδεώρηβαν δημώδεις διαλέκτους (lingua rusticarç sermo
rusticus η plebeius) και κατέβτη ή μόνη λατινική γλώββα* ή λατι-
νική γλώββα και ή ελληνικη, πολλας νπέβτηβαν μεταβολάς, κατά τε
τους τνπονς, την βημαβίαν τών λέξεων και την βννταξιν. 'Εκ τ&ν
λίαν <5ε γνωβτών από τής αρχής αντής μεταβολών μέχρι τής διαφδο-

1) Είς τόν νο'μον τον άγροτικόν του 111 υπάρχοοαιν 20 σύμφωνα δίπλα και 11 σύμφωνα
άπλα ένθα περιε'μενε' τις τα δίπλα.
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ράς ή δια τής μεταναστεύσεως τών Βαρβάρων είς την Λύσιν σημει-
ονται (περί τον 6 αιώνα μ. Χ.).

Ή γλώσσα τον Έννίου και τοϋ Κάτωνος δεν είναι ή τοϋ Καίσαρος
και τοϋ Βιργιλίου' ή γλώσσα τοϋ Καίσαρος και τοϋ Βιργιλίου δεν εί-
ναι ή τοϋ Τακίτου και τοϋ 'Ιουβεναλλίου, και αύτη ή τελευταία δεν
είναι ή τοϋ Κλαυδίου. Λεν πρέπει λοιπόν να βλέπη τις τήν λατινικήν
γλώσσαν επί ενός και τοϋ αυτού πίνακος' αλλ' ανάγκη να διακρίνη
τάς διαφόρους φάσεις τών τύπων, της αναπτύξεως και της διαφθοράς.
Αί διάφοραι όε φάσεις είναι τόσον αξιαι να τάς γνωρίστ] τις, ώστε συμ-
πίπτουσι μετά της Ιστορίας τών γραμμάτων αυτής.

διακρίνονται δε πέντε περίοδοι, καθ·"' άς ή λατινική γλώσσα εμφα-
νισθείσα εν τη 11ταλία, γενομένη είτα κοσμοκράτειρα, διεφθάρη' μετά
πάροδον μακρού χρόνου μόλις ήδυνήθη να παραγάγω άτελές τι* ήδυνήθη
δε να άναπτυχθΐ] και τοΰτο κατώρθωσε μετά δουλικην μίμησιν τών
Ελλήνων, ών τήν φιλολογίαν εγνώρισαν οί Ρωμαίοι, άφ' οϋ άνυ-
ψώθη είς τόν κολοφώνα τής τελειότητος αυτής. Τότε σπουδάζοντες να
ποιήσωσιν αυτήν οίκείαν, παρήτησαν σχεδόν ολοσχερώς τα πρώτα ατελή
δοκίμια αυτών.

Πρώτη περίοδος. Αϋτη εκτείνεται άπό τών πρώτων άρχων μέ-
χρι τών άρχών τοϋ Γ αιώνος π. Χ. Κατά τήν περίοδον ταύτην ή λα-
τινική γλώσσα είναι έτι είς νηπιώδη κατάστασιν και άνευ υποταγής
είς εξωνερικήν επίδρασιν. Κατά ταύτην μόνον άμαυρά Ιχνη φιλολογίας
εφάνησαν. Ή περίοδος αϋτη είναι ήμίν γνωστή μόνον διά τίνων επι-
γραφών εν κρονίοις στίχοις συντεταγμένων, ών τίνες επι τοϋ μνήμα-
τος τών Σκιπιώνων ευρέθησαν, και άποσπασμάτων τοϋ νόμου τών
XII πινάκων. Αϋτη ή περίοδος είναι ολως άρχαϊκή (prisca latinitas)
(άπό τοϋ Ç'—Γ αιώνος π. Χ.).

Αευτέρα περίοδος. Κατά ταύτην οί Ρωμαίοι ύποτάξαντες τήν
Ίταλίαν και τάς εν Σικελία πόλεις ήλθον είς επιμιξίαν προς τους "Ελ-
ληνας και τινας μάλιστα υπέταξαν. Συγγραφείς δε μάλιστα μή Ρω -
μα loi τό γένος συνετέλεσαν δια μεταφράσεων ή και επεξεργασίας έλ-
ληνικών συγγραμμάτων είς τό να διεγείρωσι την πρός αυτά κλίσιν και
εξηκολούθησαν οί Ρωμαίοι αυτοί τήν σπουδήν τής ελληνικής γλώσ-
σης και ώς μιμητά ι αυτών προήγαγον μάλλον ή ήττον πρωτοτύπους
συγγραφας είς διάφορα τοϋ λόγου είδη. Ούτω οί μεν "Ελληνες είχον τό
πνευματικόν κράτος, οί δε Ρωμαίοι τό ύλιχόν. 'Ήδη είς τους παλαιούς
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σατουρνίους στίχους (versus saturniiius), οΐτινες είναι το εθνικόν
μέτρον, υπεισέρχεται η ελληνική προσωδία καΐ ό "Εννιος είσήγαγεν είς
τήν Ρώμην τον άμηρικόν εξάμετρον. Ό Κάτων, διήγαγε σχεδόν δλον
τον εαυτόν βίον νπό τήν ελληνικών επίδρασιν και δεν άπέστη κατά
το γήρας άπό τοϋ να μάθη τήν ελληνικήν γλώσσαν. Ή προσωδία τον
Πλαντον και ή τον Τερεντίον είναι ετι τεθεμελιωμένη επί τής δημώ-
δους προφοράς κα\ διακρίνεται της τον ' Εν ν ίου και τοϋ Αονκιλίου,
ήτις θεμελιονται επι της ελληνικής προσωδίας. Αντη είναι ή περίοδος
των μεταβολών και τον άγώνος (Β' αιών προ Χ ).
Κατά τήν περίοδον ταντην άναφαίνονται
T. Livius Andronicus (περί, τό 240 π. Χ.) \
Gn. Nevius (π. τό 20/μ π. Χ.) j

G. Ennius (άπό 169 π. Χ.) I ΠοιηταΙ

Cecilius ( επικοί,

M. Pacuvius (έγ. 220, άπ 130 π. Χ.) / δραματικοί

L. Attius (ή Accius) (εγ. 160, άπ. 87 π. A.jl σατυρικοί.
Corn. Lucilius (έγ. 148, άπ. 102 π. Χ.) ]
L. Pomp ο η iu s

Τ. At. Plautus (άπ. 184 π· -Χ·) ( Συγγραφείς

P. Terentius Afer (εγ. 195, άπ. Ι 59) ) κωμικοί.

Caec. Statius (άπ. 186 π. Χ.) ιστορικός.

M. Porcius Cato (234-149 π. Χ.) ρήτωρ, ιστορικός και αγρο-
νόμος (εγραψεν orationes, origines, de re rustica).
'Ιδία συνετέλεσαν είς τήν άνάπτνξιν αντής ο πεζολόγος Κάτων και
οί κωμικοί Πλαϋτος και Τερέντιος' περιλαμβάνεται ή περίοδος αντη
μεταξύ τον 2 και 3 καρχηδονικον πολέμον.

Τρίτη περίοδος. (Α' αιών π. Χ. και Α αιών μ. Χ.). Κατά ταν-
την έμορφώθη τέλεον η γλώσσα και ή λατινική φιλολογία' ή περίο-
δος αντη είναι ή κλασσική, αρχεται άπό τοϋ Αουκρητίου και Κατονλ-
λου, οϊτινες δεικνύονσι τον θρίαμβον της ελληνικης επιδράσεως' ή
γλώσσα αναπτύσσεται είς "όλα τά εί'δη τοϋ λόγου' Κικέρων, Σαλλού-
στιος, Αίβιος· πάραυτα άναλάμπει η πλειάς τών ποιητών επι Αύγουστου.
Κατά τήν περίοδον ταύτην τό πνενμα διατελεί είς π&σαν αύτον τήν δύ-
ναμιν η Ρώμη είναι ή πρωτεύουσα τοϋ κόσμου και ή λατινική είναι ή
γλώσσα τών Ρωμαίων. Ή κλασική περίοδος πίπτει μεταξύ της νεότητος
τον Κικέρωνος και τής βασιλείας τον Τραϊανού- ίδία δ' ή άνάπτυξις διή·



14

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ποιηται.

κει άπο της δικτατορίας τοΰ Σύλλα μέχρι τοϋ θανάτου τον Κικέρωνος.
Κατά ταντην αναφαίνονται

Τ. Lucretius Carus
C. Val. Catullus (87 π. Χ.)
P. Virgilius Maro (70-19 π. Χ.) (Rucolica,

georgica, Aeneis εις 12 βιβλ.)
C. Horatius Phlacus (65-9 λ. X.) (odae η

carmina, epodi, satira, fasti κτλ.)
M. Tibullus (44-19 π. X.)
Sex. Aur. Propertius (εγ. 46, ait. 15 π. X.)
C. Cornelius Gallus (έγ. 69, ân. 26 π. Χ.)}
Corn. Sevérus

P. Ovidius Naso (43 π. Χ.-17 μ. Χ.) (εποίησε
metamorphoses, halieutica, arnores κτλ J
M. T. Cicero (IO6-43 π. Χ.) πολυγράφος.
Q. Hort. Ortalus (69 π. Χ.)
G. Jul. Caesar (100-44 π. X.) (Commen-

taria de bello gallico, de bello civili)
Cornel. Nepus (ε γ. 96-86 π. Χ.)
G. Arinius Pillio

G. Sallustius Crispus (historiae, bellum]

Catilinum, bellum Iugurtinum)
Tit. Livius (59 π. X.-1 7 μ. Χ.)
M. Terentius Varro (82-37 π. Χ.), αγρονόμος και γραμματι-
κός· συνέγραψε /{.90 Συγγράμματα.
M. Vitruvius Pollio αρχιτέκτων (\ίνάπ. Χ).
Celsus ιατρός.

Ίδια διακρίνονται ό Καίσαρ, Κορνήλιος Νέπως, Σαλλούστιος, ό
Ούάρων και οί δύο ποιηται Κάτονλλος και Λουκρητίας.

Τετάρτη περίοδο ς.' Απο τον θανάτου τοϋ Ανγούστου μέχρι τοϋ
τέλους τοϋ αιώνος τών 'Αντωνίων (ή'τοι άπο τοϋ τέλους τοϋ Α αιώνος
μέχρι καί τοϋ Β' μ. Χ.). Κατά ταντην την περίοδον δεν διατηρείται η
επί Κικέρωνος γλώσσα' αί άρχαΐαι οίκο/ένειαι διεσπάρησαν κατά μέρη
ενεκα τών εμφυλίων πολέμων, η λεηλασία της Ρώμης είχε κατά μέρος
άνανεω&ή, η δημώδης γλώσσα αναφαίνεται άπο ημέρας εις ημέραν είς
τάς συνεντεύξεις, η φιλολογική γλώσσα διετηρείτο μόνον εν τοις γρα-

) ιστορικοί.
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ποιηται

φέίοις και εν ταΐς αί&ονβαις τών δημοβίων άναγνωβτηρίων. "Εκαβτος
βυγγραφενς εγραφε κατά την ιδίαν αντον καλλαιβ&ηβίαν βυγγραφενς
δαιμόνιος, ό Τάκιτος, ελάλει γλώββαν όλως προβωπικήν ώβτε έπι
Κουιντιλιανοϋ τό νφος τον Κικέρωνος μετά τής γραμματικής τής επο-
χής αντον άπετέλονν κράμα νέον.

Κατά ταντην αναφαίνονται οί εξής βνγγραφεΐς
Μ. An. Lucanus (32-63 άπό Χρ.)
Aul. Fl. Persius i

D. Ju. Iunius Juvenalis (42-119 à. X.) /
L. Annaeus Seneca (65 ά. Χ.)
Τ· Phaedrus (Fabul. Aesopicse) (34-62 n.X.)(
P. Papinius Statius
M. Val. Martialis (εγ. 40, άπ. 100 ά. X.)
C. Silius Italicus (εγ. 68, άπ. 86 άπ. Χ.)
M. Velleius Paterculus {εγ. 19 π. Χ.)
G. Corn . Tacitus {εγ. όΟ άπ. μετατο 1 I 7 ά. Χ. )
Luc. Annaius Florus

C. Gurtius Rufus (69-79, ά. X.) [ ιορορ'κϋ1

G. Suetonius Tranquillus(98- l 38, «. X.) \
Valerius Maximus (30 ά. X.) '

Tertlllianos Ο πρώτος συγγραφεύς της λατινικής ' Εχκληϋίας
Μ. Annaius Seneca ό πατήρ
L. Annaius Seneca ό φιλόβοφος ι

G.Plin.SeClindus ο πρεββντερος (23-79ά.Χ.)Ι
G. Plinius Secundus ύ νεώτερος (εγ. 62, άπ. [ πεζοί
ί I 0 ά. Χ.) '[διαφόρου

Μ. Fab. Quintilianus (42-Π 3 ά. Χ.) [ εί'δονς
Aul. Gellius — Apuleius—Sex. Iulius —
Frontinus—Hyginus—Pomponius Mê-
las (40 ά. Χ.)

ΊΕπι Ανγούβτου και Τιβερίον, ο μεν πεζός λόγος άντιπροβωπενε-
ται νπό τοϋ Τ. Λιβίον, Κέλβον, Β. Πατερκονλον ή ôg ποίηβις νπό
τοϋ Βιργιλίου, Όρατίον, 'Οβιδίου, Τιβούλλου και Προπερτίον.

Μεταξύ όθ τών. βαβιλέων Καλιγούλα και Αομετιανον ηκμαβαν οί
δύο Σενέκαι, οί δύο Πλίνιοι, ό Τάκιτος, Σονετώνιος, Κονϊντιλιανός
και οί ποιηται Αουκανός, Πέρβης, 'Ιονβενάλιος, Μαρτιάλιος, Στάτιος,
Σίλιος 6 ιταλικός, Βαλέριος Φλάκκος.

Περίοδος πέμπτη. Ή περίοδος αντη είναι τής πτώβεως καϊ
τής διαφ&οράς (Γ αιών και οί άκόλον&οι αιώνες)'

Γ' Αιών. Dionisius Cato—Terentius Maurus — Censori-
nus—Calpurnius—Nemesius—Iulius Obsequius
—Nonius Marcellus.
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Συγγραφείς τής ιστορίας Αυγούστου. Spartianus, Sill. Capito-
liïius, Trevel. Pollio, Flav. Vopiscus χλ.

Συγγραφείς χριστιανοί. MinutillS Felix, CypriailUS.

A' Αιών. Frav. Eutropius — Donatius — Ammianus Mar-
cellinus, Macrobius, S. Aurelius Victor.

Ποιψαί. Avienus—Ausonius και Claudius.

Συγγραφείς χριστιανοί. Arnobius, Lactantius, Ambrosius κλ.

Ε' Αιών. Συγγραφείς χριστιανοί. Sanct. IeronyiïlUS—Sulpi-
cius Severus — Augustinus — Sidonius, Apol-
linarius κλ.

Ποιηταί. Rutilius Numautianus.

Γραμματικοί. Sextus Pompei. — Festus — Martianus Ca-
pella — Servius και Priscianus.

Κατά την εποχήν άπό τοϋ 'Αντωνίου μέχρι τής καταλύσεως τής
αυτοκρατορίας διακρίνονται μάλιστα. à Κλαύδιος, ό Αύσώνιος, οί μι-
κροί ποιηταϊ Πετρώνιος) Ίουστίνος, Αϋλος Γέλλιος ,Άπουλήϊος, 'Αμμ.
Μαρκελινος, Μακρόβιος, οί ερανισται τής ιστορίας τών αυτοκρατόρων
(Historia Augusta), οί πατέρες τής λατινικής εκκλησίας, οι ύπο-
μνηματισταί, οί γραμματικοί, και οί τελευταίοι άντιπρόσωποι τών λα-
τινικών γραμμάτων ο Κασσιόδωρος και άλλοι.

Ή λατινική γλώσσα αφανίζεται υπό τό παχύ σκότος τής βαρβαρό-
τητος τοϋ μεσαίωνος. 'Αφ'ού άε αίώνάς τινας έτι παρά συγγραφεϋσι
τής δυτικής Ευρώπης ήτο ή μόνη εν χρήσει κυρίως ή λατινική γλώσσα
υπό μορφήν διεφθαρμένην, εν ώ συγχρόνως υπό τήν επιρροήν τών
επιδραμόντων εθνών εγεννώντο πολλαι νέαι γλώσσαι άπό τοϋ VIII
αιώνος, δμιλούμεναι μέχρι σήμερον ή ιταλική, ή ισπανική, ή πορτο-
γαλλική, ή γαλλική, ή ρουμουνική και άλλη' ήρχισε όε κατ' ολίγον να
γίνεται χρήοις τών νεωτέρων τούτων γλωσσών είς διάφορα έπιστημο-
νικα συγγράμματα και εξεβλήθη άπό τούτων άντικατασταθεΐσα υπό
τών νεωτέρων γλωσσών1. Και σήμερον εν Γερμανία υπάρχουσιν οί
ζητοϋντες τόν έξοστρακισμόν αυτής άπό τών σχολείων.

i) Ή λατινική γραμματική εν ει άντικείμενον τήν σ~ ουδήν τών στοιχείων, τών τύπων
και τής συντάξεως τών λε'ξεων τής λατινικής γλοίσσης κατά τά σωζόμενα μνημεία. Περι-
λαμβάνει δε τάς τρείς μεγάλας ~εριο'δους· 1) τήν άρ/αϊκήν πεοίοδον, 2) τήν κλασσικήν
και τήν μετά τήν κλασσικήν με'/ρι του Κουΐντιλιανοΰ.



ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΝ

Α'. ΟΡΘΟΕΠΕΙΑ*
α'. Γράμματα καί έκφώνησις αυτών.

§ 1. Ή Λατινική γλώσσα ε/ει τα επόμενα γράμματα (litterae)
Α a ά. Ν n εν,
Β b y-πέ, Ο Ο ο,
C c τσε', Ρ Ρ -έ,
D d ντε, Q κου,
Ε e ε, R r έ'ρ,
F f εφ, S s ες,
G g γκέ, Τ t τε,
Η h ά, U u ού ,
I i ι» (V V βαυ),
(J j ιοδ), χ X
Κ k κά, Υ y ύ ψιλόν,
L 1 ελ, ζ ζ ζητα.
Μ m ε (Α,

g Του των φωνήεντα υ.εν είναι 6 ταύτα' a, e, i, Ο, U, καί
σύμφωνα δε τα λο ι-α 1 9 · b , C, d f, Ο' h Ο 1 11 ' k, 1, m, n,
q. Γ , S, t, V, Χ, ζ.
§ 3. Τα οωνηεν τα a, e , i, Ο, u καί y
έκοωνουνται ώς τα ελληνικά ε ί, ο, ου καί υ.

α') Τό ΐ ώς φωνήεν εγράφετο ούτω i, ώς σύ[Λφωνον δε ούτω j* ώς
συ {Αφ ων ον το ί έν άρχνί λέξεως —ρό φωνήεντος χ.αϊ έν αέσω μεταξύ συμ-
φώνου και φωνήεντος όν εκφωνείται ώς το ελληνικον γ η γι* juclico
(γιούάικο), adjungO (αάγιούγκο), eiectus έγιεκτους).

β') Τό οωνηεν U εκφωνείται ώς ου (<31ΐρΐΟ=κούπιο) καί το σύμφω-

(*) ΌρΟοέπεια, id est emendata cum suavitate vocum explanatio. (Koutv-
τιλ. 1, 5, 33).

ΛΑΤΙΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ-Ε. Κ. ΚΟΦΙΝΙΩΤΟΥ 2
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νον ν, ο εκφωνείται ώς το έλληνικόν β (νθ1θ=βόλο), είναι εν καί τό αυτό
γράμμα, ώς γίνεται φανερόν εκ του διπλου τύπου τών SÏluae (Όράτ.
έπωδ. 13, 2) καί silvae καί fautor, cautus, δ εκ του faveo, caveo
και άλλων πολλών.

γ') Τό y και τό Ζ -κείνται μόνον έν έλληνικαϊς λέςεσι καί εκφωνούνται
ώς το υ καί ζ, οίον pyramis (πύρα^ις) πυραυ.ίς, zephyPUS (ζέφυ-
ρους) ζέφυρος.

Σημ. Το y εν τοϊς ελληνικοί; κυρ·'ο ι ς όνο'μασι u-r/ ρ ι Κικε'ρωνος άνπκαθίστατο διά τοϋ
u· Amphitruo «v-cî Amphitryo, Curena αντί Cyrena καί «λ., εν δε τοίς μετά
■?αυ'τα χρόνοι; ότε μεν διά τοϋ y, ότε δε διά τοϋ ί· syllaba, αλλά laorima δάκρυο ν,
stilus στύλος, fio φύω. Παρέμειναν δε τό mus μυς, pus -5ος, US (thus) Ούος,

S 4. Έκ τών φωνηέντων συντίθενται δίφθογγοι, ών συνήθεις είναι
τέσσαρες, αύται' ae, Oe, au, eu

αντίστοιχοι τών ελληνικών at, οι, αυ, ηυ

καί εκφωνούνται ώς a·,, s, άου, εου

PhsBclrus(Φαίοΐρους), CŒIiaf^iva), causa(κάουζα), EuruS("Εουρους),
Πλην τούτων καί άλλαι δίφθογγοι είναι εν χρήσει, αί eî, U1, eu.
α') Άπαντα δέ ή μεν ei μόνον έν τω έπιοωνήρ,ατι liei' ή δέ ui μό-
νον έν ταΐς δοτικαΐς' Clli καί liuic καί τώ έπιφωνή^ατι hur ή δέ eil
μόνον εν κυρίοις τισίν όνόμασι' LeucillS, εν τοις έπιφωγήμασι lieu,
elieu, heus, καί έν τοϊς σύνθετο ι ς ceu, neu, sen, neuter, neuti-
q Lia 111, lieutlCJlie καί έν τοις έκ της ελληνικής μετενενθεΐσιν όνόμ.ασι"
Ρ Γ Ο 111 e til e U S=Προ μη θ ε ύ ς, leucOgaeuS—λευκόγαιος, ενωρίς όαως με-
τέβη ,ή eu eic 11' LucillS=Aeû*ioç.

β ) Η ελληνική δίφθογγος ει πρό συαφώνου τρέπεται είς ί, πρό φω-
νήεντος δε είς è καί Γ (φύσει μα/.ρόν), οίον NiluS=NeîXoç, DarillS=
Δαρείος, Medea—Μήδεια' ή δέ αι είς tB καί ή οι είς œ* Plisedrus,
Phœnix.

Σημ. Ή δίφθογγος ai ούσα πολύ συνήθης κατά τήν αρχαϊκή ν επο/ήν (aidilis,
quaistor, praitor), άπαντα έτι ώς αρχαϊσμός κατά τό τέλος της αυτοκρατορίας (filial
εν επιγραφή του 393 μ. Χ.). Ή μετάβασις τής ai εις ae άρχεται άπό του' 190 π. Χ.

$ 5. Τά σύμοωνα διαιρούνται είς νγρά, 1, ΠΙ, 11, Γ, καί αγώνα.
τα λοιπά. Τα άφωνα δε πάλιν υποδιαιρούνται κατά τα όργανα, δι ών
εκφωνούνται, είς χ-ει.Ιεόψωνα, ]), ρ, ί, (ν)* γ.Ιωσσόφωτα d, t" oùpciri-
ffxôrpcùva, C, g", k.

g 6. Τών συμφώνων τα μεν C, 1, 1", 1ν, 111, 11, ρ, Γ, S, t, Χ, Ζ
έκφωνουνται ώς τα ελληνικά κ, λ, φ, κ, ja, ν, π, ρ, σ, τ, ξ, ζ,
τά δε λοιπά, b, d, g", 11, C[, ώς έξης"
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To b αντιστοιχούν τώ ελληνικώ β (bre-Vis=,Spa^Oç), εκφωνείται ώς τό
[χ—, ΐΛΤ) έ—ιτεινο[Λενου του y., ώς εν τγ λέξει αμπε.Ιος' halo (μ-άλο)
= βλτ)χο[Λαι, basis ((Λ7ΰάσις)=βάσις.
Το Cl αντιστοιχούν τω ελληνικω δ (dar6=SiSôvai), έκοωνεΐται ώς το
ντ, y.·/) ε—ιτεινου.ε'νου του ν, ώς έν τν) λε'ςει εναντίον' Dido (Ντίντο)
— Διδώ, domus (ντό{Αθυς)=δό(Αθς.

Σημ. Τό d καΐ το t ειχον όμοιο'τητα κατά τήν έκφώνησιν, ώς δήλον έκ τής διττής γρα-
φής τών haut και haud, aput και àpud, set και sed καί άλλα.

Tô g' εκφωνείται ώς τό γ κ (γγ) -η μάλλον ώς τραχύ γ, ώς το τής κοινής
γχαρνζω, yxétu' genilS (γκε'νους)=γε'νος, gigllO (γίγνο)=γίγνο[/.αι.
To h πνεύμα ov jj.άλλον γράχυ,ατός τίνος και ουχί σύ^.φωνον και αντι-
στοιχούν τυοός τό δασύ —νεΰ^.α τής ελληνικής εκφωνείται άπαλώτερον
του χ, {Λε άνοικτόν στό[χα, οίον Hector (Χε'κτωρ) "Εκτωρ, herOS
(ερως) νίρως' η μάλλον σχεδόν δεν προύφέρετο_, ώς δήλον εκ πολλών

λε'αεων. αϊτινες ά—εβαλον αυτό και γράφονται' hedera και edera,
^ 111 '

lierus και erus, harena καί arena κτλ.
Τό C πρό του a έγράφετο πρότερον εν αρχή λε'ςεων πάντοτε k' ώς ka-
Dllt (κάπουτ)' άλλ'ηδτ, είναι άχρηστον, κείται δε ρ,όνον έν συντετμ.-/)-
αέναις λε'ςεσιν. εν αίς συνηθέστερον νυν τό C, οίον" k=IVceSO=CceSO

(Καϊζο), k=Kal=Kalencla3=Calenda3 (Καλένδαι).
Τό C[ ήναψ.ένον πάντοτε ;χετα του U, V (C[U η C[V) εκφωνείται ώς κβ,
κατά τινας δε ώς κου, οίον aqua (άκβα ή άκουα) ύδωρ, quercus
(κβέρκους) δρυς.

Σ η p.. α'. Τό λατινικόν άλφάβητον, ώς έρρη'θη έν τώ προλο'γω, δεν ε χει τά 0, φ καί /,
άναπληροΐ δε ταύτα διά τών διπλών th, ph καί ch, ώς ή άρχαιοτάτή ελληνική.

Σημ. β'. Τό c, S καί I κα:ά τινας .έκφιονοΰνται ώς εξής'

Τό c πρό συμφώνου μεν καί τών φωνηε'ντων a, U, au καί ui καί εν τε'λει λε'ξεως εκφω-
νείται ώς τό Ιλληνικόν κ, οίον credo (y.pddo), elarus (κλάοους), caput (κάπουτ), COT
(κόρ), cura (κούρα), causa (κάουζα), cui (κούϊ), lac (λάκ), nunc (νούνκ), die (δίκ),
πρό δε τών άλλων φωνηέντων e, i, y καί τών δίφθογγων ae, eu, καί oe ώς τσ, οίον"
cedrus (τσε'δρους), civis (τσίβις), Cyrus (Ταύρους), Caesar (Τσαΐζαρ), coena(τσε'να)1.

Τό s μεταξύ δύο φωνηε'ντων εκφωνείται ώς ζ causa (κάουζα), Musa (Μούζα) Μούσα.

Τό t έν τή συλλαβή ti πρό φωνήεντος εκφωνείται ώς τσι, οίον ratio (ράτσιο)· τούτο
δήλον έκ τής διττής γραφής' nuncius=nuntius. Δεν εκφωνείται τσι, εάν τό i είναι μα-

1) Ή έκφώνησις του" c ώς κ καί τσ είναι προ'βλημα ίστορικον είναι γνωστόν δ' έξ έπι-
γραφών καί μεταγραφών (μεταφράσεων) έκ τής ελληνικής είς τήν λατινικήν καί τανάπαλιν,
οτι τό c καί τό k άντικαΟιστώσιν άλληλα' ούτως οί "Ελληνες γράφουσι Καίσαρ, Κεντιό-
οια, Ινικε'οων καί ο/1 Σαϊσαρ, Σεντώρια, Σισε'ρων, καί οί Λατίνοι γράφουσι διά του c λέ-
ξεις, α'ί έν τή ελληνική γράφονται διά του Κ- Cecrops, Cimon, cera, cithara, Cy-
bele, eyenus.
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κρόν ή -ροηγήται (, s ή Χ, οίον Critias=Kp'-~iaç, ΜΐΗϊαάββ^Μιλτιάδης. ΓΙαρβ. και
fetialis, δ ό-Πλούταρχος (Καμίλ. 18) ©ητιαλείς, (Νουμ. 19) ©ιτιαλεϊς:, καϊ Διονύσιος ό
Άλικ. (6, 39) ©ιτιάλεις* λε'γει.

β'. Ποσότης συλλαβών

$ 7. Πασα συλλαβή, ώς εν τ χι ελληνική, είναι χ βραχεία (brevis) χ
ι/ακρά (longa). Πολλάκις είναι άνάγκη διακρίσεως τούτων διακρίνεται
δε ή jjtiv βραχεϊα δια του σηαείου (.-), ή δε αακρά δια του (-). Έκ τών
δύο δε τούτων προέκυψεν η κοινή (~) (communis).

Α'. Βραβεία {Λεν είναι ττασα συλλαβή έχουσα βραχύ φωνήεν, οίον legO,
CtÎput. Γενικώς δε βραχύ είναι παν φωνήεν ττρό έτερον φωνήεντος χ του

h εν αίσω λέξεως· (vocalis ante vocalem brevis est), οίον- prior,
audio (άλλα audïre, audïvi), traho, vëho. Έξαιρε'σεις είναι*

α') Τό θ εν τ χ, γενική και δοτική τής ε' κλίσεως i ηγουμένου, οίον
speoiëi, diëi, ουχί δε και συμφώνου,' οίον spëi, fidei.

β') Tô 1 της εις Γ US γενικής, οίον U11ÏL1S, illïllS, istïlis.

Σημ. IIαρά -οιητχΐς -εύρηται και βραχύ" aUerïus, nullYlIS, αλλά "άντοτε alfUS
(εκ ταυ aliius) και soljus).

γ') Τό a και e της κλητικής τών είς ai LIS και eillS ληγόντων κυρίων
ονουΛτων, οίον Gai, Pompëi.

δ') Τό ΐ του fio, ~λήν εάν έ'τηται ev lïeri και iïerem.

ε') Είς τάς ελληνικά.ς λέξεις διαμένει αακοον τό φωνήεν η η δίφθογγος

πρό φωνήεντος- àer, Menelàus, Machaon, Aenëas, Daiëus. Μό-
νον —αρά ττοιηταΐς ά~αντώσιν εςαιρέσεις.

ς-') Τό a της αρχαίας γεν. âi της α' κλίσεως* alirâi.
Β'. Μακρά δε είναι ή συλλαβή η έχουσα υ.7.κρόν φωνήεν η δίφθογγον,
οίον vër, caëdo. Μακρόν είναι τό εκ συγκοπής η συναιρέσεως προκύπτον
φωνήεν CÔgO (coago), màlo (ο εκ του mag, ρίζης του 111 agi S και volo),
bôbus αντί bovibus, tiblcen άντί tibiicen.

Σημ' α'. Φωνήεν βραχύ λε'γεται Οίσει μακρόν (positione), ό'ταν κείται -ρο δύο συμ-
φώνων διαιρουμένων είς δύο συλλαδάς ή προ τών διπλών χ, ζ, και τ.ζο του" j ξ ν λε'ξε·. άπλή"
men-sa, ob-sero, ar-bor, pax, major.

Σημ.. β'. "Οταν εντός τής αύτής λέξεως άφωνον κείται πρό άμεταβο'λου (1 η r), τό ψιο-
νήεν διάμενε ι βραχύ (cr, cl, chl, gr, pr, pl, br, rb, fr, fl, tr, clr) oV cerebrum,
lugubris, arbitrer, cuples, poplus, volucris, integri, assecla, cochlea, qua-
drigae, millifluus, capra, tenebrae, superbus, bifrons. Παρά ποιη-αΤς ό'μως
δύναται να λαμβάνηται ότε μέν ώς βρα/ύ, ότε οε ώς μακρόν (συλλαβή κοινή syllaba ail-
ceps)· mediocris, voliicris, integri.
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Τό ~ρό του' ns, lit καί g-n φωνήεν είναι υ.ακρόν, τό δε -ρό τοΰ nt βραχύ" Insïgnis,
infans, Infant-is.

Τά εν συνθέτω λε'ξει επιφερο'αενα δύο σύαφο>να α—οτελοΰ'σι θε'σιν μακράν τήν προηγου-
αε'νην συλλαβή ν κ αϊ αν ταΰτα ανήκουσιν εις το δεύτερον συνΟετικον μέρος' re-stO, Γ6-
spicio, αλλά re-sisίΟ, re-cipio. Τοΰτο σπανίως γίνεται εν τέλει λέξεως.

γ'. Προσωδία":
$ 8. Περί προσωδίας σημειωτέον τα έξης"

α.') Έπί μεν τής παραληγούσης τονίζονται πάντοτε αί δισύλλαβοι λέ-
ξεις καί αί πολυσύλλαβοι, αί εχουσαι την παραλίγο υ σαν μακράν le'gO,

do ce're, a,ma're.

β') Έπί δέ της προπαραληγούσης τονίζονται αί πολυσύλλαβοι λέξεις,
δταν ή παραλήγουσα είναι βραχεία' vérîtas, ho'mines, réferO.

γ') Ή λήγουσα δισυλλάβου r, πολυσυλλάβου λέξεως ουδέποτε τονίζεται,
δ') Τα εγκλιτικά υ. όρια Γ[11Θ=τε, ne (έρωτηματικόν μόριον), νβ=ή,
προσαρτώμενα εις τό τέλος λέξεως καταβιβάζουσι τον τόνον εις την λή-
γουσαν αύτης, ώς· hominésque (ho'mines), omnia'que (o'mnia),
Musa'que (Mil'sa), audi'sne (au'dis). Έαν δε δια προσαρτήσεως
τοΰ que σχημ.ατίζηται νέα λέξις, ό τονισμός ακολουθεί τον γενι/.όν κα-
νόνα, οίον i'taqûe===ôÔsv, έν ω ita'que=xaÎ ούτω' U'bique—καί ό-
που , ubi ' qu e=π αντα,χο υ.

2ηα. Αί εκ της Ιλληνικης [χετενεχθεϊσαι λέξεις φυλάττουσι [j.cv τήν ποσο'τητα τοΰ χρό-
νου, δν εν τη ελληνική εχουσιν, αλλά ώς πρός τήν προσωδίαν υπόκεινται εις τους κανό-
νας της λατινικής, διό καί μετατίθεται ό το'νος" llomê'rus Όμηρος, Agesilâ'us 'Αγη-
σίλαος, Demo'sthenes Δημοσθένης, Aene'as Αινείας, Thai i'a Θάλεια, lo'gicus
λογικός, philoso'phia φιλοσοφία, Academi'a, lo'nes, Aeto'le.s, Deme'ter.

δ . Συλλαβισμός.

β 9. Οί περί συλλαβισμού κανόνες έν τή λατινική γλώσση φυλάτ-
τονται οί αυτοί καί έν τή ελληνική.

α') Σύμοωνον μεταξύ δύο φωνηέντων συλλαβιζεται μετά τοΰ επομέ-
νου φωνήεντος· le-gl-mus, scri-ba.

β ) Αύο ή πλείονα σύμφωνα; συλλαβίζονται μετά τοΰ επομένου φωνήεν-
τος, εάν έκ τούτων άρχηται λατινική τις λέξις- no-stros, magTLUS,
sce-ptrum, ca-ptum, ar-bi-trer, ce-re-brum, mel-li-fluus,
as-se-cla, lo-cu-ples, άλλα om-nis, ip-se.

γ') Τα σύνθετα μετά προθέσεως χωρίζονται εις τα μέρη αύτών, οίον
ab-eo, ab-luo, abs-condo, άλλα po-tes καί άλλα.
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ε'. 'Ορθογραφία.

10. Εις τήν όρθογραφίαν — αρά. Αατίνοις παοατηροΰνται ποικιλίαι τι-
νές κατά τους διαφόρους χρόνους" ούτω πολλαί λέξεις απαντώ σι μετά. δια-
φόρου ορθογραφίας'

nontiata esse έν ψηφίσματ-. του 597 a. u. c. (παρά Gruter 4 99,12),
proillintiato έν αρχαία επιγραφή (Grut. 510, 3).
annulus καί anulus
arcesso » accesso
ceteri » caeteri
cœlum » caelum
conipsi » compi
cendicio » condicio
gnarus . » narus

Ούτω καί beiievolus κα· benivolus, malevolus καί malivolus,
beneficium » benificium, Vergilius » Virgilius,
Cerealis » Cerialis. quotidie s> cotidie.
voster, vostri άρχ. vester, -strr vorto άρχ. καί verto.

arctus καί art us bu cina καί buccina
au et or » autor caecus » ccecus
he-res » liaeres pulcher » pulcer
idcirco )) iccirco saeculum » s ecu lu m
litter ae )) literae secius » se tins
lit us )> lit tus n un tiu s » mm ci us
gnavus » na vus sollers » solers
aput » ci ρ ud loquutus » locutus.

ς·

ΣτίΗΐΓ.

$ 11. Τα συνηθέστερα σημεία της στίξεως είναι ταύτα" ή τε.Ιεία στι-
γμή (puilCtlim) (.), ή υπο στιγμή (cOlllllia) (,) τό ερωτηματικό*· ση-
μείο ν (signum interrogativum) (?), τό έπιφωνηματιχόν (signum
exclamationis) (!), ή παρένθεσ/ς (), είναι δέ έν χρήσει, όπου καί έν τ/}
ελληνική" τήν άνω στιγμήν (") διαιροΰσιν οί Αατϊνοι είς τό κώ.Ιον (CO-
1θ1ΐ) (:) καί ήμίκωΛον (semicolon) (;), έξ ών τό μεν κώλον είναι έν
χρήσει μεταξύ προτάσεως καί αποδόσεως της περιόδου καί πρό λ.όγου
άλλου τινός αύτολεξεί αναφερομένου, τό δε ήαίκωλον πρός διάκρισιν μ.εγα-
λειτερων ατελών μερών περιόδου καί πρός διαστολ,ήν αντιθέτων.

Β'. ΦΘΟΓΓΟΑΟΓΙΑ*

§12. Τα γράμματα έν τε τή συνθέσει καί τή παραγωγή τών λέξεων,
ώς καί έν διαφόροις σχηματισμόϊς της κλίσεως καί συζυγίας υπόκεινται

(*) Το περί φΟογγολογίας κεφάλαιον βεβαιότατα δεν είναι πρός διδασκαλιαν, άλλ' τ(το
ανάγκη να προταχθή ενταύθα, δπως ευκολώτερον νοώνται αί μεταβολαί αί εις τον σ/ η -
ματισμον τών ονομάτων καί ρημάτων καί εις τήν σύνθε<?ιν και παραγωγήν αυτών συα-
οαίνουυαι,
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εις διαφόρους αλλοιώσεις ή μεταβολάς. Αί αλλοιώσεις δ' αύται υπόκειν-
ται εις διαφόρους νόμους. Τους νόμους δέ τούτους άνάγ/.η να ήξεύρη τις.
Διαιρούνται δ' ούτοι εις δύο, εις πάθη φωνηέντων καί εις πάθη συμ-
οώνων.

ι

α'. Πάθη φωνηέντων.

§ 13. Αί μ,εταβολαί τών φωνηέντων είναι τριών ειδών
1. Τροπή.

Εκτασις.
3. Συνα.ίρεσις.

1. Τροπή.

^ 14. Τα πέντε φωνήεντα a, Θ, 1, Ο, U σχηματίζουσιν είδος τι κλί-
μακας φωνητικής, ήτις δεικνύει τήν βαθμιαίαν έξασθένησιν τών φθόγγων
ή ©ωνών ή κλίμαξ αύτη παρίσταται ούτω"

Α
e ο
I U

Μεταβάλλεται δ' ό αρχικός φθόγγος Α εις τον i καί 11 διερ/όμενος δια
του 6 καί Ο καί ενίοτε εις τον i διερχόμενος δια του U.

Τάς μεταβολάς ταύτας βλέπομεν εις τήν σύνθεσιν καί παραγωγήν τών
λέξεων ώσαύτως καί εις διαφόρους μοροάς τής αυτής λέξεως καί μάλι-
στα εις τα παράγωγα' ούτω τό 6 τρέπεται εις Ο'

tegO toga, necem noceo, pendere pondus, sequi socius1.

Ούτω καί έ'ν τισι συνθέτοις του se τό 6 γίνεται Ο'

socors (se-cors), sobrius (se-brius),
τό a γίνεται o ' pars partior, impertire portio.

$ 15. Γίνονται δέ αί μεταβολαί μάλιστα εις τους διαφόρους τύπους
τής κλίσεως καί συζυγίας, ούτω'

α') Εις τα ονόματα καί επίθετα τό i του θέματος μεταβάλλεται εις e
προ του n, S, Χ, ps έν τέλει τών λέξεων

γεν. tibicinis, όν. tibicén γεν. simplicis, όν. simplex

» no mini s, » nomen » praecipitis, » praeceps

» militis, » miles (miletis) » principis, » princeps.

β') Εις τα ονόματα καί έπίθετα ουδέτερα τό του θέματος i έν τέλει
τής λέξεως κείμενον αντικαθίσταται δια του e εις τήν όνομ., αιτ.
J ) Έν τή ελλ. τρε'φω, ετράφην, τε'τραφα, τροφή', τραφερο'ς.
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καί κλτ,τ.· θέμα cubili-, cuhilia cubile, θέμα mari-, maria mare,
θέμα forti, fortia forte. ς-

γ ) ΙΊλεΐστα ονόματα ουδέτερα μεταβάλλουσα τά e, ΐ, Ο του θέματος
εν τέλει τής λέζεως ττρό του S ή t είς U εν τή ονομαστικοί"
γεν. operis, όν. opus γεν. nemoris, όν. nemus

» generis, » genus » corporis, » corpus

» capitis, » caput » eboris, » ebur.

Τουναντίον γίνεται είς τό άρσ. όνο μ. α auceps, γεν. aucupiS, τό U με-
ταβάλλεται είς e.

δ') Είς τά ρήματα μεταβάλλονται τα a καί e είς 1, τό ae είς Τ εν
τοις χρόνοις κατά τόν άναδιπλασιασμόν ή έν τή συνθέσει'

Cado, τταρκ. cë-cïcli
caedo » ce-cîdi

pango, -αρκ. pe-pigi
tango, » te-tïgi

emo, συνθ. redïno
i'acio, » efficio
quaero » inquiro

Ωσαύτως καί είς τά ουσιαστικά καί επίθετα έν συνθέσει"

faciès super-ficies, aequus in-iquus, amicus in-imicus.

Σημ. α'. Τό a μεταβάλλεται ουχί εις i, αλλ' εις e ποό ή μετά τό r καί προ δύο
συμφωνούν'

pario, -αρκ. pe-peri facio, σου-, factum affectum

fallo, » fe-felli jacio, » jactum ejectum

graclior, σύνΟ. e-gredior arma, σύνΟ. επίθ, inermis

arceo, » co-erceo.

Σημ. β'. Τό a καί e μεταβάλλονται είς u ποό τοΰ b μόνου ή επομένου άλλου συμ-
φώνου ή τοΰ γράμματος 1"

salio, desilio, desultum sepelio, sepultum

pello, pepuli, pulsum salsus, insulsus-

evello, evelli evulsum.
Σημ. γ'. Ή δίφθογγος ο ΐ, έξ ής ή οβ, μεταβάλλεται είς U (κατά τόν β' αιώνα π.
Χ. loidus, loedus, ludus)· ά~αντώσι δ' έχοντα καί τάς δύο τά- mœilia, pœna,
pœnus (pœnire, pœnitus Κικ. πολ. 3,9, Τουσκ. 1, 41. Μιλ. 13, 33, 35) καί mu-
nia, punire, punicus.

Σημ. δ'. Ή δίφθογγος au συχνά μεταβάλλεται είς τό φωνήεν ο- Claudius=Clo-
dius, lautus (εκ τοϋ lavo) lotus, plaudere ex-plodere καί ενίοτε είς u" claudere
excludere.

ε') Είς τήν συζυγία ν τό τελικόν Ο τής όοιστ. του ενεστώτας καί του
μέλλοντος εναλλάσσεται μετά τοϋ i καί e* τό δέ a μ.ετά. του e"2.

Γ) Έν τη ελληνικη· λύω, λύε-ις κτλ., λύσω, λύσε-ις· έλυσα, έλυσε" λέλυκα, λέλυκε κτλ.

2) Médius est quidam inter i et u sonus" pinguius quani i, exilius quam
u, sonum y graecae linguae videtur habere. (Ouintilianus),
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lego legis legit legimus legitis legunt
amabo amabis amabit amabimus amabitis amabunt
iegam leges leget legemus legetis legent.

g') To i είναι άσθενέστερov του II, έξ ου συμβαίνει το II να έξασθενή
είς ί, δι' ο έν πολλοίς άπαντα διττή γοαφη καί προφορά αρχαϊκή2'
άρχαΐκή κλασσική αρχαϊκή κλασσική

1 ub et lib et

a e stum ο ae stim o

d e eu mu s de cim u s
m an u f e si u s m ani l'est u s

facillumus facillimus

maxumus maximus

optumus optimus κτλ.

lacruma lacrima κτλ.

Ούτως έκ του famulus familia, manus cominus, tenax continax.
Tô O είναι ωσαύτως έξησβενημένον είς U είς διαοόρους λέξεις1"

volt vult lioc adhuc servos servus

volnus vulnus adulescèns adolescens.

Τουναντίον δέ το U προέκυψεν έκ του e έν τω γεοουνδίω καί τω πα-
θητικω μέλλοντι τής μετοχής (γερουν δίβω)"

faciundi faciendi' capiundus capiendus.

2. "Εκτασις.

§ 16. Τα φωνήεντα ού μόνον έξασθενουσιν, άλλα καί δύνανται έπί-
σης να ένισχύωνται. Γίνεται δε ή ένίσχυσις αύτη δι' εκτάσεως, ήτοι με-
ταβολής του βραχέος φωνήεντος είς μακρόν, ή δια προσθήκης γραμμά-
των ένρινων. Σημειωτέον δ' ότι ό μάλλον πρωτότυπος τύπος, ό πλησιέ-
στερος προς τήν ρίζαν, είναι πάντοτε ό έχων φωνήεν βραχύ.

α') Γίνεται δ' ή έ'κτασις είς τον σχηματισμό ν λέξεων παραγομένων
έκ τής αυτής ρίζης2.

ducem dïteo. paciscor pâcen

fateor fatum rëgo rëgum rëgius

fïdem fïdo vôcare voce m

video vïdi lucerna lûceo κτλ.

εί'τε έν τοις διαοόοοις τύποις τής συζυγίας έν τω posui pÔQO (άντ;
pOSllO, ο έκτου po-silio) ή έ'κτασις προέκυψε δια τήν άποβολήν του s,
fugio fugi (άντί fefugi) lëgo lêgi (αντί lelegi) κτλ.
β') Δια προσθήκης ένρινων 3

Τ) Πρβλ. λύκος, λατ. lupos, ο μετεβλήθη είς lupus.

2) ποιη'-σω ποιε'ω, ζη'λοί-σω ζηλο'ω* ποιμήν ποιμε'νος* καί είς δίφΟογγον" λείπω, λε»
λοιπά, ελιπον φεύγω, εφευγον, εφυγον.

3) λαμβ-άνω ελαβ-ον, λανθ-άνώ ελ«0-ον,
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fiagor frango (Θ. frag-) jugum jungo relïquus relïnquo
tango (Θ. tag-) tac-tus κτλ.
pango (Θ. pac-, pac-n-o, pag-no) pactus.

3. Suvatpeaiç.

§ 17. Η συναίρεσις τών φωνηέντων είναι συνήθης καί έν τή λατι-
νική- ούτω dei dii dï. de-ago do go, amavisti amasti, ένθα μετά
τήν συγκοπήν τοϋ V έγένετο συναίρεσις του a καί ί"

Ή συναίρεσις έν τή λατινική γίνεται κατά τους επομένου ς κανόνας·
α') Εάν τα φωνήεντα είναι τής αυτής φύσεως, άποτελοΰσι φωνήεν
μακρόν ëë=ë- mone ëre m one re, mone-e monë, diee dië Γ·

β') Έάν τα φωνήεντα είναι διαφόρου φύσεως επικρατεί εις τήν συν-
αίρεσιν ό φθόγγος τοΰ ίσχυροτέρου

ama(v)eram amàram noveram noeram nô ram

ama-is amâs manuis γεν. ένικ. manûs

amao arnô mannes όνο μ. πλ. manus

filie fill ingenii ingenï

audie audi, audiebam audïbam, mone-is monës.
Σημείωσαι έκ τοΰ providens prudens.

Σημ. Τό ies συναιρείται εις is εις τήν αιτ. πληC. τών τής γ' κλίσεως ονομάτων και
επιθέτων τών εχόντων τήν γεν. πλ. εις ium* omnis, avis εκ τοΰ omnies, avies,
αλλά καί omnes καί aves' οίίτω très καί tris.

β . Πάθη συ-μφοη'ων.

£ 18. Αί μεταβολάί τών συμφώνων γίνονται κατά τρεις τρόπους"
1. Τροπή τών συμφώνων είτε μεταξύ αυτών είτε μ,εταζύ φωνηέντων.

1 Αοομοίωσις.

ι I

3. Εναλλαγή.

1. Τροπή συμφώνων.

$ 19. Τρέπεται ή μεταβάλλεται
α') Τό j εις i3

fluvjorum fluviorum (Βιργ.) omnja omnia (Βιργ.)

tenunjore tenuniore (Στάτ.) arjete ariete (Βιργ.)

1) Εις τήν Ιλλ. τό εε=ει· φίλε ε φίλει"

2) Έν τή ελληνική· τίμαε τιμα, τιμάεις τιμά», τιμάομεν τιμώμεν, πο'ρτι-ες πο'ρτις.
τό οε=ου" έδήλοε εδήλου.

3) φίλιων φίλιων.



27

επίσης καί j άπαντα άντί ί" ούτω λέγεται

Julus καί lulus ejus άντί eillS άνταποκρινόμ,ενον είς το illius

pejus » peius » » melius

et jam » » etiamκλ.

β') τά ν είς u * Tenvia Tenuia (Βφγ.) Tenvem Tenuem(Aowxp.)

gen va genua »
γ') 1 Ε—ίσης καί U άπαντα αντί V dissoluantur (Όβίδ.), S1-
luae ($ 3, β'). Ή συγγένεια αύτη τοϋ U καί V εξηγεί την ταυτότητα
τών τύπων εν τοις εξής, έ'νθα το U προ οωνήεντος είναι ν

avis auceps, navita nauta, providens καί prudens.

Ή ρίζα είναι ή αυτή, άλλα τό V ποό τοΰ συμφώνου μεταβάλλεται είς U.

Τοϋτ' αύτο παρατηρείται καί είς τά δύο χαρακτηριστικά τών παρα-
κειμένων ui ή vi" monui, flevi, καί είς τάς μ,εταβολάς τοϋ ν είς II είς
τόν σχημ.ατισμ.ον ρημάτων τινών

solvo solutum, volvo volutum κτλ.

Σημείωσα·, τά* ficles, foidus (foedus) — cludere, claustrum, clostrum κτλ.
γ') To b μεταβάλλεται είς U προ τοϋ f' aufero άντί abferO

aufugio » abfugio,

άλλα afore καί abfore καί abfui.

δ') Εναλλάσσεται τό V είς b1 είς τάς δύο ταύτας λέξεις έκ τοϋ duo.
bellum, ο είναι άντί duellum, dvellum (τό cl άρχικόν άποβάλλεται)
bis » cluis, dvis »

ε') Τό d ά.ποβάλλεται προ τοΰ j άντικαταστησαντος τό 1, ώς πρό του

Ί) Τό ν ανταποκρίνεται εις τό δίγαμμα κατά τε την άρχήν και τόν φθόγγον (Πρισκ.1,4,
20, Κουιντιλ. 1, 4, 7. 12, 10, 29), σώζεται δε εν τη γραφή ώς δίγαμμα έν λεξετιν εκ
τής ελληνικής μετενεχΟείσαις" Achivus=' Αχαιός, a Γ Ο h i V U111 - ά ο χε ί ο ν, θ1ΪΥΙΐηΐ=ελαιον
καί έν τή προφορά· εκ τούτου τό siluae (Όρατ.) καί solii.it προφέρονται silvae, sol-
VÏt. Ό Διονύσιος ΓΛλικ. 1, 20 λέγει ότι τό δίγαμμα προυφέρετο ώς ου (συλλαβή ου ενί
στοι/είω γραφομένη)" εκ τούτου βέβαια και τά faveo=fautuS κτλ. Ώς δίγαμμα εζίτ.ε-
σεν εν μέσω λέξεως· Gnaius καί Gliavius. bouill καί bovuill,aetas καί avitas. Κατά
τόν III αιώνα μ. Χ. καί βραδύτερον άπαντα είς επιγραφάς έναλλασσο'μενον μέ τό b" sua-
bis=suavis, bitalis=vitalis, licevit=licebit. Τό φαινόμενον τοΰτο έξηγεΐτα-. διά
τής έπιδράσεο^ς τής ελληνικής. ■ Άπαντα δ' έτι τό λατινικόν ν, αποδιδο'μενον διά του' ου-
νβΓ§;ϊ1^3=Ουεργίλιος. Τό Ιπο'μενον χωρίον τοΰ Κικέρωνος δεικνύει ό'τι τό cauneas
εκφωνείται cavneas· «Quum M. Orassus exercitum Brundisii imponeret,
quidam in portu caricas vendens cavneas clamitabat. Dicamus, si pla-
cet, monitum ab eo Crassum caveret ne irèt» (de divinat. L. II). "Οτε
ό Κράσσος μετεβίβαζε τόν στρατόν έν Βρενοησίω πωλών τις εις την Ούραν σΰκα τής Καυ-
νιας (cauneas, ενν. ficus) εφοίνει cavneas. Άς εϊπωμεν, εί θέλετε, ό'τι μετετράπη
νπό του Κράσσου είς cavneas (=caye ne eas) ίνα μή έξέλθη τις εκείθεν,
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V ά ν τ ι κ αταστήσαντος το Π1. Ούτως έκ της ρίζ. Di, Diespiter προέκυψε
Jupiter άντί Djus pater, (Dius pater)
Jovis » Djovis, (Diovis).

ς·') Tô ούρανισκόφωνον g, C, 11, qu καί ν προ του S ένούμ.ενον μ.ετ'
αύτού τρέπεται είς διπλούν, είς Χ.

clixi παρκ. άντί dic-si, traxi παρκ. άντί trah-si

coxi )) » coqu-si rex όνομ. » reg-s, reg-is.
vixi » » viv-si, fluxi (fluvius) flu(v)o (g 20,a').

Σημ. Τό χειλεο'οωνον (b, ρ) πρό του s ουδεμία ν μεταβολή ν πάσχ ει'
trab-s όνο μ., γεν. trab-is — dap-s όνομ., γεν. dap-is.

ζ') Τα υγρά 1 καί r εναλλάσσονται εντός τών λέξεων τών έκ τής αυτής

/V·

ρ ι C,·/) ς ε σγ η ματ ι σμε ν ων

vorare·(άντί gvorare, άντί gvolare) καί gula.

Έκ τής ένναλλαγής ταύτης του 1 καί r προέκυψαν αί δύο καταλήξεις
alis καί ariS" ή μεν alis τίθεται όταν ή προηγουμένη συλλαβή έχη r,
ή δέ aris, όταν εχτ, l·

corporalis muralis familiaris solaris
liberalis virginalis singularis stellaris.

η') Μεταξύ δύο φωνηέντων ή μεν άρχαία λατινική γλώσσα προκρίνει
το S, ή δέ κλασσική r2'

αρχαϊκή· Lases κλασ. Lares άρχαϊκή robose κλασ. robore

» arbosem » arborem » pignosa » pignora κλ,

Σημ. Οϋτως έξηγεΐται τό s τό διασωθέν είς τά" arbos, robustus, pigllUS κτλ.

Ωσαύτως έκ τον; ονομαστικών3- aes, flos, JUS, genus είναι αί γενικαί" aeris,
floris, juris, generis, είς δέ τήν άρ/αίαν γλώσσαν aesis, i'losis, jusis, genesis. Τό
vas, OS φυλάττουσι τό s είς τάς διαφο'ρους πτοήσεις vasa, Osa κτλ.

'Ωσαύτως λε'γετα-.· ustus, gestus, moestus, questus τών ρημάτων urere,
gerere, moerere, querire. Αλλά quaeso καί quaero.

Tô S έν γένει έναλλάσσεται μετά τ;οΰ r έν τοις άρχαιοτέροις χρό-
νοις, φυλάττεται όμως παρά κλασσικοϊς, όταν δεν κείται μεταξύ δύο φω-
νηέντων Papisius άντί Papirius, Valesius άντί Valerius.

1) Έν τή ελληνική τρε'πεται εις ζ· Διε'ος-Ζεύς.

2) Ό ροτακισμός ούτος ήτο 'ίδιος εις τήν λατινικήν ara άντί asa. (Όσαύτ,ος εις τήν
γεν. πληΟ. arum άντί asum, ό είς τήν όσκικήν άπαντα azum. "Ενθα δέ τό s μεταξύ
δύο φοινηε'ντων είχε ν ίσχυρόν φΟο'γγον άντικαΟίστατο διά ss' ούτω ό Κουιντιλιανός (1,7,20)
μαρτυρεί δτι ό Κικέρων καί ό Βιργίλιος εγραφον cassus, caussae, divissiones.

3) Έκ τών δύο SS απεβλήΟη τό εν καί έγε'νετο άναπληοωτική εκτασις" arbos-s ar-
bos, γεν. arboris· Ceres=Ceres-s, γεν. Cereris.
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Καί εις το τέλος τών λέςεων εναλλάσσεται συχνά τό S είς Γ' ούτως
αντί labos, arbos, honos, melios (άρχαϊκ.) άπαντα καί labor,
arbor, honor, melior1, άλλα μόνον mos καί είς τά ούδ. decus,
corpus κτλ.

Μεταβάλλεται τό S είς Γ καί πρό ενός συμφώνου- dilisnus άντί Μί-
nesva (ο έκ της ρίζης μένος, λατ. mens), Gasmen, diurnus λέγεται
Minerva, carmen.

θ') Είς τήν κλασσική ν έποχήν εναλλάσσεται τό t είς Οείς τήν κατάληςιν
cio· τό contio (άντί coill-itio, έκ τής cum καί ire) έγένετο COnCÏO,
conditio άντί conclicio (έκ τής cum καί dicere).

Σημ. Τό ti καί ci άπό του II αιώνος μ. Χ. ενίοτε συγχέονται' contio φαίνεται όρ~
θο'τερον του oonoio" γράφεται δμο^ς dicio, conclicio, άλλα etiam, nuntius, infi-
tior, fetialis, setius (καί o/i seoius).

2. 'Αφομοίωσες.

^ 20. Α') 'Όταν συίΛπέσωσι δύο σύμοωνα. παρέχοντα δυσκολίαν είς
τήν ποοφοράν τό πρώτον άφορ.οιουται έν γένει πρός τό δεύτερον2, άλλ' ή
ορθογραφία είναι λίαν ιδιότροπος είς τήν τήρησιν τούτου. Ούτω

α') Είς τα σύνθετα τής ad μετά του ferO'
at-tero άντί ad-tero

af-fui » ad-iui !>τό όδοντόφωνον d άφωαοιώθη είς 1, t, 1.

al-latum » ad-latum )

'Ωσαύτως accido άντί adcido appello άντί adpello

acquiesco » adquiesco arripio » adripio
aggero » adgero assumo » adsumo

alloquor » adloquor attollo » adtollo

Σημ. Τό οδοντο'φωνον του'το cl δεν άφομοιοΰται πρό του j, m, V"

acljudico, adjungo — administro, admitto — adveho, advenio.

To d φυλάττεται ή άφομ,οιουται πρό του 11 καί g" ούτως άπαντα'
adnecto καί aniiecto, quidquam καί quicquam κτλ., liocce άντί
liod-ce.

1) Κΐς τήν ελληνικήν φυλάττεται, έν τή όνομ., γένος, άλλ' αποβάλλεται από τής γεν.
(γένεσος) γένεος γένους. Τό s μετεβλήθη εις r καί είς τήν κατάληξιν τών παθητικών ρημά-
των τό Γ τούτο είναι ή άντανακλωμένη αντωνυμία se (amo-sé amo-S, εξ ου τό amo-r)'
Φυλάττεται τό s είς τήν ομβρικήν καί όσκικήν.

2) υββάλλω (υποβάλλω), κάππεσεν (κατ(έ)πεσεν), συλλαμβάνω (συν-λαμβάνω),
συμιχετέχω (σύν-μετέχω), συοράπτω (συν-ράπτω).
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Το d φυλάττεται ή άποβάλλετ αι προ του S ' adsto καί asto,
adspicio καί aspicio κτλ.

Σημείωσαι mesidies χχντί medidies.

Σημ. Καί εις τους τύπους τών ονομάτων καί συζυγιών αποβάλλεται ■ ή αφομοιουται το
οοοντοφωνον '

divisi άντί divid-si misi άντϊ mit-si

missum » mit-sum, cessi » ced-si

passus » pat-sus του pat-ior aetas » aetat-s, γεν. aetat-is

lapis » lapid-s, γεν. lapidis. mons » mont-s, » mont-is.
' Επίσης το b προ τοΰ c, f, g, m, ρ' succedo κ al sucoedo, suffero κ al subfero,
summitto καί submitto, supplo καί subpolo.

γ') Τό οδοντόφωνον t άοομοιοΰτ.αι εις τό parrïcida άντί patricida.

δ') Τό s πρό τοΰ f άφομοιοΰται· differ ο (clis-f. ), difficio, difficilis.

$ 21. Σημειωτέα έ'τι δια τήν άοομοίωσιν"
α') Τό χειλεόοωνον b'

offero άντί obfero, occurro άντϊ obcurro

oggero » obgero, surripio » subripio

jussi, jussum » jubsi, jubsum (έκ τοΰ jubeo).

Σηα. άπαντώσι καί τά· obfero, adficio, obcurro.

β') Τό διπλοΰν Χ (δ σύγκειται έκ τοΰ gS, CSj" eiîodio άντί exfodio.
γ') Τα σύμφωνα 111 καί 11" pressi άντί premsi (εκ τοΰ premo)

ecce » ence.
δ') Τό r πρό τοΰ l· intelligo άντί inteiTego.

Σημείωσα.', gero, παρκ. geSSÏ, και τα υποκοριστικά vinum, vil—
lum, liber libellus, ager agellus.

$ 22. Β'. Ή άφομοίωσις γίνεται ενίοτε, άλλα σπανιώτερον τοΰ δευ-
τέρου συμφώνου άφομοιουμένου εις τό πρώτον'·

fallo είναι άντί fall Ο ί(?ύπ°1, -P^J^· άν-αποχρινο-^νοι εις τό Ιλλ. σφάλλω, δ

<J /είναι εκ του σφαλ]ω).

pulclierrimus άντί pulclier-timus) (τύποι προκύψαντες εκ τής ρίζης pulchor,
facillimus )) facil-timus ^ΟΪΐΐ^καίτήςκαταλήξ.τοϋ δπρΟ. timus)

velleni » vel-sem.

$ 23. 'Ενίοτε ή άφομοίωσις δεν είναι πλήρης' υπάρχει απλή σύμ-
πνοια τών φθόγγων" ούτω"

α') Τα ουρανισκόφωνα (ώς τό C[) καί τά όδοντόφωνα. πρό τοΰ S καί t
μεταβάλλονται εις όμόπνοα" legO σουπϊν. lectum, καί ago actum.

1) άλλος (άλ]ος), στέλλω (στέλλω).—turris="upaiç, πυρσός, ρΟΓΓΟ, πόρρω, πόρσω.
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nubo εχει παρκ. nupsi, σουπΐνον nuptuiïl

scribo » scrips!, » scriptum

velio » vexi (vecsi) » vectum
coquo » coxi (coqu-si) » coctum
vivo » vixi (vic-si) · » victum.

Όταν τό bs φυλάττεται έν τή) γραοή, έχει τον ήχον του ps. Ουτω το
urbs=urps (άπαντα urps έτι έν χειρογράφω του Κικέρωνος de rep.
II, 5, 10) καί trabs—traps, Arabs=Araps.

Σημείωσα ι -χ σύνθετα" obsonium καί opsonium, obtunclo καί optundo.
Σημείωσα-, καί τά fluo (flugvo) fluxi, fluctum, struo (strugvo) struxi, stru-
otum, fruor (frugvor) fructua.

β') Τα ούρανισκόφωνα μεταβάλλονται τουναντίον.άπό του ίσχυροτέρου
sΙζ τό άσθενέστερον μεταξύ- δύο φωνηέντων καί πρό του 1 καί 1ΎΓ

negotium άντί nec-otium negligo άντί nec-ligo (nec lego).

segrnentuni (έκτης ay-ής ρ.τοϋ'όήμ. seco καί τής καταλ. mentum, sec-mentum).
γ') Τα όδοντόφωνα μεταβάλλονται είς 1ΊΊ πρό του Π"

scamnum (έκ τής αύτής ρίζης του scabellum) άντί scabnum
somnus ( » » sopor) » sop-nus

Samnium ( » » Sabini) » Sabnium.

Τό m πρό του d μεταβάλλεται είς ir eorundem. queiidam,
Τό d πρό τοϋ que είς c quicquid.

δ') To 11 μεταβάλλεται είς 1Τ1 πρό όδοντοφώνου καί- m1'
imprimo, immergo άντί in-premo, in-mergo.

3. Εναλλαγή.

§ 24. Εϊδομεν ότι αί καταλήξεις alis καί aris τίθενται, όταν ή προη-
γουμένη συλλαβή έ'χή r ή 1' όταν δέ δύο όδοντόφωνα συμπέσωσι, τό
πρώτον τρέπεται είς S~"

claustrum έκ τής αύτής ρίζ. τού claudo άντί claudtrum
equester » » equitem » equitter, equetter

pedester » » peditem » peditter, pedetter

rostrum » . » rod ere » rodtrum.

γ'. Μετάθεσις.

§ 25. Φωνήεν καί σύμφωνον μετατίθενται, ήτοι |Αεταβάλλουσι θέσιν είς

1) έμπειρος (έν-πεΐρα), συμφε'οω (σΰν-φε'ρω).

2) ά'σ-τεος (άντί αδ-τεος) έκ του αδω' άνυσ-τος (αντί ανυτ-τος) έκ του άνύτ-ω.
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τον σχηματισμό ν τών λέξεων, ώς είς τήν κλίσιν ή τήν συζυγίαν. Η μ,ε-
τάθεσις γίνεται μάλιστα εις τα υγρά1?

έκτης ρ. του salubris(07)i.) προήλθε τό saluber (άρσ.), salllbre(ούδ.)
très, tria έπίθ. terni sprevi, spretum ένεστ. sperno

erevi,cretum ένεστ. cerno κρίνω exterus τό ύπερθ. extremus
stravi, stratum » sterno superus » s up renin s

nervuS=veCpov. clulcis άντί cllvcis (γλυκύς).

δ'. 'Αποβολή ή προσθήκη γραψιμάτων.

1 " 'Αποβολή συμφώνων.

$ 26. Ή τα χύτης τής προφοράς γίνεται πολλάκις άοορμ.ή τής άποβ ό-
λης γράμματος ε'ίτε έν άρχή εϊτε έν τω μέσω εί'τε έν τέλει λέξεως.
1 . Ούτω αποβάλλονται έν άρχή
α') Τώ όδοντόφωνα- Jupiter άντί Djupiter (g 7).

latum (σουπ του fero) άντί tlatum, δ είναι
έκ τής αυτής ρ. του tollo καί τής ελλ. (τλάω), τλήμ.ι.
β') Τα ούρανισκόοωνα"
llbi είναι άντί Cllbi ) άπαντα τό C είς τά σύνθετα

uncle » cunbe J ali, cubo, alicunde.

Liter » cuter εις τήν έλλ. κότερος. πότερος.

laus » claus είναι τής αυτής ρ. του inclutus καί κλύω.

άλλα

nascor,natus » gnascor, gnatus (agnatus, cognatus).

llOSCO » gllOSCO, notus (άπαντα τό g είς τό agllOSCO,

navus » gnavus.^pê. γνωτός, εγνων, γνώμη], [igllOSCO).

2. 'Αποβάλλεται έκ του μέσου τών λέξεων τό έν τών όμ.οίων συμ.-
φώνων, έάν άκολουθή άλλο σύμφωνον, ουχί έάν τό μ,έν δεύτερον είναι ύ-
γρόν, τό δέ πρώτον άφωνον approbo, SLipplex, άλλα forsitam καί
όχι fors-sii-anr falsum καί όχι faâ-sum (έκ τού fallo), censum
καί όχι ceilSSUm (έκ του censeo) κτλ.
'Αποβάλλονται δέ συνήθως
α') Τα ούρανισκόφωνα καί τό Χ (g'S, CS)'
vàlius, έκ τής αυτής ρίζης του VaCUUS είναι άντί vaCllUS
misceo, » » μίγνυμι » mic-sceo

1) θοάσος-θάρσος,θρώσκω-εθορον,βάλλω-βε'βληκα,τείνω αντί τε-νίω,οο'τειρα άντί οοτε'οια.
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disco, (παρκ. didici) είναι άντί dÎC-SCO (ώς διδάσκω άντί διδάχσκω)
VÏVO, παρκ. vixî, σουπ. victlim είναι άντί VICVO
in vis (γεν. του nix) » (pig-vis) nie-vis

examen » ex-agmen

plnus, εκ της αυτής p. του pix, picis, pîceus άντί picilUS
major, » » magnus, mag- mag-jor, major

Ωσαύτως

nëmo άντί ne-homo, nehemo, remus άντί retmus (έοετμός)
lumen (lima) άντί luemen (luceo),sêdecim » sex-decim
flam en » flag-men (flagrare), lamentum άντί clamentum (έκ

του clam ο)

jumentum άντί jug-mentum (iugum, iungo)1

seni άντί sexni sëmestris άντί sex-mestris

déni » deeni 1ëla, » tex-la.

Σημειωτέον ότι αί συλλαβαί, ών το τελικόν σύμ,φωνον άποβάλλεται,

εκτείνονται, πλην τοΰ'Π1 VIS.

Σημ. Ή αποβολή του συμφώνου εξηγείται δια τής εξασθενήσεως τής προφοράς των.
nemo άντί ne-hemo, praebere άντί prae-habere, debeo=de-habeo,vicessimus
=vicensimus. Άπαντώσι nihil καί nil, mihi καί mi, cohors καί cors, vehemens
καί veemens (veh vemens -αρά Ινατούλ. σπάνιον). Ahala καί Aha (άπόΚικέρ.).

β ) Τα σύμφωνα m καί Π μ.εταξύ δύο φωνηέντων
circuit-us είναι άντί circumitus (έκ τοΰ circumlre)
ν ene ο » venumeo

animadverto » animum adverto
cogo, coactus » conago, conactus (άντί cum-ago).

'Ωσαύτως coortus cohortus, coarguo καί reiicio (άντί rejicio).

'Ωσαύτως καί έν τέλει λέξεως είς το είς Oil θέμα" ordo θέμ. orcloil,
virgo θέμ.. virgon (πρβ. g 54, σημ. γ').

γ') Τό σύμ,φωνον 11 ποό τοΰ gll έν συνθέσει'
cognosco είναι άντί congnosco ignarus είναι άντί ingnarus

ignavus » ingnavus.

δ') Τό σύμ,φωνον n είς τάς συλλαβάς ans καί ens, δι'δ άναγινώσκε-
ται παρά τω Πλαύτω praegnas f^it άντί praegliailS. Ούτω καί
animas άντί animans, dormies άντί dor miens πολύ συχνά έν έπι-
γραφαϊς καί έν χειρογράφοις.

1) Παραδείγματα τοιαύτης αποβολής διέσωσε καί ή γαλλική- août (=augustus),
maître (magister), reine (regina).

Λ A TIN. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ—-Ε. Κ. ΚΟΦΙΝΙΩΤΟΥ 3
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ε') Τα όδοντοφωνα — ρό τοΰ S1

laus, γεν. lauclis άντί laud-s den-s, γεν. dentis άντί dent-s

pês, » pedis » ped-s suasi(παρκ.τοΰ suadeo) » suadsi

astare » aclstare mi si ( » » mitto) » niitsi.

ς') Tô ν μεταξύ δύο οωνηέντων ή προ συμφώνου"
petivi άντί petii παρκ. motum άντί movtum (moveo)
amavisti » amasti » momentum » mov(i)mentum.

ζ') Τό S πρό συμφώνου"

camëna άντί casmena d.ijudico άντί disjudico

pono » posno (παρκ. posui) dispergo » disspergo

judex - » jusdex (qui jus dicit) trapo » transdo ) g

Tdem » isdem traduco « transduco >

isdem traduco « transduco ,

~ tranjicio » transjicior )

Άλλα τό s φυλάττεται πρό τοΰ t" distrallO, distribuo κτλ.

$ 27. Αποβάλλονται άπό τοΰ τέλους τών λέξεων,
α ) Τα όδοντόοωνα2

' ι

άπό τήςάφαιρ. τοΰ ενικού" ΙΌ S à άντί FOSad (άρχαϊκώς)

domino » dominod »

εις τα εις e επιρρήματα" optumë άντί Optumed άρχαϊκ.

εις τάς προστακτικάς" .esto » est.od » 3

εις τήν όνο μ., αιτ. καί κλν,τ. τοΰ ένι-jlac » lact

κοΰ ούδ. τών ονομάτων ICOY » COrd

β ) Εκ τών δύο όμοιων συμφώνων τό δεύτερον άτ.οβάλλεται"
fel είναι άντί fell (γεν. fellis), far εΊναι άντί farr (γεν. f'arris).

Πρβλ. καί τό lionos άντί honos-s (γεν. lionos(er)is).
γ) Τό S ή ολόκληρος συλλαβή" ενίοτε .μεταβαλλόμενου τοΰ τελικοΰ
φωνήεντος4"

parricida άντί parricidas δΓ όνομ. loquere άντί loqueris »
ipse » ipsus [τοΰένικ. delectare » delectaris

mage » magis . videbare » videbaris κτλ.

Σημ Έπί Έννίου τό s άπεβάλλετο συχνότατα πρό συμφώνου' omnibu' princeps—
catus Aeliu' Sextus—Vita ilia clignu' locoque.

1) κόρυσι άντί κόρυθ-σι, γεν. κορυΟος" δαίμοσι αντί' δαίμον-σι.

2) ΙΙραγμα, πράγματ-ος άντί πραγματ.

3) facitud μοναδικόν παράδειγμα άρ-/αιου τύπου

4) Τό s άποβάλλεται καί έν τή ελληνική" ρητορ-ς, ρη'τωρ, πατερ-ς πατήρ και άλλα
γράμματα" γάλακτ-ος γάλα.
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2. 'Αποβολή φωνηέντων.

g 28. Φωνήεντα τινα δύνανται νά άποβάλλωνται" διακρίνονται δε τρία
εϊδη άποβολής"

α') Άφαίρεσις. εάν φωνήεν έκ τής αρχής λέξεων άποβάλληται, τούτο
πολύ σπάνιον"

sunt είναι αντί esunt (ρίζα es. ήτις άπαντα είς τήν άπαρφ. es-se, είς
τό es, est, estis, este κτλ.).

β'-) Συγκοπή, έάν έκτου μέσου συγκόπτηται, μάλιστα φωνήεν (u, e,
i) ή συλλαβή ολόκληρος.

bigae, quadrigae είναι άντί bijugae, quadrijugae (έκ του jugum)
consuetudo » consuetitudo (έκ του έπιθ. consuetus

καί τής καταλήξ. tlldo).
corolla » coronula (έκ του corona)

gigno « gigeno (παρκ. genui)

infra, supra » - infera,supera^του inferus,superus)

stipendium » stipipendium (stipem, pendere)

veneficium » venenificium (venenum facere)

vipera » vivipera (vivum parere)

malo » magevolo (magis, volo)

quindecim » quinquedecim

periclum άντί periculum repperii /repeperi

audacter » audaciter reppuli, άντί repepuli

Mars » Mavo-rs rettuli / (retetuli κτλ.

3. 'Αποκοπή.

g 29. 'Αποκοπή, έάν έκ του τέλους τών λέξεων άποβάλληται γράμ,μα'
αποκόπτονται δέ τά βραχέα e καί i, μ,άλιστα θ'
die άντί dice (άρχαϊκώς) fer άντί fere (άρχαϊκώς)
duc )) duce » est )) estl (άρχαϊκώς)

fac » face » lit » uti (ο σώζεται καί είς τήν κλασ-

σικ.γλώσσαν, άλλα τό Τ ' uti)

£ 30. Συνήθως πάσχουσιν άποκοπήν τής τελευταίας συλλαβής τά ου-
σιαστικά καί τά έπίθετα είς er καί ir τής β' κλίσεως*
puer άντί puerus, αίτ. puerum
pulcher » pulchrus » pulchrum
vir » virus » virum.

ούτω ' ab ( άπό), vesper (έ'σπερος), armiger (armigerus) κ. άλ.
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Α. Προσθήκη γραμμάτων.

§31. Τά προστιθέμενα, είναι φωνήεντα ή σύμφωνα*
α') Είς την αρχήν (πρόθεμα)'

astrum, δ έκ τής ρίζης ster, ώς stella1
β ) Είς τό μέσον (έπένθεσις). Τίθενται έν τω μεταξύ είς το μ.έσον λέ-
ξεων τα φωνήεντα 6 καί ΐ. Τοϋτο γίνεται ή προς εύκολίαν τής προφοράς
ή ίνα δοθή είς τήν συλλαβήν ή σχετική σημασία"
ag(e)r είναι άντί -agr(us) ελλ. αγρός
pulcher » pulclir(us)
ο\ιτω· sylvicola, ruricola, facilitas, fragilis κτλ.
'Ομοίως έπεντίθεται το σύμφωνον ρ μεταξύ niS ή lilt'
sump si, sump turn, παρκ. και σουπ. su1ho
contempsi, conteinptum » » oontemno

m· fimbriae, παργ. fibrae (ελλ. λαμβάνω, ελαβον)
t; peoto, παργ. πέκω, pleoto, παργ. πλέκω

ιι· sino, lino, sperno,-cpntemno.

Σ η μ, Ή λατινική δεν ϊγ si, ώς ή ελληνική, τό ευφωνικον ν" αλλά κατά τάς συνθήκας
τή; εύφωνίας μεταχειρίζεται τάς προΟέσϊΐς e ή ex, a, ab ή abs, ωντάς e, a ουδέποτε
-sô φωνήεντος, τάς δέ ex, ab, abs πρό φωνήεντος και πρό συμφώνου

Γ'. Τ ΥΠ IKON
ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

§ 32. Τά μέρη του λόγου (partes orationis) έν τή λατινική γλώσση
είναι οκτώ καί διαιρούνται, ώς έν τή ελληνική, είς κ. h τα (fléxibiles) καί
ακ.Ιιτα (inclecliiiabilia)2.

/I. 'Όνομα ουσιαστικό ν (nonieii substàntivum)
. )·2. "Ονομα έ-ίθετον (nomen acljeçtivum)
13. 'Αντωνυμία (proiiomen)
U. Ρήμα (verbum)
,5. Επίρρημα (adverbium)

"Α-.λ. - ΠΡόθεσ'·ς (PraeP0Siti°)
17. Σύνδεσμος (coiljuiictio)
\δ. Επιφώνημα (illterjectio).

1) στάχ_υς ά στάχυ ς.

2) Τά μέρη τοΰ λόγου διαιρούνται καί άλλως είς τρεις τάξεις· α') είς ονομα, περι-

λαμβάνον τό έπίΟετον καί τήν αντωνυμίαν* β') είς ρημα, καί γ') είς επίρρημα.
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Σ η [χ. α'. Ή λατινική γλώσσα στερείται του άρθρου.

Σημ. ο'. Έν τοις επιθέτοις κατατάσσονται καί τά αριθμητικά (numeralia).

Ση μ γ'. Διακρίνονται έν τοις κλιτοΐς διάφορα μέρη, ών κύρια τό θέυα καί ή χατά-
Ληξις ή άπόθεσις- καί θέμα μεν λέγεται τό με'ρος τής λέξεως, έν ώ έγκειται ή σημασία-
είναι δέ τοΰτο τό μένον μέρος μετά τήν άφαίρεσιν τής καταλήξεως. ΚατάΛηζις δέ τό προσ-
τιθέμενον είς τό θέμα πρός δήλωσιν τών διαφο'ρων τύπων τών κλίσεων ή τών συζυγιών,

θέμα χατάληξις θέμα χατάληςις (")

οίον servu- s, doce- mus.

Έν τ ή λέξει διακριτέον προσέτι τήν ρίζα ν, ήτις είναι ή άρ/ι/.ή και πρωτότυπος λέξις,
ήτις ουδεμίαν έλαδεν αΰξησιν, έξ αυτής δε διά προσθήκης γραμμάτων ή έκτάσεως γίνεται
τό θέμα- tag- ρίζα, ta-n-g-- θέμα του tango. Πολλάκις θέμα καί ρίζα συμπίπτουσιν ώς
fer-o, leg--o.
j . ... .

ΟΝΟΜΑ ΟΥΣΙΑ ΣΤ IKON

g 33. Tô ούσιαστικόν όνομα (nomeil silbstantivum) διαιρείται είς
όνομα κυρ tor (no'men proprium) καί όνομα προσηγορικό ν (ηΟΙΉΘΠ
appellativum)· το προσηγορικοί- πάλιν υποδιαιρείται εις συγκεκριμένον
(substantiviim concretum) καί άγγρημένον (substantivum ab-
stractum).

g 34. Τα ουσιαστικά δια τής καταλήψεως αυτών διακρίνουσι γένος
(genus), αριθμόν (numerus), πτώσιν (casus) καί κ.Iίσο· (cleclina-
tio), άτινα παρεπόμενα λέγονται.

g 35. Tô γένος (genus), ώς καί έν τή ελληνική, είναι άρσενικον
(masculinum), θη.Ιυκόν (femininum) καί ούάετερον (neiitrum).

Tô γένος δια.κρίνεται έν τ ή λατινική, το μεν έκ τής σημασίας (γνσικον
γένος). το δέ έκτης καταλήξεως (γραμματικον* γένος). Κάλλιον δέ το γέ-
νος ορίζεται υπό ειδικών κανόνων.

Σημ. α'. Τά έκ της ελληνικής μετενεχθέντα είς τήν λατινικήν όνο'μάτα φυλάττουσιν
έν τή λατινική τό εαυτών γένος- π. γ . άρσ. Homerus, Pericles, κτλ., Οηλ. Helena,
diametrus, dialectus, methodus, periodus, synodus, abyssus, paragraphus,
κτλ. καί ούδέτ. pelagus τό πέλαγος.

Σημ. β'. Ή λατινική', ώς καί ή ελληνική, αποδίδει άρσενικόν ή Οηλυκόν γένος είς ονο'-
ματα πραγμάτων, α σημαίνουσιν αντικείμενα άψυχα- άρσ. sol ήλιος, hortus κήπος, θηλ.
terra γή, rosa ρο'δον.

$ 36. ΓΙερί μεν του γραμματικού γένους θα γείνη λόγος έν εκάστη τών
κλίσεων, περί δε του φυσικοΰ γένους σημειωτέα τα έξης:

Α'. *Αρ*σεν&ν<ά μεν είναι τα ονόματα τών ανδρών καί αρσενικών

(*) Τήν κατάληξιν Οέλομεν διακρίνει- διά - άπό του θέματος. Έάν δμως τό θέμα λήγη
είς φωνήεν καί ή κατάληξις επίσης άρχεται άπό φωνήεντος, τό έτερον τούτων αποβάλλεται
η τά δύο συγχωνεύονται είς έν ή τοιαύτη διάκοισις δεν γίνεται.
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μεροσ α . te χ ν ο α ο γiκ ο ν

g 37-

ζώων. τών εθνών, τών πλείστων ποταμών, θα.Ιασσών, άνεμων, μηνών

καί 7ΐο.I.Ιών ορέων.

agricola γεωργός
SCriba γραφεύς,
nailta ναύτης,
ποιητής,
aiinga ήνίο/ος,

Σημ. α'. Τά τών ποταμών ονόματα είς a

Zephyrus Ζέφυρος,
Martius Μάρτιος,
Apenninus Άπεννΐνος.

leo λέων,
Persa Πέρσης,
Scytha Σκύθης,
Sequana Σηκουάνας,
Rhenus Ρήνος,

•ναι θηλυκά· Allia, Abula, Matrona,

καί οι μυθολογικοί ποταμοί Styx, Lethe.

Σημ. β'. Τά Garumna καί Mosella είναι άρσ. καί Οηλ. Τό Iladria—mare 11a-
driaticum είναι άρσ · dux inquieti turbidus Hadriae (Όρ. ωδ. 3, 3, 5).

Σημ. γ'. Τά τών ορέων ονόματα έχουσι τό γένος.τό έκ τής καταλη'ξεως" Athos, He-
licon άρσ., Alpes, Aetna, ΙΙοοΙορβΟηλ., Pelion άρσ. (Όβίδ ), Soracte ουδ. (Op.).

Β'. 0*}λ\>*ά δε είναι τά ονόματα τών γυναικών, θη.ίνκών ζώων,
τών δένδρων, φυτών, .τό.ίεων, ^ωρών, νήσων καί χερσονήσων.
Ceres Δημήτηρ, pirus ή άπιος, CorinthllS Κόρινθος,

Tullia Τουλλία, (ρίπΐηΐούδ. το à7ciov),CartâgO Καρχηδών,

populus λεύκη1, EpiclaurilS Επίδαυρος,

malus μηλέα,. LacedaemOll Λακεδαίμων,

(malumoύδ.τôμ.ήλov), Cyprus Κύπρος,
ficus συκή, RhodllS Ρόδος,

laurus δάφνη, Illyria 'Ιλλυρία,

myrtus μύρτος,
ulmus πτελέα.

Σημ. 'Εςαιρουνταί τινα τών ονομάτων τών δένδρων, φυτών, πόλ»ων καί χωρών
α') Ώς αρσενικά' I) τά πληθυντικά είς i" Delphi, Veil, Àrgi* 2) ή πο'λις Cano-
pus, γεν. -i καί έκ τών /ωρών τά· Bosporus, Pontus, Hellespontus καί Isthmus*
3) αί πόλεις Hippo, Narbo, Sulmo, Vesontio,-onis καί Tunes,-ëtis

δ') Ουδέτερα' 1) τά πληθυντικά εις a, γεν. Ο rum " Susa, Leuctra. Al'bela*
2) πάντα τά είς urn (oil, ur καί e) λήγοντα* Tusculum, Saguntum, Ilion, Tibur.
καί τά άκλιτα εις e' Reate, Praeneste* 3) φυτών τίνων ονόματα είς er τής γ' κ λ.
cicer έρέβυνΟος, piper πίπερι, siser σησαμον, siler ή λύγος καί tuber2. "Ετι δε κα
τό ador,-oris είδος ζέας.

'Εξαιρούνται ως αρσενικά έκ τών ό νομάτων τών δένδρων, φυτών ή τών ανθέων τά- olea-
ster είναι το μονον εκ τών ονομάτων τών δένδρων άροενικόν. Τά ονόματα τών φυτών*
suber ή φελλοδρυς, styrax, lotus άρσ., larix άρσ. καί Οηλ. Τά δε acanthus, ama-
ranthus, helleborus, nardus, asparangus, calamus, hyacinthus καί άλ.
είναι ελληνικά ονόματα καί φυλάττουσι τό έν τη ελληνική γένος των.

mulier γυνή,
uxor σύζυγος,
soror αδελφή,
leaena λέαινα.

Γ) populus λαός είναι άρσ.

2) Tuber α à βραχύ u, ώς δένδρον (λ-.βυκή μηλέα) είναι θηλυκού γένους, ώς καρπό; (εί-
δος μη'λου) αρσενικού. Tllber με μακρόν u είναι ονδέτερον φύμα,
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Γ'. Ουδέτερα δέ είναι τα α κ. ht α ουσιαστικά, καί κάσα .Ut, te καί
(fpàatc, ώς δηλωτική πράγματος τίνος ή νοήματος" fas όσιον, liefas
άνο'σιον mulier est trisyllabum τό γυνή είναι τρισύλλαβον
ν a long-um τό a μακρόν,

scire tun m τό σόν είδέναι,

ultimum vale τό τελευταΐον έρρωσο.

g 37. Substantiva mobilia λέγονται τα ουσιαστικά τα σημαίνοντα
πρόσωπον ή ζωο.ν καί 1) τα έχοντα ίδιον τύπον δια τό άρσ. καί θηλ.
victor ό νικητής, victrixή νικήτρια, SOCer πενθερός, SOCra πενθερά,
puer ό παις, puella ή παις, rex βασιλεύς, regilia βασίλισσα,

filins ό υιός, filia ή θυγάτηρ, gallllS ό αλέκτωρ, gallina ή ά-

[λεκτορίς,

2) Τινά έχοντα δια τό θηλυκόν άλλην λέςιν"
taurus ό ταύρος, vacca ή βους, aries ό κριός, OV1S ή όϊς.
haedus ό τράγος, capella ή αϊξ.

Σημ. α'. Τα ονόματα όσα άνευ μεταβολής καταλήψεως δηλοΰσιν αρσενικά καί θη-
λυκά πρόσωπα, λέγονται κοινά (communia), ή'τοι είναι γένους χοινον (genus com-
munis) aclolescens ό νέος καί ή νεάνις, sacerdos ό ιερεύς καί ή ιέρεια,
parens ό πατήρ καί ή μήτηρ, πληΟ. parentes οί γονείς.
Σημ. β'. Έπίκοινα {nomina epicoena) λέγονται τά ονόματα τών ζώων τά έχοντα
ένα τύπον παριστώντα εί'τε άρσενικόν εί'τε θηλυκόν ζώον

passer στρουθός άρσ., mus μυς άρσ. rana βάτραχος θηλ., VLllpes άλώπηξ Οηλ.

Σημ. γ'. Ενίοτε προστίθεται πρός διάκοι σι ν του φυσικοΰ γένους τό mas ή masculus,
a, um άρρην ή femina ή θη'λεια· vulpes mas, vulpes femina. Οΰτω καί παρ' Έλ-
λησι «τους μεν νυν καθαρούς βοΰς τους έ'ρσενας — οί πάντες Αιγύπτιοι θύουσι». Ήοόδ. 2,
41. Καί διά τοΰ hic καί haec" hic ovis, haec accipiter.

g 38. "Άρ&6μ.οΙ (numerus) είναι δύο· έηκός (numerus sin-

gularis) καί π.ΐηθυντοκος (numerus pluralis)· διακρινόμενοι οί άριθμοί

δια τής καταλήψεως τής λέςεως.

Σημ. fH λατινική γλώσσα στερείται δυϊκου άριθμοΰ. Τά μόνα δέ ίχνη αρχαίου δυϊκοΰ
είναι τά ambo καί dllO, παρβ. πρός τ'όν δυϊκόν δύω, άμφω, λόγω.

g 39. Πτώσεις (casus) εις έκάτερον αριθμόν είναι εξ"

1. 'Ονομαστική (nominatïvus), 4. Αιτιατική (accusatïvus),

2. Γενική (geilitïvus), 5. Κλητική (vocatïvus),

3. Δοτική (datïvus) 6. Αφαιρετική (ablatïvus).

Ή όνο μ. αστική καί ή κλητική λέγονται όρθαί (caSUS recti), αί δέ
άλλαι τιΛάγίαι (caSUS obllqui)-

Σημ Ή αφαιρετική εν τή ελληνική άναπληρουται ιδία διά τής δοτικής, άλλά καί άλλως.
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§40. Το θέμα. τών ονομάτων διακρίνεται εύκ,ολώτατα έκ τής γεν.
πληθ. μετά τήν άφαίρεσιν τής πτωτικής καταλήψεως*

Γεν. πληθ.
θέμα

Χα ρ ακτή ρ

Ενική γενική

Κλίσις

meiisa-Yum
cerûo-rum
civi-urn
leg-urn
fruciu-um
d?e-rum

O'

ο
II

e

ή α', έχει θ. a

ή β'. » Ο

■η γ'. » i

» »σύμ.φων.

η δ'. » u

ή ε '. » e.

a men sa e (έκ του men s a-i)
ο cervî (έκ του cervo-i)
i civ?'*
legis

fructits (έκ τοΰ lïuctuis)
|diei

g 40. Ι4λ£σε·.ς (declinatio) έ'χει ή λατινική γλώσσα πέντε, αϊτινες
διακρίνονται άπό τής καταλήξεως τών διαφόρων πτώσεων καί ιδία τής
ενικής γενικής, ήτις λήγει

έν τή α', κλίσει είς ae έν τή γ', κλ. είς is εν τή ε', είς ëi.

» β '. » » i » δ '. » » lis

Τό τελικόν φωνήεν τοΰ θέματος ή αποβάλλεται εις τινας πτώσεις πρό
τής άπό φωνήεντος αρχομένης καταλήψεως, ή συγχωνεύεται συναιρούμ,ε-
νον μετά τής καταλήψεως (ώς έν τή α', κλίσει), ή μεταβάλλεται τό φω-
νήεν (ώς εν τή κλητική τής β', κλίσεως).

Σημ. Ό σκοπός τών λέξεων είς τήν πρότασιν (υποκείμενον, προσδιορισμός, αντικείμε-
νο ν) δηλοΰται δια τής κλίσεως τ. έ. δια τών διαφόρων καταλήξεων τοΰ ουσιαστικού, επιθέ-
του καί αντωνυμίας. Τάς διαφοράς ταύτας καλοΰσι πτώσεις καί δηλουνται δια καταλήξεων,
αί'τινες προστίθενται είς τό θέμα.

ΠΡΩΤΗ ΚΛΙΣΙΣ

§ 42. Ή πρώτη κλίσις περιέχει ονόματα, ών ή ονομαστική λήγει είς a .
ή δε γενική του ενικού είς ae* τό θέμα λήγει είς a. Κλίνονται δε ώςέξής*1
Ενικός. Όνομ. glori-a δόξα Πληθυντικός, glori-ae

Γεν. glori-ae gloria-ru m

Λοτ. glori-ae giori-is

Αίτ. gloria-m gloria-s

Κλητ. glori-a glori-ae

Άφαιο. glori-à glori-is.

Ούτω κλίνονται καί πάντα τά είς a θηλυκά τών είς er καί US επι-
θέτων καί μετοχών*

Ί) Ή α', κλ. τής λατινικής ανταποκρίνεται είς τα είς α τής α'.κλ. τής ελληνικής* -χώρα.
Ένικ. όνομ. a=a, γεν. aç=as (ais) ae, . δοτ. (αι) a=(ai) ae, αίτ. αν—am
Πληθ. » oçt—ae, » α σων, <Sv=a-rums » aiç=(â-is) is, » (ανς) a$=ams, as,
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via bona καλήι όδός, tabula picta πίναξ πεποικιλμένος

mensa pulchra τράπεζα καλή, puella amata κόρη ήγαπημένη.

. § 43. Τά είς a ονόματα, τής α', κλίσεως ε ίνα· θηλυκά; Τούτων αρ-
σενικά είναι τα έκ της σημασίας των τοιαύτα"

aqua ύδωρ fortuna τύχη puella.κόρη Άρσ. poeta

colonia άπ οικία gratia χάρις ripa όχθη , nauta

COnGOrdia ομόνοια mensa τράπεζα rosa ρόδον ($ 36, Α'.),
discordia διχόνοια penna πτερόν via οδός
fabula μύθος poena ποινή vita βίος.

§ 44. Παρατηρήσεις έπί τίνων πτώσεων'

α') Παρά τοις άρχαιοτέροις μέχρι Βιργιλίου ή γενική του ενικού είχε
κατάληξιν i' aurai, pictâi, αλλ' έπειτα συναιρεθεΐσά έγένετο ae (§4,
β', σημ.)· gloriae. Tô δε familia οικογένεια έχει ένικ. γεν. είς as (έκ
του a-is), ώς έν τη ελληνική ας. μόνον έν συνθέσει μετά του pater,
mater, filins - paterfamilias, γεν. patrisfamilias (μόνον το α', συν-
θετικόν κλίνεται)· ένίοτε δ' άπαντα καί είς ae- pater familiae.

Σημ. Καί έν τή δοτ του Ινικοΰ καί όνομ. πληθ. το i τής καταλήξεως συνηρε'θη μετά του'
a, ή'τοι τό ai είς ae· gloriae.

β') Tô dea θεά, filia θυγάτηρ εχουσιν είς τήν .δοτ. καί άφαιρ. του
πληθ. την άρχαίαν κατάληξιν âbllS εν τή συνθέσει"
(oro)dis deabusque (εύχομαι) τοις θεοϊς καί ταις θεαϊς

(pater venit) cum f'iliis et filiabus (ό πατήρ έρχεται) μετά τών υιών

καί θυγατέρων1.

γ ) Τήν γενικην πληθ. εχουσιν είς ΙΙΠΐ(=ών) άντί arum." 1) τά πα-
τρωνυμικά είς -adae* Aenéadum, καίτινα ελληνικά έθνικά* Lapitha,
γεν. Lapithum* 2) τα σύνθετα έκ του gena (gigllO γεννώ), cola
(colo κατοικώ)· Graiugenum, terrigenum, coelicolunr 3).λέξεις
τινές έλληνικαί, ampliorum, drachmum (όν. amphora, drachma).

Σημ. Άπαντα παρά Βιργιλίω συχνότερον ή παρά τοις μετε'πειτα καί τω Όβιδίώ
Dardanidum, diyum, virum, socium κτλ.

, * Ελληνικά όνόιιατα.

$45. Ή πρώτη -κλίσις"περιέχει πλείστα ονόματα μετενεχθέντα έκ τής
ελληνικής.

1) Ή κατάληξις a-bus ήτο εις μεγάλην'χ ρήσιν εις τήν άρ/αίαν γλώσσα ν, οι ο καί
άπαντα gnatabus (ΓΙλαυτος), manibus dextrabus (Λίβυος)· αλλά παρά τοις κλασ-
σικούς αιεσώΟη είς ταύτα μόνον. "Υστερον ή bus διετηρ,ήθη μο'νον είς τήν δοτ. καί άφαιρ.
7ου ενικού τής γ'., ο', καί ε', κλίσεως
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Τά ελληνικά ονόματα, έν μ.έν τώ ένικώ φυλάττουσι τινας τών ελληνικών
τύπων, έν δέ τω πληθυντικώ κλίνονται κανονικώς κατά τήν λατινικήν
κλίσιν (κατά τό gloria)· Spartiatae κτλ.

Όνομ.. epitome έπιτομ.ή Aenea-S Αινείας

Γεν. epitome-s Aeneae

Δοτ. epitomae Aeneae

Αίτ. epitome-n Aenea-m(n)

Κλητ. epitome Aenea

Άφ. epitome Aenea

Ούτω κλίνονται καί τά"
Penelope Πηνελόπη, Anchises Αγχίσης,
Cybele Κυβέλη, Alcides Άλκίδης,
musice μουσική, dynastes δυνάστης,
crambe κράμβη, anagnostes αναγνώστης, Leonidas Αεωνίδας,
isagoge εισαγωγή, sophistes σοφιστής, Apella Απελλής.

comete-s κομ.ήτης

cometae

cometae

cometan(am)

cometa(e)

cometa(e)

boreas βορράς,
Lysias Λυσίας,
Arcliïas Άρχίας,

ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΛΙΣΙΣ

£46. Ή δευτέρα κλίσις περιέχει όνόμ.ατα λήγοντα έν μ,έν τή όνομ,α-
;τική του ενικού είς -US, -er καί lllll, έν δέ τή γενική είς ί. Τό θέμ.α
Γούτων λήγει είς Ο' Κλίνονται δέ ώς εξής1
Ενικός

.1.

'Αρσενικά

Όν. servu-s δούλος
Γεν. serv-i
Δοτ.serv-o
Αίτ. servu-m
Κλ. serve
Ά®, servo

Ουδε'τερα

donu-m δώρον

don-i

don· ο

donu-m

donu-m

don-o

Πληθυντικός

serv-i
servo-rum
serv-is
servo-s
serv-i
serv-is

don-a

donô-rum

don-is

don-a

don-a

don-is

Ούτω κλίνονται καί τα είς US έπίθετα καί μ.ετοχαί"
dominus magnus κύριος μέγας, helium magnum πόλεμ,ος μέγας.

1] Ή β', κλ. τής λατινικής ανταποκρίνεται είς τήν β', τής ελληνικής" λογο-ς
Έν. ôv. oç,ov=us,um, γεν. ου,οιο=ϊ, δοτ. ω=(0Ϊ)0, αίτ. ov=um, κλ. ε,ον=β,ΐΐΐϊΐ
Πλ » oi,a=(oi).i,a, » (οσων)ων=θΓΐ1ΐϊ1, δοτ. o».ç(ois)is, αίτ. ονς (αίρλ. 05)a=oms,a.
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$ 47. Τά μ.έν εις US είναι αρσενικά, τα δέ εις U1XL ουδέτερα.

Άοσενικα πλείστα

ι

annus,-m έτος
equus,-qui ίππος
cibus,-bi τροφή
cl ominus, -ni κύ ρ ι ο ς
fluvius,-ii ποταμός
hoeclus,-di εριφος
hortllS,-ti κήπος
morbus,-bi νόσος
muildus,-di κόσμος
murus,-ri τείχος
nasus,-si ρίς
numerus.ri άριθμος
OCulus,-li όφθαλμ,ός
pOpulllS,-li λαός
rivus,-vi ρύαξ
ventus,-ti ανεμ,ος

θηλυκά

τών εις US είναι μόνον
ταΰτα (*)
al VUS,-VI κοιλία
COlus,-li ήλακάτη
humus,-mi γή
vannas,-ni τό λίκνον
καί·τα εκ τής σηαασίαςτοι-
αύτα ονόματα δένδρων,
θάμνων,πόλεων καί νήσων

(§36, Β').

ΟυΒέτερα

είναι 2 άνευ πληθυντικού'
virus (σπαν. καί άρσ.) δη-
λητήριο ν.
VlllgUS ό όχλος (σπαν. αρσ.)

g 48. Tà εις er Λαί ir ονόματα έν τή όνομ. καί κλητ. τοΰ ενικού
δεν έ'χουσι κατάληξιν.

Τα εις er καί ir ονόματα (μόνον τό vir άνήρ) είναι πάντα αρσενικά,
καί κλίνονται σχεδόν ώς τα εις US1.

I Ουδέτερα

aurum,-ri χρυσός
bellum,-li πόλεμος
Caelum,-li ουρανός
Collum,-li τράχηλος
ferrum,-ri σίδηρος
gaudium,-ii χαρά
lignum,-ni ξύλον
oppidum,-di πόλις
ovum,-vi ώόν
ρericulum, -Ιΐκίνδυνος
regnum,-ni βασίλειον
signum,-ni σημεϊον
studium,-ii σπουδή
vinum,-ni οίνος
vitium,-ii ελάττωμα
VOtium,-ii ευχή

Όν. puer
Γεν. puer-i
Λοτ. puer ο

Ενικός
liber 2
libr-i
li±>ro

vir

vir-i

viro

Πληθυντικός"
puer-i libr-i vir-i
puer δ-rum librô-rum virô-rum
puer-is libr-is vir-i?
puer-os libr-os vir-os
puer-i libr-i vir-i
puer-is libr-is vir-is

Αίτ. pueru-m libru-m vir-um
Κλ. puer liber vir
'Αφ. puero . libro viro

Ούτω κλίνονται καί τα εις er τρικατάκλητα επίθετα τής β' κλίσεως·
vir miser άνήρ δυστυχής

puer aeger παις άσθενής, liber Ρ nicher βιβλίον λαμπρόν.

{*) al ν us plena.—humus arida.

1) Εις τα εις er ονόματα τό ά-οβληθέν u εκ του θέματος τής όνομ. καί κλητ. του ενι-
κού ανευρίσκεται εις τήν αίτ. pueru-m, libru-m. Όμοίως τό s τής καταλήψεως άπε-
ολήθη εν τή ονομαστική. Έφύλαξαν ok τό u μετά τό er ταΰτα· humerus, numerus,
uberus καί τά ε-ίθετα properus, praepoperus, praeposterus (§ 30).

2) Τό e εν τή ονομ. καί κλητ. του ενικού είναι ευφωνικόν καί παρενεβλήθη εις τά κατά
τό liber κλινόμενα μετά τήν ά—οβολήν τοϋ u* (libru, agTU), διετηρήθη δέ εις τάς λέξεις,
αϊτινες κλίνονται κατά τό puer, διότι εις αυτάς ά-ετέλει μέρος τοΰ θέματος,
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§ 49. Τά πλείω τών είς 6Γ φυλάττουσι τό e μόνον έν τή όνομ.αστ.
καί κλητ. του ενικού (liber), ολίγα, δέ έν πάσαις ταΐς πτώσεσ.ι (puer).
Κατά: τα εις er κλίνονται και·· ταύτα'

. 1) Ινα-ατό puer-αϊς

ταύτα μόνον
adulter,-eri μοιχός
gener,-eri γαμβρός
socer,-eri πενθερός
Liber,-eri Διόνυσος
vesper,-eri εσπέρα
liberi (πλθ.)τα τέκνα

3) Κατά τό vir à ν ή ρ
καί τα τούτου σύνΟ.
d e c e m ν i 1" δ ε κ ά ο χη ς
d mi m ν ir i ο ί 2 àv δ p ε ς
centumvirioï 100 »
levir άνδράδελφος
semivir ήμ,ιάνθρωπος
trevir τρηούιρος

2) Κατά τό liber βιβλίον

πλείω "
ager^gri αγρός
aper,-pri κάπρος
arbiter,-tri διαιτητής
auster,-stri νότος .
culter,-tri μ.άχαιρα
faber.-bri τέκτων
magister,-stri διδάσκαλος

Τίνα τών είς er επιθέτων φυλάττουσι τό "β, ίδέ είς τά. επίθετα.

$ 50. Παρατηρήσεις επί τίνων πτώσεων'

α') Τά είς 1US καί ium ονόματα εις τήν γεν. του ενικού συν αι ρ ου σι
τό ii είς i' Virgilius Virgfli, ingeiiium ευφυία ingeni, consi-
Hum consili άντί Virgilii, ingenii, consilii1.

β') Τό filius υιός καί τά είς ÎUS καί jllS κύρια όνόμ.ατα συναιρούσιν
έν τή κλητ. του ενικού τό ie είς Γ; filius κλ. fill (άντί filie), Anto-
nius κλ. Aïitoni (άντί Antonie), Gajus κλ. Gai. Καί τό meus
έ'χει κλ. mi (θηλ. mea, ούδ. meum)· fill mi υιέ μου.

Τά άλλα; είς ills ουσιαστικά" fluvius ποταμ,ός, gladillS ξίφος, SO-
CÎUS εταίρος., nuntius άγγελος, κτλ. καί τά επίθετα, εχουσι τήν κλητ.
είς e' fluvie, Darius Darie2, impius impie καί άλλα.

γ') To deus θεός έ'χει κλητ. όμ.οίαν τή ονομ.αστική, κλίνεται δε ούτω.

Ενικός. Όν. καί κλ. deilS3 Πληθυντικός, d'e-i, cli-1, di

γεν. de-i déo-rum καί cleiim

δοτ. καίάφ. deO de-is, di-is, dis4

αίτ. deurn deo-s.

1) Ό εις i τύπος είναι ό μόνος έν χρήσει παρά Βιργιλιω καί Όρατίίο, είναι δέ ούτος καί
αρχαιότερος.

2) ΤΙ κλητική είναι ονομαστική συνεσταλμένη· πρβλ. άδελφός, κλ. αδελφε, Ουγάτηρ,
θύγατερ. Οΰτιυς εξηγείται ή κατάληξις e αντί us είς τήν κλ. τοΰ ενικού τών άρσ. καί Οηλ.
τών εχόντων θέμα εις"ο- dominu-s κλ. domine' puer αντί puere ώς έκ του pueras,
ήτις απαντα παρά ΓΙλαύτω. Άπαντα filie παρά Λιβίω καί παρά Πρισ/.'.ανώ" genius δαί-
μων, κλ. genie, άλλ' άπαντα ge.ni παρά Τιβούλο» «Magne geni».

3) Παρά Τερτουλιανώ' κλ. ο deè. Καί το genius ε/ει τήν κλητ. όμοίαν τή όνομ ,
αλλά παρά Τιβούλλω (4, 5, 9) άναγινώσκεται geni καί κατ' αλλας εκδόσεις veni.

4) Αί συναιρέσεις είναι συνήθεις εις τήν άρχαιοτέραν γλώσ.σαν είς τήν δοτ. καί άο. τον
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δ') Τά. ονόματα τών νομισμάτων, μέτρων καί σταθμ,ών εχουσι τήν
γεν. πληθ. είς um άντί orum1· numnrnm, talent urn, jugerum,
modium, έκ του nummu-S. νόμισμα, talentuiïl (ούδ.) το τάλαντον,
jllgenim πλέθοον γής, modlUS μέτρον.

Έλΰ

νηνικα ονοαατα.

§ 51: Ή δευτέρα κλίσις περιέχει καί τινα ονόματα μ.ετενεχθέντα έκ τής
ελληνικής· τούτων τα μ.εν είς €03'(=εως) ή eus (== ευς) είναι' αρσενικά,
τά δέ είς OS θηλυκά, τα δέ είς Oil ουδέτερα.

'Αρσενικά Θηλυκά Ούδέτερα
Όν. Orpheu-s Rhodo-s lexico-n
Γεν. Orphe-i Rliod-i , lexic-i
Δοτ. Orpheo Rhodo lexico
Αίτ. Orpheu-m Rhodu-m lexico-n
Κλ. Orpheu Rhode, lexico-n
Άφ. Orpheo Rhodo lexico-n
Ούτω > '.λίνοντα,ι καί τά'
Perseus Περσεύς, Del os Δήλος, Pelion I Ιή
Prometheus Προμηθεύς, CeOS ή Κ έως, Ilion "τό "Γ
-- Teos ή Τέως.

Σημ. α'. "Οσα των ελληνικών ονομάτων εχουσι πληΟυντικόν, σχημαζίζουσι τούτον,
κατά τήν λατινικήν κλίσιν lexica, lexico-ram, lexic-is κτλ.,, αλλά τήν .γεν; πληθ.
σ/ηματίζουσι καί είς on· libri Bucolicon, Georgicon.

Σημ. β'. Παρά πόιηταϊς άπαντώσι συχνά οί Ιπόμενοι.ελληνικό! τύπο-.·
γεν. Orphe-os, δοτ. Orphe-i, αίτ. Otphe-a.

» Androge-o, ου ό λατινικός τύπος είναι Androgeus,-i.

* ' ν

ΤΡΙΤΗ ΚΛΙΣΙΣ

§ 52. Ή τοίτη κλίσις περιέχει ονόμ-ατα ισοσύλλαβα καί περιτοσύλλαβα
σχημ,ατίζοντα. τήν γενική ν προσλήψει είς τό θέμα τής καταλήψεως -is.

πληθ. τής α', καί β', κλίσ. άπαντα παρά.Πλαύτω filis αντί filiis, gaudis άντί gaucliis
καί παρά Βιργίλιοι taenis άντί taeniis. Τό επ'ίρρ. gratis έσ/ηματίσΟη έκ τής δοτ. πλθ.
του gratia gratiis, ο άπαντα συχνά παρά Πλάύτω είς έπιρρηματικήν σημασίαν.

1) Ή 11111 είναι αρχαιότερα κατάληξις, καΟιερώΟη δέ δπό τών ποιητών είς τά"
deuill, virum, Graium, αλλ' ωσαύτως καί παρά τοΐς· πεζολόγοις άπαντα. Ούτω λέγε-
ται έν τή συνθέσει· pro. deum hoiiiinuinque fidem. Ωσαύτως άπαντα· libei-orum
καί liberum, praefectus fabruni (faber,-bri), — socium— Duo milia num-
raun (modiuiii, talentum, sestertium) καί είς τά duum, ducentum, nostrum,
. vestrum κτλ.
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Σημ. α'. Πολλά τών συμφιονολήκτιυν αποβάλλουσι το ληκτικόν σύμφχ,ονον του θέματος"
mell-is όν. mel μέλι, lact-is όν. lac γάλα

fcll-is » fel χολή, cord-is » cor καρδία

farr-is » far χονδρών άλευρον, leon-is » leo λέων.

Σημ. β'. ΓΙολλά (ιεταβάλλουσι τό τελευταϊον φωνήεν του θέματος"

homin-is όν. homo άνθρωπος, corpor-is όν. corpus σώμα
carmin-is » carmen ποίημα gener-is » genus γένος
capit-is » caput κεφαλή.

Σημ. γ'. 'Ολίγα τινά έχοωσι δύο θέματα (ιδέ άνώμ.).

senec-, όν. senex καί sen-, γεν. senis. — iter γεν. itiner-is όδος.

Σημ. δ'. Τό θέμα εΐναι μεταβεβλημένον έν τή ονομαστική του Ινικοΰ", σπανιώτατα δέ έν
τή γενική, δι' ο είς ταύτην πρέπει νά ζητή τις τό θέμα πρός σχηματισμών τής ονομαστι_
κής· μεγάλη δ* ή όμοιο'της ώς πρός τοΰτο πρός τήν γ', κλίσιν τής Ιλληνικης.

$ 53. Τά ονόματα τ ής γ', κλίσεως κατά τον χαρακτήρα διαιρούνται
$ίς συμ.οωνόληκτα καί είς ο ω ν η ε ν τ ό λ η κτ α (i, u)1.

Α'. Όνόματα έχοντα θέ-μα συαφωνόληκτον.

$ 54. Τα συμ.φωνόληκτα είναι συνήθως περιττοσύλλαβα καί έχουσι
τήν άφ. του ενικού είς -θ

τήν γενικ. πληθ. είς -UÏÏ1

τα ούδετερα τήν όνομ.. καί αιτ. του πληθυντ. είς -a.

§ 55. Τα έχοντα θέμα συμ,φωνόληκτον διαιρούνται 1) είς ύγοόλη-
κτα (1, γ)' ένταυθα άνήκουσι καί τα ένρινόληκτα (il)" είς σιγμόληκτα"
καί 3) εις άφωνόληκτα.

§ 56. 1) ιΊΓγρό>Ζηχτα (1, r). Τα ύγοόληκτα δεν λαμβάνουσι -S εις
το θέμα προς σχημ,ατισμόν τής ενικής ονομαστικής, ήτις είναι η αύτη τω
θ έ ματ ι, οίον Consul-is, όνομ. consul ύπατος
soror-is, » soror άδελοή.

\ . 'Αρσενικά xal θηλυκά

Ενικός

Όν. consul
Γεν. consul-is
Δοτ. consul-i
Αίτ. consule-m
Κλ. consul
'Αφ. consul-e

soror

sorôr-is

soror-i

soror-em

soror

soror-e

Πληθυντικός

consul-es soror-es

consul-um

consul-i-bus

consul-es

consul-es

consul-i-bus

soror-um

soror-i-bus

soror-es

soror-es

soror-i-bus

1) Ή γ', κλίσις τής λατινικής ανταποκρίνεται εις τήν γ', τής ελληνικής" αιών, ποιμήν
(ποιμέν-ς), ά'λ-ς, ρη'τωρ, άρπαξ (άρπαγ-ς), κόρα<5 (κο'ρακ-ς), γένος (γένε(σ)ος, genus,
gene-s-is, generis), έλπίς (έλπίδ-c), πόλι-ς, σΰς κτλ.
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Ούτω κλίνονται καί τά*

pUgfiL άρσ.γ. pugïliS πύκτης agOll, άρσ. γ. agôn-is άγων

vigil, » vigïiis άγρυπνος Python, » -ôn-is Πύθων

sol, » sol-is ήλιος daemon, » -Ônis δαίμων

sal, » sal-is ό άλς canon, » -ônis κανών

exsul, » exsul-is φυγάς icon, θηλ.γ. -Ônis είκών

Hasdrubal^f.-baL-is Άστρούβας sindon, » -ônis σινδών.

2. Ούδέτερα.

'Ενικός. Όν. marmor Πληθυντικός, marmor-a

Γεν. marmot-is marmor-um

Δοτ. marmor-i marmor-i-bus

Α ίτ. marm ο r marmor-a

Κλ. marmor marmor-a

Άφ. marmor-e marmor-i-bus.

; r

^ 57. Κατά τα παραδείγματα ταύτα, πλην μικρών τίνων διαφορών,
κλίνονται πάντα τα ονόματα τής γ', κλίσεως.

Ούτω κλίνονται καί τά επίθετα meillOr μνήμων, immemor άμνή-
μων καί τα κύρια Hector, Nestor.

^ 58. Παρατηρήσεις έπί τών ύγρολήκτων'

α') Ή ονομαστική καί κλητική του ενικού είναι όμοιαι. ώσαύτως καί
ή ονομαστική, αιτιατική καί κλητική του πληθυντικού.

Τά ουδέτερα έ'χουσι τρεις πτώσεις όμοιας, όνομ., αίτ. καί κλητικήν.
β') Τά εις -ter ή -er φυλάττουσι τό e του θέματος μόνον έν τή ονο-
μαστική καί κλητική του ενικού, εις- δέ τάς άλλας πτώσεις συγκόπουσιν
αΰτό, ώς έν τή ελλ. τό πατήρ1 κτλ.
Σίημ. α'. Τά εις er είναι αρσενικά-

pater, γεν. patr-is πατήρ venter, » ventr-is γαστήρ

frater, » fratr-is αδελφός uter » utr-is ασκός,

carcer, » eris είρκτή agger, » eris πρόχωμα.

Εξαιρούνται τών εις er καί είναι
Ι) Ουδέτερα τά· cadaver, γεν. eris νεκρός uber, γεν. eris μαστός

verber, » eris μαστίγωσις tuber, » eris φύμα
iter » itineris όδός ver, » vëris έαρ (πλ.νβΓβ)

2) Θηλυκά τά* mulier, η eris γυνή mater, » matr-is μήτηρ

linter, » lintr-is ό λέμβος imber, » imbr-is δμβρος
τό later, » later-is ή πλίνθος ©υλάττει τό e:

ί -Γ-—^——7 , ,

Ί) Τό e τούτο ή ανήκει εις τό θέμα ή παρεμβάλλεται εις τό θέμα της ονομαστικής καί

κλητικής τοΰ ενικού, άντί τοΰ ληκτικοΰ i' imber άντί imbri.
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Σημ. β'. Τών είς or τα πλείω είναι αρσενικά1"

amor,-ôris εριος error,-oris πλάνη » ' viator,-oris όδοιπόρος

dolor,-oris λύπη ■ labor,-oris πόνος venator,-orϊβΟηοατης

odor,-oris οσμή lector,-oris αναγνώστης.

'Εξαιρούνται 1)Θηλ.3· uxor,-oris σύζυγος, soror,-oris άδελφ^, arbor,-oris δένδρον.

2)Ούδ.3· marmor,-oris μάρμαρον, πληθ. marmora,-um,-ibus

aequoivoris ύδωρ, τό πε'λαγος » aequora,-um,-ibus.
ador,-orisείδoς ζέας, είς ταύτα ποόσθες καί τό cor-cordis καρδία.

Σημ. γ'. Τά είς ur είναι ουδέτερα"

gutur, γεν. gutur-is λάρυγξ fulgur, γεν. fulgur-is αστραπή

murmur, » murmur-is ψιθυρισμός sulfur, » sulfur-is θείον,
'Αρσενικά δέ τά"

augur, γεν. augur-is οίωνοσκόπος turtur, γεν. turtur-is τρύγων

fur, » fur-is φώρ, κλέπτης vultur, » vultur-is γυψ

furfur, >) furfur-is πίτυρον καί τό επίθ. cicur., » cicuris ήμερος.

Σημ. δ'. Τά είς 1 είναι ουδέτερα, πλην του, consul, pugil κτλ. (§ 56, 1).
Τρία ουδέτερα ονόματα, τά fel, far, mel αποβάλλουσι τό εν τών δύο συμφιόνων του
θέματος (11, Π') έν τή όνομ., αιτ. καί κλητ. του ενικού (§ 52, σημ. α').

fel, γ. fell-is χολή, mel, γ. mell-is μέλι, far, γ. farr-is τό οάρ, -/ονδρόν άλευρον.

$ 57. Έτρα-ό.Ιηχζα (η). Πολλά ®νόμ.ατα ένρινόληκτα μεταβάλ-
λουσι το φωνήεν του θέμ.ατος έν τη ονομαστική του ένικοΰ καί τίνα. άπο-
βάλλουσιν έν τη πτώσει ταύτη τό τελικόν σύμφ.ωνον .11" γεν. llOlTlill-lS

ôv. homo(n), γεν. flumin-is όν. flumen.

Ενικός ' ' Πληθυντικός

'Αρσενικόν Ούδέτερον ·

Όν. homo άνθρωπος fiumen ποταμός homiii-es flurnin-a
Γεν. homin-is flumin-is homin-um flumin-um

AoT.liomin-i flumin-i .·. homin-i-bus flumin-i-bus

Αίτ. homin-em flumen hominies ' flumin-a

Κλ. homo flumen homin-es flumin-a

Άφ. homin-e flumin-e homin-i-busflumin-i-bus

Σημ. α'. Τά είς ο, γεν. ïnis είναι αρσενικά"

cardo στρόοιγξ ordo τάξις margo κράσπεδον turbo στρόβιλο;

Τούτων δέ θηλυκά τά εις do καί gO"

consuetudo έθος similitùdo όμοιότης arurïdo κάλαμος

origo αρχή virgo παρθένος imago είκών.

καί τά έκ τής σημασίας τοιαύτα" hirundo χελιδων, hirudo βδέλλα.

1) Tor τών έίς or ητο είς τήν άρχαίαν γλώσσαν s, δι' δ άπαντα soros, arbos,-honos.
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!ημ. β'. Τα είς Ο. ■ T£ v. onis' είναι άρσεν., ολίγα δ !έ θηλυκά μάλιστα τα είς io ρηματικά'
7. aquilo, γεν. aquilon-is [ΐορέας Θηλ. actio, γεν. action-is πράξις
leo, leon-is λέων dictio, » diction-is λέξις
latro, » latron-is ληστής legio, » legion-is λεγεο»ν
ligo, » ligon-is λίσγος lectio, lection-is άνάγνωσις
pavo, » pavon-is ταώς munitio,» -tion-is όχύρωσις
papilio, » papilion-is ψυχή opinio, » opinion-is δόξα
praedo, » praedon-is λεηλάτης natio, » nation-is έθνος
pulmo, » pulmon-is πνεύμων oratio, » oration-is λόγος
pugio, » pugioil-is έγχ_ειρίδιον ratio, » ration-is λογισμός
septentrio » septentrion-is "Αρκτος regio, » region-is χώρα
sermo, » sermon-is λόγος seditio , » sedition-is στάσις.
scipio, » scipion-is σκήπτρον.

Σημ. γ'. Τά sangui-s αΤμα, γεν. sanguTn-is }

Salami-s Σαλαμίς. » Salamïn-is (άποβάλλουσι τό n πρό του s.
polli-s παιπάλος » pollïnis. J
Σημ. ο'. Τα εις en είναι ουδέτερα καί τινα αρσενικά2'
Ουδέ'-, agmen στράτευμα, examen σμήνος

carmen άσμα, limen υπέρΟυρον,

'Αρσενικά· tubicen σαλπιγκτής, peeten κτείς,

ren, γεν. renis νεφρός (-λ. renes,-(i)um),
lichen ό λειχήν, attag'en ό άτταγη'ν,

καί τά κύρια Anien,-enis, Siren,-enis, Οηλυκόν τό Troizen,-enis.

§ 60. 2) Σιγιιό.Ιηχζα. Ό χαοακτήρ S του θέματος μεταξύ δύο φω-
νηέντων μεταβάλλεται είς Γ3'

Σιγμ,όληκτα είναι

α') Τά είς US, γεν. oris ή 6FÏS είναι πάντα ουδέτερα, πλην του άρσ.
lepus, γ. leporis λαγώς, καί του θηλ. VeilUS,-erîS 'Αφροδίτη (θεά).

lumen φως,
semen σ-ορά κ. ά. π.
cornicen κεραταύλης.
lien, γεν. lienis σπλήν
splen, » splenis »

Ενικός

Όν. corpus σώμ.α genus γένος
Γεν. corpor-is
Δοτ-corpor-i
Αίτ. corpus
Κλ. corpus
'Αφ. corpor-e

gener-is

gener-i

genus

genus

gener-e

Πληθυντικός

corpor-a gener-a
corpor-um gener-um
corpor-i-bus gener-i-bus
corpor-a gener-a
corpor-a gener-a
corpor-i-bus gener-i-bus

1) Τα ονόματα, ων τό Οε'μα λήγει είς Oil (θ μακρόν), άποβάλλουσι [j-έν τό 11 έν -ή όνομ.
καί κλητ. τοΰ ενικού, άλλα φυλάττουσι τό Ο έν —άσαις ταΐς πτώσεσι.

2) Τά πλείω των εις en προέκυψαν έκ μεταβολής του φωνήεντος του θέαατος i είς e έν
τη όνομ. καί κλητ. τοΰ ενικού* llOlllin-is, όνομ. noilien.

3) Τά σιγμόληκτα είς τήν ελληνικήν άποβάλλουσι τό s καί συναιρούνται' γένε-σ-ος
γένεος γένους.

ΛΑΤΙΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ-Ε. Κ. ΚΟΦΙΝΙΩΤΟΥ 4
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Τ à εις UP, γεν. Ôris είναι 1 5"
corpus σο>μα pecus κτήνος (-uclis

clecus στολισμός pectus στήθος
dede 3 as άπρεπεια pen us τά επιτήδεια
facïnusk'pyov άνόσιον και penus, Us
fenus τόκος pignns ενε'χυρον

frigus ψΰ/ος stercus κόπρος

litus ακτή tempus χρόνος

nemus άλσος tergus νώτον

Τα εις US, γεν. e FIS είναι 15*

acus άχυρο ν
foe du s συνθήκη
fun US κηδεία
genus γένος
l a tu s πλευρά
munus δώρον
olus κράμβη

opus έργον
pondus σταθμός
• scelus άνόσιον έργον
sidus άστρον
ulcus έλκος
VU In US τραύμα
veil US μαλλός

onus βάρος καί τό vêtus άρχ_αΐος (ΙπίΟ.)

β') Τα μονοσύλλαβα εις US, γεν. Ùris καί τέσσαρα εις ur, γεν. oris
ΐίναι πάντα ουδέτερα.

ius γ. iuris δίκαιον robur γ. robor-is δρυς, ρώμη

» cruris κνήμη femur » femor-is μηρός

ebur » ebor-is οδούς έλε'φ&ντος
iecur

crus
pus ·
rus

tus

Άρσενικόν τό' mus γ. mûris μυς
Θηλυκόν τό" tellus » tellûris γή-

» puris πυον
» ru ri S αγρός
» turÎS θυμίαμα

» leçons ήπαρ,

γ') Τα εις OS, γεν. Or-ÎS (άντί OS, OS-IS) είναι αρσενικά*
flos γ. floris άνθος, mOS γ. m or- is έ'θος ros γ ror-is δρόσος.

Θηλυκά μόνον τά*

g'los γ. glor-is άνδραδέλφη

(ταύτα καί εις Or ($ 57, σ. β'

honos » honor-is τιμή
soros » soror-is αδελφή
arbos » arbor-is δένδρον

Ούδέτεοα μόνον τά*

ι I

OS γ. oris (πλ. ora) στόμα.

Ενταύθα άνήκουσι καί τά'
OS όστούν. γ. OSS-1S, πλ. OSSa, έκ θέμ. OSS- )άποβληθέν-

as άσσάριον, γ. ass-is, εκ θέματος aSS- (τοςτούδευ-

bes (be-is) άοσ., γ. bess-is τα 2 τριτημόρια τής μ,ονάδοςίτέρου S εις
semis (semi-as), άρσ. γ. semiss-is ήμ.ιασσάριον. ; 0VQ(X·

vas άγγεϊον ούδ. γ. vas-is, πλ. vasa, γ. vasorum κατά β' κλ.

δ') Τα εις is, γ. ëris είναι αρσενικά' μεταβάλλουσι δέ τό e του θέμ,α-
τος εις τήν όνομ. εις 1"
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cinis γ. cineris τέφρα, pulvis, γ. pulveris κόνις

cucumis » cucumeris ό σίκυος vomis, » vomeris ύνν-.ς,
(σπαν. cucumis).

Στ^αείωσα-. κ αί τό' glis, γεν. gliris έλειός (ζώον).

ε') Τα είς es, γεν. ëris'
aes, γ. aer-ÏS ούδ. χαλκός, pubes, γ. pubër-is άρσ. έφηβος
Ceres, ër-is θηλ. Δημ,ήτηρ, impubes » -ër-is έπίθ. άνηβος.

§ 61. 3) ' Αψωνό.1τ\χ.τα. Τα άφωνόληκτα καί τα έχοντα χαρακτήρα
m, V προς σχηματισμό ν τής όνομ.. τών άρσ. καί θηλ. έπισυνάπτουσι -S
καί πάσχουσι τάς άπαιτουμ,ένας μ,εταβολας καί άποβολάς1, ώς καί έν τή

ελληνική· mort-is mor-s, régi-s rex (reg-s).

Τα άφωνόληκτα, ώς συμ,φωνόληκτα, κλίνονται κατά τόν κανόνα 54).

α') Τα -^ει.Ιεόφωγογ (b, ρ) χαρακτήρα έχοντα είναι άρσ. ή θηλυκά"
trab-s, γεν. trab-is Οηλ. δοκός Cyclop-S, γεν. Cyclop-is άρσ. ό Κύκλωψ

pleb-s, » pleb-is » δήμος dap-s » dap-is » ή δαίς

urb-s, » urb-is » πόλις stirp-s » stirp-is Οηλ. στέλεχος

Σημ. Τό princep-s, γεν. princip-is μεταβάλλει τό i είς e εν τή όνομ. καί κλητ.
Τό ancep-s, γεν. ancupis μεταβάλλει τό u είς e.

β') Τα ούραησχόφωνον (θ, g") χαρακτήρα έχοντα είναι άρσ ή θηλ.

dux, αρσ. γεν. duc-is ήγεμών nex, Οηλ. γεν . nec-is φόνος
rex, » » reg-is βασιλεύς lex, » » leg'-is νόμος
g rex, » » greg-is άγέλη l'aex, » » faec-is τρύξ.
conjux, » u COnjugis σύζυγος arx, » » arc-is άκρόπολις
frux, θηλ. » frug-is καρπός VOX, » » VOC-ÏS φωνή
cervix, » » cervic-is αΰ/ήν fax, » » fac-is δάς
victrix, » » victric-is νικήτρια pax, » » pac-is ειρήνη
nutrix, » » nutric-is» τροφός fornax, » » fornac-is ίπνός
radix, » ι> radic-is ρίζα lux, » » Ilic-is φώς
nox, » )) noct-is νύξ2 cornix, » » cornic-is κορώνη
Σημ. α '. Τό senex γέρων, supellex έπι :πλα ίδέ άνώμα λα κατά μεταπλασμόν.
Σημ. β '. Τ ινά τών εχόντων χαρακτήρα ούρανισκόφωνο ν μεταβάλλουσιν έν τή <

καί κλητ τό φωνήεν του θέματος i είς Θ"
iudex, άρσ. γεν. iudic-is δικαστής
artifex, » » artific-is τεχνίτης
opifex, » » opific-is δημιουργός
pollex, » » pollic-is άντίχειρ

ilex, Οηλ. γεν. ilic-is ή πρίνος

forfex, » » for fie-is ψαλίς

it ex, » » vitic-is ή λίγος

remex, άρσ. » remig-is έρέτης.

1) Πρβλ. τα κόρακος κόραξ, άρπαγος άρπαζ, ελπίδος έλπίς, ποδός πους, ταχύτητος τα-
■/ΰτης, οΰτω καί τά· due-is (duc-s) dux, reg-is (reg-s) rex, art-is (art-s) ars,
civitat-is (civitat-s) civitas, lapidis (lapid-s) lapis κτλ.

2) 'Αποβάλλει έν τή όνομ. του ενικού τό t πρό του s καί τό c μετά του s άποτελεΐ χ.
ΈσχηματίσΟη δε τό ΠΟΧ, ώς έν τή ελληνική, εκ του νυκτός (νυκτ-ς), νυκ-ς ή όνομ. νύξ.
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') Τά. ο δ or τ ό γ ων or (cl, t) χαρακτήρα, έχοντα είναι άρσ. ή θηλυκά1 "

lapi- s, άρσ. γεν
pe-s, » »
parie-s, » »
cassi-s, » »
custo-s, » »
sacerdo-s, ! » »
nepo-s, » »
mon-s, » »
pon-s, » »
ton-s, » »
den-s, U »
orien-s, υ υ
occiden-s, 1) 1)
co-s, θηλ. »
do-s, u υ
nien-s, u u
pul-s, li a
puspi-s, n υ
lau-s, • i! u
t'raus, υ M
par-s, u

ped-is -ους
pari et-is τείχος
cassid-is κόρυς
custod-is ούλα?
sacerdo-tis ίερεϋς
nepot-is έκγονος
mont-is ορος
çont-is γέφυρα
lont-is πηγή
dent-is όδοϋς
orient-is ανατολή
occident-is ή δύσις
eot-is άκο'νη
dot-is προίξ
ment-is νους
pult-is -όλτος
OUSpid-ÏS αιχμή
land-is έ'-αινος
fraud-is ά-άπη
partais μέρος

fron-s,

fro η-s,

glan-s,

compe-s,

sege-s,

tege-s,

merge-s,

aeta-s,

merce-s,

ci\rita-s,

aesta-s,

quie-s,

requie-s,

inquie-s,

incu-s,

palu-s,

pecu-s,

virtu-s,

salu-s,

iuventu-s,

senectu-s,

servitus

θηλ. γεν. front-is μέτωπο ν

» υ frond-is φύλλωμα

» » gland-is βάλανος

» » -ed-is ποδοκάκη

» » seget-is σπορά

» » teget-is στέγη

» » -et-is δέσμη σταχυών

» » aetat-is ηλικία

» » nierced-is μισθός

» » civitat-is πολιτεία

» » aestat-is θέρος

» » quiet-is ή συ/ ία

υ m -et-is ανάπαυλα2

» » inquiet-is ανησυχία

» » incud-is άκμJJV

» u palud-is έλος

« u pecud-is κτήνος

» » virtut-is άρετή

« » salut-is σωτηρία

» » iuventut-is νεο'της

« » senectut-is γήρας

» υ servi tu t-is δολεία

Σημ. α', Τινά τών ονομάτων τούτων μεταβάλλουσιν εν τή ονομ. του" ενικού τό ©ω-
«ήεν τοΰ θέματος ( εις q (δεν γίνεται άναπληρωτική έκτασις) , οίον

αρσ. come-s, γεν.
» caespe-s, »
» eque-s, »
α ho.spe-s, »
y milé-s, ».
» pede-s, »

COmit-lS ο-αοος
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bôS (άντί boV-S), άρσ. bov-ÏS βοΰς' τοΰτο άποβάλλει το ν έν τή γεν.,
δοτ. καί άφ. τοΰ πληθ. bo-lllll, bo-bllS (καί ενίοτε bll-bus1,
έκ του bov-bus).

Παρατηρήσεες επί της γενικής πληβυντεχης.

§ 63. Τά συμφωνόληκτα έ'χουσι τήν γεν. πληθ. εις -11111 54).
Εξαιρούνται δ έχοντα αυτήν εις ÎUïïl2"
α ) Τά έπόμ.ενα μονοσύλλαβα
lis, θηλ. γεν. πλ. lit-ium έρις mas, άρσ. γεν. -λ. mar-ium άρρην

nix, » » niv-ium χιών mus, υ mur-ium τείχος

(vis, » έλλιπ.), υ vil'i-um δύνααις fauce (άφ ), υ fauci-um φάρυγξ,
Σηα. Τό fraus ε-χει γεν. πληθ. fraudium, παρά κλασσικοΐς καί fraudum.
β') Τινά μονοσύλλαβα έχοντα θέμα λήγον εις δύο σύμφωνα, οίον

ars, θηλ. γεν. πλ. art-ium τέχ νη έτι δε καί τά·
pars, » » part-ium μέρος imber, άρσ. γεν. πλ. imbr-ium όμβρος.
as, άρσ. » ass-ium άσσάριον lin ter, » » lintr-ium λέμβος
os, ούδ. υ oss-ium όστοΰν cliens, » » client-ium πελάτης
fons, Οτ,λ. » font-ium πηγή sapiens, » » s ap i e n t- i um σοφός
mons, άρσ. » mont-ium όρος parentes,» » parentium καί -turn
nox, θηλ. » noct-ium νΰξ volucer, » » volucriumκαί -crum.
γ') Έτι δέ καί Ι τά εθνικά"

Samnis άρσ. Samnit-es γ. πλ. Samnit-ium Σαμνίτης

penates (di)/ " - n - » penat-ium Έρκείοι θεοί

r * ''εύχρηστα εν τω πληθ. μονον 1 '

optimales ' ' » optimat-ium κράτιστοι.

Σημ. ΙΙαρά Κικέρων. άπαντα optimatum καί -tiunv τό civitatum βέλτιον ή
-tium. Παρ' Όβιδί'ω (Μεταμ. 8,500) άπαντα γεν. πλ. mensun, ήτις υποθέτει, Οέαα
συγκεκομμένον mens άντί mensi, πλησιέστερον πρός τό έλληνικόν μην.

Β'. Όνόαατα έχοντα θέμα φωνήεν.

^ 64. Τά φωνηεντόληκτα έ'χουσι χαρακτήρα i καί δύο μόνον U3; τά'
gPUS, άρσ. (ενίοτε καί θηλ.), γεν. grill S γερανός
SUS, » γεν. SUIS συς, δοτ. πλ. SuibllS καί subus (π. Αουκρητ.)

§ 65. Τά οωνηεντόληκτα είναι πάντα ίσοσύλλαβα άρσ. ή θηλ. καί έπι-
συνάπτουσι πρός σχηματισμών τής ενικής ονομαστικής S.

1) Τό ο μετά του λ' γίνεται u καί έν τοις παραγοίγοις" bubula, bubilc, bubulcus.
Παρά Πετρωνίω άπαντα όνομ. bovis άντί bos.

2) Τό άληθες θέμα τών ονομάτων τούτων τών εχόντων γεν. πληΟ. εις ium λήγει εις i,
άλλά τό i τούτο αποβάλλεται πανταχοΰ πλην τής γεν. πληΟ. (αλλ' ή άφαιρ. τοΰ ενικοΰ λή-
-γει εις e" arte, asse, imbre κτλ.). Πεοί τών εχόντων θέμα εις i πρβ. κατωτέρω.

3) Τά έχοντα -χαρακτήρα u άντιστοι~/οΰσι πρός τά τής ελληνικής, τά έχοντα υ· μυς,
συς, δρΰς, πίτυ?,
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£ 66—

§ 66. Τά φ ω ν r, ε ν τ 6 λη κ τ α εις 1 έ'χ ου σι τήν ένικ. ονομαστικών
εις Î-S (ή κατά τροπήν του i εις Θ, είς e-s)' puppis, navis, nilhes.
είς e, al καί ar (γεν. alls, à ris)· mare, animal, exemplar.
Πάντα τα οωνηεντόληκτα ταύτα έ'χουσι κανονικώς τήν γεν.—λ. είς 1-U1T1.
§ 67. α ) Τά είς 1S ή es κλίνονται κατά τά επόμενα παραδείγματα*

Ενικός, όνομ. puppi-S
γεν. puppi-S
δοτ. puppi
αίτ. puppi-m
κλητ. puppi-S

άφ. puppi
ΓΙληθυντ. όνομ. pupp-es

γεν. puppi-um
δοτ. puppi-bus
αιτ. pupp-es
κλητ. pupp-es
άφ. puppi-bus

n a νι- s

navi-s

navi

nave-m

navi-s

nave

nav-es

navi-um

navi-bus

nav-es

nav-es

navi-bus

nube-s

nub-is

nubi

nub-em

nube-s

nube

nub-es

nubi-um

uubi-bus

nub-es

nub-es

nubi-bus

tussis,

puppis,

febris,

securis,

turris,

basis,

Ptf,

πρύμνη,
πυρετός,
πέλεκυς,
πύργος,
βάσις,

tussi-um

puppi-um

febri-um

securi-um

turri-um

basi-um.

1) Ολίγα τών είς is φυλάττουσι τό i είς πάσας τάς πτώσεις, είναι δέ
πάντα θηλυκά καί έ'χουσι κανονικώς

τήν αίτ. τοϋ ένικου είς 1111

καί τήν άφαιρ. εις i' είναι δέ ταύτα μόνον*

siti-s, θηλ. δίψα, αίτ. siti-m, άφαιρ. siti, γεν. πλ. siti-um

» tussi-m, » tussi, υ

» puppi-m, » puppi, »

» febri-m-, » febri, »

» securi-m2, » securi, »
» turri-m2, » * turri, »

» basi-m » basi, »

έτι καί τά pelvis λεκάνη, buris ουρά άροτρου, amussis στάθμη, λ·'is δύναμις καί τά
ονόματα πόλεων καί ποταμών είς is* Neapolis, Tiberis. Albis καί τά ξενικά Arar,
Lig-er.

2) ΙΙλείω τών είς 1S τρέπουσι τό 1 είς e* τούτων τα μεν τρέπουσιν
αυτό είς τήν αίτ. καί άφαιρ. τοϋ ένικου, τά δέ καί είς τήν όνομ. τοϋ ε-
νικού (is=es)· έ'χουσι δέ πάντα τήν αίτ. είς e-lXL καί τήν άο. είς e*
τά είς is δέ τά τρέποντα τό i είς e είναι πάντα θηλυκά, πλην τίνων
άρσενικών. Θηλυκά είναι τά

auris ούς clavis κλείς restis σ/οινίον vallis κοιλά;

avis πτηνόν felis γαλή pellis δέρμα vestis ίμάτιον

classis στόλος ovis (οίς) πρόβατον sementis σπορά vitis άμπελος κ.ά.π.

1) Καί είς τήν Ιλληνικήν πολλά τών φωνηεντολήκτων τών εχόντων χαρακτήρα ι καί υ
τρέπουσιν αυτό είς ε' πόλις γ. πόλεως, άστυ γ. άστεος.

2) 'Ενίοτε καί μετά τύπου είς e, άλλά βέλτιον ό είς i' securem, febre, turre, Arare,
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Τούτων αρσενικά είναι ταύτα"

amnis ποταμος
axis άξων
callis ή άτραπός
canalis σωλήν
cassis άρκυς
caulis καυλός
collis λόφος
crin is κόμη

civis πολίτης
ensis ξίφος

mensis μην'
Orb is κύκλος
panis άρτος
piscis ιχθύς
posfcis παραστάς
scrobis βόθρος
sentis βάτος

testis μάρτυς
lorquis στρεπτός
torris δαλός
unguis ονυξ
vectis μοχλός
canis κ ύ to ν 2
COrbis κόφινος /άρσ.
cl un is γλουτός (καί 0.
Ιπισης καλώς καί εις j

fascis φάκελος
finis τέλος
fol 1 i S φυσητήριον
funis σχοινιον
fustis σκυτάλη
ignis πυρ

Σημ. Τινά τών είς is τρέποντα τό i είς e έχουσι τήν άφαιρ
καί μάλιστα είς φράσεις τινάς"

ignis, αίτ. ignern, άφ. igni καί igne· ferro ignique vastare—aqua et igni in-
terclicere (§ 3). Ούτω civi, fini, coli άπαντώσι παρά τοις δοκίμοις τών συγγραφέων
οΰτω -αρά Βιργιλίω άφ. είς i είς τά· classi, amni, imbri, classi, igni' -αοά Όρα-
τίω igni, amni, imbri, angui, ungui* παρ' Όβιδίω igni.

Τα τ ρέποντα τό i είς e καί είς τήν όνομ., όθεν όνομ. είς es, είναι
πάντα θηλυκά'

indoles ευφυία
rupes άπορρώξ
saepes φράγμα
sedes έδρα

Τούτων αρσενικά είναι τά" vates μάντις, γεν. πλ. vatum

g 68. β') Τα είς e, al καί ar (γεν. -âlis καί -âris)3 ονόματα είναι
ουδέτερα καί σχημ,ατίζουσι

τήν άφαιρ. του ενικού είς

τήν όνο μ-, καί αίτ. πληθ. »
καί τήν γεν. πληθυντική ν ))

όν. mare θάλασσα animal ζωον exemplar παράδειγμα
γεν. mar-is animal-is exemplar-is

δοτ. mar-i animal-i

animal

aedes ναός (γεν. -λ. aedum)
caedes φόνος
clades όλεθρος
fames — εΐνα

strues σιυρός
sud es κάμαξ
vemes άμαξα φορτωμένη
vulpes άλω—ηξ.
— vepres άκανθα.

1

i-a
i-um.

Έ

νικος.

αιτ. mare

κλ.
άο.

mare
mar-i

animal
animal-i

exemplar-i
exemplar
exemplar
exemplar-i

1) Άπαντα παρ' Όβιδίω (Μεταμ. 8,500) γεν. πλΟ. mensum, ήτις υποθέτει θέμα συγ-
κεκομμένον mens άντί mensi, πλησιέστερον πρός τό ελλ. μήν.

2) Τό canis κύων, άρσ. (καί Οηλ.) "έχει, ώς έν τή ελληνική τό κύων, δύο θέματα
can- καί cani-, έκ του ποο^του γεν. πλ. canum.

3) Τά εις e, al καί ar ούδ. είναι φωνηεντόληκτα είς i (§ 66) καί άποβάλλουσι :ό S. Καίτά
rj-έν έν τή όνομ. του £ν. τρέπουσι τό i εις e, mare, θέμα mari, τά δέ άποβάλλουσιν αυτό,
όθεν λήγουσιν είς al καί ar- animal Οέμ. animali, exemplar Οέμ. exemplari.Tà είς al
και ar ησαν αρχικώς επίΟ. εις alis, aris" animalis, exemplaris- καί παρά Λουκρητίο)
(2,124) άπαντα exemplarc άν-ί exemplar, oy-ω καί bubile καί έπίΟ; b\ibilis,-e,
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g 69-

Πληθυντ.όν. mari-a

γεν. mari-um
δοτ. mari-bus
αίτ. mari-a
κλ. mari-a
άφ. mari-bus
Ούτω κλίνονσαι καί τα

animali-a

auimali-um

animali-bus

animali-a

animali-a

animali-bus

exemplari-a
exemplari-um
exempl ari-bu s
exemplari-a
exemplari - a
exemplari-bus

altare έσχάρα βωμοΰ
conclave δωμάτιον
cubile ευνή
moene τείχος
monile περιδέραιον
rete δίκτυον2

bo\'ile ι

> ρουστασιον

calcar κε'ντρον
cochlear κοχλιάριον
lacunar φάτνωμα
pulvinar προσκεφάλαιον
torcular τριπτήρ

bubile'l
SUÏle συφεός
ovile αΰλειον
cervical υπαυχένιον
tribunal βήμα
vectigal φόρος

$ 69. Ουσιαστικά τινα καί επίθετα έχοντα τήν γεν. πληθ. είς ium3
εχουσι τήν αιτ. του πληθ. καί είς is (έκ του eis)'

pars, γεν. πληθ. partium, αίτ. partis1 (==partes)
omnis, » omnium, » omnis (—omnes).

Γ. 'Ονόματα ελληνικά τής γ' κλίσεως.

§ 70. Ή τρίτη κλίσις περιλαμ,βάνει καί πλείστα ονόματα μ,ετενε-
χθέντα έκ τής ελληνικής, τά όποια παρά. πεζοΐς έ'χουσι τόν λατινικόν τύ-
πον, ένίοτε δέ παρά ποιηταΐς καί εν τισι πτώσεσι τούς ελληνικούς.

$ 71. α'. 'Ονόματα ουδέτερα, ών τό θέμα λήγει είς mat·, ά,ποβάλ-
λουσι τό t, ώς έν τή ελληνική' πράγμ.ατ-ος, όν. πράγμ,α (άντί πράγμ.ατ)*

Ενικός, όν. pœma

γεν. pœmat-is
δοτ. pœmat-i
αίτ. pœma
κλ. pœma
άφ. pœmat-e

Πληθυντικός, pœmat-a

pœmat-um

pœmat-i-bus

pœmat-a

pœmat-a

pœmat-i-bus

1) 'Αληθώς ταΰτα είναι έπίΟ. καί ενν. stabulum.

2) Τό rcle έχει ένίοτε άφ. rete. Ωσαύτως καί τά ονόματα τών πόλεων εις e εχουσιν
άφαιρ. είς e. Bibracte, Praeneste vidi Fortunam.—Καί nectare άφ. εκ τοΰ ne-
ctar, nectaris.

3) Τά έχοντα τήν γεν. πληθ. είς ium υποΟέτουσι θέμα είς i· τό i δέ τοΰτο μετά τής
καταλήψεως es συναιρείται είς δίφΟογγον eis, ήτις γίνεται εί'τε es εί'τε is' ή is διετη-
ρήθη μέχρι τής κλασσικής έποχ^ής, εξ ής ό άρχαϊος τύπος' omnis, partis άντί omnes,
partes, οί'τινες άπαντώσι μέχρι τοΰ Κικέρωνος.
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Ούτω κλίνονται καί τά'

cBiiigma.-at-is αίνιγμα, diadema,-'it-is διάδημα,
epigramma ,-at-is επίγραμμα.

% 72. β'. Όνόμ.ατα θηλυκό: εις Ο έ'χουσι γεν. εις US, άνταποκρινο-
μ,ένην εις τήν ελλην. ους' Sappho, γεν. Sapphus.Άλλα λέγεται επίσης
καί κατά τήν γ' κλίσ. Sapphonis.

Τινά ονόματα ουδέτερα εις OS, ά έχουσιν έν τή έλλ. τό πληθ. αυτών
συνηρημένον εις η, άπαντώσι καί παρά Αατίνοις συνηρημένα εις Θ'
melos, πληθ. melc, μέλη
Tempe, Τέμπη, ο άχρηστον έν τω ένικω.

§ 73. γ'. Όνόμ,ατα θηλυκά εις is καί ούδ. εις i, γεν. is ή 60S.
Ταύτα κλίνονται κατά τό pupp-ÏS (g 67). Μόνον παρά ποιηταΐς έ'χου-
σιν έ'ν τισι πτώσεσι καί τους ελληνικούς τύπους" pceSIS, γεν. pœS-lS ή
pœseos, αίτ. pœs-im ή pœsill, άλλα τήν δοτ. καί άφ. εχουσι κατά
τόν λατινικό ν τύπον* pœsi. Ούτω κλίνονται καί τά' hseresis, phra-
sis, basis, ellipsis, mathesis, sinapi, γ.-is ή eos κτλ.

§ 74. δ'.Όνόμ,ατα άρσ. καί θηλ. μετά ή άνευ -S έν τή όνομ. τοΰ ένικού.
α') Όνόμ,ατα, ά έπισυνάπτουσι -S έν τή όνομ., κλίνονται κατά τά
συμ,φωνόληκτα 54), λαμβάνουσιν όμως έν τή αίτ. τοΰ ένικοΰ καί πληθ.
τάς έλληνικάς καταλήξεις α καί ας άντί τών λατινικών em καί es*
Arab-s -ab-is, αίτ. τοΰ ένικοΰ Arab-em ή Arab-a

Cyclop-s -op-is,

Phryx -yg-is,

Palla-s -ad-is,
A d am a- s - anti s,

Σημ. ΈνταΰΟα ανάγονται τα άρσ. καί θηλ. ονόματα εις is, γεν. i cl i s, διακρινόμενα τών
εις is, eos έκτου θέματος λήγοντος εις d καί τά άρσ. εις US, odis-

Daphnis,-idis, αίτ. εν. Daphnid-em ή Daphnid-a, άλλα καί -nim καί -nin, άλλα

[tyrraniden, Aeneidem /aiAeneida.
Iris,-idis, αίτ. έν. Iridem ή Irida καί Irin
lripus,-odis, άρσ., Oedipus,-odis Οιδίπους.

Εις ταΰτα προσΟετέα καί τά·
héros, γεν. hero-is, αίτ. -em ή -o-a, πλ. αίτ. hero-es ή hero-as.
καί τίνα γεωγραφικά· Pessinus, γεν. Pessinontis, άφ. -nte κτλ.

» τοΰ πληθ. Arab-es ή Arab-as.

» τοΰ ένικοΰ Cyclop-em ή Cyclop-a

» τοΰ πληθ. Cyclop-es ή Cyclop-as

)) τοΰ ένικοΰ Phryg-em ή Phryg-a

» τοΰ πληθ. Pliryg-es ή Phryg-as.

» τοΰ ένικοΰ Pallad-em ή Pallad-a
» » Adamant-a.
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β') Δέν έπισυνάπ·τουσι -S έν τη όνομ του ένικου ονόματα είς Θ F
(γεν. er-is) καί είς Ο (γεν. ΟΙΊ-is) έκ της έλλη νίκης μετενεχθέντα"
aer, γεν. aer-is, αίτ. τοΰέν. aer-em η aer-a

crater, » crater-is, » crater-em ή crater-a

Macedo, » Macedon-is, » Macedon-em η Macedon-a
delphin, » delphin-is (λέγεται καί delphinus,-i).

γ') Μεταβάλλουσι τάς λέςεις ά,πό τής μιας κλίσεως είς άλλην, π. χ.
άπό τής γ' είς τήν α' ή τήν β'. Αισχίνης γίνεται Aeschines, γεν. -nis

'Αλκιβιάδης » Alcibiades, » -dis
σατράπης » satrapes, » -pis.
δ ) Οί Λατίνοι μεταφέροντες είς τήν γλώσσάν των ελληνικά κύρια ονό-
ματα, συνήθως μεταβάλλουσι ταύτα κατά διαφόρους τρόπους·

α. 'Αποβάλλουσι τό τελικόν Π" Πλάτων γίνεται Plato, γεν. -ônis

Λάκων » Laco, » -ônis.
β'. 'Αποβάλλουσι τό t του θέματος'

'Αντιφών,-ώντος γίνεται Antipho, γεν. -Onis.
γ'. Μεταβάλλουσιν είς i τό φωνήεν τής τελευταίας συλλαβής του
θέματος" 'Απόλλων, γεν. -ωνος, γίνεται Apollo, γεν. -Tnis.

ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΛΙΣΙΣ
$ 75. Ή τετάρτη κλίσις περιέχει ονόματα λήγοντα έν μεν τη ονομα-

στική είς US καί U, έν δέ τή γενική του ένικου είς US1

'Αρσενικά καί θηλυκά

Ενικός Πληθυντικός
όν. manû-s χειρ manu-s

γεν. manu-s manti-u m

δοτ. manu-i manï-bus

αίτ. manu-m manu-s

κλ. manu-s manu-s

άφ. manu manï-bus

Ούτω κλίνονται καί τά έςης-
lusus παιδιά spiritus πνεύμα

Ουδέτερα
Ενικός
COrnu κέρας

cornu-s

cornu

cornu

cornu

cornu

Πληθυντ.
cornu-a
cornu-um
corni-bus
cornu-a
cornu-a
corni-bus

coetus συνέλευσις
currus άμαξα
exercitus στρατός
lluctus κΰμ«·.
fructus καρπός

sumptus δαπάνη
sexus γένος φΰλον,
ÏCtUS κροϋσις
metus φόβος
morsus δήγμα

gemitus στεναγμός mollis κίνησις

gràdus βήμα
venus πράσις

Ο mat US κόσμος
reclitus επάνοδος

sensus αί'σΟησις
audi tus ακοή
gust US γευσις
olfactllS όσφρησις
tactus άφή
VÏSUS όρασ-.ς
vult-us όψις
specus σπήλαιον

Ουδέτερα
COrnu κέρας
genu γόνυ
venu όβελός
ρ ecu κτήνη
gelu ψύχος

(μόνον άφ.).

1J Ή δ', κλ. τής λατινικής ανταποκρίνεται εις τά είς υς τής ελλ. ηδύς.
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Σημ. α'. Εις τήν γεν. του ενικού τό us προέκυψεν έκ συναιρέσεως έκτου uis (αρχικώς
UOs), άπαντα δ' έτι παρά Κικέρων·, m etuis άντί met US" ώσαύτως τά ουδέτερα εις τήν κλασ-
σικήν εποχήν έληγον έν τή γενική εις us, βραδύτερον1 δε από του γ', αιώνος μ. Χ. μένου-
σιν άκλιτα έν τω ενικοί.

Σημ. β'. Εις τήν δοτ του ενικού μάλιστα έν τή ποιήσει άπαντα ό συνηρημένος τύπος"
equitatu άντί equitatui, metu άντί metui.

% 76. Είς τήν δοτικήν καί άφαιρετικήν του πληθυντικου τό U έ ς η -
σθένησεν είς i πρό της καταλήψεως -bllS. Έφυλάχθη όμως ή αρχαία κα-
τάληξις ubus έν τοις εξής"

quercus δρυς arous τόξον specus σπήλαιον portus λιμήν

ficus συκέα veru όβελός tribus φυλή pecu κτήνη

acus βελόνη lacus λίμνη artus μέλος partus γέννησις.

Σημ. Τά portus λιμήν έχει portubus /.αί portibus,
Areru όβελός verubus καί ένίοτε veribus.

g 77. Τα πλείω τών είς US είναι αρσενικά, ολίγα δέ τινα θηλυκά'
τά δέ είς U ουδέτερα.

Τών είς US εξαιρούνται όντα θηλυκά μόνον τά"
acus ' βελόνη Καί τά πληθυντικά

clomus οίκος2 idus,-uum αί Είδοί (ή ιε'. του μηνός),

manus χειρ Quinquatrus,-uum Άθήναια (εορτή 'Αθηνάς

pôrticus στοά έν Ρώμη),

tribus φυλή Καί τά έκ τής σημασίας τοιαύτα-

quercus δρυς
ficus συκέα
anus γραία
nurus νύμφη.

g 78. Τό clomus (δόμ.ος) οίκος έ'χει καί τινας πτώσεις κατά τήν β',
κλίσιν. Κλίνεται δέ τό clomus κατά τό πνεύμα τοΰ άρχαίου κανόνος-

si clomus declmare vis-toile me, mu, mi et mis.

Εν. όν. clomu-s Πλ . domû-s
γεν. cl ο mu-s d omu-um καί συχν. domor
δοτ. domu-i (σπαν. clomo) clomi-bus
αίτ. cl ο mu-m do mu-s » » domos
κλ. clomu-s domu-s
άο. domil καί συχνότ. domo domibu-s
Ή γεν. d O m i=ο 'ι κ ο ι λα μ. β ά ν ετ α ι μόνον ώς έπίρρημα το" -ικόν.

Σημ 'Ωσαύτως κλίνονται όνόματά τινα δένδρων* CLipressus κυπάρυσος, ficus συκέα,

I ) Τό acus βελόνη δεν πρέπει νά συγχέηται πρός τό acus, i (άρσ.) καί acus,-eris
ίουδ.) άχυρον.

2) acus acuta, domus pulchra, manus dexta, porticus publica, tribus
urbana, idus (γ. iduum) Martiae,
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laurus δάφνη, pinus πίτυς, τής β', κλ. λαμβάνουσί τινας πτώσεις κατά τήν ο', κλ. άφ.
cupressu, lauru, όν. αίτ. καί κλ. πληθ. cupressus, laurus. Άπαντώσιν έν έπιγρα-
φαΐς καί παρά τοις άρχαίοις συγγραφευσιν ενική γεν. senati, tumulti.

ΠΕΜΠΤΗ ΚΛΙΣΙΣ

^79. Ή ε . κλίσις περιέχει ονόματα λήγοντα έν μεν τή ονομαστική
είς 6S, έν δέ τή γενική είς 61' "κλίνονται δ' ούτω* 1
Ένικ. όν. dies ήμερα res πραγμα Πληθ. dies res

γεν. die—i re-i diëru-m reru-m

δοτ. dië-i re-i die-bus rebus

αίτ. die-m re-m di-es res

κλ. die-s res ' . di-es res

άφ: die re die-bus rebus

Ούτω κλίνονται καί τά

acies παράταξις macies ισχνότης series σειρά

effigies είκών pernicies όλεθρος species είδος

acies όψις planities το επίπεδον spes έλπίς

fides πίστις rabies λύσσα superficies επιφάνεια

glacies κρύσταλλος scabies ψώρα meridies μεσημβρία

Σημ. α'. Έκ τών ονομάτων τής ε', κλίσεως μόνον τό dies καί res είναι έν χρήσει είς
τόν πληΟυντικόν. Τών δ' άλλων μόνον τάς εις es πτοήσεις του πληθ. έχουσι τά acies,
effigies, faciès, glacies, species καί spes, τά δ' άλλα δεν ε'χουσι πληΟυντικόν2.

Σημ. β'. Ή γεν. καί δοτ. τό ei συναιρεί ενίοτε είς e καί i* in sinistra parte aci e
(=aciei)· pernicii causa=perniciei" die (καί dii)-tribunus plebi (έκ του plebes=
plebs) καί plebi scitunr ή άφ. fame (ήτις υποθέτει όνομ. fames-ei) άπαντα παρά
Βιργιλίω καί Όβιδίω.

Σημ. γ'. Τό plebes γεν. plebei τής ε' κλ. έ'χει άρχαιότερον τύπον pleb-S plebis
κατά τήν γ', κλ.

g 80. Τα ονόματα τής ε', κλίσεως είναι θηλυκά* εξαιρείται 1 ) τό
dies ημέρα, ο έν τω ένικω είναι άρσενικόν καί θηλυκόν, έν δέ τω πληθ.
πάντοτε άρσενικόν, καί 2) τό meridies (medl-dies) μεσημβρία, ό είνα'-
άρσενικόν.

Ούτω· (prœdicta, fi nit a) dies constituta. Συνήθως in, ad,
ante, post earn ή certan diem constituit. longa dies, dies dicta
(certus dies).

1) Ή ε', κλίσις τής λατινικής άνταποκρίνεται είς τά είς η τής α', κλίσεως τής ΙΧ=
ληνικής' τιμή.

2) Ό Κικέρων άντί specierum καί speciebus λέγει form arum καί formis. Ό
Κουιντιλιανός προγράφει τό sperum. Οί τύποι sperum καί specierum είναι τών βαρ^
"βαρισμών του 'Απουλίου καί Εύμενίου,
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g 81. άνα/εφαλοιιωτίχό^ τών ££ κλίσεων.

Jtii ν I X 0 ς
1 ο 3 4 5

όν. rosa dominu-s soror navi-s manu-s di-es
γεν. rosae domin -i soror- -is navi-s manu-s die-i
δοτ. rosae domino soror- i nav-i manu-i die-i
αίτ. rosa-m dominu-m soror- em nav-em manu-m die-m
κλ. rosa domine soror navi-s manu-s dies
άφ. rosa demi no soror- e nav-e manu die

Π λ η θ υ ν τ ι κ ο ς
QV. rosae domin-i soror- es nav-es manu-s dies
γεν. rosa--rum domino rum soror- um n avium manu-um die-rum
δοτ. ros-is domin-is soror- i-bus navi-bus mani-bus die-bus
αίτ. rosa-s domino-s soror- es nav-es manu-s di-es
κλ. rosae domin-i soror- es nav-es manu-s di-es
άφ. ros-is domin-is soror- i-bus navi-bus mani-bus die-bus

^ 82. Έκ τούτων έςάγονται οί επόμενοι κανόνες'

α') Ή δοτ. καί άφαιο. τού πληθ. πασών τών κλίσεων είναι όμοιαι.

β') Ή κλητική είναι όμοια τή ονομαστική, εκτός τής ενικής τών εις
US τής β', κλίσεως.

γ') Ή γεν. και δοτ. του ενικού τής α', καί ε', κλίσεως είναι όμοιαι.

δ') Ή όνομ.., αίτ. καί κλητ. τού πληθ. τής γ', δ', καί ε', κλίσεως
είναι όμοιαι.

ε') Τά ουδέτερα διαφέρουσι τών άρσ. καί θηλ. ότι έ'χουσι τρεις πτώ-
σεις όμοιας, όνομ.., αίτ. καί κλητ., αϊτινες έν τω πληθ. λήγουσιν εις a.

Ç") Ουδέτερα εγει μόνον ή β', γ' καί δ' κλίσις.

ζ') Ή γεν. πληθ. λήγει έν μεν τή α'., β', καί ε', κλίσει εις -rum,
έν δέ τή γ' καί δ', εις -U1Y1 ή ium.

η') Ή α.ίτ. του ένικοΰ εις πάσας τας κλίσεις λήγει εις 111.

Σηα. Ή κατάληςις της δοτ. καί άφ. του πληθυντικού" έν τή γ', δ', καί ε', κλ. είναι
bus. άλλ' έν τή γ', κλίσει εις τά συμφωνο'ληκτα παρεμβάλλει i χάριν ευφωνίας αεταξϋ
του Οε'ματος καί τής καταλήξεως.
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§ 83. Πίναξ τών πτωτικών καταλήξεων τών 5 κλίσεων.
Αί καταλήξεις είναι εν γένει αί αύται δι"* εκάστη ν πτώσιν αί δέ δια-
φοραί των κοατοϋσι μάλλον είς την διαφοράν τών τελικών γραμμάτων
νής ρίζης.

Πτώσεις Ενικός Πληθυντικός
'Ονομαστική  έχει s (εκτός τών είς a εχόντων θέμα)  ι α ' κλ. άνευ καταλήξεως (rosa,nauta πλήν τών έκ τής ελλ. είς as καί es· (Aeneas, Alcides)  β' κλ. s είς τά άρσ. καί θηλ. τό Ο το£ θέμ. τρέπεται είς u' (domi- nus, locus) ή αποβάλλεται-
(puer άντί puer(oj-s)1,  vir άντί (vir(o)-s agerâvTÎ agr(o)-s=àypo-ç). m είς τά ουδέτερα' iugO-m (ζυγό-ν) iugu-m. γ' κλ. s είς τά άρσ. καί θηλ." avi-s  είς τά άφωνο'ληκτον θέμα έ- χοντα μετά τήν προ'σληψιν του S γίνονται αί έν § 6 I μεταβο- λαί κτλ2.  -
laus(laud-s), dens(dent-s) rex (reg-s) duc (due-s). "Ανευ καταλήξεως είς τά είς 1 καί r λήγοντα θέμ. καί είς τά ουδ. consul, augur, mar- mor· corpus άντί corpor, corpos.  δ' κλ. s είς τά άρσ. καί θηλ. (ai'CU-S, manu-s).  αποβάλλεται ή κατάληξις s είς τά
ουδέτερα (cornu). ι i ό συναιρούμενον μετά του τελικού a του θέματος αποτελεί ae (ro- sae, nautae, ελλ. -χαραί, ναυται).  i εις τά άρσ. καί θηλ. (domini,  loci, ελλ. λόγο-1) a είς τά ούδ. (templa, ζυγά, ζυγό-ν).  es είς τά άρσ. καί θηλ.
(consules, montes), ελλ. ποιμέν-ες. μετά συναίρεσιν του ©ωνήεντος του θέματος είς τά φωνηεντο'- ληκτα θέματα (n ub es, ρ lip- pes,ελλ.πόλεις έκ του πόλε-ες). es, is είς τά ονόματα, ών τό θέμα λήγει είς i* (puppes καί puppis). ; a είς τά ουδέτερα
ονόματα* (marmo- ra, cubili-a).  es, συναιρείται τό e μετά του u του θέματος είς τά άρσ. καί θηλ. (arcus, manus). a, είς τά ουδέτερα (cornua).
Κλητική ' κλ. άνευ καταλήξεως (άρσ. καί θηλ. ) καίμετάέξασθενήσεως του u (ο) του θέμ. είς e- domine, όν., αιτ. καί κλ. όμοιαι είς τά ουδέτερα.  ι. , γ', δ', ε' κλ. όμοια τή ονομαστ. μοία τή ονομαστική.

1) Έκ του puerus έσχηματίσθη κλ. puere άπαντώσα παρά Κικε'ρωνι καί Άφρανίω
καί -αρά Πλαύτω συ/νο'τερον. Του puerus θηλ. puera' ΓΙαυλ. Nolam. càrm. 25,
Nat. S. Pel. ΙΟ- in pueram faciem veterana refloruit aetas. Παρβ. § 30.

2) To s αποβάλλεται εί'ς τινα φωνηεντο'ληκτα μετά φωνήεντος του θέματος i, δθεν ταυ'τα
λήγουσιν είς 1 καί γ· consul, augur, marmor, vectigal (έκτου yectigale), exem-
plar (έκ του exemplare). Σημείωσαι καί τά· cor(d). caput, lac(t), nomen, ver,
mel (γ. mell-is), far (γ. farr-is), mos (άντί mos-s). Σημείωσαι καί τά ουδέτερα'
mare, grave (έκτου mari, gravi) κ. άλ.π.
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Πτώσεις Ένικος Πληθυντικός
Γενική α' κλ. i, ο μετά του ληκτικου a τού Οέμ. αποτελεί ai' aurai (άρχ.) καί συναιρούμενον ae* aurae. as- (familias). β' κλ. i, δτε αποβάλλεται τό u (ο) τού θέματος (domini έκ τού domino-i). Tus εί'ς τινα (totius). γ' κλ. is (consul-is.
pupp-is, ge- ner-is (genes-is γένε(σ)ος), (έλλ. ποδ-ός). >  J us (εις τινας άντωνυμίας" ille γ. ipse, γ. illius, ijDsius). δ' κλ. is, συναιρούμενον μετα τού U" domus ωσαύτως καί εις τά ουδ,κατάτήν κλασσικήνέποχήν ε' κλ. i (diei). rum
(rosa-rum)*.  rum είς τό θέμα λήγον εις Ο' (do- mino-rum) ή άπλώς uni (numm-um).  um* (consulum)· ή κατάληξις αύτη επισυναπτόμενη είς φωνηεντό- ληκτον θέμα άποτελεΐ i-um' (cubilium, nubium) (§ 66  um· (manuum).  rum· (dierum).
Δοτική α' κλ, i, ο μετα τού a τελικού' τού θέ- ματος συναιρούμενον αποτελεί ae· (rosae). ζ' κλ. ή αρχαία κατάληξις i Ινου- μένη μετά του φτονήεντος τού" θέματος Ο άποτελεΐ ο μακρόν dominû (ελλ. λύκω, λύκο-ι). γ' κλ. i· (homin-i,
consul-i)· ένού- μενον μετά τού" τελικού φωνή- εντος τούθέμ. άποτελεΐ i' (nu- bi-i nubi, puppi-i puppi). δ' κλ. i* (manui), συναιρείται δ' είς τά ουδ. (cornu).  i' κλ. i· (diei, faciei καί facie). is- (rosis άντί rosa-isj2  έν τισι bus- (deabus).  is·
(dominis, domino-is, ελλ. λύ- κο-ις).  bus' καί μετά θέματα συμφωνόληκτα παρεμβάλλεται i χάριν εύφο_>- νίας· (i)-bus· (navi-bus, consul-i-bus). bus" μετά εξασθενήσεως του τελικού U τού θέματος είς i πρό τού bus- ενίοτε μετά διατηρήσεως τού u*
(manibus,arcubus). bus· (diebus).

1) Ή κατά λη ξι ς τής γεν. πλ. είναι U111, άλλ' είς τά είς a, e, Ο φωνηεντόληκτα θέματα
είναι -sum· ped-um ποδ-ών, avi-ura, fruct-um, οΰτω deum (§ 50, γ'), dea-rum
εκ του dea-sum (πρβ. Οεά(σ)ων), lupo-rum, die-rum.

2) Ή δοτική καί άφαιρ. πληθ. είχεν άρχικώς κατάληξιν bus' διετηρήθη δ' αΰτη είς τά
είς i καί U θέματα, ώς καί εις-τινα είς Ο, a, Θ' ambobus, filiabus, rebus1 ή bus ητο
συχνή εις τά είς a θέματα πρό του 'Τ'αιώνος ά. κ. Ροϋμης, λείψανον παρά κλασσικοΐς είς τά
Οηλ. τών είς us* deabus, equabus.Έκ τής bus προέκυψε ν ή bis είς τά nobis, vobis.
Είς τά συαφωνόληκτα θέματα έπισυνάπτεπτα*. χάριν ευφωνίας διά μεσολαβήσεως συνδετικού
φωνήεντος e, έπειτα i (κατ' άναλογίαν του navi-bus, ό'που τό i υπήρχεν είς τό θέμα-
tempestat-e-bus, nomi-ni-bus- κατ' άναλογίαν λέγεται- fructibus, manibus
άντί είς -ubus. Τό bob US bubus άντί bov-l-bus είναι παράδειγμα μοναδικής δοτ.
πληθ. συμφωνολήκτου θέματος άνευ συνδετικού' φωνήεντος. Ή δοτ. πληθ. τών είς ο
καί a Οεμάτο^ν είναι σχεδόν πάντοτε είς is, ήτις ήτο τυπική (άπαντώσιν αρχαίοι τύ-
ποι dominois, musais εν έπιγραφαΐς). ,Γίρβ. τό musais ΰλαισι. Δοτ. πληθ. είς as
είναι ίχνος δοτ. είς aïs* είς τά έπιρ. foras=foris, intervias, κατ' άναλογίαν του ελλ.
όλυμπιάσι. Άναγινώσκετχι επίσης είς έπιγραφήν άρχαϊκήν Deivas Cornissas sacrum.
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Πτώσεις Ενικός Πληθυντικός
Αιτιατική m Τα ουδέτερα  ώς έν τή ονομαστική α', β', δ', ε' κλ. m- rosa-m, do- minum (domino-m λόγο-ν), m an uni, diem. γ' κλ. m εις τά έχοντα ληκτικόν i, δ πολλά τρέπουσιν εις e* pup- pim, sitim κτλ. navi-s na- ve-m, nubi-s nubem
κτλ. εις τά συμφωνο'ληκτα μετά τήν προσθήκην τοΰ m άνα- πτύσσεται e (e-m)· consu- lem, legem (έκ τοΰ son- sul-m, leg-m)· πρβλ. ελλ. πο'δ-α.  Ώσαύτο^ς καί εις δύο έχοντα ληκτικόν u' (suem, gruem). α', δ', ε'κλ. s1 · (rosas, manus,
dies), β'κλ. s* (dominos) γ' κλ. es καί is- (consules, pup- pes καί puppis).
'Αφαιρετική  (e) α' κλ. έκτασις τοΰ ληκτικοΰ φωνή- εντος τοΰ θέματος' (rosa)2. ο' κλ. ομοίως ή αυτή έκτασις καί ανα- νέωσις τοΰ φωνήεντος τοΰ θέ- ματος ο (domino), γ' κλ. e εις θέματα συμφο^νο'ληκτα καί τίνα φωνηεντο'ληκτα,
τρέποντα τό i εις e' consule, nave), εις δέ τά φυλάττοντα τό i cpoj- νηεντο'ληκτα συναιρείται μετά τοΰ i είς Γ* (siti). όμοια τή δοτική.

'Ανωμαλία ουσιαστικών.

g 84. (defectiva) είναι ονόματα, ών έλλείπουσιν αριθμοί

ή πτώσεις. Είναι δέ ταΰτα'

1. 'El.lt:τη κατ αριθμόν (defectiva numéro).

α') 1 Ενικά μόνον (singularia tantum) είναι πολλά αφηρημένα, τα
περιληπτικά καί τα σημαίνοντα ύλην' οίον*

pietas ευσέβεια plebs όχλος aurum χρυσός

sapientia σοφία valgus όχλος ferrum σίδηρος

scientia επιστήμη vestis έσθής aes χαλκός.

\) Τής άφαιρ. του ενικού ή κατάληξις έ'ληγεν εις d (ad, ed, od, id, ud), τούτου δέ
μετέπειτα άποβληθέντος έγένετο έκτασις του φωνήεντος' rosa-d rosa, domino-d do-
mino, turri-d turri, fructu-d fructu' αλλ'εις τά συμφωνόληκτα είναι G" homin-c.
Σώζεται άφαιρ. μετά τού d' Cnaivod pâtre prognatus εις έπιτάφιον (πρβλ. σελ. 9).

2) Ή αρχαία κατάληξ-ς τής αίτ. πληθ. πασών τών κλίσεων ήτο ns (lll-s), μετα την
άποβολήν του n έγένετο άναπληρωτική έκτασις· rosa-ns rosa-s, lupos εκ lupo-ns.
(ελλ. λύκους έκ τοΰ λύκο-νς), ped-ès έκ τοΰ ped-ns, ped-e-ns (πόδ-ας) (το e ανεπτυ-
χθη πρός αποφυγήν τής κακοφωνίας), oris έκ τοΰ ο Λ'i--IIS καί δια μεταβολής τοΰ 1 εις C κα·
αποβολής oves κτλ. 'Ωσαύτως εις τήν ελληνικήν ητο νς· μούσανς μούσας, βασιλεα-ν:
βασιλέας.
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Έτι δέ καί πολλά άλλα· meridies μεσημβρία, vesper (vespera)

ή εσπέρα, ver έ'αρ, caelum ουρανός, indoles ή ευφυία, specimen

δεϊγμ.α, ετι δέ καί τά κύρια ονόματα" Roma, GsBSar κτλ.

Σημ. Ένίοτε άπαντώσι καί ταύτα έν τω πληθ. παρά πεζοίς μεταβαλλόμενης ~ως τής
σηυιασίας· α') Τά αφηρημένα, δταν δηλώσι διάφορα ε'ίδη πολλών προσώπων ή πραγμά-
τών. οίον* odia hominum, adventus imperatorum· β') Τά ϋλης σημαντικά, δταν
δηλώσιν δλον εκ μερών συγκείμενον ή τα καθ' έκαστα όλου τινός, οίον aes χαλκός, aéra
-χαλκα σκεύη, cera κηρός. cer<e πινάκι ο ν έκ κηροΰ, lignum ξύλον, ligna ξύλινα σκεύη.

β') Π2ι-\θνντιχα μόνον (pluralia tantum). Συνηθέστατα είναι ταύτα
α', κλ. angustiae στενά posteri απόγονοι

divitiae πλούτη sup eri ουράνιοι

excubiae φυλακή arma όπλα

exsequiae εκφορά hiberna χειμάδια

indutiae ανακωχή Spolia σκύλα

inferiaé έναγίσματα γ', κλ. lauces,-ium φάρυγξ

inimicitiae έχθρα manes,-inm νεκροί

insidiae ένέδοα mœnia,-ium τείχη

manubiae άκροθίνια maiores πρόγονοι

minae άπειλαί penates πατρώοι θεοί

nuptiae γάμος preces,-um δεήσεις

tenebrae σκότος proceres πρόκριτοι

β'. κλ. fasti (ενν. dies)ήμερολόγιον s0rdes,-ium ρύπος

g'emilli δίδυμοι δ', κλ. artus,-um άρθρα, μέλη.

liberi τα τέκνα

Σηυ.. "Ετι δε πολλά ονόματα πόλεων, εθνών, τά σημαίνοντα σύστημα νήσων, ορέων,
ο Τον Athenae, Syracusae, Thebae, Aborigines, Sporades, Alpes, πρός δε
καί πολλά εορτών καί αγώνων ονόματα, οΤον Saturnalia, καί natalicia τά γενέθλια,
repotia ή έπίβδα (μεΟέορτον) καί άλ.

γ'. Ουσιαστικά, τινα έχουσιν ένικόν καί πληθυντικόν, άλλα μετά δια-
φόρου ση μ,ασία.ς *

α', κλ. aqua ύδωρ aquae (Sextiso) ίαματικαί πηγαί

COpia ά,φθονία COpise στράτιωτικαί δυνάμεις

fortuua τύχη fortunae περιουσία

ΐΓ^ΘΙ^στοιχεΐονά-λφαβήτου littered' επιστολή, έπιστήμαι
opera έργον, έπιμ.έλεια Opera? οί έργάται. μισθωτοί

tabula σανίς tabula4 λογιστικον βιβλίον
ΑΑΤ1Ν. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ-Ε. Κ. ΚΟΦ1Ν1ΩΤΟΥ 5

k
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β', κλ. auxilium βοήθεια auxilia επικουρικός στρατός

castrum φρούριον castra στρατόπεδον

comitium άγορά εν Ρώμη comitia εκκλησία, του δήμου

rostrum έμβολον

ludllS παιδιά
vneri'iim e

llldi αγώνες

rostra ρητορικόν βήμα -
cedes, (sacras) ναοί, οικία
carceres βαλβίς
facilitates ούσία
fines χώρα

Opes δύναμις, πλούτος
sales αστείοι λόγοι (οί άλες)

κλ. aedis ναός
carcer είρκ-ή
facultas εξουσία
finis όριο ν
(ops) opis βοήθεια
sal ό άλς, οί άλες

°Ε.Ι.Ιι.-τή κατά πτώσεις (defectiva casibus),
(clitÎQ) ditionis, ditionem κτλ. αρχή,
(internecio), internecionis, iiiternecionem.

α'. Ελλείπει ή γεν. πληθ. τών COS άκόνη, COr καρδία, aes χαλκός,
πλ. aera, far άλευρον, πλ. farra, rus άγρός. πλ. rura, fax λαμπάς,
fel χολή, glos άνδραδέλφη, jllS δίκη, πλ. jura, lux τό φώς, nex
φόνος, OS, πλ. Ora στόμα, mel μέλι, πλ. niella, pax ειρήνη, pis ή
πίσσα, pus τό έμπυον, sol ήλιος, sal- άλς, tllS, πλ. tura θυμίαμα,
vas, γεν. vadis έγγυητής.

β'. Τά επόμενα εχουσιν έν χρήσει πτώσεις μόνον τινάς"

α) Τήν άφ αιρετική ν του ένικου καί όλον τόν πληθυντικον

(verber) μαστίγωσις, verbe re [, πλ. verbera κτλ.
Μόνον τήν άφαιρ. του ένικου έ'χουσι τό (spons) ορμή, θέλησις,. άφ.
sponte (συνήθως μετά του mea, tua, sua, nostra, vestra)·

έτι δε πολλά ρηματικά είς U, (μετά γενικής ή κτητικής άντωνυμ.ίας)"
ilissu, iniussu (llieo, tllO, SUO), populi διαταγή έμη κτλ. ή του δή-
μου, rogatu llieo έμή αιτήσει.mandatu Caesaris εντολή του Καίσαρος.

Τό natu (κατά τήν ήλικίαν) έν τη συνδέσει' grandior liatu πρεσβύ-
τερος, lliaior (maximus) natu πρεσβύτερος, πρεσβύτατος.

β') Μόνον τήν αιτιατική ν έχει τό' venuil! (-dare=πωλεïv),
infitias (ire) άρνεϊσθαι. Μόνον όνομ.. καί αίτ. του πληθ. τό grates,
γ ) Διαφόρους πτώσεις έ'χουσι τά'
(daps) dapis, dapem δεϊ πνον.

1) Παρα ποιη-αίς άτταντώσι και τά ambage, fauce, compecle.
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fors όνομ., forte άφαιρ. κατά τύχην

(fides 71 fidis άχρηστον) χορδή, λύρα, γεν. fidis, αίτ. t'idem,

άφ. fide, πληθ. fides, -ium, -ibus.
(frux) καρπός, αίτ. frugem. -λ. fruges, f ru gum, frugibus.
(Ops άχρηστος) δύναμις, γεν.. Opis, αιτ. Opem. άφ. ope, πλ. Opes

lues λύμη, αίτ. luem, άφ. lue.
(prex) δέησις, άφ. prece, πλ. preces, precum, precibus·
(sordes άχρηστον) ρύπος, αίτ. sordem, άφ. sorde-πλ. sordes κτλ.
(yeses) άπράγμων, vesidis.

vis δύναμις, βία., αιτ. vim, άφ. vi (άνευ γεν. καί δοτ.), πλ. vires,
virium, viribus κτλ.

(vix άχρηστος) άμοιβή, αίτ. VlCem, (γεν. VÏcis, άφ. vice καί πληθ.
μόνον vices, vicibus).

Σημ. Τό vis δύναμις ε/ει δύο θε'ματα vi, έξ ού τό violare, violentus καί ν i Γ, έξ
ου παράγονται τά λ ΪΓ-tus. vil'-esco κτλ. καί έκ μεν τού-πρώτου σχηματίζονται τρεις
πτώσεις τού" ενικού, εκ δέ τού δευτέρου ολος ό πληθ. (καί παρά Σαλλουστίω αίτ. πληθ.

vis έκ του πρώτου Οε'ματος).

" - " - - ' . - ·

g 85. Έϊ'. 'ΑχΜτα (indeclinabilia) είναι τά· fas όσιον, nefas άνόσιον,
mane πρωία, (multo mane), pondo βάρος (auri quinque pondo
abstulit), (άφ. τού άχρηστου pondus, διάφοοον τού pondus, γ.-ëris)
secus γένος, nihil ούδέν, instar τό σχήμα, δίκην (villae, urbis) in-
star—-tu mihi instar es omnium.

g 86. Γ'. Ουσιαστικά πλεονάζοντα (substantiva ablindantia) κα-
λούνται τα ονόματα, τά έν τή αυτή σημασία έχοντα πλείονας τύπους
μετά διαφόρου κλίσεως. Ταύτα δέ είναι

g 87. Α'.) 4ΕτερόχΛιτα (Heteroclita) τά έκ τής αυτής ονομαστικής
έχοντα, διπλούν τύπον έν ταϊςπλαγίαις πτώσεσιν" domus οίκος' τινά δέν-
δρων ονόματα, laurilS δάφνη, ficus συκέα, pillUS έλάτη, CUpreSSUS
κυπάρισσος, ά κλίνονται κατά τήν β' καί δ' κλ. (£ 78, σημ.), έχει ένίοτε
τό ficus, άφ. flCU, όν. πλ. ficus, δοτ.καί άφ. liCIS καί ficibllS' COrilUS
γεν. corni ή cornus, δοτ. corno, όν. πλ. cornus, δοτ. πλ. cornis.
To seiiatus γερουσία καί tuiliultus θόρυβος έχει γεν. άρχαϊκώς παρά
Καίσαρι καί Σαλλουστίω κατά τήν β', κλίσιν είς i" senati concretum.

Τό vas, vasis, vase κατά τήν γ', κλ., έν δέ τω πληθ. κατά τήν β',
κλίσ. vasa, vasorum, vasis.

I

i -
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To jugernnl πλέθρον έ'/ει άφ. τοΰ ένικ. ποιοτικώς jllgere, έν δε τω
-ληθ. γεν. jugeriim, δοτ. καί άφ. jugeribus. .

Τό vesper (β', κλ ) ό έσπερος έχει άφαιρ. vespere καί vesperi.

Τό requies έχει αίτ. requietem καί requiem, άφ. requiete καί
requie (g 6 J .γ',υ-οτ.).

$ 88. Ετερόκλιτα είναι προσέτι τα ενόντα δύο καταλήξεις εν τή
ονομαστική, κατά τήν αυτήν ή διάφορον κλίσιν.

1) Κατά τήν αυτήν κλίσιν.

oallus καί oallum τύλο? pileus καί pileum ττϊλοί

olipeus ν,7Λ olipeum ά^πίς vesperus -/.αί vesper Ισ-ε'ρα

f θ 1 i s κ«ί feles γαλή

2) Κατά διάφορον κλίσιν.

aranea καί araneus αράχνη scorpiqs καί soorpio σκορ-tog

m en da καί in on d urn αμάρτημα angiportum καί -portus, us ή στενωπός

yespera κ<?!· vesper έσ-ε'ρα contagium καί contagio, onis έπαφή

barharia καί barbaries βαρβαρότης pen uni καί pen us, oris/_coœ^
duritia καί durities σκληρότης καί penus, us 11 ' ' '

luxuria %αί luxuries ασωτία prtesepium κ. pra3sepis,-es καί praesepe

jnollitia χαί mollities μαλακότης plebs καί plebes όχλος [φάτνη

materia καί materies υλη colluvio καί colluvies σύγκλυσμα.

$ 89. Κατά μεταπλασμόν κλίσεως (metaplasia) λέγονται τά έξ
αχρήστου ή μ ε τα β ε β λ η μ έ ν Υ) ς ονομαστικής έ'/οντά τινας ή ττάσας τάς
—τώσεις.

femur μηρός, femôris καί ί em in is (le m en).

iecur ήπαρ, γεν. iecôris, iecinoris, κτλ.

pecus κτήνος.γ. pecudis καί -όΗβ,πλ. δέ μόνον pecus, pecubus.

Juppiter Ζεύς, (Ζεΰ πάτερ), γεν. Jovis, δοτ. Jovi, αιτ. Joveill,

άο. Jove.

t

Bos, bôvis, bovi, bovem, bove· -Boves, boum, bobus ή
bubus (g 62).

Σημ. Περί του sus καί grus ίοε $64.
S up el lex έπιπλα θηλ. έχει δύο θέματα ή έν θέμα άπ ο κε κο μμέν ο ν έν τή
όνομ..' γεν. supellectilis, άφ. -Ο καί i καί έν τω πληθ. άχρηστον.

Ενταύθα άνήκουσι καί τά"

senex γέρων, έχον δύο θέματα τό μ.έν senec, έξ ού ή όνομ.. Senec-S
senex, καί τό senec -tus, τό δέ sen, έξ ού αί αλλαι πτώσεις, γεν.
sen-is κτλ.

caro κρέας (όν. θέμ. caron), γεν. carnis (έκ θε'μ.. carin κατά
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συγκοπην), δοτ. cami, αίτ. camem, άλλα γεν. πληθ. Carniuiïl.
Παρά Λιβίω άπαντα όνομ.. Garnis 37,3).

iter ούδ. πορεία, όδός, έ'χει επίσης δύο θέματα (iter καί itiner) καί
κλίνεται ούτω· έν. iter, γ. itineiis, δ. itineri, αίτ. iter, άφ. itinere
πλ. όν. itinera, γ. itinerum, δ. καί άφ. itineribus.

$90. Β'. ^Ετερογενή (HeterOgenea) τά μεταβάλλοντα τό γένος
έν τω πληθυντικό, τινά δ1 έ'χουσι δύο γένη, οίον

Tartarus, άρσ., ό Τάρταρος, πληθ. Tartara, ούδ.
carpasus, θηλ. ή κάρπασος, » carpasa, «
cœlum, ούδ. ό ούρανο'ς, » cœli. άρσ.

frcnum, ούδ χαλινός, πληθ. frena καί freni,
rastrum, » δίκελλα » rastra » rasrti
iocus, άρσ. παιδιά, » ioca καί ioci

locus, άρσ. το'πος » loca τόποι καί loci χωρία έν βιβλίοις
sibilus, i » συριγμός » sibili καί sibila.

Σημ. Τό caepe κρο'μμυον καί gum 111 i κόμμι άπαντα καί caepa -ae θηλ. καί gum-
niis, is (θηλ.)

2. ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟΝ

- . ■ _ . ..· '·. : ... . ; ·'
Α'. Διαίοεσιο επιθέτων.

ο ~

$ 91. Τά επίθετα έν τή λατινική γλώσση, ώς καί έν τή ελληνική, είναι
τριχατά.ϊηκτα, δικατά. Ιηχτα καί μονοχαζά.Ιηχτα.

, ν ,

Α'. Καί τά μ/èv τρικατάληκτα λήγουσιν

1) είς us, a, urn- bonus, bona, bonum καλός, ή, ον.

2) είς er, a, um· liber, libera, liberum ελεύθερος, α, ον.

piger, pigra, pigrum οκνηρός, ά. όν.

3) είς ur, a, um· μοναδικόν τό satur, satura, saturum πλήρης.

4) είς er, is, e1' ταύτα είναι δέκα τρία"
acer, acris, acre, όξύς
alacer, alâcris, alacre ζωηρός
celer, celeris, celere ταχύς
ρ e cl e st er, - s tris, - s tr e πεζός
salûber,-bris,-bre υγιεινός
ter rester, -st ris, -stre χε ρσαΐος .
camp ester,-stris,-stre πεδινός.

1) Τα είς er, is, e προέκυψαν εξ επιθέτων είς ris ή eris δι' αποβολής τής καταλή-
ξεως is, έφυλά/Οη ό'μο_>ς αΰτη είς τά θηλ. καί είς τό ούδ. celeber (εκ τοΰ celeberis), ου
-ό θηλ. Celebris.

2) Τινές δεν συγκαταριθμουσι τό puter ένταϋθα, δεχόμενοι τούτου τύπον putris, tre.

eeleber, -bris, -b r e πε ρ ίφη μο ς
equester,- stris-stre ιππικός
paluster,-stris,-stre έλώδης
puter, putris, putre σαθρός''
silvester,-stris,stre έλώδης
volùcer,cris,cre πτερωτός.
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Σ η α α'. Τινά τών επιθέτων τούτων άπαντώσιν .ένίοτε καί δικατάληκτα εις ris (άρσ.
καί θηλ.), είς re (ούδ.), μάλιστα δέ-αρά ποιηταΐς annus salubris,-vir Celebris et
illustris· lugubris, funebris κτλ.

Σημ. β'. 'Ενταύθα ανήκουσι καί τά ονόματα τών μηνών είς er έν χρήσε*, ώς έπίθετα·
Iclus Septembres, libertati Decembris, Kalendae Décembres.
Β'. Τάδε δικατάληκτα. λήγουσιν

1) εις is (άρσ. καί θηλ.), e (ούδ.)· brevis, breve βραχύς.

2) » ior « » ius »· maior, mains μείζων(g 96).
Γ'. Τά δέ μ.ονοκατάληκτα έ'χουσι μίαν κατάληξιν διά τά 3 γένη είς

πάσας τας πτώσεις πλην τής αίτ. του ενικού καί τής ον. αίτ. καί κλ.
του ουδετέρου.

Τά μονοκατάληκτα εχουσιν εις την ονομ. i. ο υ ενικού π ο ικίλας καταλη -
ζεις' —S· (συμφώνου ηγουμένου μετά τήν άποβολην t ή cl), Χ (εκ τού

CS), Γ, ]·' (g 95, γ'καί 96). '

Β' Κλίσις έπιθέτων

$ 92. Τά έπίθετα. ώς προς την κλίσιν, συμφωνοϋσι πρός τά. ονόματα,
καί εχουσιν ώς εκείνα Λ'ο αριθμούς, τρία γένη, εζ -πτώσεις καί κλίνοντα»
μόνον κατά τάς τρεις πρώτας κλάσεις τών ονομάτων.

α . Έπίθετα της α καί β' κλίσεως.
^ 93. Τα κατά τήν α καί β' κλίσιν κλινόμενα έπίθετα είναι τά τρι-

κατάληκτα, τά λήγοντα είς US, a, Ulll,—er, a, Ulll,-ur, a, lllll (g

91,A , 1-—3)' κλίνονται δέ, ώς έν τή ελληνική τά είς ος. η (α), ήτοι το

μέν άρσ. καί ούδ. κατά ■ τήν β ' κλίσιν (κατά τά είς us, er, 11111, ούσια-
στικά), τό δέ θηλ. κατά τήν α'.

Ε ν ι κ b ς
ον. bonu-s bona bonu-m piger pigra pigru-m
γεν. bon-i bonae bon-i pigr-î pigrae pigr-i
δοτ. bono bonae bono pigro pigrae pigro
αίτ. bonu-m bona-m bon-uni pigru-m pigra-m pigru-m
κλ. bone bona bon-uni piger pigra pigru-m
άφ. bono bona bono pigro pigra pigro

Π λ η θ υ ν τ ι κ ο ς
ον. bon-i bonae bon-a· pigr-i pigr-ae pigra
γεν. bono-rum bona-rum bono-rum ρ i g r ο - r u m ρ i g r a- r u m pigro-rum
δοτ. bon-is bon-is bon-is pigr-is pigr-is pigr-is
αίτ. bono-s bona-s bon-a pigro-s pigra-s pigr-a
κλ. bon-i bonae bon-a pigr-i pigr-ae pigr-a
αφ. bon-is bon-is bon-is. pigr-is pigr-is pigr-is

Ι) Τά είς r καί 1 προέκυψαν έξ ά—οβολής του τελικού ç.
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Ε ν ι κ ο ς Π λ η θ υ ν τ ι κ ο ς

ον. liber libera liberum liberi liberae libera
γεν liberi liberae liberi libero-rum libera-rum libero-rum
δοτ . libero liberae libero liberis liberis liberis
αίτ . liber uni liber am liberum liberos libéras libera
κλ. liber libera liberum liberi liberae libera
αφ. libero libera libero liberis liberis liberis

Ούτω κλίνονται

α' Κατά τό bonus καί πολλά άλλα
amicus, arnica, amicum φίλος
angustus,-a,-um στενός
alius, alta, al turn υψηλός
carus, cava, carum προσφιλής
cavus. cava, cavum κοίλος
densus, den sa, densum πυκνός
certus, certa, oertum βέβαιος
clarus, clara, clarum κλεινός
f r i gi d u s, - a, - u m Ψ υ χ ρ ό ς
laetus, laeta, laetum εΰθυμος
magnus, magna, magnum μέγας
malus, mala, malum κακός
novus, nova, novum νέος
nudus, nuda, nudum γυμνός
sanctus, sancta, sactum ιερός
plenus, plena, plenum πλήρης
purus, pura, pu rum καθαρός
varius,-ia,um ποικίλος

καί αί μετο/αί είς us, a, um", ώς
amatus, a, um ήγα-ημένος
amaturus, a, um άγαπήσων
am an dus, a, um άγαπητέος

Σημ. Τό dexter δεξιός έχει dextera

β' Κατά τό piger καί πολλά άλλα
creber, crebra, crebrum πυκνός
integer, intégra, integrum άκέραιος
niger, nigra, nigrum μέλας
pulcher, pulchra, pulchrum ωραίος
ruber, rubra, rubrum ερυθρός
sacer, sacra, sacrum ιερός
taeter, taetra, taetrum βδελυρός

Τών εις er φυλάττουσι τό e, κλινό-
μενα κατά το liber μόνον τά·
asper, aspera, asperum τραχύς
lacer, lacera, lacerum λακερός-
liber, -era, -erum έλεύθερος
miser, misera, miserum άθλιος
prosper, prospéra, prosperum άτυχής
tener, tenera, tenerum τρυφερός
alter, altera, alterum έτερος
καί τά είς fer καί ger σύνθετα έπίθετα έκ

τού fero καί gero, 1
frugifer, fera, -ferum καρποφόρος
armiger, -géra, -gerum οπλοφόρος
pestifer,-fera,-ferum φθοροποιός
signifer,-fera,-ferum άστερόεις
corniger, -géra, -gerum κερατοφόρος.
καί dextra, dexterum καί dextrum.

β' 'Επίθετα της γ' κλίσεως.

% 94. Τά θετικά, επίθετα, τά κατά τήν γ' κλίσιν κλινόμενα είναι τ α
τ ρ ικατ άληκτα; είς er, is, e, καί πάντα τα δικατάληκτα καί τα ρ.ονο-
κατάληκτα2.

1) Τά εξής λήγουσιν είς fer καί ger, αλλ' άπλα όντα συγκόπτουσι τό e- vaper πανούρ-
γος, niger μέλας, aeger άρρωστος, piger οκνηρός, integer άκέρα-.ος.

2) Τά επίθετα ταύτα, ώς καί αί είς ans καί ens μετο/αί, προέκυψαν έξ αρχαίου θέμα-
τος φωνηεντολήκτου είς i καί τό τελικόν φωνήεν άπεβλήθη εΐ'ς τινας πτιόσεις (§ 94,γ')' έφυ-
λάχΟη μεν είς τό prudenti-a, prudenti-um, άπεβλήθη δε εις τό sonantum, fugi-
entum (Κάττουλος), parentum (Όράτ.), amantuni (Τερέντιος).
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$ 95. Α\ Τών κατά τήν γ κλ. κλινομένων τα τρικατάληκτα εις er,
ÏS, Θ, τά δικατάληκτα εις IS, θ καί τα ©ωνήεντόληκτα μονοκατάληκτα
έ'χουσι τήν άφ. του ενικού εις i" brevi

τήν όνομ., αίτ. του πληθ. ουδετέρου είς ia' brevi-a
καί τήν γεν. πληθ. είς i-um- brevi-um:

Κατά τον κανόνα τούτον κλίνονται
α'.) Τά 13 τ ρ ικατάληκτα είς er, is, e (§ 91, A',4)"

ov. acer
γεν. acr-is
δοτ. acr-i
αίτ. acr-em
κλ. acer
άφ. acrï

Ενικός.

acri-s acre
διά τα 3 νένη

ι

» )>
acre-m acre
acri-s acre
διά τά 3 γένη

Πληθυντικός.

acr-es acr-es

acri-um
acrï-bus
acr-es
acr- es
acrï-b us

διά τά

»

ac-res
acr-es

διά τά

acr-ia

3 γένη
«

acri-a
a cri-a
3 γένη

Σηα. Celer, celeris. celere σχηματίζει κανονικώς τήν χψ. celeri. τήν ον. πλ.
τοϋ οϋο. celeria* άντί celerium ε/ει γεν. πλ. celerum. Έν τή συνΟε'σει tribunu.s
celerum το celerum λαμβάνεται ουσιαστικώς. Τα έξ επιθέτων κύρια έχουσιν αφαιρ.
dç e (§ 96. σημ. β').

β .) Τά δικατάληκτα, τά έχοντα θέμα φωνηεντόληκτον' τοιαύτα
λήγοντα είς is, e (g ΘΙ,Β',Ι).

Πληθυντικός.

αρσ. καί θηλ. ουδ.

τα

ον.

γεν.

δοτ.

αίτ.

κλ.

άφ.

Ενικός,
αρσ. καί θηλ. οΰο.

brevi-s " breve

brev-is διά τά 3 γένη

brev-i
breve-m
brevi-s

»

breve
breve

brev-es
brevi-um
brevi-bus
brev-es

brevi διά τά 3 γένη
Ούτω κλίνονται καί τά

'-es
brevi - bus

brevi-a
διά τά 3 γένη

brevi-a
brevi-a
διά τά 3 γένη

d ocil is, docile. , εύδίδακτ ος. foi'tis, forte άνδρεϊος.
crudëiis, crudele ώμός, inermis, inerme άοπλος,
gravis, grave βαρύς, host is, lioste εχθρός,
leuis, lene πράος. fidë lis, fidèle πιστός,
ο m ni s, ornne πάς. s ub li mis, sublime μετέωρος,
dulcis, d ul ce γλυκύς. util is, utile χρήσιμ.ος,
facilis, facile εύκολος, amabilis. amabile άγαπητός
Σχημάτισον τά fortis vir, breve carmen, grave bellum,
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γ ) Τά. μ.ο ν ο κατ άληκτα, τα έχοντα θεμ.α φωνηεντόληκτον είς 1 '

Ενικός,
αρσ. καί θηλ. ούδ.

όν. Ρ Γ ud en-S δια τά 3 γένη
γεν. prudent-is ». »
δοτ. prudent-i » »

αίτ. prudent-em prudens

κλ. pruden-s
άφ. prudent-i

διά τ ά. 3 γένη

Πληθυντικός.

άρσ. καί θηλ. ουδ.

pru dent-es prucî enti-a

prndenti-um διά τά 3 γένη
prudent!-bu s » »

prud ent-es ρ rud enti-a

ρ r u d e n t - e s ρ r u d e n t i - a

prildenti-bIIS διά τά 3 γένη

Ούτω κλίνονται και τά
costans, -antis σταθερός misericors, -rdis ελεήμων inendax, -acis ψευδής
vehemcns.' -entis σφοδρός dives -itis πλούσιος I'allax, -acis απατηλός

prudens, -entis φρόνιμος velox, -ocis ταχύς l'elix, icis ευτυχής

eonoors, -rdis όμοφρων atrox, -ocis σκληρός simplex, -icis απλούς

discors, -rdis διάφωνος audax, -acis τολμηρός iners, -tis νωθρός

$ 96. Β'. Τά συγκριτικά καί τά θετικά μ ο ν ο κ ατά λη κ τ α, τά έχοντα
θέμ,α λήγον είς έν σύμ.φωνον. έ'χουσι τήν άφ.τοΰ ένικ. είς Q' maiOrC

όν. καί αίτ.πλ. ούδ. είς a-

και γεν.

Έν. όν. m ai or

γεν

δοτ. maior-î
m ai or-em
m ai or

αιτ
κλ.
ά.ο.
όν.

mams
maioi'-is διά τά 3 γένη

))

maius
maiu s

maiore1

1 διά τά 3 γένη
Πλ. όν. maior-es maior-a

maior-lim διά τά 3 γένη
maior-bus »
maior-és maior-a
maior-es maior-a

maior-ibusSiàt τά 3 γένη
Κατά τό maiOI', mai lis πάντα τά συγκριτικά'
Σημ. Τό ούδε'τερον τοΰ plures είναι plura, αλλά γεν. plurium, έξ αρχαίου θέ-
ματος είς i (pluri), έτι -/.αί τοΰ complures, complura, complurium.

i

δοτ.
αίτ.
κλ.
άφ.

-λ. είς

vêtus

veter-is

veter-i

vêtus

vêtus

vetere

veter-es

veter- uni

veter-ibus

veter-es

veter-es

veter-ibus

maiora
uni· maiorum.

vetera
διά τά. 3 γένη
ο »

veter-a
veter-a

διά τά 3 γένη

1) eH αφ. τών συγκριτικών είναι γενικώς είς e καί όχι είς i α—ό τών προίτων χρόνων
τής κτίσεως τής Ρώμης μέχρι τέλους τής κλασσικής έποχής- minore, maiore, άπό δε
τοΰ Λουκανοΰ εισήχθη καί ή είς i' maiori. ΙΙαρά Κικέρωνι άπαντα ή αφ. είς i είς τά
εξής· graviori, t'irmiori, maiori, minori, supcriori, ineliori, priori ΙΙαρά Κορ-
νήλιο) maiori, παρά Ιναίσαρι maiori, superiori· παρά Αιβίω inclementiori, priori
(καί priore), acriori, ulteriori, maiori, παρά Ούάρρωνι priori, sublimiori,
molliori,
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Ινατά. τό vêtus καί τά.·
sospes, -itis σώος compos, -otis εγκρατής pubes, -eris έφηβος

impos, -otis ακρατής praeceps, -itis ορμητικός in ops. -opis άπορος

superstes,-itis επιζών dives, -itis πλούσιος partieeps, -cipis μέτοχος

memor, -oris μνήμονα immemor, -oris άμνη'μων degener, -eris αγενής
senex, senis γέρων caelebs, -libis άγαμος . vigil,-ilis άγρυπνος (ώς έπίΟ.

λέγεται vigilans).

τάδε pauper,-eris πένης, deses,-idis αργός καί pj'iliceps,-cipis άρχων άνευ ούδ. πλ.

g 97. Παρατηρήσεις επί τών επιθέτων τής γ' κλίσεως.

Σημ. α'. Επικρατέστερος είναι ό τύπος τής άφαιρ. του" ενικού" εις i είς τό par καί
memor, inops, supplex* inopi, supplici, pari, memori.

Σημ. β'. 'Επίθετα τινα έχοντα θέμα εις i έχουσι τήν άφαιρ. είς e* simplex, sim-
plicia, simplice.

Τό locuples έχει τους εξής τύπους· locupletia (ούδ. πλ.), γεν. -ium καί -urn,
άφαιρ. -te καί -ti.

Σημ. α . Ουδέτερον πληθυντικόν έχουσι τά πλείστα τών μονοκαταλήκτων επιθέτων καί
μάλιστα τά λήγοντα έν τή όνομ. είς ns, rs, Χ, as" έτι δε καί τά par ί'σος, anceps άμφι-
κέφαλος, praeceps, locuples πλούσιος, uber άφθονος, vêtus. Τά άλλα τά αναφερόμενα
είς πρόσωπα (pauper, memor κτλ.) πολυ σπανίως εχουσιν ούδέτερον (ενικ ή πληθ.)'

α ) Ai μέτοχαί είς ans καί ens κλίνονται κατά τά φωνηεντόκλητα θέ-
ματα καί εχουσιν, ώς τά επίθετα, άφαιρ. του ένικου είς 1, όταν κείνται
ώς έπίθετα, είς e δέ, όταν κείνται ώς ουσιαστικά ή καθ' αυτό μετοχαί'
a sapienti vïro υπό σοφού άνδρός

a sapiente υπό σοφού

Tarquinio regnante Ταρκινίου βασιλεύοντος

Σημειωσαι τό in continent! (ενν. terra).

'Ομοίως έχουσι τήν γεν πληθ. είς Ulll, όταν λαμβάνωνται ουσιαστι-
κώς" παρ1 Όοατ. gerentllm καί receiltuill κατ" άναλογίαν του clîeil-
tlim, ο είναι ούσιαστικόν.

Σημ. Τό animans, γεν. -antis άπαντα ότε μεν άρσ., ότέ δέ θηλ., έχει δε καί τύπον
ούδ. είς τά πλ. είς ia- animantia.

β ) Τά ούσιαστικώς λαμβανόμενα έπίθετα είς is καί ΟΓ κλίνονται κατά
τά έπίθετα καί έ'χουσι τήν άφ. του ένικου είς i'

aequalis,-is άρσ. ήλικιώτης familiaris-—is άρσ. οικείος
annalis,-is » (ένν. liber) natalis,-is « (ένν. dies)

τά χρονικά [γενέθλιος ημέρα.

001isularis,-is ύπατικός

Ι) 'Απαντά· depositum sospes (Ίουβεν.), ingenium inquies, supplicibus yo-
tis, divitibus pomis κτλ.
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Ούτω καί τα (Ληνών ονόματα, εννοουμένου τού meilSIS
Aprilis,-is, άφ. i, άρσ. December (ένν. is άρσ.). άφ. bri

Σημ. α'. Aedilis, is άρσ.. ε/ει άφ. aeclile, juveilis νέος, άφ -ne.

tri rem is (ένν navis), is θηλ. ε/ει triremi καί trireme.
Σηι/.. S'· Τά επίθετα, γινόμενα κύρια ονόματα εχουσι τήν άφ. εις e* Juvenalis,-le,
Laterensis,-se. Martialis,-le, Felix,-ce, Celer,-re, Constans.-nte.

Σημ. γ'. Τά εθνικά είς as, alis καί is. itis εχουσι τήν άφαιρ. συνήθως είς i- in (agTO)
Arpinati έν τω άγρώ των Άρπινατών. αλλ' ώς πρόσωπον εις e* ab (homine) Arpi-
nate υπό τίνος Άρπινάτου. Περί τής γεν. πληθ. τούτων προ. (33,γ').

g 98. Ιΐρος άσκησιν κλίνονται ενταύθα επίθετα μετά ουσιαστικών.
Τα επίθετα, καί αί μέτοχαί συμφωνούσι προς τα ουσιαστικά κατά γένος,
αριθμόν καίπτώσιν.

1) Έπίθετον τρικατάλη κτον μετά Ένι . ουσιαστικών κός
ον. bonus puer bona mater bonum opus
γεν . boni pueri bonae m atris boni operis
όοτ . bono puero bonae m at ri bono operi
αίτ . bonum puerum bon am in at rem bonum opus
κλ. bone puer bona mater bonum opus
άφ. bono puero bona m at re bono ope re

Πληθυντικός
ον. boni pueri bonae m a très bona opera
γεν, . bonorum puero rum bonarum matrum bonorum ope rum
όοτ . bonis pueri s bonis matribus bonis operibus
αίτ . bonos pueros bon as maires bona opera
κλ. boni pueri bonae maires bona opera
αφ. bonis pueri s bonis matribus bonis operibus

Ούτω κλίνονται καί τα

frater amatus, soi·or am at a, genus amatum

poeta laudandus, ars laudanda, carmen laudandum.

2) Έπίθετον δικατάληκτον μ,ετά ουσιαστικών.

Ενικός

OV. campus viridis area viridis gramen viride
γεν. campi viridis areae viridis graminis viridis
όοτ. cam ρ ο viridi areae viridi g rami ni viridi
αίτ. campum viridem are am viridem gramen viride
κλ. campe viridis area viridis gramen viride
αφ. cam ρ ο viridi area viridi gram i ne viridi

Πληθυντικός
ον. campi vi rides areae virides grainina viridi a
γεν. camporum viriclium are arum viridi urn gram in um viridi um
όοτ. campis viridibus areis vi ridibus graminibus s viridibus
αίτ. campos virides areas virides gram in a - viridi a
κλ. campi virides areae virides gramina viridia
άφ. campis viridibus areis \'iridibus graminibus viridibus
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3) Έπίθετον μονοκατ άληκτον μετά ουσιαστικών.
Ενικός

ov. auclax vir audax femina audax animal
γεν . audacis viri audacis feminae audacis an im all s
δο·: audaci viro audaci feminae audaci animali
αίτ . audacem virum audacem feminam audax animal
κλ. audax vir audax femina audax animal
άφ. audaci viro audaci femina audaci animali

Πληθυντικός
όν. audaces viri audaces feminae audaci a animalia
γεν . audaci um viro rum audaci um feminarum audaci um animalium
οοτ . audacibus viri s audacibus feminis audacibus animal ib us
αίτ . audaces viros audaces feminas audaci a animalia
κλ. audaces viri audaces feminae audaci a animalia
am. audacibus vi ris audacibus feminibus audacibus animalibus

Ύ- Ανωμαλία επιθέτων
g 99. A*. Έλλεπ«5 (defectiva).
1) ΈΜΙιπή κατά πτώσεις, (clefectiva casibus) ελλείπει ή έν. ov. τού

seminëcis (seminex) ήμιθνής- -ό exspers καί semis1 έ'χουσι μόνον
όνομ. του ενικού- ελλείπει ή όνομ. του άρσ. τών luclïcra, ludicrum παι-
γνιώδης (luclicrus), cetera, ceterum, έτερος (ceterus ή ceter).

macte (ένικ.) άπαντα μόνον είς τήν κλητ. αλλ ήνωμένον ώς έπίθ. ά-
κλιτον2, μετά τών προστακτ. esto, este, estote' macti πληθ. είναι
τύπος αμφίβολος.

2) Έ2Λυτή κατά αριθμόν (def. numéro).

Πληθυντικά μόνον είναι τά.· pauci ολίγοι, plerïque. plerae-que
pleraque πλείστοι3.

g J 00. Β'. "Ακλιτ* (indeclinabilia) είναι τχ- nequam ούτι-
δανός4, frugi σώφρων (ώς δοτ. του friix), καί τα prsestO (επίρρημα)
(είς τήν φράσιν prsestO Slim έ'τοιμός είμι) (μετά του esse καί habere)
liecesse άναγκαΐον Opus χρεία (μόνον έν συντάξει μετά τού esse), έτι
τό damnas, μόνον είς δικαστικας εκφράσεις- damnas estO ή Simto).

1) Λέγεται* unciae sex semis=l '?2 ουγκιάς.

2) macte nova virtu te, puer (Βιργ. Λίν. 9,61).—-iuberem te macte virtute
esse (Λιβ. 3,22), macte virtute esse (Λιβ. 7,36).

3) Ό Σαλλούστιος έχε: pleraque inventus, nobilitas τό πλείστον τής νεότητος,
τών ευγενών, plerumque exercitum (αίτ. πλείστον στρατόν καί plerumque (ουδ )
πλείστον μέρος" τούτου ελλείπει καί ή γεν. πληθ. αναπληρούμενη διά τής τού plurini"
οί ον pi uri m ο rum, -arum, -orum.

4) ab hominibus nequam inductus (Κικ.), vox blanda et nequam (Ίουβ.).
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g 101. Γ'. ΜϊΧεονά,ζοντα. (abundantia) είναι τά επίθετα, τά
έχοντα δύο τύπους, ών ό είς είναι πάντοτε εις US καί συχνότερος είς τούς
αρχαίους συγγραφείς.

ι ι r

ά.) επίθετα είς US, a, Ulll
acclïvus, a, uni ]

τ i- r σπανιωτερον

declivus, a, um ■ , r
proclïvus, a, uni )
exanimus, a, um σπαν. άντί
semianimus, a, uni
unanimus, a, um
a, um
a, um
a, um
a , um

a, uni (σπαν,)

gracilus.

liilârus

imbecillus,

imberbus,

inermus,

καί is, e

acclivis Θ άνάντης
declivis, θ κατάντης
proclivis e επιρρεπής,
exanimis, e άψυχος
semianimis, e ήμιθνής
unanimis, e όμόφοων
gracilis, e ισχνός
ilaris, e (συνηθέστ.) ιλαρός
imbecillis, e (σπαν.) άσθενής
imberbis, e άγένειος
inermis, e άοπλος

β'.) είς US καί είς es καί συνηθέστερον είς entus, a, Ulll

man su et us, a, uni
op o lent u s, a, um
viol entus, a, um
semisoninus, a, um
inquietus, a, um
perpetuus, a, um καίένίοτί

mansues, etis χειροήθης
opulens, -ntis εύπορος, πλούσιος
violens, -litis βίαιος
semisomnis, e ήμίϋπνος
inquies άνήσυχος
perpes, etis διηνεκής.

g 102. Τοϋ dives, γεν. divitis άπαντα καί άλλος τύπος γεν. ditis.
άφ. dite, ούδ. πλ ditia* dis (σπάνιος έν τή όνομ.) άρσ., θηλ. ούδ.

Γ'. Σύγκριαις τών επιθέτων!

g 103. Βαθμοί τής συγκρίσεως (gradus COmparatlOnis), ώς έν τη
έλληνική, είναι τρεις' θεηκος (gracilis positivus) συγκριτικός(gradllS
comparativus), καί ύπερθετικός (gracilis superlativus).

Σημ. ©ετικου' [Βαθμού είναι τά έπίθετα καί άί έπιθετικώς λαμβανο'μεναι μετοχαί.

g 104. Καταλήξεις του μεν συγκριτικού είναι ή ior 1 (τή έλληνική

1) Ό αρχικός τύπος του συγκριτικού είναι ios διά τά 3 γένη, έκ δέ τής ÏOS μεταβολή
του s είς r προέκυψεν ή ΪΟΓ, ή ης ήτο κοινή διά τά τρία γένη, διότι έληγε senatus
consultum prior, bellum punicum posterior, άλλ' ή διάκρισις τής ior διά τά
άρσ. καί θηλ. καί ÏUS διά τά ουδ. δεν είναι ά ρ χα ία" ύστερον παρά κλασσικοΐς ό μεν είς
ΪΟΓ έμεινε διά τά άρσ., θηλ. καί διά τά ούδ. έγεινεν -ius διατηρηΟέντος του s, ίσως κατ'
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-ίων) διά τά άρσ. καί θηλ., -ills δι* τά ουδέτερα, του δε υπερθετικού
έπικρατεστέοα ή is -silYLtlS, -a, -11111.

Ση α. ΓΙρος σχηματισμό ν τοΰ υπερθετικού" ύπάρχουσι δύο έτι καταλήξεις"

1) Ή mus αρχαιότερα καί απλουστέρα, άπαντα εις τά supre-mus, plur-i-mus
(άντί plusi-mus), min-i-mus καί άλλα (§ 108).

2) Ή timus, ήτις διεσοίθη έν τισιν υπερθετικούς (op-timus, ul-timus, in-timus)
καί έν τισιν άλλοις, α άπέβαλον τήν τοΰ υπερθετικοΰ σημασίαν mari-timus, legi-timus
fini-timus· έκ ταύτης μεταβολή, τοΰ άρκτικοΰ t είς s προέκυψεν ή simus, ήτις άπαντα
έν τοις pes-simus (έκ τοΰ pest-is, pes-timus), maximus (άντί mag-simus), pro-
ximus (άντί prop-simus, έξ ου proc-simus)2' έκ τής timus ή simus δέ κατ' άφο-
μοίωσιν τοΰ t ή S είς r ή 1, δταν ή ρίζα πραγματικώς ή μεταβεβλημένη λήγη είς Γ ή 1
προέκυψεν ή rimus καί limus* piger-rimus άντί piger-timus, faeil-limus άντί fa-
oil-timus (§ 106,β')· έκ τής simus έγένετο δι' έπεκτάσεως is-sillius3, άρχικώς is-ti-
mus· ή is-simus έγένετο είτα καί ή έπικρατεστέρα καί συνηθεστέρα.

$ 105. Τά παραθετικά σχηματίζονται άπό του θέμ,ατος τού θετικού
επιθέτου έπισυναπτομένων τών οικείων καταλήξεων. Εάν δέ τό θέμ.α
λήγη είς φωνήεν, αποβάλλεται τούτο.

longus μακρός (0. longo) longior,-ius - long-issimus, a, um

audax τολμηρός (θ. audac) audac-ior,ius audac-issimus, a, um

utilis ώφέλιμος (Θ. utili-) util -ior,ius util-issimus, a, um

£ 106. Ιίαρατηρήσεις έπι τού σχημ.ατισμ.ού τών παραθετικών.
ά. Τά είς -dicilS, -licus, -volus σύνθετα επίθετα σχημ.ατίζουσι
τους βαθμούς τής παραθέσεως έκ τής μ.ετοχής τού ένεστώτος είς eilS, εν
χρήσει ή άχρηστου'

maledicus κακολο'γος maledicent-ior, -ius maledicent-issimus,a,um

maleficus κακοποιός malefîcent-ior, -ius maleficent-issimus, a, um

Ούτω καί τά

beneficus ευεργέτης munificus φιλο'δωροβ benevolus ευμενής

magnificus μεγαλοπρεπής honorificus έντιμος malevolus δυσμενής.

καί τά έκ του video καί egeo σύνθετα' providus προορατικός. eg'Ο-
Ι 1 US (egens) ενδεής, provid-eiitior,-ius κτλ.

αναλογίαν τών όνομάτojv τής γ', κλ. είς ΟΓ, γεν. -oris (άρα. καί θηλ.) κ^ϊ είς US,
γεν. oris (ούδ.) corpus corporis καί ίχνος τι τής άρχαίας καταλήξεως τοΰ συγκριτικού"
απαντά εις τά υποκοριστικά τών συγκριτικών είς us-culus, durius-cullis. a. lllll.
grandius-culus, a, um.

2) Όπότε=όκο'τε· έκ Οέμ. όπ-=όκ, τό OC-ulus.

3) Ή προτασσομένη συλλαβή is προέκυψεν έκ τής συγκριτικής καταλήξεως ius=ios,
εξ ής is. δ;' ο τό mag-ius έγένετο magis πρός τήν is-simus παράοαλε τήν ίσ-τερος,
ίσ-τατος· άρπαγ-ίστερος, άρπαγ-ίσ-τατος.



— 107

γ'. τυπικο ν-3. ονομα επιθετον

79

β'. Ές επίθετα εις ills,

facilis, difficilis, similis, dissimilis, gracilis καί humilis

έ'τι δε χ. αί πάντα τα είς er σχημ.ατίζουσι τό μεν συγκριτικό ν κανονικώς,
τό δέ ύπερθετικόν προσλήψει της αρχαίας καταλήψεως -simus είς τό
είς 1 ή Γ λήγον θέμα" δτε to S άφομοιούμενον πρός τό προηγούμενο ν ]
κ.αί Γ της όνομ.αστ. τού άοσ γίνεται 1 καί Γ (§ 104, σημ.).

facilis εύκολος
difficilis δύσκολος
similis όμοιος
dissimilis ανόμοιος
gracilis ίσ/νός
humilis ταπεινός

piger οκνηρός (0. pigro),
liber ελεύθερος (0. libero-l
acer όξΰς (0. acri-)
oeler τα/ΰς (0. oeleri-)

facil-ior

difficil-ior

simil-ior

dissimil-ior

gracil-ior

humil-ior

pigr-ΊθΓ, -ius
liber-ior,-ius
acr-ior,-ius
celer-ior,-i us

facil-limus1
difficil-limus
simil-limus
dissimil-limiis
gracil-limus
humiUlimus.
piger-rimus, a, um
liber-rimus, a, um
acer-rimus, a, um
celer-rimus, a, um

Ινατά τα εις er σχηματίζουσι καί ταύτα τό ύπερθετικόν
maturus ώριμ,ος matur-rimus καί matur-issimus

vêtus (-ëris) παλαιός veter-rimus

nuperus νέος nuper-rimus

prosperus ευτυχής prosper-rimus (πρβλ. g 107)

Σημ. α'. Τά πλείστα τών είς -ilis σχηματίζουσι τό ύπερθετικόν κατά τόν γενικόν κα-
νόνα εις -is-simus- utilis utilissimus, ferlilis fertilissimus'.

Σηα. β'. Όσα τών er συγκόπτουσιν έν τή κλίσει τό e, εχουσι τοΰτο συγκεκομμε'νον καί
είς τό συγκριτικόν. miser, συγκ. miser-ior, άλλα pulcher, συγκ. pulchr-ior.

g 107. Άνώμ.αλος καί ελλιπής σύγκρισις.

α ) Πολλά έπίθετα. σχηματίζουσιν άνωμάλως τά παοαθετικά άπό οια-
οόρων θεμάτων.

(Πρβλ. g 104, σημ. Τ).

bonus αγαθός, καλός melior,-ius op-tïmus,a,um

malus κακός peior,-ius (pes-ior) pes-simus,a,um

magnus μέγας maior,-ius2 maximus,a,um

multus πολύς plures3 pluri-mus4

1) Έκ τούτου έπήλΟε σύγχυσις μετά τήν κλασσικήν έποχήν καί ελεγον gracillimus
πολύ σπανίως (Suet. Ner. 51)" utillimus.

2) Άντί mag-ior, mag-ius· εις δέ τό επίρρημα magis άντί magius άναφαίνεται μεν
τό g, άλλ' άπεοληΟη τό u.

3) Τό έπίρ. plus καί τό έπίΟ. plures είναι έσχηματισμε'να έκ τής αυτής οίζης, έξ ής
καί τό plenus καί τής καταλήξεως ios (ior), ius (ύπερΟ. plurimus (plos-simus).

4) Σημείωσα·, pleraéque, pléraque, γεν. plurimorum,-arum.
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μεροσ α'. τεχνολογικον

multi πολλοί plus, plura, γ.-ium, pluri-mus,a,um

parvus ολίγος, μικρός minor, minus1 mïni-mus,a, um

dives πλούσιος divitior καί ditior divitissimus

καί ditissimus
β ) Άνωμά.Ιως σχηματίζουσι τα παραθετικά των τά'
[de κατά (κακός)] deter-ior,-ius deter-rimus

frugi (άκλιτον)2 frugal-ior,-ius frugalissimus

sinister άριστερός sinister-ior sinisti-mus

dexter δεξιός dexter-ior dexti-mus

nequam ούτιδανός nequior,-ius nequissimus, a, um.

γ) Επίθετα τινα στερούνται συγκριτικούς υπερθετικού,
senex γέρων
iuvenis νέος
adolescens νέος
maturus ώριμος

vêtus παλαιός
nuperus νέος
prosperus ευτυχής
sacer ιερός
novus véoc

adolescent-ioi

άνευ συγκριτικού

senior άνευ υπερθετικού

iunior^Toûiuvenior) ι> » _

» »

maturrimus
ν et er rimus
nuper-rimus
pro sp er-rimu s
sacer-rimus'1
nov-issimus

i ι

$ 108. Άρχαιότεραι καταλήξεις είναι ή UlUS, tilllUS.
ά. ΤΙ mus επισυνάπτεται είς έπίθετα ολίγον έν χρήσει είς τό θετι-
κό ν ή είς προθέσεις, ση μαιν ούσας ,χρόνον ή τόπον (παοβ. καί τα 1111-

n-i-mus, plur-i-mus).

exterus ό έξω"·
inferus6 ό κάτω
posterns ύστερος

superus ό άνω

exter-ior
infer-ior
poster-ior

super-ior

extre-mus (άντί exter-mus)
inf-i-mus, καί -I m us
postre-mus (άντί poster-mus)
post-u-mus

supre-mus (άντί super-mus)
sum-mus (άντί sup-mus)

1) Έκ του min-ior, min-ius ή κατάληξις ior, ills έγε'νετο or, US' το συγκριτικόν
τούτο σχηαατισΟεν άνωμάλως έκτης αυτής οίζης του minuere έχει υπερΟ. min-imus.
ΎπερΟετικόν του parvus -αρά Λόυκρετίω (1,609) parvissimus.

2) Τό t'rugalis άχρηστον.

3) Άπαντα σπανιώτατα velerior καί vetestior (άρχαϊσμός).

4) 'Αλλά κα· sanctior. sanctissimus.

5) Τό θετικό ν άπαντα εις τό nationes exterae.

6) Το Οετικόν άπαντα είς τό mare inferum, mare supcrum καί inferi (di), su-
peri (di). Σημείωσα-, τό apud inferos^apà τοις εν "Αδου.
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β'. Ή timus αϋτη άπαντα είς τίνα υπερθετικά, ών τά θετικά άσυνήθη*
Ουτω καί (prae), prior ό πλησιαιτέρω pri-mus πρώτος

(citra) citer-ior ό εντός ci-timus ό έγγυτάτω

(intra), interior ό ένδοτε'ρω in-timus ό ένδοτάτω

(ul-tra), ulter-ior ό πέραν ul-timus ό έσχατος

(prope), prop-ior ό πλησιαιτέρω prox-imus ό πλησιαιτάτιο (§ 104,σημ.).

§ 109. Τά εις US έπίθετα φωνήεντος ηγουμένου σχηματίζουσι περι-
φραστικώς πρός αποφυγήν κακοφωνίας, τό μεν συγκριτικόν διά του llia-
gis μάλλον, τό δέ ύπερθετικόν διά του maxime μάλιστα,
idoneus έπιτήδειος magis idoneus maxime idoneus
dubius αμφίβολος magis dubius maxime clubius

arduus ανάντης magis arduus maxime arduus

άλλα κανονικώς σχηματίζουσι τά παραθετικά εις ΪΟΓ, ÎSSIITIUS τά*
antiquus αρχαίος. aequus ίσος iniquus άνισος

Σημείωσα-, τά συγκριτικά longuiquior,propinquior του longuiquus,propinquus,
καί τά υπερθετικά* exiguerimus (exiguus), strenuissimus (strenuus), egregiis-
simus (egregius), ωσαύτως καί piissilïius (pius) έπί Αυγούστου (Ινικ. Φιλ. 13, 19).

^ 110 ΓΙρός έπίτασιν τών βαθμών τής παραθέσεως καί έν τή λατινική προτίθενται μό-
ριά τινα ή επίθετα ποσότητος κατ' αφαιρετικήν (έν τή ελληνική κατά δοτ. ή αιτ.), τών μεν
θετικών τά· valde σφόδρα, imprimis er toîc; μάΛιστα, τών δέ συγκριτικών τά· etiam
È'n, (vel και, multo ποΙΛω, aliquanto τί, jrCjçj.facilius == έτι ευκολιότερον, τών δε
υπερθετικών τά" longe μακρω, (quam δσον, ώς, vel ώς οΤόν τε), facillimus πάνυ
εύκολώτατος.

;§ 111. ΙΙολλά επίθετα δεν επιδέχονται βαθμούς παραθέσεως*

ά) Τό μεν ένεκα της σημασίας αυτών, τοιαύτα τά σημαίνοντα ύλην, χρώμα, καταγωγήν,
χρονικήν ή τοπικήν σχέσιν* οίον ferreus σιδηρούς, albus λευκός 1, paternus πατρικο'ς,
hesternus -χθεσινός, VÎVUS ζωντανός, έτι δε τά υποκοριστικά' οϊον parvulus πάνυ
μικρός.

6') Τά σύνθετα εκ τών προθέσεων per, prie, οίον percommoclus λίαν κατάλ-
ληλος, prœgelidus λίαν ψυχρός, πλήν τού prreclarus υπέρλαμπρος (συγ. prteclarior,
ύπερΟ. prteclarissimus Κικέρ.).

β') ΙΙολλά σύνθετα εξουσιαστικών ή ρημάτων* οίον particeps μέτοχος, degener
ανάξιος, inops άπορος, πλήν τών συνθέτων άπό του ars, mens καί cor- οίον iners,
dernens, concors.

γ') Τά εις bilis πλήν του amabilis, mobilis, nobilis, καί πολλά έπίθετα είς icus,
ulus, aris, ilis, bundus καί àris καί μετά τής καταλήξεως atus ή i tu, έξ ουσιαστι-
κών, οίον modicus μέτριος, ωδικός, seclulus φιλόπονος, hostilis πολέμιος, consu-
laris υπατικός, barbatus γενειών, auritus ο'ιτώσεις. 'Εξαιρούνται τών είς ilis τά·
fragilis, partilis, liberalis, utilis.

ο') "Ανευ φανεοας αίτιας τά* aliïlUS τρόφιμος, caduclis εύ'πτωτος, calvus φαλα-
κρός, canus πολιός, férus άγριος, gnarus ειδήμων, merus άμικτος, memor μνή-
μων, par ίσος, impar περιττός, vagus πλανώμενος καί τινα άλλα.

Σχηματισμός επιρρημάτων έΗ επιθέτων.

g 112. α'. Άπό έπιθέτων καί μ,ετοχών τής β' κλίσεως σχηματίζονται
επιρρήματα μεταβολή τής καταλήξεως τής γεν. i είς ë: altus alti altë.

Κατά τόν αυτόν τρόπον σχηματίζονται καί τά υπερθετικά επιρρήματα

1) Άπαντα viridior. viridissimus καί τό συγκ. καί ύπερθ. εις τά candiclus, nigev
ruber.

Λ ΑΤΙ Ν. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ-Ε. Κ. ΚΟΦΙΝΙΩΤΟΥ 6
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έκ. τοΰ υπερθετικού επιθέτου, το δε συγκριτικό ν επίρρημα είναι τό αυτό
τω ούδετέρω συγκριτικώ επιθέτω.

doctus, docti docte σοφώς doctius doctissimë

miser, miseri miserè άθλίως mise nus mise rrimê

pulcher, pulchri pulchrê καλώς pulchrius pu! cher ri ni},
άλλ' έ'χουσι τό e βραχύ τα boilUS benè, mal LIS male.

Σημ. Βαθμό ν παραθέσεις λαμβάνουσι μόνον τά έξ επιθέτων παραγόμενα θετικά s m ο —
ρήματα. Ή σύγκρισι; τών επιρρημάτων ακολουθεί τήν τών επιθέτων τ. ε. όταν ή τών έπι-
Οέτων είναι ανώμαλο; ή ελλιπής (καθ' όλου ή έν μέρει) και ή τών επιρρημάτων είναι τοιαύτη.

$ 113. β'. Από επιθέτων τής γ', κλ. σχημ.ατίζονται έπιρρήμ.ατα,
εάν αντί τής καταλήψεως τής γεν. is επισυνάπτεται ή iter* τα δέ συγ-
κριτικά καί υπερθετικά σχημ.ατίζονται ώς καί τά έκ τής β'. κλίσεως,
acer, acris acr-iter δριμ.έως acrius acerrimë

oeler, celeris celer-iter ταχέως celerius celerrimê
i'ortis fort is fort-iter ισχυρώς fortius fortissimo

simplex simplicis simpJic-iler άπλώς simplicius simpficissimë

'Αλλά τά. ποό καταλήςεως τής γενικής is έχοντα t, έπισυνάπτουσι er
άν-ί τής καταλήξεως 1S'

priidens,prudent-is prude nt-erφρονίμ.ως prudent-ius prude ntissime
s oilers sollert-s sollert-er έντέχνως so//e t-ius solfertissime

violentas violent-er [1 ιαίως violentius rio/e ntissime

audax audac-is audact-er τολμ,ηρώς audacius audacissime.

Σημ. α'. Το ουδέτερον του ενικού τών είς is. e επιθέτων λαμβάνει επιρρηματικήν ση-
μασίαν difficile, sublime. Οΰτω prope εκ του αρχαίου propis έχει propter άντί
propiter.

Σημ. β'. Τό aliter έσχηματίσθη έκ τού alis και ουχί έκ τού alius.

$ 114. Άπαντώσιν ώς έπιρρήμ.ατα"

1) Ή αίτιατ. τού ενικού τών ουδετέρων

α') multum πολύ niniiim άγαν β') facile, non facile (άντί

paulnm ολίγον parum ολίγον τοΰ σπαν. difficiliter

ceterum τάλλα, άλλά - -καί difficLilter).

impiinë νηποινί.

2) Η άφαιρ. τοΰ ενικού τών ουδετέρων είς Ο (έκτος τοΰ citô)'
crebrô συνεχώς (crebrius, creberrime) rarô σπανίως
falsO ψευδώς serô βραδέως
ÎOrtuitô κατά τύχη ν SecrëtO κούφα
manifesto προδήλως subito αίφνης

nieritô (-issimo) άπροόπτως tutô (-ssilllô) ασφαλώς

neeessario έξ άνάγκης perpetuô συνεχώς

Από τίνων επιθέτων σχηματίζονται διπλά έπιρρήμ.ατα.
certô scio βεβαίως γινώσκω Ceitë SCÎO τουλάχιστον γινώσκω

verô άληθώς verë αληθώς
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Ση α. Καί τά recta (ένν. via) ευθύ, foris Ούρασι, alias (vias) άλλοτε, άλλος, foras
(forais) Ούραζε. partim άντί partem κατά αέρος, vicem (αίτ. ενικ.1, sponte κατά
τύχη ν.

3) Επιθέτων τινών τά επιρρήματα, έ'χουσι διάφορον σημ.ασίαν.
sanus υγιής sane^ λίαν, πολύ

planus όμαλος plane σαφώς

validus υγιής valide καί valde σφόδρα

$ 115. Άνωμάλως σχηματίζουσι τα παραθετικά τά"

bene
male

magnoperë
m ult u m
non multum

diu

saepe
mature

melius
peius
m agi s
plus
minus
diutius
saepius
maturius

optime
pessime
maxime
prurimum
minime
diutissimë
saepissimë

maturrimë καί maturissimë

prope
nuper
merito
satis

propius

άνευ συγκριτικού
»

satius

secus (με άρνησιν) nibilo setius=minus
άνευ θετικού OCIUS = celerius

proximë

nuperrimë

meritissimo

άνευ ύπερθετικοΰ

»

»

potissimum

» potius

» priu s primum

» deterius deterrime

Σημ. Tô magis επιτείνει επιρρήματα καί επίθετα· hoc magis admiror—hoc ma-
gis mirum est. To plus άπαντα ώς ουσιαστικόν καί έπίρρημα' plus temporis—
plus ή amplius ducenti.

$ 116. Ανωμάλως σχηματίζονται (πλήν έν τω προηγουμένω καί
τα έπόμενα"

firmïter (firmus) καί firme aliter (έκ του alis καί όχι

duriter (durus) καί dure έκ του (alius)

largïter (largus) καί large nequiter (nequani) άχρείως

humaniter (bumanus) καί -në obiter (obire) έν παρόδω.

"Αριθμητικά.

g 117. Τά αριθμητικά (numeralia) τής λατινικής γλώσσης είναι"
1. Άπόλ,υτα numeralia cardinalia

2.
3.

A

D.
6.

Τακτικά

Δια.', οετικά
»

'Επιρρήματα

Πολλαπλ,ασιαστικά

'Αναλογικά

ordinalia

distributiva

adverbia

multiplicativa

proportionalia.
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ΜΕΡΟΣ A . TEX Ν Ο AO ΓΙ ΚΟΝ

1 !

ανταποκρίνονται εις
1 I
9 II
3 III
4 IIII=IV
5 V
6 VI
7 VII
8 VIII
9 VIIII=IX
10 X
1J XI
12 XII
13 XIII
14 XIV
15 XV
16 XVI
17 XVII
18 XVIII
19 XIX
20 XX
30 XXX
40 XL
50 L
60 LX
70 LXX
50 LXXX
90 xc
100 c
200 cc
300 CGC
. 4 00 cccc
500 D ή ΙΟ
600 DC
700 DCC
800 DCCC
900 DCCCC
1000 Μ ή CIO
2000 MM
10000 CCIOO

το

Α'. 'Απόλυτα

quocl ? πόσοι ;

unus, una, unum
duo, duae, duo
très, tria
quattuor
quin que
sex

septem
octo
novem
decern
undecim
duodecim
tredecim
quattuordecim
quindecim

sedecim >) decern et sex
septendecim ή d. et septem
duodeviginti ή d. et octo
undeviginti ή d. et no vein
viginti
triginta
quadraginta ·
quinquaginta
sexaginta
septuaginta
octoginta
nonaginta
centum
ducenti, te, a
trecenti, se, a
quadringenti, ae, a,
quingenti, ae, a
sescenti, se, a
septingenti, se, a
octingenti, se, a,
nongenti, se, a
mille
duo milia
decern milia

g 118. Τά αριθμητικά τη ζ

li'. Τυπι/.ά.

quotus ? πόστος ;

primus, a, um
secundus, a, um si,
tertius, a, um
quartus, a, um
quintus κλ.
sextus »

septimus »
octavus »
nonus »

clecimus »
undecimus »
duodecimus »
tertius (a, um) decimus
quartus decimus
quintus decimus
sextus decimus
septimus decimus
d u ο d e vice simu s
undevicesimiis
vice simus
tricesimus
q u ad rage s im u s
quinquagesimus
sexagesimus
s ep t uagesimu s
octogesimus
nonagesimus
centesimus
< lucent esimus
trecentesimus
quadringentesim us
q uingentesimu s
sescentesimus
septingentesimus
octingentesimu s
nongentesimus
mill esimus
bis millesimus
decies millesimus



18

2. ονομα επιθετο ν

85

νχτινικής γλώσσης είναι
Γ'. Λιαιρετιχά.

ùodeni ? κατά -όσους ;

nguli, ae, a
ini, se, a
» jrni, ae, a
ikaterni κτλ.
fini
'eni

_ ipteni
ko ni
ôveni
éni

liideni
làodeni
erni déni
ikaterni déni
u ni déni
}ni déni
■epteni déni
•uodeviceni

Jii<!

eviceni

iceni
^jiceni
jàadrageni
uinquageni
ëxageni
ëptuageni
•jctogeni
lônageni
■ inteni
uceni
[•eceni
puadringeni
iiingeni
|sceni
eptingeni
ictingeni
•pngeni

milia
ina milia
lena milia

A'. Έπιρρ. αριθμητικά.

quoties ? -οσάκις ;

s em el άπαξ
bis δις
ter τρις

quater τετράκις κτλ.

quinquies

sexies

septies

octies

no vie s

decies

undecies

duodecies

ter decies

quater decies

quinquies decies

sexies decies

septies decies

octies decies

novies decies

vicies

tricies

quadragies

quinquagies

sexagies

septuagies

octogies

nonagies

centies

ducenties

trecenties

quaclringenties

quingenties

sescenties

septingenties

octigenties

nongenties

millies

bis millies

decies millies

'. Πολλαπλασιαστικά μόνον ταΰτα

ποσαπλους ;

simplex άπλους
duplex διπλούς
triplex τριπλούς
q α a d ru Ρ1 e Χ τ ε τ ρ α π λ ο υ ς
quincuplex πενταπλούς
septemplex έπταπλοΰς
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ον. un us una unum
γεν. unius
δοτ uni

αίτ. nnum unam unum
άφ. uno una uno

très tria (ούδ.)

fcrium

tribus

très tria

tribus

$ 119. Τών άϊζο.ίντων αριθμητικών κλίνονται
α') Τά unus, duo, très

β') Τα άπό του ducenti μέχρι του nongenti, α κλίνονται πληθυντικώς
γ') Τό milia (πληθ. του mille)-

duo δύο duae duo
duorum duarum duorum
duobus duabus duobus
duos (duo) duas duo
duobus dnâbus duobus
Tô ambo, ambce,=ajj.oo κλίνεται κατά τά dllO.

To mille έν μέν τώ ένικώ είναι έν χρήσει ώς άκλιτον έπίθετον έν δέ
τώ πληθ. ώς ουσιαστικό ν καί κλίνεται κατά τό mare (§ 68).

mille milites capti sunt 1000 στρατιώται συνελήφθησαν

tria milia militum capta sunt" 3000 » »

cum mille militibus μετά Ί000 στρατιωτών

cum tribus milibus militum μετά 3000 στρατιωτών.

Σηρ. To unus είναι έν χρήσει καί έν τώ πληθυντικοί ά) μετά ονομάτων, πληθυντικών
μόνον unae nuptiae εϊς γάμος, una castra έν στρατόπεδον, unae litterac* β') έπι-
0ετικός=3θ1ΐ = μόνοι· uni (soli) queri non audebant — uni Ubii legatos mise-
runt γ') =idem=ot αύτοί—Lacedaemonii unis moribus vivunt=-/.axà τους αυτούς
νόμους ζώσι- δ')=οί μέν (σπανιώτερον), uni — alteri=oi μέν—οί δέ. Uni Laeedaemonii,
Aeoles alteri=oi μέν Λ., οί δέ Αιολείς.

$ 1 20. Τα ταχτικά καί διαιρετικά κλίνονται όμ.αλώς ώς έπίθετα τρικα-

τάληκτα τής β κλίσεως. Τα διαιρετικά άπαντώσι μόνον είς τόν πληθ.

καί έχουσι πλήν του singuli τήν γεν. (άρσ. καί ούδ.) είς lim άντί Oruni"

binum,binarum, binum· ούτω terni, déni, γεν. ternum, denum*

f o s ae/ d u o d e nu m ρ e d u m.

$ 121. Τα ποΜΙιυΐ,Ιαααστιχά είναι μ. ο ν ο κ ατ άλη κτ α έπίθετα είς -plex.
γεν. plïcis καί κλίνονται κατά τήν γ κλίσιν.

$ 122. Τα άνα.Ιογικά είναι τοικατάληκτα έπίθετα είς US, a, Ulll.

$ 123. Παρατηρήσεις έπί τών αριθμητικών.

α') Τά απόλυτα άπό του 30—90 λήγουσιν είς ginta καί πρό τούτου παρεντίθεται a
πλήν του triginta καί octoginta. 'Από δέ του 100 καί εξής ληγουσιν είς centi μέν
ταύτα- ducenti, trecenti, sescenti, είς genti δέ τάλλα καί πρό τούτου παρεντίθεν-
ται in, πλήν του nongenti.

β') Τά τακτικά γίνονται έκ τών άπολύτων τά μέν άπό του 30—90 μεταβολή τής κατα-
λήξεως ginta καί gesimus, μόνον τό triginta έγένετο tricesimus, άπό δέ του 100
καί εξής γίνεται μεταβολή του centi είς centesimus καί του genti είς gentesimus.

γ') Τά διαιρετικά γίνονται έκ τών τακτικών μεταβολή τής καταλήξεως esimus καί en-
tesimus είς eni1.

1) 'Από ιών διαιρετικών παράγονται έπίθετα είς arius δηλούντα τόν αριθμόν τών με-
ρών καί πραγμάτων- senarius, denarius (nummus), milliarius,
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ο ) Τά αριθμητικά επιρρήματα πλην τών τεσσάρων πρώτων πάντα λήγουσιν είς ies κ αϊ
γίνονται έκ τών απολύτων μεταβολή του ginta είς gies, πλήν τοΰ vicies καί tricies,
ε') Εις τά απόλυτα αριθμητικά μέχρι του 20 ό μικρότερος έπεται μετά του et—καί, ή
προηγείται άνευ τοΰ et έν ml ι α λέξει. 'Από δε του 21—99 ό μικρότερος προτάσσεται συν-
δεόμενος δια τοϋ" et ή επιτάσσεται άνευ του et, οίον unus et viginti ή viginti unus.
una et viginti navés = 21 πλοία unura et viginti milia=21000
unam et viginti naves unumet viginti milia

unius et viginti navium unius st viginti milium

uni et viginti navibus uni et viginti milibus

una et viginti navibus uno et viginti milibus

'Από δέ τ-ου 100 και εξής τίθεται καί παραλείπεται ό et, τοΰ μικροτέρου έπιτασσομενου
πάντοτε, οίον centum viginti ή centum et viginti, centum viginti unus.

3300 tria milia (et) trecenti milites capli sunt.

3300 tria milia militum et trecenti capti sunt.
Σημ.. Τό δις περισσότερον λέγεται" alterum tantum· τό επτα φοράς περισσότερον
λέγεται· septum tantum.

ς') Είς τά τακτικά αριθμητικά άπό μεν τοΰ 13—20 ό μικρότερος προτάσσεται άνευ του
et, ή επιτάσσεται μετά του et·, οίον tertius decimus ή clecimus et tertius. Τά δέ
άπό τοΰ 20 καί εξής συνδέονται ώς τά απόλυτα, οίον vicesimus primus ή primus et
vicesimus Άντί του primus συνηθέστερον τό unus, οΤον 21ος unus et vicesimus
(ουχί vicesimus unus), ένθα τό unus κλίνεται. Καί άντί secundus συνηθέστερον
alter, οίον 22ος alter et vicesimus ή vicesimus alter (σπανιώτερον duo et vi-
cesimus τοΰ duo μένοντος άκλιτου).

ζ') Ο'- άριθμοί 8 καί 9 μετά δεκάδος εκφράζοντα·.,συνήθως οι' αφαιρέσεως* 28 duode-
triginta, 29 undetriginta, 98 duodecentum παρά τω nonaginta ocLo, 99 un-
deceritum παρά τώ nonaginta noveni" 1 (Ωσαύτως καί επί τών τακτικών οίον
duodetricemus, undetricemus (έν τούτοις τό duo μένει άκλιτον).

η') Προς δη'λωσιν τοΰ αριθμοΰ τοΰ πλήθους είς ό ανήκει πρόσωπον τι ή πράγμα μεταχει-
ρίζονται έπίθετον είς anus, παραγόμενον άπό αριθμητικού αυτών miles secumdanus,
στρατιοίτης τής 2 λεγεώνος, t'ebris tertiana πυρετός τριήμερος.

θ') Οί Λατίνοι πρός δη'λωσιν τών αριθμών μετεχειρίζοντο γεωμετρικά τινα σχήματα
(1 Χ V L Ώ), λαβόντα ύστερον μορφήν γραμμάτων. 1=1, V=5, Χ— 10, L=50, G=100,
D (ID)=500, CIO (M)=1000. 'Εκ τούτων· γράφονται οί άλλοι άριθμοί κατά τόν επόμενον
κανόνα' αικρότερος άριθαός προτιθέμενος μεγαλειτέρου αφαιρείται, επιτασσόμενος δέ προσ-
τίθεται· οίον IV=4, VI =6, ΙΧ=9, XI—11, XL=40, LX=60, XCIX=99.

Είς τό ΙΟ=500 παν έπιτασσόμενον C άπεστ ραμμένο ν δεκαπλασιάζει τούτο, (ώς τό Άρα-
βικόν 0)· οίον 100=500, 1000=5000. Ό άριθμός διπλασιάζεται, όταν έκ τών άριστε,
ρών τής γραμμής τεθωσι τόσα Q, όσα καί έκ τών δεξιών ταύτης, οίον ]Ο=500 καί ClD=

1000, 100 5000 καί ccioo=ioooo.

$ 124. Χρτ,σις τών άριθμν,τικών.
ά) Ή χρονολογία εκφράζεται δια τών τακτικών" οίον quota hora est ? hora quinta
audita est-ante diem tertium·—l892=anno millesimo octigentisimo nona-
gesimo altero post Christum natum.

1) 'Εν τή ελληνική διά του" δυεΐν δεόντοιν, ενός δέοντος" δυείν δεόντοιν είκοσι (=18),
ενός δέοντος είκοσι (=19).
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β') Τα διαιρετικά είναι έν χρήσει μετά ονομάτων, ά όντα pluralia tantum, εχουσι
σηαασίαν Ινικου οίον (binae litterae-bina castra, trinae catenae).

γ') Τά πολλαπλασιαστικά έπιρρήματα μετά τίνος διαιρετικού αριθμητικού δηλοΰσι πολ-
λαπλασιασμόν, οίον

quot sunt bis bina πόσα είναι 2X2 ;

bis bina sunt quattuor 2χ2 είναι Α

bis terna sunt sex 2X3 είναι 6

ter septena sunt unum et viginti 3χ7 είναι 21
ο') ΓΙαρά τω sestetrius, σηστε'ρτιος, όπερ είναι μικρόν ρωμαΐκόν νόμισμα τ. ε. 2 '/2
του άσσαρίου (semis tertius τρίτον ήμιασσάριον) γραφόμενον HS ή IIS προελθόν έκ συγ-
κοπής του II δύο καί semis ήμισυ), τίθεται αριθμητικόν τακτικόν ή διαιρετικόν. Παρά τω
IIS sestertia, όπερ δηλοί άθροισμα 1000 σηστερτίων τίθεται άριθμητικόν τακτικόν ή διαι-
ρετικόν. Παρά τω I IS sestertia, όπερ οηλοΐ άθροισμα 1000 σηστερτίων τίθεται άριθμη-
τικόν διαιρετικόν· bina sestertia. Πατά δε τω sestertium (γ. ούδ. i), όπερ δηλοΐ ά-
θροισμα 100,000 (centena milia) συστερτίων τίθεται επίρρημα άριθμητικόν, οίον decies
HS, vicies IIS, tricies IIS δηλ. ΙΟ/.'.ς, 20κ-.ς, 30κις, σηστε'ρτιον τ. έ. εν (δύο, τρία)
εκατομμύριον σηστε'ρτιον είναι δε τό sestertium ονομαστ. καί οχ ι γεν. πληθ.)

Σημ. α'. ΙΙαράστασις τών κλασμάτων*

α') 'Εάν ό άριθμητής είναι 1, δηλοΰσι τό κλάσμα διά τών dimidia (1/2^5 tertia (ι/3).
quarta ('/.·,) Άπαντα tertia septima (=</21).

β') 'Εάν ό άριθμητής είναι μικρότερος τής μονάδος, προστίθεται ή λε'ξις partes duo
partes (2/3), très partes (3/.5), tres quintae (ένν. partes) (3/3).. quattuor par-
tes (J/5) κτλ.

γ') Τά κλάσματα τοΰ 12 ονομάζονται κατά τάς διαιρε'σεις του νομίσματος" uncia(*/i2b
(serauncia=,/2',)> sextans ('/g), quadrans (), triens ('/3), quincunx (5/12),
semis ('/2), septunx (7/H2), bes (2/3), dodrans (3/.;), dextans (3/6), seunx (λ1/ι2)>
sicilicus (γ48)=τό τέταρτον τής uncia. Έξ ού-αί εκφράσεις heres ex triente (κληρο-
νόμος του τρίτου), triens jugeris, triens trientis ('/9)κεξ.

δ') "Αλλα κλάσματα· '*/7=quattuor septimae, "/9=septem Iionae. Συχνά έκφρά-
ζει τό κλάσμα τήν πρόσθεσιν 3/.5=pars dimidia et quarta* 2/3=pars dimidia sexta.

Σημ. β'. </2 dimidia pars, */3 tertium pars, 3/g très quintae (ένν. partes),
V9 septem nonae, quattuor partes, 8/9 octo partes.

3. ΑΝΤΩΝYMIAI

. A ί αντωνυμία'. (pronomen) είναι
1) ΙΊροσωττικαί pronomina personalia
2) Κτητικά ί » possessiva
3) Δεικτικαί » d e m ο n strativ a
4) Άναφορικαί « relativa
5) Έρωτηματικαί » interrogativa
6) 'Αόριστοι » indefinita
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1. Ποοσωπικαί.

ο

$ 126. Αί — ροσωπικαί άντωνυμίαι είναι τρεις δια τα τοία πρόσω—α.

Ενικός Πληθυντικός

Πρόσ. ·ά. β'. /  γ · α'. β'. !  γ ·
όν. egO εγώ tu σύ λείπει no-s VO-S λείπει
γεν me-i tu-i su-i nost,r-i καί vestri καί

nostr- um vestr-um SU-Î
δοτ . mi-hi ti-bi si-bi no-bis vo-bis si-bi
αίτ . me te se no-s vo-s se
κλ. λείπε ι tu λείπει λείπει vo-s λείπει
άο. me te se no-bis vo-bis se
ν ημ. ά. 'Αντί mi hi παρά πο .ηταΐς, ενίοτ ε καί -.αρά ιεζοΐς, άπαντα συνηρημένος τύ-
πος mi, ώς nil h τοΰ nihil.
ν -j ημ. β'. Πρός πλείονα έμφασ ιν έπισυνάπτ ονται είς τάς προσωπικάς άντωνυμίας ' ά) τό

met είς πάσας τάς πτώσεις, πλην τής γεν. πληθ. καί του' tu καί sui" οίον egomet
=εγωγε, mihimet, memet, nobismet, vobismet. β') ή te ή temet μόνον είς τό tu*
οΤον tute, tutemet—σύγε.

Σ η α. γ'. Αί πλάγιαι τών προσωπικών του α', καί β'. προσώπου είναι έν χρήσει καί ώς
άντανακλώμεναι (pronomen reflexivum)·

amo me άγαπώ έμαυτόν am as te άγαπας σαυτόν

amas me άγαπας έμέ am Ο te άγαπώ σε'.

Σημ. δ'. Άντί τοΰ γ', προσ. τών προσωπικών οί λατΐνοι έχουσιν έν χρήσει τάς δεικτι-
κάς (is, hic, ille, ipse)· τάς δέ προσωπικάς επί άντανακλάσεως"

amat earn άγαπα αυτόν amat së άγαπα εαυτο'ν.

Σημ. ε'. Αί προθέσεις τίθενται έν συντάξει πρό τών λέξεων a Ιϊ1β=υπ' έμοΰ, a ΐβ=ΰπό
σοΰ, a nobis=0o' ημών, a vobis=u<p' υμών ή cum όμως μετά τών προσωπικών άντω-
νυμιών τίθεται μετ' αύτάς έν συνθέσει* ΠΊβΟΐΐΙΤΐ=μετ' έμοΰ, ίβΟΐιηΐ=μετά σοΰ, nobiscum
=μεθ' ημών, vobiscum=^0' υμών.

2. Ιντητικαί.

g 127. Αί κτητικαί παράγονται άπό τών προσωπικών καί κλίνονται
κατά τά είς US καί ΘΓ τρικατάληκτα επίθετα.

επί ενός προσώπου επί πολλών προσώπων

meus, mea, meum έμός1 noster, nostra, nostrum ημέτερος
tuus tua, tuum σος (άνευ κλητ.) vester, vestra, vestrum υμέτερος
suus, sua, suum έός » suus, sua, suum

Σημ. ά. Είς τήν ένικήν άφαιρ. τών κτητικών αντωνυμιών, μάλιστα δέ είς το SUO καί
sua έπισυνάπτεται ενίοτε ή συλλαβή pte (-τοι, —ίοιος) πρός δήλωσιν άντιθέσεως· οΤον me-
opte, tuopte, meapte, tuapte—meople consilio=r^ ιδία έμαυτοΰ συμβουλή — εις
πάσας δέ τάς πτώσεις τοΰ SUUS καί ή συλλαβή met.

1) Κλητική mi fili, mi amice, τό θηλ. mea, τό ούδ. meum.
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Σημ.. β'. Έκ τών προσωπικών του ά. καί β'. προσ. παράγονται αί τό γε'νος σημαίνουσα·,
αντωνυμία», (pr. gentilicia) καί κλίνονται ώς έπίθετα μονοκατάληκτα, οίον nostras
γεν. uost-ratis ημεδαπός- πληθ. nostrates nostratia, nostratium καί vestras γεν.
vestratis, ημεδαπός κτλ. Καί έκ τής έρωτηματικής cujus παράγεται eujas ? ποδαπός ;

3. Δεχκτικαί.

% J 28. Δε/κτικαΙ αντωνυμία ι είναι αί έτ:όμ.εναι·
α ) hic, haec, hoc ούτος, αύτη, τούτο.

î'siii, itlud όδε, ηδε, τόδε.
illci, il hid εκείνος, εκείνη, εκείνο.

β') isle,
γ') i//e,

Ο ν

hic haec hoc
γεν. hïlius

δοτ-hinc (μονοσυλλάβως)
αίτ.hunc hanc hoc
ào. hôc hac hoc

όν. hi liae haec

γεν. horum harum horum
δοτ. his

αίτ. hos has haec

Ενικός

ille ilia illucl

illlus

illl

ilium illam illucl

1110 ilia fllo

Πληθυντικός

1111 illae ilia

illorum illarum illorum

illis

illos illas ilia

ista istucl

iste
istlus
istï

istum istarn istucl
istô ista istO

isti istae ista -

istorum istarum istorum

istis

istos istas ista

άφ. his illis istis

Σημ. α'. Πρός έπίτασιν τής δείξειυς προσλαμβάνει ή hic τό δεικτικόν ce, οίον hice,
haece (άντί hicce, haecce) οίιτοσί, αυτηί, τουτί, μάλιστα δέ καί είς τάς πτοήσεις τάς
λήγουσας είς S" hlljusce, hisce, hosce- προστιθεμε'νου δέ καί του ερωτηματικού ne,
τό ce τρέπεται είς ci, οΤον hiccine? οίιτοσί; hoscine? τουτουσί;

Σημ. β'. Έκ τής ille καί iste γίνονται αί illie έκεινοσί, καί istic όδί, έν χρήσει μό-
νον έν τή όνομ., αίτ. καί άφ (istOC) τοϋ ενικού καί αίτ. πλΟ. καί δια τά 3 γένη (illaec,
istaec).

$ 129. Είς τάς δεικτικάς αντωνυμίας καταλέγονται καί αί όριστικαί
ή έ-αναλη-τικαί (pronomina determinativa)·

α') is, ea, id ούτος, αύτη,, τούτο.

β') idem, ecidem, ideîn ό αυτός, ή αύτη, τό αυτό.

γ') ipse, ipsa, ipsum αυτός, αυτή, αυτό (έκ του ip-se).

Ενικός

όν. is _ eâ id
γεν. ëiïjs
δοτ. ei

αίτ. eum earn id
άφ. eo eâ ei·

idem eadem

êiusdem
eïdeni
eundem eandem
eôdem eâdem

ïdem

idem
eûdem

ipse ipsa ipsum
ipsius
ipsï

ipsum ipsain ipsum
ipsu ipsa ipso
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Πληθυντικός

ôv. il fei) eac c a
γεν. eorum earum eorum

δοτ. iis (eis)

αίτ. (ό s c âs ea

ào. iis (eis)

ipsi ipsae ipsa
ipso- ipsa- ipso-
rum rum rum
ip.'ïs

ipsos ipsàs ipsa
ipsis

iclem1 eaedum rade m
eorundem earundem eorun-

dem

isdem (iisdem)
eôsdem câsdem eâdem
isdem (iisdem)

Σημ. α'. Ή îs=oôto» έν ταΐς πλαγίαις μάλιστα πτώσεσιν είναι εύχρηστος ώς δει-
κτική· eius=rouTou, καί ώς έπαναληπτική=αυτοΰ.

Σημ. 6'. Κατά τήν is, ea, id κλίνεται καί ή έκ ταύτης καί τής συλλαβής deiïl σύνθετος
idem" καί το μεν is, ea, id κλίνεται, τό δέ dem με'νει άκλιτο ν, του δέ m τρ επομένου
πάντοτε εις II πρό τοΰ dem.

Σημ. γ'. Ή iste διαφέρει τής ille" ή ille διακρίνει τό πρόσιοπον, πρός δ αποτείνεται
ό λόγος (τό β' πρόσ.), ή iste τό περί οϋ ό λόγος (τό γ' πρόσ.).

Σημ. δ'. Ή κατάλη^ις e τοΰ ille, ipse, iste είναι έξησΟενημένον τό US' άπαντα ο'
"έτι μετά τοΰ us συχ νάκις παρά τοις κωμικοϊς" ipsus, illus, istus.

4. Αναφορικοί.

§ 130. ''Arciffopixcd άντωνυι/,ίαι είναι αί έπόμεναί'

qui, quae, quod 6ς, η. 6.

όν. qui quae quod qui quae quae

γεν. cuius . quorum quarum quorum

δοτ. cui qui-bus

αίτ. quern quam quod quo-s qua-s quae

άφ. quo qua quo qui-bus

Σημ. Ή αφαιρετική τοΰ ένικοΰ αρχαϊκώς είναι qui, έν χρήσει δέ μάλιστα μετά τής
προθέσεως cum (παρά Κικέρων.), οίον quicum άντί quocum, ένίοτε καί quacum
(Βιργ. Αίν. 1 1,820)' ετι δε καί άνευ τής num, ώς ουδέτερον εν τισι φράσεσιν, οίον" non
habeo qui utar ουκ ε'-χω ό,τω χρήσομαι—est qui utamur (Κικ.)—'Αντί δέ τής δοτ.
καί άφ. πλθ. άπαντα ένίοτε καί ό άρχαϊος τύπος quis (quis).

$ 131. Είς την άναφορικην άντωνιψ,ίαν επισυνάπτονται άχώριστά
τινα (/.όρια (cunque, libet, vis, dam), άπερ έν τη κλίσει [χένουσιν ά-
ιχετάβλητα της ά,ντωνυαίας κανονικώς κλινομένης.

quicunque, quae cunque, (quid) quodcunque όστιςουν
quidam, qusedam, quoddam (quiddam)
quilibet, quaelibet, quodlibet (quidlibet) όστιςδήποτε
quivis, quae vis, quodvis η quidvis όςτις.

Σημ. α'. Τά ουδ. quoddam, quodlibet κτλ. είναι έπίθετα καί συνοδεύουσι πάντοτε

1) Παρά ποιηταΐς καί τοις άρχαιοτέροις πεζοίς τό iidem καί iisdem συνηρείτο είς
idem, isdem.



92 μεροσ α'. τεχνοαογικον g 159 —

ονομα, τα δέ ουδ. quicldam, quidlibefc, είναι ούσιαστικαί αντωνυμία', καί είναι έν χρή-
σει μο'ναι. '

Σημ. β'. Εις τάς άναφοριχάς υπάγονται καί αί επόμεναι, καί αί έκ τούτων καί τοΰ eun-
que σύνθετοι, κλινομε'νου μόνον τοΰ πρώτου μέρους, τοΰ δέ cunque μένοντος άκλιτου,
uter, utra, utrum όπότερος, utercunque Οποτεροςοΰν

γεν. utrius, δοτ. ufcri κλ. όμαλώς.
quantus, quanta, quantum όσος, όπο'σος· quantuscunque οσοςοΰν.
qualis, quale οίος, όποιος· qualiscunque οίοςδηποτε.

quot (άκλιτον) όσοι, όπόσο'· quotcunquc όσοιδηποτε.

ο. Έ ο co τ au α τ ι κ αί

$ 132. ΕρωτηματιχαΙ άντωνυιχίαι είναι αί ε—όρ,εναι.
ά. quis (άρσ. καί θηλ.) quid τί ; ουδ,

Έν. όν. qais quid ? Πλ. qui quae quae ?

γεν. cu-ius? quo-rum qua-rum quo-rum?

δοτ. cu-i ? quibus?

αίτ. quem quam quid quo-s qua-s quae ?
άφ. quo1 qua quo quibus?
β'.qui, quae, quod είναι έπίθετ ov qui fit Macena? qui homo
est? η quis τίθεται επί προσώπου, η δε qui επί ποιότητος" quiS est
pater tuus ? — qui est pater tuus ?

Σημ. ά. Ή quis, quod είναι εν χρήσει ώς ουσιαστικά* qui clicit τις λέγει ;
Σημ. β'. Αί σύνθετοι τής quid (quisnam) κλίνονται ώς ή qui, ή δε συλλαβή nam,
tandem μένουσιν άκλιτοι* quœnam urbs, quodnam oppidum? quid tandem ά-
παντα καί ecquisnam καί ecquaenam κτλ.
Σημ. γ'. Έρωτηματιχαι είναι καί αί έπόμεναι.

CUIUS, cuia, cuium ? τίνος ; είς τίνα ανήκει ; άπαντα έτι παρά Βιρ-
γιλίω (Βουκ.)· die mihi Damœta, cujum pecus ? an Meliboei ?
uter, utra, utrum? πότερος ; γεν. utrius, δοτ. utri?
uter ο cuius ? utra manus ?

qualis (άρσ. καί θηλ.) quale (ουδ.) ποιος: κτλ. κατά τό bre-
vis(g 95,β').

quotus, quota, quotum πόσος; . ^ _

quotusquique (συνθ. έκ τοΰ quotus καί quique) είναι έν! π S

χρήσει [ν.όνον είς τήν όνο{Λ. του άρσ. καί θηλ. (

quantus, quanta, quantum ? πηλίκο ς ; ( -« ^

quantulus, quantula, quantulum πόσος τις ; ύποκοριστικον\-« "ρ
τοΰ quantum. ' * =

quot (άκλιτον) ? πόσοι, αι, α ; άπαντα ρ.ετα πληθ. τών τριών γενών.

1) Ή άφαιο. του ενικού άρχαϊκώς είναι qui άντί quo, εν -χρήσει δέ ώς επίρρημα επί
έρωτήσεως=πώς : qui fit ιι(;=πως γίνεται, ώστε.. . '
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6. 'Αόριστοι.

^ 133. 'Αόριστοι άντωνυμίαι είναι αί έπόμεναί'

ο.:

υσιαστικαι

quis τις quid τι1

(καί qui)
aliquis τις aliquid τι

(καί aliqui)
quispiam, quidpiam

(quippiam)
quisquam quidquam3
άφ. ullo

πλ. ulli, ullae, ulla
quidam,quaedam, quiddam τίς,
τ ί, αίτ. q α en dam, quand am
quisque, quidque έκαστος4

γεν. cuiusque κτλ.
unusquisque, unumquidque

γεν. imiuscuiusque κ.έ.
qui vis, quae vis, quidvis όστις 0 έλη
quilibet, quaelibet, quid lib et
utérque, utrâque, utrûmque8
γεν. utriusque, δοτ. utrique
utervis, ûtravis, utrumvis
ut érlib et, utr alibet, utr umlibet
nemo (έκ του ne-homo) ουδείς
γεν. nullius, δοτ. nemini
αίτ. neminem, άφ. nullo
nihil, γ. nullius rei, δ. nulli rei,
αίτ. nihil, άφ. nulla re.

Επιθετικά ί
qui quae καί qua quod

(quis), ούδ. πλ. qua καί quae
aliqui, aliqua, aliquod2

ούδ. -λ. aliqua
quispiam ,quaepiam, quodpiam

(quoppiam)

ullus, ulla, ullum3

γεν. ullius, δοτ. ulli
quidam, quaedam, quoddam4
γεν. quorundam,quarundam
quisque, quaeque, quod que έ-
καστος5

unusquisque, unaquaeque,

ununquodque6
quivis, quaevis, quodvis7
quilibet,quaelibet, quodlibet

nullus, nulla, nullum

γεν. nullius, δοτ. nulli
neuter, neutra, neutrum.

1) si quis καί si qui=£i τις—si quae (qua) urbs—si quod oppidum—si quae
urbes—si qua (quae) oppida.

2) laudo aliquid επαινώ τι—lauclo aliquod carmen έπαινώ -οίημά τι—aliquis
adest πάρεστί τις—aliqua rnulier adest πάρεστι γυνή τις.

3) neque quisqam οΰτε.τις — neciue ulla urbs /

' 1 1 1 1 ,, .j και ουοεμια πολις

neque ullum oppidumi 1

4) ubs quaedam — oppidum quo dam.

5) se quisque am at—εαυτόν έκαστος αγαπά—suae quisque fortunae Caber est
έκαστος τής Ιαυτου τύχης δημιουργός έστιν.

6) unumquidque laudo—unumquodque beneficium lauclo.

7) da mihi quemvis (quemlibet) librum,

8) uterque dux—uterque nostrum.
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g 134. Συσχετικαΐ άντωνυμίαι (pronomina correlativa).

' Ερωτηματικαί Δεικτικαί 'Αόριστοι Άναφορικαί Άοριστολογικαί
quis? qui? is  idem hie (ego) iste (tu) ille alius aliquis quis  quispiam quisquis ullus qui quilibet  quivis  quisque  unus quisque  nemo  nullus  nihil
uter? alter alteruter uter  uterqunque uterlibet utervis uterque neuter^
quantus? tantus,  a, um tanturn aliquantus quantus quan tusc unique quantum quantumcunque quantuslibet quantusvis
quantulus? tantulus aliquantulum quantulus q u a n 1111 u s c u n q u e
qualis? talis, e qualis  qualiscunque qualisbet
quot? tot  totidem aliquot quot  quotcunque quolquot aliquot

Σημ. α .Τά tot, totidem, quoi καί aliquot είναι άκλιτα πληθυντικά* tot homines,
tot hominum, tot hominibus.

Σημ. β'. Αί-ροσαρτώμεναι συλλαβαί piam, quam, dam, libet, vis, que δέν-ά-
σχουσιν ούδεμίαν μεταβολήν είς τήν κλίσιν.Είς το alteruter*/.aÎ unusquique κλίνονται τά
δύο μέρη τής λέξεως alterius utrius, unius cujusque. 'Εντούτοις τό alteruter
είναι μάλλον έν χρήσει ό'ταν κλίνεται τό τελευταΐον μέρος* alterulra, allerutrius.

4. ΡΗΜΑ

§ 135. Τά παρεπόμενα, του ρήματος είναι διάθεσις (genus), χρόνος
(tempus), έγκλισις (modus), πρόσωπον (persona), αριθμός (nume-
rus), συζυγία (coniugatio).

g 136. τών ρημάτων (genus vei'bi) είναι'

1 ) ενεργητική (genus activum)

2) παθητική (genus passivum)

3) αποθετική (genus deponens).

Ή αποθετική έχει τύπον παθητικόν καί διάθεσιν ένεργητιχ.ήν. Διακρί-
νεται έτι καί SeiïlidepOneilS (ήμιαποθετικά)' ήμιαποθετικά λέγονται τα
ρήματα ών ή σημασία είναι ενεργητική, άλλ' έχουσι παρακείμενον παθη-
τικόν, ώς gaudëo, gavisus sum.
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g 137. Χρόνοι (tempus) είναι ες-

1 ' lire στ cor Prsesens

2. Παρατατικός Imperfectum

3. Παρακείμενος Përfectum

4. ' )'.ττερσνντέ./ικο(; Plusquamperfectum

5. MéΛ.Ιων (ά. }) arc./odç) Futurum (I η simplex)

6. Με J. Ιων (6'. ?} τετε.Ιεσμένος) Futurum (II η exactuiïl).

Σηα. Καί διαιρούνται είς χρόνους I) τοΰ ένεστώτος' τοιούτος χρησιμεύει ό ένεστώς.

2) τοΰ παρελθόντος· τοιούτος ό παρατατικός, ό παρακείμενος καί ό υπερσεντε'λικος. 3) τοΰ

μέλλοντος· τοιούτος ό μέλλων Α', καί μέλλων τετελεσμένος,

g 138. Εγκλήσεις (modus) είναι επτά.·
'4. 1 Οριοτικι) Indicativus ι, (

ο , /-< · , · r Λπαρεμφατιχαι

2· J ποτακτικη ConiunctlVUSi ^ Χ ·,·

ο γτ τ 4.· Modi niiiti.

ό. προστακτική lmperatlVUS /

4 . 'Απαρέμφατος InfillitivuS ,

5. Γεροάνόιον Gerurdium f Γ/ορεμφατικοί

6. Με τ οχ η Ρ articipium ι Μ ο d i i nfiniti.

7. Σουπΐνον Supin um '

£ 139. ®/%p»tôjj.oc είναι δύο. ενιχός καί πΛηθυντιχός.

% 14 0. ΕΠ ρ ό rj CO Γ5 -Χ (persona).Tô ρηαα είς τάς παρεμφατικάς εγ-
κλίσεις έχει τρία .πρόσωπα είς έκάτεοον άριΟμ,όν α', β', καί γ'. Η δέ
προστακτική à'y ε ι αόνον δύο (β', καί γ'.). Διακρίνονται δε τα πρόσωπα
αόνον δια τών καταλήξεων.

Σημ. Τ à ρήματα τά μόνον είς τό γ'.πρόσ. εν / ρη'σει λέγονται απρόσωπα (impersonalia).

g 14 1. £υξν>γ£οκ.& (coniugatio) είς την λατινική ν είναι τέσσαρες,1
καί διακρίνονται έκ της καταλήψεως τοϋ απαρεμφάτου καί του ένεστώτος
ενεργητικού της οριστικής.

Ή Α', συζ. λήγει είς â-re~, τό α'ποόσ.της οριστικής είς Ο άντί a-O.

Ή Β', συζ. » εις ë-re, τό ά. πρόσ. τοϋ ένεστ. της όριστ. είς eo.

Ή Γ', συζ. » εις ë-re, τό ά. ποόσ. της όριστ. τοϋ ένεστ. είς Ο.

Ή Δ', συζ. » είς i-re, τό ά. πρόσ. τοϋ ένεστ. της όοιστ. είς ΙΟ.

1) Ή δ'.αίρεσις τών ρημάτων είς τέσσαρας συζυγίας ακολουθούσα τήν κατάληξαν, Ο, ΘΟ,
Ο- ΪΟ είναι όλως εξωτερική καί πρακτική. Χρονολογείται από τοΰ V αιώνος μ. Χ. καί δεν
είναι γνωστή ουτε τω Βάρρωνι ουτε τω Μακρόβιο». Ο'- Πρόβος, Δονάτος, Διομήδης, Ίσί-
δωρος άριθμοΰσιν ετι τρεις συζυγίας καί περιλαμβάνουσα είς τήν Γ', τά είς ere καί ire
οηματα. Ό Χαρίσιος καί Πρισκιανός είσήγχγον καί τήν Δ', συζυγίαν. Κατά ταύτην υπάρ-
χει ευκολία είς τήν απομνημόνευσαν, άλλ' ή άληΟής διαίρεσις ή δοθείσα υπό τοΰ Κλιδονίου
καί Εύτυχους είναι αυτη ή διαιρούσα τά ρήματα είς συμφωνόληκτα (lego, tego, κτλ.) καί
είς φωνηεντόληκτα (συνηρημένα amao=amo, mone-o, audi-o)· ουτω ή μέν Α', περι-
λαμβάνει τά συμφωνόληκτα (έν οίς καί τά είς U), ή δε Β', τά φωνηεντόληκτα (είς a, e, i),
τ^τοι τ ά της νυν (Α' Β' καί Α', συζ.).

2) Ή κατάληξις της άπαρ. ήτο re- έν τοις es-se, pos-se έγένετο άφομοιωσις.
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Βοηθητικόν ρ ήαα1.

§ 142. To sum, fui, esse (—είναι) σχηματίζεται ούτω'

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΙΥΠΟΤΑΚΤ. ΠΡΟΣΤΑΚ. ΑΠ A ΡΕ M Φ AT. ΜΕΤΟΧΗ
ίο  fc>  ί" ^ Έν.1. s-um  2. es  3. es-t Πλ. 1. su-mus  2. es-tis  3. su-nt s -i-m s-i-s s- i-t s-i-mus s- i-tis s-i-nt es xai es-to es-
to  es te,es-tote su-nto esse  1 λείπει
ο- Ό Χ  Κ  e  ̂   e ο- α Έν.4. er-a-m  2. er-a s  3. er-a-t Πλ. 1. er-â-mus  2. er-a-tis 3 er-a-nt es-se-m  es-se-s  es-se-t  es-së-mus  es-se-tie  es-se-nt
-
e  3  -to  ÏS Έν 1. er-o 2 er-i-s 3. er-i-1 Πλ. 1. er-ï-mus  2. er-i—tis  3. er-u-nt Λ fore η fu-turus, a, um  esse  η κατ* αΐτιατικήν fu turum,am,um
esse fu turus, i Up. fu-tura,ae θηλ. fu-turum, i ουδ.
ο* ο X Ό  Χ c Έν.1. fu-i  2. fu-i-sti  3. fu-i-t Πλ. 1. fu-ï-mus  2. fu-i-sti s 3· fu-ë-runt η fu-ê-re fu-ëri-m fu-eri-s fu-eri -1 fu-er ï-rnus fu-eri-tis fu-eri-nt fu-
isse -
<<ί  to eu  tu  Κ Έν.1. fu-ë-ram  2. fu-e-ras  3. fu-era-t Πλ.1. fu-erâ-mus  2. fu-era-tis  3. fu-era-nt fu-isse-m fu-isse-s fu-isse -t fu-issë- mus
fu-isse tis fu-isse-nt •
δ" to  H  -tu 'Ev.l. fu-ero  2. fu-eri-s  3. fu-eri-t Πλ.1. fu-eri-mus  2. fu-eri-tis  3. fu-eri-nt « fu-turus .  (a,
Mum) f  η fuisse fu-turum\ (ara, um)

Σημ. Τό sum στερείται γερουνδίου καί σουπίνου.

1) "Αλλοι καλοΰσι τούτο ούσιαστικόν ρήμα (verbum substantivum). Τό sum σχη-
ματίζεται άνωμάλως, προτάσσεται όμως των άλλων ρημάτων, διότι βοηθεΐ εις τον σχημα-
τισμών χρόνων τινών τών άλλων ρημάτων.

2) Οί χρόνοι του βοηθητικού esse σχηματίζονται έκ δύο άπηρχαιωμε'νων ριζών τής es
καί fu ή ρίζα es (ελλ. έσ) καί fu (fuo, ό είναι συγγενές τοΰ ελληνικού φύω, εξ ου καί τό
λατ. flO). Καί έκ μεν τής es έπήγασαν οί τύποι es-um (=es-mi, es-m, μετά έρρίνου
φωνήεντος Ο, καί έν τή ελλ. έσ-μί ειμί), esi (=es-si, έν τή ελλ. έσσί, είς) es, es-ti, (έν
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^ 143. Παραδείγματα τών τεσσάρων ομαλών συζυγιών

1. 'Ενεργητική φωνή
Α'. ΟΡΙΣΤΙΚΗ
' Ere στàç

Έ»

ΓΙλ.

Συζυγία
am-ο
ama-s
ama-t
amâ-mus
ama-tis
ama-nt

A'.

Έν lamâ-ba-m
ama-ba-s
ama-ba-t
ΙΊλ. ama-bâ-mus
ama-ba-tis
ama-ba-nt

Έ<

ΙΙλ.

Έ>

ΙΊλ.

ama-bo

ama-bis

am a-bit

ama-bï-mus

ama-bitis

ama-bu-nt

amav-i

amav-isti

amav-it

amav-ï-mus

amav-i-stis

amav-êr-unt

B'.

monëo
monë-s
mone-t
monë-mus
mone-t is
mone-nt

Παρα Τατιχός

Imonë-ba-m
mone-ba-s
mone-ba-t
mone-bâ-mus
mone-ba-tis
mone-ba-nt

yiéj.:im
monë-bo
mone-bi- s
mone-bi-t
mone-bï-mus
mone-bi-tis
mone-bu-nt.

77 αραχείμετος

monû-i
monu-i-sti
monu-i-t
monu-ï-mus
monu-i-sti s
monu-ër-unt

Γ'.
leg-o
leg-i-s
leg-i-t
leg-ï-mus
leg-i-tis
leg-u-nt

leg-ëba-m

leg-oba-s

leg-eba-t

leg-ebâ-mus

leg-eba-tis

leg-eba-nt

leg-a-m

leg-e-s

leg-e-t

leg-ë-mus

leg-e-t is

leg-e-nt

leg-i

leg-i-sti

leg-i-t

leg-ïmus

leg-i-stis

leg-ër-unt

Δ '.
audï-o
audi-s
audi-t
audï-mus
audi-tis
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) 'πεησνγτέ.Ιικος

ΙΙλ.

Έ\

Πλ.

amav-era-m

amav-era-s

amav-era-t

amav-erâ-mus

amav-era-tis

amav-era-nt

amav-ero

amav-eri-s

amav-eri-t

amav-eii-mus

amav-eri-tis

amav-eri-nt

monu-era-m
monu-era-s
monu-era-t
monu-era-m us
monu-era-tis
m on u-era-nt

leg-era-m

leg-era-s

leg-era-t

leg-erâ-mus

leg-era-tis

leg-era-nt

Με.ΙΛων τετελεσμένος

monu-ero
monu-eri-s
monu-eri-t
mo nu-eiï mus
monu-eri-tis
mo η u-eri-nt

leg-ëro

leg-eri-s

leg-eri-t

leg-ermius

leg-eri-tis

lee-eri-nt

audiv-era-m

audiv-era-s

audiv-era-t

audiv-era-mus

audiv-era-tis

audiv-era-nt

audiv-éro

audiv-eri-s

aucliv-erit

audiv-erï-mus

audiv-eri-tis

audiv-eri-iit

ΙΙλ.

Έ>

ΓΙλ.

ΙΙλ.

ani-e-m

am-e-s

am-e-t

am-ë-mus

am-e-t is

am-e-nt

amâ-re-iii

ama-re-s

ama-re-t

ama-rë-mus

ama-re-tis

ama-re-nt

amav-eri-m

amav-eri-s

amav-eri-t

amav-erï-mus
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' Υπερσνντέ.Ιιχος

Έ>

Πλ.

Πλ.

amav-ïsse-m

amav-îsse-s

amav-isse-t

amav-issë-mus

amav-isse-tis

amav-isse-nt

monu-lsse-m

Qionu-isse-s

monu-isse-t

m'onu-isse-mus

monu-isse-tis

monu-isse-nt

leg-lsse-m

leg-isse-s

leg-isse-t

leg-issë-mus

leg-isse-tis

leg-isse-nt

γ'. προστακτικη

amâ

ama-to
ama-to
ama-te

ama-tôte
ama-nto

monê

m one-to
mone-to
mone-te

mone-tôte
mone-nto

leg-e

leg-i-to
leg-i-to
leg-i-te
leg-i-tôte

ima-re

amav-isse

leg-u-nto
δ'. απαρέμφατος
1 Ενεστώ ç
|monë-re |leg-ë-re

Π αραχεψενος
jmonu-isse |leg-i-sse

M ε 2.1ωτ

andiv-isse-m

aucliv-isse-s

audiv-isse-t

audiv-issê-mus

audiv-isse-tis

audiv-issent

audï

audï-to
audi-to
audi-te

audi-tOte
aiidi-u-nto

amat-urus, a ,um

ή κατ' αίτ.
am a t- u r u m, am, u m

esse

monit-urus, a, um

ή κατ' αίτ.
monit-urum,am,um

lect-urus, a, um

ή κατ' αίτ.
lect-urum,am,um

ε'. μετοχη

Ένεστ.
Μέλλων

aman-s
amatû-rus

monen-s
monitU-rus

legen-s
lectû-rus

ς". γερουνδιον

γεν.
δοτ.
αίτ.
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Έν.

ΙΙλ.

Έν,

ΙΙλ.

ΙΊλ.

Έν
ΙΙλ.

Έν
ΙΙλ.

Έν
ΙΙλ.

am-o-r
amâ-ris (re)
ama-tur
a m a-mur
ama-mini
ama-ntur

amâ-ba-r

ama-bâ-ris (re)

ama-ba-tur

ama-bâ-mur

ama-ba-mini

ama-ba-ntur

ama-bo-r
ama-bë-ris(re)
arna-bi-tur
ama-bï-mur
ama-bi-mini
ama-bu-ntur

Παθητική φωνή
A'. ΟΣΙΣΤΙΚΓΙ
' Eyé στ ώ ς

leg-o-r
leg-ë-ris (re)

mone-or

monë-ris (re)

mone-tur

monê-mur

mone-mini

mone-ntur

leg-i-tur
leg-i-mur
leg-i-mini

leg-untur

Παρατατικός

monë-bar

mone-bâ-ris(re)

mone-bâ-tur

mone-bâ-mur

mone-ba-mini

mone-ba-ntur

leg-eba-r

leg-ebâ-ris(re)

leg-eba-tur

leg-eba-mur

leg-eba-mini

•leg-eba-ntur

Me'./,./coi

monë-bo-r

mone-bë-ris(re)

mone-bi-tur

moue-bï-mur

mone-bi-mïni

mone-bu-ntur

leg-a-r
leg-ë-ris
leg-e-tur
1-g-ë-mur
leg-e-mini
leg-e-ntur

audi-o-r
audï-ris (re)
audi-tur
audï-mur
audi-mini
audi-untur

audi-ëba-r

aucli-ebâ-ris(re)

audi-eba-tur

audi-ebâ-mur

audi-eb a-mini

audi-eba-ntur

audi-a-r

audi-ëris (re)

audi-ë-tur

audi-ëmur

pudi-e-mini

audi-e-ntur
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Β'. ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ
' Ενεστωι;

Έν.

ΙΙλ,

Έ>

Πλ.

Πλ.

Έ<

Πλ.

am-e-r
am-ë-ris (re)
am-e-tur
am- ë- mur
am-e-mini
am-e-ntur

mone-a-r

mone-a-ris(re)

mone-a-tur

mone - a - mur

mone-a-mini

mone-a-ntur

leg-ar

leg-â ris (re)
leg-a-tur
leg-a-mur
leg-a-mini

audi-a-r
oudi-â-ris(re)
audi-a-tur
pudi-â mur
audi a-mini
audi-a-ntur

amâ- re-r

ama-rë-ris(re

ama-re-tur

ama-rë-mur

ama-re-mini

ama re-ntur

leg-ëre r
leg-erë-ris(re
leg-ere-tur
leg- erëmur
leg- ere-mini
leg-ere-ntur

audi-re-r

audi-rè-ris(re)

audi-re-tur

audi-re-mur

audi-re-mini

andi-re-ntur

leg-a-ntur

Π αρατατιχός

monë-re-r
mone-rê-r
mone-re-tur
mone-rê-mur
moue re-mini
mone-re-ntur

Παρακείμενος

amat-us,a, um|monit-us,a,um |lect-us, a,um|audït-us,a,um

sim, sis, sit
amat-i, ae, a |monïti, ae, a, |lect-i ae, a |audit-i, ae, a.

sim us, si tis, sint

c ? jtερσνντέ. Ιιχος

amat-us, a um|monit-us a, um|lect-us,a,um|audit-us,a,um

essem, esses, esset
amat-i, ae, a |monit-i, ae, a |leet-i, ae, a, |audit-i, ae, a
essemus, essetis esssent

Μέλλων ύττοταχ-τικής λείπει

Έ>

Πλ.

2 amâ-re καί
ama-tor
ama-tor
ama-mini
ama-ntor

Γ'. ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ

monë-re καί
m one-tor
mone-tor
mone-mini
mone-ntor

lege-re καί
legi-tor
legï-tor
legi-mini
leg-u-ntor

aman

amat-um in

a', απαρέμφατος

1 Εν ε στ ώ ς
|monê-ri |leg--i
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\1αρ αχ.εί11 εν ο ç

amat-us, a, um
καί κατ' αίτ.
amat-um, am, um
esse ή fuisse

moiiit-us, a, um
καί κατ' αίτ.
m ο n i t- u m, am, um
esse ή fuisse

lect-us a, um

καί κατ' αίτ.
1 e c t - u m, a m, u m
eese ή fuisse

audi t-us, a, um

καί κατ' αίτ.
audi t-um, am, um
esse f] fuisse

ε'. μετοχη
ΤΙα ρ αχεί μ ενος

amat-us, a, um |monit-us a, um|lect-us a, um|audit-us a,uni

M éd. Ιων

ama-ndus, a um

mone-ndus

um

, a, lleg
im I

e-ndus, a Jaude-ndus.a.

um

um

Ρήματα τών

συζυγιών τ~ρος ασκησιν

Συζυγία Α '
celebro υμνώ

armo οπλίζω

el am ο βοώ

dono δωροΰμα!
narro διηγούμαι
laudo έπαινώ
poslulo ζητώ
spero έλπίζω
VOCO καλώ

Συζυγία Β '.
hab e'o,ui,itum,ere
εχ ω

debeo (de-habeo)
οφείλω

praebeo, prie-hibeo
παρέχω

taceo σιο>πώ
noeeo βλάπτω
valeo ισχύω
jaceo κεί μα ι
doleo λυπουμαι
exerceo ασκώ

Συ£

υ για

Γ'

regO διευθύνω

du CO οδηγώ

SCribo γράφω

dico λέγω
divido δ'αιρώ
statuo ιδρύομαι
minuo έλαττοΰμαι
tribu Ο νέμω
arguo αίτιώμαι

Συζυγία Δ',
finio τελειώνω

lenio πραύνω

erudio εκπαιδεύω

nutrio τρέφω
CUStodio φυλάττω
dormi Ο καθεύδω
punio τιμωρώ
servio δουλεύω
vestio ένδύω

Παρατηρήσεις επί τοϋ σγη μ ατισμ ον τών ρημάτων ■

Α'. Παρατηρήσεις έπί του sum.
$ 144. Κατά τό απλούν Slim κλίνονται καί τα σύνθετα"
1. absum, abfui (afui, afuturus), abesse άπειρ.ι
5. adsum, adfui, adesse πάρειρ.ι
3. desum, defui, deesse Ιλλεί πω
4 . insum, infui, inesse ενυπάρχω

5. intersum, interfui, interesse παραγίγνο^αι

6. obsum, obfui, obesse έναντιουρ,αι

7. prsesum, praefui, praeesse προΐσταται

8. subsum, subfui, silbesse υπόκειται

9. supei'sum, superfui, superesse περιγίγνο(χαι
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10. prosum, profui, prodesse ωφελώ· τό pro-sum (άντί prod-

Slim) φυλ,άττει τό d μόνον πρό τών άπό φωνήεντος1 αρχομέ-
νων τύπων του esse- prod-es. pro-d-est, prod-eram,
prod-ero, prod-essem, κτλ.

11. possum, potui, posse δύναμαι. Τό pOSSUin είναι σύνθετον
έκτου esse καί του ροΐ η potîs' κλίνεται δέ τούτο κατ'άναλογίαν
τών άλλων συνθέτων του esse- άλλά τό t πρό του S άοομοιοϋ-

I ι I

ται t-S=SS, πρό δέ τού f (t-f) αποβάλλεται (-f')" (ίδέ άνώμαλα).

g 14 5. Ο ένεστώς τής μετοχής του Slim ήτο -sens, όστις διεσώθη
μόνον έν συνθέσει εν τοις prœ-seiis παρών (pr8&um==praestO Slim),
ab-seiis άπών μετά επιθετικής σημασίας· ό δέ ens μόνον ώς ούσιαστικόν
ώς φιλοσοφικός όρος—τ ό όν, ούσία (Κυντιλιαν. 3, 33).

Σημ. ά. Ό παρατ. τής υποτ. του esse ε/ει καί δεύτερον τύπον i'orem, ου εύχρηστα
τά τρία πρόσωπα τού ενικού', τό τρίτον πληθυντικόν forem, fores, foret, forent. Ό
τύπος ούτος προήλθεν έκ τού fuerem, fueres, κτλ. διά συναιρε'σεως καί είναι εύχρη-
στος εν τή άποδόσει υποθετικών λόγων καί έν τελικοΐς λόγοις (ut foret, ne foret, qui
foret)' είς τά σύνθετα οί τύποι ούτοι είναι»ολίγον έν χρήσει πλήν τοϋ adsum.

Σημ. β'. Άντί του άπαρεμφ. futurum esse τίθεται με:ά μετοχών τό fore- lau-
datum fore ουχί laudatum futurum esse. 'Αντί του sim sis sit κτλ. άπαντώσΐ
λίαν συχνά είς έπιγραοάς καί οί άρχαΐκοί τύποι siem, sies, siet, sient, ανταποκρινόμε-
νοι είς τήν εύκτικήν τής ελληνικής ε-Γη-ν' υπάρχει καί άλλος τύπος αρχαϊκός τοϋ ένεστ.
τής υποτ. fuam, fuas, fuat, fuant, (Βιργ. Aen. 10, 108) καί τοϋ μέλλοντος τής όριστ·
escit, escunt.

Β'. Παρατηρήσεις έπί τών τεσσάρων συζυγιών.

g 146. Οί παρακείμενοι είς a-Vl, 6-vi, i-vi καί οί άπ αύτών παρα-
γόμενοι χρόνοι συγκόπτουσι τό V μεταξύ δύο φωνηέντων κείμενον καί έ-
πομ,ένου S ή Γ συναιρούσι τά φωνήεντα πλήν τού le*

amav-isti amasii

amav-istis amasiis

amav-issem amassem

amav-isse amasse

amav-erunt amaruni

amav-erim ama rim

amav-eram amaram

amav-ero amaro

delev-isti delesli
delev-istis dclestis
delev-issem delessem
delev-isse delesse
delev-erunt dele run ι
delev-erim dele rim
delev-eram defer am

audiv-isti audisti
audiv-istis audislis
audiv-issem audissem
audiv-isse audisse
audiv-erunt audierunt
audiv-erim audierim,
audiv-eram audieram
audiv-ero audiero.

delev-ero delero

Σημ. α'. Ούτω novisti nosti, novisse nosse κτλ. τοϋ nosco άπαντα δ' έτι
κατά συγκοπήν isti έκτου eo (οί lis ti κτλ. πολύ σπάνιοι), d e s i s ti κτλ. έκτου desino.
Τό ν, δταν άνήκη εις τήν ρίζαν καί οχι είς τήν κατάληξιν, δέν συγκόπτεται- lav-isti

J) Τό d δεν παρεμβάλλεται άλλ'. επανέρχεται ό τύπος ό άρχαϊκός τού pro, wv prod,
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lav-erunt έκ τοΰ lavo· cavisti caverunt έκ τοΰ caveo- εξαιρείται τό moveo ιδίως
παοά ποιηταΐς· admorunt άντί admoverunt, emostis αντί emovistîs κτλ. Είς τ°
juvo ή συγκοπή αυτή είναι συνήθης" adiuvit αντί adjuverit (Ter. phorm. 537).

Σ η p.. β'. Οί τύποι audii κτλ. άντί audivi κτλ. δέν είναι πάντες ομοίως εν χρήσει.
Ό Κικέρων λέγει κατά προτίμησιν audivi, audivisti, audivimus (ούδε'ποτε audii,
audiisti), audistis, audierunt,

$ 147. Τό γ'πληθ. πρόσ. του ενεργητικού παρακειμένου της οριστι-
κής λήγει είς ërunt, ενίοτε καί είς ΘΓΘ, άλλα τότε ουτε συγκόπτεται το
ν ουτε συναίρεσις γίνεται, οίον fuëre, amavere (ουχί amare). audi-
> ëre (ούχί audiere).

$ 14 8. Ή προστακτική τών ρημάτων dÎCO λέγω, dllCO άγω, fa-
CIO ποιώ καί fer Ο φέρω αποβάλλει τό e τοΰ β' ένικ. προσ., οίον die,
duc, fac, fer. Παρβ. καί es τοΰ esse.

Σημ. α'. 'Ομοίως καί εν τοις συνΟετοις τούτων, πλην των έκ τοΰ facio, εν oie τό a
τρε'πεται είς i, οίον educ, calefac. effer, benedic. άλλά effice, confice.Oî τύποι
dice, duce, face άπαντώσιν έν τή άρχαία γλώσση καί παρά ποιηταΤς* τό face παρά
Κορνηλίω.

Σημ. β'. Του SCÎO είναι έν χρήσει μόνον ό β' τύπος τής προστακτικής scilO, sci-
tOte ουχί δέ καί ό sci, scite.

$ 149. Τό β' ένικ. πρόσ. της παθητικής φωνής λήγει είς ris, συχνά δέ
καί είς re, οίον amaris amare. amabaris amabâre, amaberis
amabere1.

$ 150. Δέκα καί πέντε ρήματα είς
συζυγίαν καί συγκόπτουσι πάντοτε τό
ζονται δέ κατά τόν έπόμενον τύπον τοΰ
Ένεργητικόν
ΟΡΙΣΤ. ΥΠΟΤΑΚΤ.

Ένεσ. Έν. cap-i-o cap-i-am
capis cap-ï-as

capit cap-i-at

Πλ. capimus cap-i-amus
capitis cap-i-atis

capi-imt cap-i-ant
Παρτ. Έν. capi-èbam capèrem
capi-ebas caperes
capi-ebat caperel
Πλ. capi-ebâmus caperêmus
capi-ebatis caperetis
capi-ebant caperenl

i) Έν τω ένεστώτι τής οριστικής ή κατάληξις αύτη είναι σπανία καί μάλιστα έν τή β',
γ' καί δ' συζυγία. Παρά Κικε'ρωνι ή re είναι συνηθεστε'ρα καί έν τώ ένεστώτι καί μάλιστα
έν τοις άποθετικοΐς τών ρημάτων.

ΙΟ σχηματίζονται κατά
i επομένου, i, ë, ër.

την

Σχηματί-

capio·
I

Παθητικόν
ΩΡΙΣτ. ΤΠΟΤΛΚΤ.

capiar
capiaris
capiatur
capiamur
capiamini
capiantur
capërer
cap ever is

cap-ι-or
ca peris
capïtur
capimur
capimini
capi-untur
capi-ebar
capi-ebai"is

capi ebatur caperetur
capiebamur caperemur
capiebamini caperemini
capiebantur caperentur.
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Μέλλων Α'.

Έν. capi-ar ΙΙλ. capi-emur
capi-êris capi-emini
.capi - êtur capï- entur.

Έν. capi-am ΙΙλ. capi-ëmus
capi-ës capi-etis

capi-et capi-ent,

ΓΙροςτ. Έν. 2 -p. cape. capït.O capere, capitor

3 » capito capitor

ΙΙλ. 2 » capite, capitote capimini
3 » capi-unto. capi-untor.

Απαρεμφ. Ένεστ. cape-re. capi.

Metoxii Ένεστ. capi-ens. Μέλ. capiendus.

Σουπινον 1. captum- 2. captu.

§ 151. Αί έπόμεναι μ.ετοχαί του ενεργητικού μέλλοντος σχηματίζοντα.',
αν ω υ. άλω ς (ουχί δηλ. εκ. τοΰ σουπίνου)· iuvaturus (adiuturus), se-
caturus, sonaturus, arguiturus, pariturus, ruiturus, luiturus,
moriturus, nasciturus, oriturus.

§ 152. To geruntivum της γ' καί δ'συζ. (καί έν άποθετικοϊς ρή-
μασι) κατά τινα άρχαίαν έκοώνησιν λήγει είς undus, lindi κτλ. άντί
endus, encli κτλ. dicundus, potiundus άντί dicendus, potien-
dllS (potior)* καί μάλιστα έν ώρισμέναις φράσεσιν, οίον' in jure di-

cundo—decenviri legibus scridundis pecuniae repetundae (καί
causa, crimen, iudicum, lex) repetundarum—aliquem repe-
tundarum postulare.

$ 153. 'Απηρχαιωμένοι καί ποιητικοί τύποι.

ά.) Ό. ένεστώς τής υποτακτικής εληγεν ένίοτε παρά ποιηταΐς είς im, is, it, οίον edim
άντί edam (edo) έσΟίω), duim, duis, duit, duint (τοΰ ρήμ. do) αντί dem κτλ. καί
έν τοις συνΟέτοις perduim, έν εύχαΐς καί άραΐς καί έν τω πεζω λο'γω' οίον utinam di im-
mortales duint (Κικ.) = εί'Οε οί αθάνατοι θεοί διδοϊεν. Ή κατάληξις αΰτη άπαντα κα-
νονικώς έν τοϊς· sim, velim, nolim, malim.

β'.) Ό παρατατικός τής οριστικής τής δ'συζ. εληγεν είς ibam, ibar, άντί iebam,
iebar καί ό μέλλων είς ibo άντί iam, οίον scibam, audibam, lenibam xatlargi-
bar (ποιητικώς), nutribat Βιργ. Αιν. XI. 517), servibo, (παρατ. ibam, μέλ. ibo
τοΰ p. eo).

γ'.) Ό παρακείμενος τής υποτακτικής καί ό μέλλων τετελεσμένος έν τή αρχαιότερα
γλώσσν) έν μεν τή ά. συζ. λήγει είς assim καί asso άντί averim καί avero, οίον im-
perassit, levasso* έν δετή β', συζ. είς essim καί esso άντί uerim καί uero, οίον
habessim, prohibesso* έν δέ τή γ', συζ. είς sim καί so άντί erim καί ero, οίον
capso έκ τοΰ capio καί μάλιστα (παρά τοις καλλιτέροις πεζοΐς) faxim, is κτλ. faxo έκ
τοΰ facio, έν εύχαΐς, οίον di immortales faxint ut. ? ώσαύτο^ς δέκαί aussim, aus-
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sis, ausint=ToX[jur{aar.tj.'. αν κτλ. (έγκλισις δυνητική)· έν δέ τή ά. συζ. εκ του τετελεσμένου
μέλ. είς asso σχηματίζεται άπαρέμφατος εις assere, οίον rmperassere.

δ'.) Ό συγκεκομμένος τύπος του παρακ. καί υπερσ. τών ρημάτων τής γ' συζ., έν οΓς
τό is ή χ έκκρούει το Ιπο'μενον is ή καί τό iss, οίον accestis άντί accessistis, ex-
tinxti άντί extinxisti, surrexe=surrexisse, traxe=traxisse, extinxem=extin-
xissem (ποιητ).

ε'.) Ό ένεστώς τής παθητικής άπαρεμφάτου λήγει είς ier άντί i, οίον farier, immi-
scerier, accincier, dominarier, defendier, adniittier παρά Βιργιλίω'.

στ'.) Ή προστακτική τής παθητικής φοίνής έληγεν ένίοτε είς mino άντί tor, prsefa-
mino, progredimino άντί praifator, progreditor.

Γ'. Σχηματισμός τών χρόνων καί τών εγκλίσεων.

$ 154. Τα χρονικά θέματα είναι δι' έ'καστον χρόνον, ό,τι είναι το όνο-
μαστικόν θεμα διά τάς δηχφόρους πτώσεις του ονόματος. Tôt χρονικ,α θέ-
ματα είναι τρία, τό του ένεστώτος, τό τοΰ παρακειμένου της οριστικής,
τό του σουπίνου. 'Εκ του χρονικού δέ θέμ.ατος τούτων τη προσληψεΛ τών
οικείων καταλήξεων παράγονται τά τών άλλων χρόνων. Περί του σχημ,α-
τισμ.ού τών χρονικών θεμ,άτων παρβ. § 157 κέ.

$ 155. Οί χρόνοι τών εγκλίσεων σχημ,ατίζονται προσλ.ήψει είς εν τών
τριών θεμ.άτων (τού ένεστώτος, η τού παρακειμένου η τού σουπίνου)
γραμ,μάτων τινών, τά όποια είναι χαρακτηριστικά τών εγκλίσεων καί
τών προσώπων. Τά γράμ,ματα τά διακριτικά τά μ. ε ν τών προσώπων λέ-
γονται προσωπικά ί χατα.Ιηζεις. τά δέ τών χρόνων γρονικαί κατα.Ιήζεις.

Α'. Προσωπιχαί χαταΛήζεις τών παρεμφατικών εγκλίσεων είναι*

α'. Διά τήν ένεργητ. φοινήν 2 β'- Διά τήν παθητ. φωνή ν

Έν

Πλ.

1 πρόσ. ο, m, i r
» s ris η ι

Stl έν τω παρακ.
3 » t tur
1 » mus mur

» t-is mini
stis έν τω παρακ.

3 » nt ntur
ru-lit ή re έν τω παρακ. της όριστ. (g 147)

1) Ό L. Lange εις 339 άναβιβάζει τά παραδείγματα Τών άρχαίων συγγραμμάτων.
Παρά Πλαύτω 187, καί Λουκρητίω 46, καί Βιργιλίω 6.

2) leg-o ) λέγω leg-i-mus, δωρ. λέγο-μες

su-m j ειμί, έλεγον leg-i-tis ποοστ. legi-te λέγε-τε

leg-is "Ομηρ. έσ-σί, έλεγες legu-nt δωρ. λέγο-ντι, έλεγον (τ)

leg-it έσ-τί, έλεγε (τ)
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Β JCpovLxai χαταΛήζεκ;.

ol') Αί γρονικαι καταλήξεις του ένεστώτος προστίθενται είς το θέμα
του ρήματος και είναι δι' δλα τά πρόσώπα.

It ', Όρισστική Υποτακτική Προστακτική
έ νεργ. παθητ. ένεργ. παθητ. ένεργ. παθητ.
•Εν 1 ο 1 o-r a-m a-r 2
ΙΕ?'··.· 2 i-s ë-ris a-s â-ri-s e ή to re ή tor

3 i-t i-t.ur a-t a-tu-r to tor
Πλ 1 ï-mus ï-mur a-mus â-mu-r

2 i-tis i-mï-ni a-tis a-mï-ni te η tote mini
mi. " It : - 3 u-lit u-ntu-r a-nt a-n-tur nto nto-r

β') Αί y ρονικαι καταλήξεις τού παρατατικού προσλαμβάνονται είς το
θέμα του ένεστώτος δια τάς τέσσαρας συζυγίας.

Ένεργ. Παθ. φωνή

'Οριστ. Έν. 1 e-ba-m e-ba-r

2 e-ba-s e-ba-ri-s

3 e-ba-t e-ba-tu-r
ΓΙλ. 1 e-ba-mus e-ba-mur

2 e-ba-tis e-ba-mi-ni

3 e-ba-nt e-ba-ntu-r

Ένεργ. Παθ. φωνή

'Τποτ. Έν. 1 e-re-m e-re-r

2 e-re-s e-re-ri-s

3 e-re-t e-re-tu-r
Πλ I e-re-m us e-re-mu-r

2 e-re-tis e-re-mini

3 e-re-nt ere-ntu-r

1) Tô φωνήεν του ρηματικού θέματος πρό του φωνήεντος ο, i, U, του χαρακτηριστικού
τών εγκλίσεων ή φυλάττεται ή αποβάλλεται ή συναιρούμενον εκτείνεται' δθεν έν τή Α'συζ.
amo (άντί ama-o), amor (άντί ama-or), amas (άντί ama-is), amaris (άντί araa-
e-ris), έν τή Β' mone-o mones (άντί mone-is) moneris), έν τή Δ' audi-o audis
(άντί audi-is), audi-ris (άντί audi-eris)· ουτω καί έν τώ γ' πληθ. προσ. amant
(άντί ama-unt), monent (άντί mone-unt) κτλ. Τό γ' ένικ. δμως προ'σ. τής όριστ.
φυλάττει τό φωνήεν βραχύ· amafc, monet, audit.

Τό ληκτικόν ο του ένεστ. καί μέλ. (Α' καί Β' συζ. έν τή όριστ. τής ένεργ. φωνής τρέ-
πεται εις i είς πάντα τά προ'σωπα πλήν του γ' πληθ. προσ. ένθα τρε'πεται εις u* legO'
leg-is, κτλ., leg-u-nt, ama-bo, -bis κτλ. -bunt· έν δέ τω β' Ινικ. προσ. τής παθ.
φωνής καί έν τώ δευτέρω έν τή προστ. τρε'πεται εις e" lego-r lege-ris* ama-bor,
amaberis. Έν τω β' Ινικ, τής προστ. έν τή Α', Β' καί Δ' συναιρείται μετά του a, e, i
είς a, e, i· ama, mone, audi (άντί ama-e, mone-e, audi-e), έν δέ τή Γ', συζ. φυ-
λάττΒται" leg-e, πλήν τεσσάρων (§ 148).

2) Έν τή Α' συζ. συναιρείται τό a τού am μετά του ληκτικού a του θέματος άνωμά-
λως είς e* amem, amer (άντί ama-am ama-ar), έν ώ έν ταΐςάλλαις συζ. φυλάττεται'
mone-ani, legam, audiam καί παθ. mone-ar, leg-ar, audj-ar,
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γ') Αί χρονικά.! καταλήξεις του μέλλοντος τής οριστικής προσλαμβά-
νονται εις το θέμα του ενεστώτος καί είναι δια τάς 4 συζυγίας.

δια τήν

Ένεργ. Έν. 1 e-bo

2 e-b-i-s

3 e-b-i-t e-t
Πλ. 1 e-bï-mus ê-mus

2 e-b-ï-tis ë-tis

• 3 e-bu-nt ë-nt

γ' καί δ a' καί β

a-m Παθ. e-bo-r
e-s e-ba-ri-s

e-ba-tu-r
e-ba-mu-r
e-ba-mïni
eba-ntu-r

γ ' καί δ '

a-r

ë-ri-s

e-tu-r

ë-mu-r

e-mïni

e-ntu-r

δ') Ai χρονικαί καταλήξεις του παρακειμ., ύπερσ., τετελ. μέλ.
ενεργητικής φωνής προσλαμβάνονται είς το θέμα του παοακειμένου καί
είναι δια τάς τ

:ας τεσσαρας συζυγίας.

Όριστ. ' Υ'ποτ,
Παρακείμενος

Οριστ. Υποτ.

'Υπεοσυντέλικοζ

Όριστ.
ι/,έλ. τετελ.

Έν. 1 i ërï-m era-m isse-m ëro
9 ï-sti eri-s era-s isse-s eri-s
3 i-t eri-t era-t isse-t eri-t

ΙΙλ. i i-m us eri-mus erâ-mus is s ë-mu s erï-m us
9 i-stis eri-tis era-tis isse-tis ■ erï-tis
3 ëru-ιιΐ erï-nt era-lit isse-nt eri-nt

Ό παρακ.. υπεοσ., τετελ. μέλ. έν τή παθητική φωνή σχηματίζονται
περιοραστικώς δια του παθητικού παοακ. τής μετοχής του ρήματος καί
χρόνου τινός τοΰ 8SSO (ί'δε τόν τύπον τών χρόνων τούτων ^ 143).

ε) Αί ypovικαί καταλήξεις τού παρακειμένου τής μετοχής προσλαμβά-
νονται εîc τό θέ,αα τοΰ σουπίνου" ,είναι δέ αύται us, a, uιύ1.
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$ 156. Ι1ίνα£ ανακεφαλαιωτικός τών 4 συζυγιών.

)ΕΜΛ

hî

ίωτος,
:αρακ.
ου—ίν.

ΘΕΜΑ

του
ρήματος

ama-

monë
: ég-
audï-

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΚΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΗΞΕΩΝ
τοΰ 1 καί 2 προσώπου τοΰ ένικοΰ

ΕΙΣ ΤΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ

ΕΙΣ ΤΑ ΠΑΘΗΤΙΚΑ

'OatdT.

ΙΙοοστ

Ύποτ

a m-ο, am-a-s
monë-o, mon-è-s
leg ο, leg-ï-s
audï-o, audi-s

amâ
monë
leg-ë
audi

ΕΝΕΣΤΩΣ'

1. Θέμα
τοΰ ένεστ.
τοΰ παρατ.
καί τοΰ μ λ.

A', ama-
Β'. mone -
Γ', leg-
Δ', audi-

I

ara-e-ra, e-s
raone a-m, a s
leg-a-m, a-s
audi-a-m, a-s

t'A.Trapéu.anià-re
monë-re
leg-ë-re
audi-re

Μετοχή amâ-ns, an tis
monë-ns, ent-is
leg-e-ns, ent-is
. audi-e- ns, ent-is

Γερούνδ. ama-ndi, o, uni

I ' ' '

mone-ndi, o, um
l2g-e-ndi, o, um
audi endi, o, um

amor(aor), a ris η à re
monë-or, ë-ris η ë-re
leg-υΓ, (ë)-ris ή (ê) re
aud ί- or, I ris η ί - re

iamâ re
i mouë re
I leg-e-re
audi-re

am er, ër is η ë-re
monë-ar, a-ris ή ë-re
leg-a-r, a-rîs η a-re
audi-a-r, a-ris η a-re

ama ri

I _ .
mone-ri

lëg-i

audf-ri

IIAPAT

'Opt

ί'Υποτ.

ΜΕΛΛΩΝ <

|Όριστ.

amâ-ba-m, ba-s
momê-ba-m, ba-s
leg-ë-ba-m, ba s
audi-ë-ba-m,ba~s

amâ-re-m, re s
monë-re-m. re-s
leg ë^-re-m, re-s
audï-re-m, re-s

amâ-bo, bi-s
monë-bo, bi-s
leg a-mr e s
audi-a-m, e-s

ama-
monë-
leg-ë-
audi-

I

ama -
jmonë-
ileg ë-
audi-

ama-
mone



110

μεροσ α'. τεχνολογικο ν

g 184—

ΘΕΜΑ

-οΰ
ένεστώτος,
:οΰ παρακ,
ϊοΰ σου—ίν.

ΘΕΜΑ

του
ρήματος

χαρακτηκιστικα των εγκλισεων και καταληξεω
τοΰ 1 καί 2 προσώπου του ενικού

ΕΙΣ ΤΑ ΕΝΕΡΙΉΠΚΑ

ΕΙΣ ΤΑ ΠΑΘΗΤΙΚΑ

2. Θέμα
τοϋ παρκ.
ύπερσυντ.
χαΐ του τετ.
μέλλοντος.
A', amav-
Β'. monu-

Γ'- lêg-

Δ', audiv-

ΠΑΡΑΚ.

.ί

ΥΠΕΡΣ.

ΜΕΛ. ΤΕΤ. Όρ ιστ.

3. Θέμα
τοΰ σουπίν.1
A', amat-1
Β' monit·{
Γ', lect-
Δ', audit—Ι

Όριστ. amav-
monu-
lëg
audiv

Ύποτ. amav
moiiu
Iëg~
audiv-

>

Απαρμ. amav-
monu-
lëg-
audi v-

Όριστ. amav-
monu-

lëg-
audi-

amav-
monu -
lëg-
audiv-

amav-
monu-
lëg
audi-

ΣουπΓνον amat-
monït-
lert-
audit-

Μέλλων amat

Μετοχή monit-
lect-
audit-

^ i, isti

eri-m,

\

eri-s

> isse

ί'Υποτ.

era-m,
era s

isse-m,
' isse-s

ero, eri-s

\

II) um

γ) u

uru-s
a, um.

amat-
monët -
lect-
audft -

amât-
monït-
^ert-
jau dît -

amât-
mouït-
lect-
audit-

amat-
monït-
lect-
audit

ί

amat-
jmonït-
lect-
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συζυγίας ούτω· es (es-t, es-tis), fer, vol (ν ο-It—vu It), da, sta.
Άλλα ρήμ.ατά τινα παρεμβάλλουσιν i μεταξύ της ρίζης καί της κατα-
λήξεως· ago ag-i-mus, lego leg-i-mus, veho veh-i-mus, tracho
tracli-i-mus, edo ed-i-mus, cado cad-i-mus κτλ.

Ή ρίζα είς τα ρήματα τής Γ', συζ. είναι μ.εταβεβλημένη δι' ενός τών
επτά επομένων τρόπων

1) Τό φωνήεν τής ρίζης εκτείνεται' ÎU1US, itis (ρίζ. ί είς τό σουπΐνον
ïtum, τού p. eo)· dùco, dlicis κτλ. (ρίζ. duc, εις τό ducis). Πρβ.
φημί, ρίζ. φα είς τό φα μέν.

2) Τό φωνήεν τής ρίζ-/)ς παρεμβάλλει 11 ή ni' tailgO (ρίζ. tag ta-
ctils). pango (ρίζ. pag έκ τής pac- pac-no pag-no pango), frango
(ρίζ. frag)· ούτω stringo (strictus), pando, lambo κτλ. rumpo.
(ρίζ rup), παρκ. rup-i, vinco, (ρίζ. vie), παοκ. vic-i, scindo, (pCC
scid), παρκ. SCldi.

3) Τό τελευταΐον γράμμα τής ρίζ·/)ς προσλαμβάνει Π (είς τήν προη-
γουμένων περίστασιν τό Π παρεμβάλλεται)' ΙΐΐΙΟ, ρίζ. 1Î, είς τό li-tlini,
cer-no ρίζ. cer ere είς τό cretunï), sperno (ρίζ. spre sper είς το
sp return) κτλ., si-no (οίζ. si-), po-lio (άντί pOS-nô, μετά τήν άπο-
βολήν του S εγένετο άναπληρωτική έκτασις, όθεν ρΟ μακοον)" παοκ.
pOS-lli, σουπ. pOS-i-tlUll (ό αρχαίος τύπος posii Κικ. Τουσκ. 5.29).
Εί'ς τινα ρήμ,ατα προστίθεται 1Π άνταποκρινόμενον είς τα τής ελληνικής
είς ανω (βλαστ-άνω, αύξ-άνω)· carinare, coquinare, prodinunt,
redinunt.

Σημ. Τινά των ρημάτων τών προσλαμβανόντο.)ν n συγχέουσι το ρηματικόν θε'μα καί τό
θέμα του ένεστώτος, όθεν τό n άλλα μέν φυλάττουσιν είς τόν παρκ., άλλα δέ είς τόν παρκ.
ή τό σουπΐνον (παρβ. κρίνω, φθίνω κτλ.).

fingo, finxi fictum

pandor pandi, passum

pingo, pinxi, pictum

pungo, pupugi, punctum

string-o. strinxi. strictum

cingo cinxi cinctum
extinguo, extinxi, extinctum
iungo, iunxi, iunctum
fungo, functus, sum fungi.

4) H ρίζα άναδιπλασιάζεται διά ένεστωτικοΰ άναδιπλασιασμοΰ δια
τού i είς 4 ρήματα1'

bibo (ρίζ. bi) πρκ. bïbi, σουπ. bibitum2

1) Ό ένεστωτικός άναδιπλασιασμός δια του i είναι συνήθης καί είς τήν Ιλληνικήν είς
πολλά ρήματα· γιγνώσκω, τιτρώσκω, γίγνομαι, δίδωμι κτλ.

2) Τό bibo έχει καί είς τόν παρκ καί σουπΐνον τόν άναδιπλασιασμόν bibi, bibitum-
τό bibo είναι άντί pipo, ού σώζεται τό σουπ. potum, ό παθ. παρκ. τής μετοχής potus

ζ αύτοΰ καί τό θαμιστικόν potare.
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gigno (άντί gigeno, ρίζ. gen), παρτ. gigneham, μέλ. gi-
gnam, παρ κ. genui

sisto (ρίζ. sta), παρτ. sistebam πρκ. steti (άντί stesti), σουπ.
statum,

sero (άντί seso1, ρίζ. sa, ήτις φαίνεται είς το satum).

6) Ή συλλαβή SC-O προστίθεται είς τήν ρίζαν καί έάν αύτη είναι συμ-
φωνόληκτος προσλαμβάνει εύοωνικόν i ή e μεταξύ τής ρίζτ)ς x-αί τού
SCO-, όθεν γίνεται i-SCO καί e-SCO. Ή κατάληξις SC-Ο δίδει είς τό ρήμα
έναρκτικήν σημασίαν ρήματα είς SCO(r) είναι dlSCO, nOSCO, novi (έκ
τού die-SCO ρίζ. die πρβ. dici" ρήματα είς l-SCO(r), eSCO" na-SCOF
(ρίζ. na είς τό natus). cre-sco, παο. crevi, pac-i-scor (ρίζ. pac είς
τό pactus), obliviscor, πρκ. oblitus sum, profic-iscor, πρκ. pro-
fectus sum, obmut-e-sco, πρκ. obmut-ui, indur-esco, πρκ. in-
dur-ui. πρβ. εις τήν ελλ. ευρίσκω" όλως άποβάλλει τήν έναρκτικήν ση-
μασία ν τό SC-O εις τό paSCO, pOSCO κτλ. ~

7) Προσθήκη t έτι είς τήν ρίζαν mit-to, πρκ. mi SI άποβάλλεται
τό t πρό τού S' plecto, πρκ. plexi. plectiniUS (ώς έν τή έλλην
τύπτομεν). To necto έχει παρκ. nexui (άντί nec-sui).

8) Τό σύμφωνον τής ρίζης διπλασιάζεται ώς καί έν τή ελληνική"
pello, vello, tollo πρβ. fallo (fal-jo) ,σφάλλω (σφάλ-]ω) κτλ. Ό δι-
πλασιασμός ούτος τού συμοώνου προέκυψεν, άφομοιωθέντος τού 1 τής
άοχαίας καταλήξεως JO (io)' peljo pello κτλ.· μόνον τό vello φυλάτ-
τει τό δεύτερον 1 είς τόν παρκ. velli.

$ 159. Β'. Θέ/ια τον παρακείμενου. Τό θέμα τού ενεργητικού παρα-
κειμένου σχηματίζεται διττώς Α', δι' άναδιπλασιασμού καί Β', δια προσ-
λήψεως τού χρονικού χαρακτήρος είς τό θέμα τού ρήματος.

Α'. Παρακείμενοι σνη,αατιζόμενοι ι/.ετ' ά.ναδιπλασιασμ.ού
Γ I ■ - Α. . I » ι 1

α'. 'Αναδιπλασιασμόν λαμβάνουσιν 27 ρήματα, τα όποια φυλάττου-
σιν αυτόν. Ό άναδιπλασιασμός είναι δύο ειδών

1) Έάν ή ρίζα άρχεται άπό δύο συμφώνων είς τόν άναδιπλασιασμόν

1) Τό s μεταξύ δύο φα>νηε'ντων κείμενον τρε'πεται είς Γ, ούτο:> η κατάληξις τής άπα-
ρεμφάτου, ήτις ήτο άρχαϊκώς se, ώς φαίνεται έκ τού es-se, pos-se μετεβλήθη είς re*
amare=amase (§ 19, η').

?) Εις τόν στίχον τού Βιργιλίου non ignaro mali, miseris succurrere disco
(Βιογ. Αίν. 1.630). Τό disco ε'χ^ει ετι τήν έναρκτικήν σημασίαν.
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τοΰ παρκ,. αποβάλλεται το πρώτον σύμφωνον τής ρίζτ)ζψ steti (άντί ste-

sti, ρίζ. sta). spopondi (άντί spo-spondi, ρίζ. spond)* scicidi
(άντί sciscidi, ρίζ. scid.).

2) Έάν ή ρίζα άρχεται άπό ενός συμφώνου, ή άναδιπλασιαζομένη
συλλαβή διατηρεί τό φωνήεν τής ρίζης εκτός τοΰ a, δ μεταβάλλεται είς

e1· posco poposci, mordeo momordi, pungo pupugi, tundo
tutudi, curro cucurri, disco didici, scindo scicidi· άλλα cano
cecini, pango pepigi (ρίζ. pag.), tango tetigi (ρίζ, tag), cado ce-
cidi ^ρίζ. cad)· το csedo μεταβάλλει τό τής ρίζης είς Γ οβοϊοΐΐκτλ.2

Σημ. α'. Ινατά τάς συζυγίας τά μετ' άναδιπλασιασμοΰ ρήματα είναι'

Έκ τής Α', συζ. τά stO steti, clo dedi (§165). — Έκ της Β', συζ. τά mo-
mordi, pependi, spopondi, totondi (§ 173,6/.!.). — Έκ τής Γ', συζ. πολλά· ίδέ
§ 183 καί § 189,6. — Έκ τής Δ', συζ. ουδέν.

Σημ.β'.Οί παρακείμενοι του reperio, repello, refero, recido δέν προσΟέτουσιν e είς
τόν άναδιπλασιασμόν καί έκτείνουσι τήν πρώτη ν συλλαβήν, δίπλα τιάζοντες το πρώτον σύμ-
φωνον τής ρίζης" repperi, reppuli, rettuli, reccidi (σπανίως)· άπαντα έπίσης άλλά
μάλλον άπό τής έποχής τών αυτοκρατόρων teluli, tetini (άρχ_. άντί tenui), memini (ό
ένεστ. άχρηστος), pepuli, pepedi· το tetllli, άρχ. tetulli γίνεται έκ του αρχαϊκού
tulo, δ άνευρίσκεται είς τά σύνΟ. abstulo, attulo. 'Αντί του teluli λέγεται βραδύτε-
ρον tuli■ sustollo (σπάνιον) ώς tollo έχει παρκ. sustinui.

β . Ό άναδιπλασιασμός δεν φυλάττεται- Ολίγα ρήματα άπέβαλον τον
άναδιπλασιασμ.όν άνευ μεταβολής τής ρίζης" fidi (fmdo). tllli (άντί te-
tuli), scidi (άντί scicidi) κτλ.

Σημ. ά. Tô φωνήεν του άναδιπλασιασμοΰ είναι πάντοτε βραχύ· cado ceoidi, pello
pepuli πλην τών caedo-cecidi καί τών έ/όντων τήν δευτέραν συλλαβήν θέσει μακράν,
οίον cucurri, fefelli, momordi, peperci.

Σημ.β '.Λεν φυλάττουσι τόν αναδιπλασιασμόν σχεδόν πάντα τά ρήματα τά μετά προθέ-
σεων σύνθετα, οίον respondeo respondi, expello expuli, percello perculi, eon-

1) Μετ' άναδιπλασιασμου παρακείμενοι είναι οί έχοντες·

1. ρίζαν είς a ή ae· cecïdi, tetigi, cecïcli, peperi, dedi, sieti κτλ.

2. ρίζαν είς e- pependi (παρκ. τοΰ pendo καί pendeo), memini, pepuli κτλ.

3. ρίζαν είς ο* poposci, spopondi.

4. ρίζαν είς i· didici, scicidi, stiti έκ τοΰ sisto άντί sistit-i.

5. ρίζαν είς u· cucurri, tutudi (contudi, extudi, obtudi), pupugi (tetuli άντί
tetuli, tulo, δ άπαντα είς τά σύνθ. abstulo, abttulo).

2) Είς τήν αρχαίαν γλώσσαν φαίνεται δτι τινές τών παρακειμένων τούτων είχον έξη-
σθενημένον είς e τό φωνήεν τής πρώτης συλλαβής, έκ τούτου είχον e. Γνωστόν οτι τοΰτο
έγένετο σταΟερόν είς τήν ελληνικήν (γέγραφα, τέτυφα)· spepondi. scecidi, memordi,
peposci, pepugi' (παρβ Αϋλον Γελλ. άττ, νύκτ 6, 9)' άπαντά έτι είς έπιγραφήν του 2
αιώνος μ. Χ. spepondit (Orelii 4358). Ό Αυλός Γελ. (5, 15) λέγει δτι ό Κικέρων καί
ό Καίσαρ έγραφον memordi, spepondi.

ΑΑΤΙΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ-Ε. Κ. ΚΟΦΙΝΙΩΤΟΥ 8
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tundo contudi, attingo attigi κτλ.' πλην τών συνθέτων έκ του do, sto, disco, ρο-
SCO και έκ τών του curro τά· recurro, succurro, intercurro. Τινών άπαντώσί καί
οί δύο τύπο-.· accurri καί accucurri, καί procucurri (Καΐσ.), excurri /.αί excu-
curri (Τίτ. Λίβ.).

Ενταύθα άνήκουσι καί τά ουχί έν χρήσει άπλα* prehendo prehendi, accendo ac-
cendi, defendo defendi, offendo ofl'endi, percello perculi. Τό cano, Ινώ α-
πλούν ε/ει παρκ. cecini, έν συνθέσει έχει είς uf: coiicinui, OCCinui, succinui, καί
τό excello excellui.

Ένταΰτα άνήκουσι τα ρήματα, ών τό θέμα τοΰ παρκ. είναι τό αυτό του ένεστώτος· τοι-
αύτα είναι· 1) τά λήγονυα εις τόν ένεστ. είς δύο σύμφωνα accendi, defendi, prae-
tendi, fervi, Iambi, mandi, pandi, scandi, descendi, velii, verri, verti,
soivi, volvi· ε'ις τήν Β' συζ. άνήκιι τό prandi (prandeo)- 2) τά έκτείνοντα τό φω-
νήεν της ρίζης η τά έχοντα δίφθογγον cœpi, cudi, sidi, vioi' 3) τα λήγοντα εις τόν
ένεστ, εις u- rui, ingrui, innui, spui, indui, minui, statui, tribui κτλ. Ταύτα
δύνομαι νάναχθώσι και εις τήν πρώτην κατηγορίαν του u δντος συμφώνου.

γ', Πολλά ρήματα μετά την άποβολήν τοΰ άναδιπλασιασμ,οΰ επα-
8qv συναίρεσιν τοΰ φωνήεντος (à εις 6)' faClO fôci=fefici 1, CapiO*
Cëpi— cecipi' ωσαύτως καί τά iodi, frëgi, fugi, iëci, lëgi, lïqui,
pêgi, rupi, Vïci. Είς την A'. Β', καί Δ', συζ. τά iûvi, fôvi, môvi,
vôvi, Sëdi, vldi, vëni. Ή συναίοεσις επέφερε την έ'κτασιν τοΰ φ,ωνή-
εντος της ρίζης. Κατά τόν αυτόν τρόπον έ'γειναν καί οί παρκ. Câvî, lâvi,
fâvi, pâvi, egi, ëdi, ôdi, ëmi καί τών συνθέτων τοΰ ëlllO, ών αί ρί-
ζαι câv, âg, ed, ëm κτλ.

Β'. Πρόσληψις χρονικού χαρακτηρος είςτό θέμ.α τοΰ ρήμ,ατος. Ό χρο-
νικός χαρακτηρ τοΰ παρακειμένου μ.ετά της προσωπικής καταλήψεως είναι.

ά) Ό V καί U (μ.ετά δέ της καταληξεως -vi, ui)' καί η μ.έν vi επι-
συνάπτεται είς φωνηεντόληκτα θέματα (a, ë, ΐ)' είς τα της Α καί Δ'
συζ. καί τινα της Β', (μόνον $ 171), καί τινα της Γ' συζ. 180 καί
181), ama-vi, dele-vi, audï-vi κτλ.

Πολλά ρήματα της Γ' συζ. έ'χουσι τόν παρκ. είς vl· sivî.livi, Sprevi,
stravi. "Αλλα έχουσιν ivi ώς τά της Δ', συζ. cupivi, petivi, qusesivi
καί πάντα τα είς ëSSO" arCëSSO arcessivi κτλ. Τά ρήμ,ατα είς SCO
(έναρκτικά) εχουσιν επίσης τόν παρκ. είς vi" ïlOvi, SUëvi, quîëvi κτλ.

β') Ή δε 111 έπισυνάπτεται είς θέμ,ατα λήγοντα είς εν σύμ,φωνον do-
mui, docui, acui.

Ρήματα λαμβάνοντα ui είναι έκ τής Α', συζ. τά έν $ 166, έκ τής

1) Κατά τόν Κούρτιο'ν οί τύποι ούτοι προήλθον έκ του πρωτοτύπου θέματος άποβλη-
θέντος του πρώτου συμφώνου τής ρίζης' fefici feici, feci.
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Β', συζ. τα έν g 169 και 170, έκ τής Γ', τα έν g 179, καί έκ τής
Λ' τα έν I 194, 3 καί 4.

γ") Ό S μετά τής καταλήξεως si, ότε γίνονται μεταβολαί καί άπο-
βολαί. Επισυνάπτεται δέ ή κατάληξις si εις τα συμφωνόληκτα τής Γ',
συζγίας. scribo scripsi, carpo, carpsi.

sentio sensi (sent-si) rideo risi (rid-si)
fïngo fixi (fingsi) rego rexi (reg-si)
tracho traxi (trac-si) coqno coxi (coqu-si)

Σημείωσαι τά· emo emi, lego legi, bibo bibi.

Άπαντα έπίσης ή SI είς πολλά ρήματα τής Β\ συζ. καί τινα τής Δ'.

ώς algeo, augeo, frigeo, farcio, fulcio, sentio.

Σημ. Τά π ρό του ο έχοντα 1, m, Π, r, s εις τον παρκ. δέν προσλαμβάνουσι si' τινά
τών εις mo άκολουθοΰσι τόν καν ο'να' como COmpsi, demo dempsi.

δ') Mow) ή κατάληξις i επισυνάπτεται είς το θέμα του ένεστώτος·

1) Είς ρήματα έχοντα χαρακτήρα δύο σύμφωνα* cando cand-i, of-
fendo offendi κλ., έκ τής Β', συζ. τό prandeo prandi κλ.

2) Είς ρήματα, ών ό άναδιπλασιασμός δέν ουλάττεται ($ 113,
Α', β') καί

3) Είς τινα ρήματα τής Γ', συζ. (§184 καί 185).

g 160. Γ', θέμα τον Σουπΐνον. Είς τα πλείστα τών λατινικών ρη-
μάτων ή ρίζα διαφυλάττεται αμετάβλητος είς το θέμα τού σουπίνου'
δΓ ο ό τύπος ούτος είναι αναγκαίος εις τήν διάκρισιν τής συζυγίας τού
ρήματος. Η συλλαβή τής ρίζης φυλάττει τόν χρόνον τού πρωτοτύπου'
stâ-tum, ltum κτλ. "Οταν τό θέμ.α του σουπίνου είναι διάφορον τής ρί-
ζης. άπώλεσεν αύτη τό τελικόν σύμ.φωνον ή έπαθε μετάθεσιν CâS-um
(ρίζ. cad.), spretum (ρίζ. sper) κτλ. "Οταν τό τελικόν σύμφωνον τής
ρίζης δέν έπαθε άλλο ιωσιν συχνακις π αρεμ.βάλλεται i μεταςύ αυτής καί
τής καταλήξεως turn* mon-i-tum, pet-j-tum, cred-i-tum κτλ.

Σημ. Τά εις ifcum σουπϊνα έ'χουσι τήν παραλήγουσαν βραχεΐαν μέν, έάν ό παρα-
κείμενος λήγη είς ui πλήν του recensituiïl, μακράν δέ έάν είς ivi (ii), οίον' petitum
πλήν τών έν τή προηγουμένη σημειώσει άναφερομένων.

β 161. Τό σουπΐνον είναι ούσιαστικόν ρημ.ατικόν μετά καταλήξεως ο-
νοματικής tus (SUS), ήτις άπαντα είς τά actus, pactus, auditus κτλ.
Είναι δέ έν χρήσει μόνον είς τήν αίτ. καί άφαιρ. (σουπΐνον ένεργητικόν καί
σουπΐνον παθητικόν)1 είς σημασίαν τής άπαρεμφάτου.

Σημ. Σουπϊνα φυλάττοντα τόν χρόνον του πρωτοτύπου είναι τά' datum, return,
st^um, slàtum, (-oiïsto καί sisto)· έτι δέ καί τά ïtum, cïtum, lïtum, quïtum,
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s Y turn, rtjtum, τών ρημάτων eo είμι, cieo κινώ, lino αλείφω, queo δύναμαι, sino
έώ, ruo κρημνίζω.

11 εριφραστική συζυγία.

^ 162 Ή λατινική έχει καί άλλον τύπον του ρήματος, όστις λέγεται
περιφραστική συζυγία (coniugatio periphl'astica) ■ ή περιφραστική
συζυγία σχηματίζεται δια τών χρόνων τού βοηθητικού α'.) Μετά τού μέλ-
λοντος τής μετοχής δια τα ενεργητικά' β'.) Μετά τού παθητικού μέλ-
λοντος τής παθητικής μετοχής (geruiidivum) δια τά παθητικά. Ή συ-
ζυγία αύτη δεν έχει προ στ ακτ ι κή ν.

ΟΡΙΣΤΙΚΗ

amandus, a, um sum

άγαπητε'ας ειμί) μέ άγαπα<?θαι=δεΐ,
amandus θ ram

Ένεστ.

amaturus, a, um sum
(μέλλω αγαπάν ή άγαπήσειν)
ΓΙαρατ. amaturus eram
Μέλ λ amaturus ero
Παρακ. amaturus fui
'Γπερσ. amaturus fueram
M. τετ. arnuturus fuero

amandus ero
amandus fui
amandus fueram
amandus fuero

' Ενεστ

ΓΙαρατ.

Παρακ.

cv

1 περσ.

amaturus sim
amaturus essem
amaturus fuerim
amaturus fuissem

ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ

amandus sim
amandus essem
amandus fuerim
amandus fuissem

ΑΙΊΑΡΕΜΦΑΤΟΣ

Ένεστ, amaturuni, am, um esse amandum, am, um esse

Παρακ. amaturuni, am, um fuisse" amandum, am, uni fuisse
Μ ελλ. amaturuni, am, um fore.. amandum, am. um fore.

Σ η μ* Ή παθητική περιφραστική συζυγία άπαντα διττώς'προσωπική καί απρόσωπος.
Κατά μεν τήν προσωπικήν συμφωνεί κατά γε'νος. αριθμόν και πτώσιν πρός τό υπόκείμενον,
κατά δέ τήν άπρόσωπον τίθεται είς ούδε'τερον ενικόν μετά του γ', ένικ. προσ. τών απλών
χρόνων του esse καί δοτικής του προσο>που, ώς καί έν τή ελληνική, οίον mihi aman-
dum β8ί=άγαπητέον μοί έστι=δεΐ με άγαπάν.

virtus laudanda est έπαινετε'α έστίν ή άρετή. /ρ» ,

virtus tibi laudanda est έπαινετε'α σοι έστιν ή άοετή.\ ' ''·-·>■

laudandum est
mihi laudandum est
Ούτω δέ λέγεται"

mihi amandum est
tibi amandum est
ei amandum est
nobis amandum est
vobis amandum est
eis amandum est
Παρατ. mihi amandum erat
Με'λλ. mihi amandum erit
Παρακ mihi amandum fuit
Ύπερσ. mihi amandum fnerat
Μ. τετ. mihi amandum fuerit

έπαινετε'ον έστί.
έπαινετε'ον μοί έστί.

' 'Απρόσωπος.

mihi amandum sit
tibi amandum sit
ei amandum sit
nobis amandum sit
vobis amandum sit
eis amandum sit
mihi amandum esset
λείπει

mihi amandum fuerit
mihi amandum fuisset
λείπει
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3 'Αποθετικά.

$ 163. Τα ά.τ ο θετικά ρήματα (deponentia) έ'χουσι μεν τύπον τταθη-
τιχόν, άλλα διάθεσιν εν απ α σι τοις χρόνοις ενεργητική?· ή ονόετεραν' σχη-
ματίζονται ώς τα παθητικά, λαμβάνουσι δέ καί τινας τών ενεργητικών
τύπων, άμ.φοτέρας τας ένεργητικάς μ,ετοχας (του ένεστώτος είς -ns καί
του μ,έλλοντος είς rus), 2) τό σουπΐνον, καί 3) γερούνδιον τόν δέ μέλ-
λοντα τής υποτακτικής καί απαρεμφάτου εχουσι περιφραστικώς έκ τοΰ
μ.έλλοντος τής μετοχής καί τοΰ esse.

Α' ΟΡΙΣΤΙΚΗ
kxZ. Α'. Β'. Γ'.

Έν. hortor προτρέπω
Πλ. hortâmur

Έν hortàbar
ΙΙλ. hortabâmur

verëor αίδοΰμαι
verëmur

loquor όμιλώ
loquïmur

Παρατατικός

Iverebar
I vei ebamur

Με.ΙΙωι

loquebar
loquebâmur

Δ'.

largior δ ω ρου μα ι

largïmur

largiëbar
largiebâmur

Έν. hortabor
ΙΙλ. hortabïmur

verebor loquar

verebïmur loquemur largiêmur

Με.Ι.Ιων Β'.

Έν. hortatus ero κλ |veritus ero κλ.ΙΙοοιιίιιβ ero κλ. llargitus ero κλ.

Παρακείμενος

Έν. hortatus sum
ΙΙλ. hortati sumus

Έν. hortatus eram
r^.hortati eramus

Έν. horter
ΙΙλ. hortemur

Έν. hortârer
ΙΙλ. hortarêmur

Έν. hortatus sim
ΓΙλ. hortati simus

veritus sum
veriti sumus

locutus sum llargitus sum
locuti sumus jlargiti sumus

' ) 'ττερσνντέ.ίικος

veritus eram
veriti eramus

locutus eram llargitus eram
locuti eramus jlargiti eramus

Β'. ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ
' Ενεσ τώς
verear loquar

vereamur loquamur

Παρατατικός

verërer loquerer

vererëmur loquerëmur

ΙΙαρ α κ ε ίιι ενος

veritus sim
veriti simus

locutus sim
locuti simus

largiar
largiamur

largirer
largiremur

largitus sim
largiti simus
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g 164

Ύπερσνγτέ.Ιιχος

'Ev.hortatus veritus

Πλ-hortati veriti

lo cuius liar git us j esseni
locuti jlargiti j essemus

γπροστακτικη

Έν. 1. hortâre
Πλ. 2. hortamini

Ένεστ. hortari
Παρχ.. hortatum
Μέλ. hortaturum

verere
veremini

loquëre
loquemini

a', απαρέμφατος

verëri

verïtum

veriturum

loqui

locutum

locuturum

largire
largimini

largiri
largïtum \

1 ·J I CooC

largiturum {

ε'. γερουνδιον
γεν. hortandi κτλ. |verendi κτλ. |loquenc^.^. |largiendi κτλ.

ε'. μετοχη
' Er ε στώζ

hortans |verens |loquens |largiens

771αραχείμετος

hortatus,a,um |veritus,a,um, |locutus,a,um, llargiturus,a,um

Μέ2Λων

hortalurus, a, um jveriturus, a, um |locuturus, a, um |largiturus,a,um

Mé.l.Uùr Παθητιχός
hortandus, a, um |verendus, a, um |loquendus, a, um jlargiendus, a, um

ζ'. σουπινον

1. hortatum

2. hortatu

veritum
veritu

[locutum
locutu

largïtum
largitu

Ούτω κλίνονται και τα άλλα αποθετικά, πλην τίνων άνωμ,αλιών, ας
ίδέ κατωτέρω.

Σημ. α'. Τά ρήματα audeo τολμώ, gaudeo χαίρω, soleo έθίζω, lido θαρρώ,
confido θαρρώ, diffido δυσπιστώ, ε'/ουσι τόν παρακ., υπερσ. καί τετελεσμε'νον με'λ.είς τόν
παθητικόν τύπον καί λέγονται semideponentia.

ausus sum, gavisus sum, solitus sum, fisus sum. κτλ.

Σημ. ο'. Μετοχαί τοΰ παρακ. αποθετικών ρημάτων έχουσιν ένεργητικήν κ,αί παθητικήν
σημασίαν"

comitatus conpessus dimensus ementitus
meditatus partitus populatus testatus.
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Τύπος τών άρ^νκών χρόνων

% 164. Ό τύπος τών αρχικών χρόνων διά τάς 4 συζυγίας είναι'
Α' συζ. -ο, -âvi, -âtum, -are- amo, amavi, amâtum, arnâre
Β' συζ. -eo, ui, ï-tum, -ère- moneo, monui, monïtum, mo-

nëre

Γ συζ. -o, -i, -turn, -ere- lego, slegi, lectum, legëre
Δ' συζ. -io, -Ivi, -itum, -Ire· audio, audlvi, audltum, audïre

Ση α. Ο'- παραγόμενοι χρόνοι άκολουθοΰσι τό χρονικόν θέμα του ές ού παράγονται χρο-
νου, ώς καί πάσας τάς άνωμαλίας τούτου. "ΟΟεν έάν ρήμά τι δέν έχη παρακείμενον ή σου-
πΐνον, στερείται καί τους ές αυτού παραγομένους χρόνους.

\4νώμα2ος σχηματισμός τών παρακειμένων χαϊ σονπίνων

Πρώτη συζυγία.

g 165. Α'. Παρακείμενοι μ.ετ' άναδιπλασιασμού.

1. do, dëcli, datum,-dâre δίδωμι.

Σύνθ. ciroumdo, -dedi, -datum, dare περιβάλλω· ούτω pessumdo άφανίζω, va-
numdo πωλώ (ου παθ. veneo), satisdo έγγύην παρέχω.Τό a τού θέματος είναι βραχύ
πλήν τού das, da, dans, όθεν circu'mdabam, pessu'mdarem, sati'sdabo Τά
μετά μονοσυλλάβων προθέσεων σύνθετα σχηματίζονται κατά τήν γ', συζ.

2. sto, stëti, statu m, stâre ίσταμαι.

Τά σύνθετα μετά μονοσυλλάβων προθέσεων έχουσι τόν παρκ. είς stiti καί δέν έχουσι
μέν σουπΐνον, άλλ' έχουσι μέλλ. τής ενεργητικής μετοχής'

adsto παρίσταμαι, eonsto συνίσταμαι, disto διίσταμαι
exsto εξέχω, prœstO προέχω, res to υφίσταμαι,

τά δέ μετά δισυλλάβων έχουσι steti καί δέν έχουσι σουπΐνον circumsto, -steti, πε-
ρι'ίσταμαι, superstO υπερέστηκα. Τινά έχουσι μέλλοντα ένεργ τής μετοχής' instaturus,
perstaturus, preestaturus.

g 166. Β'. Παρακείμενοι είς ui, σουπϊνα είς-itum (turn)"

1. crëpo, crepui. crepïtum, crepare κροτώ

2. cubo, cubui, cubïtum, cubare κεΐμαι.

Τά σύνθετα τά έχοντα m πρό τού b σχηματίζονται κατά τήν Γ', συζ. accumbo,
-cubui. -cubitum, -cumbere* ούτω incumbo, procumbo, recumbo.

3. domo, domui, domitum, domare δαμάζω.

4. mïco, micui, (άνευ σουπίνου), micare στίλβω.

Σημ. Τό dirnico έχει κανονικώς -avi, atuni, -are διαμάχομαι.

5. plïco, -avi, atum, (ïtum), plicare πτύσσω.

Συνθ. Applico τ.ροσάπτω, explico άναπτύσσω, (ερμηνεύω), implico εμπλέκω, cora-
plico συμπλέκω, circumplico περιπλέκω.
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Τα δ' άλλα τά έκ του έπιθε'του plex" cluplico διπλασιάζοχ multiplico πολλαπλα-
σιάζω. supplico ικετεύω, σχηματίζονται κανονικώς μόνον είς avi, atum.

6. sono, sonui, (sonïtum), sonare ηχώ* μέλ. με τ. sonaturus.

Σύνθ. consono συμφωνώ, persono' άλλά το resorio, -avi αντηχώ άνευ σουπίνου.

7. tôno (συνήθως tonat), tonui, (tonitum\ tonare βροντώ

Συνθ. AttOllO έμβροντώ, με'λ. μετ. afctonitus έκθαμβος, intono βροντώ ισχυρώς,
intonatus, retono (ποιητ.) άντη/ώ.

8. veto, vet ni, vetïtum, vetare κωλύ ω.

9. frico, l'ricui, frictum (καί fricatum), fricare τρίβω.

10. enëco, enecui καί enecavi, enectum (μετ. eneetus), ene-
Care άποκτείνω.

Σημ. Tô δέ απλούν neco φονεύω σχηματίζεται κανονικώς είς avi, atum.

11. sëco, secui, sectum, secare τέμνω, μετοχ. secaturus.

Συνθ. deseco άποτε'μνω, inseco έντε'μνο^.

g 167. Γ'. Παρακ. είς vi μετ έκτάσ. τού οιζ. φωνήεντος καί σονπ. tum'

1 iùvo, ifivi, (iiitum), iuvare βοηθώ.

Συνθ. adiuvo επικουρώ, adiuvi, adiutum, μέλ. μετ. adiut-urus καί adiuvaturus.

2. lâvo, lâvi, laiitum (καί lôtum ή lavatum), lavare λούω.

3. pOto, potavi, potum (σπανιώτερον potatum), are.

To potllS έχει παθητ. καί ένεργ. σημασίαν.
Σημ. Τά ρήματα iuro, COeilO, ροίο εχουσι μετοχήν παθητ, είς σημασίαν ενεργητικην*
iuratus (έκ του iurare) ομωμοκώς cenatus (έκ τού cenare οεδειπνηκώς
pransus (έκ τού prandere) ήριστηκώς potus (έκ τού potare) πεπωκώς
Σημείωσαι καί τά σύνθετα" incenatus άδειπνος. impessus άνάριστος και coniuratus
συνωμο'της.

Άπαντα ενίοτε conspiratus συνομο'σας κατ' άναλογίαν τού conjuratus.

Δευτέρα συζυγία.

§ 168. Τα ρήματα τής β', συζ. λήγουσιν έν τώ ένεστώτι είς eO.
εξαιρούνται μόνον τα ανώμαλα eo, queO, nequeo (παρβ. g 207 καί
209)· τα δε beo εύδαίμονά τινα ποιώ, ΟΓβΟ πλάττω, ΠΊΘΟ ειμι, SCreo
χρέπτομαι, calceO ύποδέω, CUlieO σφηνώ, COllineO κατευθύνω, deli-
neo υπογράφω, enucleO διασαφηνίζω, nauseO ταυτιώ, illaqueO κλί-
νονται κατά τήν ά, συζ. κανονικώς.

$ 169. Α'. Παρακείμενοι είς 111 σουπΐνα είς itlllTl (κανονικώς κατά

τό moiieo)· caleo, careo, debeo, doleo, habeo (adhibeo, cohi-
beo), liceo, mereo, noceo κτλ.

g 170. \i' .Παρακείμενοι κανονικώς είς-111, σουπΐνα ολίγον τι άνώ-
μαλα είς tum (sum·) (καί όχι εις ituiïl).

1. dôceo, docui, doctum, docere διδάσκω (παθητ. disco).



— 173

censeo,censui, censum, censere νομίζω.

To σύνθ. recenseo εξετάζω έχει σούπ. recensitum καί resensum.

3. misceo, misciii, mixtum, miscere μίγνυμι.

4. tëneo, tenui, (tentum έν συνθ.), tenere κατέχω.

Τα σύνθ. κανονικώς abstineo άπέχομαι, contineo συνέχω, cletineo κωλύω, disti-
neo, sustineo βαστάζω, obtineo διατείνομαι, retineo κατέχω· τό contentus είναι
καί έπίθετον άνευ σουπίνου τά- attineo, pertineo.

δ. torreo, torrui, tostum, torrere ξηραίνω, φρύγω.

# 171 . Γ'. Παρακείμενοι είς ëvi, (καί όχι είς 111), σο υπ ira είς ëtuiïl.
1. dëleo, delêvi, delëtum, delere εξαλείφω, αφανίζω,
flëo, flëvi, flëtum, Here κλαίω.

3. neô, nëvi, (nëtum), nere νήθω.

4. (ôleo, olëvi, olïtum, olere)

Τά σύνθετα τοΰ oleo, aboleo, abolevi, abolitum, abolere καταλύω, άφανίζω.
adoleo Ουμιώ εχουσι σουπίνον είς itum.

Πάντα τά άλλα σύνθετα είναι έναρκτ. εις -esco καί άνευ σουπίνου 190).

5. (pleo, plëvi, plëtum, plere μόνον έν συνθέσει).

Σύνθ. compleo συμπληρώ, impleo πληρώ, expleo έκπληρώ,

replep άναπληρώ, suppleo άναπληρώ,

6. cieo, cïvi, cïtum, ciëre κινώ.

Τά σύνθετα (ουχί cïtum καί τά συνθ. κατά τήν δ', συζ. concio, ivi, itum, ire
συνάγω (μετοχή καί concitus ουτω percitus) excio, ivi, itum, ire εγείρω. Tô ci-
tuni ά—αντα είς τά σύνθετα, δταν έχωσι τήν σημασίαν του καλεΐν* δθεν excitus = άνα-
κινηθείς, excitus έκκληθείς. — Τό accire σχηματίζει μόνον accitUS.

$ 172. Δ'. Παρακείμενοι είς vi (οχι είς VUl), σουπΐνα είς tlim (έκ-
τεινομένου τοΰ φωνήεντος δια συγκοπής).

1. câveo, câvi, cautum, (άντί cavitum), cavere φυλάττομαι.

2. fâveo favi, fautum, favere εύνοώ.

3. loveo, fôvi, fôtum, fov ΘΓ6 θεραπεύω.

4. môveo, môvi, môtum, movere κινώ.

Συνθ. commoveo ταράττω, permoveo, προάγο), adnioveo ή amoveo προσάγω.

5. pâveo, pâvi, (άνευ σουπ.), pavëre πτοούμαι..
%6. vôveo, vôvi, vôturn, vovere εύχομαι τι.

Σύνθ. devoveo απεύχομαι, devoves.

7. connïveo, connïvi (είτε-xi) (άνευ σουπ.), COllIlivere συμμύω.

g 173. Ε. Παρακείμενοι είς i μετά καί άνευ άναδ ιπλασιασμου.
1. prandeo, prandi, pransum, prandere γευματίζω. Μετ.
pransus (pransus potusque ίδέ g 167, σημ.).
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2. ferveo, fervi (ferbui), (άνευ σουπ.), fervere ζέω.

Ωσαύτως καί τα σύνθετα μετά δισυλλάβων προθέσεων οίον circilïïl-
sëdeo κυκλώ, SlipcrsëdeO" τά δέ μ,ετά μ,ονοσυλλάβων τρέπουσι τό ρι-
ζικών e εις 1" olov aSSldeO παρακάθη^αι, inSldeO, obsïdeo πολιορκώ,
possïcleo κέκτημαι· άνευ σουπίνου τά dissideo, praesideo, resideo.

3. strïdeo, stridi, (άνευ σουπ.), stridere τρίζω, συρίττω.

4. vïcleo, vïdi, visum, vidère βλέπω.

ΣύνΟ. invideo φθονώ, provideo προνοώ.

5. sëdeo, sêcli, sëssum, sedere κάθομαι.

6. mordeo, momordï, morsum, mord ere δάκνω.

7. pencleo, pependi, pensum, pendere κοέμαμ-αι.

8. spondeo, spopondi, sponsum, spondere σπένδομ,αι.

Σύνθ. respondeo, respondi αποκρίνομαι, despondeo έγγυώ.

9. tondeo, totondi, tonsum, tondere κείρω.

§ 174. Ç". Παρακείμενοι είς si (xi)' σουπΐγα είς tum (ctuiYl)"

1. augeo, auxi (άντί aug-si), auctum, augere αυξάνω.

2. indulgeo, indulsi (indultum), indulgere θεραπεύω.

3. torqueo, torsi, tortum, torquere στρέφω. -

175. Ζ'. Παρακείμενοι είς -si, σονκΐνα είς -SUrïl"

1. ardeo, arsi, (arsum), ardere καίω.

2. haereo, haesi, (haesum), haerere έπίκειμαι.

3. iubeo, iussi, iussum, iubere διατάσσω.

4. mâneo, mansi, mansum, manere μένω.

5. mulceo, mulsi, mulsum, mulcere θέλγω.

Σύνθ. permuloeo άπαντα permulsus καί permulctus.

6. mulgeo, mulsi, mulsum, mulgere άμέλγω.

7. rldeo, risi (rid-si), ΗοΙβΓβγελώ.

8. suâcleo, suasi (suad-si), suas dm, suadere πείθω.

Σύνθ. dissuadeo, αποδοκιμάζω, persuadeo καταπείθω.

9. tergeo, tersi, tersum, tergere μάσσω. ΙΙαρά Κικέρωνι άπαντα
μάλλον καί tergo, tersi, tersum, tergere.

Τά σύνθ. μονον κατά τήν Β' συζ. abstergeo, detergeo.
Τά έπόμενα άνευ σουπίνου"

10. algeo, alsi, algere ριγώ, ψυχρός είμι.

11. fulgeo, fulsi, fulgere (π αρα π οινιταΐς fiilg-ëre).

12. frigeo, (frixi), frigere ριγώ, κρυώνω.
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13. luceo, luxi (luc-si), lucere λάμπω, φωτίζω.

Συνθ. eluceo έκλάμπω.

14. lûgeo, luxi (luc-si), lugere πενθώ, θρηνώ.

15. urgeo, ursi, urgere ώθω, θλίβω.

g 176- H'. 'Ημιαποθετικά (semideponentia).

1. audeo, ausus sum, audere τολμώ.

• Σημ. Ό με'λ. τής υποτακτικής άρχαϊκώς ausim, is, it είναι ίχνος του αρχαίου παρκ.
ausi. Τό ausus καί inausus έ'χουσι σημασίαν παθητ. παρά ποιηταΐς· Βιργ. Αίν. 6, 624.

2. gaudeo (έκ τού gavideo), gavisus sum, gaudere χαίρω.

3. sôleo, solïtus sum, solere εΐωθα.

g 177. Θ'. Ρήματα αμετάβατα"

α') Άνευ παρακειμένου και σουπίνου
albeo λευκός είρ.ι fœteo όζω
a,veo ποθώ llëbeo αμβλύς ει μι

calveo φαλακρός είμι llûmeo υγρός είμι

caneo πολιός είμι immineo έπικρέμαμαι SCâteO αναβλύζω
clueo κλύω, λέγομαι liveO πελιδνός είμι
flaveO ξανθός είμι lïlâceO ισχνός είμι

β') Μετά παρακ. είς 111 καί άνευ σουπίνου
arceo εϊργω mâdeo υγρός είμι

âreo ξηρός είμ.ι nïteO στίλβω

caleo θερμός είμι oleo. Σύνθ. redôleo tubeo τήκομαι
calleo έμπειρος είμι palleO ώχρώ tïmeO φοβούμαι

pâteO ήνέωγμαι tiimeo οίδαίνω

Slleo σιγώ VlgeO ακμάζω

sorbeo ροφώ (παρκ. VÏreO πρασίζω.
sorbui, σπαν. sorpsi)
Σύνθ. absorbeo,ex-
sorbeo.

Σημ. Τά σύνθ. τού arceo έχουσι σουπΐνον είς ituny cœrceo, exerceo, exerci-
tum, μετοχή exercitus.

Τρίτη συζυγία.

Α'. Χαρακτηοχστικόν γράμμα .συμβαίνον.

178. Α'. Παρακείμενοι είς S1, σουπϊνα είς Slim*

1. çedo, cessi, cessum, cedei^e υποχωρώ. Σύνθ. çoncëdo.

macreo άθυμός είμι
polleo ισχύω
renïdeo στίλβω

vegeo έλαύνω.

splendeo λάμ πω
studeo σπου δάζ ω

egeO ένδεής είμι
ilôreo άνθώ
hôrreo φρίττω
lâteΟ λανθάνω

lïqueo, licui (liqui)



2. claudo, clausi, clausum, claudere εγκλείω.

Σύνθ. includo εγκλείω, conoludo συγκλείω, exoludo αποκλείω.

3. divïdo, divlsi, dlvïsum, dividere διαιρώ.

4. laedo. laesi, laesum, laedere βλάπτω. Σύνθ. allïdo(ad-).

5. lndo, lusi, lusum, ludere παίζω. Σύνθ. illudo.

6. plaudo, plausi, plausum, plaudere χειροκροτώ, επαινώ.

Τά σύνθ. έκτος τού" applaudo επικροτώ, τάλλα είς plodo, -OSÏ, -osum άποδοκι-
αάζω, complodo συγκροτώ τώ χεΐρε..

7. rado, rasi, rasum, radere ξύω.

8. rod o, rosi, rosum, rodere τρώγω.

9. trûdo, trusi, trusum, trUdere ωθώ.

10. vâdo, (μόνον τά σύνθετα vasi, vasum), vadere βαδίζω,
evado έκβαίνω, invàdo επιβαίνω, pérvâdo διέρχομαι.

11. mitto, mïsi, missum, mittere πέμπω.
12 quâtio (quassi), quassum, quatere σείω.

To σύνθ. concutio διασείω έχει concussi, -USSUm, ομοίως deculio αποσείω.

13. prëmo, pressi, pressum, premere πιέζω.

Σύνθ. comprimo συμπιέζω, imprimo έντυπώ, opprimo καταπιέζω.

14. mergo, mersi, mersum, mergere καταδύω.

15. spargo, sparsi, sparsum, spargere ραίνω.

Σύνθ. conspergo καταρραίνα>, dispergo διασπείρω.

16. tergo, tersi, tersum, tergere σμήχω, μάσσω.

g 179. Β'. Παρακείμενοι εις 111, σουπϊνα είς tlim, ltlim, SUIÏ1'

1. àlo, alui, altum (alïtum). alere τρέφω.

2. CÔlo, colui, coltum, colere γεωργώ, θεραπεύω.
Σύνθ. incolo (inoulttis)), excolo (excultus).

3. consulo, consului, consultum, consulere βουλεύομαι.

4. occliIo, occului, occultum, occulere κρύπτω.

5. sëro, (serui. sertum μόνον έν συνθ.). serere είρω, συμπλέκω.

6. texo, texiii, textum, texere υφαίνω.

7. cumbo, cubui, cubïtum, cumbere κλίνομαι (ίδέ cubo g J 66).

8. elicio, elicui, elicitum, elicere εξάγω. Πρβ. lacio g 188,5).

9. frëmo, fremui, fremitum, Iremere βρέμω.

10. gëmo, gemui, gemitum, gemere στένω.

11. gigno, genui, genitum, gignere γεννώ.

12. môlo, molui, molitum, molere άλέθω.

13. vomo, vomui, vomitum, vomere έμώ,
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14. ροηο (έκ του po-sino), posui. positum, ponere τίθημι.

Συνθ. antepono προτιμώ, expono έκτίθημι, clispono διατίθημι, propono προτί-
θημι, προτείνω, oppono άντιτίθημι.

Σημ. Τό ρΟΠΟ εχει τό ριζικόν ο μακρόν δια τήν άποβολήν του S' posino, pono. Ό
αρχαίος τύπος τού παρακ. τού ροηο ό posivi, άπαντα posii παρά Κιχ. (Τοσκ ν,^θ).

15. f'renclo, frendui, fresum, (είτε-ssum), frendere κατατρίβω.

16. meto, messui, messum, metere θερίζω.

g 180. Γ'. Παρακ. είς vi, σονπΐνα είς tum, μεταβολή τής ρίζης.

1. lïno, le vi (lïvi), lïtum, linere αλείφω.

Σύνθ. oblino, μετ. oblitus, τό δε oblitus είναι τού obliviscor.

2. sino, slvi, sïtum, sinere άφίνω. Σύνθ. disino, desii.

3. sëro, sëvi, sâtum, serere σπείρω.

Σύνθ, consero. prosero αναφύω, παρκ. μετ. prosatus, ουχί prositus γεγονοίς,

4. cerno (crëvi, crêtum μόνον έν συνθ.), cernere κρίνω.

Σύνθ. decerno προκρίνω, disoerno διακρίνω, secerno χωρίζω.

δ. sperno, sprëvi, sprëtum, spernere αποχωρίζω, ολιγωρώ.
6. sterno, stravi, stratum, sternere στρώννυμι. Σ. prosterno.

g 181 . Δ Παρακείμενοι είς Ivi (κατά τήν Δ' συζ.) σου πίνα είς ïtlim-

1. pëto, petïvi (petii σύνηθ. είς τα συνθ.), petltum, petere αιτώ.

2. quaero, quaesivi, quaesïtum, quaerere ζητώ, έρωτώ.

Σύνθ. acquiro προσκτώμαι, exquiro εξιστορώ, inquiro άναζητώ, requiroαναζητώ

3. rudo, rudivi, (rûdi), ruditum, rudere μυκώμαι.

4. tëro, trivi, (άντί terivi), tritum. terere τείρω, τρίβω.

Σύνθ. attero επιτρίβω ε/ει παρκ. καί aUerui.

5. arcesso, arcessivi, arcessitum, arcessere μετακαλούμαι.

6. capesso, capessivi, capessitum, capessere αρπάζω.

7. facesso, (facessivi), facessitum, facessere πράττω.

8. incesso, incessivi (άνευ σουπ.), incessere όρμώ.

9. lacesso, lacessivi, lacessitum. lacessere ερεθίζω.

g 182. Ε'. Παρακείμενοι είς (si) xi, σουπΐνα είς tum.

1. angO, anxi, άνευ σουπίνου, ailgere άγω, πνίγω.

2. cingo, cinxi, cinctum, cingere ζώννυμι, περιβάλλω.

3. côquo, coxi, coctum, coquere 0/ι.τώ, ψηνω.

4. dîco, dixi, dictum, dicere λέγω. Σύνθ. edlco κηρύσσω.

5. dûco, duxi, ductum, οΙιιοθΓόάγω.

6. flgO, fixi. fictum, fîgere πήγνυμι.

7. fingo, finxi, fictum, fmgere πλάττω.
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8. (fllgo, fiixi, flictum, fligere κρούω μόνον έν συνθ.).
Σύνθ. affligo καταβάλλω, άλλα proiligo, -avi κτλ.

9. frigo, frixi, frictum, (frixum), frigere φρύγω.

10. iungo, iunxi, iunctum, iungere ζεύγνυμι.

Σύνθ. adiungo κροστίθημι, coniungo συνάπτω, seiungo. άποχωρίζω.

11. lingo, linxi, linctum, lingere λείχω.

12. mingo, minxi. mictum, mingere ουρώ,

13. (mungo). Σύνθ. emungo -nxi, -nctum -ng'ere άπομ.ύττω. -

14. ningo, ninxi, άνευ σουπίνου, ningere χιονίζω, συνήθ. άπρόσ.

15. plango, planxi, planctum, planger 6 θρηνώ.

16. pango, panxi, (op. g 182, 12)

17. pirigo, pinxi, pictum, pingere ζωγραφώ

18. rego, rexi (reg-si), rectum, regere εύθύνω. Μετχ. rectus
=όρθός.

Σύνθ. arrigo, corrigo διορθώ, dirrigo διευθύνω, porrigo προτείνω, pergo (κατά
συγκοπήν άντί per-rigo) perrexi πορεύομαι, surgo (κατά συγκοπήν άντί sur-rigo)
surrexi έγείρομαι. Ούτω καί assurgO άνίσταμαι, COIlSUrgO συνανίσταμαι, exsurgO _
έξανίσταμαι.

19. stinguo, (stinxi, stinctum έν συνθ.), stinguere σβέννυμι.

20. stringuo, strinxi strictum, stringere σφίγγω.

21. sugo, suxi, suctum, sugere θηλάζω.

22. tëgo, tëxi, tectum, tegereστέγω. Σύνθ. detëgo αποκαλύπτω.

23. tingo (tinguo), t.inxi, tinctum. tingere τέγκω, βάπτω.

24. tràho, trâxi. tractum, traliere έλκω.

25. ungo, (unguo), unxi, unctum, ungere άλείφω.

26. vëho, vexi, vectum, vehere (μεταβ.) όχώ, φέρω (g 198,12),

Σύνθ. adveho προσκομίζω, aveho άποκομίζω, συγκομίζω, inveho είσκομίζω" vehor,
vectus sum, vehi (άμετ.).

27. ilecto, flexi, flexum. flectere κάμπτω.

28. necto, nexi, (καί nexui), nexum, nectere πλέκω.

29. pecto, (pexi), pexum, pectere κτενίζω.

30. plecto (plexi σπάν.), plexum, plectere πλέκω1.

31. carpo, carpi, carptum, carpëre καρπουμ,αι.

32. cômo, comsi, comtum, comere κοσμώ.

33. sumo, sumsi, sumtum, sumere λαμ,βάνω.

1) Tô necto συγχο-)νεύει εις τόν παρακ,. τά χαρακτηριστικά s καί U" nexui, σουπ.
nexurn άντί nec-sui, necsum. Ό παρακ. nexui είναι τής κλασσικής εποχής· ό "Ατ-
τιός καί ό Λουκίλλιος λε'γουσι nexi.
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34. nùbo, nupsi, nuptum, nubere καλύπτω, νυμφεύω τινί.

35. scribo, sçripsi, scriptum, scribereγράφω. Συνθ. descrîbo.

36.. gëro, g-essi, gestum, gerere<pépo>.

37. nro, ussi, uss-um, urere καίω.

38. sculpo, sculpsi, sculptum, sculpëre γλύφω.

36. serpo, serpsi. serptum. serpere ερπω.

$ 183. Παρ a xt ψ ενοι. μετ' άναδιπλασιασμοΰ.

1. pendo, pependi, pensum, pendere σταθμοΰμαι.

Τά σύνθ. άνευ άναδιπλ. appendo, appendi άποσταθμώ, impendo αναλίσκω, sus-
pendo, suspendi αναρτώ.

2. tendo, tetendi, (tensum). tendere τείνω.

Τ» συνθ. αν?υ άναδιπλ, το obtendo fostendo) έχει ostentum καί ostensum προ-
τείνω, τα «λλα σύνθετα έκτος τοΰ detendo, εχουσι σουπ. εις tentum1 contendo αγωνί-
ζομαι, distende διατείν.ο, protendo προσημαίνω, praetendo προφασίζομαι, subten-
do ΰποτείνω. Τά δέ detendo καθαιρώ καί ostendo δείκνυμι εχουσι έν τω σουπ.—ten-
sum. Τά δέ extendo εκτείνω, protendo προτείνω, retendo χαλώ, εχουσι -tenturn
καί -tensnm

3. curro, cucurri, cursum, currere τρέχω

Τά σύνθ. φυλάττουσι τον άναδιπλασιασμόν συνήθως accurro προστρέχω, concurro
συντρέχω, decurro, pereurro, αλλ' άνευ άναδιπλασιασμοΰ τά recurro. suceurro,
intercurro. § 128 σημ.

4. pungo, pupugi, punctum, pungere κεντώ, στίζω.

Τά σύνθ. έχουσιν τόν παρακ. όμαλόν είς xi" punxi, COnpungO κατακεντώ, expungO
διαγράφω, interpungO διαστίζω.

5. tUndo, tutudi, tunsum, (tusum), tundere κρούω.

Τό contundo παρακ. contudi έχει σουπ. contusum, rettundo, πρκ. rettudi
τό α' έκ τοΰ d τοΰ red retusus.

6. câdo, cecïcli, casum, cadere πι ιι,τω.

Τό σύνθ. occido καταπίπτω, δύω "έχει oc-cidi oc-casus. Τά incido έμπίπτω,
recido μεταπίπτω κτλ. έχουσιν incidi, recidi αλλ' άνευ σουπίνου, άπαντα άλλά σπανίως
incasurus, recasurus* accidoπροσπίπτω, accidit (δρ. άπροσ.),concido συμπίπτω,
decido καταπίπτω, excido έκπίπτω.

7. caedo, cecïdi, caesum, caedere κόπτω, φονεύω.

Τό σύνθ. occido κατακο'πτω, έχει OCCidi, occisum -cidere- ομοίως absoido άπο-
κδπτω, incido, concido, recido κτλ.

10. câno, cecïni, cantum, canere αδω.

Τά σύνθ. εχουσι παρκ. είς -ui καί σουπίνον είς entuni" concino συνάδω, praeoino
προάδω, (ούσιαστ. concentUS συμφωνία καί praecentor ό χοροστάτης), OOCillO αδω*
τά δέ accino προσάδω άνευ παρκ. καί σουπίνου.

11. fallo, fefelli, falsum, fallere σφάλλω. To falsus είναι έπίθ.
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12. pango, pepïgi, pactum, pangere συντίθεται.

Σηα. "Ετερος τύπος paciscor. Τά panxi καί panctum εΐναι σπάνια. Τό pango
πήγνυαι όμως έχε·, panxi, panctum. Τά δέ σύνθ. μόνον -pingo, -pegi, -pectum,
-pingere" compingo συμμίγνυμι, impingo έμπη'γνυμι.

13. parco, peperci (σπαν. parsi), parsum (parsurus), par-

cere φείδομαι.

15. pello pepûli, pulsum, pellere ώθω, έλαύνω, έκβάλλω.

Σύνθ. expello, expuli, appello appuli, reppello reppuli (τό α' ρ έκ τού d τού
red μάλλον ή έκτου άναδιπλασιασμού συγκοπέντος του e).

16. tango, tetïgi, tactum, tangere ψαύω, θιγγάνω.

Τά attingo, ψαύω, contingo άπτομαι, τά άπρόσ. contingit· καί obtingit άνευ σου-,

17. Σύνθετα έκ του do μετά μονοσυλλάβων λέξεων ή προθέσεων
παρκ. -didl, σουπΐνον -ditum*

credo, credidi, creditum, credere πιστεύω, abdo κρύπτω abdidi, addo προσ-
τ ίθη μι, condo κτίζω, dedo παραδίδωμι, edo εκδίδωμι, perdo άπόλλυμι (παθ. pereo),
prodo προφέρω, reddo άποδίδωμι, trado παραδίδωμι· τό abscondo έχει abscondi*
vendo πωλώ, τό παθ. veneo πωλούμαι (venditUS καί vendendus). Ό παρκ. τής
μετ. perditus έχει έπιθετικήν σημασίαν.

18. sisto, steti (άντί sistiti), stâtum, sistere ί'στημι.

Τό sisto έλαβεν άναδιπλασιασμόν είς τόν ένεστωτικόν διά τού i.

Σύνθ. absistO άφίσταμαι, assisto παρίσταμαι, consisto ί'σταμαι, desisto καθί-
σταμαι, exsistO γίγνομαι, insistO έφίσταμαι, obsisto ένίσταμαι, resisto άνθίσταμαι.
subsistO υφίσταμαι" τό δέ circumsistO, çircumsteti (άνευ σουπ ) περιίσταμαι.

19. tollo, sustuli, sublatum, tollere αίρω.

Σύνθ. attollo αί'ρω, extollo έξαίρω, άνευ παρκ. καί σουπίνου.

g 184. Ζ'. Παρακείμενοι είς i (μετ' έκτάσεως τού ριζικού φωνήεν-
τος), σουπϊνα είς turn-

1. rumpo, rûpi, rupturn, rumpere ρήγνυμι.

2. scâpo, SCâbi (άνευ σουπ.), SCabere κνήθω.

3. ico, (ici), ictum, icere πλήττω.

4. vinco, vlci, victum, vincere νικώ.

5. âgo, egi, actum, agëre άγω, πράττω.

Σύνθ. perago, peregi, peràctum, peragere, άλλά τά λοιπά σύνθετα μεταβάλλουσι
τό a είς i" abigO άπαγω, adigO προσάγω, COgO (έκ συναιρέσεως έκ τού CO-agO, CO-
igo), coegi, coactum άναγκάζω, exigO διανύττω, subigO υπάγω. Τό anibigO άμ-
φισβητώ, satagO (satis-agO πολυπραγμονώ), άνευ παρκ. καί σουπ., τό δέ dègO (de-
igo) διάγω, διαβιώ, παρκ. degi άνευ σουπίνου.

6. lëgo, lëgi, lëctum, legere άναγινώσκω.

Σύνθ. ούτω καί allegO διαλέγω. perlegO διαγιγνώσκω, praelegO προαναγιγνώσκω,
relego άναλέγω, αναπολώ καί sublegO άναλέγω" άλλά τάλλα σύνθετα μεταβάλλουσι τό
e εις i· colligo, collegi, collectum συλλέγω, deligo διαλέγω, eligo εκλέγω, se-
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lego έκλε'γω (selectus εκλεκτός).—Τρία δ' εχουσιν έν τώ παρκ. -lexi τά* diligo, di-
lexi, φιλώ, intelligo (iiitellego), intellexi κατανοώ, néglige (neglego), ne-
glexi αμελώ. 'Από δέ του diligo, παρκ. παθ dilectus.

7. frango, frêgi, fractum, l'rangere ρήγνυμι, θραύω.

8. l'inquo, lïqui, (σου-, είς -icturn), linquere λείπω.

9. ëmo, ëmi, êmptum, ëmere ώνούμαι.

Σύνθ. coemo συνωνούμαι, τά δέ άλλα τρεπουσι τό e εις i' οίον
adimo, ademi, ademptum, adimere αφαιρώ,
dirimo χωρι'ζω, eximo εξαιρώ, interimo αναιρώ,
demo, dempsi, demptum, (-msi, mtum), ere αφαιρώ,
consumo, -sumpsi. -sumptum, -ere δαπανώ,
depromo, -prompsi, -promptum, (msi, mtum),- ere εξαιρώ
sumo, sumpsi, sumptum, ί-msi, mtum), -ere λαμβάνω.

$ 185. Η'. Παρακείμενοι είς ί, σουπΐνα εις SU1Ï1.

1. (canclo) accendo, accendi, accensum, accendere άνάπτω.

2. Cïldo, (cudi, CÛSUU1 μόνον εν συνθ.), cudei^e τύπτω.

3. ëdo, èdi, esum, edere έσθίω.

4. (fendo) defendo, defendi, defensum, -dere υπερασπίζομαι.

5. fundo, iudi, fusum, fundere /έω.

Σύνθ. confundo συγχέω, ei'fundo έκχέω, infundo έγχε'ω.

6. lambo, Iambi, (άνευ σουπ.), lambere λείχω.

7. bibo, bïbi, (bibïtum), bibere πίνω.

8. mando, mandi, mansum, mandere μασσώμαι.

9. panel ο, pandi, pansum, (σπαν. pansum), pandere πετώ.

10. psallo, psalli, (άνευ σουπ.), psallere ψάλλω.

11. pre-hendo, prehendi, prehënsum. prebendere λαμβάνω.

Σύνθ. comprehendo, reprendo, prendo (-prehendo).

12. scando, scandi, scansum, scandere άναβαίνω.

Σύνθ. ascendo αναβαίνω, descendo καταβαίνο.».

13. Sïdo, Sëcli, sïdi, (sessum πολύ σπάνιο ν), sidere καθίζω.

Σημ. Τό sedi, sessum άνη'κουσιν εις τό sedeo, possido, possedi, possessum.

possidere—-consido, eonsedi. c'onsessum, considéré.

14. strldo, strïdi, (άνευ σουπ.), stridere τρίζω καί strideo.

15. vello, velli. (σπανίως vulsi, vulsum), vellere τίλλω.

16. verro, verri, versum, verrere σαίρω.

17. verto. verti, vërsum, vertereστοε'οω. Σύνθ. animadverto.

' ' Il

18. VÏSO, vïsi, (άνευ σουπ.), VlSere επισκέπτομαι.

19. fldo, fîsus sum, fîdere πέποιθα (ήμιαποθετ-κόν).

AATIN. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ-Ε. Κ. ΚΟΦΙΝΙΩΤΟΥ 9
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g 186

Β'. Χαρακτηριστικό ν γράμμα u η ν.

$ 186. Α'. Τά είς UO καί είς VO ρήματα σχηματίζουσι παραχείυ ε-
νόν είς U1 καί σουπίνον είς util m (εκ του uitum ή vitum)'

1. âcuo, acui, acutum, acuere άκονώ.

2. arg-uo, argui, (argûtum), arguere ελέγχω.
Σύνθ, coarguo, Έπίθετον παράγωγον arglitus.

3. imbuo, imbui, imbûtum, imbuere βάπτω,

4. incluo, inclui, indùtum, induere ένδύω.
δ, exuo, exui, exutum, exuere εξαιρώ.

6. luO, lui, lûtum (luïtum, μετ. luiturus), luere άποτίνω. δίκη ν
δίδωμι.

Σύνθ. adluo άποπλύνω, polluo μολύνω, cliluo 8-,ακλύζω, eluo έκλούω. Ταΰτα πα-
ράγονται έκ τοΰ luo~lavo.

7. minuo, minui, minùtum. minuere έλα-τω.

8 (nuo, nui, niltlim, nuere νεύω), μόνον έν συνθ. , αλλ'άνευ σου-.
Σύνθ. abnuo άπονεύω, μετ. με'λ. abnuiturus, annuo έπινεύω, innuo προσνεύω,
renuo άνανεύω. -

9. ruo, riii, riitum, ruere (g 161, σημ..).

Σύνθ. corruo καταπίπτω, irruo έπιπίπτω (άνευ σουπ.) (άμετ.), diruo καταβάλλω,
eruo έξορύττιο, obruo καταχοίνω, ρΐΌΓΙΙΟ (μετβ.) καταβάλλω, (άμτβ.) καταπίπτο>.

Τό Γ«Ο έχει ruiturus, άλλα rutum είς το σουπίνον, καί είς τήν Ôr/.ανικήν έκφρασιν
ruta et caesa· εις τά σύνθετα τό u τοΰ rutus είναι βρυχύ* obrutus, sternιιο (άνευ
σουπίνου).

10. spuo, spuij sputum, spuere πτύω.

11. stâtuo, statui, statUtum. statuere ϊστημι, ιδρύω.

Σύνθ. constituo διατάττω, instituo παιδεύω, restituo πάλιν άνορθώ.
13. SUO, sui, SUtum, suere ράπτω, κασσύω.

13. tribuo, tribui, tributum, tribu ere ά-ονέμω.

14. solvo, solvi, solûtum, solvere λύω.

15. volvo, volvi, volûtum, volvere κυλίνδω, ελίσσω.

"Ανευ σουπίνου.

16. batiio, bat.ui,—batuere κόπτω.

17. (gruo. grui, gruere), congruo συνάδω, ingruo εμπίπτω.

18. metuo, metui,—m et u ere φοβούμαι.

19. pluo, plui, (pluvi), pluere ύω· ώς έπί TO πολύ άπρόσ.

20. sternuo, sternui, sternuere πταίρω.
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Παρ αχεί μ εν ογ είς S1 (χΐ) έ'χουσι ταύτα'

21. fluo, (θε'μ,. fluv-, fluv-ius), fluxi, fluxum, fluere πλέω.

22. unguo (καί ungo) (θέμ. ungv-),unxi,unguium,-ere χρίω.

23. ex-stingo (θέμ. siingv), exstinxi, exstinctum, -ere άπο-

σβέννυμ.ι.

24. siruo, (άντί strugv-o), siruvi, structum, struere σωρεύω.
24. vivo, vixi, victum, vivere βιώ.

Γ'. Ρήματα είς i.

g 187. Τά είς ÎO ρήματα τής Γ', συζ. διαφέρουσι τών τής Δ'., διότι
ταύτα μεν έ'χουσι το i έν τή καταλήξει, έκεΐνα δέ έν τω θέματι. Τά ρή-
ματα ταύτα άποβάλλουσι τό ί πρό του e ή ër καί κλίνονται κατά τό
capio (g 150). Τά ρήμ,ατα ταύτα είναι τά έπόμ.ενα"

1. cupio, cupivi, cupitum. cupere επιθυμώ.

2. sapio, sapivi, sapiium, sapere χυμό ν έ'χω, φρονώ.

3. rapio, rapui, rapium, rapere αρπάζω.

ΣύνΟ. cliripio (diripit), diripui, reptum, -ripere διαρπάζω.
eripio (eripis), eripui, ereptum, eripere έξαρ-άζω.
abripio άφαρ-άζω, arripio (adripio) άναρπάζω.

4. specio, spexi, specium. specere σκοπώ, όρω.

Σύνθ. conspicio (conspicis), conspexi, conspectum, -spic.ere καθορώ.
aspicio (adspicio) αποβλέπω, perspicio διορώ.

inspicio έξετάζιο, prospicio αφορώ, respicio βλέπω, οπίσω μεταστρέφομαι.

5. lacio, lacere, έφέλκω,

ΣύνΟ. illicio δελεάζω, pellicio έφέλκομαι,
elicio, elicui, citum, ere έξάγω.

6. pario, peperi, pariium (partum), parere γεννώ.

7. capio, cepi, cap turn, capere λαμβάνω.

ΣύνΟ. accipio δέχομαι, incipio άρχομαι (παρκ. coepi), recipio αναλαμβάνω^
suscipio υποδέχομαι, antecipio, antecapere προσλαμβάνυ:».

8. fâcio, feci, factum, facere ποιώ. ΙΙαθητικόν είναι τό fio.

Τών συνθέτων τοΰ facio τά μεν μεταβάλλοντα τό a είς i έ'χουσι παθητικόν είς fi ο i Ο Γ
καί σουπίνον είς fectum.

afficio περιβάλλω, interficio κτείνω (προστ. interficej,

efficio έξεργάζομαι, perficio διαπράττω,

conficio αποτελώ, deficio άνορθώ.

deficio απολείπω,

Τά δέ φυλάττοντα τό a έχουσιν εις τό παθ. fio.

assuefacio προσεθίζο^, παθ. assuefio* patefacio ανοίγω,

commonefacio υπομιμνήσκω, satisfascio έξαρκώ,

calefacio θερμαίνω, torrefacio φρύγω.
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Τά torrefacîus, tremefactus, colliquefactus άπαντώσt μόνον εις τήν μετοχήν.
Τά άλλα σύνθετα τού facio σχηματίζονται κατά τήν Λ', συζ. amplifico, sacrifico,
gratificor, ludificor.

9. iacio, ieci, iactum, iacere βάλλω, ρίπτω.

abiicio (abiicis) άποβάλλω dejicio καταρρίπτω,

adiicio προστι'Οημι. eiicio έκβάλλω,

coniicio συμβάλλω, traiicio -υπερβάλλω.

'Αλλά superiacio υπερβάλλω, άπαντα όμως superiectum.

10. fodio, fôdi, fossum, fodere όρύσσω.

11. fugio, fugi, fugere φεύγω.

aufugio (abfugio), aufugi, nufugere άποφέύγω.
effugio (effngis), effagi, (effugit), effugere διαφεύγο).

12. quatio, quasi (quassi), quassum, quatere σείω,

Σύνθ, oonou'io, conousi, ooncussum, concutere ν.ατασείω.

disoutio διασείω, excutio έκτινάσσω, percutio πατάσσω.
'Αποθετικά.

13. gradior, gressus sum, grâdi βαδίζω.

aggredior προσβάλλω, ingredior έμβ.αίνω,

egredior έκβαίνω, regredior επανέρχομαι,

progredio.r προβαίνω, transgredior -υπερβαίνω,
cogredior συμβάλλω.

14. morior, mortuus sum (άλλά moritutus), mori άπαθνήσκω.

15. pâtior, passus sum, pati πάσχω.

Σύνθ, perpetiar, perpessus sum, perpefci ίιπομένω,
Δ'. Ρι,ιατα εΐτ SCO.

ι-

Α') "Ανευ έναρκτικής σημασίας.

188. Α'. Παρακείμενοι εις VÎ, σουπϊνα εις tlim.

1. cresco, crêvi, crêtum, crescere αυξάνομαι.

Σύνθ. accresco έ~αυξάνομαι, deoresco έλαττού'μαι.

2. nôsco, nôvi, nôtum, nôscere γιγνώσκω.

Τά συνθ. agnosco αναγνωρίζω, COgllOSCO καταμανΟάνω, (παρκ. cognovij, reco-
gnosco αναγνωρίζω έχουσι σουπΐνον agnitum, COgnilulïl, recognitnm, άλλά μέλ-
λοντα μετοχής agnoturus- τό δε ignosco συγγινώσκω,- έχει ignotum (est)* τό oàr di-
gnosco καί inlernosco διαγιγνώσκω, praenosco προγιγνώσκω, άνευ παρκ.καί σουπ.

3. pasco, pâvi, pastum, pascere βόσκω, τρέφω.

Σύνθ. compasco συμβόσκω, depasco καταβοώ· pascor, pastus sum pasci.

4. quiesco, quiëvi, quiëtum, quïescere ησυχάζω, quietus

Σημ. Καί τά dispesoo, disco, posco, gliseo, hisco.

5. scisco, (scio), SClvi, SCltum, scire ιστορώ, πυνθάνομαι.
Σύνθ. descisco (ab aliquo), descivi—coneisco (mihi mortem).

Σημ. Ή κατάληξις iscc είναι ώς ή ελλ. είς τό ευρίσκω.
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5. suesco, suevi, suëtum, suescere εθίζω.

ΣύνΟ. obsuesoo πρ οσεΟίζομαι, mansuesco ήμερώ, consuesco.

6. consuesco (—soleo),consuevi, consuetum,-scere συνεθίζω.

ΣύνΟ. assuesco, assuevi, assuescere.

g 189. Β'. Παρακείμενοι μ,ετ' άναδιπλασιασμ,ού.

1. disco, (άντί dic-sco), didici, discere μανθάνω.

Τά σύνθετα μετ' άναοιπλασιασμου έν τω παρκ. (§128, σημ.)

addisco προσμανΟάνω edisco έκμανΟάνω
'dedisco άπομανθάνω perdisco καταμανΟάνω

2. posco poposci, (άνευ σουπ.), pOSCere αιτώ.

Τά σύνθετα φυλάττουσι τόν άναδιπλασιασμόν έν τω παρκ. (§ 128, σημ.).
Β ) Ρ7) μ. ατ α έν α ρ κτι κά.

§ 190. Τά εν αρκτικά ρήματα, (verba incohativa εκ τοΰ incohare)
λήγουσιν είς SCO καί σχηματίζονται κατά τήν γ', συζ.· είναι δέ ταύτα.

§ 191. Α'. Ρήμχτα εναρκπκα (incohativa verbalia).
ά. Μετά παρακείμενου καί σουπίνου τών πρωτοτύπων.

1. absolesco, absolêvi, (absolïtum), absolescere άφχνίζομαι.

2. obs-olesco,-levi,-letum (obsoletus),-lescere παλαιουμαι.

3. exolesco, exolëvi, exoletum), exolescere επαυξάνομαι.

4. adolesco, adolëvi, (adultum)', adolescere αυξάνομαι.

5. coalesco (alo), coalui, coalitum, coalescere σύμφύομαι.

6. con-clolesco (cloleo), clolui, clolïtum, -dolescere άλγώ.

7. convalesco (valeo)-valui, -lïtum, -lescere άναρρο>ννυμαι,

8. concupisco (cupio), concupivi, -pitum, -piscere ορέγομαι.

9. exardesco (ardeo), exarsi, exarsam,-escere έκκαίομκι.

10. inveterasco (invetero).-eravi,-ratum,-rascere έγγηράσκω.

11. indolesco (doleo), inclolui, indolescere λυπούμαι.

12. obdormisco(dormio),-mïvi,-mitum,-scere κατάκοιμώμαι.

13. revivisco (vivo), revixi, revicturus, reviviscere άναβιώ.

β') Μετά π α ρ α κ ε ι μ έ ν ο υ τών πρωτοτύπων καί άνευ σουττίνου'

1. acesco (aceo), acui, acescere όξίζω, οξύνομαι.

2. adhaeresco (haereo), adhaesi, adhaerescere προσαρτώμαι,

3. aresco (areo), arui, arescere ξηραίνομαι,
calesco ^caleo), calui, calescere θερμαίνομαι,
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5. canesco (caneo), canui, canescere πολιουμαι.

6. conticesco (taceo), conticui, conticescere αποσιωπώ.

7. contremi-sco (tremo), contremui, contremiscere τρέμω.

8. defervesco (ferveo), deiesbui. defervi, -scere άποβράζω.

9. delitesco (lateo). delitum, delitescere αποκρύπτομαι.

10. effervesco (ferveo), efferbui, effervescere άναζέω.

11. effloresco (floreo), efflorui, efflorescere έξανθώ.

12. exalbesco (albeo), exalhui. exalbescere λευκαίνομ.αι.

13. extimesco (timeo), extimui, extimescere έκφοβουμαι

14. erubesco (rubeo), erubui, erubescere έρυθριω.

15. horresco (horreo), horrui, horrescere φρίττω.

16. ingemisco (gemo), ingemui, ingemisçere έπιστενάζω.

17. intumesco (tumeo), intumui, intumescere όγκοΰμ.αι.

18. irraucisco (raucio), irrausi, irrauciscere βραγχιώ.

19. liqnesco (lïqueo), licui, liquescere τήκομαι.

20. madesco (madeo), madui, madescere βρέχομαι.

21. occallesco (calleo), occalui, occalescere τυλουμ.αι.

22. putesco (puteo), putui, putescere σήπομαι.

23. putresco (putreo), putrui, putrescere σαπρίζω.

24. resipisco (sapio), resipui, resipiscere σωφρονίζομαι.

25. senesco (seneo), senui, senescere γηράσκω.

26. obstupeseo (stupeo), obstupui, -pescere θαμβουμαι.

27. tabesco (tabeo.), tabui, tabescere μαραίνομαι.

28. tepesco (tepeo); tepui, tepescere χλιαίνομαι.

29. viresco (vireo), virui, virescere άναθάλλω.

g 192. Β'. 'Ονοματικά εναρχτικά (incohativa nominaJia).
α ) Μετά παρακειμένου είς 111 είναι τα επόμενα"

1. consanesco (sanus), consanui, consanescere ύγιάζομαι.

2. crebresco (creber), crebrni, crebrescere αύξάνομ-αι.

3. duresco (durus), durui. durescere σκληρουμαι.

4. evanesco (vanus), evanui, e\;anescere αφανίζομαι.

5. innotesco (notus), ihnotui, innotescere γνωρίζομαι.

6. macresco imacer), macrui, macrescere ίσχναίνομ.αι.

7. inaturesco (maturus), maturui, maturescere ι ν ε αινομαι,

8. nigresco (niger), nigrui, nigreseere μελαίνομ.αι.
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9. obmiïtesco (miitus), obmutui. obmutescere κωφοΰμχι.

10. obsLirdesco (surdus), obsurdui, -descere άποκωφοΟμαι.

11. recrudesco (crudus), recrndui, recrudescère άνανεουμαι.

12. VïleSCO (vilis), Viiui, vilescere ευτελής γίγνομαι.

β') "Ανευ παρακειμένου καί σουπίνου τα επόμενα καί τινα άλλα'

aegresco (aeger) νοσώ iuvenesco (iuvenis) ήβάσκω

ditesco (dives) πλουτίζομαι mitesco (mitis) πεπαίνομαι

dlllcesco (dulcis) γλυκαίνομαι mollesco (mollis) μαλακό υ μα ι

f'àtisco (fatis) χάσκω pllimesCO (pluma) πτεροΰμαι

gravesco (gravis) βαρύνομαι puerasco (puer) παις γίνομαι.

Τετάρτη συζυγία

g 193. Α'. Παρακείμενοι είς VI, σουπϊνα είς turn"

1. cio, elvi, citum, cire κινώ (g 161).

2. eo, ïvi, ïtum, ire είμι (g 205).

3. queo, quïvi, quïtum, quire δύναμ,αι (g 208).

4. sepëlio (sepëlis), sepelïvi, sepultum (άρχ. sepelitum), se-
pellre θάπτω.

5. singultio, singultivi.. (singultum), singultire λυγγαίνω.

Σημ. Tô sepelio καί singultio εχουσιν άνώμαλον σουπΐνον.

g 194. Β'. Παρακείμενοι είς 1, σουπϊνα είς tlllTl'

1. vënio, vêni, ventum, venire έρχομαι.

Σύνθ. advenio (advënit, παρκ. advenit) προσέρχομαι, convenio συνέρχομαι.

2. comperio, compëri, compertum, -ire καταμανθάνω.

3. Σύνθετα έκ τού pario-

reperio, reperi, repertum, reperire άνευρίσκιυ.
apërio, aperui, apertum, aperire άνοίγω.
operio, operui1, opertum, operire καλύπτω, επιτίθεμαι,
cooperio, cooperui, cooperlum, cooperire συγκαλύπτω.
Ό παρκ. repperi ποιητικώς έκτου μετ' άναδιπλασιασμού repeperi.

4. sàlio, salui, (saltum), salire άλλομαι.

Σύνθ. desilio (desilis) άποπηδώ, exsilio έξάλλομαι, insilio είαπηδώ, transilio
διάλλομαι έχουσι παρκ. μάλλον είς si lui ή silii καί σουπΐνον sultum* exsultum>
desultum κτλ., εξ ου καί τά· desultor, insultare.

1) Παρά Κικέρων ι aperui.
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g 195. Γ'. Παρακείμενοι είς si (xi), σονπΐνα είς tuiTl.

1. amicio. amixi καί amicui, amictum, amicere περιβάλλω.

2. farci ο. farsi, fartum, (άρχ. farctum,, farcire φράττω.

Σύνθ. eorfercio αθροίζω, efercid έκπληρώ, refercio άναπίμπλημι, άλλα τά infar-
cio (infercio), παρκ. farsi, σουπ. -sum καί-turn ή -ctum εχουσ·. farsi, farsunr
farsurn είναι σπάνιον confertus=à0po'oç, offer ίιΐ8=εκπλεως. ΓβίβΓΐιΐ8=άνάπλεως.

3. fulcio, fui si, fultum, fui cire έοείδω.

Σ η α. Λεν πρέπει να συγχε'ητα ι πρός τό fulsi παρκ. τού fulgeo.

4. haurio, hausi, hausturn, haurire άντλώ· exhaurio εξαντλώ.

5. sancio, sanxi, sanctum (καί sancïtum), sancire κυρώ.

Έκ του σουπίνου sanctum προε'κυψε τό έπίΟ. sanctus.

6. sentio, sensi, sensum, sentire αισθάνομαι.

Σύν'^ eon senti ο συμφωνώ, clissentio διαφωνώ, assentio συναινώ, ομολογώ.

7. sarcio. sarsi, sartum, sarcire επισκευάζω, άκο.ύμαι

8. sëpio (saepio), sepsi, septum, sepire φράττω.

9. vincio, vinxi, vinctum, vincïre δέω.

'Αποθετικό

■ $ 196. Τά πλείστα τών όποθετικών ρημάτων σ/ηματίζουσι τον -α-
ρακείμενον καί το σουπΐνον (σπάνιον) κανονικώς.

$ 197. Πρώτη συζυγία. Ό παρκ: κανονικώς είς -atUS Slim,
adûlor κολακεύω epillor εύωχοϋμαι op'inor ο'ιομαι

fabulor μυθολογώ
frustror ματαιώ
furor κλέπτω
insidior ενεδρεύω
miror θαυμάζω

aemulor ζηλώ
arbitror νομίζω
CU net Or οκνώ
COlTOr έπιχειρώ
dignor άξιώ

Αποθετικά τινα τής Α ' συζ
altercor καί alterco ερίζω
auguror καί auguro οίωνίζομα;
fabricor καί fabrico δημιουργώ
feneror καί fenero τοκίζω
populor καί populo λεηλατώ
elucubror καί elucubro νυκτογοαφώ

osculor φιλώ
otior σχολάζω
testΟ1! μαρτυρώ
venor θηρώ
versor στοέοω.

εχουσι και ενεργητικό ν τύπον, οίον
fluctuor καί fluctllO κυμαίνω
punior καί punio τιμωρούμαι
mereor καί mereo άξιος είμι, κτώμαι
lue tor καί lue to παλαίω
adminiçulor καί adminiculo 'υποστη-
ρίζω. καί άλ.

g 198. Δευτέρα συζυγία' σχηματίζουσι τον παρκ. είς -it-US"
1. lïceor, licïtus sum, licere ώνούμαι, προσφέρω τιμήν.

Σύνθ. polliceor υπισχνοΰμαι.
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2. mereor, meritus sum, mereri άξιόςείμι. (§ 196).

3. miserëor, miseritus sum χα! misertus, misereri (alicuius)
έλεώ. miseret me οίκτείοω.

4. vereor, verïtus sum, vereri αιδούμαι.

Σύνθ. revereor ευλαβουμαι.

Τάλλα δ ' άλλως

5. fâteor, lasus sum, fate ri ομολογώ.

Σύνθ. confiteor έ^ομολογώ, profiteer επαγγέλλομαι, diffiteor ά-αρνούμαι, άνευ
παρακειμένου.

6. mëdeor, παρκ. medicatus sum, mederi ίώμαι.

7. reor, râtus sum, reri νομίζω. Ό ένεστ. τής μετχ. λείπει.

8. tueor (άντί tuïtus sum), έν χρήσει tutâtllS sum, tueri τηρώ,
διαφυλάττω' tutus δέ—άσφαλής. Μέλ. μετοχής tuiturus.

Σύνθ. co n tueor, ill tueor προσβλέπω.

^ 199. Τρίτη συζυγία.

L fruor (usus sum), (fruitus). frui καρπούμαι.

Σύνθ. perfruor, per fructus sum έκκαρπουμαι,

2. fungor, functus sum, fungi έκτελώ.

3. labor, lapsus sum, labi ολισθαίνω, άμ,αρτάνω.

Σύνθ. collabor συμπίπτω, delabor κατολισθαίνω, elabor έκπίπτω.

4. lôquor, locutus sum, loqui ομιλώ, λόγους ποιούμαι.

Σύνθ. alloquor προσαγορεύω, colloquor διαλέγομαι, eloquor αγορεύω, oblo-
quor αντιλέγω.

5. nïtoi, nisus ε'ίτε nixiis sum, niti ερείδομαι, πέ-οιΟα.

Σύνθ. adnitor προσερείδόμαι, connitor διατείνομαι, innitor έπερείδομαι, obni-
tor διατείνομαι. ~ ,

6. amjDlector, amplexus sum, -cti περιβάλλω.

7. quëror, questus sum, queri μέμφομαι.

8. ringor, (άνευ παρκ.), ring! γογγύζω, στίφω.

9. sëquor, secûtus sum, sequi έπομαι, ακολουθώ.

Σύνθ. persequor επιτελώ, assequor τυγχάνω, insequor διοίκω, obsequor πεί-
θομαι, χαρίζομαι.

10. ûtor, USUS sum, uti χρώμαι. Συνθ. ablltor καταχρώμαι.

11. vëhor, vëctus sum, vehi (άμ.ετάβ.)· vehi equo ίππεύειν,
vehi corru όχεϊσθαι (έφ1 άομ,ατος), vehi navi πλεϊν.

12. (vertor, versus sum, verti, ώς άποθ. άχρηστον, συνήθη τα
σύνθετα).

devert.or κατάγομαι, παοκ. deverti (ένεργ.), vevertor έπανέρ-
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χομαι, παρκ. reverti (ένεργ.). Το reversus μετά ένεργτ. σν)-
μασίας=έπανελθών, μέλ. μετ. reversurus.
Τα έπόμενα μετά έν αρκτικού τύπου.

13. apiscor, aptus sum, apisci τυγχάνω.

Τά συνθ. adipiscor καταπράττω, indipÎSCOr επιτυγχάνω, εύχρηστο'τερα.

14. expergiscor, experrectus sum, expergisci εξεγείρομαι.

15. (fatiscor), defetiscor, defessus sum, defetisci καταπονούμαι.

16. irascor, (iratus sum έν οργή έχω τινά· καί ουχί είμί έν οργή
άνθ' ού έν χρήσει suecensili ώργίσθην), irasci οργίζομαι.

Σύνθ. To irascor είναι άληΟώς έναρκτικο'ν.

.17. (meniscor, mentus sum, menisci).

Σύνθ. comfriinisco έπινοώ (ή μετχ. commentus—πλαστο'ς)· reminiscor άναμι-
μνήσκομαι, άνευ παρκ., άνθ' οΰ έν χρήσει recordatus sum.

18. n.uiciscor, nactus, καί nanctus sum, nancisci τυγχάνω.

19. nascor1, nâtus sum, nasci γεννωμαι. Μετχ. μέλ. nasciturus.

19. obliviscor, oblltus sum, oblivisci έπιλανθάνομαι.

20. paciscor, pactus sum, pacisci συντίθεμαι.

21. pascor, pastus sum, pasci νέμομαι, παθ. τού pasco.

22. proficiscor, profectus sum, proficisci απέρχομαι.

23. ulciscor, ultus sum, ulcisci τιμωρώ.

24. vescor, vesci έσθίω, άνευ παρκ., άνθ' ού ëdi ή pastus sum.

g 200. Τετάρτη συζυγία (14 ρήματα).

1. assentior, assensus sum, assentiri ομολογώ.

2. blandior, blanditus sum, blandiri κολακεύω, θέλγω.

3. experior, expertus sum, experiri πειρώμαι.

4. largior, largitus sum, largiri έπιδαψιλεύομαι, δωοουμαι.

5. mentior, mentitus sum, mentiri ψεύδομαι.

6. mëtior, messus sum, metiri μετρώ.

7. molior, molitus sum, moliri μηχανώμαι.

8. opperior, oppertus (καί -rïtus) sum, opperiri περιμένω.

9. ordior, orsus sum, ordiri άρχομαι.

Σημ. Μέλλων ένεργητικός τής μετοχής oriturus καί παθ. oriundus. Ό ένεστώς τής
οριστικής και προστακτικής συνήθως σχηματίζεται κατά τήν γ', συζ. orior, oreris, ori-
tur, or.imur, orimini, oriuntur. Ό παρατ. τής υποτακτικής κανονικώς orirer καί έν
τώ πεζώ λο'γω orerer, έν τώ γ', ένικ. προσ. συχνότερον είναι oreretur

Ωσαύτως καί τά σύνθετα coorior συνίστάμαι, exorior άνατέλλω, oborior αναοαί-

1) Ώς είς τό nosco άντί gnôsco, ό αρχικός τύπος είχε τό g, ουτω καί εις τό nascor
τό g αναφαίνεται εις τό agnatus, cognatus (παρβ. agnosco, cognosco).
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νομαι, aborior δύομαι. Άλλα το adorior προσβάλλιο έν τώ ένεστώτι μόνον κατά τήν
ο', συζ. adoriris, adoritur, adoreretur.

I 1 . partior, partitus sum, partiri αερίζω.
12. potior, potltus sum, potiri κρατώ τίνος.
1 3. pûnior, punitus sum, puniri τιμωρούμαι, συνηθέστ. τό punio.
14. sortior, sortit-us sum, sortiri κληρουμαι.

'Λνώμα. la ρήματα.

g 201 . Άνω μ, α λα ρήματα (verba anomala) είναι τα επόμενα.

1. swm, ειμί καί τα σύνθ. (όρ. § 142) 5. βοεία ι

2. possum (g 14 4). 6. queo δύναμαι,

3. edo εσθίω nequeo ού δύναμαι.

4. volo βούλομ-αι 7. fero φέρω.

nolo ού βούλομαι 8. fi Ο γίγνομαι.

mal ο προτιμ-ώ.

g 202. Α'. Τό possum, potui, posse δύναμαι (g 144) σχηματίζε-
ται ώς έξης.

Λ'. ΟΡΙΣΤΙΚΗ Β'. ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ

' Ere (ττώς

Έν. possum, potes, potest Ipossim, possis, possit

Πλ. possumus, potestis, possunt Ipossimus, possitis, possint.

Παρατατικό ς

possem, posses, posset
possemus, possetis, possent.

λείπει.

Έν. potëram, -eras, erat
Π λ. poterâmus, -eratis, -erant

MiJUw

Έν. potero-eris, -erit
Πλ. poterïmus,eritis,-erunt.

Παραχείμεγοι;

Έν. potui,-uisti,-uit |potuerim,-ueris,-uerit

Πλ. potuimus, uistis, uerunt (ere). |potuerimus, uiritis, uirint

' Υ'περ σνντεΛιχος

potuissem, -uisses, -uisset
potuissëmus, -uissetis, -uissent

Έν. potuëram, -ueras.-uerat
Πλ. petueramus, -eratiserant

M e. Lliùr τετε. Ιεσμ eroç.

Έν. potuëro, -ueris, -uerit
Πλ. petuerimus,-ueritis-uerint
ΑΠΑΡΕΜΦ. Ένεστ. pOSSe. Παρακ. potuisse.

Σημ. To potens έχει επιθέτου σημασίαν:=:δυνατός. To possum δέν έχει ουτε προσ-
τακτικήν, ουτε μέλλοντα άπαρεμφάτου, ουτε μετοχήν.

ομοιος τω παρακειμενω.
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3. Fer ο, tuli, latum, ferre φέρω.

§ 203. Ό παρακείμενος καί τό σουπϊνον σχηματίζονται ίΕ άλλων θε-
μάτων' κλίνεται δέ τό ferO κατά τήν γ'. συζ. καί το συνδετικών 1 προ
του S καί t συγκόπτεται, όμ.οίως καί τό ë έν τή προστακτική. Ό παρκ.
tuli είναι τής αυτής ρίζης του tollo.

I. lirepyrjTcxr) φωνή.

Α'. ΟΡΙΣΤΙΚΗ

Έν. 1er ο, fers, fert
Πλ. ferïmùs, ferlis, fer ant

Β'. ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ

' Ενεστώς

feram, feras, ferat
feramus. feratis, ferant

Έν. ferebam,-as,-at
Π λ. ferebâmus, âtis,-ant

Έν. feram,-feres,-et
Πλ. ferëmus,-etis,-ent

Παρατατικός

ferr em, ferres,
ferr émus, f err élis,

Μέλλων

laturus (a, um) sim
laturi (ae, a) simus.

ferret
ferrent.

Παρακείμενος

Έν. tuli, tulisti, tulit κτλ. |tulërim, -eris, -erit κτλ.

' 7 'π ε ρ συντέ. ίικος
Έν. tulëram κτλ. jtulissem κτλ.

Με J. ίων τετελεσμένος
Έν. tulëro, tuleris κτλ

Γ'. ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ

Έν. 2. προσ. fer, ferto
3. » ferlo

Πλ. 2. » ferle, fertôle
3. » fer un tô

Ε'. ΜΕΤΟΧΗ

Ένεστ. fer en s

Μέλλ. laturus,-a,-um

δ'. απαρεμνατοσ

Ένεστ. ferre.
Παρακ. tulisse.
Μέλλ. laturum fuisse.
M. τετελ. laturum fuisse

ς". ΣΟΥΠΪΝΟΝ

1. latum

2. lata.

ε'. γερουνδιον

γεν.

ferendi κτλ.
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ΠαθητίΧΎ) φωνή.

Α' ΟΡΙΣΤΙΚΗ

Β'. ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ

Ενεστ ως

Έν. feror, fern's, fertur.
Πλ. ferïmur,f'erimïni,feruntur

ferar, feraris, feratur
feramur, feramïni, ferantur

Παρατατικός

'Ev.ferebar, -aris, -atur
ΓΙ λ. f erebamu r, -amini, -a ntu r

Ιίαρακ. latus (a, um) sum κλ.
Ύπερσ. latus (a, um) eram κλ.
Μέλλ ferar, -èris, -etur κλ.
Μ.τετελ. latus (a, um) fuero κλ.
Γ'. ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ

2. προσ. ferre, fertor

3. » fertor

2. » ferimïni

3. » feruntor.

Έν

Πλ

ferrer, ferreris, ferretur
(jerremur. -emini, -entur.

latus (a, um) sim κλ.
latus (a, um) essem κλ.

λείπει

»

δ', απαρέμφατος

Ένεστ. fer ri.

Παρκ. latum (am, um) esse.
Μέλλ. latum iri.

Παρακ.
Μ έλλ

latus,
ferendus.

Ε'. ΜΕΤΟΧΗ
a, um

a. um.

^ 204. Ωσαύτως κλίνονται καί τα σύνθετα τοΰ ferO.

. aritefero προτιμώ

. circumfero περιφε'ρο>

. defero κατάγω

. perfero διακομίζω

5. praefero προτιμώ

6. profero καταφε'ρυ>

7. transfero διακομίζω

8. affero, attuli, • allatum προσφε'ρω (ad-fero)
9. aufero, abstuli, ablatum αφαιρούμαι (ab, abs-fero)
10. confero, contuli. collatum συμφε'ρω (cum fer ο)
11. differo, distuli, dilatum διαφε'ρω (dis fero)
12. differo (άνευ παρακ καί σο υ π ίο υ) ειμί διάφορος (dis-fero)
13. effero, extuli, elatum -εκφερω (ex-fero)
14. infero, intuli, ill a tu m είσφε'ρ ω (in-fero)
15. oft'ero, obtuli, oblatum προσφε'ρω (op-fero)
16. refero, rettuli, relatum έπαναφερω (re-fero)
17. suffero, sustuli, sublatum ύπομε'νοί (sub fero).

Τό οϋ ό παρακ. καί τό σουπ. πολύ σπάνιο:.
Τό ρήμα tollo, sustuli, sublatum, tollere αφαιρώ, άναιρώ, ήτοι εχει τόν αυτόν
παρκ. καί τό αυτό σουπίνον τοΰ συνθέτου suffero- άλλ' ό παρκ. sustuli τοΰ suffero
σημαίνει εν ω υπομείνει καί ώς παρκ. του. tollo εχω άφαιρε'σει, εχω υψώσει.
Σύνθετα extollo, attollo είναι άνευ παρκ. καί σουπίνου.
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g 205—

Έν

Πλ.

Έν.
Πλ.

Έν.
Πλ.

Έν.
Π λ.

Έν.
Πλ.

Έν.

Πλ.

Έ>

Πλ.

205. 1. volo, volui, velle βούλομαι.

2. nolo, nolui, nolle ού βούλομαί (ne -h non volo).

3. mâlo, malui, malle προτιμώ (magis volo).

A'. ΟΡΙΣΤΙΚΗ
' Ενεστώς

volo nolo

vis non vis

vult non vult

volumus nolumus

vultis non vultis

volunt. nolunt

Παρατατικός
volebam,-as, -at nolebam,as,at

\'olebamus,-atis-ant nolebamus,-atis,-ant

Μέ,ΙΙων

volam,es,-et (nolam), es, et

volemus, etis, ent. nolemus,-etis,-ent

Παρακείμενος

volui,-isti, uit nolui,-isti, -it

mâlo

mavis

mavult

malumus

mavultis

malunt.

malebam, -as, at

malebamus,-atis,-ant.

Έν
Πλ.

voluimus,istis,erunt noluimus, istis, erunt

'Ί\ερσ υντέ.Ιικος

volueram ,-as nolueram, -as,-at

\rolueramus, atis, ant nolueramus, atis, ant.

ΜεΛΛων τετε.Ιεσμένος
voluero, -is, it noluero ,-is, it

yoluerimus,-itis,-int noluerimus,itis,int
B'. YIIOTAKTIKII
' Ενεσ τώς

velim nolim

velis nolis

velil nolit

\ elimus nolimus

velitis r nolitis

velint nolint

Παρατατικός
vellem, es, et nollem, es, et
ν ell emus, etis, ent. nollemus, etis, ent.

(malam),-es, et

malemus,-etis,ent
malui,-isti, it

malui m us, istis, erunt

mal ue ram, -as, at
mal ue ram us, atis, ant.

maluero,-is, it

maluerimus,-itis,-int.

ma Uni

malis

mailt

malimus

m alili s

malint

mall em, es, et
mall emus, etis, ent.
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Έν. voluerim
Πλ. VOllierilïlUS

Έν.
ΙΙλ.

voluissem
voluissemus

λείπει

maluerim
maluerimus.

maluissem
maluissemus

λείπει

Παρκ. voluisse

Ένεστ. vol en s eut is

Ένεστ. vol en cl i κτλ.

malle
maluisse

λείπει

ΙΤαραχείμ ε) *oc

noluerim
noluerimus

' ΥπερσυττέΑιχος

noluissem
noluissemus
Γ'. ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ
Έν. 2. noli

3. nolito, nolito
Πλ. 2. nollte,nolitôte

3. nolûuto.
Λ', απαρέμφατος
nolle
noluisse

ε'. μετοχη

nolens.-entis

στ'. γερουνδιον

nolendi κτλ. λείπει

Έκ τών συνθέτων pervolo άπαντώσι τά pevellim, pervelles, pervolt.
Σηα. ά. Απηρχαιωμένοι παρά ΙΙλαύτω είναι οί τύποι nevis, nevolt, noltis, άντί
non vis, non vult κτλ. καί nevelle άντί nolle* ετι δέ οί mavolo, mavolunt, raa-
velim άντί malo κτλ. Άντί vult καί vultis λέγουσι τό volt καί voltis, ο'ί είναι άρ-
χαΐοι τύποι έκ συγκοπής του volit καί volitis. καί άπαντώσι παρά Κικέρωνι" τό sis=si
νΪ3=εί βούλει, σπανίως sultis άντί si νηΠΪ3=εί βούλεσθε, είναι έν χρήσει είς τήν
γλώσσαν τών οικογενειών (Ινικ. Or, 45, 45'f, Tusc. 2, 18, 42* άντί vin=visne).

7. edo, èdi\ êsam, edère έσθίω.

g 206. Τό ρήμ.α edo σχηματίζεται κανονικώς κατά τό legO, έχει δε
καί τινας τύπους (έν τω ένεστώτι τής οριστικής, παρατατικω τής υποτα-
κτικής, έν τή προστακτική καί άπαρεμφάτω) όμοιους πρός τους ά ρ χαμέ-
νους άπό es τοΰ suiï1 εκτός τής προσωδίας.

Α'. ΟΡΙΣΤΙΚΗ Β'. ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ

' Ενεστώς

Έν. edo, ëclis, edit edam, edas, edat

es, est

Πλ. edïmus, edïtis, edunt edamus, edatis, edant.
ëstis
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Έν. ecleban,-as,at
ΙΙλ. edebâmus. -atis ,ànt.

Έν. edi, edisti, edit

Παρατατικό ç

edërem.

Πα

κ.

ederes, ederel
ëssem, esses, êsset

ederëmus, ederetis, ederent
ëssemus, êssetis, ëssent.
edërim, ederis, ederit.

Ύπερσ. Έν. ederam, ederas,-at edissem, edisses, edisset.
Μέλλ. Έν. edero, ederis, -it

γ'. πρθστακτικη

δ', απαρέμφατος

Έν. 2. τ:ροσ. ede, edïto Ένεστ. eclëre ή esse
es, êsio Ιίαρκ. edisse.

3. » edïto. ësio Μέλλ. esurum esse
Πλ. 2. λ édité, editote

este, êstcte
3. » edunto.

Ε'. Γ Ε ΡΟΥΝ Δ ΙΟΝ

'εν. edendi κ-λ.

Α'. ΟΡΙΣΤΙΚΗ

τ'. μετοχη
Ένεστ. edens
Μέλλ. es-unis, a, um.

Σημ. α'. Tô esus sum άντί edi είναι σπάνιο ν ή μετχ. esus (ένίοτε essus) άπαντα
έ π ίση ς comessus, ές ου το γαλλ. comestibles.

Σημ. δ'. Οΰτω σχηματίζονται καί τα σύνθετα comedo κατεσθίω, exedo έξε'δω, οίον
comes, comest, comestis, comessem, comesse κτλ.'Εν τή παθητική φωνή άπαντα
μονον editur καί estur, ederetur καί essetur.
8. eo, Ivi, Hum, Ire ειμί.

$ 207. Tô ρήμα βΟ κλίνεται κατά τήν Λ συζυγίαν, άλλα μετά. τίνων
διαφορών καί ανωμαλιών1.

β'. υποτακτικη

" Ε,γεστώς
it earn,

eunt. e&mus,

Παρατατικός,
ibat ïrem,

ibant irëmus,

Με.Ι.ίων.

ibit
ibuni.

ΓΙαρκ. Έν. ïvi, ivisti, ïvit. iverïm, iveris, iverit.
Ύπερσ. Έν. iveram, iveras, iverat. ivissem, ivisses, ivisset.
Μέλλ. Έν. ivero, iveris, iverit.

Έν. ëo,
Πλ. ïmiis.

is,
îtis.

Έν. ibcim, ibas,

Πλ. ib&mus, ibatis,

Έν. ibo, ibis,

ΙΙλ. ibimus, ibitis,

eas,
eatis,

ires,
i refis.

eat
eanl.

iret
ire ni

1) παρτ. ibam καί δχι iebam.
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Γ'. ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ

ïto
ito
itôte

Παρκ.
Μέλ.

Έν. 2. προσ. i,

3. »

Ίλ. 2. » ite,

3. eunto

Ε'. ΜΕΤΟΧΗ
Έν. iens,

Μέλ. itûrus,a,um.

Μέλ. παθητ. eundus, a, um.

ζ'. ΣΟΥΠΙΝΟΝ 1. \turn.

δ', απαρέμφατος
Έν. ire.

ivisse ή isse.
iturum (am, um) esse.

γεν. eunlis, κτλ.

<7'. γερουνδιον
γεν. eundi

δοτ. καί à©. eundo
αίτ. e nudum

2. ïlu.

§ 208. Ωσαύτως κλίνονται καί τα σύνθετα τού eo, άτινα έν τώ παρακειμένω και τοί;
α—' αυτού παραγομε'νοις χρόνοις συγκόπτουσι.συνήθως το ν* οίον

abeo άπειμι, abii, abiisti, συνήθως abisti, abieram, abierim, abiisem.
Ούτω adeo πάρειμ: praetereo παρε'ρχομαι

exeo εξειμι prodeo πρόειμι

ineo εΓσειμι redeo έπάνειμι

iiltereo διαφθείρομαι subeo υπε'ρχομαι

obeo προσέρχομαι transe'o διαβαίνω

pereo άπόλλυμαι veneo ώνοΰμαι (ώς παθ. του vendo).

§ 209. 'Εκ τών συνθέτων του οο τά adeo, coeo, ineo, praetereo, transeo.
λαμβάνοντα μεταβατεκήν σημασίαν σχηματίζουσα πλήρες τό παθητικόν οίον Όριστ. ένεστ.
adeor, παρατ. adibar, μέλ. adibor, παρκ. aditus sum. Ύποτ. ένεστ. adear, παρτ.
adirer. ΓΙροστ. adiré, aditor. 'Απαρ. ένεστ. adiri. Μετχ. παρκ. aditus, μέλ. παθ.
adeundus. τά δε έχοντα άμετάβατον σημασίαν έ'χουσι παθητικόν μόνον έν τώ γ' εν.κώ
προσώπω.

α'. Τό eo εχει τύπους παθητικούς είς τό 3 ενικ. πρόσ. έν χρήσει προσωπικώς- itur in
antiquam silvam. Ibitur ad matrem.

β'. Τό απαρ. iri απαντά" είς χρήσιν του περιφραστικού απαρεμφάτου τής παθ. φιυνής
amatum iri.

γ'. Τό ambio (άντί ambeo), ambivi, ambitum, ambire πεοίειμι, κυκλώ, κλίνεται
κανονικώς κατά τήν δ', συζ , οίον παρατ. ambiebam (καί συνηρημένως ambibam),
μελ. ambiam. Μετοχ. ένεστ. ambiens, γεν. ambientis, γερούνδ. ambiendum. Με-
τοχ. παθ. παρακ. ambitus sum (ώς ούσιαστ. ambitus, -us περίοδος).

δ'. Τό veneo, (έκ τοΰ venum βθ)=πωλοΰμαι, είναι παθητικόν τοΰ vendo, άπαντα
όμως καί τό vendor, εχει παρατ. venibam, παρακ. venii κτλ. Σουπΐνον, προστακτική,
μετοχή καί γερούνδιον είναι άχρηστα· του perdo καί νβηβοάπαντώσιν εις παθητ. σημα-
σίαν μόνον τό perditus καί perdendus, venditus καί vendendus.

ε'. To pereo είναι παθητ. τοΰ perdo* donabitur ergo ne pereat (Σουέτ.).
Σημ. Τών συνθέτων τινά άπαντώσιν ενίοτε μετά με'λλοντος είς iam, ies, iar* οΤον i il i -
etur (Κικ.) καί ποιητικ. exiet, transiet. Παρά Πλαύτω άπαντα προστακτική ei άντί
i, eite άντί ite καί όριστ. ένεστ. eis άντί is.

ΑΑΤΙΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ-Ε. Κ. ΚΟΦ1ΝΙΩΤΟΥ 10



146

ΜΕΡΟΣ A . TEXΝOAΟΓ IKON

2 210 —

9. queo, quîvi, quitum, quire δύναμαι.
10. nequeo, nequïvi, nequïtum, nequïre ού δύναμαι.

I 210. Τά ρήματα queO καί liequeO σχηματίζονται κανονικώς
κατά το βΟ, άλλα μάλλον έν χοησει είναι έν τώ ένεστώτι της οριστικής
καί υποτακτικής. Καθ' όλου δέ τά ρήματα ταύτα είναι έν χρήσει έν τ*ή
άοχαιοτέοα νλώσση.

Α'. ΟΡΙΣΤΙΚΗ
'Ενεστώς

Έν. queo, quis, quit nequeo, nequis. nequit
Πλ. quïmus, quitis, queunt. nequlmus, nequïtis, nequeunt.
Παρτ. iv. quibam, quibas κτλ. nequibam, nequibas κτλ.

Μέλ. έν. quibo Ι1λ. cjuibunt
Παρκ. έν. quivi,— qui vit nequivij

πλ. — — quivërunt —
Ύπερσ. λείπει κτλ. έν. —

Β'. ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ
' Ενεστώς

Έν. queam, queas, queat nequeam,
Πλ. quenmus, queatis, queant nequeamus, ncqueatis, nequeant.
ΙΙαρτ. έν. quirem,—quiret nequirem, —nequiret.

— —quirent nequiremus,

— —quiverit. nequiverim,

— nequïbunt.
nequisti, nequi(v)it.

— ne quiver unt.

— nequierat

— nequierant.

nequeas, nequeut.

πλ.

Παρκ. έν.

πλ.

Ύπερσ. έν.

πλ.

-nequirent;
—nequiverit.
—nequiverint.
—nequisset.
—Requissent.

— —quissent. —

γ', απαρέμφατος
Ένεστώς quire nequire.

ΙΙαρακείμ. quivisse, quisse. nequivisse, nequisse.

Δ'. ΜΕΤΟΧΗ

Ένεστ. quiens, (γεν. queuntis) nequiens, (γεν. nequcuniis).

Σημ. α'. τι προστακτική, ό με'λλων της μετοχής καί τά γερούνδιον λείπουσιν ή άπα-
ρε'μφατος quire καί τό σουπΐνον quitum είναι λίαν σπάνια.

Σημ. β'. Οί παθητικοί τύποι είναι αρχαϊκοί· οΤον quitur, queuntur, queantur,
nequitur (παρά Σαλλουστ.). Άπαντώιι καί quita est, nequitum est. Πάντες ούτοι
οί τύποι είναι έν χρήσει μετά παθητικής απαρεμφάτου· οΓον forma in tenebris nosci
non quita est, percipi queuntur. (Τερεντ.).

Σημ. γ'. Άπαντα συχνά non queo (παρά Κικε'ρωνι), non queunt κλ. τό queo
άνευ αρνήσεως είναι πολύ σπάνιον είς τήν κλασσικήν έποχήν.
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Α'. ΟΡΙΣΤΙΚΗ

1 1 . fio, fact us sum, fieri γίγνομαι.

g 211. Τό ρήμα flO (=φύω) (g 2, σηα.) είναι έν χρήσει ώς παθη-^>
τικόν του lacio ή κάλλιον είναι ούδέτερον σημαίνον γίγνομαι' τον πα-
ρακ,. καί τους απ' αύτου παραγομένους χρονους έχει συνθέτους έκ του πα-
ρακ. τής μετοχ. factllS. Ό ένεστώς τής οριστικής καί οί υπ' αύτου
παραγόμενοι χρόνοι σχηματίζονται κατά τήν δ' συζ., ή δε απαρέμφατος
fieri είναι άνώμ.αλος.

Β'. ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ

Ένεστώς
fit fïam, fias, fiat
fïunt fiâmus,

Παρατατικός
at fiërem,
ant. fier emus,

MédMor
fîet

Έν. fio,
Πλ. (flmus),

fis,
(fitis),

fiatis, fiant.

Έν. fiebam, · -as,
Πλ. fiebâmus, atis,

-es,
-etis,

-et
-ent

Έν. fi am, fies,

Πλ. fi emus, ë-tis,

λείπει

factus (a. um) sim
factus (a, um) essem

λείπει
Ένεστ. fieri.

Λ'. ΛΓΙΑΡΕΜΦΑΤΟΣ
Παρακ. factum (am, um) esse
fore ή fururum esse ή
factum iri

Μέλ.

e-nt

Παρκ. έν. factus (a, um) sum
Ύπερσ. έν. factus (a, um) eram
Μ. τετ. έν. factus (a, um)fuero

Γ'. ΠΡΟΣΤΑΔΤΙΚΙΙ
Έν. 2. προσ. fi
Πλ. 2. » fite

Ε'. ΜΕΤΟΧΗ
Παοακ. factus, a, um
Μέλ. facie-ndus, a, um

Τό γερούνδιον, σουπίνον και ό ένεστώς τής μετοχής λείπουσιν.

Σημ. ά. Περί τών συνΟε'των του facio δρ. § 187,8. Έκ τών συνθε'των τοϋ fio τινά
είναι ελλιπή. Οϋτω τά COnfîeri, defieri, infieri, έχουσιν έν χρήσει μόνον τους τύπους·
confît, confiât* défit, defiunt, defiat v.at defiet, infiunt

Σηα. β'. Οί τύποι fiendo, fio, fitur, fiebatur παρκ., fitum est, fiere άντί.fieri
είναι τύποι πολύ σπάνιοι καί άρχαϊκοί.

Σημ. γ'. To fio (π-ΐβ. § 65) φυλάττει το ϊ μακρόν είς πάντας τους χρο'νους παρά τοις
αρχαίοι ς συγγραφευσι. Είς τήν κλασικήν έποχήν το i είναι βραχύ οκ ου άπαντα r, omnia
fient, fieri quae posse negabam (Obid.).
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Ρήματα ελλιπή.

g 2J2. Ρήματα ελλιπή (verba defectiva) είναι τα. επόμενα.

1) aio λέγω 6) ôdi μισώ 9) cedo δός

2) inquam οημ· 7) novi οιδα 10) quseso δέομαι

3) fari λέγω 8) αί προστακτικαί 11) fôrem ήν αν,

4) cœpi ήρξάμην apage, ave,

5) memïni μέμνήμα». salve, vale.

g 213. 1. aio λέγω είναι έν χρήσει μ.όνον οί επόμενοι τύποι.
ΟρίΣΤ, Ένεστ, Έν. âio, âis, àit Τποτ. — aias, aiat

ΙΙλ. — — âiunt — — aiant.

Παρτ. Έν, aiëbam,-as,-at λείπει

Πλ. aiebâmus,-atis,-ant »

Παρκ. — - ait. (προστ. ai απηρχαιω-

μένη).

Met. aiens. aientis (σπανία)=καταφάς, εν χρήσεi=affirmativus
=καταφατικός' οιον negantia contraria aientibus=Ta άποφατικα
εναντία τοις κάταφατικοΐς.

Οί άρχαϊοι συγγραφείς δισυλλάβως σχηματίζουσι- aibaill, aiebas κτλ.
Σημ. 'Αντί aisne ? λέγεις ; αληθές ; άπαντα και έν τώ πεζοί λο'γω aiII.

$214. 2. inquam:=Gr^i κείται παρενθετικώς, ώς παρ' Έλλησι
το έ'φην, ήν δ' εγώ" είναι δ' έν χρήσει οί έπόμ.ενοι τύποι.
Οριςτ. Ένεστ. Έν. inquam, ïnquis, inquit Παρτ. μόνον inqniëbat
Πλ. inquïmus, ïtis, iunt
Μέλ. —inquies, inquet Παρκ. inquit (σπάνιον)

inquisti, inquit
ΠΡΟΣΤ. Έν. inque, (inquito παρά κωμικοϊς μόνον).

$ 215. 3. Fari—λέγειν (άποθετικόν τήςα' συζ. ρίζα φα, έ£ ής φάναι)
είναι έν χρήσει είς τούς επόμενους τύπους μ.όνον παρά ποιηταΐς είς τόν
ένεστ. τής όριστ. fatur. fantur είς τόν μέλ. labor, fabitur, είς τόν
παρκ. fatllS Slim, είς τόν ύπερσ. fatus eraill. Προστ. fare. Άπαρ.
fari. Μετοχ. ένεστ. fanti, fantis, είς τό Σουπ. fatu, είς τό Γερούνδ.
γεν. fandi, άφ. fando, αίτ. fandum.

Ωσαύτως καί τά έκ τούτου σύνθετα affari ποοσαγορεύειν, prsefari
προλέγειν, effari έκφωνεϊν, profari άποφθέγγεσθαι, προφητεύειν.
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$ 216. Toc ρ ή μ <χτ α. cœpi (είναι παρκ. του αρχ. co-apio) ήρξάμην,
memïni (ριζ. men, εξ ού mens) μέμνημ,αι, novi οίδα (έκτου nosco),
καί odi μ.ισώ δέν έ'χουσιν ένεστώτα' είναι παρακείμενοι μετά σημασίας
ένεστώτος, πλήν τού ΟΟβρί=ήρξάμην. Άπαντώσι δέ μόνον οί έπόμενο1
τύποι"

Α'. ΟΡΙΣΤΙΚΗ

Παριχχείμενοί

Έν. cœpi me mini novi odi
cœpisti meministi novisti (nosti) odisti
cœpit meminit novit odit

Πλ. cœpimus meminimus novimus oclimus
ccepistis meministis novistis (nostis) oclistis
cœp erunt meminerunt noverunt (norunt) od erunt

c} 'ττερσ vrzédtxoç
Έν. οοβρβι^ιιηκτλ. memineram noveram (noram) o cl eram

Μέ.Μ,ων rεζεΛεσμετος

Έν. coepero κτλ. meminero novero, noveris (noris) oclero.

β'. υποτακτικη
Παραχείμ ενος

Έν. coeperim κτλ. meminerim noverim (norim) oderim,

' 1 κερσννζε J.ixoç

Έν. coepissemκτλ. meminissem, novissem(nossem), odissem.

γ'. προστακτικη
λείπει Έν. 2. memento λείπει λείπει

Πλ. 2. mementote.
δ', απαρέμφατος
ΓΙαρκ. cœpisse meminisse novisse (nosse) oclisse.
Μέλλ. cœpturum esse λείπει λείπει osurum esse.

ε'. μετοχη

Παρκ. cœptus, a, um λείπει λείπει (0SUS,a,Uin έν τοϊς

συνθ. μετά ένεργ. διαθέσεως).
Μέλλ. cœpturus, a, um λείπει λείπει osûrus, a, um.
Γερούνδιον καί σουπΐνον λείπουσι.
Σημ Του cœpi ώς ένεστώς χρησιμεύει τό incipio. Παθητικός παρακείμενος καί οί
εξ αυτού χ^ο'νοι είναι cœptus sum ή sim, cœptus eram ή essem, cœptus fuero,
cœptus esse. "Άντι cœpi είναι έν χρήσει cœptus sum, δταν συντάσσηται μετά παθ,
άπαρ., οίον urbs oppugnari cœpta est,
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$ 217. Ελλιπή ρήματα, είναι καί τα επόμενα*

1. have (ave) χαίρε, havete (avete), avere1. W

2. salve χαίρε, salveto, salvete. salvere.—salvebis άπαξ] g
παρά Κικέρων.. | £ g

3. vale έ'ρρωσο, valete (έν έπιστολαΐς). ! oL CL-

4. age, agiΐe=έλλ. άγε. ^

5. apage=έλλ. άπαγε συντάσσεται μετά ή άνευ αιτ., oiov'lg

apage sorores—apage.

6. cedo, cette2 δός, είπέ, άντί του da, die. συντάσσεται μετ' αίτ.
cedo tiium consilium—cedo dextram(πλθ. cette απηρχαιωμένος).

7. qilceso δέομαι, εί βούλει καί το πλθ. α' πρόσ. qusesumus ά-
παντώσι παρά τοις πε'ζοϊς παρεντιθέμενα είς τόν λόγον του λέγοντος, οίον

te, quseso, crebro ad me scribe.

8. ίθΓβΠ1=ήν άν, εÏ7]ν (παοβ. παρατηρ. είς Slim).

9. infit, sodés (si audes=si avides), capsis (cape si vis)

σπάνιον είς τήν κλασσικήν γλώσσαν.

Σημ. Αί απαρέμφατοι avere, salvere, \'alere απαντώσι μόνον μετά τοΰ iubeo, οίον
iubeo VOS salvere=·/.ελεύω υμάς χαίρει ν.

Απρόσωπα ρήματα.

$ 218. 'Απρόσωπα ρήμαζα (verba im personalia J λέγονται τά είς τό
γ' ένικ. πρόσωπον καί είς τήν άπαρέμφατον έν χρήσει οντά καί άνευ τι-
νός ώρισμένου υποκειμένου* τοιαύτα είναι*

§ 219. Α'. Τά φυσικής ενεργείας σημαντικά, είς α οί Ρωμαίοι έν-
νοουσιν ύποκείμενον θεόν τινα ή cœlum, mundllS, sol, dies,
fulget άστράπτει plllit, plllit βρέχει

fulgûrat άστράπτει tonat, tonuit βροντά

fulminât κατασκήπτει illlicescit, illuxit έπιλάμπει

gelât κρύος γίνεται vesperaScit,ravit εσπέρα γίνεται

grandïnat πίπτει χάλαζα rOSat δρόσος πίπτει

lapïdat λίθους υεί llicescit, luxit έπιλάμπει.

ningit, ninxit νίοει, χιονίζει

1) Ώς τύπος χαιρετισμού* ave είναι συνώνυμον τού vale* τα salve, ave (ή have)
ανταποκρίνονται είς τό χ^αίρε τών Ελλήνων, είναι πολύ συνήθη είς έπιγραφάς έπιταφίους.

2) Οί δύο ούτοι τύποι τής δημώδους γλώσσης παράγονται εκ τού ecce dato, ecce
date* τό cedo σύνηθες παρά Κικε'ρωνι, cette παρά κωμικοΐς.
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g 220. B '. Τά ?}âixi^καταστάσεως" τοιαύτα είναι ρήματα τίνα τής
Β' συζυγίας.

misëret (me) οίκτείρω taedet (me), pertsesum est άη-

pïget,-uit (me) δυσχεραίνω διάζομαι

paenitet,-uit (me) μεταμέλει oportet (me),(παρκ. oporuit) δεϊ
τα decet, uit (me) πρέπει, καί dedëcet,-uit (me) ού πρέπει

libet,-uit(mihi),(-itum est), καί licet (mihi), licuit καί lici-
άρε'σκει tllïïl est έ'ξεστιν,

καί pudet (me),puduit καί pudltum est αιδούμαι
εχουσι καί γ' πληθ. πρόσ. μετά ουδ. ύποκειμ., οίον omnia decent.

g 221. Γ'. Απρόσωπα έν ώρισμένη σημ,ασία, οίον
accëdit, accessit προσέτι, προσ- fugit διαφεύγει με

τίθησι ilivat (me), iûvit ευφραίνει

accïdit, accïdit συνέβη interest, interfuit μέλει μοι

attïnet προσήκει latet λανθάνει με

apparet, apparuit δήλόν έστι liquet σαφές εστι

conducit συντελεί

constat, constitit ομολογείται,

γνωστόν έστι
contingit προσήκει
convënit συμβαίνει
delectat εύφραίνει
evënit, evënit συμβαίνει
expëdit λυσιτελεΐ

placet, placuit καί placitum est
δοκεΐ

preestat κρεϊττόν έστι
pàtet πρόδηλόν έστι
rëfert διαφέρει με
SUfficit άρκεϊ
SOlet είωθε
stat κείται

fit γίγνεται

Σημ. Άπρο'σωπα είναι καί τά παθητικά τών άμεταβάτων ifcur, venïfcur, ventum est
curritur, veniendum est, vivitur, pupnari potest.

g 222. Τα απρόσωπα ρήματα σχηματίζονται κανονικώς, άπαντώσι
μόνον είς τους άπό του ένεστώτος καί παρακειμένου παραγομένους χρό-
νους τής οριστικής καί υποτακτικής καί είς τήν άπαρέμφατον στερούνται
δέ προστακτικής, ήτις άναπληρουται καί διά τοΰ ένεστώτος τής υποτα-
κτικής.

pudet me pudet nos
pudet te pudet vos
pudet eum pudet eos

Προστ. pudeat te.
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ί. 'ΚνεργΊ-\τίχτ\ φωνή.

Α'. ΟΣΙΣΤΙΚΗ

Ένεστ. tonal
Παρατ. tonabat
Μέλλ. tonabit
Παρκ. tonuit
Ύπερσ. tonuerat
Μ. τετ. tonuèrit

oportct

oportebat

oportebit

oportuit

oportueral

oportuerit

accidit

accidebat

accidet

accidit

acciderat

accideril

Ένεστ.
Παρατ.
Παρκ.

ton et
tone ret
tonuerit

'Γ-ερσ. tonuisset

Ένεστ. ton are
Παρκ. tonuisse
Σημ. Ή προστακτική

β'. υποτακτικη
oporteat accidat

oporterel accideret

oportuerit acciderit

oportuissct accidisset

γ', απαρέμφατος

ο port ere âccidere

oportuisse accidisse

evenit

eveniebat

eveniet

evenit

evenerat

even eri t·

eyeniat
eveniret
evenerit
evenisset

evenire
evenisse
-λ

εΛΛε-.πουσα κανονικώς εις παντα τα πρόσωπα αναπληρουται οια
τής υποτακτικής, οίον pudeat ίε:=αΐδέσΟητι. Ή μετρ/ή decens ευπρεπής, libens προ'-
Ουμος, liccns ελεύθερος, pudens αίδήμων, μετά επιθετικής σημασίας. Τοΰ pœnitet καί
puclet άπαντώσι καί πλάγια·, πτώσεις τοΰ γερουνδίου" οίον causa pœnitendi.—pœni-
tendum sit. (Σαλ. Ίουγ. 85. 28).

$ 223. 'Απρόσωπα παθητικά είναι πάντα τά αμετάβατα, άπερ έκ
του παθητικού μόνον γ', ένικ. πρόσ. έ'χουσι.

2. Uαθητοκτ] φωνή.

α'. οριστικι-ι
ridetur luditur

Ένεστ. canlatur

Παρτ. cantabatur

Μέλλ. cantabitur

Παρκ. cantatum est

Ύπερ. cantatum erat

Μ. τετ. cantatum fuerit

Ένεστ. cantctur

Παρτ. cantaretur

Μέλλ. cantandum sit

Παρκ. cantatum sit

'Τπερσ. cantatum esset

Ένεστ. can tari

Μέλλ. cantatum iri

Παοκ. cantatum esse

ridebatur
ridebitur
risum est
risum erat
risum fuerit
β'. υποτακτικη
rideatur ludalur

rideretur
ridendum sit
risum sit
risum esset

γ', απαρέμφατος

rideri ludi

risum iri lusum iri
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g 224. Πολλά άπρόσωπα. ρήματα έ'χουσι δύο παρακειμένους (ένεργη-

τικόν καί παθητικόν) μετά τής αυτής σημασίας.

libel lil3u.it καϊ

lice I licuit »

piget piguit »

pudet· puduit »

tcedet παρακεία. μόνον (per)

miserel παρακείμ. μόνον

pœnitet pœnituit

libitum est
licitum est
pigitum est
puditum est
tœsum est
miseritum est
οέν εχει παθητ. παρκ.

lib eve

licerc

pigere

pudere

tfeclere

miserere

poenitere.

ΕΠΙΜΕΤΡΟΝ

Ομώνυμα.

g 22δ. Η λατινική γλώσσα εχει πλείστα ρήματα ομώνυμα, δηλ.
ρήματα γραφόμενα όμοίως μεν άλλα διακρινόμενα έκ τής διαφόρου ση-
μασίας καί συζυγίας καί ένίοτε έκ τής ποσότητος τών φωνηέντων. Αί
κυριώτεραι τούτων τάζεις είναι*

α'. Όμοφωνία παρακειμένων καί σουπινων.

g 226. α'. Τά έπόρενα ρήματα έ'χουσι όμοιον παρακ. καί σουπΐνον.
oerno κρίνω καί CPeSCO αύξομαι παρκ. crëvi σουπ.crêtum
Clldo κ είμαι » CUlÎlbo κλίνομαι Cllblli CllbitUHl

mulceo θέλγω » mulgeo άμέλγω mulsi mu'lsum

pendeo κρέμαμαι » pend ο σταθμώ pependi pensum

sedeo κάθημαι » sido καθίζομαι sècli sessum

g 227. β'. Τά επόμενα ρήματα εχουσιν όμοιον παρακείμενον.
aceo (acesso) οξύνομαι καί aCllO άκονώ
έ£α.λείοω

deleo

i'rigeo ριγώ

fulgeO άστράπτω

liqueo δήλόν έστι

luceo λάμπω

paveo πτοούμαι

g 228. γ'. Τά έπε
maneo μένω
pando πετάννυμι
pangO πήγνυμι
succenseo αγανακτώ
teneo έ'χω
vero σαίρω
vivo βιώ

)) delïno καταχρίω

» l'rigo φρύγω

» fulcio έρείδω

» linquo καταλείπω

» lugeo θρηνώ

» pasco βόσκω

» patior πάσχω
» paciscor ομολογώ
» succendo ύποκαίω
» tendo τείνω

» verto
» vinco

στρέφω
νικώ

παρκ. , aciu
» delevi
» frixi
» fui si
» liqui
» luxi
)) pavi
τό σουπΐνον.
σουπ. mansum
» pas sum
» pactum
» succensum
» tentum
» versum
» victum
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β'. 'Ομοφωνία ένεστώτος.

§ 229. Τα επόμενα, ρήματα διακρίνονται εκ. τ ης διαφόρου σημασίας
καί συζυγίας,

Α', συζ. Γ', συζ.

agg'ëro (συνθ. exaggëro aggëro προσκομίζω (σύνθ. έκ της

έκ του agger χώμα) χώννυμι ad καί gero)

appello προσαγορεύω appello προσάγω

compello προσφωνώ compello συνάγω

COllïgO συνδέω (cum-lîgo) COlllgO συλλέγω (cuiïl-lego)

COnstern'O έκπλήττω (σύνθ. εκ COllstemO καταστο ρ ένν υ μι (ετε-
τής cum-sterno) ρος τύπος τού consterno μετά

μεταβεβλημένης σημασίας)
ëdo, (ex-do) έκδίδω èdo, ëdi έσθίω

effero έξαγοιώ (σύνθ. έκ της ex efferO, effers εκφέρω (σύνθ. έκ του

καί fero, ο έκ του férus) ex καί fero)

fundo θεμελιώ (έκ του fundus) lundo χέω (έξ άλλης ρ. του fllll-

do, as)

mando επιτρέπω (in manum do) mando μασσώμαι (έκ τού man-

do, -ônis καί τό p. manduco)
obsëro κλείω (έκ τού sëra) obsëro κατασπείρω (έκ του κατωτ.

sëro)

panel Ο κυρτώ pando πετάννυμι

sëro, sevi, satum (insero, sevi, sëro (serui, sertum), σύνθ.ίη-

situm) sero, -serui,-sertum

resëro ανοίγω resëro φυτεύω

vôlo, as πέτο μα ι VÔlo (vis), vult βούλομαι

victurus (έκ του vineo) victûrus (έκ του vivo)

vincit (έκ του vilicere) νικα vincit (έκ του vin cire) δεσμεύει.

Σημειωτέον καί τούς παρκ., οίτινες εί καί δέν είναι ομώνυμοι, εχουσιν
όμως όμοιότητά τινα.

vici (του vinco) vixi (του vivo) vinxi (του vincio)

$ 230. Τα έπόμενα ρήματα διακ.ρίνονται έκ της ποσότητος της ρι-
ζικής συλλαβής της συζυγίας καί τής σημασίας.
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Α', συζ.
cëdo δός (g 217,6)
côlo θεραπεύω, οικώ
dïco άνατίθημ,ι (indlCO μηνύω,

pracdïco κηρύττω)
edÙCO ανατρέφω
lëgO συλλέγω
allëgO επιλέγω
relegO άναλέγω, άναγινώσκω
Vâdo διαβαίνω
oblïtus (oblïno επιχρίω)
rëfert (εσχηματίσθη έκ του προθέ-
ματος Γβ καί fero) επαναφέρει.

Γ', συζ.

cedo χωρώ
Côlo ήθώ

dïco λέγω (indlCO αναγορεύω.

praedico προσαγορεύω)
edûCO εξάγω
legO αποστέλλω
allegO έπιπέμπω, αναφέρω
relëgO αποπέμπω
vado βαδίζω

oblltus (obliviscor λανθάνομαι)
refert (εσχηματίσθη έκ τής άφ. Γθ
καί του fero) διαφέρει.

5. ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ

g 231. Τα επιρρήματα θεωρούμενα κατά τήν σημασίαν είναι"
α .) ΓΤοιότητος ή τρόπου (adv. qualilalis), α ανταποκρίνονται είς τό
ερώτημα qui? πώς; quomodo ? ή quemadmoduiïl ? τίνι τρόπω;
οίον ita, sic, ούτως, ut ή uti ώς, aliter άλλως, velut ώσπεο, vere
αληθώς, clare σαφώς, clam κρυφίως, palam ενώπιον, paene, fere,
ώσεί, sponte τυχαίως.

β'.) Βεβαιωτικά (adv. adfirmaiiva)· οίον ita, sic ούτως, etiam
όμ,οίως, sane βέβαια, profecto τω όντι.

γ'.) 'AprtiTixà (adv. negalivaj· οίον non ου, minime παντελώς,
haud, haudquaquam ουδαμώς ού πάνυ.

δ'). Xporixci (adv. temporisj ανταποκρινόμενα εις τό ερώτημα
quando? πότε; quamdiu? πόσον χρόνον; καί quoties? ποσάκις;
οίον■ nunc turn ή tunc simul (έκ τού similis), liodie σήμερον, heri
χθες, eras αύοιον, pridie τή προτεραία, postridie τή ύστεραία, mane
πρωί, modo τώρα, postea ύστερον, simul άμα, olim ποτέ, semper
πάντοτε, saepe πολλάκις, iam ήδη·, toties τοσάκις, aliquoties ένίοτε.

ε') Τοπικά (adv. loci J ανταποκρινόμενα είς τό ερώτημα ubi? που:
quo? ποί; unde? πόθεν; qua? πή'; hue έδώ, illic-ibi έκεϊ, ubïque
πανταχού, usquam πού, nusquam ούδαμου. prOCul μακράν, intllS
έντος ή εσωθεν, foris εξω, έξωθεν, foras θύραζε, aliqua ποί, recta
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(via) ευθύ. dextra επί δεξιά, sinister έπ' αριστερά, horsum (εκ συν-
αιρε'σεως έκτου hoversum) δεΰρο, aliorsiim άλλα/ή.

§ 232. 'Επιρρήματα άντωνυμικά ανταποδοτικά (adverbici pronomi-
nalia, correllativaJ.

Ερωτηματικά interrogativa 'Αναφορικά relatiya Δεικτικά demonstrativa 'Αόριστα indefinita
ubi? που; ubi δπου  ububi )δπου δή- ubicunque.^oTc ibi ένταΰθα ibidem έν -qi αυτοί hic ώδε istio αύτοΰ illic έκεΐ alibi άλλαχου alio ubi που ubi que »  Ubivis ( πανταχού,  ubilibet)0™007^0"
quo? ποΐ: quo οποι  quoquo Ls~ou, *°·) q u o c u n q u e j 1 ~ eo αυτοσε eodem είς τό αυτό hue ένΟάδε (έπί κινήσε- ως), είς τόδε istuc καί istO αύτο'σε illue καί illo έκεϊσε ί 11θ έκεΐ aliquo ποί
quivis I πανταχόσε, quolibetlonou θε'λης
uncle? πόθεν ; un de όθεν, οπόθεν unden de  u n d e e u n q u e j * inde εκείθεν, εντεύθεν indidem έκ του αυτού  (το'που) hi ne ένΟε'νδε illinc εκείθεν isti ne αυτόθεν alicunde ποθέν aliquande
(ποθε'ν,  άπό κάπου) undique ι undevis Η^αχο- undelibet) ϋεν
qua? πή ; (ένν.  via). qua fi, δποι quaqua /όπηδή- quacunquej ποτε ea ταύτη  eadem τήν αυτήν ό δον, τόν αυτόν τρόπον. aliqua πή quavis Ί qualibet

6. ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ

$ 233. Ai —ροθέσεις τ ής λατινικής, μετά πτώσεων έν συντάξει θεω-
ρούμεναι, διαιρούνται εις τάς μετ' αιτιατικής συντασσομένας, είς τάς μετ'
αφαιρετικής, καί εις τάς μετ1 αιτιατικής καί αφαιρετικής.

α'. Μετά αιτιατικής

ante, apud. ad, ad versus,
circum, circa, citra, cis,
erga, contra, inter, extra,
infra, intra, iuxta, ob,
penes, pone,' post et prseter,
prope, propter, per, secundum,
supra, versus, ultra, trans.
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ad είς, πρός (αιτ.) erga προς, είς (έπι φιλικής post μετά (αιτ.)

adversus,(-um) πρός (αίτ.) κινήσεως) prœter πλήν, παρά (αίτ.)

εναντίον extra έντός prope πλησίον

ante πρό intra έντός propter ένεκα

apud παρά (δοτ.) inter έν, μεταξύ secundum κατά (αίτ.)

circa, circum περί (αίτ.) iUxtra πρός (δοτ.) πλησίον supra υπέρ

circiter περί ob διά (αιτ.), ένεκα trans πέραν

cis ή citra έντο'ς, έπί τάδε penes παρά (δοτ.), έπι versus ή versum πρός

contra έπί, πρός (αιτ.), άν - per διά (δοτ γεν.) ultra πέραν,
τικρυ pone ό'πισθεν
Σημ. Ή versum έπιτάσσεται τής συντακτικής πτώσεως καί μόνον μετά ονομάτων
πόλεων άπαντα.

β'). Μετά αφαιρετικής.

absque, a, ab, abs et cle
coram, cum, ex et e
sine, tenus, pro et prae.

absque χωρίς, άνευ prœ ένεκα, προ'ς βΧ=έκ, εξ πρό φιονήεντος καί συμφώνου,
coram ένώπιον pro υπέρ, άντί e προ συμφοίνου,

Cum συν, μετά sine άνευ a πρό συμφοίνου^Ι^ πρό φωνήεντος καί τοΰ h,

de άπό, περί tenus μέχρι abs πρό τής άντων. te, άλλά καί a te.

Σημ. Ή πρόΟεσις cum συντασσομένη μετά τών αφαιρετικών τών προσωπικών καί α-
ναφορικών άντωνυμιών πάντοτε έπάγεται έν συνθέσει, οίον mecum μετ'έμοϋ, secum,
tecum, nobiscum, vobiscum, quacum.

γ'. Μετά αιτιατικής άμα και αφαιρετικής.

. 111 είς, κατά

μετ1 άφ. στ ά σι ν /in terra έν τή γή
μετ'αίτ. κίνησιν|ίη terram είς τήν γήν

Sllb έπί τόπου, υπό τι, ύποκάτω Sllbter υπό, ύποκάτω

έπί χρόνου=περί. super ύττερ, περί τίνος.

7. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

$ 234. Οί σύνδεσμοι είναι παρατακτικοί συνδέοντες προτάσεις άνεζαρ-
τήτους άπ' ά,λλήλων, καί υποτακτικοί, προσθέτοντες είς τήν κυρίαν πρό-
τασιν άλλη ν, ώς άπό ταύτης έ£ηρτημένην.

α '. Παρα τακτικοί σύνδεσμοι.
ά.) Συμπλεκτικοί (coniuncliones copulativae).

et, ac, atque καί, que τε, etiam, quoque έπιδοτικο'ς, προσέτι, ν.αλnec, neque οϋτε.
Σημ ά. Ό que τίθεται πάντοτε μετά τήν λέξιν έγκλιτικώς.

Σημ. β'. Ή άμοιβαία σύνδεσις γίνεται καταφατικώς μεν διά του et-et καί-καί, et-que
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καί-τε. ή que-et τε-καί, tam-quam τοσούτον-όσον, quum (cum)-tum κχί-καί, modo
-modo, tum-tum, nunc-nunc, άποφατικώς δέ δια του neque-neque, nec-nec
ούτε-ούτε, et-neqire καί-καΐ ου, neque-et ουτε—τε (καί).

Σημ. γ'. Ό atque άπαντα πρό φωνήεντος καί συμφώνου' ό δέ ac μόνον προ συμφώνου"
ό nequerrret non- 6 δέ neve=et ne.

Σημ. ο'. Ό μεν ètiam άπαντα ώς έπί τό πλείστον πρό τής λέξεως, είς ήν ανήκει, ό δέ
quoque πάντοτε μετ' αυτήν—etiam ego, ego quoque.
β'.) Διαζευκτικοί (con. disiunctivae)·

aut, vel, ve ή (ό ve κείται πάντοτε μετά τήν λέξιν, προσηρτημε'νος), sive, (άρχ,.
seu) είτε, ή'.

Σημ. aut......aut, vel—vel ή (ήτοι)—ή, sive—sive είτε—είτε.

γ'.) ' Εναντι ωματιχο ι (coniunct. adversitivcie)·

at, verum, vero, sed, autem αυτε, άλλά, tamem ομο^ς, attamem, verumta-
mem άλλ' ομως., non solum (non modo, non tantum)—sed (verum) etiam ού
μόνον (ούχ or.α>ς, ούχ δτι)—άλλα καί.

Σημ. Οί σύνδεσμοι sed, verum καί at κείνται έν τή άρχή τού λόγου, οί δέ autem
καί vero μετά μίαν ή πλείους λε'ξεις.

δ'Αίτιο Λογικοί (coniunct. causales)·

nam, enim γαρ, namque, etemin καί γάρ, quippe.

Σημ. Ό nam, namque καί etenim τίθενται έν άρχή τού λόγου, ό δέ enim πάν-
τοτε μετά μίαν λέξιν nam ipse dixit, άλλά ipse enim dixit.K
ε'.) Συ.Ι.Ιογιστικοί (coniunct. conclusivœ)■

ergo άρα, igitur λοιπόν, itaque ό'Οεν, ideo, idcireo, quocirco, hinc, inde,
proinde, propterea, quare, quamobren τούτου ένεκα.

Σηα. ά. Οί μέν άλλοι τίθενται έν άρχή ~ή; προτάσεως, ό ergo δε καί igitur μετά
μίαν συνήθως ή πλείους λέξεις, άλλά καί ένίοτε έν άρχή· omnes igitur, adsunt itaque
ή ergo omnes adsunt.

Σημ. β'.) Τό princle μόνον εις προτάσεις μετά προστακτικής ή υποτακτικής.
Σημ. γ'. 'Ενταύθα άνήκουσι καί τά ob earn rem, ob earn causam, quapropter,
quam ob rem, quam ob causam.

6'. J ' 1 ΊτιοταχτιχοΙ συνάεσ{toi·.
ά.) Τε.Ιικοι (coniunct. finales)·

ut, uti ίνα, ne ίνα μή, neve, neu ίνα μη, quo όπως, quominus όπως μή.
β'.) Χρονικοί (coniunct. temporales-

quando, δτε, ut, uti, ubi ώς, antequam, priusquam πριν (ή), dum έν ω, Ιως,
donee, quoad έως άν, postquam, posteaquam έπεί, άφ' ου, ut, ubi, quum
primum, simulac, simulât que, cum simul ut ώς πρώτον, quotiens οσάκις,
γ'.) Συγκριτικοί (coniun. comparativœ)·

ut, uti ώς, sicut, velut καθώς, quam όσον, quomodo ω τρόπω, qua si, ac si,
ut si ώς εί'.

Σημ. ut άναφε'ρεται είς τό ita καί sic1 άπαντώσι δέ καί τά τρία μετά ρήματος" ut
dixi, ita dixi, sic dixi.

1) Οί αιτιολογικοί καί συλλογιστικοί είναι παρατακτικοί καί υποτακτικοί.
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δ'.) Έρωτηματιν,οί (couiunct. interrogativœj·

atruin, utrum—ne, utrum—an, ne—an πότερον—ή, num. numne. ne nonne
άρα μή.

s'.) Αίτιο.ϊογικοί (coiiiunct. causées)·

quia, quod, quum (cum) διότι, έπεί, quoniam έ-ειδή, quamdoquidem έπειδή
-οτε, si quidem.

στ'.) ^Υποθετικοί (coniunct. conditional es ή hypotheticœj-
si εί, sin έάν δμως. nisi (ni) ε ι μή, si non εί μή. dum. modo (uti, quommodo
εί μόνον, μόνον εί μτή, dumne, modone, dummodone, si modo εί μόνον, quod
si έάν δε', si minus έάν δέ μή.

ζ'.) Όμο.Ιογητικοί (coniunct. concessivœj·

etsi, etiamsi, tametsi καί εί, καί έάν, quamquam, licet εί καί., quamvis,
quantumvis, quamlibet, quam (cum) καίτοι, ui Οώμεν.
τ,'.) Συμπερασματικοί (con. concecutivueJ·
ut, ut non, quin ώστε (μή).

8. επιφωνημα

g 235. Tôt επιφωνήματα είναι το μεν φωναί φυσικαί καί αυτά είναι
καί λέγονται κύρια επιφωνήματα, τά δε άλλα μέρη λόγου καί ονόματα
θεών ή φράσεις λαβοΰσαι καί επιφωνημάτων σημασίαν.

g 236. Α'. Τά κύρια επιφωνήματα είναι σημαντικά* .

α'.) Χαράς io, ill, ha ή ha hate ά, βνθβ=εύόϊ, βνίΙΧ=εύχν.

β'.) Αύπης, οίκτου' U9e ούαί, lieu φευ, eheu, olie, liau.

γ'.) Θαυμασμού· ο, eu, ecce, alia (ά ά), atat, ρ apte vah.

δ',) 'Αποστροφής' pliui, apâge.

ε'.) Ευφημίας* eia ε'ία, euge εύγε.

<Γ'.) Κλητικά- οιι=ώ, heu ώ ούτος, elio, ehodem=L

Β'. "Αλλα μ-έρη λόγου, ώς επιφωνήματα λαμβανόμενα, είναι pax
σίγα, hercules, hercle Ήράκλεις, per deum, πρός θεού, καί άλ.
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§ 236. Τών λέξεων αί μεν είναι πρωτότυποι (vocabula primitiva),
αί -δέ παράγωγοι (vocabula denvataJ. Παράγονται δέ νέαι λέξεις τό
μεν δια προσαρτήσεως παραγωγικών τίνων καταλήξεων είς τήν ρίζαν
τών αρχικών καί πρωτοτύπων λέξεων, τό δέ διά συνθέσεως δύω λέξεων
$ίς μίαν σύνθετον fvoc. compositum) καλουμένων.

Α'. Παραγωγή.
α . Παραγωγή ουσιαστικών.

$ 237. Ουσιαστικά παράγονται τό μεν άπό ρημάτων (substantiva
verbalia), τό δέ άπό ουσιαστικών ή επιθέτων (substantiva. ïlOmi-
nalia).

Α'.) Ουσιαστικά άπό ρημάτων f Substantiva verbalia J.

$ 238. α'. Κυριώτεραι καταλήξεις τών άπό τού θέματος τού ένε-
στώτος παραγομένων ουσιαστικών είναι"

1 ; Ή κατάληξις ΟΓ προσαρτώμενη είς τό θέμα άμεταβάτων ρημάτων
(μάλιστα τής α', β' καί γ' συζ., ουχί δε τής δ ) σημαίνει πραζιν ή κα-
τά στα ο ιν τού σημαινομένου υπό τής ρίζης, οίον" amor αγάπη, clamor
κραυγή, dolor λύπη, pavor φόβος, timor φόβος.

Σημ. decor, γεν. oris ευπρέπεια (άλλα dec US γεν. decoris κόσμημα). Τινά έ'χουσι
καί os· colos=color χρώμα, honos—honor τιμή.

2. Ή ium σημαίνει τήν -pater, οίον gaudiuiYL /αρά, deside-
rium πόθος, odium μίσος, studium σπουδή, obsequium θεραπεία,
solatium παραμ.υθία" πρός δήλωσιν τού τόπου σ/η μ- κτίζονται ρηματικά
είς Orilim, οίον auditorium άκροατήριον.

3. Αί men (γεν. ητϊηΪ8=έλλ. μα) καί mentum ση μα ίν ου σι τό
πράγμα, οίον flumen ρεύμα, lumen (άντί lucmen) φώς, fulmen
κεραυνός, solamen παραμύθιον, adiumentum βοήθημ-α, ornamen-
tum κόσμημα, mOnumentum. μνημείο ν, instrumentum έργαλεϊον,
alimentum τροφή, documentum δίδαγμα.
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Ένίοτε είς το αυτό ρήμα προσαρτώνται αμφότεροι' meclicamen καί
medicament um ΐαμα, teg u m en (tegimen) καί tegiimentum κά-
λυμμα, velamen καί velamentum κάλυμμα,

4. Αί ulum, b ilium καί eu lu m. καί συγκοπή clum, brum,
crum σημαίνουσι τό μέσον ή οργανον. σπανιώτερον δέ καί τόν τόπον,
οίον vinculum καί vinclum ό δεσμός, venabulum σιβύνη, stabu-
lum σταθμός, operculum πώμα, vehiculum όχημα, cubiculum
θάλαμος, periclllum καί periclum κίνδυνος, flabrum πνεύμα, ven-
tilabrum πτύον, lavacrum λουτρόν, involucrum εϊλ/]μα, κάλυμμα,
sepulcrum τάφος.

5. Ή trum σημαίνει μέσον, οίον claustrum (άντί claudtrum)
κλεΐθοον, rostrum έ'μβολον, aratrum άροτρον, rastrum δίκελλα.

6. Αί ïgO καί ldo σημαίνουσι πράζιν ή χασάστασιν, οίον OrigO
(orior) αρχή, vertigo στροφή, cupido επιθυμία, libido εφεσις.

$ 239. β'. Καταλήξεις τών άπό τοΰ θέματος τοΰ σουπίνου παραγο-
μένων ουσιαστικών είναι αύται'

1 ) Ή κατάληςις Or (γινομένη SOr καί tor έλλ.-τωρ, γεν. τορ-ος) ση-
μ,αίνει το ενεργούν πρόσωπον (=έλλ. της, τηρ, τωρ, εύς), οίον amator
εραστής, adilltor βοηθός, doctor διδάσκαλος, monitor νουθετητής,
lector αναγνώστης, victor νικητής, cursor δρομεύς. auditor ακροα-
τής, largitor χορηγός.

Σηα. α'. Τών είς tor (καί sor) ουσιαστικών πολλά σχηματίζουσι θηλυκόν είς trix (τρία,
τειρα, τρις), οίον amatrix έράστρια, victrix νικήτρια, inventor ευρετής inventrix,
expulsor ό έξελαύνων, expultrix. Τά ουσιαστικά ταΰτα ένίοτε άπαντώσιν ώς έπίΟετα
μετ' άλλων ουσιαστικών Ινούμενα, οΤον victor exercitus, victrices literae· μά-
λιστα δέ μετά τοΰ animus, οίον admirator animus.

Σημ. β'. Τινά ονόματα προσώπων είς tor (ator, itor), σπανιώτερον γίνονται καί έξ ου-
σιαστικών τής α' καί β' κλ., οίον aleator κυδευτής ( alea), viator όδοιπο'ρος (via),
καί μετά τοΰ συνδετικοΰ i" iailitor θυρωρός (ianua). gladiator (gladius) μονομάχος,
funditor (funda) σοενδονήτης.

Σημ- γ'. Σπανιώτερον γίνονται έκ ρημάτων ονόματα προσο5πων 1) είς a, γεν ae' scriba
γοαοευς (scriptor), advena (adventor) επηλυς, conviva συμπότης, convictor σύσ-
σιτος, perfuga, transfuga αυτόμολος· 2) εις us, γεν. r coquus (coctor) μάγειρος,
servus δοΰλος· 3) είς Ο' bibo (bibitor) πολυπότης, erro (errator) πλάνος. "Ετι 5έ και
ές ουσιαστικών ludio υποκριτής, centurio εκατόνταρχος.

2) Αί 10 (άντί ion.,· γεν. iônis (§ 59, σημ. β')), US, γεν. CIS συμαί-
νουσι πράζιν ή χατάστασιν τοΰ ρήματος άφηρημένως (=.έλλ. σις,μος,μα),
οίον administratio διοίκησις, divisio διαίρεσις, cultus θεραπεία
acclamatio ευφημία, fletus κλαυθμός, V1SUS όρασις.

ΑΑΤΙΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ-Ε. Κ. ΚΟΦΙΝΙΩΤΟΥ II
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μεροσ β'.

g 248—

Κ ai εις το αυτό ρήμα (io, US x-at Lira), actio καί actus πράξις,
consensio καί consensus συμφωνία, motio καί motus κίνησις,
statio, status, statura· censio, census, censura τιμητεία, posi-
tio,positus,positura θέσις, contemptio contemptus καταφρόνησες.

Σημ. ά. Τινά τών είς ίο παράγονται καί έκ τοΰ θε'ματος, οίον legio (lego) ή λεγεών,
oblivio λήθη, opinio δόξα, regio (rego) χώρα.

Σημ.. β'. Σπαν.ώτεραι καταλήξεις είναι

1) ή ura· pictura γραφή natura φύσις cultura θεραπεία

sepultura τάφος mercatura εμπορία armatura οπλισις.

2) ή ela et ς το Οε'μα τοΰ σουπίνου ή τοΰ ρήματος προσαρτωμε'νη'

corruptela διαφθορά, querela μέμψις.

Β', Ουσιαστικά από ονομάτων (substantivci nomiiiaJia),

g 240, Τα από ονομάτων παραγόμενα ουσιαστικά τό μεν παράγονται
ίζ ουσιαστικών, τό δέ έξ επιθέτων.

ά. Ά.π ο ουσιαστικών.

g 241. ά. 'Υποκοριστικά (deminuliva) φυλάττοντα τό γένος τών
πρωτοτύπων λήγουσιν'

ά) είς 111 US Ilia Ilium, (φωνήεντος δέ πρό τής καταλήψεως ήγουμέ-
νου είς Ôlus, Ôla, Ôlum) γινόμενα άπό ουσιαστικών τής ά. καί β', κλ..
σπανίως δέ τήςγ '. οίον puer-puerulllS παιδίον, VOX VOCÎS VOCula
λεξείδιον, atrium atriolum μικρός πρόδρομος, rex regis regulus
βασιλίσκος, silva silvula μικρός δριμών, saxum saxulum πετρίδιον,
oppidulum πολίχνη, caput capit-is capitulum κεφάλαιον (βιβλίου),
filius filiolus υίίδιον, gladiolus μαχαίριον, linea lineola μικρά
γραμμή, gloria-gloriola μικρά δόξα, bestia-bestiola ζωύφιον

β'.) Είς cuius, a, um γινόμενα μόνον άπό ουσιαστικών τής γ',
σπανιώτερον δέ τής δ', καί έ. κλίσεως, οιον later laterculus πλίνθιον,
frater fraterculus άδελφίδιον, soror sororcula μικρά άδελφή, ma-
ter matercula μητράριον, ilos ilosculas άνθύλιον, pons ponticulus
γεφύριον, millier muliercula γύναιον, OS-OSClllum στομιον, vas
vasculum μικρόν άγγεϊον,ossiculum 0oTapiov,dieS-dieCllla ήμερίδιον.

γ'.) Είς ellus, ella, ellum γινόμενα έξ ουσιαστικών τής ά. καί β',
κλίσεως, οιον ager-agellllS άγρίδιον, liber-libellllS βιβλιάριον, OCU-
lus ocellus όμμάτιον, asinus asellus όνάριον, culter cultellus μα-
χαιρίδιον, catena catella άλύσιον, pagina pagella σελίδιον, fabula
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fabella μυθάριον. tabula tabella πινάκιον, labrum labellum χειλά-
ptov, sacrum sacellum μικράν ιερόν, flagrum flagellum μαστίγιον.

Σημ. ά. Είς illus, ilia, ilium λήγουσιν ολίγα, οίον lapis 1 apillus λιθάριον, si-
gnum-sigillum άγαλμάτιον, anguis-anguilla ή εγχελυς, tignum fcigillum δοκίδιον.

Σημ. β'. Είς unculus, uncula λήγουσι μόνον τά άπό τών είς Ο ληγόντων ονομάτων,
οίον- sermo-sermunculus λογίδριον, homo-homunculus άνθρωπάριον, qiestio-
qucestiuncula ζητημάτιον.

Σημ. γ'. Άπό υποκοριστικών γίνονται νέα υποκοριστικά, οίον cista-cistella cistel-
lula μικρά κίστη, κιοώτιον, puer-puella-puellula κορίσκη.

Σημ. δ'. 'Υποκοριστικά γίνονται καί άπό τίνων έπιΟε'των καί συγκριτικών, οίον parvu-
lus καί paulus, miser misellus, pulcher pulchellus, bellum bellus, maius
maiusculus, longius longiusculus, melius meliusculus, minus minusculus.

ε .) "Αλλαι καταλήξεις τών άπό ουσιαστικών είναι*

1) Ή illlïl ποοσαρτωμε'νη είς ονόματα προσώπων δηλοί τήν συνάφειαν καί σχε'σιν αυ-
τών, είς δέ τά είς tor τον τόπον τής ένεργείας, οίον

collega-collegium εταιρία sacerdotium ιερατεία servitus-servitium δου.

auditor-auditorium άκρο- minister-ministerium υ- λεία

ατήριον πουργία exsul exsilium φυγή.

conviva-convivium συμπόσιον consors-consortium κοινωνία.

2) Ή lie εις όνόμ.ατα ζώων (κτηνών) προσαρτώμενη δηλοί τόν σταθ-
μον αυτών, οίον"

bos-bubile (bovilej βου- sus suile ό συφεός, το ύο- ovis ovile τό αΰλειον

στάσιον φορβεΐον, equs equile ό ίππων.

Είς ρήματα δέ προσαρτώμενη δηλοί τόν τόπον, ενθα εκτελείται ή πραξις, οίον cubile
κοιτών, sedile έδώλιον.

3) 'Η at US (γεν. us) εις όνόμ.ατα προσώπων ποοσαρτωμε'νη δηλοΐ τό
επάγγελμα ή το άςίωμ.α, οίον"

consulatus όπατεία pontif'icatus ή άρχιερωσύνη tribunatus ή δημαρχία

magistratus άρχή.

Ωσαύτως καί questura ταμιεία, dictatura δικτατορία.

4) Ή ïna δηλουσα πράζιν καί τον τόπον τής ασκήσεως, οίον
medicina ιατρική καί ίατρεΐον piscina ίχΟυοτροφεΐον sutrina τό σκυτοτόμιον
officina έργασία καί έργαστή^ιον disciplina -αίδευσις Λ tonstrina κουρεΐον
doctrina διδασκαλία.

$ 24 2. β'.) Περιεκτικά' καταλήξεις είναι

1) Ή arium δηλουσα τόπον αθροίσεως του υπό τής ρίζης δηλουμέ-
νου ή ταμ.εΐον * arma-armarium σκευοθήκη, aes aerarium ταμεϊον.

2) Ή êtum (έλλ. ών) είς όνόμ.ατα φυτών ποοσαρτωμ,ένη δηλοϊ τό-
πον περιέχοντα πληθυν τών αυτών φυτών, οίον

myrtetum μυρσινών vinetum άμπελών fruticetum λόχμη

quercetum δρυμών dumetum άκανθεών olivetum έλαιών.

γ'.) Τα πατρωνυμικά (patronimicaJ, τα μέν αρσενικά λήγουσιν εις
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des, γεν. clae καί κλίνονται κατά τήν α' κλ., τα δέ θηλυκά είς IS, γεν.
ïdis, ή id Ο S καί as, γεν. adlS καί κλίνονται κατά τήν γ' κλ. γινόμενα,
έκ τών αρσενικών πατρωνυμικών μεταβολή τής καταλήψεως âdes είς as,
ides είς is καί ïdes είς eis, ούτως-

Thestius, άοσ. Thestiâdes, θηλ. Thestias, γεν. > Thestiadis
Cecrops, » Cecropides, » Cecropis, » Cecropidis.
Tantalus, » Tantalïdes, » Tantalis, » Tantalidis.
Nereus, » Nerïdes, » Nereis, » Nereidïs.
Atlas, » Atlantiades, » Atlantias, )) Atlantiadis

[καί -is, idis
Σημ. Τινά θηλυχά πατρωνυμικά έξ ονομάτων είς us καί eus λήγουσιν είς ine ή ione

qTov· Neptu-nus Neptunine, Nereus Nerine, Acrisius Acrisione.

β'. Ά πό ε π ι θέτω-> ·.

$ 24 3. Τα άπό ετιθέτων παραγόμενα ουσιαστικά δηλούσι τήν ιδιό-
τητα τού έπιθέτου άφηοημένως και σχηματίζονται προσαρτωμένης είς το
θέμα τού έπιθέτου τής καταλήψεως.

1) tâS, (γεν. tat-is, ελλ. της, γεν. τητ-ος) καί μετά του συνδετικού
Ϊ, ltas, i δε ηγουμένου etas (έκ τών είς 1US επιθέτων), stas δέ έκ τών
εις stus.

liber-libertas έλευθερία crudelis-crudelitas σκλη- venusLus-venustas /.«ρις
pauper-pauperlas πενία ρότης atrox-atrocitas σκληρότης

bonus bonitas άγαθότης varius-varietas "ποικιλία (maius) maiestas μεγα-
verus-veritas αλήθεια pius-pietas ευσέβεια λειότης'

novus-novitas νεότης socius-societas συμμαχία honos (εξ ου honestus)
asper-asperitas τραχύ-ης vetustus-vetustas παλαι- honestas τιμ.ιότης
celer-celeritas τα χύτης ότης

ούτω καί potens (potent-tas) potestas δύναμίς, (volens) vpluht-tas voluntas
θέλησις, iuvenis-iuven-tas. To egens-egenstas ένδεια (άντί egent-tas).

Σημ. Άπαντα καί είς us γεν. utis" salus (salv-us), καί tus. γεν. utis* vil'-tus,
iuven-tus, senec-tus.

2) ia, (έλλην ία) έζ επιθέτων καί μετοχών, οίον'

audax-audacia τόλμη, concors-concordia ομόνοια, prundens-prudentia φρό-
νησις· ούτω καί miseria άθλιότης, insania μανία, sapientia σοφία, benevolentia
ευμένεια, elegantia κομψότης.

3) it ia. (ώς καί lties, γεν. ei) σπανιωτέοα, οίον*
avarus avaritia φιλαργυρία, amicitia φιλία, iustitia δικαιοσύνη,
duritia καί durities σκληρότης.

4) tïldΟ καί μ.ετά τού συνδετικού i, itlldo, οίον
fortis-fortitudo άνδραγαθία, altus-altitudo ϋψος, similis-similitudo όμοιότης.
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magnus-magnitudo με'γεθος, beafcus-beatitudo ευδαιμονία, aeger-aegritudo
pulcher-pulchritudo· καί έκ ρημάτων ούτως, έκ τοΰ (valeo valetudo), consu-
esoo, consuetus-consuetudo συνη'Θεια.

Σημ. α'. Μο'νον εν τισι άπαντα itas καί tudo· claritas καί claritudo, firmitas
καί firmitudo.

Σημ. β'. Σπάνιαι είναι αί edo καί monia (καί μετά τοΰ συνδετικοΰ i- imonia), οίον
dulcedo γλυκύτης. albedo λευκο'της, acrillionia δριμύτης. Καί άπό ρημάτων- par-
cere parsimonia φειδώ, queri querirnonia μομφή.

5) Είς τό αυτό επίθετον προσαρτώνται διάφοροι καταλήξεις, οίον
(σ-αν.) sanctimonia άγιωσύνη, sanctrtas (Kmc.), sanctitudo.

Β'. Παραγωγή έ.πιθέτων

g 244. 'Επίθετα παράγονται άπό ρήματα (adiectiva verbalia) ή
άπό ονομάτων (adiectiva nominalia).

g 245. Α'. 'Επίθετα άπό ρημάτων. Καταλήξεις δ1 είναι αί έπόμεναι-
1) bundus καί cundus έπιτείνουσαι ώς επί τό πολύ τήν σημασίαν
τού ενεστώτος τής μετοχής, οίον*

mirabundus (mirari) θαυμάζων, venerabundus, furibundus, moribundus,
tremebundus, verecundus (vereri) αίδήμων, iracundus (irascere) όογίλος,
iucundus (iuvare) (άντί iuvicundus=iuvans) εύχαρις, rubicundus (rubere).

2 id US δηλούσα κατάστασιν ή ποιότητα, οιον"
calidus θερμός, rapidus ορμητικός, validus υγιής, timidus δειλός, avidus έπι-
θυμητικός, frigidus ψυχρός, sordidus ρυπαρός, madidus ύγρο'ς.

3) ïlis καί bills. δηλούσαι τό δυνατόν γενε'σθαι (ελλ. τός, ιμος) (πα-
θητικώς), οίον

docilis εύδίοακτος, fragilis εύ'θραυστος, utilis χρήσιμος, facilis εύκολος
mobilis (άντί movibilis) ευκίνητος, amabilis άγαπητός.

Τινά μόνον είναι ενεργητικά- credibilis πιστευτός, incredibilis άπίστευτος, ferti-
lis εύ'φορος

Σημ. Τινά εχουσι τήν σημασίαν τής μετοχής τοΰ ένεργ. ένεστώτος terribilis φοβερός,
praestabilis υπερβάλλων. "Αλλα πάλιν τήν τοΰ παθ. παρκ. τής μετοχής" coctilis (co-
quere), fictilis ifingo).

4) ax και σπαν. tilllS δηλούσαι τήν πρός τι κλίσιν, μάλιστα δέ πλημ-
μελή (έλλ. λος), οίον

audax (audere) τολμηρός, edax αδηφάγος, loquax φλύαρος, vorax αδηφάγος, fu-
rax κλεπτικός, mendax δηκτικός, fallax άπατηλός,

credulus εύ'πιστος, querulus μεμψίμοιρος, sedulus επιμελής, flebilis άξιοδάκρυτος,
garrulus στωμύλος.

Σημ. Σπανιωτερα κατάληξις είναι ή UUS έχουσα ότε μέν ένεργητικήν, ότε δε παθητικήν
σημασίαν, οιον

(congruo) congruus σύμφωνος, vacuus κενός, irriguus (irrigo) άρδευτύς, (noceo),
nocuus βλαβερός καί innocuus άβλαβης, assiduus (assideo) ένδελεχής, arduus
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(α'ίρω) άνάντης. Ή UUS δηλοΐ καί το δυνατόν γενε'σθαί" ίϋΛ'ΐd.Llus διαιρετός, indivi-
duus άδιαίρετος, oonspicuus καταφανής.

2) ή ulus έχουσα τήν σημασίαν τής ένεργ. μετοχής του ένεστώτος, ή σημαίνουσα τήν
κλίσιν pendulus κρεμάμενος, credulus εύ'πιστος, patulus ανοικτός, bibulus φιλο-
-ότης, sedulus (sedeo) επιμελής.

Β'.) 'Επίθετα άπό ονομάτων (adiectiva nominalid).
$ 246. ά. Άπό προσηγορικών. Καταλήξεις είναι αί έττόμεναι"

1) ëus (ελλ. εος-οϋς, ινος) διόλου σα ι τήν ύλην ή ομοιότητα χ.αί τό
ανήκον είς τι, οίον'

ferre US σίδηρους, aureus χρυσούς, argenteus αργυρούς, vitreus ύαλους, piceus
πισσοειδής, igneus πύρινος, cinereus τεφρώδης, plumbeus μόλυβδους, ligneus ξύ-
λινος, niveus χ/ονοίδης.

chartaceus έκ χάρτου (χάρτινος), membranaceus ύμένινος, hordinaceus κρίθινος,
latericius πλίνθιος, tribunicius δημαρχικός

Έπίθετά τινα τών εις icius παράγονται καί έκ τού σουπίνου. άλλά τό i έν τή ποοπα-
ραληγούση έ'χουσι μακρόν, οίον commenticius πλαστός, adventicius εξωτικός.

Σημ. Τών έπιθέτων τούτων τινά εχουσ; διπλούν τύπον είς neus καί nus* eburneus
/.αί eburnus έλεφάντινος, ficulneus καί ficulnus σύκινος, iligneus καί ilignus
πρίνιος.

Τήν αυτήν σημασία ν έχει καί ή inus* lignum cedrinum, cupressinum, faginum.

2) ius (—ιος), ïcus, ïllis, élis, alis, âris, anus, nais, itimus,
(itumus), âtïlis, ensis. ester, arillS δ*/)λοΰσαι τό ανήκον el'ç τλ, οιον"

patrius -άτριος, régi us βασίλειος, oratorius ρητορικός,
bellicus πολεμικός, oivieus πολιτικός, domesticus οικιακός,
puerilis παιδικός, λ^ϊrilis ανδρικός, servilis.
fidelis πιστός

navalis ναυτικός, mortalis θνητός, regalis βασιλικός,
puellaris κορασιώδης, popularis δημοτικός, militaris στρατιωτικός,
humanus άνθρώπειος, montanus ορεινός, urbanus άστυκός, rusticanus άγροΐκος.
sestivus θερινός, tempestivus ωραίος.

legitimus νόμιμος; maritimus θαλάσσιος, finitimus όμορος,
fluviatilis ποτάμιος, aquatilis ένυδρος,
forensis άγοραΐος, castrensis στρατοπεδικός.
campester πεδινός, pedester πεζικός, equester ιππικός.

Σημ. ά. Τών είς ills έπιθε'των τά μέν παραγόμενα έκ ρημάτων εχουσι τό i τής παραλη-
γούσης βραχ_υ (§ 196, 3), τά δέ έξ ονομάτων μακρόν, πλήν τού humilis καί parilis,—
Τών δέ 1CUS τά μέν έκ ρημάτων καί προθέσεων παραγόμενα έ'χουσι τό i μακρνν οίον ami-
cus, pudicus, anticus, posticus, τά δέ έξ ονομάτων βραχύ.

Σημ. 6'. Τά εις arius λαμβάνονται ώς επί τό πολύ ουσιαστικώς καί δηλούσιν επάγ-
γελμα, οίον

aerarius (homo) χαλκουργός, argentarius άργυροχόος, τραπεζίτης, coriarius
βυρσοδέψης, ostiarius θυρωρός, carbonarius άνθρακεύς.
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3) OSUS καί ulentlis δη λούσα ι πΛησμονήν' , οίον

aquOSOS υδρώδης, bellïCOSUS φιλοπόλεμος lapiclosus λιθώδης, pericolosus κιν-
δυνώδης, artiiïciosus ευτεχνος, portuosus πολυλίμενος, aerumnosus πολύμοχθος.

fraUdulentus απατηλός, opulentus δυνατός (opes), pulvenulentus κονιορτώ-
δης, turbulentus ταραχώδης.

Ή δέ olentus είς τά violentus βίαιος, vinolentus οίνόεις, sanguinolentus αί-
ματόεις.

4) âtllS, ïtllS (έκτων is ούσιαστ.), ïltus καί stus δηλουσαι τόν έ-
χοντα te' οίον

harbatus πωγωνοφόρος, t'alcatus δρεπανηφόρος.

aurifcus ώτώεις, (αλλά auratus έκ τοΰ aurum κεχρυσωμε'νος), pellitus δερματο-
φορών, cri ni tus ευκομος,

nasutus μακρόρρις, cornutus κερασφόρος, augustus στενός, molestus οχληρός.

5) Inus καί ïnus δηλουσαι το ανήκον εϊς τι ή τό εκ τίνος (μόνον) έ'μ-
ψυχον γινόμενον ή 111US μόνον είς ονόματα φυτών καί ορυκτών δηλουσα
τήν ύλη ν οίον cedrinus, fegïnus, adamantïnus, cristallïnus.

asininus ονειος, equinus ϊππειος, taurinus ταύρειος, haedinus .έρίφειος, anse-
rinus -χη'νειος, anatinus νησσαίος, vitulinus μόσχείος (άντί ταύτης ovillus προβά-
τειος, suillus χοίρειος, bubulus βόειος), καί μάλιστα μετά τοΰ caro (taurina, anse-
rina, equina, vitulina) κρέας, ταύρειον, χ_ήνειον, marinus θαλάσσιος, divinus θείος,
masculinus άρσην, άρσενικός, femininus θηλυκός.

Σημ. α'. Ή tinus δηλοΰσα ypôror προσαρτάται είς ονόματα καί έπιορήματα· οίον

annotinus περισυνός, hornotinus τήτινος, crastinus ό αϋριον, perentinus ό
μεταύριον, diutinus χρόνιος, pristinus πρότερος· tinus, μακρόν τό i εχουσι μόνον τά
repentinus αιφνίδιος, matutinus (maturus) εωθινός, ve'spertinus Ισπερινός, ετι
δέ καί clandestinus λαθραίος καί intestinus (intus) ό ένδον.

Σημ. β'. Επίθετα έξ έπιθε'των παράγονται μόνον τά υποκοριστικά § 241, σημ. ο'.

$ 247 β'. Επίθετα άπό κυρίων ονομάτων άνδρών, εθνών, τόπων, πό-
λεων χαι χ-ωρών. Καταλήξεις είναι αί ε/^ομεναι"

1. iânus (σπανίως ânus καί ÏIIUS) είς ονόματα ανδρών (δηλ. έπωνυ-
μ,ίων) προσαρτώμενη· οίον Tullianus, Caesarianus, Sullanus, Iu-
gurthinus.

Σημ.είωσαι τά lex Cornelia, via Appia, Circus Flamininus.

Σημ. Ai eus, (ius) καί icus προήλθαν μόνον άπό τάς έλληνικάς ειος καί ικος· οίον Epi-
cureus, Pythagoreus καί Pythagoricus- versus Archilochius.

'Αλλά Dianus, Iunonius, Minervius.

2. amis, ïnus, ensis, as (γεν. âtis) είς ονόματα τόπων (πόλεων)
προσαρτώμ,εναι* οίον Roma-Romanus, Tusculum-Tusculanus,
Ameria-Amerinus, Clasia-Clasinus, Narbo-Narbonensis,
Cannae-Cannensis, Arpïnum Arpïnas, Fidënae-Fidênas.

Σημ. Τά έκ τής ελληνικής ονόματα τόπων ουλάττουσι τάς ελληνικάς καταλήξεις 1US,



168 μεροσ β'. g 248—

iacus, inus, acus, aicus- olov Rhodius, Ephesius, Tarentinus, Rheginus',
Nemeaeus, Larissaeus, Corinthiacus, Thebaicus. Τινά όμως λαμβάνουσι τάς
λατινικά; καταλήξεις- οίον Atheniensis, Spai'tanus, ThebailUS, και πάντα τά εις
polis, οίον Neapolis Neapolitan us

3. lCUS, (σπαν. lus) προσαρτωμ'ένη μ,άλιστα είς έθνικά όνόμ.ατα, οιον

Gallicus, Thracius, Persicus, Britannicus, Syrius,.

4. Τών /ωρών ονόματα έκτος τοΰ Latium, Samnium καί τών ελ-
ληνικών AegvptllS, Eplrus. Persis κτλ. παράγονται καί αυτά άπό
τών έθνικών ονομάτων. Britannia άπό του Britannus, Cilicia άπό
του Cilix, Italia ά-ό τοΰ Italiis, Sardinia άπό τοΰ Sardus.

'Από τίνων τούτων τών ονομάτων τών χιορών παράγονται επίθετα είς

ensis καί anus· Hispaniensis. Siciliensis, Africanus, Gallica-

ΠUS,σημαίνοντα τί ύπάρ/ει έν τή /ώρα ή τί ποοερ/εται έξ αυτής /ωρίς
ν κ άνήκη είς τό έθνος τό οικούν τήν /ώραν,οιον' exercitus Hispanien-
sis ρωμαϊκός στρατός έν Ιβηρία διατριβών, bellum Hispaniensis ή
bellum Africanum είναι πόλεμος, όν οί Ρωμαίοι πρός αλλήλους πολε-
μούν έν Ιβηρία ή έν Λιβύη. 'Αλλά bellum Hispanicum ή Africum
είναι πόλεμος πρός τους "Ιβηρας ή Λίβυας.

Σημ Άπό ονομάτων τόπων παράγονται έπίθετα είς ensis καί anus, inus καί as ση-
μαίνοντα τό έν τή χώρα υπάρχον ή προερχόμενον έξ αυτής, οίον Siciliensis, Hispa-
niensis,Cannensis—Africanus, Romanus—Florentinns—Arpinum Arpinas.

Σημ. Τά άπό πόλεων ελληνικά έπίΟετα είς ευσ (-εΰς) σχηματίζοτσιν οί λατΐνοι είς ensis
(iensis), οΤον· Patrensis, Thespiensis- έτι Atheniensis* αλλά σπανίως καί είς
eus* Cittieus άντί Uittiensis.

Γ'. Παραγωγή ρημάτων.

g 248. Ρήματα παράγονται ή άπό ρημάτων (venba verbalia) ή
άπό ονομάτων (verba nominalia)·

§ 249. α'. Ρήματα άπ ο ρημάτων (verba verbalia)* είναι δέ ταύτα*
θαμιστιχά (freguentativaJ, εναρχτιχα fincohativaj, εψετιχά (desi-
derativaJ καί υποχοριστιχά (deminutivaJ.

1. Τά μεν θαμιστιχά (verba frequentaiiva) δηλούντα πράξιν πολλά-
κις έπαναλαμβανομένην ή έπιτεταμένην, παράγονται έκ τού σουπίνου με-
ταβολή τής καταλήψεως uni είς Ο' κλίνονται δέ πάντα, κατά τήν α'
συζ., οίον

traho-tractum-tracto έλκω, capio-captum-capto ζητώ, curro-cursum-curso
περιτρέχω, eo-itum-ito ©οιτώ,.-habeo-hàbitum-habito έχω.

cano-cantum-canto αδω, defendo-defensum-defenso αμύνομαι.
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Σημ. α'. Τό a του σουπίνου τής Α' συζ. μεταβάλλεται είς i, οίον rogo-rogatum-
rogito πολλάκις ζητώ, volo-volatum-volito περιπε'τομαι, clamo-clamatum-cla-
mito. Τινά θαμιστικά παράγονται άμε'σως εκ του θέματος του ρήματος' ago-agito,
quaero-quaesito, nosco-noscito, canto-cantito, curso-cursito.

Σημ. ο'. Άπό τίνων Οαμιστικών παράγονται άλλα προσλήψει τής καταλήξεως itor,
οιον polliceor-pollicitor, sequor-sector, tueor-tutor, minor-minitor, lioeor
-licitor, amplector-amplexor, sciscor-soiscitor.

2. Τά δε èrapxrtxà ( v. incohali va J δηλούντα αρχήν πράξεως, παρά-
γονται έκ του β' ενικού προσ. τών ρημάτων προσλήψει τής καταλήξεως
CO καί έκ τούτου λήγουσιν είς aSGO, eSCO, ÎSCO καί κλίνονται πάντα
κατά τήν γ' συζ (§ 190), οίον

labo-labasco σφάλλομαι, calo-calesco θερμαίνομαι, luoeo-lucesco έπιλάμπω,

ingemo-ingemisco αναστενάζω, dormo-obdormisco κοιμώμαι.

3. Τάδε εγετικα (ν. desideraiivaJ δηλούντα έφεσιν, παράγονται άπό
τού σουπίνου μεταβολή τής καταλήξεως U1T1 είς 11Γ1Ο καί κλίνονται

πάντα κατά τήν δ' συζ., οίον

emo-emptum-empturio ώνησείω, pario-partum-parturio ώδίνω.

prosoribo-proscriptum-proscripturio έπιθυμώ προγράφειν .

4. Τά δέ υποκοριστικά (ν. deminutiva) δηλούντα έλάττωσιν λή-
γουσιν εις illo καί κλίνονται πάντα κατά τήν α' συγ., οίον

canto cantillo αδω ήσύχως, conscribo conscribillo γράφω ήσύχιος.

sorbeo sorbillo ροφώ.

$ 250. β'. Ρήματα άπό ονομάτων (nominalia) παράγονται προσ-
λήψει είς τήν ρίζαν τού ονόματος τών καταλήξεων Ο-. 60, ΙΟ, ήτοι είναι
τής α' καί β' συζ. καί τινα τής δ', οίον

Α' συζ. Β' συζ. " à' συλ.

donum-donare δωρεΐσθαι calvus-calvere custos-custodire φυλάσ-

laus-laudare έπαινεΐν canus-canere σειν.

sanus-sanare ύγιαίνειν flavus-flavere finis-iinire τελευτάν

signum-signare σημειοΰ'ν flos-florere άνθεΐν lenis-lenire πραόνειν
vox-vocare καλεϊν lux-lucere λάμπειν sitis-sitire οιψην

vulnus-vulnerare τιτρώσκειν vires-virere πρασίζειν vestis-vestire άμφιε'ννυμι.

Σημ. α'. Τά άπό ονομάτων ρήματα κλίνονται κατά τήν α' β' καί δ' συζ. μόνον τινά
εναρκτικά κλίνονται κατά τήν γ'.

Σημ. β'. Τά άπό ονομάτων παραγόμενα ρήματα τής α' καί τής β'συζ. ώς επί τό πλεί-
στον είναι μεταβατικά, καί τά τής δ' ότε μεν μεταβατικά, ότε δέ άμετάβατα.

Σημ. γ'. Έξ ονομάτων παράγονται πολλά αποθετικά τής α' συζ., οίον" aemulari μι-
μεΐσθαι, dominari δεσπόζειν, laetari ευθυμείν, furari κλεπτειν, piscari άλιεύειν, lu-
crari κερδαίνειν.

Σημ. δ'. Ρήματά τινα μεταβάλλοντα συζυγίαν μεταβάλλουσι καί διάθεσιν'
albare λευκαίνειν — albere λευκόν είναι

clarare λαμπρύνειν — clarare λάμπειν

liquare τήκειν — liquere ρευστόν είναι

placare ίλάσκεσθαι, πραόνειν — placere άρε'σκειν
sedare παύειν, πραύνειν — sedere καθήσθαι.
fugare φυγαδεώειν — fugere φεύγειν

pendere σταθμάν — pentere κρε'μασθαι.



4. Παραγωγή επιρρημάτων.

$ 251. 'Επιρρήματα έν τή λατινική παράγονται από επιθέτων και
ρημάτων προσλήψει καταλήξεων τίνων, ών συνηθέστεραι αί έπόμεναι'

α'. Άπό ρημάτων. Ή im προσαρτώμενη εις τό θέμα σουπίνων τίνων

σημαίνει τρόπον, οίον"

carptim (carpere) ακροθιγώς, cerfcatim (certare) άγωνιστικώς, contemptim
(contemnere) καταφρονη-ικώς, nominatim όνομαστί, praesertim καιμάλισμα, pun-
ctim νύγδην, ακριβώς, raptim άρπακτικώς, sensim έπαισθητώς, statim παραχρήμα.
Οϋτω caesim, cautim.

Σημ. Άνωμάλως παράγονται τά vicissim καί vicisatim (έκ Tou'vicis) άμοιβαίως,
pedetenlim (pes) κατά πόδας, βάδην.

β . Άπό. ονομάτων" καταλήξεις είναι

1. Ή âtim προσαρτώμενη εις τό θέμ.α ονομάτων σημαίνει τρόπον'

Τά generatim, gradatim βαθμηδόν, gregatim άγεληδόν, ostiatim, vicatim, -

paulatim, privatim προσαρτώσιμόνον tim. Σημείωσαι τά tributim (tribus) κατά φυ-
λάς, το viritirn (vir) κατ'άνδρα είναι τό.μόνον έπιρ. είς itirrr furtim (fur) κλεπτικώς,
ubertim (uber) άφθόνως.

2. Ή ltus προσαρτωμένη εις τήν ρίζαν όνομ,άτων τίνων σημ.αίνει κί-
νησιν άπό του δηλωμ.ένου υπό τής ρίζης, εις τινα δέ τρόπον, οίον"

antiquus-antiquitus παλαιόθεν, coelum-coelitus ουρανόθεν, divinus-divini-
tus, Οεόθεν, fundus-funditus θεμελιόθεν, humanus-humanitus άνθρωπίνως, ra-
dix-radicitus πρόρριζα, (penitus ένδον, intus έντός, εί'σω).

Σημ. mordicus όδάξ (έκ του mordere) είναι τό μόνον έπιρ. είς icus. Λύο έπιρ. in-
tus καί subtus έ'χουσι tus καί όχι itus. Τό secus παράγεται έκ του sequor.

3. Ή ter· breviter (πρβ. g 136 β'.).

Σημ. Έκ τών άπολύτιον άριθμητικών είς ies quinquies.

4. Πολλά έπιρρήμ.ατα γίνονται άπό άντωνυμ,ίας" Α'τόπου" 1) δια τής
τοπικής καταλήξεως bi (=φι)' i bi (αύτό-αι), ubi (άντί Cllbi), ali-bi
(έκ του άρχ. alis), utrubi ή ή αυτή κατάληξις bi εύρηται καί έν τοις
tibi, sibi" 2) δια τής τοπικής καταλήξεως Ι" illi, isti, ό τύπος ούτος
εύρηται μετά του C έκ τού ce)' hic, illlC, istic. 3) Αιά τής US, ηνω-
μένης μετά τής καταλήξεως qil .1111 καί piaiïl' usquam, .αρνητικώς
n-usquam, uspiam (τό US προέκυψεν έκ τών ub-S καί τούτο έκ του
ubis).

Β'. Τό πόθεν' 1) δι' άφαιρετικής τών άντωνυμ,ιών eO' eo-deiïl,

illo, quo, quovis, quo-umque,-quo-usque. Ούτω ultro, citro,
porto. 2) Δια τής καταλήξεως VOrSUS ή VOrsum (άρχ. versus,
versum)· horsum (έκ τού hoversum), aliorsum, deorsum.
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Β'. Σΰνθεσις.

^ 252. Διά τής συνθέσεως δύο λέξεων σχηματίζεται νέα λέξις.

Ή σύνθεσις τών λέξεων γίνεται τριχώς.

Α'. Παρεμβαλλόμενου κανονικώς του συνδετικού φωνήεντος ί (σπα-
νίως u ή θ), άποβαλλομένοϋ δέ όταν ή δευτέρα λέξις άρχηται άπό φω-
νήεντος, οίον

armiger οπλοφόρος, aedit'ico οικοδομώ, belligero πολεμώ* άλλα magnanimus
μεγαλόψυχος, unanimus ομόθυμος. _

Σημ. α'. Τό u ή Ο παρεμβάλλεται σπανίως* quadrupes, sacrosanctlis, και είς τό
ελλ. philosophus κτλ. Έν τή αρχαία λατινική εΰρηται u άντί i* signufiCO, pontll-
fex άντί significo κτλ.

Σημ. β'. Τό bene καί male καί πάσαι αί προθέσεις ενοΰνται άνευ συνδετικού' φωνήεν-
τος* beneficus, maledicus, incurro κτλ.

Σημ.είωσαι τά biennium, triennium, quadriennium, quinquen-
nium, sexennium δηλούντα χρόνου μέρος 2, 3, 4, 5, 6 έτών (=διε-

τές----) hiduum, triduum, quatriduum δηλούντα χρόνου μέρος 2,

3. 4, ήμερών.

Β'. Τό .δεύτερον συνθετικόν μέρος τρέπει τό à καί ë είς 1, τήν δί-
φθογγον ae εις ϊ, τήν δέ au είς Ù ή Ο, οίον

t'acio-conficio, sfcatuo-instituo, amicus-inimicus, emo-redimo, teneo-
abstineo, quaero-eonquiro, caedo-concido, cIaudo,-excludo, plaudo-ex-
plodo.

Εξαιρέσεις' 1) Τό à μένει άμετάβλητον μ,όνον έν τοις συνθέτοις τών
cave, maneo, καί traho, οίον

circumago, perago, contraho. Μεταβάλλεται δέ είς e έν τοις έχουσιν αυτό θέσει
μακρόν, οίον fallo, farcio, partior, scando, spargo.

2) Τό δέ βραχύ ë μένει άμ,ετάβλητον έν τοις συνθέτοις τών ferO,
gero, peto, rogo, tero καί έν μέρει έν τοις του legO, οίον

perlego, neglego, intellego, άλλά colligo, deligo καί άλλων. Έκ του emo
εϋρήται redimo, άλλά coemo,

3) Τό δέ ae μένει έν τοίς συνθέτοις τού haereo' conhaereo, ad-
haereo.

4) To au είς eo' oboedio (ουχί obedio) έκ τοΰ audio, φυλάττε-
ται δ' είς τά axaudio, incautus.

Σημείωσαι τά anhëlo, (halo), inermis (arma), confectus (con-
facio), inculco (calco), conditio (quatio), insulsus (salsus).

Σημ. Πολλάκις συντίθεται χαζά παράθεσιγ λέξεις ούσιαστικόν καί έπίθετον, ών εκάτε-
ρον κλίνεται κατά τήν ιδίαν αύτοΰ κλίσιν, καί πολλάκις χωρίζονται διά παρεμπίπτοντος μο-
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ρ ίου, οίον respublica (res enim publica) πολιτεία, iusiurandum δρκος, trium-
viri τρεις άνδρες. 'Ωσαύτως senatusconsultum το τής βουλής δόγμα, populiscitum,
plebiscitum ψήφισμα τοΰ δήμου, άλλα καί rescjue publica (ούχί respublicaque),
senatusque consultum (ούχί senalus consultumque).

Γ'. Tô τελικόν σύμφωνον τών —λείστων μάλιστα μονοσυλλάβων προ-
θέσεων ή άχωρίστων μορίων ή μένει το αύτό ή τρέπεται κατά το άρκτι-
κόν σύμφωνον τής επομένης λέξεως ή άφομοιουται ή άποβάλλεται κατά
τους περί εύφωνίας κανόνας. Οΰτω

1. II ad διατηρεί τό d πάντοτε πρό τών φωνηέντων καί του d, i, V, συνήθως καί πρό
του m* adiaceo, advehor, admiror, άλλά καί ammiror, πρό δέ τών άλλων συμφώ-
νων συνήθως τό d άφομοιουται καί πρό του qu τρέπεται είς C" οίον ac-cedo, af-fero,
ag-gero, al-loquor, an-noto, ap-paro, ar-rogo, at-tendo, assumo, acqui-
esce άλλά a-spicio καί ad-scendo καί adspicio, a-sto καί ad-sto, πρό δέ τοΰ gn
αποβάλλεται τό d* agnatus, agnosco.

2. Ή a, ab, abs, (ελλ. άπ θ')· καί a μεν τάσσεται πρό τοΰ m καί ν οίον a-mitto,
a-vehor- abs δέ μόνον πρό τοΰ c καί t" abscondo, abstineo' καί ab πρό τών φωνη-
έντων καί τών άλλων συμφώνων ab-eo, ab-iicio, ab-do, ab-rado, ab-sum, πλήν
του f είς τό aufero καί auficio, ab-fore /.αί abfui.

3. Ό ante γίνεται anti έν τοις- anti-cipio, anti-sto (ante-sto).

h. Ή ex καί e (ελλ. έξ) ex πρό τών φωνηέντων καί τών c, g, ρ, q, s, t" ex-audeo
cx-cedo, ex-quiro, ex-specto, ex-tendo, πλήν τοΰ escendo καί e-polo' πρό δέ
τοΰ f άφομοιοΰται τό Χ" ef-fero, πρό τών άλλων συμφώνων εύοηται πάντοτε e- e-do,
e-luo, e-nato, e-ripio, e-veho.

5. Ή in πρό τοΰ b, ρ καί m μεταβάλλεται είς im, πρό δέ τοΰ 1 καί r, άφομοιοΰται-
im-bibo, im-porto, il-lino, ir-repo.

Σημ. Έν συνθέσει ένίοτε άπαντα καί ό αρχαϊκός τύπος indu (ένδον).

6. Ή inter μόνον έν τώ intel-ligo άφομοιοΰται ή intellego.

7. Ή ob πρό τοΰ c, f, g, καί ρ άφομοιοΰται* oc-curro, oft'endo, og-gero, ορ-
pono άνωμάλως εμφανίζεται έν τοίς obsolesco, omitto, o-perio καί obsoleseo.

8. Ή cum έν συνθέσει άπαντα com πρό τοΰ b, ρ, m' comburo, com-peto, com-
moveo. 'Αφομοιοΰται δέ τό m πρό τοΰ 1, n, ν col-ligo, con-nitor, cor-rigo- πρό
δε τών άλλων συμφώνων μεταβάλλεται εις 11' COn-jugO, Con-do, con-quiesco κτλ.
πρό δε τών φωνηέντων καί τοΰ h (ένίοτε καί συμφώνου) γίνεται CO" co-eo, co-orior, CO
haereo, comes, com-itum, comitor, com-edo, co-gnosco, co-gnatus.

9. Τής per άφομοιουται μ^ν τό Γ μόνον είς τό pel-licio (έκ τοΰ lacio), άποβάλλεται
δε εις τό pe-jero, άλλά per-jurus.

10. Ή pro καί πληρέστερος τύπος prod έν τοις· prod-eo, prod-igo, prod-ambulo
καί ρ rodes.

11. Ή sub πρό μεν τών c, f, g", m καί ρ, ένίοτε καί πρό τοΰ r άφομοιοΰται, οίον
suc-cedo, suf-fero, sug-gero, sum-mitto, sup-pello, sur-ripio, άλλά καί
sup-ripio· πρό δε τών S, ρ, άποβάλλεται' suspicio, suspiro, ένίοτε δέ εΰρηται sus
άν-ί sub' sus-cipio, sus-cito, sus-pendo, sus-lineo /.ai sus-tuli.

12. Ή trans συνήθως άποβάλλει τό ns' trado, tra-duco, tralicio, tramitto, πρό
τοΰ s άποβάλλει τό s- tran-scribo, transilio, καί trans-silio.

Σημ. Έκ τών λοιπών'προθέσεων άπαντώσιν έν συνθέσει de, prae, post, praeter, sub~
ter, σπανιώτερον δέ αί cis, extra, καί ultra.
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§ 253. 'Αχώριστου προθέσεις (prœpositiones inseparabiles) τ. έ. έν

συνθέσει μόνον άπαντώσαι είναι'

1. A nib (έν τή ελλ. άικρϊ καί αίολικώς άμπί), amb io, amb-igo, amb-iguus,
amb-uro, (ambustus), πρό του ρ άποβάλεται b, οίον omplector, am-buto* πρό
δέ τοΰ c, q, άπαντα an μόνον anceps, anquiro, an-fractus καί an-helo.

2. Dis σημαίνει χωρισμόν, προτού c, ρ, q, t μένει αμετάβλητος- discors, dis-cedo,
dis-par. dis-pono, dis-quiro, distrano" πρό του Γ άφομοιούται differo, diffrigo,
πρό τοΰ s μετά επομένου συμφώνου γίνεται di, προ του' s δέ μετά επομένου φωνήεντος είναι
έν χρήσει dis. dispergo, di-sto* dissimilia, dissocio, dis-suadeo, προ του i ότέ
μέν dis, ότέ δέ di, dis-iicio, dis-iungo, di-indico· προ τοΰ f άφομοιοΰται diffîcilis.
ΓΙοό τών άλλων συμφώνων άποβαλλομένου του s γίνεται di' di-do, di-gero.

3) Re καί πληρέστερος τύπο; red σημαίνει έταστροφ-ην ή επανάληψιν reddo, re-d-eo-
re-d-hibeo, re-d-oleo· (τό red μεταπίπτει καί εις τήν γραφήν· religio, rettuli,
reppuli).

•4) Se σημαίνει χωρισμόν ή αργησιν' se-duoo, se-VOOO, se-pono, καί μετά έπι-
Οέτων se-eurus άφροντις· έν τισι δέ εύρηται καί SO' -so-cors άφρων, so-brus νηφάλιος,
μόνον έν τή λέξει sed-itio παρεμβάλλεται τό d.

5. Τό αρνητεκόν in (ελλ. α, στερ. ή νη) εύρηται μετά ονομάτων έν συνθέσει, δτε πρό
τών συμφώνων μεταβάλλεται, ώς ή in· inprovidus, indoctus, insipiens, impara-
tus, καί informis· τό n πρό τοΰ gn άποβάλλεται· ignarus, ignominia.

Σημ. α'. Σύνθετά τινα έκ μετοχών καί τοΰ αρνητικού in συμπίπτουσι κατά τύπον μετά
τών μετοχών καί τής προθέσεως in συνθέτων, οίον· infectus άπρακτος, άλλά καί infe-
Ctus έμβεβαμμένος, προς αποφυγήν δέ τής συμπτώσεως ταύτης αί μετθ"/αί τών άπλών
ρημάτων εκφέρονται μετά του non πρός έκφρασιν τοΰ στερητικού έπιθέτου, οίον" non
mixtus άμιγής, έν ώ imillixtUS μεμιγμένος, σύμμικτος, καί non fractus άθραυστος,
έν ω infract US τεθραυσμένος.

Σημ. β'. Άρνητικήν δύναμιν έν συνθέσει έχουσι καί τό ve, ne ή nec καί τό μέν ve
εύρηται έν τοις vecors, vesanus άφρων, παράφρων, vegrandis δχι πολύ μέγας, τό δέ
vepallidus σημαίνει πάνυ ιοχρός- τό δέ ne ή nec (neg) έν τοις nequeo, nefas, ne-
gotium. nefarius, nefanaus, nequam, negligo καί έν-άλλοις.

§ 254. Ρήμ,α σύνθετον δύναται να συντεθή καί μετά της Sliper,
οίον superimpôno' έτι δέ απαντώ τ ι καί recolligo, repercutio, re-
romitto, subivindeo, abscondo, recondo, assurgo, consurgo,
eperto, disperdo, recognosco.

$ 255. Ρήμ,α συντίθεται μ,ετα ρήματος (συνδετικόν φωνήεν ë) μόνον,
όταν τό έ'σχατον συνθετικόν μέρος είναι πάντοτε τό faciO, οίον assue-
facio (assuetus facio) προσεθίζω, madefacio, (madeo facio) βρέχω,
patefacio (pateo-facio) ανοίγω.

£ 256. Αί έκ τής συνθέσεως όνομ,άτων (συνηθέστατα κατ αίτι. ένίοτε
καί άφαιρ.) καί του θέμ,ατος τών ρημάτων παραγόμεναι λέξεις είναι.

Α'. Ουσιαστικά προσαρτωμένου 1) άπλώς τού θέματος' ariTl-1-ger
(arma gerens) ό οπλοφόρος—tu-bï-cen (tuba canens) σαλπιγκτής
—tib-ïcen (έκ συναιρέσεως τοΰ tib-i-icen, tibïis canens) αυλητής,
fidicen (fides canens).ψάλτης.

2) Τού θέμ,ατος μετά s* artifex (artes faciens) τεχνίτης—aurifex
(aurum faciens) χρυσοχόος, carnifex (caro faciens) δήμιος, aqui-
lex (aqua legens) ύδοοσκόπος, foenisex (foenum seco) χορτοκόπος,
opifex (opem faciens) δημιουργός, particeps μέτοχος.
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3) Του θέματος μετά τής καταλήξεως a (άρσ.), US ή UIïl agTÎ-COla
(agrum colens) γεωργός, coclicola (coelum colens) ουρανίων, ter-
rigena (terra gigno) γηγενής—fratricïda (fratrem caedes) αδελ-
φοκτόνος—patriclda (patrem caedes) πατροκτόνος, transfuga φυ-
γάς, lapicïcla (lapis-caedens) λατόμος, auriga (aureas-agens) ήνίο-
χος,—naufragUS(7?ot7}T. καί navi-fragus, έκτου frangere), ναυαγός,
—gallicinium (gallorum cantus) άλεκτοροφωνία—fratricidium
(fratris caesio) άδελφοκτονία, stillicidium (stilla cado) σταλαγμός,
στάξις, vaticinium (vates camo) χρησμός.

Β'. 1 Επίθετα Tira, οίον* ignivomus (ignem vomens) πυρεκβόλος
—vanilocuus (vanum loquens) κενολόγος—veridicus (verum di-
cens) άληθόμυθος—particeps (partem capiens) κοινωνός—honori-
ficus (bonorem faciens) τιμητικός—frugifer (fruges ferens), ho-
sti-fer (hostia fer-ens) πολέμιος, venen-ifer (venenum fer-ens)
ιοβόλος, τα σύνθετα τού facÎO, fero καί regO.

Γ'. Ρήματάτινα, οίον animadverto (animum adverto) προσέχω,
belligero (bellum gero) πολεμώ, tergiverso (tergum verso) δια-
δύεσθαι, aedifico (aedes facio) οικοδομώ, significo (siguum facio)
σημαίνω.

Σημ. α'. "Οταν τό πρώτον συνθετικόν αέρος είναι όνομα, τό facio γίνεται fico ή fi-
cor· magnificor, aedifico, gratificor, testifico.

Σημ. β'. Πλείστα ρήματα συντίθενται μετά προθε'σεων § 252. Γ'·

$ 257. Επίθετα παράγονται καί διά τής συνθέσεως ονομάτων πρός
άλληλα ή μορίων καί ονομάτων. Τά σύνθετα ταύτα σημαίνουσι κτήσιν

composita (possesiva), οίον magnanimus (magnum animum
habens) μεγαλόψυχος, unanimus ομόθυμος, quadrûpes (quattuor
pedes habens) τετράπους, caprïpes (caprae pedes habens) αίγί-
πους, longipes μακρόπους, affinis κηδεστής, COllSOrS διάφωνος, dî-
scolor έτερόχρους, triceps (tria capi'ta habens), triformis τρισώμα-
τος, imbellis (in bellum) άπόλεμος, bimembris (bis membrum)
δ ι μελή ς, bicornis (bis cornu) δίκεοως.

Πάντα τά μετά τής a, de, ex, in καί se σύνθετα εχουσιν άρνητικήν
σημασίαν aniens, deniens (menteni non habens ή sine mente)
άφρων, exos άνόστεος, expers (partem non habens ή sine parte),
exsors άμοιρος, exspes ανέλπιστος, decolor (colorem non habens
ή sine colore) δύσχοους, infermis, deformis (forman non habens)
άμορφος, infamis (iama) άδοξος, inermis (in arma) άοπλος, iners
άτεχνος, securus (se-CUra) άφροντις, SOCOrs (secors) άφρων.

Σημ. α'. Επίθετα γίνονται καί διά τής συνθε'σεως του bene και male μετά τών dico,
facio, volo' benevolus, malevolus, beneficus, maleficus, maledicus· ετι se-
ptemvir, septemlex, decemvir, decemplex.

Σημ. β'. Τών misericors ελεήμων καί versicolor ποικίλος τό πρώτον συνθετικόν
μέρος είναι ρήμα.
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α". Ueçï fj^ifpoÂoyiov τών Ρωμαίων.

1 . Οί Ρωμαϊκοί μήνες ώνομάζοντο. ώς καί σήμερον έτι" îanuarius,
Februarius κτλ. καί

Ianuarius έκ του ianus· ήν δ'ό Ιανός θεός τών Ρωμαίων.

Februarius. έκ του ρήμ. februo καθαιρώ, μήν καθαρισμού.

Martius, έκ του Mars, ήν δ' ούτος θεός τοΰ πολέμου'—"Αρειος.

Aprilis έκ τοΰ ρήμ. aperire άνοίγειν/=άνοιξις.

Maius έκ τοΰ Μαία, ή Μαία, μ.ήτηρ τοΰ "Αρεος.

iunius, έκ τοΰ 'Ιουνίου Βρούτου.

Iulius έκ τοΰ Γαίου 'Ιουλίου Καίσαρος.

Augustus Αύγουστος ή Αύγουστος Καίσαρ.

Οί δε September, October, November, December, έκ τών αριθμη-
τικών septem, ocio, noven, decern.

'Αλλ' ο Julius καί Augustus έλέγοντο μέχρι τοΰ αύτοκράτορος Αυ-
γούστου Quinctiiis (ό πέμπτος δηλ. μήν) καί Sextilis (ό έκτος).

Πάντα δέ τα όνόμ.ατα τών μηνών είναι κυρίως επίθετα, τιθεμένου ή
νοουμένου τοΰ mensis.

2. Οί μ,ήνες δεν διηοοΰντο είς έβδομάδας (ή διαίοεσις αύτη :ίναι και-
νοτομία, ήτις χρονολογείται άπό τής εισαγωγής τοΰ Χριστιανισμού είς τό
ρωμ.αϊκόν κράτος). Πρόςδήλωσιν δετής χρονολογίας είχον τρία ονόματα
(είς τρεις κυρίας ήμέ-οας εκάστου μηνός), είς ά άνέφερον όλας τάς ημέρας.

ά) Ή πρώτη ήμερα τοΰ μηνός έλέγετο Calendae (Kalendae)—&[
Καλάνδαι.

β') Ή πέμ,πτη τοΰ μηνός Nonœ—cCi Νόν(ν)αι.

γ ) Ή δεκάτη τρίτη τοΰ μηνός Jdus=<xi Είδοί.

Άλλά τών μ.ηνών Μαρτίου, Μαίου, Ιουλίου καί Οκτωβρίου αί μεν
Nonœ είναι ή ζ'., αί Idus ή ιέ.

3. 'Επειδή τά ονόματα τών μηνών κυρίως είναι έπίθετα, συνδέονται
συνήθως κατά τήν έπιθετικήν συμφωνίαν μετά τών ονομασιών τών τριών
τούτων ήμερων, σπανιώτερον τίθενται κατά γενικήν. Calendis Ianua-
riis—ττι ά. τοΰ 'Ιανουαρίου, Nonis Deceuibribus—rri έ. τοΰ Δεκεμ-
βρίου, Idibus Seplejnbvibus=Tri ιγ'. τοΰ Σεπτεμβρίου, Idibus Mar-
tiis=TT\ ιέ. τοΰ Μαρτίου, Nonis Octobribus=~r\ ζ'. τοΰ 'Οκτωβρίου.

4. Ή ήμέρα πρό τών Καλανδών, Νονών καί Ειδών εκφράζεται διά
τοΰ pridlé=rri προτεραία, ή δέ μετά ταύτας διά τοΰ postridie=rri
ύστεραία, καί αιτιατικής τής ήμέρας· pridie Nonas Ianirias=Tr\ προ-
τεραία (ή τή πρό μ.ιάς, τή τετάρτη δηλ.) τών Νονών τοΰ 'Ιανουαρίου.
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■ Pridie Tdus I a n u aria s=τ ή προτεραία (ή τή προ μιας τή δωδέκατη
δηλ.) τών Ειδών του 'Ιανουαρίου, pridie Calendas Februarias=τή
προτεραία (ή τή πρό μιας) τών Καλανδών του Φεβρουαρίου (ή τή ένη
γ.αϊ νέα=τή 31 Ιανουαρίου).

5. Πρός εκφρασιν χρονολογίας τινός άπό τοΰ ήμ.ετέρου ημερολογίου
εις τό ρωμαϊκό ν σημ.ειωτέον.

1) 'Εάν ή ημετέρα χρονολογία άνήκη είς τό πρώτον ήμισυ τοΰ μ.ηνός
/.αί άναοέρεται είς τάς Νόνας ή Είδους, πρέπει να προστεθή μ,ία μ.ονάς
είς τό b (7) ή είς τό 13 (15) καί άπό τοΰ άοιθμ,οΰ τούτου νά άφαιρεθή
ή ήμετέρα χρονολογία, τό ύπόλοιπον είναι ή λατινική χρονολογία.

2) Έάν ή χρονολογία άναφέρηται είς τό δεύτερον ήμ.ισυ τοΰ μηνός,
ττρέπει να προστεθώσι δύο μονάδες εις τήν τελευταίαν ήμ,έραν τοΰ μ,ηνός'
τ. ε. είς τό 30 (31) ή είς τό 27 (29), καί άπό τοΰ άριθμ,οΰ τούτου νά
άφαιρεθή ή ήμετέρα χρονολογία τό ύπόλοιπον είναι ή λατινική χρονολο-
γία ' ούτω

τή 2 Άπριλ. =a. d. IV. Non Apr. (διότι 5 + 1— 2= 4)
τή 9 Νοεμβ =a. d. V: Id Nov. (διότι 13 + 1— 9— 5)
τή 18 Σεπτ. =a. d. NIV. Cal. Octob. (διότι 30 + 2—18—14)
τή 19 Ίουλ. =a. d. XIV. Cal. Aug. (διότι 31+2—19=14)

6. Πρός έ'κφρασιν χρονολογίας τινός άπό τοΰ Ρωμ.αϊκοΰ ήμ.ερολογίου
είς τό ήμέτερον, πρέπει νά προστεθή μ.ία μ,ονάς, έάν είναι αί Νόναι 5 ή 7)
ή Είδοί 13 ή 15) είς τόν άοιθμόν, ά.φ' ού άφαιροΰμεν, εάν δε αί Ιναλάν-
δαι δύο μονάδες, τό δε ύπόλοιπον δίδει τόν αριθμόν τής καθ ή μας χρο-
νολογίας' ούτω

a. d. V. Non. Mai =τή 3 Μαίου (διότι 7 + 1— 1= 3)
a. d. VIII. Id. Ian. =τή 6 Τανουαρ. (διότι 28 + 2 — 14=16)
a. d. XIV. Cal. Mart. =τή 16 Φεβρ. (διότι 38 + 2—14=16)

7. Ήδ ιά λέξεων δήλωσις έγένετο ούτω- tertio die ante Calendas
Ianuarias ή συνηθέστερον ante tertium diem Calendas Ianuarias
καί συντετμημένως a. d. Ill Cal. Ian. Επειδή δε ό τύπος θεωρείται
ώς μία λέξις δύναται καί άλλη πρόθεσις ill, ad, ex πρό αυτού νά τεθή'

in ante diem quartum Calendas Novembres.

Τήν έμβόλιμον ήμ,έραν (dieiïl illtercalarem) ένέβαλλον οί Ρωμ.αΐοι
μετά τήν 24 Φεβρουαρίου ή κατά τήν λατινικήν έκφοασιν τήν 6 πρό τών
Καλλανδών τοΰ Μαρτίου, καί έγραφον δις, ή δέ εμβ<>λιμ.ος πρός διάκρισιν
έλέγετο bis sextus (ή bissextus' ούτω

a. d. Yl Cal. Mart.=^ 24 Φεβρουαρίου.

a. d. bis sextum Cal. Mart.=T<i 25 Φεβρουαρίου.

Εντεύθεν καί ό ένιαυτός ό s'y ων τήν έμβόλιμον ήμ,έραν ελέγετο ailll US
bis sextus (βίσεκτος).
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Π ίνα. ξ συνοπτικός Ρωμαϊκού ημερολογίου παραλληλισμένου καθ' ο-
λους τους μήνας πρός το τών ήμετέρων.

At ήμε'ραι του Mai us Martins I an u a ri us Augustus December fdierum 31) Aprilis I uni us Feb ruarius

μηνός κατά τό ημέτερο ν Iuli us  October September November (dierum 28  ή 291
ημερολόγιο ν (clierum 31) (dierum 30)
1 Kalendis Kalendis Kalendis Kalendis
ο VI IV/ ante Illj ante IV) ante
•j ο V ante IIUNonas IV (Nonas IIIiNonas
4 IV Nonas Pridie Nonas Pridie Nonas Pridie Nonas
5 III; Non is Ν ο n i s Nom s
6 Pride Nonas VII r Villi VIII
7 Ν on is VII J VII J VII
8 9 VIII' VII J VI , ! ,  y Vante! dus VI . . , Y >ante ldus VI V ante ldus
to 11 VI  V f m te Idus IV III IV III IV III
12 IV Pridie Id us Pridie ldus Priclie (dus
13 III I Idibus Idibus Idibus
14 Pridie idus XIΧ XVIII XVI
15 Idibus XVIII VÊ XVII XV J:
16 XVII XVII 1 ® XVI u. XIV
17 XVI XVI XV 'S. XIII € 1 &
18 XV i Γ- XV 1 œ XIV S XII
19 XIV 1 ^ I c XIV 1rr- XIII 2 S XI rfi
20 XIII Ι ο  ι c XIII zn XII -Xs C X ci
21  22 XII XI S —-  -- cc  co '-ΙΞ «S c  Ο XII XI S  > Ρ XI  X ci q IX  vi ni Γ^  ο  ci s-
23 X X ix I s s  W3 vu 1
24 IX C 3  c tr IX C/D  cz VIII Ci V VI c.
25 VIII 1 ® VIII r* vu ' Qj- V r·
26 VII VII VI IV a
27 VI VI · ci V ci III
28 V c  ci .V eu IV Pridie Kalen-
29 IV IV x III das Martias.
30 III III 5 Pridie Κ al en-
31 Pridie Kalen- Pridie Kalen- das (mensis i

tas ( m en si s das (mensis sequen te).
sequente). sequente).

Α'. Σνντομίαι .Ιεξεων (nota· ή compendia scriplurœj

Α. Aulus
Αρρ. Appiiis
D. Decimus
C ή G Gaius (Caius)
Οη.ή Gn.Gnaeus ή Cneius
K. Cceso οΰχί Ksesso

A AT IN. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ-

Συντομίαι τών ποωνυμίων
L. Lucius
M. Marcus
M. Man i us
Mam. Mamercus
Ν. ή Num. Numerius
P. Publius
-Ε. Κ. ΚΟΦΙΝΙΩΤΟΥ

Q. Quintus
S. η Sex. Sextus
Ser. Servius
Sp. Spuria s
T. Titus

Ti. ή Tib. Tiberius
12
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β') Συντοαία'. δηλουσαι αρχάς ή έ—οχάς έν γένει

Aeil. Aedilis
Cal. ή Kal. Calendae ·
Cos. Consul (ή άλλη ■:·.; πτώσις του ενι-
κού)

Coss. Consules (ή άλλη τι; πτώσι; του

πληθυντικού)
D. Divas (D. Caesar)
Des. Designatus
Eq. Rom. Eques Romanus
F. Filius
Id. Idus

Imp. Imperatôr
Leg. Legal:us ή legio
N. Nepus (M. Mueius) F, F, Q. N.==
Fuhlii Filius Quinti nepos)

Non Nonae

O. M. Oplinius Maximus (επωνυμία τοΰ Quir. Quirites.
Λ'.όςΙ

ν') Συντοαίαι άλλων λέ£εων

I I

P. C. Partes conscripti

Pl. Plebis

Pop. Populus

P. 11. populus Romanus

Pot. Max- Pontifex Maximus

Pr. Praetoi:

Praef. Praefectus

P. S. Plebiscitum

Proc. Proconsul

Quir. Quirites

Resp. Respublica

S. Senatus

S. P. Q. R. Senatus populusque Ro-
manus
Se. Senatus Consultum
Tr, Tri bun us

A. An no

A. C. Anno currente

A. P. Anno praeterito

A. M. Anno mundi

A. U. C. Anno urbis conrlitae

A. Chr.-Anno Christi

A. Chr. Ante Christum

Β. M. Bone merenti

Du. Dominus

D. D. Dono dédit dicavit

D.D. D. Dono declit

D. M. Diis manibus

D. S. De sue»

D. S. P. P. De sua pecunia posuit

F. C. Faciendum curavit

Ictus Jureconsultus

L. M. Libens merito

L. S. Loco Sigilli

Ms. Manuscriptus (liber)

Ps. Postscript-uni

O

S.

Q. D. Β. V. quocl deus bene vertat
Q. F. F. P. S. quod felix faustuni-
que sit

Β. F. F. Q. T. quod bonum felix

faustumque sit
V. Β. Ε. Ε. V. Si vale bene est
ego λ'aleo (έν τή άρχή τών επιστο-
λών)
C. caput.

Cf. confer ή conferatur.
I. Ε. id est.

I. loco ή lege. h. 1. hoc loco ή hac lege.
I. c. (I. I.) loca citato (loco laudato)
P. ή Pag. m. pagina mea
Scil. scilicet

Sq. Seq. sequens. segg. (έν τώ πλ.)
V. versus

Vid. vide ή videatur

S. Salutem (έν έπιστολαϊς)

S. D. P. Salutem dicit plurimam.

δ ) Συντομίαι λέξεων συγγενικών

C. coniux M. maritus P. pater F. tllius

N. nepos Pron. pronepos Abn abnepos.

L. Libertus Conl. conlibertus

II. heres A. amicus



II 1 Ν Α Ξ

ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΩΜΑΛΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ

Λ.

Abeo 168.
aboleo 171. i.
abolesco 191, I.
absum, abfui lii, I
accendo 185, 1.
acesco 191, β'. 1.
accedit 221.
accidit 221.
acui op. acesco.
acuo 186, 1.
adeo-208, 1.
adhaeresco 191, β'. 2.
adimo op. emo.
adoleseo 191, 4.
adsum, adl'ui 144, 2.
adulor 197.
aemulor 197.
aegresco 192, o'.
ago, egi 184, 5.
aio 213.
albeo 177.
algeo 175, 10.
alo 179, 1.
ambio 208.
amïcio 195.
amplecfcor 199, G.
ango, anxi 182, 1.
apage 217, 5.
aperio, aperui 193, 3.
apiscor 1W9, 13.
apparet 221.
arbitror 197.
arceo 177.

arcesso, arcessivi 181. 5.

arguo 186, 2.

ardeo 175, 1.

areo, arui 177.

aresco, arui 191, β'. 3.

aspicio 187, 4.

arguo 186, 2.

assentior 200, I.

attinet 221.

audeo 176, 1.

aufero 204, 9.

augeo 174, 1.

ave 217.

aveo 177.

B.

Batuo 186, 16.

beo 168.

bibo, b i b i i 85. 7.
blandior 200, 2.

C.

Cado, cecidi 183, (i.
caleo 177.

caedo, cecidi 183. 7.
calleo 177.
calesco 191, o'. 4.
calveo 177.
cando 185, I.
caneo 177.
canesco 191. β'. 5.
cano, cecini 183, 10.
capio. cepi 187, 7.
capesso 181, 6.
carco 177.

carpo, carpsi 182, 31.
caveo 172, I.
cedo 178, 1.
cedo 217, 6.
censeo 170, 2.
cerno, crevi 1 SU. \, 226.
cieo, civi 171, 6.
cio, civi 193, 1.
cingo, cinxi 182, 2.
claudo 178, 2.
clueo 177.
coalesco 191. 5.
coepi 216.
cognosco δρ. nosco.
collineo 168.
colo 179, 2.
comminiscor 199, 17.
como δρ. emo.
como, comsi 182, 32.
compleo 171, 5.
comperio 194, 2.
concupisco 191, 8.
condo 183. 17.
conclolesco 191, (i.
conducit 221.
congruo op. gruo.
convalesco 191, 7.
connhTeo 172, 7.
conor 197.
consanesco 192, I.
conspicio 187, h.
constat 221.
constituo op. statuu.

consuesco 188, (i.
consulo 179, 3.
consumo ο ο. emu.
conticesco 191, '6'. 13.
contremisco 191, β'. 7.
convalesco 191, 7.
convenit 221.
cooperio 194, 3.
coquo, coxi 186, 3.
credo, credidi 183, 17.
crebresco 192, 2.
creo 168.
crcpo 166, i.
cresco (crevi) 188, I. 22(
cubo 166, 2.
cuclo 185, 2, 226.
cumbo 179, 7, 226.
cunctor 197.
cupio, cupivi 187, 1.
curro, cucurri 182, 3.

I).
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ellloresco 191, β'. Μ.
egeo 177.

elicio (elicui) 179, 8.
emo 184, 9.
eneco 166, 10.
co 193, L 207.
ep-ulor 197.
erubesco .19l.o', I i.
evanesco J92, 4.
even it 221.
exalbesco 191, β', 12.
exardesco J91, il.
exeo 208/2.
exerceo op. avceo.
exolesco 191. 3.
expedit 221.
experior.200, 3.
expergiscor 199, Γι.
expleo 171, 5.
exstinguo 180. 23.
extimesco KM . ό'. I 'i.
exuo 186. 5

F

Kabul or 197.
t'acesso 181, 7.
I'acio. feci 187. <s.
fallo (fefelll) 1-83, II.
farcio 195, 2.
fari 215.
fateor 198, 5.
Catisco 192. β',
fatiscor 199, 15.
faveo 172, 2.
/fendo) 185. i.
i'ero 203.
1'erveo 173, 2.
lido, fisus 185, 19.
figo, fixi 182, 6.
lingo, finxi 182. Î.
iio 211.
I'laveo 177.
I'lecto 182, 27.
fleo 171, 2.
fligo, flixi 182, 8.
flo"reo 177.
fluo (fluxi)' 186. 21.
t'odio 187, 10
fcetio 177.
forem 217, 8.
fossum όρα fodio
I'oveo 172, 3.
frango, iregi J8j- 17.
I'remo 179, 9.
frendc 179, 15.
frico 106, 9.
t'rigeo 175, 12.
fringo, frixi 182, 9.
trustor 197.

fruor 199, I.
fulcio 194. 3.
fugio 187, 11.
fulsreo 175, 11 ·
fulget 219.
fulgurat 2/19.
fulminât 219
fundeo 185. 5.
fun go r 199, 2.
furor 197.
fussum op α fundo.

G

Gaudeo 170. i.
gelat219.
gemo 179, 10.
gero, gessi 182, 36.
gigno 179, 11.
gradior 187. 13.
grandesco.
gravesco 192, β'.
2'ruo 180. 17.

1J

Haereo. haesi 175, 2.
haurio. hausi 195, 4.
have 217.
hebeo I 77.
horresco I SI, o', 15.
horreo, horrui 177.
huraeo 177.

I

lacio, ieci 187, 9.
icO 184. 4.
illucescit 219.
imbuo 186, 3.
imitor 150.
immineo 177.
impleo 171, 5.
inclolesco 191, I I.
indulgeo 174, 4.
induo 186,4.
incendo δρ. cando
incesso 181. 8.
includo 178, 2.
induo 186. 4.
ineo 208.

increbresco 192, 2.
indulgeo 174, 2.
inl'it 217, 9. ^
ingraveseo δρα graveseo.
ingruo δρα gruo.
ingemisco 191, β', 16.
in qua m 214.
insum, infui δρα sum.
intelligo, -lexi δοα lego,
intereo 208.
interest 221.
intersum fui δρ. sum.
intumesco 191, β', 17. -

innotesco 192, 5.
inveterasco 191, 10
inspicio 187, 4.
insid or 197.
instituo δρα statuo.
intelligo ίδέ lego,
intumesco 191, 17.
intereo 170, 4.
irraucisco 191, β'. 18.
irascor 199, 16.
itum, Ivi δρα eo.
iubeo 175, 3.
;ungo, iunxi 182. 10.
iuvenesco 192, S'.
iuvo 167. 1.

L

Labor 199, 4.
lacesco 181. 0.
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mereor 198, 2.
memini 216.
m e rgo, me r si 178. I 4.
metior 200, 6.
metuo 180, 18.
meto 179, 16.
mico 166,~4.
minuo 186, 7.
miror 197·

rningo, miaxi 182, 12.
misceo 170, 3.
misereor 198. 3.
miscret 220.
mitfco 178. II.
mitesco 192, β',
molior 200, 7.
mollesco 192 β',
molo 179, 12.
inoveo 177, 4.
mordeo 173, 6.
morion 161, 14.
moveo 172, 4:
mulceo 175, 5.
mulgeo 175 , 8.
mungo. munxi 182. 13.

N

Nanciscor 199. 18.
nascor 199, 19.
nauseo 168.
necto 482, 28.
neo 171, 3.
nequeo 210.
nigresco 192. 8.
ningo, ninxi 182, 14.
niteo 177.
nitor, 199, 5.
nolo 205.
novi 216.

nosco (novi) 188, 2.

nuo 186, 8.

nubo, nupsi 182, 34.

O

Obclormisco 191, 18.
obeo 208.

obliviscor 199, 19.
obniutesco 192, 9.
oblïtus, obîltus op. lino,
obliviscor 199, 18.
obsolesco 191, 2.
obsurdesco 192, 10.
obstupesco 191, β', 21.
obsum op. sum.
occalesco 191.
occnlo 179. 4.
odi 216.
oleo 171,4.
operio 194, 3.
opinor 197.

oportet 220.
opperior 200, 8.
ordior 200, 9.

orior 20w, 10. δρ. ζαροράμ
osculor 197
otior 197.

Ρ

Paciscor 199, 20.
prenitet 220.
palleo 177.

pango, panxi 183. 12.
pet-igi lo. paciscor.
panclo 185, 9.
parco peperci 183, 13.
pario. peperi 187. 6.
partior 200, 11.
pasco. pavi 188. 3.
pascor 199, 21.
palior 187, 15.
paveo 172, 5.
pecto 182, 29.
pello, pepuli 183, 15.
pendeo 173, 6. 226.
pendo,pependi 183,1.226.
perdo 183, 17.
pereo 209 ε',
perspicio op. specie,
peto, petivi 181, 2.
pingo, pinxi 182, 17.
piget 220.
placet 221.

plango, planxi 182, 15.
plaudo 178, 6.
plecto 182, 30.
pleo 171, 5.
plico 166, 5.
pluo 136, 19.
pluit 219.
plumesco 192, β',
polleo 177.
pono 179, 14.
posco, poposci 189, 2.
possum, potui 202.
potior 200, 12.
poto 167,3.
potui op. possum
praesum, -fui op sum.
praetereo 20^, 7.
prandeo 173, 1.
prebendo 185, 11.
premo 178, 13.
prodeo 208
promo op. emo.
proficiscor 199, 22.
prosum ôp. sum.
psallo 185, 10.
punior 200, 13
pudet 200.

pungo, pupugi 183. ί
putesco 198, β', 22.
putreo 139.
putresco 194, β', 23.
puerasco 192, β',
punior 500. 13.

Q

Quatio 187, 12.
quaeso 217, 7.
quaero, quaesivi 181, "λ
queror 199, 7.
queo 193, 3. 210.
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sido, sedi 185, 13.
sileo 177.
sino, sivi 18U, 2.
singultio 193, 5.
sisto, stiti 183, 18.
soleo 176, 3.
solvo 186, 14.
sono 166, 6.
sorbeo 177.
sortior 200, 14.
spargo 178, 15.
specio 187, 4.
sperno, spevi 180, 5.
splendeo 177.
spondeo 173, 8,
spuo 186, 10,
statum op. sto.
sterno, strevi 180. 6.
statuo 186, II.
sternuo 186, 20.
sterilesco 145, β',
sfceti op. sto.
stinguo 182, 19.
sto 165, 2.
strideo 173, 3.
strido 185, 14.
stringuo 182, 20.
struo 180, 24.
suadeo 175, 8.
subeo 208.
sugo 182, 21.
succenseo 135.
suesco. suevi 188. 5.
sum 201.

sumo, sumsi 182, 33.
sumo (emo) 182, 33.

suo 180, 13.
suspicio 187. 4.
sustinui. sustuli 170, 4
T

Tebesco 191. β'. 27.
taedet 220.
tango, tetigi 183, 16.
tego, texi 182, 22.
tenclo, tentum 182, 2.
ieneo 170, 4.
epesco 191, β' 28.
tero, trivi 181. 4.
tergeo 175. 9.
tergo 178, 16.
testor 197.
texo 179.
timeo 117.
tingo 182, 23.
tollo δρα fero.
tollo 183, 19.
tondeo 173, 9.
tono 166, 7.
torqueo 174, 3.
torreo 170. 5.
traho, traxi 182, Vi.
transeo 208.
trudo 178, 9.
tuli δρα fero.
tribuo 186, 13.
tubeo 177.
tueor 19.8, 8.
tumeo 177.
tundo, tutudi 183. 5.

U

Ulciscor 199, 23.
urgeo 175, 15.

ungo 182, 25.
unguo, unxi 186, 22.
utor 199, 10.
uro. ussi 182, 37.

V

Vado 178, 10.

vale 217.

vegeo 177.

veho, vexi 182. 26.

vehor 199,11.

vello, vulsum 185, 15.

vendo 183. 17.

veneo 208 καί 209.

venio 194, 1.

venor 197.

vereor 198.. 4.

verro, versum 185, 16.

\rersor 197

verto, versum 185, 7.
vertor 185, 17.
vertor 199, 12.
vescor 199, 24.
vesperaseit 219.
veto 166, 8.
vileseo 192, 12.
video 173, 4.
vincio 195, 9.
vinco, vici 184 .4.
vigeo 177.
viresco 191, β', 29.
viso 185.18.
vivo 186, 25.
volvo 189, 15.
vomo 179, 13.
voveo 172, 6.
volo 205.

Πανοράματα.

S 178. άφελε τό' 12. quatio κτλ. μετά τής σημειώσεως του.
$ 191. 1 γράφε- abolesco, abolevi, (abolïtum). abolescere.
§ 200. -ρόσθες· 10. orior, ortus sum, oriri άνατε'λλω, γεννώμαι.



ίΙΡΟΣ ΧΡΗΣΙΝ ΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ
ΕΞΕΔΟΘΗΣΑΝ

> ΓΙΟ -

ΕΥΑΓ. Κ. ΙνΟΦΙΝΙΩΤΟΤ

Γραμματική τών Διαλέκτων τής ελληνικής γλώσσης, έκδοσις Γ' μετά
πολλών βελτιώσεων.

Γραμματική τής 'Ομηρικής διαλέκτου μετά παραρτήματος περί Όμηρου
και εποποιίας

«

'Ομηρική γεωγραφία μετά εικόνων καί γεωγραφικών χαρτών.
Ομηριχόν λεζικον μετά εικόνων καί παραοτήμα-oc πεοί τών παο ' Ό-

•'ν \ k I I ' I I

μήοω οιλοσοοικών κτλ. γνώσεων.

k I ' 1 I 4

Λατινική γραμματική δια τα γυμνάσια.

/laririxor σννταχτικον »

Λατινικά θέματα προς έφαρμογήν του συντακτικού.

Κικε ρωνος ό Α' καί Α' κατά Κατιλίνα λόγος μετά σημειώσεων.

Καίσαρος ά—ομνημονεΰματα τού Γαλατικού πολέμου μετά σημειώσεων
και χάρτου.

Κορνήλιος Νέττως μετά σημειώσεων.

'Ισοκράτους λόγοι Ευαγόρας, Νικοκλής, προς Νικοκλε'α, Αρχίδαμος.

Πλαταϊκός, περί Ειρήνης, μετά σημειώσεων δια τήν Α' τού γυ-
μνασίου .

Λσοκράτους Άρεοπαγιτικός καί Πανηγυρικός μετά σημ.ειώσεων διά τήν
Β' του γυμνασίου.,

Στοιχεία Στιχουργίας τών Ελλήνων καί Ρωμαίων ποιητών.

Αναγνώσματα 'Ηροδότου μετά εισαγωγής περί τού βίου καί τής διαλέ-
κτου αυτού και σημειώσεων δια τήν Γ' τά£ιν τοΰ γυμνασίου.

Αρριανον 'Αλεξάνδρου άνάβασις μετά γεωγραφικού χάρτου, δια τήν Β'
τού γυμνασίου.
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Ξενοφώντος Κύρου Άνάβασις. βιβλ. Α', Β' γ.ου. Γ' μ.ετά ποικίλων σν,-
μειώσεων, εικόνων καί γεωγραφικού χάρτου.

Aovxlvlvov ενύπνιον,^χάοων, νεκρικοί διάλογοι μ.ετά σημ,ειώσεων.

Π α Λα ι στ tr η, ήτοι ιερά γεωγραφία έςηγμέν/; εκ τής 'Αγίας Γραφής μ.ετά
γεωγραφικών χαρτών καί εικόνων.

Είκών τής Ιερού α α Λή μ τής έπι Χρίστου μετά έρμηνείας εκάστου μ.έρους,
είς σχήμα μέγα.

Λ. LIΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ*

Lhomond 'de Vins illustribus urbis Romœ μ,ετά σχολίων, εικόνων,
γεωγραφικών χαρτών διά τήν Α' τοΰ γυμνασίου.

ΟΛυμπια καί όΛνμπιακοΙ αγώνες μ.ετά εικόνων κα,ί λιθογραφικών πινά-
κων. Άπαραίτητον βοήθτ,μ.α διά τους έπισκεπτομ.ένους τήν 1 Ο-
λυμπία ν .
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