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Π,ωτ. 12,917·
Δί,εκττ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΥΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

Εν Αθήναις,
τη 16 Ιουλίου 1851.

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΣ ΤΏΉ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ.

Προς τους κατά τό Βασίλείον Γυμνασιάρχας, Σχολάρχας
και Διδασκάλους των 'Ελληνικών Σχολείων.

0 Καθηγητης Κ. Ευθύμιος Καστόρχης φιλοπονησας προ καιρού
έξέδωκεν η δη έπίτομ.ον Λατινικην Γραμματικών προς χρήσιν των Ελ-
ληνικών Σχολείων και Γυμνασίων. Την Γραμματικην ταύτην, παρα-
πεimfel/fpvfgp^έζέτασιν, ένέκρινεν η επί των διδακτικών βιβλίων
ΕπιτρπίΓ γΜωμοοοτησασα, δτι τδ πόνημα τούτο εΤν<χι τω δντι κα-
τάλληλον εις χρήσιν τών Σχολείων και Γυμνασίων του Κράτους, έ-
ξαιρέτως δε, δ έν τω δευτέρω μέρει, τω συντακτικω, δια πολλοτά-
των παραδειγμάτων παραλληλισμός της Λατινικής προς την Ελλη-
νικην γλώσσαν αρμόζει ε?ς τάς άνωτέρας τάξεις τών Γυμνασίων.

Τούτων πάντων ένεκα δεν διστάζομεν να σ^ξησ<»Εΐεν προς ύμας,
Κύριοι, την περί ής δ λόγος Γραμματικην, οπ^νά^^ταχειρίζησθε
αύτην ει'ς την διδασκαλίαν υμών, ώς περιέχουσαν διάφορα πλεονε-
κτήματα κατά την γνώμην της διαληφθείσης Επιτροπής, κατά τε
το Τεχνολογικον και τό Συντακτικδν, καΐ δια το εύμέθοδον εις την
διάταξιν τών μερών και εις την ερμηνείαν τών κανόνων.

Προσδιορίζεται δέ η τιμή αυτής ε?ς Λρα^μάς 3.
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0 Υπουργός
ΠΑΝΑΓ. ΒΑΡΒΟΓΛΗΣ.



Ν^ΤΕ προ δύο ετών μεταφράσας εις την ήμετέραν γλώσσαν έξέ-
δωκα την λατινικην γραμματικήν του Δανού Μαδβιγίου, προεθέμην
νά συντάξω καΐ έπίτομον γραμματικήν της αύτης γλώσσης προς
κοινοτέραν χρησιν* διότι εβλεπον, δτι η μεν του Μαδβιγίου έμελλε
δια την εκτασιν αυτής νά χρησιμ.εύσγ) μόνον εις τους όπωςοϋν προ-
κεχωρηκότας εις την γλώσσαν ταύτην ούχι δέ εις πρωτοπεί ρ ους, ή
δέ του μακαρίτου διδασκάλου μου Ούλερίχου, ην μέχρι τοϋδε μετα-
χειρίζονται πολλοί εν τοις Σχολείοις, δτι μένει τοιαύτη οΐα το πρώτον
εξεδόθη* επειδή έπελθών δ "θάνατος έκώλυσε τον συγγραφέα νά έπι-
φέρνι τάς δια την πρόοδον του χρόνου αναγκαίας διορθώσεις και
προσθηκας. Εις την πρόθεσίν μου δέ ταύτην μέ ένεθάρρυνεν δ φιλό-
καλος τυπογράφος και βιβλιοπώλης κύριος Σ. Κ. Βλαστός, διότι ά-
νεδέχθη ίδίαις δαπάναις την τύπωσιν αύτης, την οποίαν α·μα έκδο-
θεΐσαν έξετάσασα διαταγή του Υπουργοϋ της Παιδείας ή επί τών
βιβλίων Επιτροπή, έκρινεν αυτήν κατάλληλον προς την εν τοις ήμε-
τέροις Σχολείοις και Ρυμνασίοις διδασκαλίαν της λατινικής γλώσσης.

Προς κοινοτέοαν λοιπόν χρησιν καί δια πρωτοπείρους δρίσας την
γραμματικήν ταύτην^ παρέλαβον εκ της του Μαδβιγίου όσα ένόμισα
προς τον σκοπόν τούτον ικανά, προσθέσας εις ταϋτα έξ άλλων πο-
νημάτων και έξ ιδίας πείρας ουκ δλίγα' τον δέ θέλοντα πλείω πα-
ρ απέ μπω πανταχού του πονήματος τούτου εις την γραμματικήν έ-
κείνην. Αιά τον αυτόν δέ λόγον ού μόνον πάντα τά έκ της λατινικής
παραδείγματα μετέφερον εις την ήμετέραν γλώσσαν, τινά μεν προς
λέξιν τινά δέ κατ εννοιαν μόνον, αλλά και τους κανόνας ήρμήνευσα
οσον οϊόν τε σαφώς και συντόμως. Εις δέ το συντακτικόν προσέθηκα
πανταχού έν είδες υποσημειώσεων παραδείγματα έκ της αρχαίας
ελλη νίκης αντίστοιχα το"ϊς λατινικούς, ίνα δώσω άφορμήν εις τους
μαθητάς και διδασκάλους προς παραλληλισμόν της συντάξεως τών
συγγενών τούτων γλωσσών' έν πολλοίς όμως ηρκέσθην νά παραπέμ-
ψω εις το μικρόν έλληνικόν συντακτικόν τοΰ ημετέρου Κ. Ασωπίου,
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ΠΡΟΣ ΤΟΤί Α1ΝΑΓΝΩΣΤΗΝ.
ως ε?ς τελειότερον τών παρ' ήμΐν και συνηθέστερον έν τοις ήμ,ετέροις
Σχολείοις και Γυρ.νασίοις. Ισως καταλληλότερα εκλογή καΐ διάταξις
τών ελληνικών τούτων παραδειγμάτων η θελε ν ευκολύνει ετι μάλλον
κ αϊ καταδείξει σαφέστερον την συγγένειαν τών δύο τούτων αρχαίων
γλωσσών' αλλ' έν αρχή τα πάντα δεν έξέρχονται τέλεια, ώς η Αθήνα
εκ της κεφαλής του Διός' και άλλως ουδέ βοηθήματα προς τοιαύτην
έργασίαν υκάρχουσι πολλά' διότι ή τοϋ Γερμανού Moeller Parallel-
Sjiitax der Griechischen und Laleiaischen Sprache δεν προέβη,
καθ' οσον εγώ γινώσκω, πέραν της τών πτώσεων συντάξεως, 0 ευ-
μενής ο μ 63 ς αναγνώστης θέλει δεχθή και τον πόνον μου τοΰτον ώς
πρώτον δοκίμιον,τό όποιον σκοπόν εχω, εάν £ θεός δ ώση, νά αναδείξω
προϊόντος τοϋ χρόνου τελειότερον.

Ο σκοπός, δι ον η γραμματική αυτή έγράφη, δίκαιοι, νομίζω,
την συντομίαν πρώτον, ην μετεχειρίσθην πανταχού τοϋ βιβλίου' οϊον
εις τό περί προφοράς τών γραμμάτων κεφάλαιον, οπού είχε τις πολ-
λά νά. εί—-α, και εις την τών κανόνων έρμηνείαν' καΐ τήν έκλογήν
δεύτερον* τών παραδειγμάτων, τά £πο"ϊα ελήφθησαν πάντα σχεδόν
εκ τών δοκίμων της λατινικής γλώσσης συγγραφέων* διότι ή γραμ-
ματική αυτη αντικείμενο ν εχει τους συγγραφείς της λαμπρας κυρίως
έποχής της γλώσσης. Διό και ευθύς έν αρχή τοϋ πονήματος τούτου
λαλώ ν περι τοϋ ελληνικού φ, και λέγων ότι ουδέποτε ο ί Ροψ-αΐοι
γρά^ουσι f ύΝτι τούτου έν έλληνικαις λ>έξεσιν άλλα ρΐϊ, αναφέρω
ταϋτα ε£ς τήν εποχών ταύττιν της γλώσσης ούχι δε εις πολύ προγε-
γ&νϋστέραν· επειδή τό πάλαι έλεγον και εγραφον fama, fero, και
άλλας πολ)λ.<τ τοιαύτας έλληνικάς λέξεις με άπλοϋν f.

Εν τέλει δε κρίνω άναγκαΐον νά προσθέσω, ότι αφορμή προς συγ-
γρ·::οήν τοϋ διδακτικού τούτου βιβλίου δεν είναι τό κέρδος" διότι πας
τις, συγ/„ρίνον t-V έκτα σι ν αύτοϋ προς τήν τοϋ νΟν έν χρήσει έν τοις
ήμετέροις Σχολείοι:, και τήν μετρίαν τιμήν τούτου προς τήν εκείνου,
ΘΟ.ϋ πεισθη περί ~ής αληθείας τών λόγων μου, άλλα πρόθεσίς μ. ο υ
ήτο ιν ν χορηγήσω ε·.ς τους ρ,αθητάς καταλληλότεοον προς τήν διδασκα-
λία» τ u/v ριοΛίον, και ι να ερεθίσω άλλους ε;ς συγγραφή ν τελειοτέρων.

Έγραψα έτ 'A6!\raiq rfj 21 Αύγουστου 1851.

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΣΤΟΡΧΗΣ.



ΠΙΜΞ TfiiV ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ.

ΜΕΡΟΣ Α'. ΤΕΧΝΟΑΟΓΙΚΟΝ.

Γ'.
Δ'.
Ε',
ς·'.
τ.

Η',
θ'.

Γ.

Κ.ΕΦΑΑΑ10Ν Α'. Περί ιών Γραμμάτων καί της -προφοράς αυτών §. 4.
Β'. Περί Προσωδίας §. 3.
Περί Κλίσεων §. 5.
'Ονομάτων Πρώτη Κλίαις 7.

— Δεύτερα Κλίσις §. 40.

— Τρίτη Κλίσις 13.

— Τετάρτη Κλίσις.

— Πέμπτη Κλίοις §. 49.
'Ανωμαλίαι τών ονομάτων

ά) Ώς προς τους αριθμούς §. 21.
β') Ώς προς την κλίσιν §. 23.
Περί τών έπιθέτων %. 26.

Περί τών συγχρΆικών καί δπερΟετικών Επιθέτων 28.
ΙΑ'. Περί τών αριθμητικών §. 31.
ΙΒ'. Περί τών αντωνυμιών §. 35.
1Γ'. Π ε ρ! τοΰ βήματος §. 42.

Περί βχηματισμοΰ τοΰ ρήματος κατά πάκτας τους χρό-
νους καί τάς Ιγκλίσεις § 44.
1Δ'. Το £ήμα snm §. 45-

Παραδείγματα τών τεσσάρων συζυγιών §. 49.
ΙΕ'. Περί τών αποθετικών ρημάτων §. 47.
Ιγ'. Παρατηρήσεις περί τίνων τυπών του δι-'ματος §. 48.
1Ζ'. Περί ανωμάλου σχηματισμού παρακειμένων τινών κα^
σουπίνων §. 49.
ο) 'Ανωμαλίαι τών της ά συζυγίας βημάτων 50.
ο') 'Ανώμαλος σχηματισμός τοΰ παρακειμένου καί σου-

πίνου τών ρημάτων τής β' συζυγίας §. 51.
γ') Τών της γ' συζυγίας §. 52.
δ') Τών της δ' συζυγίας §. 53.

έ) 'Ανώμαλος σχηματισμός τοΰ σουπίνου καί τών μετοχών
τών αποθετικών ρημάτων, καί αλλα1. τοες άνωμαλίαι
τούτων g. 54.
ΠΙ'. Κυρίως ανώμαλα ^τ,ματα 55,



ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ,
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΘ\ 'Ελλιπή βήματα §. 62.

» Κ'. 'Ρήματα απρόσωπα §. 6L

Τελευταία παρατηρησις περ\ τοΰ σχηματισμού τών βη-
μάτων 65.
» ΚΑ'. Περί τών Ιπιρ^ημάτων §. 66,

» ΚΒ'. Περί τών προθέσεων §. 68.

» Κ Γ'. Περί τών συνδέσμων §. 69.

Περί τών Ερωτηματικών καί αρνητικών μορίων §. 70.
Περί τών έπιψωνημάτων §. 72.
» ΚΔ'. Περί παραγωγής Ι ν γένει §. 73.

Περί παραγωγής ουσιαστικών

ά) άπο ρημάτων §. 74. β') άφ' έτερων ουσιαστικών §.7ί>
Περί παραγωγής τών δποκοριστικών §. 76.
Περί παραγωγής ουσιαστικών άπ6 Ιπιθέτων §. 77.
» ΚΕ'. Περί παραγωγής Ιπιθέτων.

ά) άπο βημάτων §. 78.
β') άπο ουσιαστικών §. 79.
γ') άπο κυρίων όνομάτων §. 80.
® Κ<Γ. Περί παραγωγής ρημάτων.

ά) άπο ουσιαστικών §. 84.
β') άπο Ιπιθέτων §. 85.
γ ) ά»' ετέρων ρημάτων §. 86.
» ΚΖ'. Περί παραγωγής Ιπιρρημάτων §. 87.

» ΚΗ'. Περί τής δια συνθέσεως παραγωγής νέων λέξεων §. 88,

ΜΕΡΟΣ Β. Σ1ΝΤΑΚΤΙΚΟΝ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'. Περί της προτάσεως καί τών μερών αύιήί §. 90.

Περί συμφωνίας του υποκειμένου καί κατηγορουμένου §.91
Περί άπροσώπων προτάσεων καί περί τοΰ υπο/.ετμένου
αυτών § 98.

8 Β'. Περί της τών πτώσεων συντάξεως 99.

4) Περί τής ονομαστικής 102.
i) Περί τής γενικής 103.

3) Περί τής δοτική? §. 109.

4) Περί τής αιτιατικής §. 4 27.

5) Περί τής κλητικής §. 441.

6) Περί τής άοαφετικής 442.

» Γ'. Περί τής τών Ιπιθέτων συντάξεως §■ 4 63.

» Δ'. Περί τής τών άντωνυμιών.



ΠΙΝΑS ΤΩΝ ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. ζ'.

ά) περί τών δεικτικών χαί τών άναφορικών §.
β) περί της τών λοιπών χρήσεως κ«1 σημασία? §. 180.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'. Περι τών ειδών τών προτάσεων κ α! περί έγκλ(σεων §.192
» Τ' Hepl τή^ οριστικής και τών χρόνων αύιής §. 195.

» Ζ'. Περί της δποτακτικής §. 206.

Α', έν άπολυτω λόγψ §. 207.

Β', έν έξαρτησει λόγου §. 215.

Γ', άνϊκρορικαι προτάσεις καθ·' δποτακτικήν §. 222.

οΛλονιταΙ χαθ'δποτακτνκ.τν' Ικ^ερ,όμεναι προτάσει^ §.230
Ε7. Περι τών χρόνων της δποτακτικής §. 236.
ρ Η'. Περι της προστακτικής §. 243.

» Θ'. Περι της απαρεμφάτου §. 246.

Μ Γ. Περι σουπίνων §. 261.

Περι γερουνδίου §. 263.
.·'■: . .. . . Περι μετοχικού έπιθέτου §. 268.
» ΙΑ'. Περί τής μετοχής 271. ' ·'



ΤΩΝ ΗΜΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΔΙΟΡΘΩΣΙΣ.

Εν τη Ιγκυκλίφ τοΰ Υπουργείου στίχφ 12 γράφε καί αυτήν. Σέλ.
6 corvus. Σελ. 7 διαφέρει ζϊς δλας τάς κλίσεις, άνευ του σχεδόν.
Σελ. 8 λέγεται καί drachmarum. Σελ. 9 στίχ. 29 έλληνικόν. Σελ.
22 τηροΰσι συνήθως. Σελ. 36 γεννηθείς. Σελ. 70 Pleo. commoveo.
Σελ. 72 άρέσκει. Σελ. 73 Lugeo. Σελ. 78 vici. Σελ. 109 at enirn.
Σελ. 113 μετά του συμπλεκτικοί συνδέσμου et. Σελ. 114 δμοτικά.
Σελ. 115 παραγωγικών. Σελ. .118 έλαιών. Σελ. 119 sigillaHi. Σελ.
126 zlc τά ζΐς ο. Σελ. 132 deinde. Σελ. 138 αντιστοίχων. Σελ.
208 σώζεται. Σελ. 235 παλαίσω. Ετεραί τίνες διορθώσεις θέλουσι
τυπωθη ζϊς $ιαίτερον τομίδιον, δπερ θέλει περιέχει αναγκαίας τι-
νάς προσθηκας ζΐς την γραμματικήν ταύτην.



ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ

ΜΕΡΟΣ Λ.'. ΤΕΧΝΟΑΟΓΙΚΟΝ.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ.

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΦΟΡΑΣ ΑΪΤΩΝ.

1. '^jf^A γράμματα της λατινικές γλώσσης είναι ταύτα* a, b,
c, d, e, f, g, h, i (j% k, 1, m, n, o, p, q, r, s, t, 11, (v), x, y, z.

Τούτων το μεν a προφέρεται ώς το ήμέτερον α, το δέ b οί μεν
Ευρωπαίο', ποοφέρουσι κατά το παράδειγμα τών ιδίων γλωσσών ώς
μ.πέ, οί δέ Ρωμαίοι δεν γινςοσκομεν αν έπρόφερον αυτο, όπως και οί
νυν Ευρωπαίοι. Γινώσκομεν δέ, δτι το έν τοις έλληνικοΐς όνόμασι β
γραφουσι- πάντοτε

διά τοΰ b, οσάκις-μεταφέρουσιν εις την γλώσσαν
των τα ονόματα αυτά. Παο' ήμΐν δέ εγένετο ηδη συνήθης και έν τη
λατινική ό τών Ευρωπαίων φθόγγος, .-προφερομένου τοΰ I) ώς μπέ.

Το C οί·. νΰν-Ευρωπαίοι προφέρουσι διαφόρως κατά· τους κανόνας
τών .'ιδίων γλωσσών, άλλως οί Γάλλοι και Αγγλοι, άλλως οί Γερμανοί
και Ιταλοί. Οί Γερμανοί, τών οποίων η προφορά τής λατινικής γλώσ-
σης εγένετο συνηθεστέρα παρ' ήμΐν, προ μεν τών συμφώνων και φω-
νηέντων, a, Ο, U προφέρουσιν αύτδ ώς ήμεΐς το κ, προ δέ τών β, J,
y και τών διφθόγγων ae, oe ώς τσε. Αλλ' ό τελευταίος ούτος φθόγγος
(τσε) φαίνεται οτι δεν είναι τών Ρωμαίων ίδιος* επειδή ούτοι αντί
τοΰ έν τοις έλληνικοΐς κυρίοις όνόμασιν κ γράφουσι πάντοτε C, καί
ουδέποτε άλλως* δπερ δεικνύει, δτι το γράμμα τοΰτο έτηρει καί έν
τη λατινική, ώς καί έν τη ελληνική, ενα καί τον αύτον φθόγγον προ
οιωνδήποτε φωνηέντων. Αιδ οί Γερμανοί όμολογοΰσι μεν, δτι ό φθόγ-
γος τσε είναι βάρβαρος, αναφανείς μετά τον ς άπο Χρίστου αιώνα,
τηροΰσιν δμως τοΰτον ώς συνηθη ηδη γενόμενον παρ' αύτοΐς (Βλ.
Μαδβιγίου Αατ. Γραμ. §. S. καί Ζουμπτίου Α. Γ. §.3 καί σημ.). Οθεν
καλδν είναι νά προφέρωμεν ημείς τδ γράμμα τοΰτο πανταχοΰ ώς τδ
-ημέτερον κ.

Τδ d. οί Ευρωπαίοι προφέρουσιν ώς ντε σχεδόν, μη έπιτεινομένου

1



2 · ΜΕΡΟΣ Α. ΤΕΧΝΟΑΟΓΙΚΟΝ.

ττολυ του ν. Οί Ρωμαίοι όμως τό έν ταΐς ελληνικαΐς λέξεσι δ γρά-
φουσι δια τούτου του γράμματος άείποτε (οίον, Δημοσθένης, Demo-
sthenes)· όπερ δηλοΐ, οτι τα δύο ταϋτα γράμματα είχον τον αύτδν
φθόγγον η παραπλήσιον.

Τό e προφέρεται ώς τό ήμέτερον ε" τό αυτό δέ μακρόν (e) επέχει
τόπον τοϋ ελληνικού η έν έλληνικαΐς λέξεσιν (Ηβη, Hebe).

Τό f προφέρεται ώς τό ήμέτερον φ. 01 Ρωμαίοι ομως φαίνεται οτι
διέκρινον τών δύο τούτων γραμμάτων τον φθόγγον επειδή ουδέποτε
γοάφουσιν f άντι του έν ταΤς έλληνικαΐς λέξεσι φ, άλλα πάντοτε ph
(φιλοσοφία, philosophia). 1 >

Τό g ol Γερμανοί προφέρουσιν ώς γγ. Τών άλλων δ' Ευρωπαίων
άλλοι άλλως κατά τό παράδειγμα των ιδίων γλωσσών. ΟΙ Ρωμ.αΤοι
όμως τό έλληνικδνγ γράφουσι δια τούτου τοϋ στοιχείου' όθεν πιθα-
νόν είναι η ότι έπρόφερον αυτό ώς οί Ελληνες το γ (Οθ1θη=Γέλ<ί)ν),
η ότι άλλου ρωμα'ίκοϋ γράμματος ό φθόγγος δεν έπλησίαζε περισ-.
σότερον τοϋ § είς τον τοϋ γ. .jotux :τ;>· . : χ

Τό h επέχει τόπον του δασέος πνεύματος τής ελληνικής· όθεν και
γράφεται προ τών δασυνομέν&>ν ελληνικών λέξεων, λατινικοΐς γράμ-
μασι γραφομένων (Hector, Εκτώρ, Helena, Ελένη)' προφέρεται σμο^ς
ελαφρότερον τοϋ ημετέρου χ (βλ. Διεξοδ. Γραμμ. §. - 9).

Τό i ποτέ μεν είναι φωνήεν, ποτέ δέ σύμφωνον. Οπου δέ είναι
σύμφωνον γράφεται υπό τών Νεωτέρων διά τοϋ j, και προφέρεται
σχεδόν ώς τό ήμέτερον γ' μικρόν όμ,ως' άπαλώτερον. Είναι δέ σύμ-
φωνον έν άρχη λέξεο^ς και μεταξύ δύο φ&)νηέντων της αυτής λέξεως
εΰρισκόυενον(ΙΐινθΐΠ8, νέος, Troja, Τροία). Ελληνικών δέ λέξεων άρχι-
κδνον, είναι πάντοτε φωνήεν (iambus, ϊαμβος). (βλ·Δ Γ.§.5 ά. σημ. β').

Τό k είναι σχεδόν άχρηστον έν τη λατίνικνί γλώσση, επειδή τήν
έλλειψιν τούτου άναπληροι τό C. Ευρηται δέ μόνον έν άρχη τίνων
λέξεων προ τοϋ a, και μάλιστα συντετμημένων* όιον k=kaeso (κύ-
ριον όνομα), k ^ kal=Kαλέvδα^.

Τά 1, m, n, ο, ρ άντιστοιχοϋσι τοις ήμετέροις λ, μ,, ν, ο, π, προ-
φερόμενα ώς ταϋτα, και γραφόμενα άντι τούτων έν έλληνικαΐς λέξε-
σι, λατινικούς γράμμασι γραφομέναις. Τό μακρόν δ επέχει τόπον του
ελληνικού ω εν ταΤς έλληνικαΐς λέξεσιν.
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Τό q ευρηται πάντοτε συνημμ,ένΟν μετά τόΰ V, και εχει μικρόν τι
του c έξηλλαγμένον φθόγγον όθεν και συναλλάσσεται πολλάκις μετά
τούτου (βλ. Λ. Γ' §. 8). Όί Γερμανοί προφε'ρουσι τό qv (ή qu) ώς
κβ, -ην προφοράν παρεδέχθημεν και ήμεΤς ήδη ({|νΐ8=κβις, τι'ς).

Τά Γ, S, t άντιστοιχοϋσι τοΤς ήμετέροις ρ, σ, τ και προφέρονται
ώς τάϋτα. Αλλά τό ti προ φωνήεντος εύρισκόμένον προφέρουσιν ο!
Γερμανοί κατά το παράδειγμα τής'ιδίας γλώσσης ώς τσι' ενθα; δέ
προηγείται αότου S ή ετερον t, έ'τι δέ και έν άπάσαις ταΐς έλληνι-
καΐς λέξεσι, πάντοτε ώς τι. ΟΙ Ρωμαίοι όμως φαίνεται, ότι ουδέποτε
έπρόφερον τσι, άλλά πάντοτε και πανταχού τι, όποις γράφουσιν αυτό
και είζ τάς έλληνικάς λέςεις. Διό καλόν είναι νά τηρώμεν και ημείς
τον φθόγγον τοϋτον ώς γνησιώτερον* (βλ. Δ.Γ. §. 8 XI, και περι της
εναλλαγής του Γ και s 8 R).

Τό U, αντιστοιχούν τω ήμ,ετέρω ου και προφερόμενον ώς τούτο,
ποτέ μεν είναι φωνήεν, ποτέ δέ σύμφωνον. ότε είναι σύμφωνον γράφε-
ται υπό τίνων Γερμανών διά του V, και προφέρεται συνήθως ώς τό ήμέτε-
ρον β. Είναι δε σύμφο>νον εν άρχη λέξεως και μεταξύ δύο φωνηέντων
της αυτής λέξε&>ς εύρισκόμ,ενον (vado, avidus), και μετά τά ςοιχεΐα
ng, ], r, ριζικό ν ον, (aogvis, όφις, salvo) (βλ. Δ Γ. §. 5 ά. σημ. γ').

Τό Χ αντιστοιχεί τω ήμετέρω ξ και προφέρεται ώς τούτο.

Τό y και Ζ ευρηνται μόνον έν ταΐς έλληνικα.Τς λέξεσιν άντι τοϋ υ
και ζ, και προφέρονται ώς ταϋτα. Ο! Γερμανοί όμως, προφέροντες
το ήμέτερον ζ διά τοϋ φθόγγου τσ, προφέρουσιν ώσαύτως και τοϋτο"
αλλ ή τοιαύτη προφορά είναι αδόκιμος" ώσαύτως και ή. τοϋ S, τό
όποιον τινές τών Γερμανών,, όταν ευρΐσκηται μεταξύ δύο φοινηέντο^ν,

προφέρουσιν ώς ημείς το ζ.

·, ·, .·. .λ 3 . ;■· | ( .·. - ■ ·:

Σ για. Τα γραυ.μάτα ττ,ς λατινικής είτε μονά, είτε δϊπλά είναι, είτε συνημμένα με τ'

άλλων έν τάις λέξεσι, ττ,ρουσ'. πάντοτε την αύτην προφοράν' το δε ng προφέρεται ώς το
-ήμέτερον ·γγ. :>> - . . . ;

Τό 0 και χ της ελληνικής δεν έ'χει ή λατινική* άντ αυτών δέ γρά-
φει έν ταΐς λατίνι στ ι γοαφομέναις έλληνικαΐς λέξεσι th (οίον, Thil-
cydides, Θουκυδίδης) και ch (Chabrias, Χαβρίας). Αντι τοϋ έν τάϊς
έλληνικαΤς λέξεσι δχσυνομένου ρ γράφει ή λατινική τό τοϋ δασέος
πνεύματος σημεϊον 1ι μετά το r (Rhodus, Ρόδος, Pyrrhus, Πύρρος).
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Σγ,ία. Περι συναιρέσεως, τροπής καί εναλλαγές τών φωνηέντων 6λ. Δ. Γ. §. 5 καί G,
καί περί μεταβολής και εναλλαγές τών συμφώνων §. 8—12.

§. 2. Αί δίφθογγοι τής λατινικής γλώσσης είσιν ie, CE, au, άντι-
στοιχουσαι ταΐς έλληνικαΐς αι, οι, αυ. Προφέρονται δέ νυν ή μεν 3S
ώς τό ήμέτερον αι, ή δέ ce ώς το γαλλικδν eu, ή δέ au ώς αου. Εις
ολίγας μόνον λέξεις (hcus, heu, eheu, ceu, seu, neu, neuler, neu-
tiqvam) ευρηται καί ή eu (ευ), ητις προφέρεται ώς εου η εφ σχε-
δόν* ή δέ ei (ει) ευρηται μόνον εις το έπιφώνημα liei, καί ή ui εις
τάς αντωνυμίας liuic καί Clli καί είς τό επιφώνημα liui.

Τδ πάλαι ή ee έγράφετο ai καί ή 06 οί* ή δέ της ce προφορά άπέ-
κλινε προς την τοΰΐτ δθεν καί εις τινας λέξεις συναλλάσσονται οί
φθόγγοι ούτοι (οίον poena, ποινή, punire).

Αντί τής ελληνικής διφθόγγου ει γράφουσιν οί Ρωμαίοι εις έλλην.
λέξεις άπλοϋν i μακρόν πρό συμφώνου (Heraclltus), e η Γ πρδ φω-
νήεντος (DareilS καί Darius). Αντί τής ου άπλοΰν 11.

Στι£λ. Περι συναιρέσεως και τροπΐς τών δίφθογγων έν τ?ϊ κλίσει καί συνθέσει τών λέ-
ξεων βλ. Δ. Γ. §. 5 και 6 και 8ο.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ.

ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΏ.ΔΙΑΣ.

§. 3. Οί Ρωμαίοι δεν μετεχειρίζοντο έν τη γ ρ αφτί σημεία τόνο^ν*
ούχ ήττον δμ&ίς έτόνιζον καί αυτοί τινας τών λέξεων συλλαβάς, τη-
ροϋντες τους εφεξής κανόνας.'

Τών μεν πολυσυλλάβων λέξεων ουδέποτε έτόνιζον την ληγουσαν,
αλλά πάντοτε την παραλήγουσαν, εάν αυτη ήναι φύσει η θέσει μ,ακρά,
άλλως την προπαραληγουσαν* (οίον, pa^ina, σελις, pagina rum, σε-
λίδων, parentes, γονείς, Iragoedus, τραγωδός)* των δέ δισυλλάβων
πάντοτε την παραλήγουσαν* (οίον, domus, δόμος, οικία)' η δέ λή-
γουσα ουδέποτε έτονίζετο, ουδέ έπίρροιάν τινα είχεν είς τδν τόνον.

Εξαιρέσεις, τών γενικών τούτο^ν κανόνων κάμνουσι τα έκ τοΰ facio,
ποιώ, καί ετέρων λέξεων, ουχί δέ προθέσεων, σύνθετα" επειδή τούτων
τονίζεται άείποτε ή ριζική συλλαβή τοΰ facio, καίτοι βραχεΤα ούσα*
οίον, calefa cit, θερμαίνει.
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Τα εγκλιτικά μόρια qve, ne, ve, ce, προςαρτώμενα είς το τέλος
τών λέξεων, καταβιβάζουσι· τον τόνον τούτων έπι τής προ αυτών συλ-
λαβής, ήτοι τής ληγούσης τής λέξεως, εί και άλλως αύτη δεν είναι
φύσει μακρά' οίον, ila'qve==et ita, καί ούτο), Musa'qve==et Musa*
δτάν δ'μως διά της προσθήκης τοΰ qve σχηματίζηται νέα λέξις, ής τδ
μόριον τοΰτο είναι συνθετικδν, ουχί δε έγκλιτικδν, τότε αύτη τονίζε-
ται κατά τους γενικούς κανόνας" οίον, ίtaqve, δθεν, ute'rqve, έκάτερος.

§. 4. Εκτός τοΰ τόνου διακρίνουσιν οί Ρωμαίοι, ώς καλ οί Ελληνες,
έν τη απαγγελία, τών λέξεων καί τον χρόνον τών συλλαβών" επειδή
άλλαι μεν συλλαβαι είναι μακραί φύσει η θέσει, άλλαι δε βραχεΐαι,
κ,αί τίνες αδιάφοροι η δίχρονοι. Καί μακραί μεν είναι άπα σαι αί δί-
φθογγοι, καί πάντα τά έν τω μέσω λέξεο^ς έκ συγκοπής καί -συνα ι θέ-
σεως προερχόμενα φωνήεντα' οίον, cogo (έκ του coago), αναγκάζω,
malo (έκ τοΰ magevolo), προτιμώ" βραχύ δέ παν φωνήεν, δταν έ-
πη τα ι μ,ετ' αυτό έν τή αύτη λέξει έ'τεοον φωνήεν, καί όταν ύπάρχνι
μεταξύ αυτών τδ γράμμα h* οίον, filiUS, υίδς^ contraho, συναιρώ.

Εξαιρέσεις τών γενικών τούτων κανόνων είσίν αί έξης*

1) Τδ e πρδ τοΰ καταληκτικού i τής γενικής καί δοτικής τής έ κλί-
σεως εΤνα ι μακρόν μόνον δταν προηγήται αυτοΰ ετερον φωνήεν '(οίον,die'i
ήμέοα), ο χι δέ καί δταν προηγήται σύμφο>νον" (οίον, fidei, πίστις).

2) Τό έν διαιρέσει προφερόμενον a τής αρχαίας καταλήξεως τής
γενικής της ά κλίσεως ai: οίον, mensa'i, τράπεζα. >μ

3) Τό i τής είς ius, ληγούσης γενικής τοΰ uni'us, alTus καί τών
λοιπών έν §.10 σημ. β' αναφερομένων λέξείον.

4) Τό a καί e προ τοΰ καταληκτικού i τής κλητικής τών είς illS
ληγόντων κυρίων ονομάτων, της κλίσεως" οίον, Ga'i, Γάϊε, Pom-
pe'i, Πομ.πή'ίε. --

Αί δέ έν τη λατινική ευρισκόμενα», έλληνικαί λέξεις τη ρ ου σι ν άεί-
ποτε τον 'ίδιον χρόνον" ώς πρδς τον τονισμδν δμως υπόκεινται είς
τους η δη ρηθέντας κανόνας τής λατινικής* οίον, aer, άηρ, e'os, ηώς,
herous, ήρώος, Menela/us, Μενέλαος, a'era, αέρα, κλπ.

Συιιλϊ Περι τοΰ χρόνου τών ριζικών συλλαβών και του της λϊΐγου?7ΐς πολυσυλλάβων
κα\ μονοσυλλάβων^ λέξεων βλ. Δ. JT. §.19. «



<5 Γ.....ΜΕΡΟΣ Α. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ν.

:...·..-..'... ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ.

V ΙΙΕΡΙ ΚΛΙΣΕΩΝ.

§. 5. Μέρη του λόγου εχει ή λατινική ο σα και ή ελληνική, πλήν
του άρθρου. Εξ αυτών δέ κλιτά είναι μόνον τά όνόμ,ατα καΐ αϊ αν-
τωνυμία'. και τά ρήματα (βλ. Δ. Γ. §. 24—26)· ών τά μεν ονόματα
διαιρούνται κατά . τήν διάφορον κλίσιν εις πέντε-κλίσεις, τά δέ ρήμα-
τα εις τέσσαρας συζυγίας. Οί αριθμοί είναι δύο, ενικός και πληθυντικός*
αί δέ πτώσεις εξ' επειδή προς ταϊς της ελληνικής εχει ή λατινική,
και άφαιρετικήν. Τα γένη τών ονομάτων τρία, άρσενικόν, θηλυκόν καΐ
ούδέτερον. ■ 4ν

Γινώσκεται δέ τό γένος έκ τής σημασίας και έκ της καταλήξεως.

Ενεκα τής σημασίας Α. Αρσενικά μέν είναι, οιανδήποτε κατάλη<ξιν
και αν έχω σι, 1) πάντα τά ονόματα τών ανδρών, εθνών, και αρσενι-
κών όντων" οίον, vir, άνήρ, scriba, γραφεύς, consul ύπατος, poeta,
ποιητής" 2) τά τών αρσενικών ζώων* ώς, aries, κριός, verres, κά-
προς, taurus, ταΰρος' 3) τά τών ποταμών, μηνών και άνέμ,ων' ώς,
Tiberis, Albis, etesiae, ετησίαι, Februavius, Φεβρουάριος* διότι
τά ονόματα τούτων είναι, κυρίως επίθετα, τά δέ εξυπακουόμενα ου-
σιαστικά αυτών (fluvius, ποταμός, mensis, μήν, venlus, άνεμος),
γένους αρσενικού.

Β', θηλυκά δέ πάντα τά τών γυναικών και θηλυκών ο'ντων ονό-
ματα* οιον, uxor, ή σύζυγος, soror, αδελφή* 'έτι δέ καί τίνων δέν-
δρων και πόλεων ονόματα, και τά τών νήσων και χωρών' επειδή έν
τούτοις, έπιθέτοις κυρίως ούσιν, έξυπακούονται τά θηλ. ουσιαστικά
arbor, δένδρον, urbs, πόλις, insula, νήσος, regio, χώρα.

Γ'. Κοινά δέ τά αποδιδόμενα είς άρρεν και θήλυ" ώς, adolesceos,
νέος, νέα, affTnis, κηδεστής, artifex, τεχνίτης* ετι δέ και τά ζώων
ονόματα τά τό γένος δηλούντα" ώς cancer, καρκίνος, corvux, κόραξ.
Τινά τούτων όμως έχουσι διάφορον κατάληςιν δι' έκάτερον γένος' ώς,
agnus (άρσ.), agna (θηλ.) άονός, cervus, cerva, έλαφος.

Δ'. Ουδέτερα δέ 1) πάντα τά άκλιτα ουσιαστικά' οίον, fas. όσιον,
nefas, άνοσιον' 2) άπα σα ι αί αντί ουσιαστικών τιθέμ.εναι λέξεις, ώς
(τό) scire tuum, ή σή γνώσις* 3) πασα άλλη λέξις ώς πραγμα α-
πλώς θεωρούμενη* ώ;, diu (hoc ipsum din), arx (arx est mono-
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syllabum) καί 4) τά γράμματα του αλφαβήτου, τα όποια ομως εκ-
λαμβάνονται ενίοτε καί ώς θηλυκά ενεκα. τοΰ εξυπακουομένου θηλυ-
κού ουσιαστικού litfera, στο'.χέΐον η γράμμα.

Σ-ημ. Πώς έκ τις καταλτιξεως διακρίνεται το γένος τών ονομάτων Οε'λομεν ειπεί έν
ταΐς κλίσε σι. -ΤΟ/'

§. 6. Αί πτωτικαί καταλήξεις τών πέντε κλίσεων 'έίσίν αύται

Β'. Γ\

Αριθμός ενικός.

Δ .

Κλίσεως Α.

Ονομ. a, (e,as,es)

Γεν. se (es)

Δοτ. ae r

Αιτ. am, (em)

Κλητ. a, (e)

Αφαιρ. a [e)

όνομ. καί)

Κλήτ. f:

ΓένΓ3' · arum

Δοτ.'καί )· ·
is

Αφαιρ.h*:) ■:.·;/:>£<
Αίτ, STv as ;.

Στ,μ. ά. Εκ μόνης· τής τοΰ .ενικού .αριθμού ονομαστικής δεν. γινώ^·
σκομεν εις τίνα τών πέντε κλίσεων ανάγεται έκάστη λέξις' επειδή ή
αύτη κατάληξίς της ονομαστικής είναι κοινή πολλών κλίσεων' οίον,
vj-US είναι κοινή τής β' γ' καί δ' κλίσεως Εύκολώτερον δέ μάνθά-
νομ.εν τοΰτο έκ τής καταλήξεως τής ενικής γενικής' διότι αΰτη δια-
φέρει: σχεδόν είς ολας τάς:κλίσεις. .

Στιμ. β'. Περι τών κ,ατοιλτξεων τών εν τή λατινικτί ελληνικών ονομάτων βλ. Δ. Γ.
·§. 33. σνιμ. γ. καί κατωτέρω είς τάς κλίσεις.

us, er, um us es '
i is us ei
0 i ui, u ei
um em i^im) um, u em -v£
e, er, um ώς ή όνομ. us es
ο e η i u e
Αριθμ,ός  Λ* : ■ ■ πληθυντικός. Λν-Oc :xTvoviJ ,'A (·) Γ ι. 0
i, οΰδ. a es ούδ a ή ia :US, ua es r Y;:: C
orum um τι ium uum erum
is ibus ibusviubus ebiis
osta ώς ή όνομ. ώς ή όνομ es ajfIi

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ.

ΠΡΩΤΙΙ ΚΑΙΣΙΣ.

§. 7. Είς την κλίσιν ταύτην άνάγονται πάντα τά λατινικά ονόματα
τά είς a έν τη ονομαστική καί είς se έν τνί γενική λήγοντα' οίον,



Ο νο μ . καΐ )
Κλητ.
Γεν. και
Αοτ.
Αίτιατ.
Αφαιρ.

ΜΕΡΟΣ Α. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΝ>
Αριθμός ενικός.

| mensa, τράπεζα.

ι·

scriba, γραφεύς

meflssB

mensam
mensa

scribiE

scribam
scriba

Ονομ. και )

)

mensa}

Κλητ.

Γεν. mensarum

Αοτ. και )

( mensis
Αφαιρ. )

Αίτιατ. mensas

Αριθμός πληθυντικός.

scribiB s

•j ι I , ·7 ' I J*. < ·;. ι ίΓ-

scribarum
scribfs V
scribas. ν :

Ούτω κλίνονταιού μόνον τά ουσιαστικά, αλλά και τά έν τή ονομα-
στική είς a λήγοντα έπίθετα και αίμετοχαί θηλυκοϋ γένους* οίον, Ilia-
gna, μ^γάλτ?, picia, πόικίλη, rotuilda raensa, στρογγυλή τράπεζα.

Σημ. ά. ΪΙοινιται και μάλιστα οί αρχαιότερο: σχημ,ατίζουσιν ενίοτε
τήν γενικήν 'ενική ν είς ai άντι ai, λέγοντες magnai, piciai άντι ma-
gnse, pictae. Τό πάλάι όμωςέληγενή αυτή πτώσις είς as ενίοτε" διό
ήλέξις familia, οικογένεια, σύνθετος ρ.ετά τών ονομάτων paterj πα-
τήρ, rnater, μήτηρ, filius, υιός, filia, θυγάτηρ, έχει έν τω ένικώ
αριθμώ γενικήν familias* οίον, paterfamilias, οίκο δεσπό της, γεν.
patrisfamilias* άλλά και ή γενική patrisfamiiiae ευρηται πολλά-
κις* σπανιώτερον δέ h patresfamiliarum.

Σημ. β'. Η γενική πληθυντική τίνων λέξεων καταλήγει παρά ποιη-
ταΐς είςΐΐηι άντι arunr οίον, drachmum άντι dracliumarum, δραχ-
μών" ώσαύτως και τών συνθέτουν λέξεο^ν τών έχουσών τελευταΐον συν-
θετικον μέρος gena (έκ τοϋ gigno, γεννώ) και cola (έκ τοϋ colo,
κατοικώ)" οίον, terrigena, γηγενής, coelicola, ουρανίων* έτι δέ και
τών πατρωνυμικών είς des* οΓον Aeneadum άντι Aeneadarum,
Αίνειαδών' καί τινο>ν ελληνικών εθνικών, ώς Lapithum άντι Lapi-
tharum, Λαπιθών.

Σημ. γ'. Ολίγα τινά ονόματα, ών τά αντίστοιχα αρσενικά κλίνον-
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ται κατά τήν β' κλίσιν, σχηματίζουσιν ενίοτε τήν πληθυντικήν δοτι-
κήν και άφαιρετικήν πτώσινείς abus αντί is, προς διάκρισιν άπο τών
αρσενικών εν ταις αύταϊς πτώσεσιν* οίον, dea, θεά, filia, θυγάτηρ,
aiiima, ψυχή, nata, θυγάτηρ,^avio^)liberta,απελεύθερος, καί τίνα
άλλα ονόματα' (οίον, dis deabusqve omnihus. Κίκ. curn dua-
bus filiabus. Λιβ).

§. 8. Είς τήν κλίσιν ταύτην υπάγονται και ελληνικά τινα ουσια-
στικά καί κύρια ονόματα είς e, as, es (η, ας, ης) λήγοντα έν τη ο-
νομαστική, άπερ κλίνονται ώς εφεξής.

Ον. epitome, επιτομή. Aeneas, Αινείας, anagnostes, αναγνώστης.

Γεν. epiiomes Aenea3 anagnostse

Δοτ. epitomae Aeneai anagnostae

Αιτ. epitomen Aeneam (an) anagnosten (am)

Κλ. epitome Aenea anagnosta

Ao. epitome Aenea- anagnosta (ste).

Σημ. ά. Αλλά τά πλείστα τών είς e ληγόντοιν, καί μάλιστα τά.
τών τεχνών και έπιστημών ονόματα εις ce, δέχονται ώς έπΐ τό πολύ
λατινικάς καταλήξεις' οΓον, musica, μουσική, logica, λογική, γεν.
musicae, logiCfE· τινά δέ κύρια ονόματα σχεδόν πάντοτε* οίον,
Creia, Κρήτη, Helena, Ελένη.

Σημ. β . Τά ελληνικά ονόματα, τά είς as έν τή ονομαστική λήγον-
τα, άποβάλλουσιν τό S παρά τοις άρχαιοτέοοις" όθεν ευρηται Mena,
Μηνάς, Apella, Απελλής, κατά τήν αίολικήν καί όμηρικήν όνομαστι-
κήν νεφεληγερέτα, ίππότα. Τών αυτών δέ ή αιτιατική παρά μεν τοις
συγγραφεϋσι λήγει συνήθους είς am, παρά δέ τοις ποιηταΐς είς an.

Σημ. γ'. Τά είς es κύρια ονόματα και ουσιαστικά σπανίους σχη-
ματίζουσι τήν κλητική ν είς a, συνήθως έχουσιν αυτήν όμοίαν τη ο-
νομαστική, πλήν τών λέξεων, α'ίτινες εγένοντο όλως λατινικαί και ου-
δέποτε ελαβον λατινικόν τύπον* οιον poe'ta.

Σημ.. δ'. Τών είς es ληγόντων κυρίων ονομάτων, άτινα έν τη ελ-
ληνική κλίνονται κατά τήν ά κλίσιν, τινά υπάγονται είς τήν γ' κλί-
σιν· οίον, Aeschines, Αισχίνης, Apelles* έτι δέ τά είς des μή πα-
τρωνυμικά, ώς Aleibiades, Αλκιβιάδης, Euripides, Ευριπίδης, καί
τά βάρβαρα Astyages, Xerxes. Τών αυτών όμως ευρηται ενίοτε ή

2
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αιτιατική και είς en κατά την ά κλίσιν. Αλλα πάλιν κλίνονται καί

κατά τάς δύο ταύτας κλίσεις* ώς Orestes, Ορέστης.

§. 9. ΙΤερΙ τον γένους τών ονομάτων τής χJίσε ως ταύτης.

Πάντα τά είς a λήγοντα ουσιαστικά τής κλίσεοχς ταύτης είναι
γένους θηλυκοΰ. Του κανόνος τούτου εξαιρούνται ώς αρσενικά 1) τά
σημαίνοντα αρσενικά πρόσωπα' οίον, scriba, γραφεύς, nauta, ναύ-
της, collega, εταίρος, aurlga, ηνίοχος, advena, έπηλυς* 2) τά
τών ποταμών όνόμ,ατα, τά είς a λήγοντα κατά τον § 5. II πόλις
Hadria, Αδρία, είναι θηλυκου γένους" ό ομώνυμος δμο^ς ταύτης κόλ-
πος Hadria, Αδρίας η άδριατικόν πέλαγος, καί πάντα τά είς es καί
as έν τη ονομαστική λήγοντα,είναι αρσενικά' τά δε είς e είναι πάντα
θηλυκά, ώς καί έν τη ελληνική.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΠΕΜΠΤΟΝ.

ΔΕΪΤΕΡΑ ΚΛΙΣΙΣ.

§. 10. ΕΙς την κλίσιν ταύτην υπάγονται τά είς US αρσενικά και
τά είς um ουδέτερα, τά την γενικήν είς i σχηματίζοντα" έτι δέ καί
τινα τών είς er ληγόντων, ών ή γενική λήγει πάντοτε εις i" πάντα
δέ κλίνονται κατά τά εφεξής παραδείγματα.

Αριθμός ενικός.

Ονομ. dominus, δεσπότης, signum, σημέΐον. puer, παις.

Γεν. domim signi pueri

Δοτ. domino signo puero

Αίτ. dominum signum puerum

Κλ. domine signum puer

Αφ. domino sigoo puero

'Αριθμός πληθυντικός,

όνομ. καί Κλ. dominl signa pueri

Γεν. domin5rum signorum puerorum

Δοτ. καί Αφ. dominfs signis pueris

Αίτ. dominos signa pueros

Ο'ύτω κλίνονται καί τά είς US καί er λήγοντα αρσενικά έπίθετα,
καί τά είς lim ουδέτερα* οίον bonilS, αγαθός, miser, άθλιος, bo-
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num, αγαθόν, miserum, άθλιον, dominus boims, signum ma-
gnum, puer miscr.

Κατά το puer κλίνεται καί το μοναδικόν vir, άνήρ, γεν. viri,
δοτ. viro, καί έξης όμαλώς* ώσαύτίύς καί τά έξ αύτοΰ σύνθετα, οίον
triunmr, καί τό έθνικόν Trivir* έτι δέ καί τό έπίθετον satur,
πλήρης, γεν. saturi, δοτ. satiiro κτλ.

Τών είς er ληγόντων τά πλείστα τηροϋσι τό e μόνον είς τήν ό-
νομαστικήν καί κλητικήν, είς δέ τάς λοιπάς πτώσεις αποβάλλουσιν
αυτό* οίον, όν. ager, αγρός, γεν. agri, δοτ. agro, όνομ. πληθ. agri,
γεν. agrorum· liber, βιβλίον, libri, libro, κτλ. Τίνα δέ τούτων
τηροϋσι τό e και είς τάς πλαγίας πτώσεις λέγει ή Δ. Γ. §. 37.

Σημ.. ά. Τά είς 1US καί lum έν τή ονομαστική λήγοντα σχημα-
τίζουσι τήν γενικήν είς ii. Τό πάλαι όμο^ς τά ουσιαστικά έκ τούτων,
ουχί δέ και τά επίθετα, είχον είς τήν γενικήν £ν μόνον ί\ οίον Αρ-
pius, ό Αππιος, γεν. Appi, ingenium, πνεύμα, γεν. inge'ni, con-
Silium, βουλή, γεν. COnsi'li. (0 τόνος τούτων, καίτοι τρισυλλά-
βων, τηρείται ε'ις τήν παραλήγουσαν παρά τον κανόνα [βλ. §. 3],
άν και αυτη ή να ι βραχεία).

Σημ. β'. Τήν γενικήν ένικήν είς 1US και τήν δοτικήν είς i σχη-
ματίζουσι καθ' όλα τά γένη τά έξης επίθετα καί άντωνυμίαι, ών τό
μεν άρσενικόν και ούδέτερον σχηματίζουσι τάς λοιπας πτώσεις κατά
τήν κλίσιν ταύτην, το δέ θηλυκόν κατά τήν πρώτην" οίον,

Ονομ.. unus, una, unuin, είς.

Γεν. uruus ) Χ ^ ,

( και οια τα τρια γένη.

Δοτ. uni ) r 1

Αίτ. unum, unam, unum,
A<p. nno, una, uno*

ό πληθυντικός αριθμός σχηματίζεται όμαλώς. Κατά τό παράδειγμα
τούτο κλίνονται και τά έξης' solus (sola,Solum), μόνος,toius(a,um),
ολος, nullus (a,un),ουδείς, alius (a/ud) άλλος, alter (altera. alte-
rum), έτερος, uier, (utra, utrum), πότερος, neuter, ουδέτερος, καίτά
σύνθετα τοϋ uter (uterqve, έκάτερος, utercumqve, uterlibet, uter-
"vis, alteruter, όποτεροςοϋν, όποτεροςδήποτε). Η παραλήγουσα όμως
της ενικής γενικής τούτων (ius) ευρηται ενίοτε παρά ποιηταϊς μέ.
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βραχύ ί, καί προ πάντων ή τής λέξεως alterfus. (βλ. Δ. Γ. §. 37
σημ. β').

Σημ. γ'. Τά ε!ς ius (ή jus) κύρια ονόματα σ^ηματίζουσι την
κλητικών είς απλούν i, ούχί δέ είς ie η je' οίον, Mercuri, Gai.
Τούτοις ήκολούθησαν καί τά filias, υιός, genius, δαίμων, meus,
έμός, καί τό έπίθετον Feretrius, ών ή κλητική είναι fili, geni, mi.
Τών πλείστων δμως προςηγορικών καί επιθέτων είς ius (ώς τού gla-
dius, ξίφος, egregius, εξαίρετος) ή κλητική είναι άχρηστος. Η δέ
λέξις deus εχει την κλητικήν πάντοτε όμοίαν τη ονομαστική. Τά δέ
ελληνικά κύρια ονόματα καί επίθετα είς ίus(vi e'us, ειος)σχηματίζουσι
την κλητικήν κανονικώς' οίον, Cyilthie, AiTe, από τής ονομαστικής
Cynthius, Κύνθιος, Arlus, Αρειος.

Σημ. δ'. Η γενική πληθυντική τών εξής ονομάτων καταλήγει ε-
νίοτε είς UEQ αντί 5rum' 1) ή τών νομ,ισμάτων, μ.έτρων καί σταθ-
μών' οίον liummum, serstertium, denarium, talentum, modium,
medimnum (άπο τών ονομαστικών liummus, νόμισμα, sertertius,
denarius κτλ.), καί μάλιστα όταν ήναι συνημμένα μετά τής λέξεως
milia, χιλιάδες (οίον, duo milia nummum, decem milia talentum)·
2) ή τών αριθμητικών seni, άνά εξ, deni, άνά δέκα,κτλ.,γεν. senum,
denum* 3) ή τών liberi, τέκνα, deus, θεός, γεν. liberum, deum,
καί παρά ποιηταΐς virum άντί virorum. (πρβ. Δ. Γ. §. 37. σ. δ'.)

Σημ. έ. Η λέξις deus, εχει διττήν όνομαστικήν καί δοτικήν πλη-
θυντικήν, dei καί dii, deis καί diis, (καί συννιρημένως di, dis) γεν.
πληθυντική ν deorum καί deum.

§. 11. 'ΈΛΛηηχά ονόματα. Πόλεων καί νήσων ονόματα καί τινα
προσηγορικά τηρούσιν ενίοτε την έλληνικήν κατάληξιν OS και ΟΠ έν
τη ένικΫί ονομαστική καί αιτιατική* οίον, Delos, Δήλος, Deion,
scorpios, Pelion. Ενίοτε δέ, άλλά λίαν σπανίως, ευρίσκονται καί
τινα καταλήγοντα είς ce (οι) έν τη πληθυν. ονομαστική (ώς Cane-
phoroe, Κανηφόροι), καί είς οη. έν τν| γενική (ώς libri Georgicon,
βίβλοι Γεωργικών).

Σημ. Τά είς ρος λήγοντα καί προ τούτου σύμφωνον έχοντα ελ-
ληνικά κύρια ονόματα λήγουσιν είς er έν τνί λατινική' οίον, Alexail-
der, Antipater, γεν. Alexandri, Antipalri. Τά δέ ^.ατά τήν β'
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άττικήν κλίσιν κλινόμενα ή δέχονται δλως λατινικάς καταλήξεις (ώς
Tyndareus, άντι Tyndareos, άπό τοϋ έλλτ,ν. τύπου Τυνδάρεως), ή
τηροϋσι μόνον εις τινας πτώσεις τάς έλληνικάς καταλήξεις* (ώς, όν.
Athos, α'ιτ. Atiioa* άλλα τό ό'νομα τοΰτο κλίνεται και κατά τήν γ'
λατίνικήν κλίσιν' όνομ. Atlio, γεν AthOnis). Τά δέ είς ευς, γεν. εως,
κλίνονται ή κατά τήν β' ταύτην κλίσιν (οίον" Orpheus, γεν. Orphei
και συνηρημένως Orphei, δοτ. Orpheo κτλ.), ή κατά τήν γ' τής
ελληνικής* οίον, Orplieus [δισύλλαβον], γεν. Orpheos, δοτ. Orphei
και συντηρημένους Orphei,.aiT. Orphea, κλητ. Orpheu. Τά ονόμα-
τα Achilles και UlixeS κλίνονται κατά τήν γ κλίσιν, μόνον τήν
γενικήν σχημ,ατίζουσιν Achillei, Ulixei, ώς άπό τών ονομαστικών
Achilleus, Ulixeus.

§. 12. Περί γένους τών. τής χΛίσεως ταύτης ονομάτων.

Τά είς US (os) καί Γ έν τή ονομαστική λήγοντα είναι γένους αρ-
σενικού, τα δέ είς um (on) ουδετέρου.

Τών είς US θηλυκά μεν είναι 1) τά alvus, κοιλία, colus, ήλα-"
κάτη, liumus, γ-η, χώμα, vannus, λικμός* 2) τά πόλεων καί νή-
σων ονόματα, όσα έν τ ν) ελληνική είναι θηλυκά' 3) πάντα τά τών
δένδρων καί τινα θάμνων ονόματα* 4) τά έκ τής έλληνικής θηλυκά,
καί τά τών πλείστων πολυτίμο>ν λίθων, περί ών βλ. Δ. Γ. 39.
Ουδέτερα δέ τό vivus, δηλητήριον, vulgus, δγΧο; (σπανίως άρσε-
νικόν), pelagus, πέλαγος.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΕΚΤΟΝ.

ΤΡΙΤΗ ΚΑ1ΣΙΣ.

§. 13. Είς τήν κλίσιν ταύτην άνάγονται τά έν τή ονομαστική είς
a, e, i, Ο, c, 1, n, r, s, t, x; καί έν τη γενική είς is λήγοντα* ών τά
μέν είναι ίσοσύλλαβα, τά δέ περιττοσύλλαβα. Επειδή δέ τό τελικόν
τής ονομαστικής γράμμα είναι διάφορον, ώσαύτως καί τό προ τής
καταλήξεοις τής γενικής καί ή παραλήγουσα αυτής, μανθάνομεν εύ-
κολώτερον διά τής άσκήσεως ή διά κανόνων νά σχηματίζωμεν τήν γε-
νικήν και νά κλίνωμ.εν τά ονόματα τής κλίσεως ταύτης (βλ Δ.Γ.§.41).
Τά εφεξής παραδείγματα καθοδηγοϋσιν είς τοΰτο όσον οίον τε ίκανώς.
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'Αριθμός ενικός.
Ον. και Κλ. avis, όρνις, csedes, φόνος,

Γεν.
Δοτ.
Αιτ.
Αφ.

avi s,

avi

avem

ave καί avi",

Ccedis
csedi
ciedeni
csede

. 'Αριθμός πληθυντικός.

Ον. Αιτ. )

x { a ves

και Ιίλ. J

Γίν. avium

Δοτ. και Αφ. avibus

'Αριθμός ενικός.
Ον. και Κλ. pater, πατήο,
Γεν. pairis

Δοτ. patri

Αιτ. patrem

Αφ. patre

'Αριθμός πληθυντικός.

Ον. Αιτ. )
και Κλ. )

Γεν. patruin niarium

Δοτ. και Αφ. patribus. maribus.

'Αριθμός ενικός.
Ον. και Κλ. urbs, πόλις, aetas, ηλικία, mos, εθ?ος, lac, γάλα.
Γεν» urbis aelatis moris, lactis

Δοτ. urbi aetati mori

Αίτ. urbem aetatem morem

Αφ. urbe aetate more

'Αριθμός πληθυντικός.

Ον. Αίτ. ) ,

' urbes

patres

caedes

csedium
caedibus.

mare, θάλασσα.

maris

niari

mare

inari

maria

lacti

lac

lacte

aelales

■mores

και Κλ. )

Γεν. urbium aetatum morum

Δοτ. και Αφ. urbibus aetatibns moribus

άχρηστος ο
πληθυντικός.
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Αριθμός ενικός.

Ον. και Κλ. consul, ύπατος, judex, δικαστής, ΠιϊΙβΒ,ς-ρατιώτης.
Γεν. consulis judicis

Δοτ. consuli judici

Αίτ. consulem judicem

Αφ. consule judice

Αριθμός πληθυντικός,
consules

Ον. Αίτ.
και Κλ.
Γεν.

)

)

judices

consulum judicum
Δοτ. και Αφ. consulibus judicibus
'Αριθμός ενικός.

Ον. και Κλ sermo, λόγος, virtus, αρετή,

Γεν. sermonis virtutis

Δοτ. sermoni virtuti

Αίτ. sermonem virtutem

Ao. sermone virtute

t

'Αριθμός πληθυντικός,
virtutes

Ον. Αίτ.
καί Κλ.
Γεν.

)

)

sermones

militis
militi
militem
milite

m ilites

milituin
militibus.

radix, ρίζα.

radfcis

radici

radicem

radice

radices

sermonum virlutum radicum
Δοτ. καί Αφ. sermouibus. virtutibus. radicibus.

'Αριθμός ενικός.

Ον. καί Κλ. poema, ποίημα, corpus, σώμα,

Γεν- *
Δοτ.
Αίτ.
Αφ.

Ον. Αίτ.
καί Κλ.
Γεν.

poematis
poemati
poema
poemate

corporis
corpori
corpus
corpore

'Αριθμός πληθυντικός.

poemata corpora

poematum corporum

Δοτ και Αφ. poematibus. corporibus.

anser

anseris

anseri

anserem

ansere

anseres

anseruin
anseribus.
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'Αριθμός ενικός.

Ον. καί Κλ. nomen, animal exemplar
Γεν. nomirns animalis exemplaris
Δοτ, nomini animali exemplari
Αίτ. nomen animal exemplar
Α©. nomine  Αριθμός animali πληθυντικός. exemplari
Ον. καί Αίτ- Κ λ. j nomiaa animalia exemplaria
Γεν. uomiiiiim animalium exemplarium
Δοτ . και Α φ. nominibus. animalibus. exempiaribus.
Κατά τά παραδείγματα ταύτ α κλίνονται καί τά έπίθετα τής κ,λί-

σεως ταύτης' οίον, κατά τό avis τό άρσενικόν καί θηλυκόν έπίθετον.
gravis, βαρύς, καί κατά τό mare τό ούδέτερον grave* κατά τό
radix τό μονοκατάληκτον έπίθετον felix, ευτυχής, βλ. §. 27.

§. 14. Παρατηρήσεις περί τίνων χτωσεων της χΛίσεως ταύτης.

Η ένική γενική ελληνικών καί άλλων μη λατινικών κυρίων ονομά-
των είς es ίσοσυλλάβων καταλήγει πολλάκις παρά τοις άρχχιοτέροις
(οίον τω Κικέρωνι) είς απλούν i άντί is· οίον' Arisloleli, Isocrati,
Nicocli, Achilli, Ulixi, Οδυσσεύς, (πρβ. §. S. σημ. δ'.)

Η αιτιατική τίνων ίσοσυλλάβων, είς is την όνομαστικήν έχόντων,
καταλήγει είς im άντί em' ώς ή τών amussis, στάθμη, buris,
ουρά τού αρότρου, sitis, δίψα, tussis, βήξ, vis, δύναμις, καί ή τών
ποταμών καί πόλεων Hispalis, Tiberis, Liger. Συνήθως δέ καί
ή τών febris, πυρετός, puppis, πρύμνη, restis, σχοινίον, turris,
πύργος, securis, πέλεκυς. Σπανίως ή τών clavis, κλείς, messis,
άμητός, θέρος, navis, πλοΐον. Καί τίνων ελληνικών ονομάτων είς
is καταλήγει ή αιτιατική ώσαύτως είς im, η είς in έλληνικώς* οίον,
poesim καί poesin.

Η άφαιρετική λήγει συνήθως είς β' τινών όμως λέξεων είς ι, καί
άλλων είς e καί ι.

Α) Είς i την άφαιρετικήν σχηματίζουσι 1) τά έχοντα την αίτια-
τικήν είς im μόνον' ώς, siti, Tiberi, poesi* 2) πάντα τά ουδέτερα
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είς e, al, ar (γεν. aris) εν ττί ονομαστική λήγοντα' οίον, rnari (καί
niare ενίοτε ίϊ αρά ποιηταϊς), sinapi, auimali, calcari, άπό τών ο-
νομαστικών mare, θάλασσα, sinapi, σίναπι, animal, ζώον, calcar,
κέντρον' 3) τά δικατάληκτα καί τρικατάληκτα επίθετα είς is καί
e, ή er, is, e; οίον, facilis, εύκολος, acer, οξύς, άφ. facili, acri.
Ωσαύτως ώς επί τό πολύ καί τά είς 1S ουσιαστικά, τά όποια τό κατ*
άρχάς ήσαν επίθετα', οίον, familiaris, οικείος, natalis, γενέθλια, άφ.
familiari, natali.

B^) Είς e και i καταλήγουσιν έν τη αφαιρετική 1) τά τήν αίτια-
τικήν είς βϊΐ καί im σχηματίζοντα" οίον, puppi καί puppe· (τό δέ
restis έχει άείποτε άφαιρ. resle, καί τό securis μόνον securi)· 2)
τά μ,ονοκατάληκτα έπίθετα καί αί μετοχαι συνηθέστερον είς i ή είς
e* οίον, prudeiiti καί prudente, iuerti καί inerte, άπό τών ονομα-
στικών prudens, συνετός, καί iners, άργός· 3) τά δέ συγκριτικά
συνηθέστερον είς e ή είς ί* οίον, majore καί majori, άπό τής ονο-
μαστικής major, μ,είζων. Πρβ. Α. Γ. §. 42.

11 πληθυντική ονομαστική καί αιτιατική τών ουδετέρων λήγει συ-
νήθους είς a. Τά ουδέτερα ουσιαστικά όμως, τά είς e, al καί ar (γεν.
aris) έν τή ονομαστική λήγοντα, τά έπίθετα (όχι δέ τά συγκριτικά)
καί αί μετοχαι σχηματίζουσιν είς ia τήν πτώσιν ταύτην τοϋ ουδετέρου'
οίον, inaria, animalia, calcaria, elegantia, inertia, animantia^o
τών ονομαστικών marc, θάλασσα, anirnal, ζώον, calcar, κέντρον,
elegans, κομψός, iners, άργός, animans, έμψυχος. Μόνον το vetus,
παλαιός, έν τώ ούδετέρω γένει εχει όνομαστικήν πληθ. vetera.

Τών εφεξής ονομάτων ή πληθυντική γενική καταλήγει όχι είς um,
άλλ' είς ium 1) τών ίσοσυλλάβιον είς es καί is· ώς, sedes, οικία,
γενική πλνιθ. aidium, crinis, crinium, κόμη' (πλήν ολίγων τινών,
ώς ambages, έλιγμ,οί, cauis, κύων, juvenis, νέσς, κ. ά)' 2) τών
λέξεων imber, ύετός, γεν. imbrium, linter, σκάφος, venier, κοι-
λία, uter, άσκός, καί caro, γεν. carnium, κοέας* 3) τών είς s καί
Χ μονοσυλλάβων, προηγουμένου συμφώνου" οίον, mons, γεν. montium,
ορος, arx, γεν. arcium, άκρόπολις. Καί τών μονοσυλλάβου as (γεν.
έν. assis), άσσάριον, lis, ερις, mas, άρδην, nnis, μϋς, OS (γεν. έν.
ossis), ός-οϋν, faux, φάρυγξ, nox, νύξ, yi^, (όν. πληθ. vires, γεν.
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virium), δυναμις, καί ενίοτε fraus, απάτη* 4) τών είς ns καί TS πο-
λυσυλλάβων' ώς, ciiens, γεν. πληθ. ciientium, πελάτης, cobors,
γεν. cohortium, λόχος' 5) τών ουδετέρων ουσιαστικών είς e, al καί
ar (γεν. aris) καί τών επιθέτουν καί μετοχών, οσων είναι εύχρηστος
ό τοΰ ουδετέρου πληθ. αριθμός (βλ. Δ. Γ. §. 44. ς-', σημ.)* οίον άπδ
τών mare, animal, calcar, γεν. πλ. marium, animalium, cal-
carium, καί από τών acer, σφοδρός, facilis, εύκολος, felix, ευτυ-
χής, elegans, iners, locuples, πλούσιος, γεν. πλ. acrium, facili-
um, feJicium, elegantium, inertium, locupletium. Τά δέ είς ns
επίθετα εχουσιν ενίοτε um άντί iuni' οίον, sapiens, σοφός, γεν. sa-
pienlum* 6) τών είς is καί as εθνικών' ώς Qviris, Qviritium, Ar-
pfnas, Arpinatium* καί τά δύο πληθυντικά Penates, πατρώοι θεοί,
καί Oplimates, άριστοκράται. Τά δέ τών ρωμαϊκών εορτών ονόματα
είς alia λήγοντα καί έν τω πληθυντικώ μόνον εύχρηστα δντα, 'έχουσι
την γεν. πληθυντικήν είς ium καί iorum κατά την β' κλίσιν* οίον,
Bacchanalia, Bacchanalium. καί Baccbanaliorum, Διονύσια.

Η δοτική καί αφαιρετική ελληνικών λέξεων εις ma λήγει συνή-
θως είς is άντί ibus* οίον, poematis άντί poeinatibus, από της
ονομαστικής poema, ποίημα.

0 αιτιατική τών την γενικήν πληθυντικήν είς ilim έχόντων αρσε-
νικών καί θηλυκών λήγει παρά τοϊς άρχαιοτέροις είς es καί συνηθέ-
στερον είς is- οίον, classis, στόλος, omnis, πας, (γεν. πληθυν. clas-
sium, omnium), αίτ. classes, omnes (οπεο έγράφετο καί clas-
seis, oraneis καί συνηρημένως) classfs, omms.

Η λέξις bos, βοΰς, (γεν. έν. bovis) εχει γεν. πληθυντικήν boum
δοτ. καί ά<ραΐρ bobus καί bublis* ή δέ SUS, Ος, δοτ. καί άφ. πληθ*
silibus καί συνηρημένως subus.

Σπα. Περί άλλων άνωρ,άλων ονομάτων τις κλίσεως ταύτας εσται λό·γος έν §. 23.
Εξαιρέσεις τινάς τών κανόνων τούτων καί τινα άλλα μοναδικά βλ. έν ττί Α.Γ.§.42—46.

§. 15. Περί σχηματισμού τών έν τΐ\ κΜσει ταύτη iJJ. όνοιιάτων.

Τά κύρια ονόματα, ά'τινα έν τή ελληνική εχουσι τήν έν. όνομα-
στικήν είς ων (γεν. ωνος καί ονος), λατινιστί σχηματίζουσι τήν όνο-
μαστικήν συνήθως είς θ" οίον, Plato, Πλάτων, Zeno, Ζήνο^ν, Dio,
Δίων, Agamemno, Αγαμέμνων, γεν. Platonis, Zenonis, Dionis,
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Agamemnonis. Τινές όμως συγγράφεις (ώς ό Κορνήλιος Νέπο^ς) τη-
ροϋσι τήν ελληνική ν κατάληξιν ο π* οίον, Dion, Conon, καί μάλι-
στα τών γεο>γραφικών όνομάτο^ν, ώς Babylon, Lacedaemon. Τά
δέ είς ων (γεν. ωντος, ontis) λήγουσιν ώς επί τό πολύ εις ΟΠ* ώς,
Xenopbon, Ξενοφών, γεν Xenophontis.

Τήν γενικήν τών είς ις, ας καί υς (γεν. ιδος, αδος καί υος) σχη-
μ,ατίζουσιν οί ποιηται όχι σπανίως είς OS κατά μίμησιν τής έλληνικής*
οίον, Thelis, θέτις, γεν. Tlaetidos, Pallas, Παλλάς, γεν. Pallados,
Tetbys, Τηθύς, γεν. Tetbyos* ετι δέ καί κυρίων ονομάτων εις ευς*
ώς Peleus, Πη7.εύς, γεν. Peleos. Καί τών είς sis (σις) ευρηται ένίοτε
ή γενική είς eos· ώς, poesis, ποίησις, γεν. poeseos. Τά δέ γυναι-
κών ονόματα είς Ο (ω) εχουσιν ώς επί τό πολύ τήν γενικήν είς US
(ους) (Sappho, Σαπφώ, γεν. Sappbus)· τήν δέ δοτικήν καί αίτιατι-
κήν και άφαιρετικήν είς θ άπλοϋν (Sappbo = Σαπφώ καί ΣαπφοΤ)'
οί δέ λατινικοί τύποι τών πτώσεων τούτων (Sapphoai, Sappho-
nem, Sapphone) είναι σπάνιοι.

Οί ποιηται καί τίνες συγγραφείς μεταχειρίζονται ένίοτε καί τήν
έλλ κατάληξιν τής αιτιατικής είς α* είς τον πεζόν όμως λόγον μό-
νον είς κύρια ονόματα' οίον, Agamemnona, Babyl5na, Periclea,
Troezena, Pana. Τά δέ aer, αήρ, καί aether, αίθήρ, έχουσι καί
έν τω πεζώ λόγω σχεδόν πάντοτε aera, aethera. Τα είς is, (γεν.
is) σχηματίζουσι τήν αίτιατικήν είς im καί ΙΕΓ ώς poesim, καί
poesin, Cbarybdim καί Cbarybdin· τά δέ είς is (γεν. idis), τά ό-
ποΐα^έν τή ελληνική έχουσι τήν αίτιατικήν είς ιν καί ιδα, σχηματί-
ζουσι^τήν αυτήν είς im (in) καί σπανίως είς idem (ida)* οιον, Pa-
ris, αίτ. Parim, Parin καί Paridem* τά δέ είς tis έχουσι καί τούς
δύο τύπους· ώς Plithiotis, Phthiotim (ή tin) καί Phlhiotidem(ida).
Τά έν τή ελληνική είς ιδα τήν αίτιατικήν σχηματίζοντα Ιχουσιν έν
τή λατινική idem (καί ida)· οιον, lyrannis, αίτ. tyranmdem καί
tyrannida* ούτω καί τά πατρωνυμικά" ώς, Aeneis, Aeneidem καί
Aeneida, Αίνειάς.

Τά είς es (γεν. is) καί έν τή ελληνική κατά τήν ά κλίσιν κλινό-
κλινόμενα έχουσι τήν αίτιατικήν είς em καί ίιΐ* οίον, Aeschineiia',
Mithridaten. t ·,ν. ·· -·
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Τά είς is, ys, eus τηρούσι καί έν τη λατινική ιόν ελληνικό ν τύ-
πον τής κλητικής' οίον, Pliylli, Alexi, Coty, Orpheu· τά δέ είς is
(γεν. idos) εχουσι πολλάκις τήν κλητικήν όμοίαν τΫι ονομαστική"
οίον, όνομ. καί κλ. Tbais. Τών είς es κυρίων ονομάτων ή κλητική
καταλήγει είς es καί β" οίον, Carneades καί Carneade, Chremes
καί Chreme.

Η ελληνική κατάληξις τής γενικής πληθυντικής ευρηται μόνον είς
ονόματα συγγραμμάτων' οίον, \ibri Metamorphoseon. Η δέ τής
δοτικής ελληνική κατάληξις είς si καί sin ευρηται ένίοτε παρά ποιηταΐς
είς θηλυκά ονόματα, είς as καί is έν τή έν. όνομαστικνί λήγοντα'
οίον, Troasin, Cbarisin, από τής έν. ονομαστικής Troas, Cbaris,
πληθ. όν. Troades, Charites. Καί έν τή αιτιατική τηρείται ένίοτε
ή έλληνική κατάληξις ας' οίον, Aethiopas, pyramidas, ήτις ευρηται
καί είς βάρβαρα έθνικά ονόματα- οίον, Allobrogas, Lingonas, άπο
τής ενικής ονομαστικής Allobrox, Lingon.

Σημ.. Τΐλείω ττερι τούτων βλ. εν ττί Δ. Γ. 4ο—

§. 16. Περί τον γένους τών ονομάτων τής τρίτης χΛίσεως.

Τό γένος τών είς την κλίσιν ταύτην υπαγομένων όνομάτ&>ν μαν-
θάνεται μάλλον διά τής άσκήσεως ή διά κανόνων, διότι ούτοι υπό-
κεινται είς πολλάς εξαιρέσεις (βλ. Α. Γ. 41). Τά γενικώτερα όμως
περί τούτου είναι τά έξης.

Α) Αρσενικού γένους είναι τά λήγοντα είς Ο, ΟΓ, 0S καί er, καί
τά είς es περιττόσύλαβα, καί μάλιστα τά είς es (γεν. llis)" οίον,
sermo, λόγος, error, πλάνη, sudor, ίδρώς, flos, άνθος, mos, εθος,
venter, κοιλία, stipes (γεν. stipitis), στέλεχος.

Εξαιρέσεις. Τών είς Ο θηλυκά είναι τά είς do και go καί τά είς
io λήγοντα' ώς, consveludo, συνήθεια, formido, φόβος, natio, έ-
θνος* έτι δέ τό caro, κρέας. Αλλά τών είς do πάλιν αρσενικά είναι
τό eardo, στρόοιγξ, καί ordo, τάξις* τών δε εις go, τά ligo (li-
gonis), σκαλίς, margo (lnis), άκρα, και τών είς ίο πάντα τά ονό-
ματα, τά πράγματα υλικά ουχί δε ιδέας ή ενεργείας σημαίνοντα. Η
λέξις cupido, εφεσιν η επι θυμίαν σημ,αίνουσα, είναι θηλυκού γένους,
άρσδνικοϋ δέ δταν σημαίνη τον θεόν Ερωτα.
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Τών είς ΟΓ ουδετέρου γένους είναι τά ador (oris), ζέα, aeqvor
(oris), πέλαγος, cor, καρδία, καί marmor, μάρμαρον. Τών είς 0S
είναι θηλυκά μέν τά cos, άκόνη, dos, προίξ, ουδέτερα δέ τά os (γεν.
ossis), όστοϋν καί OS (γεν. oris), στόμα.

Τών είς er πολλά είναι ουδετέρου γένους* οίον τά cadaver, πτώ-
μα, iler, οδός, πορεία, uber, μαστός, ver, έαο, verber (ου ό πληθ.
συνηθέστερος, verbera, μαστιγώσεις), καί τινα <ρυτών ονόματα* ώς,
cicer (eris), έρέβινθος, papaver, μήκων, piper, πέπερι.

Τών είς es θηλυκά είναι τά merges (ltis), δέσμη σταχυών, seges
(etis), σπορά, merces (edis),μισθός, quies (etis), ησυχία, καί τά εξ
αυτου σύνθετα, ώς reqvies, καί τό πληθυντικόν compedes, πέδη,
δεσμά* τό δέ ais (γεν. ieris), χαλκός, είναι ουδέτερον.

Β') Θηλυκοϋ γένους είναι τά είς as, is, aus καί Χ, τά εις es ίσο-
σύλλαβα καί τάείς S προηγουμένου συμφώνου'οίον, auctoritas (atis),
κύρος, navis, ναΰς, laus (γεν. laudis), έπαινος, pax (γεν. pacis),
ειρήνη, radix (icis), ρίζα, caedes, φόνος, arx (arcis), ακρόπολις,
pars ^v.partis), μέρος, hiems (γεν. biemis), χειμών.

Εξαιρέσεις. Τών είς as άρσενικόν μέν είναι τό as (γεν. assis),
άσσάριον (νόμισμα Ρωμαϊκόν), καί τά έξ αύτοϋ σύνθετα, ουδέτερον δέ
τό vas (γεν. vasis), άγγεΐον, και τά άκλιτα fas, οσιον, nefas, άνόσιον.

Τών είς is αρσενικά είναι τά amnis, ποταμός, axis, άξο^ν, cinis
(eris), τέφρα, colis, λόφος, crinis, κόμη, ensis, ξίφος, ignis, πΰο,
lapis, λίθος, mensis, μην, (καί τά τών μηνών ονόματα είς ίβ,ώς έπίθετα
τοϋ mensis* οίον, SextXlis, Αύγους-ος, ApiTlis, κτλ), orbis, κύκλος,
panis,άρτος, piscis, ιχθύς, pulvis, κόνις, sangvis, αίμα, καί άλλα τινά.

Τών είς ex τά πλείστα είναι αρσενικά* άλλά καί τούτων πάλιν
θηλυκά είναι τά lex (γεν. legis), νόμος, nex (liecis), φόνος, SU-
pellex (supellectiiis), σκεύη, καί τό fcex, τρυγία* τών είς 1Χ αρ-
σενικά είναι τά calix, κύλιξ, ποτήριον, fornix, άψίς, καμάρα.

Τών είς S μετά προηγουμένου συμ,φώνου άρσενικα είναι τά fons
(fontis), πηγή, mons (montis), ό'ρος, pons (pontis), γέφυρα, dens
(dentis), οδούς* καί τινα έπίθετα μέν ποτε, άλλ' εφεξής ώς ουσια-
στικά έν χρήσει όντα' ώς τά confluens (entis), συρροή ποταμών,
torrens, χείμαρρος, (ών τό έξυπακουόμενον ούσιαστικόν είναι amnis,
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ποταμός), oriens, ανατολή, OCCideDS, δύσις (έν οίς-εξυπακούεται τό

ούσιαστικόν sol, ήλιος), κυρίως ανατέλλων, δύων, τουτέστιν ήλιος.

Γ', Ουδετέρου γένους είναι τά είς a, e, c, 1, n, t, ar, ur καί us*
οίον, poema, ποίημα, rnare, θάλασσα, lac (lactis), γάλα, animal,
ζώον, mel (γεν. raellis), μέλι, flumen (inis), ρεΰμ,α, caput^iYis),
(κεφαλή, calcar (aris), κέντρον, falgur (uris), αστραπή, opus (γεν.
operis), έργον, tempus (oris), χρόνος.

Εξαιρέσεις. Τών είς I, Π, Γ, αρσενικά είναι τά sol (γεν. solis),
ήλιος, sal (salis), άλας, καί mugil, είδος Ιχθύος, pecten (inis),
κτείς, χτένι, ren, (renis), νεφρός, furfur (uris), πίτυρον, turtur,
τρύγων, vultur, γυψ καί fur, κλέπτης, ενεκα τής σημασίας κατά
τον § 5.

Τών δέ είς US θηλυκά είναι πάντα τά δισύλλαβα και πολυσύλ-
λαβα, τά τηροϋντα τό U είς τάς πλαγίας πτώσεις' οίον, juventus
(utis), νεότης, virtus (fitis), άοετή, palus (udis), τέλμα, καί pe-
CUS (pecudis), πρόβατον. Τά μ.ονοσύλλαβα όμοίς είναι ουδέ-
τερα' ώς τό jus (juris), δίκαιον, καί τά τρέποντα τό U είς τάς
πλαγίας πτώσεις' ώς, pecus (pecoris), κτήνη· τό δε Venus (γεν.
veneris), χάρις (ούσιαστ.) καί Αφροδίτη (κύριον όνομα) είναι θηλυ-
κόν" τά δέ lepus (oris), λαγώς, nms (muris), μϋς, αρσενικά* θη-
λυκά δέ τά grus (γεν. gruis), γερανός, καί sus (suis), υς.

Πάντα τά ελληνικά ονόματα, τά κατά τήν κλίσιν ταύτην κλνΐνό-
μενα, οιανδήποτε κατάληξιν καί αν έχωσι, τηρουσι τό γένος, δπερ
εχουσι καί έν τή ελληνική.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΕΒΑΟΜΟΝ.
ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙΣΙΣ.
§. 17. Τά μέν τής κλίσεως ταύτης αρσενικά ονόματα καί τά ολί-
γα θηλυκά λήγουσιν είς US, τά δέ ουδέτερα είς U, καί κλίνονται κα-
τά τόν επόμενο ν τρόπον.

'Αριθμός ενικός.

όν. καί Κλ. fructiis, καρπός. cornu, κέρας.

Γεν. fruclus cornus

ι
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Δοτ. fructui cornui (ΰ)

Αίτ. fructum cornu

Acp. fruct ΰ cornii

'Αριθμός πληθυντικός.

trl' \ fructus cornua

και Κλ· )

Γεν. fructuum cornuum

Δοτ. καί Αφ. fructibus. cornibus.

Κατά τό fructus κλίνονται και τά motus, κίνησις, magisfra-
tus, άρχή, senaius, γερουσία, exercitus, στρατός. Κατά δέ τό
cornu μόνον όλίγαι λέξεις· οίον, τό genu, γόνυ, veru, όβελός.
Αλλαι δέ λέξεις έχουσι μόνον τινάς πτώσεις κατά τούτον τον τύπον*
οιον του pecus (γεν. pecudis καί pecoris, κατά την γ' κλίσιν συ-
νήθως κλινομένου ) ευρηται καί pecu ενική ονομαστική, pecua
ονομαστική καί αιτιατική πληθ. καί pecubus δοτική* τό gelu, ψύ-
χος, ευρηται μόνον κατ' άφαιρετικήν.

Σημ. ά. Η κατάληξις τής ενικής γενικής US προέρχεται έκ συναι-
ρέσεοις έκ τής uis, ήτις ευρηται παρά τοις άρχαιοτέροις* οίον, anuis,
γραίας" τών δέ senatus, γερουσία, καί tumultus, θόρυβος, ευρηται
-παρά Σαλλουστίω καί άλλοις ή γενική scnati, tumulti. Ττ.ς δέ δοτι-
κής ή αί κατάληξις συναιρείται ένίοτε είς άτλουνΰ* οίον, eqvitatui,
eqvitatu, ίππικόν.

Σημ. β'. Είς ubus αντί ibus σχηματίζουσι τήν πληθυντικήν δο-
τικήν καί άφαιρετικήν αί δισύλλαβοι λέξεις, αί C προ τής καταλή-
ξεως έχουσα'., acus, βελόνη, arcus, τόξον, lacus, λίμνη, qvercus,
δρυς, specus, σπήλαιον καί pecu, κτήνη· έτι δέ καί αί artus,μέλος,
parlus, γέννησις, iribus, τριτύς ή φυλή, καί veru, όβελός* ένίοτε
δέ καί τό portus, λιμήν.

Σημ. γ'. Η λέξις domus, οικία, κλίνεται εις τινας πτώσεις κατά
τήν β' καί δ' κλίσιν.

Ενικός. Πληθυντικός.

Ον. καί Κλ. domus domus

Γεν. domus domum καί domorum

Δοτ. domui (σπαν. domo) domibus
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Αίτ. domum domos (σπαν. dornus)

Αφ. domo (σπαν. domu). domibus

Η δοτική domi, οίκοι, είναι επίρρημα. Καί τά δένδρων ονόματα
cupressus, κυπάρισσος* ficus, συκή, Jaurus, δάφνη, καί pinus, πί-
τυς, έτι δέ καί τό colus, ήλακάτη, ά'τινα συνήθως κλίνονται κατά
την β' κλίσιν, σχηματίζουσιν ένίοτε τήν ενική ν γενικήν καί άφαιρε-
τικήν καί τήν πληθυντικήν όνομαστικήν και αίτιατικήν /.ατά τήν
κλίσιν ταύτην ο Τον, laurus, έν. γεν. lauru, άφ. laurus όνομ. καί
αίτ. πληθυντική.

§. 18. ΖΖν^ί τον γένους τών τής χ Jίσε ως ταύτης ονομάτων.

Τά είς US έν τή ονομαστική λήγοντα είναι άρσενικου γένους, τά
δέ είς u ουδετέρου. Τών είς 11S όμως έξαιρούνται ώς θηλυκά τά δέν-
δρου ονόματα, ώς qvercus, δρυς, κατά τον γενικον κανόνα έν §. 5.
Ετι δέ τά acus, colus, domus, manus, χείρ, penus, τροφή, por-
ticus, στοά, tribus^ai τά πληθυντικά ldus (γεν. Iduum) ή ι γ' (ή
ιέ) τοΰ μηνός, specus, σπήλαιον' καί διά τήν σημασίαν των τά anus,
γραία, nurus, νύμφη, socrus, πενθερά, κατά τόν §. 5.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΟΓΔΟΟΝ.
ΠΕΜΠΤΗ ΚΛΙΣΙΣ.

§. 19. Τά ολιγάριθμα τής κλίσεως ταύτης ονόματα λήγουσιν είς
es έν ττί ονομαστική καί κλίνονται ούτως.

'Αριθμός ενικός.

Ον. καί Κλ. res, πράγμα. dies, ημέρα.

Γεν. καί Δοτ. rei diei

Αίτ. rem diern

Αφ. re die

'Αριθμός πληθυντικός,

όν. Αίτ. καί Κλ. res dies

Γεν. rerum dierum

Δοτ. και Α<ρ. rebus. diebus.
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Σημ. ά. Τό e της ένικής γενικής καί δοτικής είναι μακρόν, όταν
προηγήται αύτοΰ ετερον φωνήεν, βραχύ δέ, όταν προηγήται σύμφω-
νον (βλ. §.4). Ευρηται όμως ένίοτε παρ' Ορατίω, Καίσαρι, καί Σαλ-
λουστίω και ό συνηρημένος τής γενικής τύπος είς άπλουν β' οίον, fide,
acie, die, άντί fidei, aciei, diei; έτι δέ καί ή γενική permicii αντί
permiciei, ό'λεθρος.

Σημ. β'. Είς πάσας τάς πτώσεις του πληθυντικοϋ αριθμού κλίνον-
ται μ,όνον αί λέξεις dies καί res. ΑΙ δέ acies, στρατός, facies, πρό-
σοιπον, effigies, είκών, species, είδος, καί spes, έλπίς, έχουσιν εύ-
χρής-ους του πληθυντικοϋ αριθμού μόνον τήν όνομαστικήν καί αίτια-
τικήν. Αί λοιπαί λέξεις δέν έχουσι πληθυντικόν αριθμόν.

§. 20. Περί τοϋ γένους τών ονομάτων της χ,Ιίσεως ταύτης.

Πάντα τά τής κλίσεως ταύτης ονόματα είναι θηλυκου γένους,πλήν
του dies, όπερ έν μ,έν τω πληθυντικω άριθμω είναι πάντοτε άρσε-
νικόν, έν δέ τω ένικω καί αρσενικού καί θηλυκου γένους. Καί αρσε-
νικού μέν παρά τοΊς δοκίμοις, όταν σημαίνη άπλώς ήμέραν, θηλυκοϋ
δέ σχεδόν πάντοτε, όταν δηλοΐ διορίαν, ή χρόνον γενικώς (ώς longa
dies). Τό Hieridies, μεσημβρία, είναι άρσενικόν.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΕΝΝΑΤΟΝ.

ΑΝΩΜΑΛΙΑΙ ΤΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ.

Α. Ως προς τους αριθμούς.

§ 21. Πολλά ονόματα είναι έν χρήσει μόνον έν τω ένικω άριθμω ή
διότι αναφέρονται είς μοναδικά αντικείμενα* d^,Roma, Ρώμη, tellus,
γή, humilS, χώμα* ή διότι δηλοϋσιν έννοιαν έν ττί καθολική αυτής ση-
μασία, χωρίς αναφοράς προς τά καθέκαστα-οίον, juslitia, δικαιοσύνη,
senectus, γήρας, cera, κηρός, fames, πείνα, qvies, ησυχία (τά λοι-
πά βλ. έντή Δ.Γ.§.50. σ. ά, β'). Τά καθολικάς όμως εννοίας δηλούντα
ονόματα εΰρηνται καί έν τω πληθυντικω άριθμω, όταν άλλάσσωσι
σημασίαν, ή όταν σημαίνωσι τά καθέκαστα τής αυτής γενικής έν-
νοιας* οίον, terrae, αί επί τής γης διάφοροι χώραι, aera, χάλκινα
εργα, αγάλματα, cerse, προσωπίδες έκ κηρου, ligna, ξύλινα σκεύη'
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ή δταν ή αύτη έννοια ή ίδιότης ύπάρχη ε'ις πολλά πρόσωπα καί πράγ-
ι/„ατα, ή ε~ αναλαμβάνηται πολλάκις καί διαφόρως" οίον, arnmie,
ψυχαί, iracundiae, όργαί, timores, φόβοι" ή όταν ή αύτη κατάς-ασις
διαρκ/5 επί πολύ* οίον, Dives, χιόνες, grandines, χάλαζαι, soles,
ν^λιοι η ή αέρα'., frigora, διαρκή ψύχη (πρβ. Δ. Γ.§ 50). Αλλα πάλιν
ονόματα είναι μόνον είς τον πληθυντικόν άριθμόν εύχρηστα, ή διότι
σημαίνουσιν άθροισμα έκ πολλών διά του αυτού ονόματος όμού δη-
λουμένων, ώς majores, πρόγονοι, ή διότι έμφαίνουσί τι έκ πολλών
μερών τόκατ'άρχάς συνιστάμενον ή έξ ενός πολλάκις επαναλαμβανό-
μενου" ώς arma (armorum), οπλα, fides (γεν. fidium), αί τής
κιθάρας χοοδαί καί ή κιθάρα αύτη. Τών τοιούτων συνηθέστερα είναι
ταύτα' liberi, τέκνα, proceres καί primores, πρόκριτοι, Inferi,
καταχθόνιοι, Superi, ουράνιοι (θεοί), Penates, πατρώοι θεοί, ma-
nes, ψυχαί τών νεκρών, artus, μέλη, exta, viscera, σπλάγχνα,
renes, νεφροί, arma, όπλα, compedes, δεσμά, πέδη, iocunabiila,
σπάργανα, deliciae; έντρύφημα, ηδονή, excubiae, φυλακή, nuptiae,
γάμοι,fasli, ήμερολόγιον. Ετι δε τά ημερών και εορτών ονόματα' ώς
Kalendae, ή ά, Nonae, ή έ (ή ζ'), Idus ή ιγ' (ή ιέ) έκάς-ου μηνός,
feriae, έορταί, παύσεις, Bacchanalia, Διονύσια, Saturnalia, Κρό-
νια. (Γά λοιπά βλ. έν τη Δ. Γ. §. 50 καί 51).

§. 22. Αλλο) ν δ μεν ένικός 'έχει ετέραν σημασίαν, ό δέ πληθυντι-
κός έκτος τής τού πλήθους καί διάφορον ή συγγενή της τού ενικού.
Τοιαύτα είναι τά εξής'

Έν τω ένικω αριθμώ. Έν τω πληθυντικω.

aedes, ναός. sedes, 1) ναός, 2) οικία,

auxilium, βοήθεια. auxilia, επικουρικός στρατο'ς.

aqva, υδωρ. aqvse, 1) ύδατα, 2) ίαματικαί πηγαί.

carcer, είρκτή. carceres, αφετηρία, βαλβίς.

castrum, φρούριον. castra, στρατόπεδον.

codicillus, μικρόν στέλεχος. codicilli, δέλτος, γραμμάτιον.

copia, πλήθος, άφθονία. copiae, 1) άφθονία, 2) στρατεύματα,

comitiuia, αγορά έν Ρώμη. comitia, έκκλησία τοΰ δήμου,

fortuna, τύχη*. - fortunae, περιουσία.
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gratia, ευγνωμοσύνη. gratiae, ευγνωμοσύνης εκφρασις.

hortus, κήπος. horti, κήποι, 2) επαυλις.

inipedimentun, κώλυμα. impedimenta 1)κωλύματα,2)σκεύη,

ludus, παίγνιον. ludi, δημόσιοι αγώνες, θεάματα,

littera, στοιχείον άλφαβήτου. litterae, στοιχεία, 2) επιστολή,
naris, μυκτήο. nares, ρίς (σπαν. έν τω ένικω).

natalis (dies\ γενέθλιος ήμέοα. natales, καταγωγή,
ops (άχρ. ή όνομ.), βοήθεια. opes, δύναμις, πλούτος,
pars, μέρος. paries, 1) μέρη, 2) πρόσωπα δρά-

μ,ατος, 3) πολιτικά κόμματα-
rostrum, εμβολον. rostra, ρητορικόν βήμα έν Ρώμη,

έμβόλοις κεκοσμημένον.
tabula, πίναξ, σανίς. tabulai, 1) σανίδες, 2) λογιστικόν

βιβλίο ν.

β'. 'Ως προς την χΛίσιν. .

23. Λέξεων συνθέτων έκ δύο όλως αμεταβλήτων έν τη όνομας-ική
ονομάτων κλίνεται έκάτερον κατά τήν ιδίαν κλίσιν' oiov,respilblica
πόλις, γεν. reipublicae κτλ. κανονικώς κατά τήν έ καί ά κλίσιν
jusjurandum, όρκος, γεν. jurisjurandi, κτλ. κατά τήν γ' καί β'

Ολως άκλιτα είναι τά του άλφαβήτου ονόματα, τά fas, όσιον
nefas, άνόσιον, iastar, ίσον, maae, ποωί' (suaimo mane, άφαιρ.
λίαν πρωί), caepe, κρόμυον, gummi, κόμμι, pondo, βάρος (κυρίως
άφαιρ., κατά τό βάρος). (Πρβ. περί τούτοον Δ. Γ. §. 54. καί σημ.)

Αλλα πάλιν είναι ρ.όνον εις τινας .πτώσεις έν χρήσει. Αχρηστος
ή ονομαστική είναι τών (daps), γεν. dapis, δέΐπνον, (dicio), dici-
onis, άρχή, (fnrx), frugis, καρπός, (internecio), internecionis,
άπώλεια, (pollis), pollinis,.παιπάλη.

Τά δέ εφεξής- άπαντώνται μόνον είς τάς ένταυθα άναφεοομένας
πτώσεις καί άριθμούς.

Fors, όνομ. καί αίτιατ., τύχη, forte, άφ., κατά τύχην.

(Fides ή fidis, κιθάρα, άχρ. ή όνομ.) ή γενική fidis, αίτ. fidem,
αφαιρετική fide παοα ποιηταις μονον" ό π ληθ. fides, fidium, είναι
χ.αί είς τον πεζό ν λόγο ν συνήθης.
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(OpS, βοήθεια, ώς οΰσιαστικόν έχει ,άχρηστον τήν όνομαστικήν,
ώς κύριο ν όνομα έχει αυτήν εΐίχρηστον, άλλά σηραίνε ι τήν θεάν της
αφθονίας') εύχρηστοι ώς ουσιαστικού πτώσεις είναι ή γεν. opis, αίτ.
opem, άφ. ope, βοήθεια, καί πληθ. όνομ. opes, γεν. opum κτλ ,
δυνάμεις, πλούτος.

(Vix άχρ. αμοιβή, αλλαγή) έν χρήσει ή γεν. vicis, αίτ. yicem,
άφ. vice, και έν τω πληθυντικώ ή 6ν. vices, ό δοτ. και άφ. vicibus.

Vis, βία, αίτ. vim, άφ. VI' πληθυντικός vires, virium καί τά
λοιπά εύχρηστα.

Παρά ποιηταΐς έν χρήσει είναι ή ενική αφαιρετική μόνη τών aui-
bage, ελιγμός, compede, πέδη, fauce, φάρυγξ, obice, μοχλός,
prece, ικεσία, verbere, μαστίγωσις* όλος δε ό πληθυντικός αύτών
είναι καί είς τον πεζόν λόγον έν χρήσει, ένίοτε δε και αί ένικαί ά-
φαιρετικαί τών prece καί verbere.

Η λέξις sponte, όρμή, θέλησις, ευρηται μόνον κατ' άφαιοετικήν
καί μετά τών κτητικών αντωνυμιών συνήθως· ώς, sua sponte, no-
stra SpODte, ιδία θελήσει" έ'τι δέ καί πολλά ρηματικά είς \1 μετά
γενικής ή κτητικής άντωνυμίας συνημμένα* οίον, jussu populi, δια-
ταγή τού δήμου, mandatu Ceesaris, έντολ·λ τού Καίσαρος, rogatu
Bieo, έμή αιτήσει" καί ή λέξις Datu, κατά τήν ήλικίαν" ώς, gran-
Jis natu, προβεβηκώς τήν ήλικίαν. (Περί τίνων άλλοίν άπαντώμέ-
νων μόνον ε'ίς τινας φράσεις καί συντάξεις βλ. Α. Γ. § 57, 5).

§. 24. Αλλα κλίνονται διχώς ή τριχώς, ών τινα έ'χουσι διάφορον
όνομαστικήν καί γένος κατά τήν διάφορον κλίσιν. Τοιαύτα είναι τά
ηδη μνημονευθέντα domus καί laurus (βλ. §. 17 σ. γ'.), κλινόμενα
εΐς τινας πτώσεις κατά τήν β' καί τήν δ' κλίσιν. Τινά της β' κλίσεως
εχουσι διττήν όνομαστικήν' ώς, callus (άρσ.) και callum (ούδ.), τύ-
commentarius (άρσ.) καί commentarium (ούδ ), ύπόμ.ν·/ιμ.α,
jugulus καί jugulum, λαιμός.

Meda (ae) κατά τήν ά καί mendum (i) κατά τήν β', άμάρτημα.

Vespera (ae), εσπέρα, κατά τήν ά. καί vesper, αίτ. vesperum,
./ατά τήν β', vespere καί yesperi κατά τήν γ'. Vesper (ϊ), ό Ε-
τερος, κλίνεται όμαλώς κατά τήν β'.

^arbaria (ae) καί barbaries (ei) κατά τήν ά καί έ. Ουτω καί
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τά mollilia καί mollities, άπαλότης, άβρότης, luxuria και luxu-
ries, τουφή.

Eventus (us) καί erentum (i), συμβάν, κατά τήν δ' καί β'.

Plebs (γεν. piebis) καί plebes (γεν. plebei), όχλος.

Reqvies (reqvietis), ησυχία, ή αίτ. καί αφαιρετική κατά τήν ί
reqviem, reqvie.

Jugerum (jugeri), πλέθρον, ό ενικός κατά τήν β', ό δε πληθυν-
τικός κατά τήν γ', όνομ. jugera, γεν. jugerum, κτλ.

Vas (vasis), άγγεΐον, κατά τήν γ. ό πληθυντικός κατά τήν β',
vasa, vasorum κτλ.

Femur, μηρός, γεν. femoris καί feminis κτλ.

Jecur, ήπαρ, γεν. jecoris καί jecinoris, jocinoris καί jocine-
ris, ωσαύτως καί αί λοιπαί πτώσεις.

Juventus (juventutis), νεότης* ποιητικόν juventa (ae) και Ju-
venlas, Juventatis, ή Ηβη.

Senectus (utis) καί senecta (ae), γήρ-ζς.

Pecus, γεν. pecudis και pecoris, κτήνος, καί κτήνη.

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

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

Contagio (onis) καί contagium (i), μίασμα.

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

Elephas (antis) καί elepbantus (i), έλε'φας.
§. 25 Τά εξής άλλάσσουσιν ένίοτε τό γένος έν τω πληθυντικω άριθμω.

Jocus, παιδιά, πληθ joci καί joca.

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

Ccelum, ουρανός, πληθ. cceli.

Frenuru, χαλινός, πληθ. freni καί frena.

Rastrum, δίκελλα, πληθ. raslri καί rastra.

Ostrea, όστρακον, πληθ. ostreae καί oslrea, orum.

Sibilus, συριγμός, πληθ. sibili καί sibila.

Tartarus, όπληθ. Tartara μόνον παρά ποιηταΐς. Πρβ.καί Δ.Γ.§.57.
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ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΑΕΚΑΤΟΝ.

ΠΕΡΙ ΕΠΙΘΕΤΩΝ.

§. 26. Πάντα τά επίθετα κλίνονται κατά τάς τρεΤς πρώτας κλίσεις.
Είναι δέ τρικατάληκτα, δικατάληκτα καί μονοκατάληκτα. Τά της
ά καί β' κλίσεως τρικατάληκτα λήγουσιν είς us, a, Uffl, ή είς er,
8ra, erum. Καί τά μεν είς us καί er είναι αρσενικά, τά δέ είς
um καί erum ουδέτερα, καί κλίνονται κατά τήν β' κλίσιν* τά δέ
είς a καί era είναι θηλυκά, καί κλίνονται κατά τήν ά.

Τά μεν τρικατάληκτα είς US, a, um σχηματίζοναι ούτως.

Αριθμός ενικός.

όν. bonus, αγαθός, bona, αγαθή, bonum, άγαθόν.

Γεν. boni bonae booi

Αοτ. bono bonae bono

Αίτ. bonum bonam booum

Κλ. bone bona bonum

Α®. bono bona bono

'Αριθμός πληθυντικός.

Ον. καί Κλ. boni bonae bona

Γεν. bonorum boDarum bonorum

Αοτ καί Αφ. bonis bonis bonis

Αίτ. bonos bonas bo na

Ούτω κλίνονται καί αί μετοχαί, αί είς US, a, um, λήγουσαι* οίον,
amatus, amala, amatum, ήγαπημένος, amaturus, a, um, άγαπή-
σων, amandus, a, um, άγαπητέος.

Τά δέ είς er, era, erum σχηματίζονται ούτως.

'Αριθμός ενικός.
Ον. καί Κλ. liber, ελεύθερος, Jibera, liberum

Γεν. liberi liberae Iiberi

Δοτ. libero liberae libero

Αίτ. liberum liberam liberum

Αφ. libero libera libero
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'Αριθμός πληθυντικός,
όν. καί Κλ. liberi liberae libera

Γεν. liberorum Jiberarum liberorum

Αοτ. καί Αφ iiberis liberis liberis

Αίτ. liberos liberas libera

Σημ. ά. Τινά τών είς er τηροΰσι τό e μόνον είς τήν ένικήν όνο-
μαστικήν καί κλητικήν τοΰ αρσενικού, όχι δέ είς τάς πλαγίας πτώ-
σεις καί τά λοιπά γεν·/)· οίον, niger, nigra, nigriim, μέλας, γεν.
nigri, liigrae, nigri, κτλ. Τίνα δέ τηροΰσι τό e πανταχού λέγει ή
Δ. Γ. §. 37.

Σημ. β'. Κατά τάς δύο ταύτας κλίσε-.ς κλίνεται καί τό μοναδικόν
έπίθετον satur, satura, saturum, κορεστός, πλήρης.

Σημ. γ'. Αχρηστος είναι ή τοΰ άοσενικοΰ ενική όνομ αστική τώ^
επιθέτων cetera, ceterura, έτερος, ludicra, ludicrum,παιγνιώδης,
σπανία δέ ή του posierus, επιγενόμενος.

§. 27. Τά δέ τής γ' κλίσεως τρικατάληκτα επίθετα λήγουσιν είς
er τά άρσενικά, είς is τά θηλυκά καί είς θ τά ουδέτερα* οίον, celer,
celeris, celere, ταχύς. Τρικαταληκτοΰσι δε μόνον είς τήν όνομα-
στικήν καί κλητικήν τοΰ ένικοΰ, ουχί δέ καί είς τάς λοιπάς πτώσεις,
ας έ'χουσι κοινάς μετά τών δικαταλήκτων. Καί τρικατάληκτα μέν
είναι μόνον δεκατρία,"ά βλ. έν τή Α. Γ. §. 59, πλείω δετά δικατά-
ληκτα, ών τά μέν άρσενικά καί θηλυκά λήγουσιν είς is, τά δέ ουδέ-
τερα είς β, καί κλίνονται κατά τον έπόμενον τρόπον.

'Αριθμός ενικός.
Ον. καί Κλ. levis, έλαφρός, ελαφρά, leve, ελαφρόν.
Γεν. levis levis

Αοτ. levi levi

Αίτ. levem leve

Αφ. levi / levi

'Αριθμός πληθυντικός.
Ον. καί Κλ. leves levia

Γεν. leviurn levmm

Αοτ. καί Αφ. levibus' levibus

Αίτ. leves levia.
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Σημ. ά. Ούτω κλίνονται καί τά τρικατάληκτα, άτι να πάντα, πλην
ένός του celer (γεν. celeris), άποβάλλουσι τό e έν τη κλίσει (πρβ.
Δ. Γ. .§, 37)· οίον (άρσ.) acer, (θηλ) acris, (ούδ.) acre, οξύς, γεν.
acris, δοτ. acri, αίτ acrem, άφ. acre κτλ. Ετι δέ καί τάτών μη-
νών ονόματα September, October, November, December, τά ό-
ποια έν τή ένική ονομαστική εύρηνται μόνον άρσενικά · (βλ. ανωτέρω
§. 5.)· οίον September, γεν. Septembris κτλ. (τουτέστι mensis,
μην), είς τάς λοιπάς δέ πτοήσεις και θηλυκά κατά τό ουσιαστικοί,
μεθ' οί) συντάσσονται' οίον, Kalendae Septembres, αί τοΰ σεπτεμ.-
βρίου ή σεπτεμβριαναί Καλένδαι, libertate Decembri, δεκεμβριανή
ελευθερία, παρ' όρατίω- (βλ. Δ. Γ. §. 59 σημ. β').

Σημ. β'. Τινά τών είς is καί e ευρηνται ένίοτε καί είς US, a, um
λήγοντα" οίον, hilarus καί bilaris, ιλαρός, imbecillus και imbecillis,
άσθενής, imberbus καί imberbis, αγένειος, inerrmis και inermis,
άοπλος. Τά λοιπά βλ. έν τή Α. Γ. §. 59. σημ.. γ\

Τά μονοκατάληκτα έπίθετα τής κλίσεως ταύτης λήγουσι διαφό-
ρως, ώς καί τά ουσιαστικά αυτής. Αί συνηθέστερα', δέ καταλήξεις
αυτών έν τή ονομαστική είναι αί as (γεν. atis)· ώς, Arpinas, Arpi-
natis, ό τών Αρπίνων κάτοικος, ns (γεν. ntis)· ώς sapieos, sapien-
tis, σοφός, ax (aeis)· ώς aiidax, audacis, τολμηρός, ix (icis), ώς
felix, fellcis, ευτυχής. Τάς λοιπάς βλ. έν τ9ί Δ. Γ. §. 60. β'.
Κλίνονται δέ οΰτως.

'Αριθμός ενικός.

Ον. καί Κλ. audax, τολμηρός. prudens, συνετός.

Γεν. audacis prudenlis

Δοτ. audaci prudenti

Αίτ. audacem (ούδ. audax) ρπιάβοΙβιη(ούδ prudens)

Αφ. audaci (e) prudenli (e).

'Αριθμός πληθυντικός,
όν καί Κλ. audaces (ούδ. audacia) prudentes (ia)
Γεν. audacium , prudentium

Αοτ. καί Αφ. audacibus prudentibus

Αίτ. audaces (ia) prudentes (ia).
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Σημ., ά. Τά ουδέτερα 'έχουσι τήν ένικήν αίτιατικήν όμοίαν ττί ονο-
μαστική, τήν δέ πληθυντικήν όνομαστικήν καί αίτιατικήν είς ia' οίον,
prudentia, audacia. Μόνον τό μονοκατάληκτον έπίθετον vetus,
παλαιός, έχει veiera πληθ. όν. καί αίτ. του ουδετέρου γένους, (βλ.
§. 14, ςν#α γίνεται λόγος καί περί τοΰ διπλού τύπου τής ενικής
αφαιρετικής καί γενικής πληθυντ. τών τής κλίσεως ταύτης έπιθέτων).

Σημ. β'. Ουδέτερα πληθυντικά έπίθετα σχηματίζονται μόνον από
τών μονοκαταλήκτων έπιθέτων είς aiis, ens, as, rs, ax, ix, οχλη-
γόντων καί άπο τών αριθμητικών είς ρΐβχ· οίον, eiegans, κομψός,
ούδέτερον πληθυντικόν elegantia, sapiens, σοφός, sapientia, Lari-
nas, ήπόλις, Larinatia, sollers, συνετός, sollertia, concors, σύμφω-
νος, concordia, tenax, σταθερός, tenacia, felix, ευτυχής, felicia,
atrox, άγριος, atrocia. Τό dives (καί συηρημένως dis, γεν. dilis)
πλούσιος, 'έχει ούδ. ένικόν dite καί πληθ, ditia. (Περί τίνων άλλων
βλ. Δ. Γ. §. 60 γ.)

Σημ. γ'. Επίθετα άλλοις άχρηστα έν τω πληθυντικώ τού ούδετέ-
ρου ευρηνται ένίοτε μετά ουδετέρων ουσιαστικών κατά δοτικήν καί
άοαιρετικήν πληθυντικήν* οίον, supplicibus verbis, ίκετηρίοις λό-
γοις, discoJoribus signis, σημείοις ποικίλοι;, puberibus foliis,
φύλλοις ήβώσι. (Πεοί τινο^ν άλλο)ν ίδιωτισμών τών έπιθέτων βλ. Α.
Γ. §. 60. σ. ά—έ-

Σημ. δ'. Τών επιθέτων primor, προύχων, εξέχων, seminex, ή-
μ,ιθανής, sons, ένοχος, ώς καί τών ceterus, ludicrus, ή έν. ονομα-
στική μόνη είναι άχρηστος. Τά δε exlex, άνομος, καί exspes, ά-
νελπις, ευρηνται μόνον κατ όνομ.. καί αίτιατικήν τού ενικού. Εν τω
πληθυντικώ μόνον είναι έν χρήσει τά pauci, ολίγοι, καί pleriqve,
πλείστοι. Ευρηται όμως καί pleraque juventus,nobilitas, το πλεί-
στον τής νεολαίας, τών εύγενών, καί plerumqve, τό πλείστον μέρος.
Ολως άκλιτα είναι τά frugi, αγαθός, καί neqvam, ούτιδανός.

Περί συγκριτικών καί υπερθετικών επιθέτων.
§. 28. Τά συγκριτικά καί υπερθετικά έπίθετα σχηματίζονται άπό
τών θετικών επιθέτουν* έτι δέ καί άπό τού ένεργητικού ένεστώτος
καί τού παθητικού παρακειμένου τής μετοχής, δταν ούτοι εχωσιν
άπλώς έπιθετικήν σημασίαν.

4
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Καί τά μεν συγκριτικά είναι δικατάληκτα έπίθετα καί σχηματΕ -
ζονται προσθέσει της καταλήξεοίς ΟΓ καί US είς τήν πτώσιν τοϋ θετι-
κοϋ επιθέτου, τήν είς 1 λήγουσαν. Καί ή μέν ΟΓ κατάληξις είναι
κοινή αρσενικών καί θηλυκών, ή δέ US ουδετέρων" οίον, άπό τοϋ pro-
jbus (γεν. probi), αγαθός, γίνεται τό άρσενικόν και θήλυκόν συγ-
κριτικον επ ίθετον probior καί τό ουδέτερον probius* άπό τοϋ niger
(γεν. nigri), μέλας, nigrior, nigrius* sapiens (δοτ. sapienti), σο-
φός, sapientior, sapientius· felix (δοτ. fellci), ευτυχής, felicior,
felicius.

Κλίνονται δέ άμφότερα κατά τήν γ' κλίσιν* οίον,

probius
probioris
probiori
probius
probiore (i)

probiora

probiorum
probioribus.

τά δέ υπερθετικά είναι τρικατάληκτα καί σχημ,ατίζονται προστι-
θεμένων είς την αυτήν τοϋ θετικοϋ πτώσιν, τήν είς ι λήγουσαν, τών
καταλήξεων ssimus, ssima, ssimurn* ών τά μέν είς ssimus καί
ssimum λήγοντα είναι άρσενικά και ουδέτερα καί κλίνονται κανονικώς
κατά τήν β' κλίσιν, τά δέ είς ssima είναι θηλυκά και κλίνονται κατά
τήν ά, ώς καί τά λοιπά έπίθετα* οίον, probus (γεν. probi), ύπερ-
θετικόν probissimus, a, ura, sapiens (δοτ. sapienti), sapientissi-
mus, a, um.

Σημ. ά. Τά τής β' καί γ' κλίσεως έπίθετα έίς er σχηματίζουσα τά
υπερθετικά είς rimus, rima, rimum, προστιθεμένων τούτων τών
καταλήξεων είς τήν όνομαστικήν τοϋ άρσενικοϋ θετικού επιθέτου ά-
μετάβλητον* οίον, άπό τών ονομαστικών liber (γεν. liberi), έλεύθε-

'Αριθμός ενικός.

Ον. καί Κλ. probior
Γεν. probioris

Αοτ. probiori

Αίτ. probiorem

Αφ. probiore (ΐ)

'Αριθμός πληθυντικός.

όν. Αίτ. ) ι .

< probiores
καί Κλ. ) 1

Γεν. probiorum

Δοτ. καί Αφ. probioribus.
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ρος καί niger (γεν. nigri), μέλας, γίνονται τά υπερθετικά liberriri-
jnus, a, um, και nigerrimus, a, um. Ούτο> σχηματίζονται καί
τά veterrimus καί prosperrimus άπό τών vetus, αρχαίος, καί
prosperus, ευτυχής. Τό δέ malurus έχει υπερθετικόν maturrimus
καί maturissimus.

Σημ. β'. Τά facilis, εύκολος, difficilis, δύσκολος, gracilis,
ισχνός, liumilis, ταπεινός, similis, όμοιος, dissimilis, άνόμοιος,
σχηματίζουσι τά υπερθετικά άποβολη τής καταλήξεως is, καί προς-
λήψει τών καταλήξεων limus, Iima, limum· οίον, faciliimus, a,
um, bumillimus, a, um κτλ. Τούτοις ήκολούθησε καί τό imbe-
cillis, εχον υπε ρθετικόν imbecillimus, όπερ όμως σχηματίζει καί
άπό τοϋ ετέρου τύπου τής ονομαστικής imbecillus, imbecillis-
simus, a, um. Τά λοιπά τών είς lis έχουσι τον συνήθη τοϋ ΰπερθε-
τικοϋ τύπον.

Σημ. γ'. Οί άρχαιότεροι γράφουσι probissumus, nigerrumus
αντί probissimus, nigerrimus. (Αλλά περί τής εναλλαγής ταύτης
τοϋ i και 11 έν το"ϊς υπερθετικούς καί άλλαχοϋ βλ. Δ. Γ. §. 5. ά.
σημ. ε )

§. 29. Ανωμάλως σχηματίζουσι τους βαθμούς τής παραθέσεως
τά άπό τών ρημάτων dico, λέγω, facio, ποιώ, νοίο, θέλω, σύνθετα
επίθετα* οίον, maledicus, κακολόγος, munificus, ελευθέριος, be-
nevolus, εΰνους* έπειδή τά συγκριτικά καί υπερθετικά τούτοον είναι
maledicentior, us, malediceDtissimus, a, um, munificentior,
mimificentissimus κτλ., ώς ανέληγον τά θετικά είς dicens, ficens,
yolens (maledicens, munificens, benevolens).

Ετι δέ καί τά έξής σχηματίζουσιν άνωμάλως τους βαθμούς τής
παραθέσεως, τινά δέ καί άπ' άλλης ρίζης.

bonus, άγαθός, melior, us, optimus, a, um.

malus, κακός, pejor, pejus, pessimus.

magnus, μέγας, major, us, maximus.

parvus, μικρός, minor, us, minimus.

neqvain (άκλ ), φαϋλος, neqvior, us, neqvissimus.
frugi (άκλ.), σώφρων, frugalior, us, frugalissimus.

multus, πολύς, plus, plures, plura, plurimi, pleriqve.

4*
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senex, γέρων, senior, us, λείπει,

juvenis, νέος, junior, us, λείπει.

Σημ. Τών συγκριτικών τοΰ multus είναι έν χρήσει έν μ.έν τώ έ-
νικώ αριθμώ μόνον ή όνομ. καί αιτιατική του ουδετέρου plus, και
ή γενική pluris, ώς γενική τής τιμής ή άξιας, περί ή ς έσται λόγος
έν τω συντακτικω, ό δε πληθυντικός είναι όλος εύχρηστος. Αντί plura
ευρηται καί pluria. Από δέ τού plures, πλείονες, σχηματίζεται
complures, συμπλείους, eomplura (καί σπαν. couipluria), γεν.
coroplurium.

Τά εξής, διότι εχουσιν άχρηστον τό θετικόν έπίθετον, σχημ.ατίζου-
σι τους βαθμούς τής παραθέσεοίς άπό συστοίχων προθέσεων ή έπιρ -
ρημάτων.

citerior, us, εγγύτερος,
exterior, έξώτερος,
inferior, κατώτερος,
interior, ενδότερος,
propior, πλησιέστερος,
posterior, ύστερος,
superior, άνώτερος,
ulterior, πορρώτεοος,
prior, πρότερος,
deterior, χείρων,
ocior, θάσσων,
potior, κρείσσων,

Σημ. Τινών έκ τούτων ευρηται καί θετικόν έπίθετον εις τινας μό-
.. ' πτώσεις καί γένη* οιον, exteri, εξωτερικοί, ξένοι, (extera? na-
tiones, extera regna), inferum, μόνον έν τή φράσε', mare infe-
rum, τυρρηνική θάλασσα, inferi οί έν τώ άδει, infera flumina, οί
τού αδου ποταμοί, inferes partes, τά υπό τήν γην" posterus ση-
μαίνει έπόμενον ή προσεχή κατά χρόνον* ώς porterum diem, τήν
έπιούσαν, postera nocte· Posteri, μεταγενέστεροι, τό δέ ύπερθετι-
κόν postumus, όψιγενής, filius postumus, ό μετά τήν τελευτήν
τοΰ πατρός γνννηθείς υίός. Snperum, ευρηται μόνον έν τη φράσει,

citra, έπιτάδε,
extra, έξω.
infra, κάτω,
intra, έ'νδον.
prope, πλησίον,
post, ύστερον,
supra, άνω,
ultra, πέραν,

citimus, a, um

exlremus, extimus

infimus καί irnus

inlimus

proximus

postremus

supremus, summus

ultimus

primus, πρώτος

deterrimus

ocissimus

potissimus.

vov
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mare superam, τό άδριατικόν πέλαγος, Superi, οί ουράνιοι, su-
pera, τά υπέρ τήν γήν.

30. Τινά τών επιθέτων ουδόλως σχηματίζουσι βαθμούς παρα-
θέσεως, διότι σημ. αίνου σι πράγματα ή τάξιν τινά, έν ή δεν υπάρχει
διαφορά βαθμών, ουδέ δυνατόν είναι νά έννοηθη* οίον, aureus, χρυ-
σούς, καί πάντα τά υλην σημαίνοντα, pedester, πεζός, sestFvus,
θερινός, vivus, ζωντανός, sospes, σώς, merus, ακήρατος, memor,
μνήμων. Αλλα πάλιν δεν σχηματίζουσι παραθετικά προς αποφυγήν
κακοφο^νίας' οίον τά προ της καταλήψεως US φωνήεν έχοντα, ώς ido-
neus, επιτήδειος, dubius, αμφίβολος (ευρηται όμως άπό τοϋ assi-
duus, διηνεκής, assiduissimus, άπό τοϋ strenuus, δραστήριος, stre-
nuissimus, άπό τοϋ egregius, έξαίρετος, egregior, egregiissimus
καί άπό τοϋ pilis, ευσεβής, piissimus)* 'έτι δέ καί πλείστα τών άπό
ρημάτων καί ουσιαστικών συνθέτων* οίον, τά άπό τοϋ gero καί fero
καί τών είς icus, alis ή aris, flis, ulus, timus, rmus,ivus, orus
ληγόντων επιθέτων* οίον, civicus, πολιτικός, oaturalis, φυσικός,
liostilis, εχθρικός κτλ. Αλλα τινά βλ. έν τή Δ. Γ. §. 67.

Τών έξής επιθέτων τό συγκριτικόν είναι άχρης-ον, εύχρης-ον δέ τό
ύπερθετικόν falsus, ψευδής, inclitus, περίφημος, novus, νέος, sa-
cer, ίερός, vetus, άρχαΊος, καί τίνες μετο/αί, περί ών βλ. Δ. Γ. §.
G8. (Doctus, πεπαιδευμένος, σχηματίζει doctior, doclissimus).

Ρηματικών τινο^ν έπιθέτων είς llis (bilis) ληγόντων τόμέν ύπερ-
θετικόν είναι άχρηστον, εΰχρηστον δέ τό συγκριτικόν* οίον, agi lis,
ευκίνητος, docilis, εύδίδακτος, credibilis, πιστευτός, probabilis,
πιθανός" έτι δέ καί τών ater, μέλας, ccecus, τυφλός, jejunus, νή-
στις, surdus, κωφός, teres, στρογγύλος καί τινα άλλα.

Οταν οε ήναι άναγκάϊον να δήλωθή ή παράθεσις τών μή έχόντων
έν χρήσει τον τοϋ συγκριτικοϋ καί ύπερθετικοϋ τύπον, τότε γίνεται
αυτη διά περιφράσεως" διά μέν τό συγκριτικόν προστιθεμένου είς
τό θετικόν έπίθετον τοϋ έπιρρήμ.ατος magis, μάλλον, διά δέ τό ύ-
περθετικόν τοϋ maxime* οίον, magis mirus, θαυμαστότερος, ma-
xime (ή ένίοτε summe) mirus, θαύμαστότατος. Ουτω καί προς α-
ποφυγήν κακοφωνίας magis idoneus, Ιπιτηδειότερος, maxime
idoneus, έπιτηδειότατος.
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Σημ. Οί ποιηταί μεταχειρίζονται την περίφρασιν ταύτην καί δπΌυ
άλλως δεν ήτον αναγκαία. Η διά της προθέσεως per έπίτασις επι-
θέτων τινών, ώς percommodus, λίαν κατάλληλος, είναι έν χρήσει,
καί παρά τοις συγγραφεΰσι, ή δέ διά τής prse, ώς praggelidus, λίαν
ψυχρός, παρά ποιηταϊς μόνον. Τά ουτ&ίς έπιτεινόμενα έπίθετα δεν
σχηματίζουσι βαθρ.ους παραθέσεως πλήν τοΰ praBclams.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΕΝΑΕΚΑΤΟΝ.

ΠΕΡΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ.

§. 31. Τά απόλυτα άριθμητικά τής λατινικής γλώσσης καί οί δι*
ών ταϋτα σημαίνονται άριθρ-ητικοί χαρακτήρες είναι τά έξης.

I. unus, una, unum. XVIII. duodeviginti ή (σπανιώ-

II. duo, duiE, duo. τερον) decem et octo.

III. tres, tria. XIX. undeviginti ή (σπαν.) de-

IV. quattuor. cem et novem.

V. quinque. XX. viginti.

VI. sex. XXI. unus (a, um) et viginti

VII. seplem, ή viginti udus (a, um).

VIII. octo. XXII. duo (duae) et vigioti η
VIIII ή IX. novem. viginti duo (duse) κ.τ.λ.

X. decem. XXV. quinque et vigioti ή vi-

XI. undecim. ginti quinque.

XII. duodecim. XXVIII. duodetriginta ή (σπα-

XIII. tredecim ή decem et tres νιώτερον) octo et viginti

(tres et decem). * ή viginti octo.

XIV. quattuordecim. XXIX. undetriginta ή (σπαν.)

XV. quindecim. novem et viginti, ή vi-

XVI. sedecim (sexdecim, de- giuti novem.

cem et sex). XXX. triginta κτλ. ώς επί τοΰ

XVII. decem et septem ή se- viginti.

ptendecim (septem et XXXIX.undequadragintavi σπα-
decem).
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νιώτ.) novem et triginta, ή tuor,centum viginliqualtuoj

CC. ducenti, ae, a.
CCC. trecenti, ae, a.
CCCC. quadrigenli, ae, a.
10 ή D· quingenti, ae, a.
DC. sexcenli, ae, a.
DCG. septingenli, ae, a.
DCCC. octigenti, ae, a.
DCCCC. nongenti, ae, a.
CIO ή Μ. mille.
CI0C10 ή MM. duo millia κ έ.
100. quinqne millia.
I00CI0CI0 ή IOOMM septem

millia.
CCIOO. decem raillia.
1000. qumquaginta millia.
CCCI000. centum millia.

triginla novem.
XL. quadraginta.
L. quinquagmta.
LX. sexaginta.
LXX. septuaginta.
LXXX. octoginta.
XC. nonaginta.

XCVIII. nonaginta oclo, η ocio

et nonaginta.
XCIX ή IC nonaginta novem,
novem et nonaginta, un-
decentum.
C. centum.

CI. centum etunusvicentiim unus
Cll. centum et duo Tjcentum duo.
CXXlV.centum et vigmti quat-

Σημ. ά. Οί λατινικοί αριθμητικοί χαρακτήρες, πλην τού Μ αρ-
χικού γράμματος τού mille, είναι σημεία άπλώς, ουχί δε γράμματα.
Πας μικρότερος αριθμός, είς τά αριστερά μεγαλειτέρου γραφόμενος,
αφαιρείται' οίον 1V=4, 1Χ=9, XL=40. Μία γραμμή I μεθ' ενός
Ο άντεστραμμένου (10) σημαίνει 500* εν δ' εκαστον 0, είς τά δε-
ξιά ταύτης προστιθέμενον, άντιστοιχέί προς £ν μηδενικόν τού ημε-
τέρου αριθμητικού συστήματος' όθεν 100=5,000, 1000=50,000.
0 άριθμ,ός διπλασιάζεται, όταν προστίθηνται είς τά άριστερά τής
γραμμής ταύτης τόσα C, όσα είναι καί είς τά δεξιά αύτής' οθεν

C10=l,000, CG100=10,000, ccci000=100,000. κτλ.

Σημ. β'. Εκ τών παραδειγμάτων τούτων γίνεται δήλον, ότι άπό
τού 20 μέχρι τών 100 ή προηγούνται αί δεκάδες τών μονάδων ά-
νευ του συνδέσμου et (καί), η προηγούνται αί μονάδες καί έπονται
αί δεκάδες μέ τον et. Οί άριθμ,οί 2S, 29, 38, 39 καί λοιποί τοι-
ούτοι, δηλούνται συνηθέστερον διά τών έξ άφαιρέσεως άπό τής προ-
σεχούς δεκάδος γινομένων εκφράσεων* οίον, imdetriginta=29 η
τριάκοντα πλην ένός, duodetriginta=28, τριάκοντα πλην δύο. Αί.
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εκατοντάδες προηγούνται τών δεκάδων,- αΐτινες έπονται μετά του et
71 άνευ τούτου, καί αύται πάλιν τών μονάδων ώς, centum et sexa-
ginta sex=166.

Σημ. γ'. Εν έκατομμύριον δηλοϋται διά τής φράσ&ίυς δεκάκις
100,000* οίον, decies centum (ή centena) miliia=10 Χ 100,000.
Πλέον δέ τούτου σημαίνεται διά τοϋ αύτοϋ αριθμού centum millia,
προηγουμένου πάντοτε τοϋ σημαίνοντος τό πλήθος τών εκατομμυρίων
άριθμοϋ. βλ. Δ. Γ. §. 78.

§. 32. Εζ όλων τών απολύτων αριθμητικών κλιτά είναι τά πρώ-
τα τρία, καί αί έκατοντάδες άπό τών ducenii κα: έςής, κλινόμεναι
μόνον έν τω πληθυντικω τής ά καί β' κλίσεως ώς καί τά λοιπά τρι-
κατάληκτα έπίθετα. Οί πρώτοι τρε"ίς άριθμοί κλίνονται οΰτως.

'Αριθμός ενικός. Πληθυντικός.

όν. unus, una, unam, είς. uni, unae, una

Γεν. umus ) x s> v , , ,

( και οια τα τρια γένη. unorum, arum, orum

Δοτ. uni ) r 1 ' '

Αίτ. unum, unam, unum unos, uaas, una

Αφ. uno, una, uno unis.

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

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

Γεν. duorum duarum trium

Δοτ.καίΑφ. duobus duabus tribus

Αίτ. duo και duos. duas. tres, tria.

Σημ. 0 πληθυντικός τοϋ UMIS ευρηται πάντοτε μετά πληθυντι-
κών ουσιαστικών καί σημαίνει, μόνοι* οίον, uni Svevi, οί Σουηβοί
μόνοι, παρά Καίσαρι. Κατά τό duo κλίνεται και τό ambo, άμφω,
ού ή τοϋ αρσενικού αιτιατική είναι ambo καί ambos. Η γενική du-
orum ευρηται καί duum, μάλιστα έν τη φράσει duum millium.
Τό mille είναι άκλιτον καί έν χρήσει ώς ούσιαστικόν έν τω ένικω
αριθμώ μόνον κατ' ονομαστικών καί άφαιρετικήν συνήθους* τό δέ
πληθυντικόν αύτοϋ nnilia (καί milia) είναι κλιτόν (γεν. millium,
δοτ. miilibus κτλ.), τό δέ άριθμούμ,ενον άντικείμενον έ'πεται κατά
γενικήν πληθυντικήν* οίον, miile passuum, χίλια βήματα, sex
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rnillia peditum, εξ χιλιάδες πεζοί. Περί τίνων άλλων συντάξεων
τούτου βλ. Α. Γ. §. 72.

§. 33. Εκ τών απολύτων -γίνονται τά τακτικά, τά όποια είναι
έπίθετα τρικατάληκτα, κλινόμενα κατά τήν ά καί β' κλίσιν.

J. primus, a, um, πρώτος (κυ- raum),o-av. primus et vice-
ρίως υπερθετικό ν τοΰ συγκρι- simus, vieesimus primus.
τικοΰ prioT, πρότερος, βλ. ά- 22. alter^av.secundus) etvi-
νωτέρω §. 29). cesimus, vicesimus alter, ή

2. secundus, a, um, δεύτερος duoetvicesimus (duoetvice-
(ή alter, ό ετερο^επί δύο συ- sima, duoetvicesimum).

νηθως λ.εγόμενον).

3. tertins.

4. qvartus.

5. qvinius.

6. sextus.

7. septiaius.

8. octavus.

9. nonus.

10. decfmus.

11. undeciraus.

12. duodecimus.

13. tertius decimus (ή σπαν. de- 31. primus et Iricesimus, tri-

23. lertius et vicesimus, vi-
cesimus teTtius.

24. qvartus et vicesimus, vi-
cesimus quarlus κ. έ.

28.duodetricesimus^av ocla-
vus et vicesimus, vicesimus
octavus).

29.imdetricesimus^av. nonus
et vicesimus, vicesiraus no-
nus.

30. tricesimus (irigesimus).

cimus et tertius κ. έ.)

14. qvartus decimus.

15. qvintus decimus.

16. sextus decimus.

17. seplimus decimus

18. duodevicesimus (σπαν. o-
ctavus decimus).

19. undevicesimus (σπανιώτερον
noDiis decimus),

cesimus primus ή unuset-
tricesimus κ. έ. ώς έ~1 του
• vicesimus.

38. duodeqvadragesimus^av.
octavns et tricesimus ή tri-
cesimus octavus.

39. undeqvadragesimus, σ-αν.
nonus et tricesimus ή trice-
simus nonus.

40. qvadragesimus.

20. vicesimus (ή vigesimus).

21. unus et vicesimus (unaet- 50. qvinqvagesimus.

vicesima , unumetvicesi- 60. £«£a£esimiis.
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400. qvadringentesimus.
500. qvingentesimus.
600. sexcentesimus.
700. septingentesimus.
800. octingentesimus.
900. nongentesimus.
1000. millesimus, κ., έ.

επιρρημάτων* οίον,
10000. decies millesimus.

Φ

μετα

70. septuagesimus.

80. octogesimus.

90 nonagesimus.

100. centesirous.

101. centesimus priinus.

110. centesimus decimus.

124. centesimus vicesimus

qvartus κ. έ.

200. duceniesimus.

300. trecentesimus.

Σημ. Τό unus έν τω unusetvicesimus είναι κλιτό ν" ευρηται ό-
μως καί συντετμημένον uii (θηλ. unetvicesima), ότε τό un μένει
άμετάβλητον" ώσαύτως καί τό duo έν τοις duoeivicesimus καί τοις
τοιούτοις μένει άκλιτον. Πας δεύτερος σημαίνεται διά τοϋ έ—ιθέτου
alternus· ο ίο/, alternis diebus, κατά πασαν δευτε'ραν ήμέραν.
Πας (ή ό

άείποτε) τρίτος, τέταρτος κτλ. σημαίνεται διά τών λέξεων
tertius qvisqve, qvartus qvisqve κ. έ. Αριθμός τις ένιαυτών δη-
λοϋται διά τής λέξεως annus, έτος, μ,ετά τακτικών αριθμητικών'
οιον, annus millesimus octiDgentesimus qvinqvagesimus pri-
mus=1851.Ev τούτοις δ σύνδεσμος et προςτίθεται ένίοτε, συνήθως
όμως παραλείπεται.

§. 34. Τά διαιρετικά (distributiva) είναι ώσαύτως τρικατάληκτα
καί κλίνονται μόνον είς τόν πληθυντικόν αριθμόν κατά τήν ά και β'
κλίσιν' ή γενική πληθυντική αυτών καταλήγει πολλάκις είς um αντί
orum κατά τόν §. 10. σ. δ'. · Είναι δέ ταϋτα.

1. singuli, singulse, siogula, 9. noveni.

10. deni.

11. undeoi.

12. duodeni.

13. terni deni.

14. qvaterni deni κ. έ.

18. octoni deiii ή duodeviceni.

19. noveni deni ή undeviceni.

20. viceni.

ανα ενα, μιαν, εν.

2. bini, se, a, ανά δύο.

3. terni (trini).
4 qvaterni.

5. qvini.

6. seni.

7. septeni.

8. ocloui.

ι
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21. Viceni smguli. 300. treceni.

22. viceni b\m κ. έ. 400. qvadringeiii.

30. triceni. 500. qvingeni.

40. qvadrageni. G00. sexceni.

50. qvinqvageni. 700. septingeni.

60. sexageni. 800. octingeni.

70. sepluageni. 900. iiongeni.

80. octogeni. 1000. singula millia (η μόνον

90. nonageni. millia).

100. centeni. 2000. bina millia.

200. duceni. 10000. dena millia κτλ.

Σημ. ά. Περί της χρήσεως καί συντάξεως αυτών βλ. Α. Γ. 76.
Πεοί δέ τών αριθμητικών επιρρημάτων έσται κατωτέρω λόγος έν §.
84. β'.

Σημ. β'. Απο τίνων άριθμών παράγονται τά είς plex (πλους)
πολλαπλασιαστικά έπίθετα, τά οποία κλίνονται κανονικώς κατά τήν
γ' κλίσιν* οίον τά simplex, άπλοΰς, duplex, διπλούς, triplex, τρι-
πλούς, qvadruplex, τετραπλούς, qviocuplex, πενταπλούς, septem-
plex, έπταπλους, decemplex,δεκαπλoϋς, centuplex, έκατονταπλοΰς.
Τά δέ είς plus (ώς simplus, duplus, triplus, qvatruplus, octu-
plus) είναι ουδέτερα μόνον, σημαίνοντα μέγεθος έτερου διπλάσιον,
τριπλάσιον κτλ.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΑΩΑΕΚΑΤΟΝ.

ΠΕΡΙ ΑΝΤΩΝΥΜΙΩΝ.

35. Αί άντωνυμίαΐ είναι προσωπικαί, δεικτικαί, αύτοπαθεΐς,
αναφορικοί, έρωτηματικαί καί αόριστοι.

Καί αί μέν προσωπικαί κλίνονται ούτως.

Αριθμός ενικός.

Ον. ego, εγώ. tu, σύ. έλλείπ!
Γεν. (mei) (tui) sui
Αοτ. mihi καί mi tibi sibi
Αίτ. me te se
Αφ. me te se

•
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Αριθμός πληθυντικός.

όν. και Αιτ. n5s vos

Γεν. (nostrum) (vestrum) ώς ό ενικός.

Αοτ. και Αφ. ndbis vobis.

Σημ. ά. Αντί τής έν. καί πληθ. γενικής τών αντωνυμιών τούτων
είναι έν χρήσε-/ή αί κτητικαί άντωνυμίαι ineus, tuus, suus,noster,
vester, ή ή γενική τοΰ ουδετέρου γένους τών αυτών κτητικών αν-
τωνυμιών, mei, tui, sui, noslri, vestri' αί δε γενικαί nostrum
καί vesirum ευρηνται μόνον εί'ς τινας φράσεις, περί ών έσται λόγος
έν τώ συντακτικοί ■

Σημ. β'. Είς πάσας τάς πτώσεις τών άντωνυρ.ιών τούτων, πλήν
τών tu, sui, nostrum καί vestrum, προςτίθεται ενίοτε τό άχώοι-
στον ρ.όριον iriet, δι ου άντιτίθεται μετ' έμφάσεωςεν πρόσωπον προς
ετερον*οίον, egoniet, έγώ αΰτός,πιΐΐιίιιιοί, temet, semet, κτλ* ή δέ
tu επιτεινου.ένη γίνεται lute καί tutemet. Ωσαύτως καί ή αίτ. καί
άφ. meme, tele, sese.

Σημ. γ'. Μόνη h lu καί yos είναι ονομαστική καί κλητική ή αύ-
τη, αί λοιπαί δεν εχουσι κλητικήν. Η δέ τού γ' προσώπου είναι ή
αύτή καί αύτοπαθής αντωνυμία* έπειδή έτερον τύπον ή λατινική
γλώσσα δεν έχει δι' αύτήν" δ'.ό καί τίνες θεωρούσι ταύτην μόνον ώ;
αύτοπαθή άντωνυμίαν (Βλ. δ. Γ. §. 85).

§. 36. Λειχΐίχαί ά?τωννμίαι είναι ή hic, ούτος, iste, 6'δε, αύ-
τός, ille, εκείνος, is, αύτός, idem, ό αύτός, ipse, ό ίδιος. Είς ταύ-
τας άνάγονται καί ή alius, άλλος, καί alter, ό έτερος. Κλίνονται
δέ ώς έφεςής.

]) Η hic, ούτος.

'Αριθμός ενικός»

Ον. hic, ούτος. liaec, αύτη. hoc, τούτο.

Γεν. hujus )

Δοτ.

Αίτ. huuc hanc lioc

Αφ. hoc bac boc

% κοιναι και tcov τοιων γενών,
huic /
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Αριθμός πληθυντικός.

Ον. hi hae baec

Γεν. horum harum korum

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

Αίτ. hos has haec.

Σημ.. Είς τάς είς tQ καί S λήγουσας πτώσεις προςτίΟεται ώς προ-
σχηματισμ-ός τό μ.όριον ce, μ.αλλον έπιτε"ϊνον τήν δε"ίξιν· οίον, hu-
jusce, hosce, horunce, τουτου'ί, τουτονί. Είς δέ τάς είς C λήγου-
σας προςετίθετο τό πάλαι e μετά τό C* ώς hice, hunce, huice.

2) Η iste, όδε, αύτός.

'Αριθμός ενικός.

Ον. iste, αύτός, ista, αυτή, istud, αυτό.

Γεν. istίus,) χ

... < κοιναι και των τριών γενών.

Δοτ. isti ) Γ '

Αίτ. istum istam istud

Αφ. isto. isia. isto.

0 πληθυντικός κλίνεται κατά την ά καί β'κλίσιν κανονικώς. Κα-
τά τό isie κλίνεται καί ή ille, εκείνος, illa, εκείνη, illud, εκείνο,
καί ή ipse, ipsa, ipsum, ό ίδιος, ής ή ούδετέρα λήγει είς m, ουχί
δέ είς d.

Σημ.. ά. Τοϋ αρχαίου τύπου ollus αντί ille, ευρηται παρά Βιργι-
λίω ή έν. δοτική και πληθ. ονομαστική οΠί. Αί δέ iste καί ille δέ-
χονται ένίοτε τόν προ σχηματισμό ν C καί σπανίως τόν ce* οίον, istic
istaec, istuc καί istoc, illic, illaec, illuc καί illoc, κλινόμενα έν
τη ονομαστική, αιτιατική καί αφαιρετική ώς ή hic.

Σημ.. β'. II ipse (καί παρά κωμικοΤς ipsus) είναι σύνθετος έκ τής
is καί pse, ώς ή idem έκ τής is καί dem. Οί άρ/αΐοι τύποι ea-pse
eam-pse καί eo-pse αντί ipsa, ipsam καί ipso ευρηνται παρά
Πλαύτω.

3) II is, ea, id, αυτός.

'Αριθμός ενικός.

όν. is, αύτός, ea, αυτή, id, α «τό.

Γεν. ejus)

e'· ^ κοιναι και τών τριών γενών.
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Αίτ. eum eam id

Αφ. eo ea eo

'Αριθμός πληθυντικός.
Ον. ii καί ei eae ea

Γεν. eorum earum eorum

Δοτ. και Αφ. iis καί eis κοινή καί τών τριών γενών.
Αίτ. eos eas ea

Κατά τόν τύπον τούτον κλίνεται καί ή άπό ταύτης και του έπι-
τατικοΰ μορίου dem σύνθετος fdem (άντί is-dem), eadem, ldem,
τηρουμένου τοϋ μορίου αμεταβλήτου είς πάσας τάς πτώσεις.

Σημ. ά. Η ονομαστική πληθυντική ei, είναι σπανία, ή δέ iis ευ-
ρηται συχνότερον ή ή eis.

Σημ. β'. Εκ τών μορίων ecce καί en (ίδου, ήν) και τής αιτιατι-
κής του αρσενικού καί θηλυκοΰ τών αντωνυμιών is καί ille προήλ-
θον οί έν τή συνηθεία εύχρηστοι τύποι eccum, eccam, eccos, ec-
cas, ellum, ellam, ellos, ellas, οΐτινες απαντώνται παρά τοις
κωμικοΐς Πλαύτω και Τερζντίω.

Η alius, alia, aliud, άλλος, κλίνεται έν μέν τω ένικω κατά τό
unus, una, unum (βλ. §.10 σημ. β' καί 32), έν δέ τω πληθυντικω
κατά τήν ά καί β' κλίσιν κανονικώς* ώσαύτως καί ή alter (άρσ.),
ό έτερος έκ δύο, allera (θηλ ), alteriim (ουδέτερον), γεν. alterTus,
δοτ. alleri, καί διά τά τρία γένη' τά λοιπά όμαλώς κατά τήν ά καί
β' κλίσιν. βλ. Δ. Γ. ^ 84 σημ.

§. 37. Αναφορική αντωνυμία είναι ή qvi, 8ς, ήτις κλίνεται κα-
τά τόν έπόμενον τρόπον.

'Αριθμός ένικός.
όν. qvi, ός, qvae, ή, qvod,

ο.

Γεν. cuias) \ „

J. { κοιναι και των τριών γενών.
Δοτ. cui )

Αίτ. qvern qvam qvod

Αφ. qvo qva qvo

'Αριθμός πληθυντικός,

όν. qvi qvae qvae

Γεν. qvorurn qvarum qvorum,
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Δοτ. καί Αφ. qvibus (qvis) κοινή καί τών τριών γενών.

Αίτ. qvos. qvas. qvae.

Σημ. Αρχαίος τύπος τής γενικής καί δοτικής είναι qvojus, qvoi.
Η πληθυντική δοτική καί αφαιρετική qvfs, ήτις καί qveis γράφε-
ται, είναι αρχαϊκή" ώσαύτως καί ή έν. αφαιρετική qvi, ήτις παρά
τοΤς δοκίμοις συνήθως ρ.όνον μετά τής προθέσεως cum ευρηται (έ-
νίοτε δέ καί άνευ ταύτης αλλά μετά ρημάτων)* οίον, qvicum=cutft
qvo άρσ. καί ούδ., παρά τοις άρχαίοις καί θηλυκόν' πρβ. Δ. Γ. §.
86. σημ. β'.

§. 38. 'Aoptcrroc avayopcxai άντωνυμίύ,ο είναι ή qvicumqve,
qvisqvis, όςτιςδήποτε, όςτιςοϋν, uter, utercumqve, όπότερος.

Η qvicumqve, quaecumqve, qvodcumqve, κλίνεται ώς ή άνα-
φορική qvi, μένοντος τού άχωρίστου μορίου cumqve άκλιτου κατά
πάσας τάς πτώσεις. Η δέ uter, utra, utra, ήτις συνήθως είναι έ- ^
ρωτηματική αντωνυμία (πότερος\ κλίνεται, κανονικώς κατά τήν ά
καί β' κλίσιν, πλην τής έν. γενικής καί δοτικής, άίτινες είναι utrius,
utri κατά τά έν 10. σημ. β' ρηθέντα. Ωσαύτως κλίνεται καί ή
σύνθετος utercumqrve, όποτεροςδήποτε.

Η qvisqvis ευρηται συνήθως μόνον είς τήν έν. όνομαστικήν καί α-
φαιρετικών (qvoqvo) τού άρσενικού καί ούδετέρου γένους καί είς τήν
αίτιατικήν τού ούδετέρου (qvidqvid ή qvicqvid ώς ούσιαστικόν).
Περί της χρήσεως τούτων βλ. Δ. Γ. §. 87.

§■ 39. 'Ε ρ ω τη μ α τικ η αντωνυμία είναι ή qvis ή qvi(άρσ.), qvae,
(θηλ.), qvid ή qvod (ουδέτ.), καί ή μετά τοΰ έπιτατίκοΰ μορίου
qvisnam ή qvinam, qvaenam, qvidnam ή qvodnam, τίς, τί· έτι
"δέ καί ή uter, utra, utrum, πότερος.

Η qvis και 'qvisnam κλίνονται έντελώς ώς ή άναφορική qvi,
πλην της διττής έν. όνομας-ικής τοΰ αρσενικού καί τής ονομαστικής καί
αιτιατικής του ούδετε'ρου. Η qvid καί qvidnam ευρηται καθ' έαυ-
τήν ώς ούσιαστικόν, ή δέ qvod καί qvodnam μετά ουσιαστικού
ώς έπίθετον* οίον qvid feci ? τί έποίησα ; qvod facinus comrni-
Sit ? τί ά μ. ά ρ τη μα έπραξεν ; Η qvis είναι καί ούσιαστικόν και έπί-
θετον, ή δέ qvi ώς έπι τό πλείστον έπίθετον. Πλείω περί της χρή-
σεως τούτων βλ. έν τνί Α. Γ. §. 88.
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Σημ. 1Ϊ αρχαϊκή αφαιρετική qvF είναι έν χρήσει μόνον έν τή
σημασία, πώς; qvi fit ? πώς συμβαίνει ; qvi convenit ?

§. 40. 'Αόριστοι αντωνυμίαι είναι αί qvis, aliqvis, qvispiam,
qvisqvam, ullus, qvidam, τις, alteruter, ό εις ή ό έ'τερος(έκ δύο),
και αί διαιρετικαί qvisqve, έκαστος ιδίως, unusqvisqve, είς έκα-
στος ιδίως, uterqve, έκάτερος, αμφότεροι* ετι δε καί αί καθολικήν
ενοιαν αορίστως δηλοϋσαι qvivis, qvilibet, όςτιςδήποτε, utervis,
uterlibet, όςτιςδήποτε έκ δύο. Είς ταύτας ανάγονται καί αί άρνητι-
καί "λίζείς iiemo, ουδείς (ούσιαστικόν), nihil, ούδέν, nullus, ούδε-ς
(έπίθετον), neuter ουδέτερος.

Η qvis, qvi καί θηλ. qviB καί qva, ούδ. qvid καί qvod, κλί-
νεται ώς ή αναφορική qvr πλην τής πληθ. όνομ. καί αίτ. του ου-
δετέρου καί τής έν. όνομ. τοϋ θηλυκοϋ, α'ίτινες 'έχουσι δύο τύπους
qVcB καί qva. Qvid είναι ούσιαστικόν, qvod, έπίθετον. Βλ. καί Α.
Γ. §. 90.

Από τής qvis σχηματίζονται καί κατ' αύτήν κλίνονται αί (έρω-
τημ) ecqvis, ecqvi, ecqva, ecqvae, ecqvid, ecqvod, τις; μή τις;
καί τό έμφαντικώτερον ecqvisnam καί numqvisnam.

Κατά τήν qvis κλίνεται καί ή aliqviS, ήτις έν τή ενική όν. τοϋ
θηλυκοϋ καί έν τή πληθυντική όνομ καί αιτιατική τοϋ ουδετέρου
εχει μόνον τόν τύπον aliqva. Aliqvid είναι ούσιαστικόν, aliqvod,
έπίθετον, aliqvis, καί ούσιαστικόν καί έπίθετον, aliqv.i, έπίθετον
μόνον.

1Ϊ qvisqvam, καί ούδέτερον qvidqvam δέν ευρίσκεται είς θηλυκόν
γένος, ουδέ είς πληθυντικόν αριθμόν. Κλίνεται δέ και αύτη κατά
τήν qvis, άκλιτου τοϋ qvam μένοντος Καί μετά προσωπικών όνο-
μ,άτων συντασσόμενη (ώς qvisqvam scriptor, συγγραφεύς τις,) εί-
ναι ποτέ μέν ούσιαστικόν, ποτέ δέ έπίθετον, ή δέ άντίστοιχος αυ-
τής ullus άείποτε έπίθετον. Πρβ. Α. Γ. § 90 σημ.

Καί αί qvidani, qvispiam, qvivis, qvilibet, qvisqve, κλίνον-
ται ώς ή αναφορική. Τό ούδέτερον αύτών ώς ούσιαστικ,όν μέν, είναι
qvid (qviddam κτλ.), ώς έπίθετον δέ qvod (qvoddam κτλ ). Τοϋ
unusqvisqve, κλίνεται έκάτερον συνθετικόν μέρος' (unaqvaeqve,
unumqvidqve γεν. unruscujusqve κ. έ.)' τής δέ utervis (utra-
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vis, utrumvis), uterlibet (utralibet, utrumlibet), uterqve (u-
traqve, utrumqve) μόνον τό uter (γεν. utriusque, δοτ. utriqve
κτλ.)· της δέ alterizier ποτέ μέν έκάτερον συνθετικόν μέρος (altera-
utra, alterumutrum κτλ-), ποτέ δέ τό έσχατο ν μόνον (alterutra,
alteruirum). Τά έπίθετα ullus, a, um, nullus, nonnullus, ουδείς,
neuter (neiitra, neutrum), ουδέτερος, κλίνονται κανονικώς κατά
τήν ά καί β' κλίσιν, πλην της γεν. και δοτ. του ένικου, ήτις είναι
ullrus, ulli κατά τά έν τώ §. 10. σ. β\ ρηθέντα.

Nemo (γεν. lnis) είναι ούσιαστικόν αρσενικού γένους κατά την
γ' κλίσιν κλινόμένον. Η γενική αυτού είναι άχρηστος έν τη συνήθεια,
ώςαύτως καί ή αφαιρετική παρά τοις δοκίμοις, άντ' αύτών δ' εύχρη-
στος η γεν. nullFus, καί ή άφ. nullo. βλ. Δ. Γ. §. 91. σημ.

§. 41. Από της γενικής τών προσωπικών παράγονται αί χτηζιχαΐ
άττωτυμίαι meus, mea, meum, έμός, tuus, tua, tuum, σος, suus,
a, um, ό εαυτού, noster, nostra, nostrum, ημέτερος, yester, ve-
stra, vestrum, υμέτερος, κλινόμεναι κανονικώς κατά τήν ά καί βΓ
κλίσιν ώς τρικατάληκτα έπίθετα. Η ενική κλητική τής meus είναι
mi καί οχι mee κατά τον §. 10. ση υ., γ'.

Σημ. ά. Είς τήν ένικήν άφαιρετικήν τούτο}ν, μ.άλιστα είς τήν τής
siius, προςαρταται ένίοτε τό άχώριστον μόριον pte προς ίσχυροτέ-
ραν αντίθεσιν τοΰ ιδίου προς έτερον οίον, meopte iiigenio, suopte
pondere, τω ίδίω αυτής βάρει* είς δέ τήν suus τό met, ότε έπε-
ται συνήθως ή ipse· ώς, suamet ipse fraude, ίδίω αυτού δόλω.

Σημ. β'. Από τής έν. γενικής τής αναφορικής καί ερωτηματικής
αντωνυμίας σχημ,ατίζεται καί ετέρα κτητική αντωνυμία, ή CUJUS,
cuja, cujum, τίνος ; άλλ' αύτη είναι έν χρήσει μόνον παρά τοις
άρχαίοις καί τοις κωμικοΐς. βλ. Δ. Γ. §. 92. σ. β'.

Σημ. γ'. Α—ό τών noster, vester, καί τοΰ ερωτηματικού cujus
παράγονται τά μονοκατάληκτα έπίθετα nostras, vestras, cujas
(γεν. nostratis κτλ.), ήμεδαπός, ύμ,εδαπός, ποδαπός

Περί τών συσχετικών αντωνυμιών βλ. Δ. Γ. §. 93.
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Κ.ΕΦΑΑΑ1ΟΝ ΔΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΤΟΝ.

περι ρήματος.

§. 42. Τά ρήματα τής λατινικής είναι ενεργητικά, παθητικά,
ουδέτερα (καί αποθετικά). Αί εγκλίσεις αυτών τέσσαρες, δριστική,
υποτακτική, προστακτική καί απαρέμφατος. Εκτός δέ τούτων έχουσι
τά ρήματα καί δύο ονοματικούς τύπους είς ΐΐΓϊΐ (αιτ.) καί n (άφ.),
πρώτον καί δεύτερον, σουπινον (Supimim) συνήθως καλουμένους, καί
σημαίνοντας τήν ένεργειαν του ρήματος άορίστως καί γενικώς, άνευ
άναφοράς είς πρόσωπον ώρισμένον' είναι δέ έν χρήσει μόνον ε'ίς τινας
περιστάσεις, περί ών έσται λόγος είς τό συντακτικόν.

Αί μετοχαι είναι ένεργητικαί καί παθητικαί. Αί μέν πρώται έχου-
σι δύο μόνον χρόνους ένεστώτα scribens, γράφουν, καί μ,έλλοντα
scripturus, a, um, γράψων αί δέ δεύτεραι παρακειμενον μόνον,
scriptus, a, um, γεγραμμένος. Εχουσι προσέτι τά ρήματα καί ε-
τερον ρηματικό ν ούδέτερον όνομα τής β'κλίσεως έν τω ένικω άριθμω
μόνον εύ'χρηστον, γερούνδ ιον (Gerundium) καλούμενο ν, ού ή μ.έν
ονομαστική είναι όλως άχρηστος, ώς τοιαύτη δέ χρησιμεύει αύτός του
ρήματος ό άπαρεμφατικός ένεστώς, αί δέ πλάγιαι πτώσεις άντιστοι-
χοϋσιν είς τάς τοϋ έλληνικοϋ ονοματικού άπαρεμφάτου, ας διά τήν έλ-
λειψιν τοϋ άρθρου άναπληροΐ ή λατινική γλώσσα διά τοϋ γερουνδίου
τούτου· οιον, scribendi, scribendo, scribendum, τοϋ γράφειν, τω
γράφειν, τό γράφειν.

Από τοϋ γερουνδίου τών ενεργητικών ρημάτων σχηματίζεται
προσθέσει τών καταλήξεων US, a, um τό μετοχικόν ή ρηματικόν
παθητικόν έπίθετον, Gerundivum συνήθως καλού μενον, όπερ τινές
θεωροϋσιν ώς παθητικόν μέλλοντα τής μετοχής" κυρίως ομως άντι-
στοιχεΐ έν πολλοίς τοις είς τέος, τέα, τέον βηματικοΐς έπιθέτοις τής
έλληνικοϊς' οίον, epistola scribenda, γραπτέα επιστολή, βλ. Δ. Γ.
§. 97.

§. 43. Οί χρόνοι τής οριστικής είναι εξ-· ό ένεστώς SCribo, γρά-
φω, ό παρατατικός scribebam, έγραφον, ό μέλλων scribam, γρά-
ψω, δ παρακείμενος, όςτις καί τόπον έλληνικοϋ άορίστου πολλάκις
έττέ/ει, scripsi, γέγραφα καί έγραψα, ό ύπερσυντελικός scripseram,
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έγεγράφειν, δ τετελεσμένος μέλλων scripsero, θέλω εχει γεγραμ-
μένον. Τούτων ό ένεστώς, παρακείμενος καί μέλλων είναι κύριοι χρό-
νοι—Η υποτακτική εχει τους αυτούς χρόνους τής όριστικής, πλην τού
μαθητικού μέλλοντος": ή δέ προστακτική ένα μόνον, τον ενεστώτα,
ή απαρέμφατος τους τρεις κυρίους χρόνους.

Τά πρόσωπα τοΰ ρήματος είναι τρία, οί δέ αριθμοί δύο μόνον,
ενικός κ.αί πληθυντικός" οίον, ένικ. scribo, γράφω, scribis, γράφεις,
scribit, γράφει, πληθ. scribimus, γράφομεν, scribitis, γράφετε,
scribunt, γράφουσιν. Η προστακτική εχει μόνον δεύτερον καί τρίτον
πρόσωπον.

Αί συζυγίαι είναι τέσσαρες, διακρινόμεναι κυρίως έν τή καταλή-
ξει τοΰ ένεστώτος τού ένεργητικοΰ άπαρεμ,φάτου' επειδή ή ά λήγει
έν τώ άπαρεμφάτω είς are, ή β' είς ere, ή γ' είς ere, ή δ' είς Fre.
Καί είς μέν τήν ά άνήκουσι πάντα τά ρήματα, τών οποίων ή ρίζα
καταλήγει είς a, όπερ είς μέν τό ά πρόσωπον τοΰ ένεργητικοΰ ένε-
στώτος της οριστικής συναιρείται μετά τοΰ της καταλήξεως φωνή-
εντος είς Ο (οίον, ama-O = amo, άγαπώ), είς δέ τό β' καί τους
τών λοιπών προσώπων καί χρόνων τύπους άναφαίνεται πάλιν (ώς
amas, άγαπας, amat, άγαπα, amabam, ήγάπων, κ. έ.). Είς δέ τήν
δευτέοαν άνήκουσι τά έχοντα χαρακτηριστικόν φωνήεν τό e (οίον,
mone-o, συμ,βουλεύω)· είς τήν τρίτην οσα χαρακτηριστικόν εχουσι
σύμφωνον ή τό φωνήεν U (ώς, scrib-o, γράφω, minu-O, έλαττόνω)'
είς δέ τήν τετάρτην άνήκουσι τά έχοντα χαρακτηριστικόν ί* (οίον,
audi-o, άκούω). Πρβ. Δ. Γ. §. 101.

ΣΓερΙ σχηματισμού τον ρήματος κατά κάντας τον ς χρόνους
καί τάς έγκΛίσεις.

§. 44. Από της ρίζης τοΰ ρήμ,ατος, ήτις ανευρίσκεται έν τώ ά
προσώπω τοΰ ένεστώτος τής οριστικής άποβαλλομένης τής καταλή-
ξεως ο (οίον άπό τού amo ή amao, moneo, scribo, audio, άνευ-
ρίσκονται και τών τεσσάροιν συζυγιών αί ρίζαι ama, nione, scrib,
audi) σχηματίζεται 1) ό ένεστώς τών λοιπών εγκλίσεων, 2) ό παρα-
τατικός της οριστικής καί υποτακτικής, 3) ό μέλλων τής οριστικής,
4) 6 ένες-ώς τής^ΙΐΟχής καί 5) τό γερούνδιον καί τό μετοχικόν επί-
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θετον, προστιθεμένης τής ιδιαιτέρας καταλήξεως ένός έκαστου τών

χρόνων τούτων, ώς δεικνύουσι τά κατωτέρω παραδείγματα.

Περι σχηματισμού του ενεργητικού παρακειμένου τής οριστικής
σημειωτέον,- οτι έν μέν τή ά καί δ' συζυγία σχηματίζεται ούτος
προσθέσει τής καταλήξεως νί είς τήν ρίζαν του ρήματος" οίον, ama-
\'i, audi-vi, έν δέ τή β' άποβολή τοϋ χαρακτηριστικού e καί προς-
θέσει τής συλλαβής ui (ήτις είναι ή αύτη τ-ής νί)' ώς, mon-lli. Τής
γ' όμως ό παρακείμενος ρημάτων τινών λήγει είς 1, άλλων είς si καί
τίνων είς ui. Kccl είς ί μέν λήγει ό τών έχόντων U ή άλλο τι φω-
νήεν χαρακτηριστικών έν τή ρίζη" είς si δέ τών έχόντων χαρακτήρα
k, Ρ, c (qv> h)? g (gv) y-ai d' ών τό μέν d αποβάλλεται πρό τής
si, τό δέ bsi τρέπεται είς psi, τό gsi και csi είς xi* οίον, laedo.,
βλάπτω, παρακ. laesi, scribo, γράφω, scripsi, repo, έρπω, repsi,
dico, λέγω, dixi. Πρβ. §. 52 περί τίνων άλλων ανωμαλιών.

Σημ. Τά είς ϊ τόν παρακείμενον σχημ,ατίζοντα καί χαρακτηρι-
στίκόν σύμφωνον έχοντα έκτείνουσι τό φωνήεν τής ρίζης έάν ήναι.
β ρ αχό καί ουδέ θέσει μακρόν* ώς lego, legi, colligo, collegi, συλ^-
λέγω. Η εκτασις αυτη του ριζικού φωνήεντος γίνεται καί είς άλλας
συζυγίας, αΐτινες έχουσι (άνωμάλως) ϊ μόνον έν τω παρακειμένω.
Εκ τών τοιούτων δέ βραχεΐαν. τήν παραλήγουσαν εχουσι μ.όνον τά
bibi, fidi, scidi, tuli, άπό τών bibo, πίνω, findo, sciudo, σχίζω>
fcro, φέρω. Βλ. Δ. Γ. §. 103.

Γ'νωστοϋ δέ ό'ντος τοϋ παρακειμένου τούτου, σχηματίζονται έξ
αύτοϋ οί έςής χρόνοι* I) οί παρακείμενοι τών λοιπών έγκλίσεων, 2)
6 ύπερσυντελικός καί ό τετελεσμένος μέλλων τής οριστικής καί υπο-
τακτικής, προστιθεμένων τών ιδιαιτέρων καταλήξεων 'τών χρόνων
τούτων είς τήν ρίζαν τοϋ παρακειμένου μετά τήν άποβολήν του τε-
λικού ί* οίον άπό τοϋ amav-i, ύπερσ. οριστικής aniaveram, κτλ.

Τά σουπΐνα τής ά, γ' καί δ' συζυγίας σχηματίζονται προστιθεμέ-
νων είς τήν ρίζαν τοϋ ρήματος τών καταλήξεων tum τοϋ ά σουπίνου
καί til τοϋ β', πρό τών οποίων τό b τ-ής ρίζης τρέπεται είς ρ, τό
δέ g, (αν, h, gv) είς c* οίον, ama-tum, scnp-tum, audi-tum,
ama-tu, scrip-tu, audi-tu. Τών δέ τής γ' συζυγίας ρημάτων, ών
ή ρίζα λήγει είς d, τά σουπΤνα λήγο.υσιν είς Siim καί SU, πρό τών
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όποίο^ν αποβάλλεται. το d* οίον άπό του laedo, laesum, laesil. Είς
δέ τά της, β7 αποβάλλεται τό e τής ρίζης καί προςτίθεται είς αυτήν
ή κατάληξις ltnm, ltii· οίον, momtum, monrtu.

Σημ. Τό Γ τή; παραληγούσης του σουπίνου είναι πάντοτε μα-
κρόν, όταν δ παρακείμενος λήγη είς vi, πλην τών llum, citum,
]itum, qvitum, situm άπό τών ανωμάλων eo, πορεύομαι, cieo, κι-
νώ, lillO, αλείφω, qveo, δύναμαι, siiio, συγχο:>ρώ. Βραχύ δέ a εχουσι
μόνον τά σουπΐνα datuni, ratum, satum άπό τών άνωμάλων do,
δίδω, reor, νομίζω, sero, σπείρω* καί βραχύ u μόνον τό riitum

, λ _ 1 ,y ■

απο του ruo, κρημνιςω.

Από του ά σουπίνου σχηματίζεται ό παρακείμενος της παθητικής
μετοχής, τρεπομένης της καταλήξεως nrii τού σουπίνου είς US, a,
um, καί δ μέλλων της ενεργητικής μετοχής, τρεπομένης τής αυτής
είς urus, ura, nrum* οίον, άπό τού σουπίνου amatum γίνεται ό
παρακείμενος amatus, a, um, καί ό μέλλων amaturus, a, um- καί
άπό τοΰ scriplum, scriptus, a, um, καί scripturus, a, um, κτλ.
βλ. Α. Γ. άπό τοΰ §. 106. κ. έ.

0 ένεογητικός μέλλων τής άπαρεμφάτου, ό παθητικός παρακείμε-
νος καί οί έξ αύτοΰ χρόνοι σχηματίζονται όχι μονολεκτικώς, άλλά
διά περιφράσεο^ς άπό τοΰ ύπαρκτικοΰ ρήματος sum, ειμί, όπερ διά
τοΰτο καλείται βοηθητικόν, καί τού παραχ.ειμένου της παθητικής
μετοχής.

Σημ.. Προς σ^ημ,ατισμόν λοιπόν παντός ρήματος άπαΐτεΐται νά
γνωρίζωμ.εν τον ένεστώτα, παρακείμενον καί τό πρώτον σουπΐνον*
διότι άπό τούτων σχηματίζονται πάντες οί λοιποί τού ρήματος χρό-
νοι κατά τά ήδη είρημένα καί τά έφεξής παραδείγματα τών τεσσά-
ρων συζυγιών. Διό οί τρεις ούτοι χρόνοι τοΰ ρήματος καλούνται άρ-
χικοί, οί δέ λοιποί πάντες παράγωγοι, ώς άπ' εκείνων παραγόμενοι
Οποίαν δέ άνωμ,αλίαν έχουσιν εκείνοι, τήν αύτήν τηροΰσι καί ούτοι.
Οταν δέ είς των αρχικών ήναι άχρηστος, είναι ώςαύτως άχρηστοι
συνήθως καί οί έξ αύτοΰ παραγόμενοι. Τούτου ένεκα πριν άρχίσωμεν
νά σχηματίσωμεν τό ρήμ.α, πρέπει νά γνωρίζωμεν τους τρεις τού-
τους χρόνους.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ν Δ ΕΚ ΑΤΟ Ν ΤΕΤΑΡΤΟΝ

ΤΟ ΡΗΜΑ SUM ΚΑΤ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΓΖΥΓΙΩΝ.
§. 45. Επειδή τό ρήμα sum, είμί, έχει διάφορον τών λοιπών ρηγ-
μάτων σχηματισμό ν, καί επειδή είναι άναγκαΐον προς σχηματισμόν
τών διά περιφράσεως σχηματιζομένων χρόνων τών τεσσάρων συζυ-
γιών, προτάσσομεν αυτό ενταύθα.

Όριστι^Λ.
Ενικός. Πληθυντικός.

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

Παρατ. eram, eras, erat. _eramus, eratis, erant.
Παρακ. fui, fuisti, fuit. fuiraus, fuistis, fuerunt (ere).

ΐπερσ. fueram, fueras, fuerat. fueramus, fueratis, fuerant.
Μέλλ. ero, eris, erit. erimus, eritis, erunt.

Μέλλ. τ. fuero, fueris, fuerit. fuerfmus, fuerftis, fuerint. *

Ύττοτακτι-κη.,

Ενικός. ': Πληθυντικός.

Ενεστ. sim, sis, sit. sfnius, sitis, siat.

Παρατ. essem, esses, esset. essemus, essetis, essent.
Παρακ. fuerim, fueris, fuerit. fuenmus, fuerflis, fuerint. *
Υπερσ. fuissem, fuisses,fuisset. fuissemus, fuissetis, fuissent.
Μέλλ. futurus(a,um)sim,sis,sit, fuluri (ae,a) simus, sitis, siot.
Μέλλ. τ. fuerim κ. έ. ώς καί ό παρακείμ,ενος.

Προστα/χ,τιχν. .

Ενεστ. ένικ. β' πρόσ. es ή esto. Πληθ. β'πρόσ. este ή cslote.
γ' πρόσ. esto. γ' ποόσ. sunto.

Άτταρ^υιφατος.

Ενεστ. esse, παοακ. fuisse. Μέλλ. ένικ. futurus (a, um) e$se, ή
κατ' αίτιατικήν faturum (am) esse, πληθ. futuri (ae, a) ή futuros
(as, a) esse. . ...

* Εις τον ττεζον λο'γον άειποτε fiienw«nus, fueriwiis· ώςαύτως και ε'ς τους αύτους
νρο'νου; τών τίσσάρων συζυγιών 'η παραλήγουσα τούτων εΊνα1. βράχε Γα.'
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• ·· '··' Μετογιη.

Μέλλων. ....... futurus, a, um.

Σημ. ά. Τό σουπΐνον καί τό γερούνδιον λείπει· Η μετοχή ens,
(γεν. entis) ώς τοιαύτη είναι άχρηστος, έν χρήσει δέ ώς φιλοσοφικός
τεχνικός όρος, ούσίαν σημαίνουσα.

Σημ. β'. Κατά τό απλούν sum κλίνονται καί τά σύνθετα αύτοΰ"
ο Τον, absum, άπειμ,ι (παρακ a bfai καί aftti), adsum, πάρειμι (ή
assum, παρακ. affui καί adfui), desum, ελλείπω, insum, ένυ-
πάρχω, intersum, παρευρίσκομαι, obsum, έναντιοΰμαι, praesum,
προ'ί'σταμαι, prosum, ώφελώ, subsum, ύπόκειμαι, supersum, ύ-
πολειπ ομαι. Τούτων μόνον τά absum καί pra3Sum εχουσιν εύχρη-
στον τον ενεστώτα της μετοχής abseiis, άπών, prsesens, παρών.
Τό δέ prosum κλινόμ.ενον δέχεται διά τήν εύφωνίαν τό d μεταξύ
τοΰ Ο τής προθέσεο>ς καί τοΰ e τοΰ ρήματος* οίον, prosum, pro-
d-es, prodest, prosumus, prodestis, prosunt.

Σημ. γ'. Αντί τοΰ συνθέτου άπαρεμφατικοΰ μέλλοντος flltttrum
esse ευρηται fdre, καί άντί τοΰ παρατατικού τής ύποτακτικής' GS-
sem, esses κτλ. forem, fores, foret, forent (έτι δέ afforef, kffft-
rera, profore, proforem κτλ). Περί της χρήσεως τούτων έσται λό-
γος έν τω συντακτικώ.

Σημ. δ. Αρχαϊκοί τύποι τοΰ ένεστώτος τής ύποτακτικής είναι
siem, sies, siet, sient, καί fuam, fuas, fuat, fuant, οΐτινες άπαν-
τώνται παρά τοις κωμικοΐς. Αίαν δέ άπηρχαιωμένος είναι ό τύπος
τοΰ όριστικοΰ μέλίοντος escit, escunt καί esit, esunt. Ποβ. Δ. Γ.
§. 108. σ. δ'.

Σημ. έ. Πάντες οί τύποι τοΰ sum οί άπό τοΰ e άρχόμενοι άνή-
κουσιν είς τήν ρίζαν es (ειμί), άφ' ής καί ό ένεστώς sum, οςτις κατ"
αρχάς ήτο esum, οί δέ λοιποί είς τήν ρίζαν fuo, φύω.

§· 46. Είς τά επόμενα παραδείγματα τών τεσσάρων συζυγιών
φαίνονται άπασαι αί μεταβολαί τής ρίζης καί καταλήξεως, δι' ών δη-
λοΰνται αί διάφοροι έγκλΐσεις, οί χρόνοι, τά πρόσο^πα καί οί άριθμοε.
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ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΥΖΥΓΙΩΝ.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ.

.ίίίυ tZVWfui........ .vtiSxxzH

ΌρίστΓ/τ?.

'Ενεστώς.

Συζυγία Α. Β'. Γ'. Α'. .

Εν. amo, άγαπώ. moneo, νουθετώ, scribo, γράφω, audio,ακούω

amas mones scribis audis

amat monet scr ibit - audit

Πλ. amamus monemus scribinius audfmus

amatis monetis scribitis auditis

amant. monent. ; scribunt. audiunt

Παρατατικός.

(Η κατάληξις του της ά καί β' συζυγίας είναι bam, της γ' καί δ' ebam)

amabam

amabas _

amabat

amabamus

amabatis

amabant

monebam

monebas

monebat

monebamus

monebalis

monebaal .

scribebam

scribebas

scribebat

scribebamus

scribebatis

scribebant

Παρακείμενος.

(Η κατάληξις του τής ά καί δ' συζυγίας είναι
άποβαλλομένου τοΰ ριζικού θ, τής γ'

amavi monui scripsi

amavisti monuisti scripsisti

amavit monuit scripsit

amavimus monuimus scripsimus

amavistis monuistis scripsistis

amaverunt raonuerunt scripserunt

(ή amavere). (monuere). (scripsere).

audiebam

audiebas

audiebat

audiebamus

audiebatis

audiebant.

vi, τής β' ui
i η si). -
audfvi
audivisti
audivit
audivimus
audivistis
audiverunt
(audivere).
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amaveram

amaveras

amaverat

amaveramus

amaveralis

amaverant.

monueram

monueras

monuerat

monueramus

monueratis

monuerant.

scnpseram

scripseras

scripserat

scripseramus

scripseratis

scripseraot.

audiv&ram

audiveras

audiverat

audiveramus

audiveratis

audiverant.

ΜέΛΛων.

(Η κατάληξις τοϋ της ά καί β' συζυγίας είναι bo, τής γ'καί δ' am).

amabo

amabis

amabit

amabimus

amabitis

amabunt.

monebo

monebis

monebit

monebimus

monebitis

monebunt.

scribam

scribes

scribet

scribemas

sc ribetis

scribent.

audiam

aiidies

audiet

audiemus

audietis

audient.

MeJJcor τετεΛεσμενος.

(Η κατάληξις ero προςτίθεται είς τον παρακείμενον μετά τήν
άποβολήν τοϋ καταληκτικού ί).

amavero monuero scripsero audivSro

amaveris roonueris scripseris audiveris

amaverit monuerit scripserit audiverit -

amaverimus monuerimus scripsenmus audiverimus

amaveritis monueritis scripseritis audiveritis

amaverint. monuerint. scripserint. audiverint.

Υποτακτική.

'Ενεστάς.

(Η κατάληξις είναι am, ήτις έν τή ά συζυγία μόνη τρέπεται είς
em μετά τοϋ a τής ρίζης).

amem

ames

amet

amemus

ametis
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Παρατατικός.

(Η κατάληξις τής ά, β' και δ' συζυγίας είναι rem, της γ' &rem).
amarem monerem scribgrem audirem.

amares moneres scriberes audires

amaret moneret scriberet audiret

amaremus moneremus scriberemus audiremus
amaretis moneretis scriberetis andiretis

amarent. monerent. scriberent. audfreot.

Πα ρακείμενος.

(0 κατάληξις erim προςτίθεται εις τόν παρακείμενον τής όρι- '
στικής μετά τήν άποβολήν του i).
amaverim monuerim scripserim audiverim
amaveris monueris scripseris audiveris

amaverit monuerit scripserit audiverit

amaverimus monuerimus scripserimus audiverimus
amavenlis moiiueritis scripseritis audiveritis
amaverint. monuerint. scripserint. audiverint.

Ύπερσνντ εΛικός.

(Η, κατάληξις lssem προςαρτάται είς τόν παρακείμενον τής
οριστικής μετά τήν άποβολήν του ί).
amayissem monuissem scripsissem audivissem
ama visses monuisses scripsisses audivisses
amavisset monuisset scripsisset audivisset
atnavissemus monuissemus scripsissemus audivissemus
amavissetis monuissetis - scripsissetis audivissetis
amavissent. monuissent. scripsissent. . audivissent.

Με 22ων.

amaturus,a,um,moniturus,a,um, scripturus,a,\im, auditurus,a

sim, sis, sit.

amaturi, a, monituri, ae, a, scripturi, se, a, audituri, se, a

simus, sitis, sint.
ό τετελεσμένος μέλλων είναι όμοιος τω παρακειμένω.

Φ
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Τ\ροσταχτιχτ\.

'Εν ε στ ώς. *

(Εν τη ά, β' καί δ' ή ρίζα απλή, έν τή γ' ή ρίζα μετά του e).

Εν. 2. ama mone scribe

2 καί 3. amato moneto scribito
Πλ. 2. amate. monete. scribite.

καί amatote monetote scribitote

3 amanto. monento. scribunto.

audi

audrto

audite.

auditote

audiunto.

'Απαρέμφατος.

atnare

'Ενεστώς.

(Η κατάληξις της ά, β' καί δ' re, της δέ γ' ere).
monere. scribere. audfre.

Παρακείμενος.

(Η κατάληξις isse προςαρταται, είς τον παρακείμενον τής οριστι-
κής μετά τήν άποβολήν του ί).
amavisse. monuisse. scripsisse. audivisse.

ΜέΛΛων.

Εν. όν. amaturus, a,um, moniturus, scripturus,auditurus'

αί. amaturum,a, um. a, um καί scri- κ. έ. . ^^
Πλ. όν. amaturi, ae, a monituri, pturum auditurosi
αί. amaturos, as, a se, a.

κ. ε.

κ. ε.

Σονπΐνον.

(Η κατάληξις της ά, γ' καί δ' συζυγίας tum, τής β' ltum
άποβαλλομένου τοΰ καταληκτικού της ρίζης e).
amatum monitum scriptum audftum
anialu. monitu. scriptu. audilu. **

Κατ' άλλους ol ττ,ς ΐΓροστακτίκτίς χρόνοι είναι δύο, ενεστώς και μέλλων. Και ο jasv
ενεστώς εχει §όο πρόσωπα, Ιν. €' ama καί πλχθ. β' ama~te· ό δε μέλλων έν. β' και γ'
amato, πλτ,θ. β' amatcTte και γ' amanto. Ουτω καί τά των άλλων συζυγιών. Βλ. Δ.
Γ. σελ. 94.

Το δεύτερον τοϋτο σουπΓνον καλουσί τι*ες παθ^τικον σουπΓνον, καί ώς τοιοΰτο ^s-
ταφερουσιν είς τήν παθτ,τικήν φωνιάν.
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Τερούνΰιον.

(Η κατάληξις τής ά καί β' ndi, τής γ' καί δ' endi).
Γεν. amandi monendi scribendi audiendi

Δοτ. Αφ. amando κ. έ. κ. έ. κ. έ.

Αίτ. amandum.

Μετοχτί.

Έγεσζώς.

(ή κατάληξες τής ά καί β' DS, τής γ' καί δ7 ens).
amans. monens. scribens. audiens.

.Μέλλων.

(Η κατάληξες urus προςαρτάται είς το σουπΐνον μετά τήν άπο-
βολήν τής καταλήξεως τούτου um).
amaturus, a, um. moniturus, scripturus, auditurus,
a, um. a, um. a, um.

ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ.
Πάντες οί άπλοΐ χρόνοι τής οριστικής και υποτακτικής σχηματί-
ζονται άπό τών άντιστοίχων ενεργητικών ή προςτιθεμένου είς το
καταληκτικόν ο ενός Γ, ή άντι τοϋ m τιθεμένου τούτου.

'Οριστική.

'Ενεσζ&ς.

amor

amaris (σπαν.

amare).

amatur

amamur

amamini

amantur.

amabar
amabaris (ή
amabare)

amabatur

moneor

moneris (σπαν.

nionere).

monetur

iiionemiir

monemini

nionenlur.

scribor
scriberis

scribitur
scribimur
scribimini
scribuntur.

Π αραζατικός.
monebar scribebar

monebaris (re) scribebaris (re) audiebaris (re)

audior
audiris

auditur
audlmur
audimini
audiuiitur.

audiebar

monebatur

scribebatur audiebatur
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amabamur monebamur scribebamur audiebamur
amabamini monebamini scribebamini audiebamini
amabantur. monebantur. scribebantur. audiebantur.

Παρακείμενος. .
amatus, a, um. monitus, a,um. scriptus,a,um. auditus, a,um.

sum, es, est.

amati, ae, a. moniti, se, a. scripti, se, a. auditi, ae, a.

sumus, eslis, sunt.
'Ύπερ συ ντεΛιχός.
amatus, a,um. monitus, a,um. scriptus, a,um. auditus, a,um.

amati, se, a.

amabor
amaberis (ή
amabere)
amabriur
amabimur
amabimini
amabuntur.

amatus, a,um. monitus, a,um. scriptus, a, um. auditus, a,uni.

ero, eris, erit ή fuero, fueris, fuerit.
amati, se, a. moniti, ae, a. scripti, ae, a. auditi, ae, a.
erimus, eritis, erunt, ή fuerimus, fueritis, fuerint.

Υποτακτική.

5Ενεστώς.

amer monear scribar audiar

anaeris (ή amere) monearis (re) scribaris (re) audiaris (re)

ametur moneatur scribatur audiatur

eram, eras, erat.
moniti, se, a. scripti, ae, a.
eramus, eratis, erant.
ΜεΛΛων.
monebar scribar

moneberis (re) scriberis (re)

auditi, se, a.

audiar
audieris (re)

monebitur scribetur

monebimur scribemur

monebionni scribemini

monebuntur. scribentur,

ΜεΛΛων τετελεσμένος.

audielur
audiemur
audieimni
audientur.
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ametnur
amemiui
amentur.

amarer

amareris (r,

amarere)

amaretur

amaremur

amaremini

amarentur.

araatus, a, um.
amati, se, a.

amatus, a, um
amati, 3?, a.

ΜΕΡΟΣ Α. ΤΕΧΙΝΟΑΟΓΙΚΟΝ.
moneamur scribamur
moneamini scribamini
moneantur. scribantur.

Παρ ατατιχός.

monerer scriberer

monereris (re) scribereris (re)

moneretur

-

moneremur
moneremini
monerentur.

scriberetur
scriberemur
scriberemini
scriberentur.

Παρακείμενος.
monitus, a, uw. scriptus a,um.
sim, sis, sit.
moniti, se, a. scripti, ae, a.
simus, sitis, sint.

ΎτίερσυντεΛικός.

monitus, a, um. scriplus, a,um.
essem, esses, esset.
raoniti, ae, a scripti, ae, a.
essemus, essetis, essent.

Προστακτικϊ?.

Ένεστως. *
(Η κατάληξις τής ά, β' καί δ' συζυγίας re, τής
Εν. 2. amare monere scribere

2 καί 3 amator monetor scribitor

Πλ. 2. amamini. monemini. scribimini.
3.amantor. monentor· scribuntor.

audiamur

audiamini

audiantur.

audirer
audireris (re)

audirelur
audiemur
audiremini
audirentur.

auditus,a,um.
auditi, ae, a.

auditus,a;um.
auditi, se, a.

/ V/ \

γ ere).

audfre
audltor
audimiai
audiuntor.

* Κατ' άλλους καί ot ττς προστακτικής ταύτης χ,ρο'νοι είναι δυο, ων b ένεστως εχει
εν. β' προ'σωπον ama~re και πλτ.Ο. β' araami^ni, ό Sk μέλλων έν. β' και γ προσω-
πον ama"tor, ττλτιΟ. γ' amantor, Οντω καί τά των λοιπών συζυγιών ρήματα.
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* Απαρέμφατος.

'Έ η στ ως.

(Η κατάληξις τής ά, β' και δ' συζυγίας ri, τής γ' ί).
amari. raoneri. scribi. audFri.

Παρακείμ ενος.

Εν. 6ν. amatus, a, um munitus, scriptus, anditus, a,

αί. amatum.am.um, a, um. a. um ura

,· esse

Πλ όν, amali, 33, a

αί. amatos, as, a

ΜέΛΛων.

(0 χρόνος ούτος είναι σύνθετος άπό τοΰ σουπίνου καί τοΰ παθητ.
απαρεμφάτου του ρήματος eo, πορεύομαι),
amatum iri. monitum iri. scriptum iri. auditum iri.

Μετοχή.

Παρακείμενος.

(Η κατάληξις us προςαρτάται είς τό σουπΐνον μετά τήν άποβο-

λήν τοΰ um).

amatus, a, um. monitus, a, um. scriptus,a,um. auditus,a,um.

Μετοχικον έπίθετον, ι) μέΛΛων παθητικός.
(Η κατάληξις της ά καί β' συζυγίας ndns, τής γ' καί δ' eudus).
amandus, a, ura. raonendus, a, urn. scribendus, a, um.

audiendus, a, um.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ AEKATON ΠΕΜΠΤΟΝ.

ΠΕΡΙ ΑΠΟΘΕΤΙΚΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ.

§. 47. Τά ρήματα ταΰτα σχηματίζονται μόνον έν τνί παθητική
φωνΐ), εχουσιν όμως τά πλείστα ενεργητική ν ή ούδετέραν σημασίαν*
ώς, hortor, παραινώ, morior, θνήσκω. Αλλ' έκτος τών παθητικών
■χρόνων είναι έν χρήσει καί τό γερούνδιον καί τό σουπΐνον τής ενεργη-
τικής φωνής τών αυτών ρημάτων* έτι δέ καί ή ενεργητική μετοχή
ένεστώτος καί μέλλοντος, ώστε εχουσι τρεις μετοχάς με ένεργητικήν
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σημασίαν. Από δε του μετοχικού μέλλοντος σχηματίζεται περκρρα-
στικώς ό τής υποτακτικής καί άπαρεμ<ράτου μέλλων. Εξ δλων δέ
τών χρόνο^ν μόνον τό μετοχικόν έπίθετον εχει παθητικήν σημ.ασίαν*
οίον, hortandus, παραινετέος, προτρεπτέος. *

Παραδείγματα αποθετικών καί τών τεσσάρων συζυγιών είναι τά έξης.

'Οριστική.

ένς·· bortor, παραινώ.
horla~ris (re) κ. έ
ώς το amor.
Πρτ. borta~bar.
Πρκ. hortaTtus, a, um

sum, es. κ. ε.
ί'πρ. hortalus erara.
Μί'λ. horta~bor.
Μ.τ. horlalus ero.

Ενς-. horter.
ΙΙρτ. horleTrer.
Πρκ. hortatns sim.
i*7rp. hortatus essera.
Με'λ. hortaturus sira.

Ενς-. horta re.

ίϊνς·. horta~ri.
Πρκ. bortalus, a. um
v) borlatum am,
um esse κ. έ.
Με'λ. hortaturus a,
um esse κ. ε.

horla tum.
bortatu.

hortandi, κ. I.

■vereor, φοβούμαι,
yere^lis (re) κ. i.
ώς το moneor*
vere~bar.
Teri^tus sum.
κ. ε.

yeritus eram.
vere~bor.
verilus ero.

Utor, χρωμαι.
ute^ris κ. έ.
ώς το scribor.
ute— bar.
usus sum
κ. έ.

iisus eram.
ular.
usus ero.

Υποτακτικά

verear.
vere~rer.
verilus sira.
verilus essem.
veriturus sim.

utar.
ute*rer.
usua sim.
usus essem.
usurus sim.

Προστακτική.

ute re.

Ά?ταρεμψατος.

vere π.
Yeri^tus esse

uti.

usus esse
κ. I.

veriturus esse ueurus esse

κ. i. κ. έ.

Σουτπνον.

ven tum.
verilu

usum.
usu.

Τερούνΰιον.

yerendi. utendi.

partior, μερίζω,
parti-ris κ. e.
ώς το atidior.
partie~bar.
parlftus sum
κ. i.

partitus eram.
partiar.
partilus ero.

partiar.
parirrer.
partitus sim.
partitus essem.
partiturus sim.

parli~re.

partFri.
partFtus esse
κ. ε.

parliturus esse
κ. I.

parti lum.
partitu.

partiendi.
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Μετοχή.

Ενς\ hortans. rerens. ulens. parlieus.

Πρκ. horlatus, a, um. veritus, κ. I. usus κ. e. partitus, κ. !.

Μέλ. hortatvTrus, a, um. verittfrns, κ. έ. usiTrus. partitiTrus, κ. ί.

Μτχ. έπίθ. hortandus, a, um. verendus. utendus. parliendus.

Σημ. ά. Τινά ρήματα μετά τών άποθετικών συγκαταλεγόμενα εί-
ναι όντως παθητικά· τά δέ ένεργητικά αυτών είναι μέν έν χρήσει,
αλλ' εις διάφορον σημασίαν* ώς το άποθετικόν pasci, νέμεσθαι, εχει
ένεργητικόν pascere, τρέφειν. Τοΰ αύτοΰ δέ pascor, τοΰ vehor, ό-
χούμαι καί τοΰ versor, στρέφομαι, τά όποια κυρίως είναι παθητικά
τών έν χρήσει ενεργητικών, αί μετοχαί pascens, vehens, versens
εχουσιν άμφοτέρας τάς σημασίας, τήν τοΰ ενεργητικού καί τήν του
αποθετικού αύτών.

Σημ. β'. Τά ρήματα audeo, τολμώ, fido, πέποιθα καί conffdo,
θαρρώ, πις-εύω, difffdo, δυςπιστώ, gaudeo, χαίρω, soleo, συνειθίζϊύ,
σχημ-ατίζουσι τον παθ. παρακείμενον καί τους έξ αύτοΰ παραγορ.ένους
χρόνους κατά τήν παθητικήν φο^νήν μέ ένεργητικήν όμως σημασίαν*
οίον, ausus sum, fisus sum, gavfsus sum,solitus sum, ύπερσυν-
όριστ. ausus eram, ύποτ. ausus essem καί έξης. Διό καλούνται
ταΰτα ήμιαποθετικά (semideponentia). Είς ταύτα ανήκει καί τό fio
παρακ. factus sum κ. έ., περί ου βλ. 61, καί περί άλλων τινών
τοιούτων Δ. Γ. §. 110, σημ. β'.

Σημ.. γ'. Καί ένεργητικών τίνων άμ,εταβάτων ρημάτων ό παρα-
κείμενος τής μετοχής εχει ένεργητικήν σημ,ασίαν ώς ό τών άποθετι-
κών. Τοιούτοι είναι οί τοΰ juro, ομνύω, παρακείμενοι juratus, όμο-
ιας, injuratus, ό μή όμ,όσας, conjuratus, συνομόσας, καί τού coe-
10, δειπνώ, cosnatus, δειπνήσας, φαγών. Περί τίνων άλλων βλ. Δ.

§. 110 σημ.. γ'.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΔΕΚΑΤΟΝ ΕΚΤΟΝ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΙΝΩΝ ΤΥΠΩΝ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ.
§. 48. Τών είς ίο ληγόντων ρημάτων τής γ' συζυγίας άπο-
αλλεται άείποτε τό i τοΰτο, οταν έν τώ κατά χρόνους καί έγκλί-
εις σχηματισμώ αύτών άκολουθή μετ' αυτό έτερον i ή er* οίον,

7
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capio, capis, capit, (capiebat όμως), caperem* έτι δέ και εις τον
παρακείμενον (cepi) καί τό σουπΐνον (captum) καί τους έξ αυτών παρα-
γομένους χρόνους, καί είς τό β' πρόσωπον τής προστακτικής (cape).

Είς τον παρακείμενον καί τους έξ αύτοϋ παραγομένους χρόνους
τής ά συζυγίας αποβάλλεται ένίοτε τό V, όταν μ.ετά τήν συλλαβήν
ve ή vi άκολουθή r ή S" άλλα τότε τό a τής ρίζης μετά τοϋ επο-
μένου e ή i συναιρείται είς a* οίον, άντι amaverunt, amaverim,
amavisti, amavisse, ευρηται amarunt, amarim, amasti, amasse.
Ωσαύτως άποβάλλεται ένίοτε ή ve καί vi συλλαβή τών είς evi πα-
ρακειμένων τινών άνωμάλων ρημάτων τής β' καί γ' συζυγίας καί τών
έξ αυτών σχηματιζομένων χρόνων, όταν άκολουθν? μ ε τ' αυτάς Γ ή S*
οίον, άντί flevistis, neverimt, deleverant, decrevisse, ευρηται
flestis, nerimt, delerant, decresse, άπό τών fleo, κλαίω, neo,
νήθω, deJeo, εξαλείφω, decerαο, κρίνω, άποφασίζω* ετι δέ καί τών
παρακειμένων novi, άπό τοϋ nosco, γινώσκω, καί movj, άπό του
lnoveo, κινώ, καί τών άπ' αυτών συνθέτων.

Τών είς ivi παρακειμένων καί τών έξ αυτών παραγομένων χρό-
νων άποβάλλεται ένίοτε τό V πρό τοϋ e εύρισκόμ.ενον" οίον, άντί
definiverara, qvaesiverat, άπό τοϋ definio, όρίζω, καί qvaero,
ζητώ, ευρηται difinieram, qvaesierat* ώσαύτο^ς καί πρό τοϋ i, έάν
μετά τοϋτο έπηται S, ότε έν τω πεζώ λόγω συναιρούνται τά ΐι είς ι*
οιον, audissem, petTsse άντί audivissem, petivisse. Περί τίνων
άλλων τοιούτων ίδιωτισμ,ών τών (βημάτων βλ. Α. Γ. §. 113. σ.

Τό γ' πληθυντικόν πρόσωπον τοϋ ένεργ. παρακειμένου τής όριστι-
κής λήγει ένίοτε (παρά Κικέρωνι σπανίως) είς ere άντί erunt. Του
δευτέρου τούτου τύπου ουδέποτε άποβάλλεται τό ve* οίον, amave-
re, monuere, dixere, audivere. Η δέ παραλήγουσα τής erunt έχει
ένίοτε παρά ποιηταΤς τό e βραχύ* ώς steterUDt παρά Βιργιλίω.

Η κατάληξις re άντί ris τοϋ β' ένικοϋ προσώπου τών χρόνων τής
παθητικής φωνής, πλήν τοϋ όριστικοϋ ένεστώτος, είναι συνήθης, μά-
λιστα παρά Κικέρωνι. Εν δέ τω όριστικώ ένεστώτι τής μέν ά και
β' συζυγίας σπανία (ώς arhitrare, videre), τής δέ γ' σχεδόν ά-
χρηστος, τής δ7 παντάπασιν άχρηστος.

Τά ρήματα dico, λέγω, duco, όδηγώ, facio, ποιώ, fero, φέρω,
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άποβάλλουσι τό τελικόν e τής προστακτικής* διό ευρηται μόνον dic,
duc, fac, fer* ώσαύτως καί τά τούτων σύνθετα educ, effer, refer*
παρά ποιηταΐς μόνον ευρηται ένίοτε face, σπανίως duce καί dice.

Τό μετοχικών έπίθετον τής γ' καί δ' συζυγίας λήγει κατά τινα
άοχαίαν προφοράν είς undus άντί endus* οίον, juridicundus, ρο-
tiundus.

Ρήματά τινα ένεργητικά καί αποθετικά, ώς έπι τό πλείστον άμε·*
τάβατα, σχηματίζουσι διά τής εις τήν ρίζαν προσθήκης τής κατα-
λήξεως bundus, a, um, καί έν τή γ'συζυγία ibundus, a, ura, νέαν
μ,ετοχήν μέ σημασία ν ένεργητικοΰ ένεστώτος· οίον, contionabundus,
cunctabundus, deliberabundus, furibundus, moribundus, άπό
τών contionor, έκκλησιάζω, cunctor, βραδύνω, deliberor, βουλεύο-
μαι, furo, μαίνομαι, morior, θνήσκω.

Διά δέ τοΰ συνδυασμού τοΰ ενεργητικού μέλλοντος τής μετοχής ή τοΰ
παθητικού παρακειμένου τής άύτής μετά τών διαφόρων χρόνων του
sum σχηματίζονται πλείονες τών είρημένων χρονικοί διορισμοί* οίον,
dicturus sum, μέλλω λέγειν, dicturus eram, έμελλον λέγειν, ρο-
situs fui, ήν τεθειμένος κτλ. Ετεροι δέ συνδυασμ,οί τού μετοχικού
έπιθέτου μετά τών χρόνων τοΰ sum δηλούσι τό δέον ή πρέπον γε-
νέσθαι* οίον faciendum est, erat, δει, έδει γενέσθαι. Απαντες οί
ούτω σχηματιζόμενοι χρόνοι άποτελούσι τήν περιφοαστικήν λεγομέ-
νην συζυγίαν, περί ής εσται λόγος έν τώ συντακτικοί.

Περί τίνων άλλούν απηρχαιωμένων ρηματικών τύπων, άπαντωμέ-
νων ένίοτε καί είς τους δοκίμους συγγραφείς βλ. Δ. Γ. §. 115.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΔΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΟΝ.

ΠΕΡΙ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΣΟΥΠ1ΝΩΝ.

§. 49. Ρήματά τινα σχηματίζουσι μεν τόν παρακείμενον καί
■τουπϊνον (καί παρακ. τής μετοχής) με τάς έν τώ § 44 καταλήξεις,
Γ*λλ' όχι κανονικώς άπό τής ρίζης, οια αυτη φαίνεται έν τώ ένεστώ-
τι, αλλ' άπ' αυτής μ.εταβεβλημένης κατά τι* οίον, άπό τού frango,
θραύω, σχηματίζεται μ.έ κατάληξιν ί καί 'έκτασιν τοΰ ριζικού φω-
νήεντος κατά τόν §. 44 καί αποβολή ν τοΰ n ό παρακείμενος fregi.

V Τ
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Είς τήν μεταβεβλημένην ρίζαν προςαρτάται ένίοτε κατάληξις έτερας
συζυγίας ή τής του ένεστώτος· οίον, του juvo βοηθώ, (άπαρέμ,φατον
juvare τής ά συζυγίας) ό παρακείμενος είναι juvi, μέ i, ώς άπό ρίζ'ΐς
τής γ' συζυγίας (juv)' τοΰ peto, αιτώ, petere (τής γ'),^ παρακ. εΤναι
ΙΓνί, μέ VI, ώς άπό ρίζης είς ί ληγούσης τής δ' συζυγίας, τό σουπΐνον
pepetltimv seco, τέμνω, secare (ά), σουπ. sectum, ώς άπό ρίζης
τής γ' συζυγίας (sec). Γνο>στοϋ δέ οντος του π α,ρακειμένου καί σου-
πίνου τών ρημάτων τούτων, οί έξ αύτών παραγόμενοι χρόνοι σχημα-
τίζονται κανονικώς κατά τά έν §. 44 ρηθεντα. Πρβ. Α. Γ. §. 117.

Κατά τά άπλα ρήρ,ατα σχηματίζονται καί τά σύνθετα αύτών.
Είς τόν έπόμενον δέ κατάλογο ν άναφέρομεν τά εκάστης συζυγίας άπλα
ρήματα, τά όποια σχηματίζουσι τόν παρακείμ.ενον καί τό σουπΖνον
άνωμ-άλως. Τά δέ προςτιθέμενα σύνθετα ρήματα χρησιμεύουσι προς
άσκησιν τών μαθητών είς τήν όρθήν προφοράν τής ριζικής συλλαβής,
ήτις δεν είναι θέσει μακρά, καί συγχρόνως δεικνύουσι τάς έκ της
συνθέσεως μεταβολάς τής ρίζης.

Τινών δέ έξ αύτών, όταν ήναι άχρηστος ό παρακείμενος καί τό
σουπΐνον ή τό σουπΐνον μόνον, είναι άχρηστοι καί οί έξ αύτών σχη-
ματιζόμενοι χρόνοι. *

ΛνωμαΛίαι τών της πρώτης συζυγίας ρημάτων.

§. 50. Τά επόμενα ρήματα τής ά συζυγίας καί τά σύνθετα αύτών
σχηματίζουσι τόν παρακείμενον είς ui καί τό σουπΐνον είς ltum.

Crepo, ήχώ, θορυβώ, crepui, crepitum. ήςαύτως καί discrepo.

Cubo κοίτομαι. Accubo, κατακέκλιμαι, παράκειμαι* (Incubavit
άντί incubuit π«ρά Κυντιλιανώ).

Σημ. Τά σύνθετα τού cubo, έν οίς παρεμβάλλεται m προ του b
(ώς incumbo), κλίνονται κατά τήν γ' συζυγίαν, καί σημ.αίνουσι κα-
τακλίνομαι, πορεύομαι ινα κατακλιθώ· οίον, accumbo, accumbere,

11 Σημ.. Το σουπΓνον πολλών ρνιμάτων σπανίως απαντάται εις τά σωζο'μενα συγγραμ-
ρ.ατα. Επειδή όμως άπ' αύτοΰ σχηματίζεται ό εν χρήσει παθητικός παρακείμενος και ο
«νεργητικος μέλλων ττίς μετοχές, αναφέρονται εν τώ Ιπομένω πίνα/.ι πολλά άλλως ά-
χρηστα σου-ΐνα ως έν χρήσει οντα.
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accubui, accubitunv accubat, παράκειται, accumbil, πορεύεται
Ινα κατακλιθη πλησίον τίνος.

Domo, δαμάζω. Perdomo, καταδαμάζω.

Sono, ηχώ (μέλλ. τής ένεργ. μετοχ. sonaturus άνωμάλως σχη-
ματιζόμενος). Consono, συνηχώ, συμφωνώ.

Τόηο, βροντώ. Attono (attonitus, έμβρόντητος). ΤόίηΙοηοέχει
παθητ. παρακείμενον μετοχής intonatus.

Veto, κωλύω.

(PllCO πτύσσω). Ευρηται μόνον είς σύνθετα (ώς, applico προσά-
πτω', complico συνάπτω, explico άναπτύσσο), implico εμπλέκω,
συγχέω, replico άναπτύσσο^) έχοντα ui, itum καί avi, atum'
άλλ' ώς επί τό πλείστον παρακ. lli, σουπ. atum. Ευρηται δμως
συχνάκις και explicavi, σημαίνον εξηγώ, καί applicavi.

Είς ui, tum καταλήγουσι τά

Fnco τρίβω, fricui, frictum (καί fricatum). Perfrico.

Seco κόπτω, τέμνω (μέλλ. τής ένεργ. μετοχ. secaturus). Dis -
rieco, διατέμ,νω.

Mico στίλβω, έχει micui, άνευ σουπίνου. Emico, άναλάμπω,
ανατέλλω, emicui, emicatum. Dimico αγωνίζομαι, dimicavi,
dimicatum.

Neco φονεύοί (necavi, necatum). Eneco, enecui^ai enecavi,
enectum, άποκτείνω, διαφθείρω.

ίδιον σχημ,ατισμόν έχουσι τά

Do δίδω, dedi (μετ' άναδιπλασιασμοϋ), datum, dare. Το a τής
ρίζης είναι πανταχού βραχύ, πλην τοϋ da καί das. Οΰτω καί τά
σύνθετα circumdo, περίκυκλώ, venumdo πωλώ (venum ώνιον),
pessundo διαφθείρω (pessum είς τόν βυθόν, κάτω\ satisdo έγγύησιν
παρέχω (satis ίκανόν)' οίον, circumdedi, circumdatum. Τά άπό
μονοσυλλάβων προθέσεων σύνθετα τούτου σχηματίζονται κατά τήν
γ' συζυγίαν. (Περί τοϋ τύπου duim βλ. Δ. Γ. §. 115 δ').

Juvo βοηθώ, juvi, jutum (μέλλ. μετοχ. javaturus). Adjiivo.

Sto ις-αμαι, steti, statum. Τά σύνθετα τρέπουσι τό ριζικόν e του
παρακ. είς i ώς praesto παρέχω, praestfti, praRstatum καί "per-
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Sto, εμμένω, έπιμένω. Μόνον τά άπό δισυλλάβων προθέσεων σύνθετα
(antesto, συνήθως antisto, προέχω, circuwsto, περι'ί'σταμαι, inter-
sto, έν μέσφ ΐσταμαι, supersto, υπολείπομαι) τηροϋσιν αυτό* οίον,
circumsleii, άλλα δεν έχουσι σουπίνον* τό δέ disto, άπέχο), ουτε
παρακείμενον οΰτε σουπΐνον.

L;ivo λούω, δανείζεται τόν παρακείμενον άπό του lavo, lavere,
]a\'i, lautum, (lotum) τής γ' συζυγίας, τοϋ οποίου ό ένεστώς είναι
άπτρχαιωμένος καί των ποιητών ίδιος. (Lauius, lotus σημαίνει,
καθζρός, Jauius λαμ,πρός). Εν τοις συνθέτοις δέ τρέπεται είς luo
(abluo) καί κλίνεται κατά τήν γ' συζυγίαν.

ΡδΙο ττίνοί, polavi, potatum καί συντ,θέστερον potum. (PqIus,
πεπωκώς, κατά τόν 48 σημ. γ'). Epoto, έκπίνω.

Ανύ>μα2ος σχηματισμός ζοϋ Λαραχειμενου xal σουπ'ννον
τών ρημάτων της €> συζυγίας.

§. 51. Τά έφεςής ρήματα προςαρτώσιν είς τήν ρίζαν πρός σχη-
ματισμον του π αρακειμένου καί σουπίνου τάς καταλήξεις VI κα\
tlim (ώς τά τής ά καί δ' συζυγίας).

Deleo φθείρω, delevi, deletum.

Fleo κλαίω.

Neo νήθω.

(Fleo πληρόω). Μόνον τά έξ αύτοϋ σύνθετα είναι έν χρήσει* ώς
compleo, συμπληρώ, expleo, έκπληρώ, impleo κ. λ. π.

Aboleo αφανίζω (άπό του άχρήστου oleo αυξάνω), abolevi, abo-
liium.

Τά είς veo λήγοντα ρήματα έχουσι τόν παρακ. είς i (μ.ετά μα-
κρού ριζικού φο^νή εντός) καί τό σουπινον είς tum.

Caveo φυλάττομαι, eavi, caulum. Ομοίως praecaveo, (praeca-

vesj, προφυλαττομαι, προνοώ.

Faveo ευνοώ, favi, fauium.

FoVeo θάλπω, fovi, iotum.

Moveo κινώ, movi, moium. όςχύτως commoveo (commbves,
commosti, eommosse), συγκινώ, ταράσσω.



ΚΕΦ. ΙΖ\ ΑΝΩΜΑΑΑ ΤΗΣ ΣΥΖϊΓΙΑΣ. §.51. 71

Voveo εύχομαι, Vovi, v5tum. Ουτω καί devoveo, άφιερώ,
(devoves).

Τά έφεξής δεν έχουσι σουπΐνον.

Connfveo κλε'ω τους οφθαλμούς, connf vi ή connixi* (έκάτερος
τύπος είναι σπάνιος).

Ferveo πυρόω, καίω, fervi καί (μάλιστα έν τοις συνθέτοις)
ferbui. Αρχαί'ίκόν είναι το της γ' συζυγίας fervo, fervere.

Paveo φοβούμαι, pavi.

Τον παρακείμενον είς ui καί τό σουπΐνον είς tum σχη-
ματίζουσι τά

Doceo διδάσκω, docui, doctum. Dedδceo(dedδces)άπop.αvθάvω.

Teneo κατέχω, tenui, (tentuin). Τό σουπΐνον καί οί έξ αύτοΰ
χρόνοι δεν άπαντώνται συχνά, πλην τών συνθέτων detineo, κωλύω,
obtineo, κατέχω, κρατώ καί retineo, άναστέλλω, κωλύω. Conten-
tus (άπό τοΰ contineo) είναι έπίθετον, ολιγαρκής.

Misceo μιγνύω, misciii, mixtum καί mistum.

Torreo φρύγω, torrui, tostum.

Τήν κατάληξιν ui καί sum έχει τό

Censeo νομίζω, κρίνω, censui, censum. Εκ τών συνθέτων (ώς
accenseo, προςγράφω) τό recenseo, άριθμώ, εξετάζω,έχει σουπΐνον
recensum καί recensftum.

Παρακείμενον ΐ, σουπΐνον sum (ώς τά τής γ' συζυγίας) ε-
χουσι τά ρήματα*

Prandeo άριστώ, prandi, pransum (Pransus, προγευρ.ατίσας,
κατά τόν §. 48 σημ. γ').

Sedeo κάθημαι, sedi, sessum. Assideo (assϊdes)παpακάθημαι·
πρβ. sido.

Possideo κατέχω ή λαμβάνω είς τήν κατοχήν μου, possedi,
possessum.

Video βλέπω, vFdi, vlsum. Invideo φθονώ, iavides.

Strfdeo συ ρ ί ζω, stridi, άνευ σουπίνου. (Καί strido, stridere
κατά τήν γ' συζυγίαν).
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Αναδιπλασιασμόν είς τον παρακείμενον, άλλα μόνον τά άπλα,
ϊχουσι τά έξης"

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

Pendeo κρεμώ, pependi, pensum. (Impendeo έπίκειμαι, έπι-
κρέμαται, impendi). Πρβ. pendo (τ*7ις γ'), ζυγίζω.

Spondeo υπόσχομαι, έγγυώμαι, spopondi, spoiisum. Τά σύν-
θετα άνευ άναδιπλασιασμοϋ· ώς, respondeo αποκρίνομαι, respondi,
responsuro.

Tondeo κείρω, totondi, tonsum. Attondea κόπτω, attondi,
attonsum.

Si είς τόν παρακείμενον, tum είς τό σουπΐνον έχουσι *)

Augeo αυξάνω, auxi, auctum.

Indulgeo συγχωρώ, θεραπεύω, indulsi, induJium.

Torqueo στρέφου, torsi, tortum.

Si είς τόν παρακείμενον, sum είς τό σουπΐνον εχουσι τά

Ardeo καίω, φΐέγω (άμετάβατ.), arsi, arsum.

Hsereo κρέμαμαι, κολλώμαι, hsesi, haesum. Adhaereo, προς-
κολλώμαι.

Jubeo διατάσσω, jussi, jussum.

Maneo μένω, mansi, mansum. ΡβΓΠΐ2ίηβο(ρβη3[ΐε(,ηθ8Ν/διαμένω.

Mulceo θέλγω, μαλάσσω, nrnlsi, mulsum.

Mulgeo άμέλγω, mulsi, mulsum. (Τά ουσιαστικά mulctra,
mulctrum^ai mulctral, ό άμολγεύς,ώςάπό του σουπίνου mulctrum).

Rideo γελώ, risi, risum. Arrideo (arrldes) προςμειδιώ* arn-
det mihi aliqvid, αρέσει μοι.

Svadeo πείθο^, svasi, svasum. Persvadeo (persvades).

Tergeo σπογγίζω, tersi, tersum. (Καί tergo, tergere, της γ'·).

Si είς τόν παρακείμενον, άνευ σουπίνου εχουσι τά

Algeo είμαι ψυχρός, alsi.

Frigeo ριγώ,' frixi.

* Προ τοΰ s και I αποβάλλονται τά c, g, qv μετά r 5j 1 ευρισκο'μενα.
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Fulgeo άστράπτω, fulsi. (Ποιητικόν fulgo, fulgere, της γ').

Luceo φέγγος, luxi. Eluceo (elucet), έκλάμπω.

Elugeo, θρηνώ, iuxi. (Ούσιαστικόν luctus, θρήνος).

Turgeo όγκοΟμαι, tursi (σπανιώτατος ό παρακείμενος).

Urgeo θλίβω, βιάζω, ursi.

ίδιαίτερον σχηματισμ,όν έχουσι τά

Cieo κινώ, ταράσσω, civi, citum· και cio, clre (τής δ7)' αεί-
ποτε όμως citum.

Σημ. Οί κατά τήν β' συζυγίαν τύποι τών συνθέτουν, (ώς concieo
ή concio) είναι σχεδόν άχρηστοι, πλήν του ένεστώτος τής δριστικής.
Accfre, προςκαλώ, έχει παρακ. accitus· τό δέ excire, εγείρω,
excitus καί excitus· (σπάνιον τό concTtus).

Langveo ατονώ, είμαι κεκμηκώς, ασθενής, langvi, άνευ σου-
πίνου.

Liqveo είμαι διαφανής, liqvi καί licui, άνευ σουπίνου.

Ενταύθα άνήκουσι καί τά ήμιαποθετικά (§. 48. σημ. β).

Alldeo τολμώ, ausus sum. (Αρχαίος μέλλων τής υποτακτικής
είναι ausim, περί οό βλ. Δ. Γ. §. 115).

Gaudeo χαίρω, gavlsus sum.

Soleo συνειθίζω, solitus sum. Assolet (άπρόσωπον) είναι σύ-
νηθες.

ά. Πολλά τών λοιπών ρημάτων τής συζυγίας ταύτης (τά πλείστα
αμετάβατα) σχηματίζουσι μέν κανονικώς τόν παρακείμενον, άλλά
δεν έχουσι σουπΐνον οιον τά oleo οζω (redoleo, redoles), sordeo
ρυπω. Τά δέ έχοντα σουπΐνον και κατά τό moneo κλινόμενα είναι
τά έξης* caleo είμαι θερμός, careo στεροΰμ.αι, coerceo περις-έλλω,
καί exerceo ασκώ (άπό του arceo, arcui εΐργω), debeo οφείλω,
doleo λυποϋμαι, habeo έχω (adhibeo, adhibes, προςφέρω), jaceo
κεΐμαι, adjaceo, παράκειμαι (adjaces), liceo πωλούμαι, πρόκειμαι
ώνιος, mereo (καί mereor) είμαι άξιος, noceo βλάπτω, pareo
υπακούω, (appareo, appares φαίνομαι), placeo άρέσκω (displiceo,
displices, δυσαρεστώ), prsebeo ,παρέχω, taceo, σιωπώ (reticeo,
retices), terreo τρέμω, val(iO ισχύω, δύναμαι.
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Σημ. ά. Από του placeo σχηματίζεται καί Ιτερος παρακείμενος
(κατά γ' πρόσωπον) placitus est.

Σημ. β'. Τό σουπΐνον τών άμεταβάτων τούτων ρημάτων γνωρί-
ζεται μόνον έκ τοΰ μέλλοντος τής μετοχής* οίον, caliturus, cari-
turus.

β . Τά εξής ρήματα (πάντα σχεδόν άμετάβατα) ούτε παρακείμενον
ούτε σουπΐνον εχουσιν. adoleo θυμιώ, καίω, aveo ποθώ, calveo
είμαι φαλακρός (calvus), caneo είμαι πολιός (canus), clueo κα-
λούμαι, denseo πυκνόω, σωρεύω (συνήθως densare της ά.), flaveo
είμαι ξανθός (flavus), fceteo βρομώ, όζω, hebeo είμαι άμβλύς
(hebes), humeo είμαι ύγρός (humidus), lacteo θηλάζω, liveo
είμαι ώχρος (lividus), immineo άπειλώ, promineo προέχω, έξέ-
χω (emineo, eminui εξέχω), maereo είμαι άθυμος, polleo ισχύω,
renfdeo στίλβω, μειδιώ, scateo αναβλύζω, βρύω, sqvaleo είμαι
|!>υπαρός (sqvalidus), VCgeo (σπάνιον) κινώ, έλαύνω? vieo (σπάνιον)
λυγίζω, δένω. Αλλα πάλιν σχηματίζουσι παρακείμ.ενον, δταν γίνων-
ται έναρκτικά' οίον, areo είμαι ξηρός, aresco, arui.

Ανώμαλος σχηματισμός τοΰ παρακείμενου καί σουπίνου
τών ρημάτων τής γ συζυγίας.

52. Τά τής γ' συζυγίας ρήματα εχυυσι διαφόρους καταλήξεις
είς τόν παρακείμενον καί τό σουπΐνον (§. 44)' όθεν διατάσσονται
ένταύθα κατά τό χαρακτηριστικόν τής ρίζης αύτών γράμμα.

ά. Τά είς U0 λήγοντα εχουσι τόν παρακείμενον είς ι, τό σουπΐ-
νον είς tum* ώς minuo, μινύθω, ελαττόω, mioui, minutum. Ού-
τως acuo, όξύνω, imbuo, έμβάπτω, παιδεύω, induo, ενδύω, exuo,
έκδύω, spuo, πτύω, statuo, ΐστημι, αποφασίζω, sternuo, πταρνί-
ζομαι, suo, ράπτω, tribno, δωρούμαι. Ωσαύτως solvo, λύω, άπο-
τίω, solvi, solutum καί volvo, στρέφω, volvi, volutum.
β'. Τινά τούτων δεν εχουσι σουπΐνον"

Arguo, έλέγχω, αίτιώμαι. (Afgutus, έπίθετον, άκριβής). Co-
argno, εξελέγχω.

Batuo, κόπτω, κτυπώ.

Luo, άγνίζω, καθαρίζω.
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Σηα. Εκ τίνων συνθέτων τούτου, τά όποια σημαίνουσι λούω, σχη-
μάτιζε ται π αρακείμενος της μετοχής* ώς, ablutus, dilulus, elutus,
perlutus, prolutus. (Luiturus είναι μεταγενέστ.).

(Nuo, νεύω) μόνον έν τοις συνθέτοις ευχρηστον' ώς, renuo, άνα-
νεύω, άρνοΰμ,αι" τό abnuo, άπονεύω, εχει μέλλοντα μετοχής ab-
nuiturus.

Congruo, συνέρχομαι, συμφωνώ, καί iilgruo, έμπίπτω.

MetUO, φοβούμαι.

Pluo (ώς έπΐ τό πλείστον άπρόσωπον. pluit, υει). 0 παρακείμε-
νος ένίοτε γράφεται καί pluvi.

Ruo, καταπίπτω (ώς έπί τό πλείστον άμετάβ.) εχει σουπΐνον
rutum (παρακ. τής μετοχής rutus), τόν δέ μέλλοντα τής ένεργ. με-
τοχής ruiturus. Τών συνθέτων αϋτοΰ τινά μέν είναι μεταβατικά ώς,
diruo, καταβάλλω, μετοχή dirutus, obruo, καταχώνω,μετοχή obru-
tus, τινά δέ αμετάβατα* ώς corruo, καταπίπτω, irruo, είςβάλλω.
γ'. Διάφορον σχηματισμόν εχουσι τά

Fluo, ρέω, fluxi, άνευ σουπίνου. (Fiuxus, άνειμένος, fluctus,
κϋμα).

Siruo, οικοδομώ, struxi, structum.

Yivo, ζώ, vixi, victum.

ά. Τά είς bo καί ρο έχουσι si (psi), tum, (ptum)· οιον,

Glubo, λεπίζω, glupsi, gluptum. Deglubo, άπογλύφω,αποδέρω.

Nubo, υπανδρεύομαι* ό μετοχή nupta. Obniibo, καλύπτω.

Scrfbo, γράφω. Descnbo, περιγράφω.

Carpo, δρέπω. Decerpo, άποδρέπω, άφανίζω.

Clepo, κλέπτω (άρχαϊκόν καί σπάνιον).

Repo, εοπω. Obrepo, προσέρπω.

Scalpo, γλύφω καί sculpo τορεύω. Τά δέ σύνθετα έχουσιν άεί-
ποτε u ριζικόν φωνήεν* ώς, insculpo, έγγλύφω, έγχαράσσω.

Serpo, Εοπω.

β'. Διαφόρως σχηματίζονται'

(Cumbo). Τά σύνθετα του cubo, έν οίς παρεντίθεται 1Β' οιον,
incumbo, incumbui, έρείδομαι, incumbituttD.
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Rumpo, ρηγνύω, rupi, ruptum.

Strepo, θορυβώ, strepui, strepftum. Obstrepo, ψοφώ.

Bibo, πίνω, bfbi. Imbibo I

Lambo, λείχω, lambi. j άνευ σουπίνου.

Scabo, κνηθω, scabi. )

ά. Τά είς C0 (ογι sco), qvo, go, gvo, ho εχουσι si, tum (όπερ
μετά του ριζικού συμφώνου γίνεται ctum).

ΌΓ co, λέγω, dixi (cs), dictum. Prsedico, προλέγω.

Duco, οδηγώ, duxi, ductum. Adduco, προςάγω.

Coqvo, βράζω, coxi, coctum. Concoqvo„

Cingo, κυκλώ, cinxi, cinctum.

(Fligo, κτυπώ). Συνήθως μόνον τά σύνθετα έν χρήσει' afflfgo,
άράσσω, καταβάλλο^, conflrgo, συγκρούω, συμβάλλω, infligo, εμ-
βάλλω, καίω. Profligare (τής ά συζ.) φυγαδεύω, καταστρέφω.

Frlgo, ξηραίνω (τό σουπΐνον ευρηται καί frixuw).

Jungo, συνδένω.
. Lingo, λείχω.

EmuDgO, άπομύττω.

Plango, πλήττω (plaogo καί plaDgor, θρηνώ, στερνοκοπουμ,αι).

Rego, διευθύνω Arrigo, άνορθώ, corrigo, διοοθόνω, errigo, ε-
γείρω, porrigo, έκτείνω, subrigo, αίρω. Τό δέ pergo, περαίνω,
προχωρώ (άπό τής per καί rego), εχει perrexi, perrectum, καί
surgo, εγείρομαι (άπό τής sub καί rego), surrexi, surrectum.
Adsurgo, adsurrexi, adsurrectum.

Sugo, μυζώ, θηλάζομαι. Exsugo, έκθηλάζω.

Tego, στεγάζω. Contego, άνασκευάζω.

TiDgo καί tiDgvo βρέχω, βάπτω.

Ungo καί ungvo, άλείφο).

(Stingvo, σβέ νω, σπ άνιον). Exstingvo, restingvo, κατασβένω,
distingvo, διακρίνω.

Traho, έλκω, traxi, tractum. Contraho, συναιρώ.

Yeho, φέρω έφ' άμάξης, ΐππου, πλοίου κτλ- (μεταβατ.)- Vehor
ώς άποθετικόν, σημαίνει όχοϋμαι, ιππεύω, ώς άμεταβ. invehor,
όρμώ κατά τίνος.
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Clango, κλάζω, άνευ παρακειμένου καί σουπίνου.

β'. Αιαφόρως σχημ,ατίζονται τά έξης*

Fingo, πλάσσω, finxi, finctum.

Mingο, ουρώ, minxi, mictum. (Εν τω ένεστώτι συχνά mejo,
mejere).

Pingo, ζωγραφώ, pinxi, pictum.

Striogo, περιστέλλω, strinxi, strictum.

Mergo, καταβυθίζω, mersi, mersum. Emergo, αναδύομαι, (ά-
μετάβατον) εχει παρακείμενον emersus, άναδύς-

Spargo, σπείρω, sparsi, sparsum. Conspergo, καταρραίνω.

Tergo, σπογγίζω, tersi, tersum* (καί tergeo κατά τήν β').

Yergo, κλίνω, άνευ παρακειμ-ένου καί σουπίνου.

Ago, άγω, egi, actum. Adigo, adegi, adactam, προςάγω.
(Abigo, άπάγω, exigo, έξάγω,subigo,υποβάλλω ,transigo,διάγω,
περαίνω), perago, όμως, peregi, peractum, εκτελώ καί circumago,
περιάγω. Τά δέ ambigo, αμφιβάλλω, dego, διάγω (aetatem) sa-
tago, ασχολούμαι, δέν έχουσι παρακείμενον καί σουπΤνον (παρά με-
ταγενεστέροις μόνον ευρηται degi). Τό prodigo, φθείρω, δαπανώ,
δέν έχει σουπΐνον* τό δέ cogo, συνάγω, αναγκάζω, coegi, coactum.

Σημ. Age, άγε, ευρηται μετά ρήματος ένικοΰ καί πληθυντικού
αριθμού συντασσόμενον, age considerate* αλλά καί agite, πολλάκις.

Frango, συντρίβω, fregi, fractun. Confringo, confregi, con-
fractum, συντρίβω, κατατοίβω.

Ico (καί icio), κτυπώ, κλείω (fcedus, είρήνην), ici, ictam. Του
ένεστώτος τής οριστικής εύχρηστα είναι μόνον icit, icitur, icimur
γενικώς δέ εύχρηστα είναι μόνον ici, ictus, καί icere. Τήν ελλειψιν
δέ του ένεστώτος άναπληροΐ τό ferio, κτυπώ.

- Lego, αθροίζω, εκλέγω, legi, lectum. Τά allego, επιλέγω, per-
lego, διέρχομαι αναγιγνώσκων, praelego, προαναγιγνώσκω, relego
άναλέγω καί αναλαμβάνω, δέν τρέπουσι τό ριζικόν φωνήεν (παρακ.
allegi, allectum κτλ.) ώς τά colligo, συλλέγω, deligo, eligo,
εκλέγω, collegi, collectum κ. έ. Τό diligo, άγαπώ, έχει dilexi,



78 r ΜΕΡΟΣ Α. ΤΕΧΝΟΑΟΓΙΚΟΝ.ί

dilectum· ώσαύτως καί τό intelligo (καί intellggo) έννοώ, καί ne-
gligo (ή neglego), αμελώ.

Linqvo, καταλείπω, lfqvi (lictum). Συνηθέστερον relinqvo,
relrqvi, relictiwh

Vioco, νικώ, vixi, viclum.

FFgO, συνάπτω, fixi, fictum. AffTgO, προςηλώ.

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

PungO, τρυπώ, pupugi, punctum. Τά σύνθετα εχουσι παρακεί-
μενον punxi, ώς τό inlerpungo, στίζω.

Pango, πήγνυμι, στεοεόνω, paaxi καί pegi (pancfum, pactum)'
δταν δέ σημαίνη, βεβαιώ διά συνθήκης, έχει παρακείμ,ενον pep^gi,
σουπ. pactum, ένεστώτα άείποτε τόν του άποθετικοΰ paciscor.
Compingo, συναρμόζω, compegi, compactum καί impingo, προ-
σαράσσω. Oppango, προςπήγνυμι, oppegi, oppactum.

Tango, άπτομαι, tetigi, tactum. Attingo, εφάπτομαι, έπιψαύω,
attigi, attaclum' contingo (contingit, conligit, συμβαίνει, εί-
ναι άπρόσωπον).

ά. Τά είς do εχουσι Sl, SUtD, πρό τών όποιων αποβάλλεται
τό d τής ρίζης.

Claudo, κλείω, clausi, clausum. Concludo, συγκλείω.

Divido, διαιρώ, divFsi, divisum.

Laedo, βλάπτω. Collfdo, συγκρούω.

Ludo, παίζω. Colludo, συμπαίζω.

Plaudo, χειροκροτώ. Applaudo. Τά λοιπά σύνθετα εχουσι plodo*
ώς βχρίδίΐο, έκβάλλω, άπο δοκ ιμάζω.

Rado, ξέω. Corrado, σωρεύω.

Rodo, τρώγω καί τρίβω. Arrodo, περιτρώγω.

Trudo, ώθώ. Extrudo, έκβάλλω, εξωθώ.

Vado, βαδίζω, άνευ παρακ. καί σουπίνου. Τό δε σύνθετον inva-
do, είςβάλλω, έχει invasi, invasum. Ουτω καί τά evado, έξερ-
χομαι, pervado, διέρχομ,αι.

β'. Διάφορον σχηματισμόν εχουσιν έκ τών είς do τά έφεξής.

Cedo, ύποχωρώ, cessi, cessam. Concedo, συγχωρώ.
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(Cando, άχρηστον). Accendo, άνάπτω, accendi, accensum.
Ουτω και inceildo, έμπρήθω, succendo, ΰποκαίω.

Ciido, κόπτω νόμισμα, cudi, cusum. Excudo, έκτρίβω,έκτυπώ.

Defendo, υπερασπίζομαι, άμύνομαί τι, defendi, defensum. Ού-
τω καί offendo, προςβάλλω, προςκρούω.

Εόο^ τρώγω, edi, essum. Comedo, καταβιβοώσκω. Περί έτέ-
ρων τινών ανωμαλιών τοϋ ρήματος τούτου βλ. Α. Γ. §. 156.

Fundo, χύνω, fudi, fusum. Effando, έκχύνω.

Mando, μ.ασσώ, mandi (σπαν.) mansum.

Prehendo, καταλαμβάνω, prehendi, prehensum· ευρηται καί
συνηρημένως prendo.

Scando, αναβαίνω, scandi, scansum. Ουτω καί τά σύνθετα as-
cendo κτλ.

Strfdo, συοίζω, stridi, άνευ σουπ. (Καί strideo, κατά τήν β').

Rudo, μυκώμα?, φωνάζου, rudfvi (σπαν.), άνευ σουπίνου.

Fiado, σχίζω, fidi, fissum. Diffmdo, diffidi, διασχίζω·

Frendo, συντρίβω μέ τους οδόντας, άνευ παρακ , fressum καί
fresurn. (Ευρηται καί freodeo κατά τήν β').

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

Scindo, σχίζω, scidi, scissum. Conscindo, κατασχίζω, con-
scidi, conscissuai κτλ. Τό abscindo καί exscindo (ή excindo),
άποχωρίζο^, δέν έχουσι σουπΐνον, τό δέ exscindo ούδέ παρακείμε-
νον άντ' αύτοΰ δέ ευρηται abscfsus, excfsus άπό τοϋ abscfdo,
αποκόπτω, excido. (Βλ. caedo).

Sido, καθίζο^, sedi (σπαν. sidi), sessum. Assido (adsido)^a-
ρακαθέζομαι, assedi, assessum κτλ. (πρβ. sedeo τής β').

Cado, πίπτω, cecidi, cassum. Concido, συμπίπτω, concidi,
άνευ άναδιπλ. είς τόν παρακείμενον καί άνευ σουπίνου Εκ τών συν-
θέτων μόνον τά occido καί recido έχουσιν occasum, recasunr
(σπανίως τό incido).

Caedo, κόπτω, cecldi, caesum. Concfdo, eoncFdi, συγκόπτω,
concisum καί τά λοιπά σύνθετα ώσαύτως.

Pedo, πέρδω, pepedi.



80 r ΜΕΡΟΣ Α. ΤΕΧΝΟΑΟΓΙΚΟΝ.ί

Pendo, σταθμώ, ζυγίζω, pependi, pensum. Appendo, appeii-
di, appensum κ. έ. Suspendo, κρεμώ. (πρβ. pendeo τής β').

Tendo, έκτείνω, tetendi, tensum καί tentum. Contendo, δια-
τείνομαι, contendi, contentum κτλ. Τά σύνθετα εχουσι συνήθως
tentum· τά δέ extendo, έκτείνω, retendo, tentum καί tensnm.
Τά detendo, καθαιρώ, ostendo, δεικνύω, εχουσι μόνον tensum. Ού-
σιαστ. ostentum, osteatus=obtentus, προτεταμένος.

Tundo, ώθώ, κτυπώ, tutudi, tusum καί tunsum. Contundo,
συντρίβω, contudi, coniusum (σπαν. contunsum) κτλ.

Credo, πιστεύω, cred*di, creditum. Accredo, accredidi, ac-
creditum.

(Do). Πάντα τά σύνθετα του do, dare μετά μονοσυλλάβων προ-
θέσεων κλίνονται κατά τήν γ' συζυγίαν* ώς, addo,πpoςθέτω, addere,
addidi, addilum, coDdo, κτίζω, trado, παραδίδοί, κτλ.
- Σημ. Τό σύνθετον abscondo, άποκρύπτω (άπό του ab καί condo)
έχει παρακ. abscondi (σπαν. abscondidi). Από τοΰ vendo, πωλώ,
σχηματίζεται 6 παρακ. venditus, καί τό μετοχ. έπίθετον Yenden-
dus. Τους λοιπούς δέ παθητικούς χρόνους δανείζεται άπό τοΰ veneo.
Ωσαύτως ώς παθητικόν τοΰ perdo, αφανίζω (πλήν τοΰ perditus καί
perdendus καί τών συνθέτων παθητ. χρόνων) εΰχρηστον είναι ώς
έπι τό πλείστον τό pereo.

Ffdo εμπιστεύονται, fisus sum (ήμιαποθετικόν). Conffdo, con-
fisus sum· diffrdo, δυςπιστώ.

ά. Τά είς Ιο εχουσιν ui, tum (ftum).

Alo τρέφω, alui, altum καί alitum.

Colo γεωργώ, λατρεύω, colui, cultam. Excolo.

Consillo συμβουλεύομαι τινα, φροντίζω, consului, consultum.

Occulo καλύπτω, occului, occultum.

Μδίο άλέθω, molui, molitam.

Excello διαπρέπω, excellui (σπαν.), άνευ σουπίνου. Antecello,
praBCello, άνευ παρακ.καί σουπίνου. Ευρηται και excelleo, antecelleo.
β'. Διάφορον σχηματισμόν εχουσι τά

Fallo απατώ, fefelli, falsum. Refello ελέγχω, ανασκευάζω,
refelli, άνευ σουπίνου.
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Pello άπωθώ, αποκρούω, pepuli, pulsuna. Expello, expuli,
expulsum, έξελαύνω.

Percello καταβάλλω, pereuli, percuisum.

Psallo ψάλλω, psalli, άνευ σουπίνου.

Yello τίλλω, velli ( σπαν. vulsi), vulsum. Convello, conveil/,
convulsum. Μόνον τά avello, evello, αποσπώ, έχουσι καί avulsi,
evulsi.

Tollo, άφαιρώ, snstuli, sublatum (τό σουπΐνον έξ ετέρας ρίζής.
βλ. fero, §. 56). Τό extollo, εξαίρω, δέν εχει παρακ. καί σουπΐνον.

Ρήματα εις mo λήγοντα.

Como, κοσμώ, στολίζω, compsi, comptum.

Demo, αφαιρώ, dempsi, demptum.

Proaio, έκφέρω, prompsi, promptum.

Sumo, λαμ,βάνω, sumpsi, suraptum.

Σημ. Η άνευ του ρ γραφή (sumsi, sumtum) δέν είναι ορθή' τό ρ
τοΰτο παρεντίθεται τής εύφωνίας χάριν.

Fremo, βρέμω, φρυάττω, fremui, fremitum. Adfremo.

Gemo, στενάζω, gemui, gemituin. Congemo, άναστενάζο>.

Vomo, έμώ, vomui, vomitum, Ενόοιο, έξεμώ.

Tremo, τρέμω, tremui, άνευ σουπίνου.

Emo, αγοράζω, emi, emptum (όχι ορθόν emtum). Coemo,
συναγοράζω, coemi, coemptum. Τά λοιπά σύνθετα εχουσιν έν τώ
ένεστώτι i άντί β' ώς adimo, άφαιρώ, ademi, adempiunr (dirirno,
χωρίζω, exirno, iDterimo, redimo).

Premo, θλίβω, πιέζω, pressi, pressum. Comprimo, compres-
si, compressum, καταθλίβω.

Ρήματα είς ϊΐο λήγοντα.

Cano, άδω, cecini. Τά σύνθετα concino, occino (καί occano)
καί praecino έχουσι παρακ. concinui, occinui, praecinur τών
λοιπών (accino κ. έ.) λείπει ό παρακείμενος. Ούσιαστικόν cantus,
ασμα, concentus, κ. έ. Τό δέ canto, cantare, είναι θαμιστικόν.

Giguo, γεννώ, genni, genitum.
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Ροηο, θέτω, posui, positum. Compoao συνθέτω. (Παρά ττοεη-
ταΐς ευρηται postus, compostus, άντί positus, compositus).

Lino, χρίω, levi (llvi), litum. Oblino, oblevi, oblitum κ.έ.

Σημ. Οί μεταγενέστεροι μεταχειρίζονται τό liftio κανονικώς κατά
τήν δ' συζυγίαν. (Circumlinio ευρηται παρά Κυντιλιανώ).

Sino, συγχωρώ, slvi, situm (situs, κείμενος). Desino, Trauoj,
desivi (desisti, desiit, desieram. κτλ. άνευ ν), desitum. Desitus
sum. βλ. coepi §. 62.

Σημ. Εις τόν παρακ. τής ύποτακτικής τό i καί e συναιρούνται είς
ί· ώς sirim, siris, sirit, sirint* (όχι δέ τό desierim).

Cerno, αποφασίζω, crevi, cretum. Decerno κτλ. Οταν δέ τό
cerno, σημαίνγ), όρώ, θεωρώ, ούτε παρακείμενον έχει ούτε σουπΐνον.

Sperno, καταφρονώ, sprevi, spretum.

Slerno, στρώννυμι, καταβάλλω, stravri, stratum. Consterno,
στρώννυμι κλίνην, constravi, constratum κτλ.

Σημ. Είς τόν παρακείμενον καί τους ές αύτού χρόνους σπανίως
άποβάλλεται τό V, ώς έν τή ά συζυγία.

Temno, καταφρονώ, tempsi, temptum. Συνηθέστερον είναι τό
σύνθετον contemno, contempsi, contemptum· (άδόκιμ.ος είναι ή
γραφή contemsi, contemtum).

Ρήματα είς ΓΟ.

Gero, φέρω, έκτελώ, gessi, gestum. Congero, συναθροίζω.

Uro, καίω (μεταβ.), ussi, ustum. Aduro, adussi, adustum.
κτλ. (amburo, exuro, inuro). Τό δέ comburo, κατακαίω, com-
bussi, combustum, γίνεται άπό αρχαιοτέρου τύπου της ρίζης.

Curro, τρέχω, cucurri, cursum. Τά σύνθετα διατηρούσιν ένίοτε
τόν άναδιπλασιασμόν είς τόν παρακείμενον (accucurri), όχι ομως
πάντοτε.

Fero, φέρω, tuli, latum. βλ. §. 56.

Furo, μαίνομαι, άνευ παρακειμένου καί σουπίνου.

Qvsero, ζητώ, qvaesfvi, qvsesFtum. ConqvFro, eonqvisFvi,
conqvisitum, άναζητώ.

Σημ. Είς τό ά ένικ. καί πληθ. πρόσωπον τού ενεστώτος τής δρι-
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στικής είναι έν χρήσει ό αρχαίος τόπος qvaeso, qva6sumus, ότε ό
λόγος αποκλίνει είς τό άρχαΐκόν υφος, ή όνε τό ρτιμα, παρεντιθέμε-
νον άσυνδέτως είς τόν λόγον, σημαίνει, παρακαλώ.

Sero, πλέκω, συνείρω (serui, sertum). ό παρακείμενος και τό
σουπΐνον του άπλοϋ ρήματος είναι άχρηστα (πλήν του ούδετ. ουσια-
στικού serta, στέφανος), έν χρήσει δε οί τών συνθέτων* ώς, consero,
conserui, consertum. Insero, exsero, desero, έγκαταλείπω, dis-
sero, εξηγώ.

Sero, σπείρω, sevi, satum. Consero, consevi, consitum κτλ.
Insero, ένσπείρω, εμβάλλω, intersero.

Tero, τρίβω, tnvi, tntum.

Verro, σαίρω, σαρόνω, verri, versurn.

Ρήματα είς SO (xo).,

VlSQ, επισκοπώ, θεώμαι, visi, άνευ σουπίνου. ϊό invlso, επι-
σκέπτομαι, γίνεται άπό τοϋ video, βλέπω.

Depso, δεζώ, depsi, depstum.

Pinso, κοπανίζω, pinsui καί pinsi, piositum καί pinsum. Ευ-
ρηται καί piso, pistum.

Texo, υφαίνω, texui, textum.

Τά εις esso έχουσι Ivi, ltum.

Arcesso ή accerso προςκαλώ, arcessivi, arcessitum (accer-
sivi, accersitum, καί ένίοτε arcessiri έν τω παθητ. άπαρεμφάτω).

Capesso, άναδέχομ-αι (έργον)' έπιτεταμένος τύπος τοϋ capio,
λαμβάνω.

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

Lacesso, έρεθίζω" (άπό τοϋ άχρήστου lacio, έφέλκω).

Incesso, ορμώ, incessivi, άνευ σουπίνου. 0 παρακείμενος έν ταϊς
φράσεσι timor, cura, κτλ. incessit homines, animos, είναι τοϋ
incedo, αν καί δ ένεστώς τούτου δέν εχη ταύτην τήν σημασίαν.

Petesso, ζητώ, άνευ παρακ καί σουπίνου (άρχαΐκόν, απο του
peto, αιτώ).

Ρήματα είς to.

Meto, θερίζω, messui (σπάνιον), messum. Demeto, άποτέμνω.

Mitto, πέμπω, misi, missum.

8*
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Peto, αιτώ, petivi, (petiit. §. 48), petitum. App&to, ορέγομαι.

Sisto, ιστημι, slili (σπάνιον), staluill (άφ' ού το έπίθ. status,
σταθερός). Σπανίως ευρηται είς άμετάβατον σημασίαν, ΐσταμαι' άλλα
τότε εχει παρακείμενον· Sfeti (άπό του Sto τής ά συζυγίας, άφ' ού εγέ-
νετο δι' άναδιπλασιασμόΰ τό sisto). Desisto, desliti, destitum κτλ.
ϊά consisto, existo, insisto, resisto είναι πάντα άμετάβατα Μό-
νον τό circumsisto έχει circumsieti, άπό τοΰ circumsto.

Sterto, ρέγχω, stertui, άνευ σουπίνου.

Yerto, στρέφω, verti, versum. Εκ τών συνθέτων (adverto, άφ'
ου animadverlo, averto κτλ.) τά άμετάβατα devertor, κατα-
λύω και revertor επανέρχομαι, είναι άποθετικά μέν είς τόν ενεστώτα
καί τους έξ αύτοΰ χρόνους (σπανίως όμο>ς τό reverto), ενεργητικά
δέ είς τόν παρακείμενον, deverli, reverli (σπανίως reversus sum
καί ώς μετοχή reversus). Praeverio/ προφθάνω, ύπεοβαίν^, έχει
τύπον αποθετικού όταν ήναι άρ,ετάβατον, καί σημαίνη, επί τι τρέ-
πεσθαι, άσχολεΐσθαι" άλλοις όμως σπανίως.

Fleeto, κλίνω, κάμπτω, flexi, ilectuni.

Necto, πλέκω, nexi καί nexui (έκάτερον σπάνιον), nexum.

Pecto, κτενίζω, pexi καί pexui (έκάτερον σπάνιον), pexum.

Plecto, κολάζω, άνευ παρακ. καί σουπίνου. Οταν δέ σημαίνη,
πλέκω, έχει μόνον τόν παθ. παρακ. plexus και σύνθετον implexus.

Ρήματα είς SCO.

Η κατάληξις αύτη, εάν μέν άνήκτι είς τήν ρίζαν τοΰ ρήμ,ατος, τη-
ρείται είς πάντας τού; χρόνους αύτοΰ, έάν δέ ήναι έπέκτασίς τής ρί-
ζης, άποβάλλεται είς τόν παρακείμενον καί τό σουπΐνον. Τοΰ πρώτου
είδους (πάντα άνευ σουπίνου) είναι*

Compesco, κολάζω, χαλινόω, compescui.

Dispesco, χωρίζω, dispescui.

Disco, μανθάνω, didici. Addisco, addidici (μ,ετ' άναδιπλασια-
σμού) κ. έ.

Posco, άπαιτώ, poposci. Deposco, depoposci (μετ' άναδιπλα-
σιασμόΰ) κ. έ

Glisco, όγκοΰμαι, άνευ παρακειμένου καί σουπίνου.

ΐί SCO κκτάληξις είναι έπέκτασις τής ρίζης είς τά ercipxuxa, λε-
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γόμενα ρήματα (verba iuchoaliva), τά όποια παράγονται ή άπό
ρημάτων (inchoativa verbaiia), ή άπό ονομάτων (incboativa no-
rninalia) ώς έπί τό πλείστον επιθέτων, καί σημαίνουσιν άρχήν ενερ-
γείας ή κατας-άσεως (βλ. §. 86. β'). Και τά μέν άπό ρημάτων έχουσι
παρακείμενον τόν του άπλοϋ ρήματος αυτών* οίον, incalesco, inca-
]ui, άπό τοϋ caleo, calui, είμαι θερμός* ingemisco, ingemui,
άπό τοϋ gemo, gemui* deliqvesco, delicui άπό τοϋ liqveo, liqvi
ή licui. Τά δέ άπό έπιθέτων τής β' κλίσε&)ς παραγόμενα έχουσι πα-
ρακείμ,ενον είς UI, ουχί δέ καί σουπ ϊνον" οίον, maiuresco, ώοιιιάζω,
maturui, άπό τοϋ maiurus, ώριμος* obmutesco, γίνομαι άφωνος,
obmutui, άπό τοϋ mutus, άφωνος* percrebresco, διαθρυλλοϋμαι
(creber), percrebui (γράφεται υπό τίνων καί percrebesco, percre-
bui). Ώσαύτως evilesco, έκφαυλίζομαι, evilui, άπό τοϋ vilis, ευ-
τελής. Ανώμαλον είναι τό irraucesco, βραγχιώ (raucus, βραγχα-
λέος\ irrausi. Τά δέ λοιπά άπό έπιθέτων είς 1S καί πολλά τών άπό
είς US παραγομένων δέν έχουσι παρακείμενον" οίον, ingravesco. Τό
δέ vesperascit, γίγνεται εσπέρα, έχει vesperavit* ωσαύτως καί
advesperascit.

Τά εφεξής έναρκτικά δανείζονται τό σουπΐνον άπό τών ιδίων πρω-
τοτύπων ρημ.άτων.

Coalesco(alesco άπό τοϋ alo, τρέφω,τής γ') συμφύομαι, ένοϋμαι,
coalui, coalitum. 0 παρακείμενος τήςμετοχής 0θ3ΐίίιΐ8,συμπεφυκώς.

Concupisco, ποθώ, coocupFvi, concupFtum* (cupio τής γ').

Convalesco, άναρρώνυμαι, convalui, convalitunr(valeo τήςβ').

Exardesco, φλέγομαι, exarsi, exarsuin (ardeo τής β').

Iiiveteraseo, γηράσκω, inveteravi, inveteratum (παρακ. μετο-
χής inveteratus έρριζωμένος, χρόνιος). Από δέ τοϋ vetus, παλαιός,
ευρηται καί invetero, γίνομαι παλαιός, χρονίζω.

Obdormisco, κατακοιμώμ,αι, obdormFvi, obdormFtum* (dor-
mio τής δ ).

Revivisco, άναζώ, revixi, revictum. (vivo τής γ').

Τινά τών είς SCO ρημάτων άπέβαλον τήν έναρκτικήν σημασίαν, ή
παράγονται άπό ριζών, αΤτινες δέν σώζονται έτι* ώστε θεωροϋνται
ώς μ.ή παράγωγα ρήματα. Τοιαϋτα δέ είναι*
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Adolesco, αυξάνομαι, adolevi. Ούτω και abolesco, άφανίζομαε,
φθίνω, exolesco, παρακρ.άζω, άπαρχαιούμαι, inolesco, έμφύομαι,
obsolesco, παλαιούμαι (πάντα άπό τού άχρηστου oleo, αύξάνω).
Από τού adolesco, παράγεται τό έπίθετον adultus, νεανίας, άπό
τού exolesco, τό exoletus, άπό τού obsolesco, obsoletus, απηρ-
χαιωμένος, κτλ.

Cresco, αύξάνω, crevi, cretum. Goncresco ν.τλ. (η μετοχή εί-
ναι creius και συνηθέστερον concretus).

Fatisco, άποκάμνω, άνευ παρακ. καί σουπίνου. Fessus, άπειρη-
κως, είναι επι θετον. Τό defetiscor, άποκάμνω, defessus sum, είναι
άποθετικόν.

Hisco, χάσκο>, άνευ παρακειμένου καί σουπίνου.

Nosco, γινώσκω, μ.ανθάνω, Πδνί, Ootum. 0 παρακείμενος εχει
σημασίαν ένεστώτος, ό ύπερσυντελικός παρατατικού. Notus, γνω-
στός, είναι έπίθετον. 0 δέ ενεργητικός μέλλων τής μετοχής είναι ά-
χρηστος. (Περί τής συναιρέσεως nosli, norim, βλ. 48). Εκ τών
άπο τού αρχαίου τύπου gnosco συνθέτων εχουσι τά agnosco (ή ad-
gnosco), άναγνωρίζω, cognosco, γνωρίζω, (recognosco) σουπΐνον
agnitum, cognyinm. Τό δέ ignosco, συγχωρώ, έχει ignotum. Τά
λοιπά (dignosco, internosco, διαγιγνώσκω) δεν εχουσι σουπΐνον.

Pasco, νέμω, βόσκω (μεταβατικόν), pavi, pastum. (Pascor, ά-
μετάβατον, νέμομαι). Depasco, κατανέμω·

Qviesco, ησυχάζω, qvievi, qvietum.

Svesco, έθίζο) έμ,αυτόν, svevi, svetum. Παρακείμενος μετοχής
svelus, είωθώς. Αρχαϊκός ένεστώς svemus άπό τού sveo.

Τά σύνθετα εχουσιν ένίοτε μεταβατικήν σημασίαν' οίον, assvesco
εθίζω τινά' ώς έπι τό π/εΐστον δμο>ς είναι έν χρήσει άντ' αύτού ώς
μεταβατικό ν τό assvefacio. Mansvelus, χειροήθης, ήμερος.

Scisco, έγκρίνο), κυρόνω (νόμον), scrvi, scrtum. (άπό τού Scio?
γινώσκω).

Ρήματα, έν οίς μετά τό χαρακτηριστικόν τής ρίζης γράμμα παρ-
εμβάλλεται ί. Τούτων ό παρακείμενος καί τό σουπΐνον σχηματίζον-
ται άπό τής απλής ρίζης.
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Capio, λαμβάνω, cepi, captum. Concipio (concipis) συλλαμ-
βάνω, concepi, conceplum κ έ.

Facio, ποιώ, πράττω, feci, facturo. (αρχαίος μέλ. όριστ.,ένεργ.
faxo, ύποτακ- faxim· βλ Α.Γ.§.115 ζ'). Λς παθητικόν τούτου είναι
έν χρήσει τό fio, γίνομαι (βλ. §. 6j). Αλλ' αί μετοχαι factus,
faciendus, καί τά σύνθετα αυτών σχηματίζονται άπό τό facio.
Λσαύτοις και τά σύνθετα μετά ρηματικών ριζών* ώς, calefacio,
θερμαίνω, calefeci, ealefactum calefio, patefacio, ανοίγω, pate-
feci, patefactum, patefio *)* έτι δε καί τά μετά επιρρημάτων*
ώς, satisfacio, ικανοποιώ, satisfeci, satisfactum, satisfit. Τά μετά
προθέσε&)ν σύνθετα μεταβάλλουσι τό φωνήεν και κλίνονται ώς τό per-
ficio, perfeci, perfectum* τό δέ παθητικόν perficior, εϊναι όμαλόν.
(Conficio έχει παθητικόν conficior, και ένίοτε confieri. Βλ. Α. Γ.
§. 160. σημ.. ά).

Jacio, βάλλω, jeci, jacturn. Abjicio (abjicis), abjeci, abje-
ctum, άποβάλλω.

Σημ. Τά σύνθετα τούτου έγράφοντο καί έπροφέροντο τό πάλαι
συνήθους μεθ'ενός Ι' οίον, abicio, disicio.

Cupio, εύχομαι, ε<ι.ι θυμώ, cupivi, cupitum.

Fodio, όρύσσω, fodi, fossum. Effodio, effodis, εξορύσσω.

Fugio, φεύγω, fugi, fiigitum. Aufugio, aufugis, άποδιδράσκω.

(Lacio, δελεάζω, άφ' ου lacto, lactare, θωπεύω, εμπαίζω). Εί-
ναι ευχρηστον μ.όνον είς τά σύνθετα- ώς, allicio, ελκύω, allexi, al-
lectum* ουτω καί illicio, pellicio. Τό δέ elicio έχει elicui, eli-
cilum. Τό prolicio δέν έχει παρακείμενον καί σουπΐνον.

Pario, γεννώ, peperi, partum. Μέλλων μετοχής ένεργητ. pari-
turus.

Qvatio, σείω (qvassi, άχοηστον), qvassum. Concutio, concus-
si, concussum* percutio, κατασείω.

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

Sapio, γεύομ,αι, σωφρονώ, έχω γνώσιν, σύνεσιν, (sapivi), άνευ
σουπίνου. Desipio, είμ,αι άφρων, άνευ παρακειμένου,

*) Τινών είναι έν χρήσει έν τή παθτ,τικτί φωννϊ μονοί ο! άπό του facio σχτ,ματιζο'μενοι
τύποι· οΐον, treraefacio, Iremefaclus, ^ιασείω.
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Σηα. Το έναρκτικον resipisco, άναφρονώ, έρχομαι πάλιν είς ε-
μαυτόν, έχει resipfvi και resipui.

(Specio, θεωρώ, άφ' ου Specto, spectare). Μόνον εις σύνθετα εύ-
χρηστον aspicio, παρατηρώ, aspexi, aspectum* conspicio κτλ.

Ανώμαλος σχηματισμός τον παρακείμενον και σουπΐνον
τών ρημάτων τής ό' συζυγίας.

§. 53. Τά έπόμενα ρήματα εχουσι si, lum (sum), ως τινα τής
γ' συζυγίας.

Farcio, γεμίζω, farsi, fartum (farcium). Refercio, refersi, re-
fertum, άναπληρώ.

Fulcio, στηρίζω, fulsi, fultum.

Ilaurio, άντλώ, hausi, haustum. (Μέλλουν μετοχής liausturus
καί liausurus). Exhaurio, έξαντλώ.

Sancio, κυρόω, διατάσσω, sanxi, sanciium καί (συνήθως) san-
ctum.

Sarcio, διορθόνω, έπισκευάζω, sarsi, sartum. Resarcio, έπι-
σκευάζω.

Sentio, αισθάνομαι, sensi, sensum. Consentio κ. έ. Τό δέ as-
sentio, συμφωνώ, είναι συνήθως άποθετικόν* assentior, assensus
SillH.

Ssepio, (sepio), τεριφράττω, saepsi, saeptum. Obssepio.

Viacio, δένω, vinxi, vinctum.

Διάφορον σχημ,ατισμόν εχουσι'·

Amicio, ενδύω, amictum* δ παρακείμενος είναι άχρηστος.

Cio, κινώ, civi, ciium, (βλ. cieo §. 51).

Εο πορεύομαι, ivi, itum (βλ. §. 59).

Ferio κτυπώ, άνευ παρακειμένου καί σουπίνου.

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

(Perio?) Pieperio εύοίσκω, repperi (reperi), repertum. Ουτω .
καί coiBperio, πείρα ν λαμβάνω, comperi, compertum. (Σπανίως
μέ αποθετικού τύπον έν τώ ένεστώτι, comperior).
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Salio, πηδώ, salui (σπάνιον* τό δέ ά. πρόσ. salii άχρηστον). De-
silio, desilui Ι^σπάν. desilii) κλπ. Ουσιαστικά saltus, desultor.

Sepelio, θάπτω, sepelfvi, sepultum. τ ό ά. πρόσ. τοϋ παρακ.
sepeli άπό τοΰ sepelii ευρηται παρά Περσίω.

Venio, έρχομαι, veni, ventum. Convenio, συνέρχομαι.
Παρακείμενον καί σουπΐνον δέν έχουσί τινα άπό επιθέτων παρα-
γόμενα αμετάβατα ρήματα* οίον τά superbio άλαζονεύομαι, csecil-
lio είμαι τυφλός, (Τό saevio όμως, μαίνομαι, καί τά μεταβατικά, ώς
lllolJio, μ,αλάσσω, έχουσι πάντας τους χρόνους]. Τους αυτούς χρόνου;
δέν έχουσι καί τά έφετικά (verba desiderativa. βλ. §. 86 γ')· οίον,
dormiturio έχω έφεσιν πρός υπνον, ύπνώττω. Από δέ τοϋ esurio,
βοίοσείο.), λιμώττω, ευρηται παρά Τερεντίω esuriturus.

' Ανώμα.Ιος σχηματισμός τον σουπίνου καί τών μετοχών
τών αποθετικών ρημάτων, και aJJai τίνες ανωμαΜαι τούτων.

54. Ώς τών ενεργητικών ρημάτων, ούτω καί τίνων αποθετικών
σχηματίζεται τό σουπΐνον καί ό εζ αύτοΰ παρακείμενος τής μετοχής
άνωμάλως. Επειδή ομως καί τών αποθετικών τό σουπΐνον είναι σπα-
νιώτατα έν χρήσει, άναφέρομεν άντ' αύτοΰ ένταϋθα τόν εύχρηστον
παρακείμενον τής μετοχής.

Τά αποθετικά τής ά συζυγίας, είς ή ν άνήκουσι τά πλείστα, σχη-
ματίζονται πάντα όμ,αλώς.

Σημ.. Τοϋ ferior εορτάζω, σχολάζω, καί operor εργάζομαι, εχει
ό παρακ. τής μετοχής σημασίαν ένεστώτος, feriafus, σχολάζων,
operatus ασχολούμενος.

ά. Αποθετικών τίνων τής ά συζυγίας ευρηται καί ό ενεργητικός
τύπος ένίοτε ή πολλάκις παρά τοις δοκίμοις4 οίον, populor λεηλατώ,
καί populo. Τά κυριώτερα τούτο^ν, έκτος τοϋ populor, είναι* alter-
cor έρίζω (alterco, παρά Τερεντίω), auguror μαντεύω, comi tor ακο-
λουθώ (comito παρά ποιηταΐς), conflictor αγωνίζομαι (conflicto,
παρά Τερεντίω), fabri cor κατασκευάζω, feneror τοκίζο), luctor πα-
λαίω (luclo, Τερεντ.), ludificor εμπαίζω, muneror δωροϋμαι, re-

muneror άντιδωροΰμαι, oscitor χαίνω, palpor θωπεύω, κολακεύω,

■

I!
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stabulor σταθμεύω. Παρά τοις άρχαιοτέροίς ήτο σύνηθες τό ένεργη-

τικόν έτι πλειόνων άποθετικών.

β . Ρήματά τινα τής ά συζυγίας, τών οποίων τό ένεργητικόν είναι
συνηθέστατον, ευρίσκονται παρά τι σι συγγραφεύσι τά αυτά ώς απο-
θετικά* οίον, fluctuo κυμαίνω, .αμφιβάλλω και fllicluor (Αιβ.) Ετι
δέ τά bello πολεμώ, (bellor, Βιργ.), communico διακοινόω (com-
municor, Αιβ.), elucubro νυκτογραφώ, (elucubror, Κικ.), frutico
βλαστάνω, (fruticor, Κικ.), luxurio τρυφώ, murmiiro ψιθυρίζω,
(coramurmuror, Κικ.), opsdno όψονίζω (opsonor, Τερεντ.), ve-
Jifico αίρω ίστία (velificor χαρίζομαι, Κικ.).

Εκ τών άποθετικών τής β' συζυγίας διάφορον σχημ,ατισμόν εχουσι
τά έξής.

Faleor, ομολογώ, fassus sum. Confiiteor, confessus sum.
κλπ. Τό diffiteor, άρνοΰμ,αι, δέν έχει παρακείμετον μετοχής.

Reor, νομίζω, ralus sum. (άχρηστος ό ένεστώς τής μ,ετοχής).

Medeor, θεραπεύίο, άνευ παρακειμένου.

Misereor, έλεώ, misenlus sura, καί σπανίως misertus sum.
(Περί τοΰ άπροσώπου miseretur βλ. §. 64).

Tueor, σώζω, θεωρώ, (tuitus Slim). Μέλλων τής μ.ετοχής tuitu-
rus. Αντί τοΰ άχρηστου παρακειμένου ευρηται tutatus SUfD, άπό
τοΰ lutor, φυλάττω. Τών δέ conlueor, inlueor δ παρακείμενος
coutuitus sum, intuitus sura, είναι σπάνιος. ·Αρχαϊκόν είναι τό
ilior (τής γ συζυγίας), άφ' ου τό έπίθετον tullis, άσφαλής.

Σημ. όμαλά άποθετικά τής β' συζυγίας είναι liceor προςφέρω,
mereor (καί mereo σύνηθες) είμαι άξιος, polliceor υπόσχομαι, ve-
reor φοβούμαι.

Είς τήν γ' συζυγίαν άνήκουσι τά έφεξής άποθετικά.

Fruor, καρπούμαι, fruitus καί fruclus sum (έκάτερον σπάνιον).
Μέλλων μετοχής fruiturus.

Fungor, εκτελώ, functus sum.

Gradior, βαδίζω, gressus sum. Aggredior, aggressus sum,
προςβάλλω, εφορμώ.
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Labor, πίπτω, lapsus sum. CoIIabor κλπ.

Llqvor, τήκομαι, άνευ παθητικού παρακειμένου.

Loqvor, λαλώ, locutus sum. Alloqv-θΓ,προςαγορεύω,παραμυθώ.

Morior, αποθνήσκω, mortuus sum. Μέλλ. μετοχ. moriturus.
Emorior.

Nflor, ερείδομαι, σπεύδω, nixus ή nisus sum. Adnitor. Eni-
tor γεννώ, enixa est, έγέννησε.

Patior, υποφέρω, πάσχον, passus sum. Perpetior, ανέχομαι.

(Περί του plecto, πλέκω, βλ. §. 52). Ampleclor, complector
περιλαμβάνω, amplexus sum, complexus sum.

Overor, μέμφομαι, παραπονούμαι,questus sum. Conqveror.

Eingor, σαίρω (τους οδόντας), άνευ παρακειμένου.

Seqvor, ακολουθώ, secutus sum. Conseqvor, έπιτυγχάνω.

Utor, χρώμ-ai.usus sum. Abutor, καταχρώμαι.

Ετι δέ τά έξης είς scor (βλ. §. 52).

Apiscor, έπιτυγχάνω, κατορθόνω, aptus suru. Συνηθέστερον όμ&)ς
είναι τό adipiscor, adeptus suin. (fndipiscor, indeptus sum).

Defeliscor, άποκάμνω, defessus sum. (Περί τοϋ fatisco βλ.
§· 52).

Expergiscor, εξεγείρομαι-, expeTrectus sum. (Expergefacio,
έξυπνώ τινα- Απηρχαιωμένη μετοχή expergillis).

Irascor, οργίζομαι, Iratus (έπίθετον), iratus sum είμαι (οργι-
σμένος* τό δέ ώργίσθην λέγεται succensui ή susceiisui, άπό τοϋ
succenseo ή suscenseo).

(Meniscor). Comminiscor επινοώ, commentus sum. Remmi-
SCOr άναμιμνήσκομαι, άνευ παρακειμένου.

Nanciscor, έπιτυγχάνο), nanctus καί nac.tus sum.

Nascor, γεννώμαι, nalus sum. Μέλλουν μετοχής liasciturus.
Enascor, έκφύομαι. Τά έπίθετα agnatus, cognatus, συγγενής, πα-
ράγονται άπό τοϋ τύπου gliascor.

Obliviscor, λησμονώ, oblltus sum.

Paciscor, ποιώ συνθήκην, pactus sum. Compaciscor ή com-
peciscor, συντίθεμαι, compaclus ή compectus sum. (ex compacio
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σημαίνει, συμφώνως, κατά συνθήκην). Ώς παρακείμενος τούτων είναι
έν χρήσει καί ό pepigi άπό τοΰ paDgo (§. 52).

Proficiscor, πορεύομαι, profectus surn.

Ulciscor, τιμωρώ, εκδικούμαι, ultus sum.

Vescor, τρώγω, άνευ παρακειμένου.

Εκ δέ τών άποθετικών τής δ' συζυγίας διάφορον σχηματισμόν
εχουσι τά έξής.

Assentior, συμφωνώ, assensus sum. (βλ. sentio §. 53).

Εxperior, πειρώμαι, expertus sum. (πρβ. comperio §. 53).

Metior, μετρώ, mensus sum. .->:

Ordiot, άρχομαι (μεταβατικόν), orsus sum.

Opperior, περιμένω, oppertus (opperltus) sum.

Orior, γίγνομαι, άνατέλλω, ortus sum. Μέλλων μετοχής oritu-
rus. Τό μετοχικό ν έπίθετον oriundus σημ.αίνει, καταγόμενος, γε-
νεαλογούμενος. "

Σημ. ά. Είς τον ενεστώτα τής οριστικής είναι εύχρηστοι οί τύποι
τής γ' συζυγίας oreris, oritur, orjfmur. Είς δέ τόνπαοατατικόν τής
ύποτακτικής orfrer (κατά τήν δ'.) καί orerer (κατά τήν γ'.). Από
δέ τοΰ adorior, ποοςβάλλω, απαντάται adorfris καί adorftur.

Ση ρ., β', όμαλά άποθετικά τής δ' συζυγίας είναι τά blantior κο-
λακεύω, largior δωροΰμαι, meatioT ψεύδομαι, molior μηχανώμαι,
pariior μερίζω (σπαν. partio* τά δέ dispertio, irapertio, καί im-
partio, συνηθέστερα τών dispertior, imperlior), potior κρατώ, sor-
tior κληρώ, punior κολάζω(παρά Κικέρωνι, παρ'άλλοις όμωςριιηίο).

Σημ. γ'. Τού potior ευρηται παρά ποιητάΐς καί τισι συγγραφεύ-
σιν ένίοτε ό ένεστώς τής οριστικής potitur, potimur, καί ό παρα-
τατικός τής ύποτακτικής poterer κλπ. κατά τήν γ' συζυγίαν.

Αποθετικών ρημάτων, τών όποιων ε"τε παρά πάσιν εί'τε παρά τισι
μόνον συγγραφεϋσιν είναι έν χρήσει καί ό ενεργητικός τύπος, δέχεται
ένίοτε ό παθητικός τύπος άληθώς παθητικήν σημασίαν* ώς comi ίΟΓ,
ακολουθούμαι, fabricantur κατασκευάζονται, populari φθείρεσθαι,
πορθεΐσθαι, καί μάλιστα οί παρακείμενοι comilatUS (παρά πάσι),
elucubratus, fabricatus, populatus, meritus.

Σπανίως ευρίσκονται άλλα άποθετικά μέ παθητικήν σημασίαν (ώς
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παρά Κικέρωνι τά adulor, aspernor, arbitror, crirainor, παρά
Σαλλους-ίω ulciscor). Μόνον ό παθ. παρακ. τινών αποθετικών ευρη-
ται και μέ παθητικήν σημασίαν. abominaius, adeptus, auspicalus,
καί άλλο>ν τινών, α βλ. έν τή Δ. Γ. §. 153.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΙ ΔΕΚΑΤΟΝ ΟΓΛΟΟΝ.

ΚΥΡΙΩΣ ΑΝΩΜΑΛΑ ΡΗΜΑΤΑ.

§. 55. Κυρίως ανώμαλα καλουμεν τά σχηματίζοντα άνωμάλως
ου μ.όνον τόν παρακείμενον καί τό σουπΐνον, ώς τά έν τω ήγουμένω
κεφαλαίω, αλλά καί άλλους χρόνους. Τοιούτον ε*ναι τό ήδη μνημο-
νευθέν sum καί τά έν τώ κεφαλαίω τούτω. ,

Possum, δύναμαι. Τοΰτο είναι σύνθετον έκ τοΰ καθ' όλους τους
αριθμούς καί γένη άκλιτου potis ή pot καί τοΰ ύπαρκτικοΰ SUQ1.

'Οριστική. Υποτακτική.

Ενς·. possuin, potes, potest, possim, possis, possit,

possumus, potestis, possuni. possfmus, possFtis, possint.

Πρτ. poteram, as, at, possem, es, et,

poteramus, alis, ant. possemus, etis, ent.

Πρκ. potui, isti, it, potuerim, is, it,

potuimus, istis, erunt. potuerfmus, ftis, int.

Υπρ. potueram, as, at, potuissem, es, et,

potueramus, atis, ant. poluissemus, etis, ent.

Μέλ. poiero, is, it. άχρηστος.

poterimus, ltis, unt.

Μ.τ. potuero, is, it. ώς ό παρακείμενος,
potuerimus, ftis, int.

* Απαρέμφατος.

Ενεστ. posse. Παρακ. poluisse. Μέλλων άχρηστος. Η προστα-
κτική είναι άχρηστος- ή δε μετοχή potens (ή pot) εχει επιθετικής
τταμασίαν, ισχυρός.

Σνιμ. Παρά ποιηταίς ευρηνται καί οί τύποι polis es, est, Slinty
άντί potes, potest, possunt* έν δέ τή συνήθεια καί μόνον pote
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άντί potest. Ωσαύτως δέ καί possiem, possies, possiet άντί pos-

sim, possis, possit καί potesse άντί posse. βλ. 45. σημ. δ'.

§. 56. Fero, φέρω. Τοϋτο κλίνεται κατά τήν γ' συζυγίαν, τόν
δέ 7C αρακείμενον καί σουπΐνον σχημ,ατίζει άνωμάλο^ς, tiili, latum,
έξ άλλων ριζών* είς τινα δέ πρόσωπα του ένεστώτο; καί τών έξ αύ-
τοΰ χρόνων εκθλίβεται τό συνδετικόν φωνήεν.

Ένεργητικόν. ΪΙαΟητικόν.

'Οριστική.

Ενς-. fero, fers, fert, feror, ferris, fertur,

ferimus, fertis, ferunt. ferimur, ferimini, feruntur.

Ύποταχτιχη.

ϊίρτ. ferrem, ferres, ferret, ferrer, ferreris, ferretur,

ferremus, ferretis, ferrent. ferremur, ferremini, ferrentur.

Προστοτζ/ακη.

Ενικ. fer, ferio, ferre, fertor,

πληθ. ferte, ferlote, ferunto. ferimini, feruntor.

Απαρέμφατος.

ferre. ferri.

Οί λοιποί χρόνοι σχηματίζονται κανονικώς. Ενεργ. παρατ. τής ορι-
στικής ferebam, παθητ. ferebar, ύπερσυντελ. tuleram, tulissem,
μέλλ. τετελ. tulero άπό τοΰ tuli κτλ. Ωσαύτως σχηματίζονται καί
τά σύνθετα, έν οίς μεταβάλλονται συνήθως τά τών προθέσεων τελικά
σύμφωνα είς τό άρχικόν τοΰ fero γράμμα* οίον, affero, attuli, alla-
tuni' offero, obtuli, oblatum, προσφέρω. Το δέ aufero, άπό τοΰ
ab-fero, έχει abstuli, ablatam* refero, άναφέρω, retuli (καί ret-
tuli), relatum. Τοΰ suffero, υποφέρω, είναι σπάνιος ό παρακ. SUS-
tuli, εύχρηστος δέ άντί τούτου είναι ό παρακείμ. sustinui' τό δέ
sustuli καί subiatum είναι έν χρήσει ώς παρακ. καί σουπΐνον τοΰ
lollo, αφαιρώ, αναιρώ.. Τό diifero, όταν μ.έν σημαίνη αναβάλλω, ή
σκορπίζω, εχει disluii, dilatum, όταν δέ ήναι άμετάβατον και ση-
μαίνη, διαφέρω, οΰτε παρακείμενον ουτε σουπΐνον έχει·
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§. 57. Τό ρήμα edo, τρώγω, edi, esum (τής γ συζυγίας) έχει
έκτος τών κανονικών χρονικών τύπων και έτέρους βραχυτέρους είς
τόν ένεστώτα τής οριστικής, παρατατικόν τής υποτακτικής, προστα-
κτικήν και ένεστώτα τής απαρεμφάτου, συμφωνοϋντας πρός τους
άπό es άρχομένους τύπους τοϋ ρήματος Slinr οίον,

Οριστική. . 'Υποτακτική.

Ενεστ. edo, edis, edit, Παρατ. ed&rem, ederes, ederet,

es, est, essem, esses, esset.

edimus, editis, edunt, ederemus, ederetis, ederent.

esiis essemus, essetis, essent.

Προστακτική.

Άπα ρεμγατος.

Ενικ. ede, edito πληθ. edite, editote, edunto. Ενς·. edere
ή es, esto este, esiote. esse.

Εν τή παθητική φωνή ευρηται estur άντί editur, και essetur
άντι ederetur *). Οί ά—ό τοϋ sum τύποι είναι εύχρηστοι καί έν
τόίς συνθέτοις* οίον, comes, comest, comesse, άντί comedis,
coinedit, comedere, άπό τοϋ comedo, κατατρώγω.

§. 58. Τά νδίο, βούλομαι, Ιΐδίο, ού βούλομαι (άπό τοϋ rie καί
volo), malo, προτιμ.ώ (άπό τοϋ mage=magis καί νοίο) σχημα-
τίζονται ούτω*

'Οριστική.

Ενεστώς νοίο nolo malo

vis non vis mavis

vult (volt) non vult mavult

* '

Yolumus Dolumus malumus

vultis (voltis) non vultis mavultis

volunt. nolunt. malunt.

ΠαρατατικόςνοΙίΠ^πι iiolebam malebam.

volebas κ. έ. κ. έ. κ. έ.

*) Οί βραχύτεροι τύπο·, προήλθον 8·.' άποβολίς το3 συνδετικοΰ φωνήεντος και δια
τροπής τών συμφώνων. Το e τούτων έπροφε'ρετο ώς φύσει μακρόν, έν ω τό του sum εί-
ναι φύσει βραχύ.



96

r ΜΕΡΟΣ Α. ΤΕΧΝΟΑΟΓΙΚΟΝ.ί

Παρακείμεν. volui κ. έ.
Υπερσυντελ. volueram.
Μέλλων volam

voles κ. έ.
Μέλ. τετελ. voluero.

nolui κ. έ. malui κ. έ.

nolueram. malueram.

(nolam άχρηστον) (malam άχρηστον)
ηο1β$κ. έ. έν χρήσει, males κ. έ.
noluero. maluero.

' Υποτακτική.

Ενεστώς velim.

veJis

velit

vellmus

velitis

velint.

Παρατατικός vellem

velles κ. έ·
Παρακείμεν. voluerim κ
Υπερσυντελ. voluissem.
Μέλ. τετελ.

άχρηστος

nolim.
noJis
nolit
nolFmus
nolrtis
nolint.
oollem
nolles κ. έ.
noluerim
noluissem.
ώς ό παρακείμενος.

ΠροστακτΓ/,τ?.

έν. noli, nolito, πλ. nolite, άχρηστος,
nolitote, nolunto.

malim.

malis

malit

malFmus

ma]fiis

malint.

mallem

malles κ. έ.

maluerim.

maluissem.

Άτγ (

:αρζμψατος.

nolle.
noluisse.

Msroyvi.

nolens.

Σημ. Απηρχαιωμένοι τύποι είναι, nevis, nevult, nevelle, άντί
non vis, non vult, nolie· aiavolo, mavelim, mavellem, άντί
malo, malim, mallem. Εκ δέ τού si vis, si vultis, είς προσταγάς
καί προτροπάς προςτιθεμένου καί τώ ήμ,ετέρω, παρακαλώ, αντιστοι-
χούντος, προήλθον τά έν τή συνηθεία SIS, sultis. Yide, SIS, ne quo

Ενεστώς velle.
Παρακείρ.εν. voluisse.

Ενεστώς volens.

malle.
maluisse.

άχρηστος.
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abeas (παρά Τερεντ.), πρόσεχε, παρακαλώ, μ ή που άπέλθης. Πρβ.
Δ. Γ. §.157.

§, 59. Τό ρήμα eo, πορεύομαι, ivi, ltum, τής δ' συζυγίας, σχη-
ματίζει τόν ενεστώτα καί τους έξ αύτου χρόνους ώς έφεξής*

Όριστ ικτ). Υποτακτική,

Ενς·. eo, is, it, eam, eas, eat,

fmus, ftis, eunt. eaaius, eatis, eant.

Ποτ. Tbam, Ibas, Fbat, frem, ires, iret.

ibamus, ibatis, ibant. iremus, iretis, irent

Μέλ. Tbo, ihis, ibit, iturus, a, um, sim.
ihrnius, ibitis, ibunt. κ έ.

Προστακτική. 'Απαρέμφατος*

Εν. 1. Γίο. Πλ. Flc, itote, eunto. Ενς·. ire.

Μ ετογτι. Τερούνΰιον.

Ενς-. iens, euutis, κ. έ. eundi.

Τά λοιπά σχηματίζονται κανονικώς άπό τοϋ Γvi (iveram ή ie-
ram, ivisse, ή isse κ. έ.) καί ltura (iturus, lturum esse). Τοϋ δέ
παθητικού σχηματίζεται μόνον τό γ' ένικόν πρόσωπον (άπροσώ-
πο)ς, §. 95. σημ.], επειδή τό eo είναι ρήμα άμετάβατον" οίον, itur,
fbatur, fbitur, Γίιιηι est κτλ. eatur, iretur.

Ωσαύτως κλίνονται καί τά σύνθετα, τά οποία εις τόν παρακείμε-
νον εχουσι. συνήθως ii όχι ivi* οιον, abii, redii. Τινά έξ αυτών (a-
deo, coeo, ineo, pra;tereo) δέχονται μεταβατικήν σημασίαν καί
σχηματίζονται κατά πάντας τους παθητικούς χρόνους. Ενες\ όριστ.
adeor, adFris, adftur, adlmur, adimini, adeuntur. Παρατ. adf-
bar κ. έ. Μέλλ. adfbor, adiberis κτλ. Ενς. υποτακτ. adear κ. έ.
Παρατ. adfrer κ. ε. Προστ. εν. adfre. καί aditor, πληθ. adeun-
tor. Απαρέμ.. ένες-, adiri. Μετοχ. παρακ. adftus. Μετοχικόν έπίθε-
τον adeundus, a, um.

Από τοϋ eo παράγεται τό νβηβθ(σύνθετον έκ τοϋ venuili καί eo),
πωλούμαι, τό όποιον είναι έν χρήσει ώς παθητικόν τοϋ vendo(§.52)

9
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πωλώ, και σχηματίζεται ώς τά λοιπά σύνθετα. (0 παρατ. τής όριστ.
ευρηται ένίοτε veDiebam).

Μόνον τό σύνθετον ambio, περιέρχομαι, σχηματίζεται κανονικώς
κατά τήν δ'συζυγίαν" οίον, ένεστώς μ,ετοχής ainbiens, ambientis
κτλ. (ό παρατ. ένίοτε ambrbam).

§. 6(Jf Κατά τό eo σχηματίζονται τό qveo δύναμαι, καί ne-
qveo, ού δύναμαι. Αλλά ταύτα δεν εχουσι προστακτικήν, ουδέ μέλ^-
λοντα τής μετοχής καί γερούνδιον.

Σημ. ά. Καί 6 ένεστώς τής μετοχής είναι έν τή συνήθει γλ^ώσσνι
όλως άχρηστος. Τά δέ qvibam, qviveram, qvibo, neqvibo είναι
άπηρχαιωμένοι και σπάνιοι τύποι. Qvis καί qvit έν τω ενεστώτι
της οριστικής είναι μέν έν χρήσει, άλλά πάντοτε μετά τού non
(ώς non qvis, non qvit, άντί neqvis καί neqvit). Εν γένει δέ ευρη-
ται τό qveo ώς επί τό πλείστον εις άρνητικάς προτάσεις καί σπα-
νιώτεοον ή τό possum.

Σημ. β'. Εν τη αρχαία γλώσστι συντάσσεται ένίοτε τό παθητικον
τού ρήματος τούτου μετά παθητικού απαρεμφάτου ετέρου ρήματος"
olov, forma nosci non qvita est (παρά Τερεντίω), αδύνατον ήτο
νά γνωσθή ή μορφή. Πρβ. coeptus sum έν §. 62.

§. 61. Fio, γίνομαι, είναι παθητικον τού facio, άφ' ού δανείζεται
τόν παρακείμενον τής μετοχής καί τους συνθέτους χρόνους" κατά τους
λοιπούς δέ χρόνους σχηματίζεται σχεδόν ομαλώς.

'Οριστική. Υποτακτική.

Ενς-, fio, fis, fit, fFam, fias, fiat,

(ffmus, fitis), fiunt. fiamus, fiatis, iiant.

Πρτ. fTebam, fiebas κ. I. fierem, fieres κ. έ.
Μέλ. fram, fies κτλ. άχρηστος.

Προστακτική. 'Απαρέμφατος.

Εν. ίϊ, πληθ. fite. fTeri.

(Factus sura, eram, ero, sim, essem, factum esse, factum iri).

Σημ. ά. Περί τών συνθέτων βλ. facio έν §. 52. Τού COnBerl εί-
ναι μόνον τά confiί, confiat, confieret (γ' πρόσ.) εύχρηστα. Του
defieri (έλλείπειν) μόνον defit, defiunt, defiat.
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Σημ. β'. Εις το ρημα τοΰτο είναι παρά τόν κανόνα τό φωνήεν ί
πρό έτερου φωνήεντος μακρόν, πλην τών fieri, fierem. Πρβ. §. 4.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΑΕΚΑΤΟΝ ΕΝΝΑΤΟΝ.
ΕΛΛΙΠΗ ΡΗΜΑΤΑ.

62. Ενταΰθα άναφέρομεν ιδίως όσα δέν έχουσιν εύχρηστον τόν
ενεστώτα, ή όσων είναι εύχρηστοι μόνον τινές' χρόνο: ή πρόσωπα.

Τών ρημάτων coepi, ήρχισα, memini, (commemini), ενθυμούμαι,
και odi, μισώ, ο ένεστώς καί οί έξ αυτοΰ χρόνοι είναι άχρηστοι, εύ-
χρηστος δέ ό παρακείμενος καί οί έξ αύτοΰ χρόνοι. Αλλά τοΰ me-
mini καί odi ό μέν παρακείμενος έχει σημασίαν ένεστώτος, ό δέ υ-
περσυντελικός παρατατικοΰ, καί ο τετελεσμένος» μ,έλλων μέλλοντος
άπλοΰ. Σχηματίζονται δέ ώς εφεξής"

'Οριστική.

Πρκ- coBpi, coepisti κ. έ. memini κ. έ.

ίπρ. coeperam.
Μ.τ. ccepero.

memmeram.
meminero.

Υποτακτική.

Πρκ. cceperim,
Υπρ. coepissem.
Μ. τ.

meminerim.
meminissem.

odi κ. έ.
oderam.
odero.

oderim.
odissem.

ώς 6 παρακείμενος.

Προστακτική.

άχρηστος. έν. β', memento άχρηστος.

πλ. β', mementote.

Απαρέμφατος.

Πρκ. coepisse.

Παθ. παρ. coeptus.
Ενερ. μέλ. co&pturus

meminisse.

Mst

άχρηστος.

odisse.

(osus άπηρ.)
osurus.
9*
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Σημ. Του OSUS, δπερ έχει ένεργητικήν σημασίαν, εύχρηστα είναι
τά σύνθετα exosus, perosus, μισών.

Τό coepi σχηματίζει καί παθητικον, cceptus sum, όπερ άείποτε
συντάσσεται μετά παθητικού απαρεμφάτου' οίον, urbs sedificaK
coepta est, ή πόλις ήοχισε νά οίκοδομ/ήται' ευρηται ό'μ,ως καί aedi-
ficari coepit. όσαύτως συντάσσεται καί τό desitus est, άπό τού
desino, παύω.

Σημ. £ίς ενεστώς τού coepi είναι έν χρήσει τό incipio, άρχομαι,
(iocepi, inceptum, άπό τού capio) καί σπανιώτερον τό occipio
(occepi, occeptum). Incipio facere, caepi facere ( σπανιώτερον
incepi).

§. 63. Ajo, φημί, καταφάσκω, είναι εύχρηστο ν μόνον εις τους
εφεξής χρόνους καί πρόσωπα.

'Οριστική. Υποτακτική.

Ενς-. Ajo, ais, ait, ajas, ajat,

ajunt. ajant.
Παρατ, ajebam, ajebas, κ. ε.

(παρά Πλαύτω καί Τε- ΜΕΤΟΧΗ,

ρεντίω aibam). Ενς-. ajens (έπίθ.)

Σημ. Η προστακτική ai είναι απηρχαιωμένη.

Τού inqvam, λέγω, εύχρηστα είναι*

Όρ

Ίστίκη

Ενες-, inqvam, inqvis, inqvit, Παρατ. inqviebat.

iuqvimus, inqvitis, inqviunt.
Παρακ. — inqvisti, inqvit. Μέλλων, inqvies, inqviet.

Προστακτική

Εν. ά. πρόσ. inqve. β'. inqvito.

Σημ. Τό ρήμα τούτο είναι έν χρήσει, δταν ειςάγηταί τις είς τόν
λόγον λαλών, καί παρεμβάλλεται μετά μίαν ή πλείους λέξεις τού
αναφερομένου λόγου ώς τό φημ,ί τής έλληνικης" οίον, Tum ille,
Nego, inqvit, verum esse, Τότε εκείνος, Αρνούμαι, ειπεν, δτι εΐ-
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ναι αληθές. Τό inqvam εις διηγήσεις ευρισκόμενον έχει ένίοτε πα-
ρακειμένου σημασίαν.

Illiit, άρχεται, ευρηται μόνον έν τω γ' ένικω προσώπω τοϋ ένε-
στώτος καθ' έαυτό, σημαίνον, άρχεται λέγειν, καί συνήθως μετά
αφηγηματικού απαρεμφάτου (ώς laudare, percontari infit, άρχεται
έπαινεΤν, διερωταν) Είναι δέ άρχαΐκόν καί ποιητικόν, και παράγε-
ται πιθανώς άπό τοϋ fari, λέγειν.

Τό fari, λέγειν, είναι άποθετικόν τής ά συζυγίας ώς καί τά
σύνθετα αύτου (affari, effari, praefari), καί έχει εύχρηστους τους
εφεξής μόνον τύπους. (Οι έν παρενθέσει έυρηνται μόνον έν τοις συν-
θέτοις).

'Οριστική. Υποτακτική.

Ενεστώς--fatur άχρηστος.

(famur, famini)—

Παρατ. (fabar) (farer κ. έ.)

Παρακ. fatus sum χ,τλ. fatus sim κτλ.

ί'περσ. fatus eram κτλ. fatus essem κτλ.
Μέλλων, fabor (faberis), fabitur. άχρηστος.

Προστακτική. Απαρέμφατος. Σουπΐνον.

fare. fari. fatu.

Μετοχή.

Ενεστώς fanlis, fanti κτλ. (άνευ ονομαστικής].
Παρακ. fatus, a, um.

Μετχ. έπίθ. fandus, a, um" οιον, fanda atqve nefanda, ρητά
καί άρρητα.

Σημ. Τό άπλοϋν fari είναι άρχαΐκόν καί ποιητικόν.

Τό salveo, εύ έ/ω, χαίρω, (άπό τοϋ salvus, σώος) είναι έν χρή-
σει είς προςφωνήσεις μόνον έν τή προστακτική, salve, χαίρε ! πλη-
θυντ. salvete καί salveto, έν τω άπαρεμφάτω, salvere (te) jubeo,
έώ σε, λέγω σοι χαίρειν, καί έν τω μέλλοντι τής οριστικής, sal-
vebis (εν έπιστολαΐς). Εν τή αυτή σημασία εν χρήσει είναι καί ή
προστακτική ave (καί have),χαίρε, πληθ. avete, καί aveto" σπανίως
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ευρηται avere jubeo, λέγω χαίρειν. Ανβό, σημαίνει, Ορέγομαι, έ-

φίεμαι, βλ. §. 51.

Αρχαία προστακτική είναι apage (άπαγε=abige), apage te, καί.
άπλώς apage, άπαγε, ερρε.

ός προστακτική είναι εύχρηστος και δ λίαν ασυνήθης τύπος ceda,
δός (cedo librum, δός το βιβλίον), ειπέ (cedo, qvid faciam, ει'πέ
τί νά πράξω). Εν τω πληθυντικώ (άπηρχαιωμ.) cette.

Σημ. Εκτός τών ρημάτων τούτων υπάρχουσι καί άλλα, τών ο-
ποίων είς ή έτερος τύπος δεν είναι έν χρήσει, είτε διότι δεν ήτο
αναγκαίος, είτε καί διότι ήτο κακόφωνος' οίον, dor, der, deris άπό
τού do. Τού ονο, άγάλλομαι, (ά<ρ' ού ovatio, μικρός θρίαμβος) ευ-
ρηται μόνον ή ρ-ετοχή ovans" παρά ποιηταΐς δέ καί ovat, ovet,
ovaret.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΕΙΚΟΣΤΟΝ.

ΡΗΜΑΤΑ ΑΠΡΟΣΩΠΑ.

04. Απρόσωπα καλούνται τά έν τώ γ ένικώ προσώπψ μ.όνον
εύχρηστα ρήματα, καί μή άναφερόμενα συνήθως ε?ς υποκείμ.ενον 6-
ριζόρχνον έν τω λόγω δι' ένομαστικής.
Τοιαύτα είναι*

ά. Τά κατάστασιν τής άτμοσφαίρας σημαίνοντα* οίον, ninglt,
χιονίζει, pluit, βρέχει, grandinat, πίπτει χάλαζα, tonat, βροντά
κ. ά. ωσαύτως καί τά δύο έναρκτικά lucescit (illucescit), διαυγάζει,
καί vesperascit (ad vesperascit), γίγνεται εσπέρα,
β'. Τά έπορ.ενα τής β' συζυγίας'

Libet, αρέσκει, libuit καί libitum est (ώς ήμιαποθετικόν).

Licet, έξεστι, licuit καί licitum est.

Miseret (me), έλεώ, άνευ παρακειμένου. Ευρηται δέ καί misere-
tur, misentum est.

Σημ. Λέγεται καί προσωπικώς misereor. Τό δέ miseror, mise-
rari, σημαίνε ι ώς επί' τό πολύ, (διά λέξεων) ο?κτείρο>, έλεεινολογώ.

Qportet, πρέπει, δει, oportuit.

Piget, δυσχεραίνω, piguit καί pigituni est.
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Pcenitet, μεταμέλει, poenituit.

Pudet, αίσχύνομαι, puduit και pudilum est.

Taedet, αηδιάζω, κόρος μέ καταλαμβάνει, άνευ -παρακειμένου'
άντ' αύτοΰ δέ έν χρήσε ι 6 σύνθετος pertaesum est.

Σημ. Τά ρήματα decet, πρέπει, προςήκει, decuit καί dedecet,
είναι απρεπές, δέν είναι μέν κυρίως άπρόσωπα, διότι αναφέρονται
πολλάκις εις ώρισμένον πρόσωπον, και διότι άπαντώνται καί είς
πληθυντικόν άριθμόν (οίον, onmis eum color decet, παν χρώμα αρ-
μόζει αύτω" parva parvuin decent, τά μικρά τω μικρώ πρέπουσι),
αλλά θεο^ροΰνται ώς τοιαύτα·, διότι είναι έν χρήσει μόνον ει'ς γ' πρό-
σωπον, καί ούτε είς τόν λαλουντα αναφέρονται, ούτε είς τόν πρός
δ ν ο λόγος.

γ'. Refert, μέλει με, relulit άπό του fero* (έν τή προφορά δια-
κρίνεται τοΰ refero, αναφέρω, διότι 'έχει τό re μακρόν).

Σημ. ά. Τά άπρόσωπα (καί τά έκ τών άλλων ρημάτων ώς άπρό-
σωπα ένίοτε έν χρήσει οντα) κλίνονται κανονικώς είς τους άπό τοΰ
ένεστώτος καί παρακειμένου χρόνους' αλλ' ένεκα τής σημασίας των
ούτε προστακτικήν, ούτε σουπΐνον, ούτε μετοχήν σχηματίζουσι, πλήν
τίνων, τών οποίων ό παθητ. παρακ. τής μετοχής τοϋ ουδετέρου γέ-
νους ευρηται συνημμένος μετά τοϋ est. Οθεν τό oportet σχηματί-
ζεται έν τή οριστική ούτως' oportet, oportebat, oportuit, opor-
tuerat, oportebit, oportuerit. Εν τή υποτακτική' oporteat, opor-
teret, oportuerit, oportuisset, oportuerit. Εν τή ά παρεμφατω
oportere, oportuisse. Τών δέ libet, licet, poenitet, pudet απαν-
τώνται καί μετοχαι, αλλά μέ διάφορον κατά τι σημασίαν.

Σημ. Libens, πρόθυμος, licens (έπίθ.) ελεύθερος, αχαλίνωτος,
licitus, συγκεχωρημένος, liciturum est, liciturum esse. Pudens
(έπίθ.) αίδήμων, pudibundus, αίσχυντηλός, βλάξ, poenitens (σπαν.),
μεταμελόμενος, poenitendus, μεταμελητέος, pudendus, αισχρός.
Εκ τούτων σχηματίζεται καί γερούνδιον (ώς άπό προσωπικών βη-
μάτων) ad poenitendum, pudendo.

Τελευταία ζΐαρατήρησις περί τοϋ σχηματισμού τών ρημάτων.

§. 65. Πρός αποφυγήν συγχύσεως πρέπει νά γινώσκη δ άρχάριος,
ότι ρήματά τινα έχουσιν όλως διάφορον σημασίαν καί σχηματισμόν,
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εί και εις τόν ενεστώτα της οριστικής εχουσι τόν αυτόν τύπον" οίον,
aggero (τής ά συζυγίας), σωρεύω, aggero (της γ'), προσθέτω.

(έν τώ πεζώ λόγφ συνθ. exaggero).
appello (ά), ονομάζω, καλώ. appello (γ'), προςορμίζω.
compello (ά), λαλώ. compeIJo(y),συναθροίζω (pell ο),

colligo (ά), συνδέω (ligo). colirgo (γ'), συλλέγω (lego).

consterno (ά), συγχίζω,εκπλήσσω, consterno (γ'), στρώνοι (sterno).
effero (ά), άποθηριόνω. effero (γ'), έκφέρώ (fero).

fundo (ά), θεμελιόνω. fundo (γ7), χύνω.

mando (ά), παραδίδω. mando (γ'), μασσώ.

ohsero (ά), μοχλόω, κλείω. ohsero, σπείρω,

salio (^), salui, saltum, πηδώ. salio^'),saIivi,saIilum, αλατίζω.
Yolo (ά), πετώ. νοίο, βούλομαι.

Αλλα τινά διακρίνονται κατά τόν χρόνον τοΰ ριζικού φω-

νήεντος

colo (γ ], γεωργώ, περιποιούμαι, colo (ά), ήθώ.

dico (ά), άφιερόνω. dico (γ'), λέγω.

indico δεικνύω, prtBdico, επαινώ, indfco, αναγγέλλω, praedfco ,

εγκωμιάζω. προλέγω,

educ.o (ά), ανατρέφω. educo (γ7), εξάγω.

Jego ίγ'), άναγ-.νώσκο), αθροίζω, lego(a), πρεσβεύομαι, διατίθεμαι.
allego, επιλέγω. allego, αποστέλλω, αναφέρω,

rclego, άναγ-,νώσκω πάλιν. relego, αποπέμπω.

Ετερα τής β καί γ συζυγίας εχουσι τόν αυτόν τύπον εις τόν πα-
ρακείμενον καί σουπΐνον καί τους ές αύτών χρόνους' οίον, Victurus
άπό τοΰ vioeo καί vivo. Obiftus ήλειμμένος, άπό τοΰ οΜϊηο,άλεί-
φω, oblitus, λησμονήσας, άπό τοΰ obliviscor, λησμονώ.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΕίΚΟΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΝ.

ΠΈΡΙ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΩΝ.

§. 66. Τών έπιρρημάτων τά μ,έν είναι πρωτότυπα, τά δέ παρά-
γωγα. Καί τά μέν πρωτότυπα μανθάνομεν έκ τοΰ λεξικού" περί δέ
τών παραγώγων σημειοΰμεν ενταύθα τά Ιξής, άτινα άφορώσι τήν
κλίσιν αυτών. Περί τής παραγο>γής έσται κατωτέρω λόγος.
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Τά άπό επιθέτων και μετοχών, επιθετική ν σημασίαν έχουσών,
παραγόμενα επιρρήματα ούδεμίαν άλλη ν κλίσιν δέχονται, εί μη τήν
δηλοϋσαν τους της παραθέσεως βαθμούς.

Τό μ,έν θετικόν επίρρημα τών επιθέτων σχηματίζεται τρεπομ.ένης
τής καταλήξεως τών επιθέτων US, a, um τής ά και β' κλίσεως συ-
νήθως εις e σπανίως είς ο, τών δέ τής γ' κλίσεως εις ter ή iler.

Τό δέ συγκριτικόν επίρρημα έχει τήν αυτήν κατάληξιν καί τύπον
τοϋ ουδετέρου συγκριτικού επιθέτου* τό δέ ύπερθετικόν σχηματίζε-
ται ώς τό τοϋ θετικοϋ επιθέτου επίρρημα, τρεπομένης τής καταλή-
ξεως τοϋ θετικοϋ US εις β' οίον, doctus, πεπαιδευμένος, επίρρημα
θετικόν docte, συγκριτικόν doctius, ύπερθετικόν doctissime* seger,
ασθενής, aegre, aegrius, CGgerrime· fortis, ισχυρός, fortiter, for-
lius, fortissime· acer, οξύς, acriter, acrius, acerrime' audax,
τολμηρός, audacter, audaoius, audacissirae· araans, αγαπών,
(μετοχή μέ επιθετικήν σημασίαν), amanter, amantius, amantissi-
me· facilis, εύκολος, facile, facilius, facillime.

Σημ. Από δε τοϋ tuto, ασφαλώς, σχηματίζεται ύπερθετικόν tli-
tissimo, καί άπό τοΰ merito, άξίως, meritissimo,

§. 67. Εάν τό συγκριτικόν έπίθετον σχηματίζηται άνιομάλως ή
ήναι ελλιπές, είναι ώσαύτως καί τό τοϋ επιρρήματος" οίον, άπό τοϋ
θετικού επιθέτου bonus, αγαθός, γίνεται τό θετικόν επίρρημα bene,
τό συγκριτικόν melius καί τό ύπερθετικόν optime· άπό τοϋ malus,
κακός, male, pejus, pessime· άπό]τοϋ multus, πολύς, θετικόν επίρ-
ρημα είναι αυτό τό ούδέτερον έπίθετον, ώς καί έν άλλοις πολλοίς,
multum, plus, pliirimunr parvus, μικρός, parvura, minus, mi-
nime και minimum· άπό δέ τών μη έχόντων θετικά έπίθετα συγ-
κριτικών deterior, χείρων, γίνονται τά επιρρήματα deterius, de-
terrime* ocior, θάσσων, ocius, ocissime* potior, κρείσσων, po-
tius, potissimum· prior, πρότερος, prius, primum καί primo·
novus, νέος, nove, novissime. Ανώμαλα είναι προσέτι τά magis,
μάλλον, maxime, μάλιστα, άπό τού magiius, μέγας, καί uberius,
uberrinie, άπό τοϋ uber, πλήρης. Εκ συγκοπής άπό τοϋ validus,
ισχυρός, προέρχεται τό valde, λίαν, valdius, vaiidissime.

Σημ. ά. Τό ένικόν ούδέτερον θετικόν καί ύπερθετικόν έπίθετον εί-
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ναι έν πολλοίς τό αυτό και έπίρρημα, ώς δεικνύουσι τ* ανωτέρω πα-
ραδείγματα.

Σημ. β'. Και τοπικά επιρρήματα, άφ' ών σχηματίζονται συγκρι-
τικά και υπερθετικά έπίθετα (§. 29) δέχονται και έπιρρηματικούς
παραθέσεως βαθμούς" οίον, prope, πλησίον, propius, proxime* in-
tra, ένδον, interius, intime· ultra, πέραν, ulterius, ultimum ή
ultimo* post, ύστερον, posterius, postremum και postremo· ώς-
αύτως καί.άλλα" supra, άνω, superius, summe ή summum καί
supremunr τά δέ ciira, εντεύθεν, ΐηίτβ,άνω, εχουσι μόνον συγκρι-
τικόν citerius, inferius.

Εκ δέ τών πρωτοτύπων Ιπιρρημάτων βαθμούς παραθέσεως εχουσι
μόνον τά έξης.

Diu, πολύν χρόνον, diutius (τό t παρεντίθεται εύφωνίας χάριν), di-
utissime.

nuper, νεωστί, nuperrime, άνευ συγκριτικού,
saepe, πολλάκις, ssepius, saepissime.
secus, άλλως, secius (non nihilo secius, ούχ ήττον),
temperi (καί tempore), εγκαίρως, temperius.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΕΙΚΟΣΤΟΝ AEYTEPON.
ΠΕΡΙ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ.

§. 68. Α ί τής λατινικής προθέσεις είναι αί εξής, ών αί μέν συν-
τάσσονται μετ' άφαιρετικής, αί δέ μ,ετ' αιτιατικής, καί τίνες μετά
τών δύο τούτων πτώσεων.

- Α. Αί μετ' αφαιρετικής μόνης συντασσόμενα', είναι"
Ab, άπό, προ φωνήεντος καί προ * Εχ, έξ, προ φωνήεντος πολλάκις
συμ,φώνου, abs προ τών le, καί προ συμφώνου, e προ συμ-
a προ συμφώνου. φώνου.

absqve, άνευ, χωρίς. prse, προ, ένεκα,

corarn, προ, ενώπιον. ΡΓ0, ^ρο, υπέρ.

cum, μετά, σύν. sine, άνευ.

de, άπό, περί. tenus, μέχρι.

Σημ. Η cum μετά τών προσο>πικών καί αναφορικών άντωνυμιών
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συντασσόμενη τίθεται μετ' αύτάς πάντοτε' οίον, mec.iira, nobis-
cum, secum, qvocum· καί ή tenus τίθεται πάντοτε μετά τήν
συντακτικών αυτής λέξιν. Πρβ. Δ. Γ. §. 172.

Β'. Αι μετά αιτιατικής συντασσόμενα:'
ad, πρός, παρά. ob, πρό, διά.

adversus (um), κατά, πρός. penes, πλησίον,
ante, πρό. per, διά.

apud, παρά. pone, οπίσω,

circa, circura, περί. posf, μετά.

circiter, περι, περίπου. praster, παρά, έκτος,

contra, άντί, ε'ναντίον. prope, πλησίον,

cis, citra, εντεύθεν. propter, διά, πλησίον,

erga, πρός. secundum, μετά, κατά τινα.

extra, έκτος. supra, άνω, υπέρ.

infra, υπό, υποκάτω. trans, πέραν,

inter, μεταξύ. ultra, πέραν, υπερ.

intra, ένδον, εντός. versus, πρός.

justa, μ,ετά, πλησίον.

Η versus τίθεται μετά τήν συντακτικήν αυτής πτώσιν καί ευρη-
ται μ-όνον μ,ετά ονομάτων πόλ.εων.

Γ'. Αί μετ' άφαιρετικής καί αιτιατικής συντασσόμενα!.'
Ιη, μετ αφαιρετικής σημαίνει τήν επί τίνος ή έν τινι στάσιν, μετά

δέ αιτιατικής τήν εις τι ή κατά τίνος κίνησιν.
Sub, μ,ετ' αφαιρετικής τήν υπό τι στάσιν, μ,ετά αιτιατικής τήν υπό
τι κίνησιν.

Subter, υποκάτω, σπανίως ευρηται μετ' άφαιρετικής.
Super, μ.ετ' άφαιρετικ,ής τήν υπεράνω ή περί τι στάσιν, μετ' αιτια-
τικής κίνησιν. - ···· ·'
Σημ. ά. Περί τίνων ίδιωτισμών τών προθέσεων, βλ. Δ.Γ. §. 172,
Περί δέ τής συντάξεως αυτών εσται έν τω συντακτικώ λόγος.

Σημ. β'. Αι προθέσεις συνθετόμ,εναι μετ' άλλων λέξεων τρέπουσι
τά τελικά των συμφωνά συνήθως εις τά αρκτικά τών επομένων λέ-
ξεων' άλλοτε τηρουσιν αυτά άμ.ετάβλητα, καί ποτε τρέπουσιν είς
άλλα. Η δέ cum τρέπεται έν τοις συνθέτοις είς COI), ής τό n ποτέ
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μέν τρέπεται είς πι, καί ποτέ μένει άτρεπτον' προ φωνήεντος ομ,ως
και h αποβάλλεται συνήθους. Πλείω περί τούτων βλ. έντή Α.Γ.§.173,

. ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΕΙΚΟΣΤΟΝ ΤΡΙΤΟΝ.

ΠΕΡΙ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ.

§. 69. Τών συνδέσρ.ων συμπλεκτικοί είναι ο et,*a\,qve^&,ac(atqve),
καί, nec, neqve, ούτε. Ών 6 μέν et συνδέει απλώς δύο λέξεις ή δύο
προτάσεις, ο δέ qve, άείποτε έν τέλει τής συνδεόμενης λέξεως προς-
αρτώμενος ώς έγκλινόμ,ενον μόριον, δηλοΐ δτι τό δι' αυτού προςτι-
θέμενον είναι προσθήκη ή έπέκτασις τής έννοιας τού ηγουμένου' όθεν
συνδέει ούτος -δύο εννοίας, ακτίνες άποτελνούσιν Sv όλον* δύο δέ δια-
κεκριμέναι καί άντιτιθέμεναι λέξεις συνδέονται διά τού et. ό ac^po
συμφώνου) ή atqve .(προ συμφώνου καί φωνήεντος) έπιφέρει συνήθως
μετά τίνος έμφάσεως τό συνδεόμενον ώς ουσιώδες. Πλείω βλ. έν τή
Δ. Γ. §. 433.

Εκάτερον μέρος συμπλεκτικού λόγου εκφέρεται μετά τίνος έμφά-
σεως, συνδεόμενον διά τών et—ef, άνθ' ών τίνες μεταχειρίζονται
qve—et καί σπανίως qve—qve. Ετι δέ καί διά τών qvurn—
tum, οσον—τόσον, tum—tum, modo — modo, Dunc—^ηυηε,ποτέ
μέν—ποτέ δέ' καί σπανίως διά τών jam—jam, simul—simul,
partim—partim, τό μέν—τό δέ. Αλλά περί τούτων βλ. Δ.Γ.§.435.

ΛιαζευχπχοΙ είναι ο aut, vel (ή ve ώς έγκλνΐνόμενον), ή, sive,
είτε. Διά τοΰ aut διακρίνονται δύο διάφοροι ΐ'δέαι' ό veJ (ή ve) δή-
λοι επουσιώδη διαφοράν, ή διακρίνει τό έπιφερόμενον ώς κατ' όνομα
μόνον διάφορον, ουχί δέ κατ' ούσίαν. 0 έπαναλ,αμβανόμένος aut—
aut συνδέει αντίθετα, ών τό εν αναιρεί τήν ύπαρξιν τού έτερου* ό δέ
vel—vel δηλοΐ μέν, ότι τά συνδεόμενα είναι διάφορα, άλλα καί ότι
δυνατόν νά συνυπάρχο^σι καί τά δύο, ή ότι είναι άδιάφορον ώς πρός
τήν εννοιαν τοΰ λόγου δπότερον μέρος προτιμηθη* ό sive (ή seu)
είναι .υποθετικός σύνδεσμος, ίσος τώ vel si, καί διαζευκτικός συνά-
μα' ώς τοιοΰτος δέ σημαίνει επουσιώδη καί άσήμ.αντον διαφοράν τών
δ'.' αυτού άντιθετομ,ένων μ,ερών. Πλείω έν Δ. Γ. §. 436.

ΈναντιωματιχοΙ είναι 6 sed, αλλά, autem, δέ, verum (vero),
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ceierum όμως, at, άλλα. 0 sed και at και ceterum τίθενται άεί-
ποτε έν άρχη του συνδεομένου λόγου, ο δέ autem και veriim (καΐ
vero) μετά μίαν η πλείους λέξεις. Ο sed επιφέρει νέον τι, όπερ τρο-
ποποιεί την εννοιαν του. ηγουμένου η αναιρεί αυτήν. Ενίοτε δέ μετα-
βιβάζει απλώς τον λόγον είς έτέραν υπόθεσιν, διότι δ λέγων δεν εχει η
δεν θέλει νά ειπη πλείω των ηδη ρηθέντων. Αια του autem επιφέ-
ρεται τι διάφορον και άντίθετον του ηγουμένου, η μόνον παρατηρη-
σις η προσθηκη εις εκείνο. Ενίοτε δέ είναι ίσος τφ μεταβατικω
της ελληνικής. 0 at (=τούναντίον) επιφέρει ρ-ετ' έμφάσεως διάφρ-
ρον και άντίθετον τοΟ ηγουμένου, ?) άπλώς άντιλογίαν και άναίρεσιν
εκείνου. Επιτείνεται δέ ή σημασία αυτού αύτη δια των at enifl^ άλ-
λα γαρ, at vero, αλλ' όμως. Atqvi επιφέρει ενστασιν μετ άντιλο-
γίας, σημαίνων, raly άΜΙά, η συμπέρασμα (=άλλαμην). 0 verum
εχει σχεδόν την αύτη ν του sed σημασίαν, και μάλιστα εν τοις sed
etiam, verum etiatD, αλλά και' έτι δέ και εις μεταβάσεις λόγου εί-
ναι εύχρηστος. Τον σύνδεσμον ceterum μεταχειρίζεται ενίοτε δ Σαλ-
λούστιος και Λίβιος άντι του sed και verum. 0 vero εχει έν γένει
βεβαιωτικην σημασίαν, έπιφέρων μετά βεβαιότητος και έμφάσεως
τό δι' αύτοΰ συνδεόμενον. Βλ. Δ. Γ. §. 437.

Υποθετικοί είναι δ si, ει, όστις τίθεται εις το ήγούμενον του υπο-
θετικού λόγου μέρος, και έπιτεινόμενος είναι, si modo, ει μόνον, si
qvidem, ε'ί γε, si maxime, si forte, άν ίσως, d τυχόν, si jam·
τό δέ επόμενο ν μέρος επιφέρεται άνευ συνδέσμου, ενίοτε δέ έμφά-,
σεως χάριν δια του tum, τότε, και tum vero, τότε δέ. ό sin καΐ
ενίοτε siil autem, εάν τουναντίον, συνδέει συνήθως έπιφερομένην
ύπόθεσιν άντίθετον της ηγουμένης. Τό απαζ τιθέμενον Sive είναι
ϊσον τω vel si, η εάν, τό δέ διπλούν sive—sive, είτε—^είτε, συνά-
πτει δύο υποθέσεις έχουσας κοινή ν την άπόδοσιν, ενίοτε δέ και δύο
διαφόρους. Αρνητική ύπόθεσις εχει τον σύνδεσμον nisi, εί δέ μη,,
(παρά τοις άρχαιοτέοοις και έν τη συνήθεια συνηρημένως ni)*' ενίοτε
δέ εύρηται και nisi si, εκτός εάν, και ποτε si non, όταν ή άρντϊσις
άνηκη ογι εις όλην την υποθετικην πρότασιν, άλλ'εις τό ρημα μόνον
αύττίς, σχηματίζουσα μετ' αύτου άρνητικήν εννοιαν (οίον, filit aper-
tuui, si Conon non fuisset, δηλον ην, ότι, εί Κόνων άπην). Tc>
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της ελληνικ*?ίς εί άέ μη άνευ ρήματος, δηλουται δια του Sί mintlS,
και σπανιώτερον διά του si ηοη. Πλείω έν τη Δ. Γ. 442.

rΟμοΛογητιχοί είναι ο qvamvis, licet, qvamqvam, καίτοι, καί-
περ·, etsi, tametsi, etiamsi, ε? και, άν και, μεθ' ους επεται αντιθε-
τική πρότασις, έχουσα συνήθως το μόριον tamen, ομ.ως, δι' ου δη-
λοϋται, δτι καίτοι ομολογείται ως βέβαιον το δια των συνδέσεων
τούτων έκφερόμενον, υπάρχει όμως'τι, το όποιον αντίκειται εις την
όμολογίαν ταύτην. Τινάς των συνδέσμων τούτων συντάσσουσιν οί
Μ. Χ. συγγράφεις οχι μετά ρημάτων μόνον, άλλα και μετά μετο-
χών και επιθέτων. Παρά τοις άρχαιοτε'ροις όμως μόνον δ qvamYlS
ευρητάι μετά επιθέτων. "Βλ. Λ. Γ. 443.

Συγχριπχοί είναι' ά) οι ομοιότητα δηλούντες ut, uti, ώς, (ut-

ita, item, sic), sicut, velut, καθώς, ceu (παρά τοις άρχαίοις και
τοις μεταγενεστέροις), tanqvam, ώς, qvasi, ώσάν, τρόπον τινά. 0
tanqvam και qvasi σπανίως συνδ εουσι π ροτάσεις, αΐτινες άμφότε-
ραι έμφαίνουσί τι αληθές και βέβαιον. Η μη άληθης αλλ' υποθετι-
κώς μόνον προς σύγκρισιν λαμβανομένη πρότασις εκφέρεται μεθ' ενός
των μορίων tanqvam si, ώσεί, velut si, ώςπερεί,και qvrasi, ώσάν. Τό
τελευταΐον μεταχειρίζονται μάλιστα δταν ει'ρο>νικώς η χλευαστικώς
λέγωσί τι μη άληθώς υπάρχον* Qvasi vero liaec similia sint, ώσάν
ησαν ταΰτα δμοια ! άπερ ουδαμώς είναι.

β') Οί δέ συνδέοντες απλώς τα συγκρινόμενα μέρη, μη δηλούντες
δέ οί αυτοί και άν υπάρχω δμοιότης η ί'σότης εν αύτοίς, είναι ο qvam
και ac :)ι atqve, η. Και δ μεν qvam έπεται μετά τό tam (τόσον—
οσον), μετά συγκριτικά επίθετα και λέξεις συγκριτική ν εννοιαν έχου-
σας, οιαι εΐναι αί ante, πρότερον, post, ύστερον, SUpra, ανωτέρω,
malo,προτιμώ' δδέ ac/!atqve,o^? είναι και συμπλεκτικός συνδεσμ.ος,
επεται μετά επίθετα και επιρρήματα ομοιότητα, ισότητα και τ' άνά-
παλιν δηλούντα, και μετά τά similis, ό'μοιος, dissimilis, ανόμοιος.
Τά λοιπά βλ. έν τη Δ. Γ. §. 444 β'. Ενίοτε δέ και μετά την idem
άντωνυμίαν" idem valet ac si=fcov δύναται, ώς <χν.

ΣνΛΧο^ιοτίχοί είναι δ ergo, άρα, itaqve, δια τοΰτο, igitur,
οδν, λοιπόν, ideo, διό, qvapropter, qVare, qvamobrem, όθεν" ων
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πάντες τίθενται έν αρχή τής προτάσεως, ό ergo δέ και igitur μετά
μίαν συνήθως ή πλείους λέξεις, αλλά καί ποτέ έν αρχή.

ΑίτιοΛογιχοί. Nam, enini, γάρ, διότι" namqve, etenim, καί
γάρ, qvia, ε'πεί, qvod, διότι, qvum, έπε:, qvoniam,(ix τοΰ qvum
καί jam), επειδή.

ΤεΜχοί. Ut, uti, όπως, ϊνα, ώστε, lieve ή neu (=et ne), 'ίνα
μή, μήτε, qvin και qvominus, μή, ώστε νά μή.

Χροηχοί είναι ο qvum, ό'τε, άφοΰ, tum—qvilflO, τότε, ότε,Ιΐί,
ώς, άμα, postqvam άφοΰ, priusqvam, anieqvam, πριν, dum, ένώ
έφ' όσον, donec, εως ου, μέχρις ού. Περί τής χρήσεως τούτων έσται
λόγος έν τω συντακτικώ.

§. 70. Ενταύθα δέ άνήκουσι και τά ερωτηματικά καί αρνητικά
μόρια, περί ών σημειοΰμεν τά εξής.

Τά είς άπλήν ή μίαν μόνην έρώτησιν προτασσόμενα ερωτηματικά
μόρια είναι τό έγκλινόμ,ενον καί έν τέλει τής πρώτης λέξεως προς-
αρτώμ,ενον ne, τό num, όπερ έπιτεινόμενον είναι mimne, numnam
numqvid, ecqvid, και μετ' αρνήσεως nonne, μήπως δέν, άρ' ου,
τό Sl, άν. Τούτων τό μέν ne εκφέρει γενικώς τήν έρώτησιν, χωρίς
νά παρεμφαίνηται, οτι ή άπόκρισις θέλει είσθαι καταφατική ή άπο-
φατική. Μετά δέ τήν διά τοΰ nonne γινομένην έρώτησιν έπεται ά-
ποκρισις καταφατική, έπιβεβαιοΰσα τήν έρώτησιν. Τό δέ num, μών,
είς ανεξαρτήτους ερωτήσεις προςτιθέμενον, εμφαίνει, ότι ή άπόκρισις
θέλει είσθαι καταφατική' είς εξαρτωμένας δέ, εκφέρει άορίστως τήν
έρώτησιν, μη όρίζον άν ή άπόκρισις θέλν} είσθαι καταφατική ή άπο-
φατική. Η αοριστία δέαυτη επαυξάνεται έτι μάλλον διά τής προςαρ-
τήσεως τοΰ ne είς τό iium (numne, μήπως). Τό si προςτίθεται είς
έξαρτωμ,ένας ερωτήσεις, σημαίνον άμφιβολίαν περί τής βεβαιότητος
τοΰ περί οΰ λόγος (Yisam, si domi est, άς ιδω, άν ήναι είς τήν οί-
κίαν). Η χρήσις τούτου όμ,ως είναι σπανία έν τω πεζώ λόγω, και
ευρίσκεται συνήθως μετά τό exspecto, περιμένω, καί τά δοκιμήν
σημαίνοντα ρήματα. Πλείω περί τούτων βλ. Δ. Γ. §. 451.

Οταν δέ συνδέονται δύο ή πλείους ερωτήσεις, τότε είς μέν τήν
πρώτην αυτών προςτιθέται τό utrum, πότερον, ή τό ΐΐθ, είς δέ τήν
δευτέραν καί-τάς λοιπάς τό ail (ή anne). Ενίοτε όμως ή πρώτη έκ-
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φέρεται καί άνευ ρ,ορίου ερωτηματικού, δηλούμενης της έρωτήσεο^ς
διά τοΰ τόνου τής φωνής μόνον. Τό an προστίθεται ένίοτε και ε?ς
μίαν μόνην έρώτησιν, μή προηγουμένης ετέρας διά τοΰ utrum, όταν
έρωτ£ τις τ ί άλλως (αναιρουμένου τοΰ ήδη ρηθέντος), ή τί μετά
ταντα (βεβαιουμένου τοΰ αύτοΰ) ήθελε συμβή. Απ haec ab eo ΠΟΠ
dicuntur ? ή δεν λέγονται ταΰτα υ—' αύτοΰ ;

Τοΰ ερωτηματικού τούτου aii διάφορον είναι τό διαζευκτικό ν ή
άπορηματικόν aD, αν ϊσως, μετά τών haud scio, nescio, αγνοώ,
dubito, αμφιβάλλω άν, dubium, incertum est, άμφίβολον, άβέ-

βαιον είναι άν.......Εξ ών αί φράσεις liaud scio an, nescio an, ση-

μαίνουσι μέν δισταγμό ν ή άμφιβολίαν, άλλα συγχρόνως έμφαίνουσ ι
την τού λέγοντος εικασίαν, ότι τό πράγμα έχει ούτως ώς αύτός
λέγει' ώστε αί φράσεις αύται ίσοδυναμούσι πολλάκις τώ ήμετέρω
ίσως. Haud scio an recte dixeriiD, ίσως ήθελον είπε"? ορθώς, λέ-
γων κτλ. Βλ. Δ. Γ. §» 453.

Καταφατική άπόκρισις σημαίνεται διά τών βεβαιωτικών μορίων
eiiam, ita, ούτω, vero, βεβαίως, sane ή sane qvidam, ορθώς γε,
ή άπλώς διά τοΰ αυτού τής ερωτήσεως (5ήματος έπαναλαμβανομέ-
νου. λποφατική δέ άπόκρισις σημαίνεται διά τοΰ non, ου, minime,
ουδαρ.ώς, minime vero, ουδαμώς γε. Επανορθωτική δέ άπόκρισις,
δι' ής αναιρείται τό ήδη ρηθέν και επιφέρεται Ετερον μετά βεβαιό-
τατος, γίνεται διά τοΰ imo, καί έντονώτερον διά τοΰ imo vero,
όχι αλλά.

§. 71. Αρνητικά μόρια είναι τό ΠΟΕ ού, όχι, τό όλιγώτερον ώ-
ρισμένως τήν άρνησιν δηλούν haud, ό'πεο ένίοτε είναι ϊσον τώ μή"
πολλάκις όμως ουδερ,ία διαφορά υπάρχει μεταξύ αύτοΰ καί τοΰ
DOnr Απανταται δέ τοΰτο σπανιώτατα και μόνον μετά έπι-
θέτων καί επιρρημάτων (haad mediocris, ουχί μέτριος, haud
procul ουχί μακράν)*καί μετά τοΰ ρήματος scio, έν τη φράσει haud
SCio an, αγνοώ άν, ϊσως. Ετι δέ καί τά neutiqvam, ουδόλως, καί
haudqvamqvam, ουδαμώς, σπανίως άπαντώνται. Εντονώτερον τοΰ
βΟΒ. εκφράζε: τήν άρνησιν τό nihil, ουδέν, μετά ρημάτων συντασ-
σόμενον, καί τό έπίθετον Dulias. Αλλά περί τούτων βλ. Δ. Γ. §. 455.

Ετερον άρνητικόν μόριον άντισ<τοιχοΰν τώ ελληνικφ μή είναι τό
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ne, ό'περ μεταχειρίζονται εις εύκτικάς, άπαγορευτικάς και τελικάς
προτάσεις καί άλλαχοϋ. Είς τελικάς όμως προτάσεις ευρίσκεται πολ-
λάκις καίιιΐ ne, ώς-ε νά μ.ή. Τά δέ ne-qvidem, μ,εταξύ τών οποίων
παρεμβάλλεται πάντοτε ή αναιρουμένη λέςις, σημαίνουσιν, καί

ένίοτε, ουδέ γε (ne iJle qvidem, ουδέ εκείνος). Βλ.Δ.Γ. §.456—7.

Η άρνησις Ώθη μετά συμπλεκτικού συνδέσμου συγχο>νεύεται είς τό
μόριον lieqve η nec, ούτε* όπερ μεταχειρίζονται όταν είς προηγου-
μένην πρότασιν ή λέξιν έπιφέρωσιν έτέραν, καί μ,άλιστα όταν ή δευ-
τέρα αυτη πρότασις εχη τό μόριον enim, tamen, vero. Η συμπλοκή
ομ.ως δύο ή πλειόνων μελών της αυτής προτάσεως μετ' αρνήσεως έκ-
φερομένων γίνεται διά τών oeqve—neqve, ούτε—ούτε, (ή nec—
nec, neqve—nec, nec—neqve)· ή δέ καταφατικού καί άποφατικοΰ
μέλους διά τών et—neqve, καί—ούτε, neqve—et, ούτε—καί. Η
άρνησις ne μετά τοϋ et ή τοΰ aut συγχωνεύεται συνήθως είςτόηβνβ
καί σπανίως είς τό nec.

Δύο δέ άρνήσεις ποιοϋσι σχεδόν πάντοτε κατάφασιν, ήτις ποτέ
μ.έν είναι αόριστος, ώς έν τοΊς non nemo (όχι ουδείς), τις, ποη nul-
lus τις, non nihil τί, non numqvam, ένίοτε' ποτέ δέ καθολική' ώς
nemo non, nullus non, πας, nihil non, παν, numqvara non,
άείποτε, nusqvam non, πανταχού. Πότε δέ δέν ποιοϋσι κατάφασιν,
λέγει ή Δ. Γ. §. 460. κ. έ.

Η πρός τά κυριώτερα καί ουσιωδέστερα πρόοδος τοϋ λόγου γίνε-
ται διά τών συνδέσμων non modo, non tantum, non solum—
sed etiam, verum etiam, ού μόνον—άλλά. Αντί τοΰ sed etiam ά-
πανταται ένίοτε καί απλώς sed, όταν έπιφέρηται γενικωτέρα 'έννοια,
ήτις περιλαμβάνει καί τήν ήγουμένην, καί σπανίως sed qvoqve. Ο-
ταν δέ ή μετά τό πρώτον μέλος, τό έχον τά non modo, ιΐοΐι so-
luro, έπιφερομ,ένη πρότασις άναιρήται, τότε αυτη επιφέρεται μέ τά
μόρια sed ne—qvidem, άΜΐ ούδ ε, ή sed vix, άΛΜ μόΜς. Αλλά
τότε προςτίθεται καί είς τό πρώτον μέλος συνήθους καί δευτέρα άρ-
νησις* οίον, non modo (ή solum) non, sed ne—qvidem, ού μόνον
ov, &JJt ουδέ' Ego doii rnodo tibi non irascor, sed ne repre-
hendo qvidem factum tuurn (ΐνικ. υπέρ Σύλλ. 8)· έγώ ού μόνον
δέν οργίζομαι κατά σοϋ, άλλ' ούδέ κατακρίνω τήν πράξίν σου. Πλείιο
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περι τούτων, και άλλα τινά αρνητικά (χόοια σπανίως άπαντώμενα

βλ. έν τϊ) Δ. Γ. §. 461 κ. έ.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΕΙΚΟΣΤΟΝ ΤΡΙΤΟΝ.

ΠΕΡΙ ΕΠΙΦΩΝΗΜΑΤΩΝ.

§. 72. Των επιφωνημάτων συνηθέστερα είναι τά εξης' χαρας, ίο,
ha, he, evoe, evax· λύπης, vae, heu, eheu, ohe, au, Iiei, pro*
θαυμασμού, ο, en η ecce, hui, Iiem, papae, vah· αποστροφής,
phui, apage* τά κλητικά, ο, heus, eho, pro 2h proh. Λς κλητικά
βεβαιωτικά και ώμοτικά επιφωνήματα θεωρούνται και τά των θεών
ονόματα Mehercule, mebercle, hercule, hercle, ΐίράκλεις t Me-
diusfidius, mecastor και ecastor, Κάστωρ, Pol, edepol, Πολύ-
δευκες, per deam, προς θεου, per deos, per Jovem, pro dii, pro
deum fidem, pro deum atqve hominum fiden κλπ.

Σημ. 11 προ τών ονομάτων των θεών αντωνυμία me φαίνεται δτι
είναι λείψανον τελείας προτάσεως (τοιαύτης* iia me Hercules juvat
$ juves). Το δέ mediusfidius είναι ίσον τω me dius (Διός) fidius
(αρχ. άντι filius), τουτέστιν ί'σον τω Meliercules. Τό δέ e έν τοις
ecastor καΐ edepol είναι άπλοϋν προτασσόμενον επιφώνημα" τό δε
de έντω edepol προέρχεται έκ συγκοπής του deus.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΙΚΟΣΤΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ.

ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ.

§. 73. Παράγωγοι λέξεις γίνονται προςτιθεμένων τών εφεξής μνη-
μονευομένων παραγωγικών καταλήξεων αμέσως είς την ριζαν, ποτέ
μεν μεσολαβοϋντος συνδετικού φωνήεντος, ποτέ δέ δχι* ©Ιον, από
της ρίζης miJit τοΰ ουσιαστικού miles, γεν. milit-is, στρατιώτης,
παράγεται τό ρήμα milit-are, στρατεύω, τό ουσιαστικό ν militi-a,
στρατεία, και τό έπίθετον niilit-aris, στρατιωτικός. Τηρούνται δ' έν
τγ παραγωγή οί έξης κανόνες.

1) Οταν αί παραγωγικά^ καταλήξεις προςαρτώνται είς ονόματα
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τής ά καί β' ένίοτε καί της δ' κλίσεως, αποβάλλεται τό χαρακτηρι-
στικον τούτων γραμμ.α a καί u.

2) Οταν ή παραγωγή γίνηται άπό ρημάτων, τότε αί παραγωγι-
καί καταλήξεις προςτίθενται εις τήν άπλήν καί άμετάβλητον τών
ρημάτων ρίζαν, ουχί δέ είς ταύτην μεταβεβληρ.ένην διά προσθήκης ή
αποβολής γραμμάτων* οίον, άπό τής άπλής ρηματικής ρίζης frag,
καί δχι άπό της έπιτεταμένης έν τώ ένεστώτι frango, συντρίβω,
ρήγνυμι, παράγεται τό ούσιαστικόν fragor, πάταγος, θραύσις, καί
τό επ

ίθετον fragillri, εύθραυστος.

3) Τών ρημάτων τής ά καί β' συζυγίας άποβάλλεται τό χαρακτη-
ριστικόν a καί e προςτιθεμένων τών άπό φωνήεντος άρχομένων πα-
ραγωγικών καταλήξεων* οίον, άπό τών amo (άσυναιρέτως amao),
άγαπώ, palleo, ωχριώ, opmor, νομίζω, παράγονται τά ουσιαστικά
am-or, άγάπη, pall-or, ώχρίασις, opin-io, δόξα.

Σημ. Τό χαρακτηριστικόν e τών. μή σχηματιζόντων τόν παρακεί-
μενον είς evi ρημάτων άποβάλλεται καί όταν αί παραγο^γικαί κα-
ταλήξεις άρχωνται άπό συμφώνου.

4) Οταν ομ.ως ή ρίζα λήγη είς σύμφωνον καί ή παραγωγική κα-
τάληξις άρχεται άπό συμφώνου, τότε παρεμβάλλεται ρ,εταξύ τούτων
ώς επί τό πολύ τό συνδετικόν φωνήεν 1, καί ποτε τό ΐί. Ενίοτε δέ
άποβάλλεται £ν τών συμφώνων, όταν δέν παρέμβάλληται φϊονήεν*
οίον άπό τού fulg-eo, άστράπτω, γίνεται ful-meri, άστραπή. Η
άποβολή δέ αΰτη γίνεται πολλάκις, δταν ή ρίζα λήγη είς V, άλλά
τότε εκτείνεται τό φωνήεν τής ρίζης* οίον άπό τού mov-eo, κινώ,
γίνονται τά mo-tus, κίνησις, mo-bilis, κινητός, άπό τού adjiiv-o,
βοηθώ, adju-mentum, βοήθημα. ,

5) Τό καταληκτικόν φωνήεν (a, e, i, u) τών ρηματικών ριζών
προ τών πτωτικών καταλήξεων είναι άείποτε μακρόν' οίον, veJa-
meD, κάλυμμα, comple-mentum, συμπλήρωμα, molf-mem, μη-
χάνημ.α, έπιχείρημα, volumen, πτυχίον.

β) 'Ενίοτε γίνεται ή παραγο^γή όχι άμ,έσως άπό τής ρίζης τού
ρήματος, αλλ' άπό τής τού σουπίνου, προςτιθεμένης ρ.ετά τό τελικόν
σύμφωνον τούτου (t ή s) τής παραγωγικής καταλήξεως' οίον άπό τού
σουπίνου amat-um, γίνεται amat-or, εραστής. Βλ. Δ. Γ. 174 κ έ.

10*
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ΙΤερϊ παραγωγής ουσιαστικών από ρημάτων.

§. 74. Διά των εφεξής παραγωγικών καταλήξεων, προςτιθεμένων
είς την ρίζαν του ρήματος, παράγονται ρηματικά ουσιαστικά κατά
τους έπομένους κανόνας*

1) Η ογ (α, ίο, μη, μος) προςτίθεται είς την ρίζαν άμεταβάτων
ρημάτων, ώς επί τό πολύ της ά καΐ β', ουδέποτε δέ της δ' συζυ-
γίας* τά δέ ούτω παραγόμενα ουσιαστικά δηλουσιν ένεργειαν 2η κα-
τάσταση' οίον, am-or, αγάπη, err-or, πλάνη, fav-or, εύνοια,
pall-or, ώχρίασις, furor, μανία, από των ρημάτων amare, errare,
favere, pallere, furere.

2) Δια της αύτης or, προςαρτωμένης εις την ρίζαν τοϋ σουπίνου,
παράγονται αρσενικά ουσιαστικά εις tor η βθΓ(ευς, ος, της, τηρ, τωρ)
λήγοντα, και δηλούντα τό πρόσωπον, όπερ ενεργεί τό υπό της ρίζης
σημαινόμενον* οίον, arriator, εραστής, adjutor, βοηθός, victor, νι-
κητής, cursor, δρομεύς, audltor, ακροατής. Από πολλών δέ είς tor
σχηματίζονται και θηλυκά εις trix (εια, ισσα, τις, τρις, τρια, τει-
ρα)· οιον veDatrix, victrix, adjutrix, και σπανιώτερον είς slrix
από των είς sor· ώς, tonstrix από του tonsor, κουρεύς. Βλ. Δ. Γ.
§. 177. 2 σημ.

3) Η ίο (γεν. idnis, σις, σια, α, η, ος, μος, μα), είς τήν ρίζαν
τού σουπίνου προςαρτωμένη, δηλοί αφηρημένος την ενέργειαν του
ρήματος" οίον administratio, διοίκησις, cautio, φύλαξις, actio,
πράξις, Γecessio, αποχωρισμός, divisio, διαίρεσις. Ενίοτε δέ προς-
αρτάταΐ ή αύτη και είς τήν ρίζαν τοϋ ρήματος* οίον, opinio, δόξα
(από τού opFnor, νομίζω).

4) Η US (γεν. us) προςτίθεται είς τήν ρίζαν του σουπίνου, και
σημαίνει ώςαύτως ενέργειαν* οίον, visus, όρασις, USUS, χρήσις, au-
drtus, ακοή. 'Ενίοτε υπάρχει διαφορά τών είς ίο και US ούσιαστί-
κών, πεοι ής βλ. Δ. Γ. §. 178. 4 σημ.

5) Τήν αυτήν σημασίαν της ίο και us έχει και ή ura (σπανία ό-
μως), ήτις προςαρταται και αύτή είς τήν ρίζαν του σουπίνου* οίον,
conjectura, εικασία, mercatura, εμπορεία, natura, φύσις. Ετ&
σπανιωτέρα είναι ή ela, ήτις προςαρταται π<?τέ μεν είς τήν ρίζαν
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τοΰ ρήματος' ώς (qverela, παράπονον, λύπη, μομφή, qveror, παρα-
πονούμαι, μέμφομαι), ποτέ δέ είς τήν του σουπίνου* ώς corruptela,
διαφθορά. Τήν αύτήν σχεδόν σημασίαν εχει και ήΪΜϊΐ,ήτις προςαρτά-
ται είς τήν ρίζαν του ρήματος' ώς, desiderium, πόθος, icnperium,
αρχή, judicium, κρίσις, odium, μίσος, perfugium, καταφυγή.
Πεοί τίνων άλλων ταυτοσήμων καταλήξεων βλ. Λ. Γ. έ. ά. 5).

6) Η meil (γεν. HQinis, μα) δηλοΤ τό ενεργούν ή τό χρησιμεύον
προς τό ύπό της ρίζης δηλούμενον* οίον, από τό fluo, ρέω, flumen,
ρεύμα, από τοΰ luceo, λάμπω, άποβολή του C διά τήν εύφωνίαν,
lumen, φώς, από του specio, specimeo, δοκίμιον. Τινά δέ τούτων
σημαίνουσι και πάθος' ώς volumen, πτυχίον, βιβλίον, aciimen,
όξύτης, άκωκή.

7) ΐί menlum (μα, ον,) σημαίνει όργανον, μέσον ή πραγμα
πρός τι χρήσιμον ώς ornamentum, κόσμημα, monumentum, μνη-
μείο ν, adjumenlum, βοήθημα.

8) Η Culum και ή κατά συγκοπήν άρχαιοτέρα cluiil και ή bu-
lum σημαίνουσιν ώςαύτως οργανον, ενίοτε δέ και τόπον ενεργείας"
ccenaculum, έστιατόριον, vehiculum, όχημα, stabulum, στα-
θμός. Τήν αύτήν σημασίαν εχει και ή trum* ώς aratrum, άροτρον,
clausfrum, κλεΐθρον.

Σημ. Τό 1 της culum και clum τρέπεται εύφωνίας χάριν είς Γ,
ό'ταν ή προ αύτών συλλαβή της ρίζης τοΰ ρήματος έχη έ'τερον l· οίον
από του sepelio, ενταφιάζω, sepulcrum, τάφος, siniulo, όμοιώ,
simulacrum, ομοίωμα. Πρβ. και Δ. Γ. §. 179. 8 σημ.

Περί παραγωγής ουσιαστικών από έτερων ουσιαστικών.

§. 75. 1) Η παραγωγική κατάληξις ium (ιον, ια, εια) προςτίθε-
ται εις ουσιαστικά προσώπων σημαντικά, και δηλοΐ κατάστασιν ή
ίδιότητ*, ενίοτε και πραξιν ή ένέργειαν' οίον, από των collega, έ-
ταΐοος, γίνεται collegium, σύλλογος, από τού conviva, συμπότης,
convivium, συμπόσιον, από του iestis, μάρτυς, testimonium,
μαρτυρία, sacerdos, ιερεύς, sacerdotium, Ιερατεία Η αυτή δέ κα-
τάληξις σημαίνει και τόπον ενεργείας' ώς auditorium, άκροατήριον,
από τοϋ auditor, ακροατής.
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2) Η atus (ια> ενα) είς ονόματα προσώπων προς,αρτωμ,ένη, δήλοι
επάγγελμα η αρχήν* ώς consulatus, ύπατεία, tribunatus, δημαρ-
χία, από τών CODSuI, ύπατος, tribunus, δήμαρχος* 'έτι δέ και ή
lira* ώς censura, τιμητεία, ,^άπό του censor, τιμητής.

3) Η arius (ποιος, ουργος) σημαίνει τον άσχολούμ.ενον η έργαζό-
μενον τό ύπό της ρίζης δηλούμενοV οίον, statuarius, άγαλμ,ατο-
ποιός, argeniarius, άργυροχόος. Η δέ ariam (ών? νον) δηλοΧ τόπον
αθροίσεως η διατηρήσεως πραγμ,άτων" ώς grauariiiD, σιτοβολών,
seminariuD, φυτώριον, yivarium, ίχθυοτροφε'ϊον, από τών gra-
num, κόκκος σίτου, semen, σπόρος, vivus, ζών.

4) Η ina (ια, ιον) προςαρταται' είς προσώπων ονόματα και ση-
μαίνει ένέργειαν η τόπον ενεργείας' οίον, medicina, ιατρεία, do-
ctrina, διδασκαλία* καί officina, έογαστήριον, εκ τοϋ'οΑΓίοίααι,
εογον. Τά δέ regFfla, βασιλίς, galliDa, άλεκτορίς, είναι τά θηλυκά
τών αρσενικών ΓβΧ, βασιλείς, gallus, αλέκτωρ. ^

5) ΐί al και ar σημαίνει πράγμα ανήκον η σχέσιν έχον προς τό
υπό της·'ρίζης δηλούμενο ν* οίον puteal, φρέατος στόμιον, animal?
εμ.ψυχον, άπό τών puteus, φρέαρ, aoima, ψυχή. :Η ar προςαρταται
είς ρίζάς, ών τό έσχατον μέρος, έχει 1, ώς ανωτέρω η crum.

G) Η eturn (ων) ποοςαρταται είς ονόματα φυτών, και σημ,αινει
τόπον περιέχοντα φυτά* οίον., oKvelum, έλεών, myrtetum, μυρσι-
νών, qvereStum, δρυμών, από τών olTva, έλάίά, myrtus, tjvercus.

7) Η rle προςαρ.ταται είς ονόματα ζώων, καί σημαίνει τόπον πε-
ριέχοντα ζώα, η σταΰλον οίον, bublle, βούσταβαον, OVile, μάν-
δρα προβάτο>ν. Η αύτη δέ είς ρήματα προςαρτωμένη σημαίνει άπλώς
τόπον* ώς Cublle, κοιτών, sedlle, έ'δρα. Πρβ. καί Δ. Γ. §. 180.
7 σημ.

Περί παραγωγή ς τών υποκοριστικών.

§. 76. Διά τών καταλήξεων lus, la, lum και culus, cula, CU-

lam (ισκος, υλος, υλίς, ύλιον), προςαρτωμένων είς την ρίζαν τών ο-
νομάτων, σχηματίζονται τά υποκοριστικά, τά όποια τηροΰσιν άείποτε
τό γένος τή; πρωτοτύπου λέξεως, διό καί είναι τρικατάληκτα. Εν
δέ τγ παράγωγη αυτών τηρούνται οί έξης κανόνες.
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1) Η lus, la, ltlDl προςτίθεταΐ είς τήν ρίζαν ονομάτων της ά καί
β' κλίσεως καί εις τινα τής γ' (καί μάλιστα είς πάντα τά είς C καί
g λήγοντα τής κλίσεως ταύτης ονόματα), συνδεομένη μετά τής ρίζης
διά τοϋ φωνήεντος U" όθεν γίνεται ulus, a, um* οίον, άπό τών ce-
ra, κηρός, γίνεται cerula, κηρ.ίον, servus, δούλος, servulus, ορ-
pidum, πόλις, oppidulum, aetas, ηλικία, aetatula, adolescens,
νέος, adolescentulus, rex^ βασιλεύς, regulus, ν οχ, φωνή, vo-
cula. 'Εάν δε ή τών ονομάτων ρίζα λήγν) είς φωνήεν καί όχι είς σύμ-
φωνον ώς έν τοις ήγουμ,ένοις παοαδείγμασιν, τότε ή υποκοριστική
κατάληξις συνδέεται διά τοϋ δ μ,ετά τής ρίζης τών ονομάτων* όθεν
γίνεται olus, a, um· οίον, άπό τών iili-us, υιός, filiolus, glori-a,
δόξα, glorioia, ingeai-um, πνεϋμα, ingeniolum.

2) Είς ρίζας ονομάτων τής ά καί β' κλίσεως εις ul, Γ μετά προ-
ηγουμένου συμφώνου, είς in, καί εί'ς τινας άλλας είς er καί n λη-
γούσας, προςτίθέται ή lus, la, lum άνευ συνδετικού φωνήεντος, ότε
τό τελικόν της ρίζης Γ καί Π τρέπεται είς τό έπόμενον 1 τής υποκο-
ριστικής καταλήςεως, τό δέ προ αυτών u και ι εις β, και προ του Γ,
έχοντος πρό αύτοϋ σύμφωνον, πα ρ εμ βάλλεται έν e (ώστε ή υποκο-
ριστική κατάληξις2γίνεται ellus, a, um)· οίον, άπό τών tabula, πί-
ναξ, γίνεται tabella, catulus, σκύμνος, catellus, libra, λίτρα,
libella, ager (γεν. agri), άγρός, agellus, labrum, χείλος, label-
lum, lamina, πέταλλον, lamella, asinus, ό'νος, asellus. Από δέ
τών corona, στέφανος, opera, έργασία, γίνονται corolla, opella.
Τό δέ puella, παιδίσκη, γίνεται άπό τοϋ άχρήστου puera, θτ,λυκοϋ
τοϋ puer, παις.

Σημ. ά. Αιά τών υποκοριστικών τούτων καταλήξεον; σχηματίζον-
ται ένίοτε υποκοριστικά άφ' ετέρων υποκοριστικών" οίον, άπό τών
cisla, κιβώτιον, γίνεται cistula καί cistella, καί διά δευτέρας
προςθήκης τής ula, cistellala.

Σημ. β'. Ολίγα μόνον υποκοριστικά έχουσι τήν κατάληξιν illllS,
a, um, άντί ellus* οιον, τά bacillum, pugillus, segillum, tigil-
lum, pulvillus, άπό τών baculum, ράβδος, pugnus, γρόνθος, si-
gaum, ση μείον, tignum, δοκός, pulvfnus, τύλος.' Κατά ταϋτα
σχηματίζονται καί τά codicillus, μικρός κώδηξ, lapiVlus, λιθάριον,
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angvilla, όφίδιον, άπό των της γ' κλίσεως ονομάτων codex* lapis,
angvis.

3) Η cillus, a, um προςαρτάται εις ονόματα της γ' και δ' καΐ
έ κλίσεως" είς τά της γ' αμέσως είς τήν ονομαστικής έάν αύτη λή-
γη είς J, r και είς s, τρεπόμενον έν τη γενική είς Γ (ο>ς corpus, γεν.
eorpofis, σώμα)' οίον, από των animal, ζώον, γίνεται animalcu-
lum, frater, αδελφός, fraterculus, mater, μήτηρ, matercula,
uxor, σύζυγος, uxorcula, cor, καρδία, corcuhim, flos, άνθος,
ilosculus, os (γεν. oris), στόμα, osculum, munus, (γεν. muDe-
ris), δώρον, munusculum. Και από τοϋ vas, άγγεΐον, γίνεται
yasculum.

4) Τα είς ο (γεν. Inis ή 5nis) δέχονται ύποκοριστικήν κατάληξιν
unculus, a, um* οίον άπό τοϋ sermo, λόγος, sermunculus, vir-
go, παρθένος, virguncuia, homo, άνθρωπος, homunculus.

5) Τά είς es (γεν. is ή ei) και τά είς is (γεν. is) άττοβάλλουσι τό
S της ονομαστικής, και δέχονται τήν ύποκοριστικήν κατάληξιν culus
a, um είς τήν όνομάστικήν μετά τήν άποβολήν τοϋ τελικού αύτής
s* οίον, άπό του nubes (γεν. nubis), νεφέλη, γίνεται mibecuJa,
dies, ήμέοα, diecula, piscis, ιχθύς, pisciculus. Τά δε είς e έν τη

. ~ ■ ' ■ ' ρ.

ονομαστική λήγοντα τρέπουσιν αύτό είς Γ οίον, άπό τό rete, οί-
κτυον, γίνεται reticulum.

Περί τίνων άλλων σπανίων και άν6)μά·λων σχηματισμών βλ. Δ.
Γ. §. 182.

ττ\ \ Λ r

Περί παραγωγής ουσιαστικών άπο έπισετων.

§. 77. Τά έξ επιθέτων παραγόμενα ούσιαστικά σημαίνουσι ποιό-
τητα ή ιδιότητα και έχουσι τάς εφεξής καταλήξεις.

1) Τά εις tas (ια, οτης) προςαρτώσι τήν κατάληξιν ταύτην με-
τά τοϋ συνδετικού i είς τήν ρίζαν των επιθέτων" οίον, bonus, αγα-
θός, bonitas, crudelis, ώμος, crudelitas, atrox, σκληρός, atroci-
tas. Τινά δέ τούτο^ν και άνευ συνδετικού φωνήεντος* οίον, άπό τοϋ
liber, ελεύθερος, γίνεται libertas, άπό τοϋ pauper, πτωχός* pau-
pertas. Αλλά πολλά των τήν κατάληξιν ταύτην εχόντων ούσιαστι-
κών παράγονται αφ' έτερων ουσιαστικών (ώς cives, πολίτης, civi-
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tas) καί άπο ρημάτων* ώς, potestas, ισχύς, δύναμις, άπο τοΰ pos-
SUDQ, δύναμαι.

2) Τά είς ia (ια, εια) παράγονται ώς έπι τύ πολύ άπο μονοκα-
ταλήκτων επιθέτων καί μ.ετοχών" οίον άπό τών audax, τολμηρός,
audacitas, iners,.αργός, inerlia, abundans, εύπορών, abundan-
tia. Απαντώνται δέ και άπό τρικαταλήκτων ένίοτε έπιθέτων παραγό-
μενα' ώς τά miseria, άθλιότης, periidia, άπιστία.

3) Τά είς lia καί itia (ια, συνη) παράγονται άπό ολίγων τρικα-
ταλήκτων επιθέτουν' ώς, τά malitia, justiiia, lsetitia, άπό τών
malus, κακός, juslus, δίκαιος, laetus, εύθυμος. Τινά δέ τούτων λή-
γουσι καί είς ies" ώς mollitia καί mollities, τρυφερότης.

4) Τά είς itudo άπό δ ι κ α τ αλή κ. τ ω ν καί τρικαταλήκτων μετά τού
συνδετικού ί' οίον άπό τοΰ altus, υψηλός, altitudo, aeger (γεν. ae-
gvi), άσθενής, aegritudo, άσθένεια, similis (e), similitudo, όμοιότης.

Σημ. Από τού dulcis, γλυκύς, παράγεται dulcedo, χάρις, καί
τό σπάνιον dulcitudo, γλυκύτης, και άπό τοΰ gravis, βαρύς, gra-
vitas, βαρύτης, και gravedo, καρηβαρία. Περί τίνων άλλων βλ.
Δ. Γ. §184.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε1ΚΟΣΤΟΝ ΠΕΜΠΤΟΝ.

ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΘΕΤΩΝ.

§. 78. Τών παραγώγων έπιθέτων τής λατινική; τά μέν παρά-
γονται άπό ρημάτων τά δέ άπό ουσιαστικών. Καί τά μεν άπό ρημά-
των παραγόμενα εχουσι τάς εξής καταλήξεις.

1) Τά είς ldus (ή dus άνευ τοΰ συνδετικού i) παράγονται άπό
τής ρίζης άμεταβάτων ρημάτων είς eo, καί σημαίνουσι κατάστασιν
ή ποιότητα' οίον άπό τοΰ-caleo, είμαι θερμός, calidus, θερμός, ti-
meo, φοβούμαι, timidus, δειλός.

2) Τά είς lis (καί μέ τό συνδετικόν i, ilis) δηλούσι τόν έπιτή-
δειον, ίκ,ανόν παθέΐν τό υπό τού ρήματος σημαινόμενον* οίον, fragi-
lis, θραυστός, facilis, εύκολος, utilis, χρήσιμος, άπό τών frango,
θραύω, facio, ποιώ, iitor, χρώμαι. Τό αυτό δηλούσι καί τά εί; bi-
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lis xott ibilis* οίον, amabilis, άξιέραστος, flebilis, αξιοθρήνητος, άπό

τοΰ amo, αγαπώ, ileo, κλαίω, θρηνώ-

Σημ.. Τινά τούτων όμως έχουσι και ένεργητικήν σημασίαν οίον τό
terribilis, φοβερός, άπό του terreo, φοβίζω. Τών δέ είς llis τινά
παράγονται άπό τοΰ σουπίνου καί σημαίνουσι τόν δυνατόν παθεΐν τό
υπό της ρίζης δηλούμ,ενον (οίον, versatilis, κινητός),ή πάθος απλώς,
ώς fictiJis, πλαστός, άπό τοΰ fingo, πλάθω, σουπ. ficlum»

3) Τα είς ax άπό τής ρίζης τών ρημάτων παραγόμενα σημαί-
νου σι τόν έχοντα ό'ρεξιν, θέλησιν καί συνηθέστερον ίσχύν, πρός τό
πράξαι τό ΰπό τής ρίζης δηλούμενον οίον, pugnax, φιλοπόλεμος,
edax, αδηφάγος, loqvax, λάλο;. Τινά δέ τούτων δηλοΰσιν άπλώς
ένέργειαν ώς ό ένεστώς τής μετοχής* οίον minax, απειλών, fallax,
άπατηλός.

4) Ολιγώτερον συνήθεις είναι αί καταλήξεις· ά) ή cuildus σημαί-
νουσα ικανότητα ή θέλησιν πρός τό πράξαι τό υπό της ρίζης δηλού-
μενον' iracundus, όργίλος, facundus, εύγλωττος, έκ τοΰ irascor,
οργίζομαι, fari, λέγειν β) ήlus ή illus σνμαίνουσα άπλώς ένέργειαν,
και τόν έχοντα κλίσιν ή έξιν εις τι* ώς, credulus, ευπιστος, gar-
rulus, φλύαρος, άπό τοΰ credo, πιστεύω, garrio, φλυαρώ" γ') ή
uus προςτίθεται είς μεταβατικά ρήματα καί εχει παθητικήν σημα-
σίαν' ώς, conspicuus, ορατός.

§. 79. Τά όέ άπό ουσιαστικών παραγόμενα έπίθετα έχουσι τάς
εφεξής καταλήξεις, ών τίνες έχουσιν όμοίαν σημασίαν, καί οΰχί
πανταχού εύδιάκριτον.

1) Η ens σημαίνει τήν έξ ής έγεινέ τι ΰλην* οίον, aureus, χου-
σοΰς, ligneus, ξύλινος. Σπανίως δέ σημαίνει ομοιότητα, ώς virgi-
lieus, παοθένειος, roseus, ρόδειος.

Σημ. Τό είδος τοΰ ξύλου, έξ ου γίνεται τι, σημαίνει συνήθως ή
neus ή dus (ινος), ώς qveraeus καί qvernus, δρύινος* ή δέ nus
δηλοΐ καί τό ανήκον εις τι" ώ:, pateruus, πατρικός, verous, έα-
ρινός.

2) Η cius ή icius σημαίνει τήν ύλην ή τό ανήκον ε'ίς τι' ώς,
latericius, πλίνθινος, gentilicius, φυλετικός, άπό τοΰ gentilis,
φυλέτης.
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3) Η aceus (ωδής, ειος) σημαίνει ύλην, ομοιότητα καί το ανή-
κον εις τι* οίον, argillaceus, άργιλλώδης, rosaceus, ροδινός, gal-
linaceus, άλεκτόρειος.

4) Η icus (ικος) σημαίνει τό άνήκον είς τι" ώς, LeJlicus, πολε-
μικός, C1VICUS, άστυκός, hosticus, εχθρικός' άνθ' ών έν τώ πεζώ
λόγω εύχρηστότε-ρα είναι ClVllis, hostilis. Είς τάς φράσεις όμως
ταύτας λέγουσι πάντοτε coroaa civica, άστυκός στέφανος, ager
hosticus, εχθρική χώρα.

Τινά τούτων παράγονται καί άπό ρημάτων καί προθέσεων* οίον,
anucus, φίλος, pudfcus, α ί δήμων, aDlfcus, άρχαϊος.·

5) Η llis σημαίνει κατά φύσιν ή είδος ομοιότητα, ή τό ανήκον
είς τι* civilis, άστυκός, virilis, ανδρικός, herilis, δεσποτικός, gen-
tilis, φυλετικός.

6) Η alis έχει τήν αυτήν τής ilis σημασίαν, άλλ' είναι μάλλον
συνήθης' naturalis, φυσικός, armalis, χρονικός, regalis, βασιλικός.
Οταν ;δέ ή προ της alis συλλαβή τής ρίζης εχη 1, τότε τρέπεται αύ-
τη είς aris* οίον, popularis, δημοτικός, miJitaris, στρατιωτικός.

7) Η 1US (ιος,' ειΟς) σημαίνει τό άνήκον ή τό πρός τι συμφωνούν"
οίον, patrius, πάτριος, regiilS, βασιλικός. Συνήθως δέ προστίθεται
είς προσώπων ονόματα' ώς, praetorius, στρατηγικός, imperato-
rius, αύτοκρατορικός·

8) Η Inus δηλοΐ τό έκ τινός προερχόμενον ή τό εις τι άνήκον' ώς
divinus, θείος, marinus, θαλάσσιος' καί μάλιστα είς ονόματα ζώων
προςαρτωμένη' agniDUS, προβάτινος.

Σημ. Από ταύτης διακρίνεται ή inus (ηιΐ5),ήτις σημαίνει τήν έξ
ης γίνεται τι ύλην καί προςαρτάται είς ονόματα δένδρων καί φυτών'
έτι δέ καί η χρονικών έπιθέτων κατάληξις tinus' ώς diutYnus,
χρόνιος.

9) Η anus σημαίνει ομοιότητα καί τό είς τι άνήκον οίον, mon-
tanus, ορεινός, rusticanus, άγροΐκος, humanus, ανθρώπινος. Η
αυτή προςαρτάται καί είς τακτικά αριθμητικά, καί δηλοΐ τό είς τινα
τάξιν ή τάγμα ανήκον* ώς, primanns, ό τού πρώτου τάγματος, se-
cundanus, κτλ.

10) Η arius δηλοΐ τό σχέσιν έχον ή άνήκον εις τι* οίον, agra-
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rius, άγροτικός, ordinarius, τακτικός, legionarius, ό άπό του
τάγματος. Και άπό διαιρετικών άριθμ,ητικών παράγονται επίθετα
είς arius* οίον nummus denarius, νόμισμα δέκα άσσαρίων, senex
septuagenarius, γέρων 70 ετών.

11) Η ivus σημαίνει τό άρμόζον η προσήκον εις τι* ώς festF-
VUS, έορτινός, aestivuS, θερινός. Είς μετοχάς δέ προςαοτωμένη δή-
λοι τον τρόπον, καθ' 8ν γίνεταί τι* ώ; captivus, αιχμάλωτος.

12) Η OSUS (ώδης) σημαίνει πλησμονήν η κατοχήν τίνος" οίον,
ingeniosus, πνευματώδης, generosus, γενναίος, lapidosus, λιθώ-
δης, superstitiosus, δεισιδαίμων.

13) Η lentus (iileiitus καί μετά η καί i olentus) σημαίνει ώςαύ-
τως πλησμονήν ώς, fraudulentus, απατηλός, turbulenius, θορυ-
βώδης, vioJentus, βίαιος, sangvinolentus, αίματώδης.

14) Η atus (έκ τοϋ παρακειμ της μ,ετοχης της ά συζυγίας) είναι
συνηθέστατη καί σημαίνει τον έχοντα τό ύπό της ρίζης δηλούμ,ενον"
οίον, falcalus, δρεπανοφόοος και δρεπανοειδής, virgatus,ραβδωτός,
togatus, τηβεννοφόρος, dentatas, οδοντωτός.

Σημ. ά. Από ούσιαστικών της γ' κλίσεως είς is (γεν. is) παρά-
γονται είς itus έπίθετα, έχοντα την αύτήν της atus σημασίαν" ώς,
auritus, ό έχων ώτα, turrltus, πυργοφόρος* έτι δέ καί άπό τών
της δ' όλίγα τινά είς utus* ώς cornutus, κερασφόρος.

Σημ. β. Από ρηματικών ούσιαστικών είς ΟΓ σχημ,ατίζουσιν οί
ποιηταί έπίθετα είς orus* οίον, canorus, ωδικός, odorus, όσμήρης,
καί έν τω πεζώ λόγω decorus, κόσμιος.

Σημ.. γ . Καί άπό τίνων έπιθέτων παράγονται υποκοριστικά κατά
τους έν §. 76 κανόνας* ώς ιά parvulus, aureolus, pulcheHus,
misellus, Ieviculus, άπό τών parvus, μικοός, aureus, χρυσούς,
pulcher, ώραΐος, miser, άθλιος, levis, ελαφρός.

Περί τίνων άλλων σπανίων επιθετικών καταλήξεων βλ. Α. Γ. §.

188. 15.

§. 80. Ετι δέ καϊ άπό κυρίων ονομάτων παράγονται έπίθετα,
έχοντα τάς έξης καταλήξεις.

1) Τά είς ius (ειος) ρωμαϊκά γενών ονόματα (iiomina gentilia)
είναι έπίθετα κυρίως (ώς, gens Fabia, Φαβία γενεά), και ώς τοιαΰ-
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τα δηλοΰσι δημοσία-ς, ήτοι εις τήν πόλιν άναφερομένας πράξεις ή έρ-
γα ανδρός ανήκοντος έίς τό μνημονευόμενον γένος* οίον, lex. Corne-
lia, ΙιιΙία,Κορνήλειος ή ΐούλειος νόμος, via Appia, Αππία οδός, cir-
CUS Flamiflius, Φλαμίνιον θέατρον. Τό δέ ανήκον εις τινα του γένους
άνδρα, άφ' ου και ονομάζεται, δήλοι ή κατάληξις anus* ώς bellum
Marianam, Μαρίου πόλεμος, classisPompejana, στόλος Πομπηίου.

2) Τα δέ άπό ρωμαϊκών οικογενειακών όνομάτων(ηοΐϊΐίη3 cogno-
mina) παραγόμ,ενα έπίθετα λήγουσι συνήθως είς ianus, καί ση-
μαίνουσι τό είς άνδρα τινά τής οικογενείας άνήκον καί έξ αυτοϋ
καλούμ,ενον* οίον, Ciceronianus, Ccesarianus· σπανιώτερον δέ εις
aniis άπό ονομάτων τοιούτων είς a ληγόντων* ώς Sulla, Sullanus,
και άπ ό τίνων είς us, ώς Gracchus Graccliaims. Σπανία δέ είναι
καί ή inus' ώς, Verrinus, Plautinus. Βλ. Δ. Γ. §. 189. σ.

Σημ. Τών έλληνικών επιθετικών καταλήξεων, τών είς κύρια ελλ.
ονόματα προςαρτωμ.ένων, συνήθης έν τή λατινική είναι ή eus ή 1US
(ειος) καί icus (ικος)' ώς, Aristotelius, Epicureus, Platonicus.

§. 81. Και άπό ονομάτων πόΛεων παράγονται (εθνικά) επίθετα
δηλούντα τό είς τήν πόλιν άνήκον, ή τόν τής πόλεως κάτοικον ή
πολίτην. Τοιούτων επιθέτων καταλήξεις είναι'

1) Η anus, ήτις προςαρτάται είς ονόματα πόλεων είς a, ae, ura,
i λήγοντα (nomilia gentilicia)* οίον, άπό τών ονομάτων τών πό-
λεων Roma, Formiae, Tusculum, Fandi, γίνονται τά Romanus,
Formianus, Tuscu]anus,Fundanus. Ωσαύτως προςαρτάται ή αύτη
καί εί'ς τίνα έλληνικά ονόματα πόλεων είς a καί ae λήγοντα' ώς άπό
τών Troja, Syracusae, Thebae, γίνονται Trojanus, Syracusa-
nus, Thebaiius. Τά δέ είς ίτης έλληνικά έθνικά λήγουσιν έν τή λα-
τινική είς ltanus· ώς Panormitauus, Neapolitanus.

2) Η inus προςτίθεται είς ονόματα λήγοντα εις ia καί ium*
οίον, άπό τών Ameria, Lanuvium γίνονται τά Amerinus, La-
nuvinus. Ετι δέ καί Pra?nestinus, Reatinus, άπό τών Praeneste,
Reate, καί ελληνιστί Tarentinus.

3) Η as (γεν. atis) προςαρτάται είς τά είς a, ae καί um λήγοντα*
ώς άπό τών Capena, Fidenae, γίνονται Capenas, Fidenas. Ουδέ-
ποτε όμως έλληνικών πόλεων έθνικά έχουσι τήν κατάληξιν ταύτην.
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4) Η ensis προςτίθεται είς τά ο καί ποτε καί είς τά a, ae, um
καταλήγοντα* οίον, Sulmo, Sulmonensis, Bononia, Bononen-
sis, Cannae, Cannensis, Ariminium, Ariminensis* έτι δέ καί
Cartaginiensis. Τήν αυτήν κατάληξιν δέχονται έν τή λατινική και
τά είς ευς λήγοντα έν τή ελληνική εθνικά καί τινα άλλην κατάληξιν
έχοντα· ώς Patrensis, Πατρεύς, Chalcidensis, Χαλκιδεύς? καί Α-
theniensis, Αθηναίος. Σπανιώτατα όμως τηρείται ή ελληνική κατά-
ληξις eus έν τη λατινική' ώς Citteus, Halicarnasseus άντί Cilli-
ensis, Hahcarnassensis, Κιττιεύς, Αλικαρνασσεύς.

Σημ. Πολλά ελληνικά εθνικά τηροΰσι καί έν τή λατινική τήν ελλ.
κατάληξιν των ώς, Corintbius, Phodius, Brzantius, Clazome-
nius, Cyzicenus, Smyrnaeus. Πρβ. Α. Γ. §. 190. σ.

§. 82. Καί τά εθνών ονόματα είναι χαί αυτά (εθνικά) έπίθετα,
έχοντα τάς έν τώ ήγουμένω παραγράφω καταλήξεις* ώς Romanns,
Latinus, Salinus* τινά δέ αυτών τήν SCUS ή CUS* οίον, 0SCUS,
Volscus, Etruscus, Graecus. Εξ άλλων όμως εθνικών ονομάτων,
άτινα είναι άληθώς ουσιαστικά, σχηματίζονται έπίθετα είς icus, καί
άττο έλληνικών, ή τοις Ελλησι γνωστών, είς iuS' οίον, ά—ό τών Ita-
lus, Italicus, Gallus, GaUicus, Sjrus, Syrius, Cilix, Cilicius.
Εις δέ ώς άτομο ν καλείται Galius καί όχι Galiicus* οίον, miles
Gallus, στρατιώτης Γάλλος.

§. 83. Απο ονομάτων χωρών, τά όποια διά τής καταλήξεως ia
παράγονται άπό τών εθνικών (ώς τά Italia, Gallia, Cilicia, Phry-
gia, σχηματίζονται ένίοτε έπίθετα, σημαίνοντα όχι τό έκ τοΰ έθνους,
άλλά τό έκτης χώρας πηγάζον ή έν αύτη όν* οιον, pecunia Sici-
liensis, χρήματα σικελικά, exercitus Bispaniensis, ρ&ψ.αΐος
στρατός έν Ισπανία.

Σηα. Από πολλών εθνικών δέν σχηματίζονται χωρών ονόματα,
άλλ' αύτό τό έθνικόν είναι καί τής χώρας όνομα* οίον, in Sabinis,
Bruttiis habilare, έν Σαβίνοις, Βρυττίοις οίκέϊν, άντί έν τη χώρα
τών Σαβίνων.
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84. Ρήματα παράγονται άπό ουσιαστικών και επιθέτων και
ετέρων ρημάτων. .->.. ·*

1) Και πρώτον μ,εν· άπό ουσιαστικών παράγονται προσθέσει της.
καταλήξεως are (της ά συζυγίας) είς την ρίζαν τοϋ ουσιαστικού
πολλά ενεργητικά ρήματα, σημαίνοντα ότι τό ύποκείμεναν ενεργεί τό
υπό τοϋ ούσιαστικοϋ δηλούμενον' οίον, άπό το» fraus (γεν. frandis),
απάτη, γίνεται τό fraudare, άπαταν, άπό τοϋ bonor (γεν. bono-
ris), τιμή, το honorare, τιμαν. ; .

Σημ. ά. Σπανίως σχηματίζονται διά τοιαύτης παραγωγικής κα-
ταλήψεως αμετάβατα ρήματα, οία είναι τά laborare, πονεΐν, άπό
τοϋ labor, πόνος, τό militare, στρατεύειν, άπό τό miles, στρα-
τιώτης. ν

Σημ. β'. Τά πλείστα τών άπό ουσιαστικών ούτοι παραγομένων
ρημάτων άνήκουσιν εις τήν ά συζυγίαν, ολίγα δέ τινα είς τήν Κ' ώς
τά finire, τελειόνειν, vestire, ένδύειν, custodire, φυλάσσειν, ριι-
nire, κολάζει ν, άπό τών ουσιαστικών, finis, τέλος, veslis, έσθής,
custos (γεν. custodis), φύλαξ, poena, ποινή* έτι δέ ολιγώτερα είς
τήν ο', ώς τά iloreo, άνθώ, froildeo, φυλλοφορώ, άπό τών ουσια-
στικών llos (γεν. iloris), άνθος, και frons (γεν. frondis), φύλλα.

2) Από ουσιαστικών προσέτι και επιθέτων παράγονται πολλά ά-
ποθετικά της ά συζυγίας, άμετάβατα ώς επί τό πολύ, σημαίνοντα,
φέρομαι ή είμ,αι τοιοϋτος οίον εμφαίνει ή ρίζα" οίον άπό τοΰ ancilla,
θεραπαινίς, ancillor, pbilosophor, φιλοσοφώ, griecor, έλληνίζω,
aqvor, υδρεύω, laetor (laetus), είμαι εύθυμος. Ολιγώτερα είναι τά
έχοντα μεταβατικήν σημασίαν* ώς τά interpretor, έρμηνεύω, άπό
τοϋ interpres, έομηνεύς, osculoc, φιλώ, άπό τοϋ oseulum, φίλη-
μα, furor, κλέπτω, άπό τοϋ fur, κλέπτης.

§. 85. Από επιθέτων ώς επί τό πολύ της ά και β' κλίσεως,
προσθήκη τών καταλήξεων της ά συζυγίας, παράγονται ρήματα με-
ταβατικά, σημαίνοντα συνήθως ότι τό ύποκείμενον ενεργεί, τό υπό
της ρίζης τοϋ επιθέτου δηλούμ,ενον* οίον άπό τοϋ maturus, ώριμος,
τό maturare, ωριμάζω, σπεύδω, diyes, πλούσιος, ditare, πλουτίζω.
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honestus, τίμιος, honestare, τιμαν. Ολίγα δέ τούτων έχουσιν άμ,ε-
τάβατον σημασίαν* ώς τά nigrare, είμαι μέλας, concordare, συμ-
φωνώ, propinqvare, πλησιάζω, durare, διαμ.ένω, από τών επιθέ-
των niger, μέλας, concors, σύμφωνος, propinqvus, πλησίον, γεί-
των, durus, σκληρός, διαρκής.

Σημ. Τινά τούτων κλίνονται κατά την δ' συζυγίαν* οίον τά με-
ταβατικά leDire, πραΰνω, mollire, μαλακύνω, stabilire, άσφαλί-
ζω, άπό τών lenis, λείος, ήπιος, mollis, μαλακός, stabilis, σταθε-
ρός, καί τά αμετάβατα superbire, άλαζονεύομαι, ferocire, άγριαί-
νομαι, Jascivire, άκολασταίνω* καί τινα ολίγα άμ,ετάβατα κατά
την β'· ώς τό albeo, είμαι λευκός, caneo, είμαι πολιός.

§. 86. Από ρημάτων παράγονται νέα ρήματα μέ μικράν διαφοράν
της του πρωτοτύπου σημασίας κατά τους έπομένους κανόνας.

ά· Διά της καταλήψεως lto (άπαρέμ.φατον itare) παράγονται τά
θαμιστιχά, λεγόμενα ρήματα, ά'τινα σημαίνουσιν δτι η του ρήμ,ατος
ένέργεια επαναλαμβάνεται πολλάκις. Και είς μέν τά τνίς ά συζυγίας
ρήματα προςαρταται ή κατάληςις αύτη αμέσως είς την ρίζαν του
ένεστώτος, είς δέ τά της γ' συζυγίας είς την του σουπίνου, ωσαύτως
καί είς- έ'τερα, σχηματίζοντα τό σουπΐνον ώς τά της γ' συζυγίας ρή-
ματα* οίον, άπό τών 0^ΐΐΐ0(της ά), φωνάζω, τό θαμιστικόν cJami-
to, άπό τό ΐ^θ(της ά),ερωτώ, rogito, άπό τό 1β§θ(της γ')άναγινώ-
σκω, σουπ. leclum, τό θαμιστικόν lectito (are), από των της ο
haereo, προςαρτώμαι, τό haesito, άπό του video, βλέπω, τό visi-
to, καί άπό του της δ' venio, έρχομαι, ventito, συχνάζω, φοιτώ.

Σημ. Τών της γ' συζυγίας ρημάτων ago, φέρω, qvsero, αιτώ,
nosco, γινώσκω, τά θαμιστικ,ά παράγονται δχι άπό τοϋ σουπίνου,
αλλ' άμέσως άπό της ρίζης τοϋ ένεστώτος" οίον, agito, qvaerito,
noscito, ώς άπό τών της ά συζυγίας.

Θαμιστικά παράγονται προσέτι προσθέσει άπλης της καταλήξεως
της ά συζυγίας είς την ρίζαν τών σουπίνων της γ'' οίον, άπό τών
curro,τρέχω, σουπΐνον Cursum, θαμιστικόν Curso, adjuvo, βοηθώ,
adjntum, adjutare, eo, πορεύομαι, ltum, itare. Τά πλείστα τού-
των όμως δεν σημαίνουσιν απλώς έπανάληψιν ενεργείας, άλλα δέ-
χονται νέαν σημασίαν, έν όμως έννοειται δτι επαναλαμβάνεται ή
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τοΰ πρωτοτύπου ρήματος ενέργεια* ώς άπό τοΰ dico, "λέγω, σουπΐνον
dicium, τό dictare, υπαγορεύω, pelJo, ώθώ, σουπΐνον pulsum,
pulsare, -κτυπώ, αποκρούω, άπό τοΰ trabo, έλκω, τό tractare, με-
ταχειρίζομαι. Πρβ. Δ. Γ. §.195.

β'. Διά τής καταλήξεως SCO (άπαρέμφατον scere), προςτιθεμένης
είς τήν ρίζαν ρημάτων καί τών τεσσάρων συζυγιών μάλιστα δέ τής
β', παράγονται τά erapxztxu λεγόμενα ρήματα (verba inchoativa)*
οίον, άπό τοΰ labare, όλισθαίνειν, τό labasco, αρχίζω νά ολισθαίνω,
caleo, είμαι θερμός, calesco καί incalesco, θερμαίνομαι, floreo,
άνθώ, effloresco, έξανθώ, gemo (ere), στενάζω, ingemisco, dor-
mio, κοιμώμαι, obdormisco, νυστάζω. Τά τής γ' συζυγίας προς-
λαμβάνουσι τό συνδετικόν i πρό τής SCO διά τήν εύφωνίαν.

Παράγονται έναρκτικά είς esco πρός τούτοις καί άπό επιθέτων*
ώς άπό τών maturus, ώριμος, maturesco, ώριμάζω, κρατύνομαι,
niger (γεν. nigri), μέλας, nigresco, γίνομαι μέλας, mitis, ήπιος,
mitesco, πραυνομαι.

γ'. Διά τής καταλήξε&^ς urio (άπαρέμφατον uiTre), είς τήν ρίζαν
του σουπίνου τών ρημάτων προςαρτωμέντις, παράγονται τά έφεζοχά
(verba desiderativa), τά όποια σημαίνουσιν δρεξιν ή έφεσιν πρός
έκτέλεσιν τοΰ ΰπό τής ρίζης δηλουμένου* οίον άπό τοΰ edo, τρώγω,
σουπΐνον esum, γίνεται τό έφετικόν esurio, βοωσείω, άπό τοΰ emo,
αγοράζω, σουπΐνον emptum, τό empturio, έπιθυμ,ώ ν' άγοράσω,
άπό τοΰ pario, γεννώ, τό parturio, (όδίνω Αλλ' ολίγα τούτων εί-
ναι εύχρηστα. Τά δέ ligurio, ορέγομαι καί scaturio, γέμω, δέν είναι
έφετικά, αν και έχοίσιν έφετικών κατάληξιν.

δ . Διά τής illo (illare), είς τήν ρίζαν τών ρημάτων προςαρτωμέ-
νης, παράγονται ολίγα τινά νχοχορισζιχά ρήμ,ατα (verba diminu-
tiva)* οίον τό cantillo άπό τοΰ cano, άδω.

έ. Από τίνων άμεταβάτων ρημάτων διά μεταβολής ένίοτε τής
προσωδίας τής ριζικής συλλαβής παράγονται ετέρας συζυγίας μετα-
βατικά ρήματα, δηλούντα ότι τό ύποκείμενον ενεργεί τό υπό τοΰ
άμεταβάτου ρήματος δηλούμενον" οίον άπό τοΰ fugere, φεύγω, ja-
cere, κεΐμαι, pendere, κρέμαμαι, liqvere, είμαι σαφής, ρευστός,

11
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παράγονται τά fugare, φυγαδεύω, jacere, βάλλω, pendere, ζυγίζω,
liqvare, καθαρίζω.

Σηρ.. Απο του cado, πίπτω, sedeo, κάθημαι, γίνονται caedo, κτυ-
πώ, φονεύω, sedo (are\ καταπραύνω, ησυχάζω, sfdo (ere), καθέ-
ζομαι (ούδ.), assfdo (ere),καθίζω έμαυτόν, παρακαθέζομαι, assideo
(ere), παρακάθημαι.

- ™-Τ~ιΐί -

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΕΙΚΟΣΤΟΝ ΕΒΑΟΜΟΝ.

ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΩΝ.

87. Επιρρήματα παράγονται άπό έπιθέτων, αριθμητικών, ου-
σιαστικών, άντωνυμιών, μετοχών και σουπίνων, σπανίως δέ άφ' έ-
τέρων επιρρημάτων και προθέσεων.

ά. Από έπιθέτων παράγοντα.', τά τροπικά έπιρρήματα, καταλήγον-
τα εις e (ο) και ter, κατά τους έφεξής κανόνας.

1) Η κατάληξις § προςαρταται εις τήν ρίζαν τών έπιθέτων της ά
και β' κλίσεως, καί εις τήν τών έπιθετικήν άπλώς σημασίαν έχουσών
μετοχών' οίον άπό τού probus, αγαθός, γίνεται τό επίρρημα pro-
be, καί άπό liber, έλεύθερος, libere, seger, ασθενής, aegre, καί άπό
τών μετοχών doctus, πεπαιδευμένος, docte, ornatus, κεκοσμημέ-
νος, ornate.

Σημ. Ανωμάλως σχηματίζονται τά bene, καλώς, άπό τού bonus,
καί valde, λίαν, άπό τού validus. Από τίνων δ' έπιθέτων καί με-
τοχών τής β' κλίσεως παράγονται έπιρρήματα εις Ο" οίον, tuto, α-
σφαλώς, crebro, συχνώς, neccessario, άναγκαίως. Τά λοιπά βλ. έν
τή Δ. Γ. §. 19S α. σ. β'. Από δέ τού certus, βέβαιος, certo και
certe, έχοντα τήν αυτήν συνήθως σημασίαν" τό certe όμως σημαί-
νει ένίοτε, τουλάχιστον.

2) Η κατάληξις ter (καί lter μετά τού συνδετικού i) προςαρτά-
ται εις τήν ρίζαν τών της γ' κλίσεως έπιθέτων καί μ,ετοχών. Ούτω
παράγονται άπό τών acer (γεν. acris), οξύς, acriter, gravis, βαρύς,
graviter, felix (γεν. felicis), ευτυχής, felieiter, καί άνευ συνδετι-
κού φωνήεντος τό audacter, τολμηρώς. Οταν ή ρίζα λήγγι είς t,
προςτιθεμένης τής καταλήξεως ter άποβάλλεται τό της ρίζης t, "ίνα
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μη συμ,πέσωσι δύο tt. Ούτως άπό του sapiens (γεν. sapient-is), σο*
φός, γίνεται sapienter ωσαύτως amanter, solerter, άπό τοϋ so-
lers (γεν. solertis}, έμπειρος, έντεχνος.

Σημ. ά. Από τοϋ διττοκλίτου iiiiarus καί hilaris, ιλαρός, γίνεται
τό επίρρημα hilare και hilariter, άπό δέ τοϋ opulens καί opu-
lenius τό opulenter, άφθόνως, Από τίνων είς US ληγόντων επιθέ-
των και μάλιστα άπό τών εις leillus παράγονται, έκτος τών είς e,
και εις ter επιρρήματα* οίον άπό τοϋ bumanus, bumane καί hu-
maaiter, φιλανθρώπως, άπό τοϋ luculentus, luculente καί lucu-
lenter, λαμ/πρώς. Τών δέ difiicilisi, δύσκολος, alius, άλλος, καί ne-
qvam, οότιδανός, τά επιρρήματα εΤναι difficulter, aliter, neqvi-
ter. Τό δέ brevis έχει κανονικώς breviter,™ δέ brevi σημαίνει,
έν βραχεί χρόνω.

Σημ. β'. Από τίνων επιθέτων δεν σχηματίζεται ιδιαίτερος τύπος
έπιρρήμ.ατος, αλλ' αύτό τό ούδέτερον έπίθετον(κατ' αίτιατικήν) είναι
καί επίρρημα" οίον τό facile (δ-χι δμως τό difficile, διότι τό έπίρ-
ρημα τούτου είναι difficulter), recens, νεωστί, sublfme, υψηλά,
multura, πολύ, plurimum, paullum, nimium, καί συνηθέστερον
nimis, tanfuin, qvantum, eeterum, plerumqve, potissimum. Τό
commodum σημαίνει, έπίτηάείως, άχρίΰώς, τό commode, προς-
<ρνώς^ χαζαΛΛήΛως.

β'. Και άπό τών άπολύτο^ν αριθμητικών παράγονται έπιρρήματα,
έχοντα πάντα, πλην τών εφεξής τεσσάρων πρώτων, κατάληξιν ies,
προ της οποίας αποβάλλεται ή τελευταία τοϋ απολύτου συλλαβή e,
ο, em, im, inta, um καί i. Τοιαύτα έπιρρήματα είναι,
semel, απαξ. decies.

bis, δίς. undecies.

ter, τρίς. duodecies.

qvater, τετράκις. terdecies η tredecies.

qvinqvies (αρχ. qvinqviens). qvaterdeciesr,qvaUuordecies
sexies (sexiens, κτλ.) qvinqviesdeciesyiqvindecies.

septies. sexies decies ^ sedecies.

octies. septies decies.

novies. duodevicies ή octies decies.

11*
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undevicies ή novies decies. qvadragies κτλ.
vicies. centies.

semel etvicies ή vicies semel,cenlies tricies η centies et tricies.
vicies etsemel(o^i semel vicies).dacenties.
bis et vicies ή vicies bis trecenties κτλ.

(vicies et bis) κτλ. miJlies (bis millies, decies millies,

tricies. centies millies κτλ.)

Σημ. Ετι δέ και άπό τών τακτικών αριθμητικών παράγονται ε-
πιρρήματα εις udi και ο- οίον, tertium (qvartum) consul, τό τρί-
τον ύπατος. Τό primum σημαίνει, πρώτον, κατά πρώτον, primo,
έν αρχή, iterum, πάΐιν, δεύτερον (secundum είναι άχρηστον),
secundo, δεύτερον, άνθ'οϋ συνηθέστερον λέγουσι deinfe, tum,
Τών λοιπών συνηθέστερα είναι τά εις um λήγοντα επιρρήματα. "Πρβ.
Α. Γ. §. 199.

γ'. Από δέ τών ουσιαστικών παράγονται προσθέσει της καταλήψεως
itlis (θεν) εις τήν ρίζαν αυτών επιρρήματα, σημαίνοντα τήν άπό
τόπου κίνησιν* οίον, ccelum, ουρανός, coelitus, ούρανόθεν, funditus,
άρδην' έτι δέ και άπό επιθέτων' ώς antrqvus, αρχαίος, ailtiqvitiis,
άρχαιόθεν, divinitus, θεόθεν.

Προς τούτοις παράγονται επιρρήματα άπό ουσιαστικών και επι-
θέτων διά της καταλήψεως atim (δην, αδην, δον, ηδον), τρόπον ση-
μαίνοντα' ώς catervatim, σωρηδόν, gregatim, άγεληδόν, privatim,
ιδίως' και απλώς διά της tim, τά tributim, κατά φυλάς, viritim,
κατ' άνδρα, furtim, κλοπίως, κρύφα, ubertim, άοθόνως, άπό τών
tribus, φυλή, vir, άνήρ, fur, κλέπτης, uber, άφθονος.

δ'. Από τών σουπίνων παράγονται τά εις itn, άτινα σημαίνουσιν
ώσαύτως τρόπον' οίον, caesim (άπό τού csedo, κόπτω, σουπΐνον
caesum), μετά κοπής, punetim (pungo, κεντώ), μ,ετά κεντήματος,
carptim, ακροθιγώς, separatim, ιδίως, χωριστά.

έ. Τα άπό άντωνυμιών παραγόμ,ενα τοπικά, χρονικά κ. ά. επιρρή-
ματα βλ. έν τη Δ. Γ. §. 201 κ. έ.
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88. Διά συνθέσεως δύο λέξεων σχηματίζεται νέα λέξις σύνθετος,
ής ή σημασία ορίζεται έκ τών δύο συνθετικών αυτής μερών.

Η σύνθεσις λέγεται Λαράθεσις (ή νόθος σύνθεσις), όταν εκάστη
τών συνθετομένων λέξεων τηρή'μέν τόν ίδιον αυτής τύπον, αλλ' άμ-
φότεραι ομού έμοαίνουσι μ,ίαν μόνην έννοιαν. Τοιαύται σύνθετοι λέξεις
είναι αι άπό ουσιαστικού και επιθέτου, ών έκάτερον κλίνεται κατά
τήν κλίσιν εις ήν υπάγεται" οιον, respublica, πόλις, κράτος, jusju-
randum, όρκος' έτι δέ καί αί ά πο γενικής και της συντακτικής
αυτής λέξεο^ς' ώς senatus-CODSultum, δόγμα τής Συγκλήτου, veri-
similis, πιθανός. Τά συνθετικά μέρη τοιαύτης συνθέτου λέξεως χωρί-
ζονται ένίοτε, παρεντιθεμ,ένων μεταξύ ετέρων λέξεων, καί μάλιστα
τών μορίων qve καί ve οίον, resqve publica, senatusve consulta,
res vero publica. Βλ. Δ .Γ. §. 203.

Πάσης συνθέτου λέξεοίς τό πρώτον συνθετικόν μέρος είναι ή όνο-
μα (ούσιαστικόν, έπίθετον, άριθμητικόν), ή επίρρημα, ή πρόθεσις ή
τι τών προτασσομ,ένojv μ,όνον μ,ορίων amb, άμ<ρί, περί, dis, διά, re,
(red), πάλιν, se, χωρίς, άτινα σημαίνουσι τοπικάς σχέσεις, και συ-
νήθους καλούνται αδιαχώριστα μόρια (praepositiones inseparabi-
les)· οίον, ambedere, περιτρώγω, discerpere, διασπώ, recedere,
υποχωρώ, secedere, άποχωρίζομ,αι' έτι δέ καί τό άρνητικόν μόριον
in, όπερ ισοδυναμ.ε"ϊ τω στερητικώ α τής ελληνικής.

Εκ τών ρημάτων δέ μόνον ολίγα, ώς επί τό πλείστον αμετάβατα,
γίνονται πρώτον συνθετικόν μέρος τών μετά τού facio συνθέτων
ώς, calefacio, θερμαίνω.

Σημ. ά. Τό μ.όριον amb τρέπεται είς am μέν έν τοις amplector,
εναγκαλίζομαι, amputo, περικόπτω, είς an δέ πρό τού c καί q*
οίον, anceps, άμφικέφαλος, anqvfro, άναζητώ' καί έν τοις anfra-
ctus, περικεκλασμ,ένος, anhelo, άσθμ,αίνω.

Τό dis μένει άμ.ετάβλη τον π ρό τού c (q\ ρ, t (ώς discedo, α-
πέρχομαι, disqviro, διερευνώ, dispulo, συζητώ, distraho, διασπώ)
καί πρό τού S, φωνήεντος επομένου (ώς dissojvo, διαλύω). Πρό δε
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τοΰ f τρέπεται τό S είς f (ώς differo, διαφέρω, diffringo, διαρρη-
γνύω)' προ δέ τών λοιπών συμφώνων άποβάλλεται (dido, δ ιανέμω,
digero, διαιρώ, dimitto, αποπέμπω, dinumero, απαριθμώ, diri-
pio, διαρπάζω, discindo, διαχωρίζω, dislo, άπέχω, divello, δια-
σπώ), τηρείται όμως έν τώ disjicio, κυρίως disicio, διασκορπίζω,
dijungo καί ένίοτε disjungo, διαχωρίζω. Τό Γ τοΰ di είναι παντα-
χού μακρόν, πλην τοΰ dirimo, διαιρώ, άπό τοΰ disemo. (Αλλαχοΰ
δέ δεν ευρίσκεται dis προ φωνήεντος).

Τό re προ φωνήεντος δέχεται τό εύφωνικόν d' οίον, redargUO,
έξελέγχω, redeo, έπιστρέφω, redigo, έπαναφέρο>, redoleo, άπόζω,
redundo, πλημμυρώ, redhibeo, αποδίδω' (ούτω καί seditio, στά-
σις, άπό τοΰ se καί eo· άλλαχοΰ όμως δεν ευρίσκεται τό se-πρό φω-
νήεντος). Τό e τοΰ re-είναι βραχύ, ενίοτε· όμως εκτείνεται έν τοις
recido, άναπίπτω, rejigio, θρησκεία, reliqviae, λείψανα (σπανίως
έν τώ reduco). Εις τόν παρακείμενον τών repeiio, απωθώ, refero,
αναφέρω, καί relundo, αμβλύνω, έδιπλασ-.άζετο έν τή προφορά τό
πρώτον σύμφωνον τού ρήματος (τό πάλαι δέ καί έγράφετο διπλούν)'
ώς repperi, reppuli, rclliili, retiudi (κατά συγκοπήν άπό τών ανα-
διπλασιαζόμενων pepu]i, rep/e/puli κτλ.).

Σημ. β . Τό άρνητ'.κόν 1Q συνθέτεται μόνον μετά έπιθέτων και ε-
πιρρημάτων καί μετά τίνων μετοχών, αίτ ι ν ες εχουσιν όλο:» ς επιθετι-
κή ν σημασίαν' οίον, incultus, άγεώργητος, άγριος, indoctus, απαί-
δευτο;, αμαθής' καί ένίοτε μετά ουσιαστικών, σχημ,ατίζον αρνητικά
έπίθετα ή ουσιαστικά' ώς, informis, άμ,ορφος, δυσειδής (forma), ία-
famis (faraa), δύσφημος, injuria, αδικία, άπό τοΰ jus, δίκαιον, Πρό
συμφώνου δέχεται το ο τάς αύτάς τροπάς όσας καί τό τής πρόθεσεως
in. Πρέπει δέ νά διακρίνωμεν τά έκ μ.ετοχών καί τοΰ αρνητικού iil
σύνθετα άπό τών ο μ, οίων αύτοις μετοχών τών έκ τής προθέσεως in,
έν, συνθέτων ρημάτων" οίον, τό infectus (in καί iactus), άποίητος,
από τής μετοχής infectus (τού inficio), βεβαρημένος, τό indictus,
άρρητος, άπό τού indictus (indFco), έπιτεταγμένος. Αλλά. πρός α-
ποφυγήν τής συγχύσεως δεν μεταχειρίζονται οί δόκιμοι τάς άρνητι-
κάς συνθέτους μετοχάς" οθεν λέγουσι immixtus (immisceo, μ.ιγνύω)
μόνον έν τή σημασία σό/ψιχνος, infraclus (infringo), συντετριμ-
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μένος, τά δέ αρνητικά τούτων non niixtus, αμιγής, nou fractus,
άθραυστος.

Σημ. γ'. Αρνητικήν σημασίαν εχει και το σπάνιον μοριον ve έν
τοις \ecors, άφρων, vegrandis, ΐσχνός, vesanus, παράφρων. Εις
τίνα δέ σύνθετα εύρηται και το ne (nec)" οίον, neqveo, αδυνατώ,
nSfas, άνόσιον, (necopinatus, άπροςδόκητος), negoliuin, εργασία.

Σημ. δ'. Μόνον έν συνθέτοις εύρηται και τό sesqvi=l οίον,
sesqvipes, 1 ~ ποϋς(οθεν τό έπίθετον sesqvipedalis, τριημιποδιαΐος).
Από δέ του semis (γεν. seinissis), ήμιασσάριον, εύρηται έν τοις
συνθέτοις semi, ήμισυ.

89. ά. Εάν τό πρώτον συνθετικόν μέρος ήναι ονομα, τό δεύτερον
προςαρταται άμ,έσως ει'ς τήν ρίζαν αυτού μετά τήν άποβολήν τών πτο)-
τικών καταλήξεων και τοϋ χαρακτηριστικού a και U τών της ά, β'
και δ' κλίσεως ονομάτων' εάν δέ τό δεύτερον άρχηται άπό συμφώ-
νου, παρεμβάλλεται συνήθως μεταξύ τούτου και τού πρώτου τό συν-
δετικών i* οίον, causidicus, δικηγόρος, magnanimus, μεγαλόψυ-
χος, corniger, κερασφόρος, aedifico, οικοδομώ, lucifuga, σκοταΐος.
Τό δέ naufragus, ναυαγός, γίνεται τροπή τοϋ ν είς ιι, άπό τοΰ na-
vis, ναϋς, και fraiigo, συντρίβω.

Σημ. ά. Είς τινας όμως τοιαύτας λέξεις παραλείπεται τό συνδε-
τικόν ί' ώς έν τοις puerpera, λεχώ (άπό τοϋ puer, πα"ΐς, και pa-
rio, γεννώ), muscipula, μυάγρα, (άπό τών mus, μυς, και capio,
συλλαμβάνω), διό και εκθλίβεται ενίοτε έν τη προφορά τό τελικόν
σύμφωνον τοϋ πρώτου συνθετικοΰ μέρους' οίον, lapicfda, λιθοτόμος,
(άπό τοϋ lapis, γεν. Japid-is και ca?do), homicrda, άνθρωποκτό-
νος, (homin-is). ίδιαίτερον σχηματισμόν έχει τό opifex, τεχνίτης,
άπό τοϋ opus, γεν. operis, και facio.

Σημ.. β'. Τό συνδετικόν Ο (u) εύρηται είς ολίγας μόνον λέξεις' ώς
Ahenobarhus, Αίνόβαρβος (χαλκογένειος ή πυρρογένειος\ Troju-
gena, Τρως τό γένος, Τρωικός.

β'. Εάν τό πρώτον συνθετικόν μέρος ήναι πρόθεσις τό άρνητικόν
μόριον in, τά φωνήεντα a, e, ae της ριζικής συλλαβής τοϋ δευτέρου
μέρους τρέπονται συνήθως, άλλ'ό'χι πάντοτε'τό μεν a και e είς ϊ και
ενίοτε είς e, τό δέ ® είς Γ' οίον, immicus, έχθρός (άπό τοϋ in και
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amicus),inermis, άοπλος (in arma), conqvlro (cum καί qvaero),
αναζητώ. Τό δέ a προ του 1 τρέπεται εις U" οίον, calco, πατώ,
inculco, εμπατώ, έντυπώ. Πρβ. Δ. Γ. §. 5. γ\

γ'. Τό αυτό γίνεται καί εις τά a και <Ε ριζικήν συλλαβήν έχοντα
ρήματα, δταν τό πρώτον μέρος ήναι ούσιας-ικόν" οίον άπό του cano,
αδω, καί tuba, σάλπιγξ, γίνεται τό σύνθετον tubiceD, σαλπιγκτής,
stillicidium, σταλαγμός, άπό τών stilla, σταγών καί cado, πίπτω,
lapicfda, λιθοτόμος, άπό τοϋ lapis καί caedo.

δ . Κ σύνθετος λέζις τηρεί άμετάβλητον τον τύπον τοϋ δευτέρου
συνθετικού μέρους, δταν καί αυτή υπάγηται είς τό αύτό μέρος τοϋ
λόγου, είς ο κα? τό έσχατον μέρος' οίον, inter-rex, μεσοβασιλεύς,
dissimilis, ανόμοιος, perficio, εκτελώ. Εάν δέ ή σύνθετος λέξις
άνήκη εις έτερον μέρος τοϋ λόγου, η είς δ άνήκει τό έσχατον συνθε-
τικών μέρος, τότε δέχεται αύτη έτερον κατάλληλον γραμματικόν
τύπον' ώς άπό του inaJe καί dico γένεται maledicus, κακολόγος,
άπό τοϋ opus και facio, opifex, τεχνίτης.

έ. Ενίοτε προςαρταται εις την σύνθετον λέξιν και παραγωγική
κατάληξις κατάλληλος προς την υπ' αυτής δηλουμ,ένην εννοιαν, ώ-
στε αύτη σχηματίζεται συγχρόνους διά συνθέσεως και παραγωγής*
οίον, ατό τών ex καί ardeo γίνεται exardesco, φλέγομαι, μέ έναρ-
κτικήν κατάληςιν, άπό τοϋ lalus και fundus, latifundium, εύρύ-
χωρον κτήμα' άπό τών trans καί Alpes, τό Transalpinus, Τπε-
ράλπειος. Βλέπε πλείο) περί συνθέσεως εν ττί Δ. Γ. §. 206.
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ΜΕΡΟΣ Β'. ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ. 1

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΓΤΗΣ.

§. 90. ^^^ΑΣΑ τελεία πρότασις συνίσταται έκ δύο κυρίων μερών,,
του υποκειμένου (subjectum) και τού κατηγορουμένου (praedica-
tum). Επειδή δ' ενίοτε παραλείπεται το ύποκείμενον, ώς ευκόλως
έννοούμενον, αποτελείται πρότασις και έκ μιας μόνης λέξεως' οίον,
eo, πορεύομαι.

Και ύποκείμενον μέν είναι κύριον ονομα, ούσιαστικόν, έπίθετον -
ώς ούσιαστικόν έκλαμβανόμενον, αντωνυμία, άπαρέμφατον, ή άλλη
τις λέςις, ένίοτε δέ και ολόκληρος πρότασις.

Τό δέ κατηγορούμενον είναι ή ρήμα μόνον, ενέργειαν, πάθος ή
κατάστασιν δηλουν (ώς arbor crescit, τό δενάρον αυξάνει, cae-
diiur, κόπτεται, praeceptor docet, ό διδάσκαλος διδάσκει), ή ρήμα
μ,ετά επιθέτου, μετοχής ή ουσιαστικού, δι' ών ορίζεται τό ύποκεί-
μενον άκριβέστεοον" οίον, urbs est splendida, ή πόΛις είναι Λαμ-
πρά. Deus est auctor mundi, ό θεός είναι ποιητης τον κόσμου.
Εν τή πρώτη περιπτώσει τό κατηγορούμενον λέγεται άπίοϋν, έν τη
δευτέρα σύνθετον. ·

Σημ. Επειδή τό κατηγορούμενον είναι πολλάκις σύνθετον έκ ρή-
ματος και επιθέτου ή ουσιαστικού, διακρίνουσιν άλλοι τρία τής προ-
τάσεως μέρη, ύποκείμενον, κατηγορούμενον και συνδετικόν ή ρήμα.
Βλ. Δ. Γ. §. 208 κ. έ.

Περί συμφωνίας τοϋ υποκειμένου και κατηγορουμένου.

91. Οταν τό κατηγορούμενον ήναι απλούν, συμφωνεί τό
ρήμα αυτού μέ τό ύποκείμενον κατά πρόσωπον και αριθμόν' οίον,
Pater aegrcrtat, ό πατήρ ασθενεί. Ego valeo, εγώ υγιαίνω. Vos
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gaudetis, ύμεΐς χαίρετε, 6ταν..δέ ήναι σύνθετον έκ ρήματος και έ-
πιθέτου ή μετοχής, τότε συμφωνεί τό έπίθετον και ή μετοχή κατά
γένος, αριθμόν καί πτώσιν μέ τό ύποκείμενον" οίον, Feminae timi-
dsB simt, αί γυναίκες είναι δειΛαί. Hujus hominis actiones ma-
lae sudt, consilia pejora, τοϋ ανδρός τούτου αί μέν ταράζεις εί-
ναι κακαΐ, rd βονΛενματα χειρότερα.

Σημ. Αλλ' ένίοτε είς ύποκείμενον θηλυκοϋ γένους επιφέρεται τό
έπίθετον τοΰ κατηγορουμένου κατ' ουδέτερον γένος" οίον, Varium
et mutabile semper femina (Βιρ. Aiv. 4, 569), ποικίΛον καί εν-·
μετάβΐητov ή γυνή (πραγμα δηλαδή, ή ον). Βλ. Α. Γ. 211. (1)

§. 92. Τό είς δύο ή πλείω υποκείμενα διαφόρου προσώπου ανα-
φερόμενοι ρήμα τοΰ κατηγορουμένου ήναι πληθυντικού μέν πρώτου
προσώπου, όταν §ν τών υποκειμένων ήναι πρώτου προσώπου, δευ-
τέρου δέ, όταν έν τούτο>ν ήναι δευτέρου καί ουδέν πρώτου προσώ-
που" Ego et uxor ambulavimus, εγώ και ή γυνή μου έπεριπατή-
σαμεν. Τιι et uxor tua. ambulavistis, σύ και ή γυνή σον έπερι-
πατήσατε. Haec neqve ego neqve tu fecimus (Τερ. Ανδρ. 1, 1,
23)" ταϋτα οΰτε εγώ ουτε σύ έπφάζαμεν.

Σημ. Ενίοτε το ρήμ,α συμφωνεί μέ τό προςεχέστερον ύποκείμενον,
όταν υπάρχη άντίθεσις, ή όταν δύο υποκείμενα συνδέωνται διά τοΰ
et—et. Ego sententiam, tu verba defendis* έγώ μέν την εν-
rotar, σϊ» Ji rdc Λέξεις υπερασπίζεσαι. Et ego et Gicero meus
flagitabit (Κικ. έπιστ. πρός Αττ. 4, 17)" και εγώ καί ό έμός Κι-
κέρων θέίει σε παρακαλέσει. Τότε δέ συμ.φωνεϊ μέ τό πρώτον ύπο-
κείμενον, δτε το,pήμα κείται ευθύς μετ' αυτό, τά δέ λοιπά υπο-
κείμενα έπονται' Et ego boc video et vos et ille? καί, έγώ
βΛέπω τοΰτο καϊ ύμεϊς xal εκείνος. (2)

(ί) Περί των άντιστίχων τούτοις Ιν τή ελληνική συντάξει βλ. Άσωπίου μι-
κρόν συντακτικον άπο σελ. 2—13. Ορός -πλείονα δ' εδκολίαν προςΟέτομεν |ν-
ταϋθα παράλληλα χωρία τής ελληνικής γλώσσης.

S. 91. σημ. Πονηρόν ό συκοφάντης αεί (Δημ. 18, 242). Άσθενέστερον
γυνή &νδρος (Ολατ. Πολιτ. ο, 455). Οί τοιούτοι άνθρωποι χρησιμώτερον νομί-
ζουσι χρήματα ^ αδελφούς (Εεν. Άπομν. 2, 3, 1).

(2) §· 92. Ού χρώμεφα τούτοις Ιγώ καί δ άδελφός (Πλ. ΕύΟυδ. 273). Καί
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§. 93. ά. Το εις δύο η πλείω υποκείμενα ένικού γ' προσώπου άπο-
διδόμενον κοινόν κατηγορούμενον Εκφέρεται 1) εις πληθυντικόν α-
ριθμόν συνήθως, 6'ταν καί τά δύο υποκείμενα ήναι πρόσωπα. C a-
stor et Poiiux ex eqvis pugnare visi sunt (Κικ. περί
φύσ. θεών 2, 2)' ό Κάστωρ και ό ΠοΛυδεύχης acp ϊττπων μαχόμε-
νοι ειράνησαν' η δταν τό μεν ηναι πρόσωπον, τό δε πράγμα" Sy-
pliax regnumqve ejus in potestate Romanorum erant
(Λιβ. 28, 18)' ο Σύφαζ xal ή βασι.Ιεία αυτόν την αρχήν τών
'Ρωμαίων η σαν. 2) Είς ένικόν δέ-, δταν πάντα έ κ λα μ βά ν ω ντα ι ώς
£ν δλον" Senatus populusqve Romanus intelligit (Κικ. προς
τους Οικ. 5, 8}' ή Γερουσία xal ό τών 'Ρωμαίων δήμος γινώσχει.
Η δευτέρα αύτη σύνταξις είναι συνήθης τότε μάλιστα, δτε τά υπο-
κείμενα είναι πράγματα η εννοιαι μή αντίθετοι αλλά συγγενείς'
Religio et fides anteponi debet amiciticB (Κικ. περί καθ. 3, 10)"
?) θρησκεία καί ή τιίστις πρέπει νά προτιμώνται της φιΑίας. Divi-
lias gloria, imperium potentia seqvebatur (Σαλλ.Κατ. 12)" ή μεν
όόζα τον πΛοντον, ή δέ ίσχυς την άρχην παρηχοΛούθει. Ενθα δμως
πρόσωπα καί πράγματα αντιτίθενται ώς διάφορα, τό κατηγορούμε^
νον εκφέρεται εις πληθυντικόν αριθμόν' Jus et injuria natura di-
judicaniur (Κικ. Νομ. 1, 16)' ro δίχαιον χαϊ ή αδικία φύσει
διακρίνονται. (1)

Σημ. Τό εις πλείω πρόσωπα άποδιδόμενον κατηγορούμενον Ικφέ-
ρεται ενίοτε εις ένικόν άριθμ.όν, συμφωνούν μέ τό πλησιέστερον κατ*
αριθμόν καί γένος. Orgetorigis filia et unus e filiis captus
est (Κ,αισ. Γαλλ. πολ. 1, 26)" ή τοϋ Όργετόριγος θυγάτηρ και
είς τών υιών ήχμαΛωτίσθησαν' μάλιστα δέ όταν τό ρήμα προηγή-

σύ καί ο? αδελφοί 7Γαρήστε. Ταΰ-α καί σό καί πάντες οί τότε παρόντες ίσασιν.
Σύ τε "Ελλην ε! καί ύμεϊς (Ξεν. Άν. i, 16).

(4) §. 93. ά. Καί ή γυνή καί 6 άνήρ αγαθοί είσιν (Πλ. Μενε|. 73). "Ανδρες
καί γυναίκες έστηκότε^. Γυναίκες καί παιδία καθήμεναι. Ίσως άναβήσεται καί
ουνερίΐ -Π) βουλ-/} Φίλιππος καί Άντιγένης (Δημ. 22, 338) "Έκεν ο Θερσα-
γ&ρας καί ό Έξήκεστος είς Λέσβον καί ώ<ουν |κ?ϊ (Δημ. 23, 143). "Ερχονται
άπό τών ο'ιλοι τελών Άρακός τε καί Νίυάτης καί Αντισθένης. -
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τα ι' Dixit hoc apud vos Zosippus et Ismenias (Κικ. κ. Βέόρ. 4,

42)' είπε τοΰτο παρ ύμϊν ο Ζώσιππος χαι ό Iσμηνίας.

β'. Οταν δέ τά υποκείμενα ήναι μέν τρίτου προσώπου,αλλά τό μέν
ενικού τό δέ πληθυντικού αριθμού, τό δέ κατηγορούμενον κήται πλη-
σιέστερον ε:ς τό του ενικού αριθμού υποκείμ,ενον, τότε τό. ρήμα είναι
ενικού αριθμού, έάν τό υποκείμενο ν τούτο έκφέρηται μετ' έμφάσεως
ή ένοήται καθ' εαυτό, άλλως δέ πληθυντικού. Hoc mihi et Peripa-
tetici et vetusAcademia concedit (Κικ. Ακαδ. 2, 35)·
τοΰτο χαϊ oi Περιπατητικοί xal η αρχαία Ακαδημία μοί συγχωρεί.
Consulem prodigia atqve eoruin procuralio Romae tenuerunt
(Αιβ. 32, 9/ τόν ύπατο ν κατέσχον έν Ρώμη τά σημεία χαϊ ή τού-
των επιμέλεια.

Σημ. Τό κατηγορούμενον συμφωνεί ποτέ μέν κατ' άριθμόν μέ το
πλησιέστερον υποκείμενον, ποτέ δέ εκφέρεται είς πληθυντικόν αριθ-
μόν, δταν τό έν τών υποκειμένων συνδέηται μετά τού ετέρου διά
τού διαζευκτικού aut· Probarem hoc si Socrates aut Anlisthe-
nes dicere t (Κικ. Τουσκ. 5,9)' ηθε.Ιον εγκρίνει τοΰτο, έάν ελε-
γεν ό Σωκράτης η ό Αντισθένης. Nod, si qvid Socrates aut Ari-
stippus cootra consvetudinem civilem fecerunt, idem eete-
ris licet (Κικ. περί καθ. 1, 41)' όέν συγχωρείται καί είς τους
Λοιπούς, έάν τι παρά τό χοινόν εθος ό Σωκράτης η ό Αρίστιππος
έπραξαν. Οταν δμως καί τά δύο συνάπτωνται διά τών aut—aut,
vel—vel, neqve—neqve, τότε συμφωνεί τό κατηγορούμενον άεί-
ποτε σχεδόν μέ τό πλησιέστερον (βλ. Δ. Γ. §. 213 β' σ.\ έκτος έάν
ήναι ταύτα διαφόρου προσώπου, επειδή τότε έκφέρεται αυτό εις
πληθυντικόν άριθμόν κατά τόν 92. (1)

94. Οταν τά υποκείμενα ήναι διαφόρου γένους, τό δέ κατηγο-
ρούμενον ήναι ενικού αριθμού κατά τόν §. 93 ά. 2, τότε τό έπίθε-
τον ή ή μετοχή τούτου συμφωνεί κατά γένος μέ τό πλησιέστερον
ύποκείμ,ενον' Animus et consilium et sententia civilatispo-

(\) §. 93 6'. 'Αθήνησι καί οί πένητες καί ό δήμιος πλε'ον εχει τών γενναίων
καί των πλουσίων (Ξεν, 'Α6. πολ. 1, 2). Πόλεμος καί στάσις ολέθρια τοϊϊς πό-
λεσίν Ιστιν. Καί νόμος καί ψ6&ος ίκοινός έρωτα κωλυειν. Δικανική τε καί Ια-
τρική σεμνύνονται. -
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sita est in legibus (Κικ. υπέρ Κλουεντ. 53)' <5 τής πόλεως νους
και ?( βουλή χαϊ γνώμη κείται έν τοις νόμοις. Οταν δέ τό κατη-
γορούμενον ήναι πληθυντικού αριθμού, τότε τό έπίθετον αύτου είναι
αρσενικού μέν γένους, εάν τά υποκείμενα ήναι έμψυχα' Uxof mea
et filius m ο r t u i sunt, ή γυνή και ό παις μου έτελεύτησαν'
ουδετέρου δέ, όταν ταύτα ήναι πράγματα ή ίδέαΐ απλώς. Secun-
dae res, imperia, honores, victoriae fortuita sant (Κικ.
περί καθ. 2, 6)' τυχαία ι είναι και ευτυχίαι και άρχαι και τιμαί
και νίκαι. Ενίοτε όμως συμφωνεί τό έπίθετον κατά γένος μέ τό
πλησιέστερον ύποκείμενον' Brachia modo atqve humeri liberi
ab aqva erant (Καίσ. Γ. πόλ. 8, 56)' ot βραχίονες μόνον και οέ
ώμοι ι)σαν ελεύθεροι (έκτος τον) νδατος.

Σημ. Εις αρσενικού γένους έμψυχον ύποκείμενον μεθ' ετέρου άψυ-
χου συνημμένον επιφέρεται τό έπίθετον τοΰ κατηγορουμένου ή είς
άρσενικόν γένος' Rex regiaqve classis profecti (Αίβ. 21,50)"
ό βασιλεύς και ό βασιλικός στόλος άπήλθον' ή είς ούδέτερον" Ro-
mani regern regnumqve Macedoniae sua futura sciunt(Ai^
40, 10)" οι 'Ρωμαίοι γινώσκονσιν, ότι ό βασιλεύς και ή βασιλεία
τής Μακεδονίας θέλουσι γείνει ϊδια αυτών. Εις ούδέτερον πληθύν-
τικόν έτι γένος εκφέρεται πολλάκις τό κατηγορούμενον υποκειμένων
τοΰ αύτοϋ μεν γένους, άψύχων όμως. Ira et avaritia imperio po-
tentiora erant (Λιβ. 37, 32)" ή οργή καϊ ή φιλαργυρία -ήσαν
ισχυρότερα τής άρχής.

Σημ.. β'. Και επίθετα μ,όνα, εις δύο ή πλείω υποκείμενα αναφερό-
μενα, συμφωνοΰσι μέ τό πλησιέστερον συνήθως. Omnes agri et ma-
ria. Agri et maria omnia. Caesaris omni et gratia et Opi-
bus sic fruor nt meis (Κικ.πρός τους Οίκ. 1, 9). Αλλάς τινάς συν-
τάξεις βλ. έν τή Δ. Γ. §. 214 κ. έ.

§. 95. Ενίοτε συμ,φωνεΐ τό -κατηγορούμενον μάλλον προς τό φυ-
σικόν γένος και την ποιότητα τοΰ υποκειμένου ή προς τον γραμμα-
τικόν αύτοΰ τύπον (ήτοι προς τό νοούμενον ουχί δέ προς τό λεγό-
μενον), εις τάς έξης περιπτώσεις. (I)

{1)95. 1) 'Αθηναίων τό πλή6ο< "Ιππβρχον ο'ιο ν τ α ι 'Αρμοδίου
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1) Ονόματα περιληπτικά καί έμψυχα όντα σημαίνοντα(οίον, paFS,
μέρος, VIS, δύναμις, iuultitudo, πΛήθος), δέχονται ένίοτε τό κα-
τηγορούμενον κατά πληθ. αριθμόν, άν /.αί αυτά ήναι ενικού αριθμού.
Ρ a r s perexigua duce amisso Romam inermes d e 1 a t i
S u π t (Αιβ. 2, 14)' Λίαν μικρόν μέρος κατήΛθε μετά τόν θάνατον
τοϋ στρατηγού άοτίΛον είς Ρώμην. Ωςαύτως συντάσσονται καί τά
pars—pars, τινές μέν—τινές δέ, uterqve, έκάτερος, optimus qvis-
qve, πας άριστος.

Σημ. Ουσιαστικά όμως περιληπτικά τακτικόν τι όλον σημ.αίνοντα
(ώς exercitus, στρατός, classis, στόΛος κττ.) σπανίως καί έξ αμε-
λείας ρ,όνον περί τήν έκφρασιν δέχονται τό κατηγορούμενον είς πλη-
θυντικόν αριθμόν. Cetera cl as s is, praeioria nave amissa, qvan-
tum qvaeqve remis valuit, fugerunt (Αίβ. 31, 26)· υ Λοιπός
ατό Λος μετά τήν άχώΛειαν τής στρατηγικής νηός εφυγε κατά δύ-
ναμιν κωπηΛατών.

2) Τά διά θηλυκών ή ουδετέρων ουσιαστικών είκονικώς δηλούμ,ε-
να άρσενικά πρόσωπα δέχονται τό κατηγορούμενον κατά τό φυσικόν
αυτών (άρσενικόν) γένος. Capita conjurationis virgis caesi ac
securibus percusi sunt (Αιβ. 10, 1)' οί τής συνωμοσίας αρ-
χηγοί έμαστιγώθησαν καί έτιεΛεκίσθησαν.

3) "ύποκείμενον ενικού αριθμού, συνημμένον μεθ' έτερων προσώ-
πων διά τής cum, δέχεται συνήθως τό κατηγορούμενον είς πληθ.
άριθμόν. Ipse dux cum aliqvod principibus capiuntur (Αιβ.
21, 60)* αυτός ό στρατηγός μετά τίνων ηγεμόνων συ λλ αμ 6 άνετα ι.
Οταν όμως τά ουτω συνδεόμενα υποκείμενα ήναι διαφόρου γένους,
τηρείται ό κανών τού 94. Πρβ. Α. Γ. 215.

96. Οταν τό κατηγορούμενον ήναι σύνθετον έκ τοϋ sum καί

καί Άριστογείτονος τύραννον όντα άποθανεΐν (θουκ. Ί, 20). Τό στράτευμα
επορίζετο σιτον, ό'πως έδύνατο, εκ τών υποζυγίων, κόπτοντες τάς βοΰς και όνους
(Ξεν. *Αν. 2, Ί, 6).

2) "Εοοςε τοις Λακεδαιμονίους, τά τε'λη καταβάντας εις το στρατόπεοον βου-
λεύειν (Θουκ. 4, Ίο)- Αλκιοιάοης Ιώρκ τήν πόλιν έϊυτφ εύνουν ούσαν καί
στραττ,γον αυτόν εΐρηαενους (3ev. 'Ελλ. 4, 42).

3) Δημο^ί'ης μϊτ* τών συστρατηγών σπενοοντα; Μϊντιν£υσι(Θουκ. 3, 109).



ΚΕΦ. Α. ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΣ. §. 95—99. 143
ουσιαστικού, το μέν ρημα συμφωνεί κατ' αριθμόν, τό δέ έπίθετον
κατά γένος μέ τό ούσιαστικόν, έάν έπηται αμέσως μετά τούτο. Hoc
crimen nullum est, nisi honos ignominia putan d a
e S t (Κικ. υπέρ Βαλβ. 3)* ούδ όλως έγκλημα είναι τοϋτο, έκτος αν
πρέπη νά νομίζηται ή τιμή ατιμία. Πρβ. Δ. Γ. §. 216. (1)

§. 97. 0τε είς τό υποκείμενον προςτίθεται προσδιορισμός τις
κατά διάφορον γένος και άριθμόν, τό κατηγορούμενον συμφωνεί προς
τό υποκείμενον, ουχί δέ πρός τόν προσδιορισμόν τούτου. Τ ullia,
deliciae nostrae, munusculum tum flagitat (Κικ.προς Αττ.
1, 8) Τνλλία, τό ή μετ ε ρ ov έντρνφημα, αιτεί τ ό σον δώρον.

Σημ. Μόνον ότε εΓς ονόματα πόλεων πλ.ηθ. αριθμού προςτίθεται
τό ούσιαστικόν oppidum, urbs, civitas, συμφωνεί τό κατηγορού-
μενον μέ τούτο. Corioli oppidum captum est (Αιβ. 2, 33)' Ko-
ρίολοι ή πόλις έάλω. Αλλάς τινάς συντάξεις τούτων βλ. έν τή Δ.

Γ. 217. σ.

Περί απρόσωπων προτάσεων καί περί τον Υποκειμένου αυτών.

% 98. Απρόσωπος π ρότασις, δι' ής σημαίνεται άπλώς πραξις ή
κατάστασις άνευ αναφοράς αυτής ώς κατηγορουμένου εις τι όνομα
ώς υποκείμ,ενον, σχηματίζεται έν τή λατινική 1) διά τών έν 64
απρόσωπων ρημάτων" 2) δι' ετέρων τινών, τά όποια εν τινι σημα-
σία είναι απρόσωπα, έν άλλη δέ προσωπικά" οία τά accidit, everiit,
contingit, συμβαίνει, constat, ομολογείται, apparet, δήλόν έστι,
(τ'άλλα βλ. έν τή Δ. Γ. §. 218 β')* 3) διά τού παθητικού τών άμε-
ταβάτων ρημάτων (καί τίνων μεταβατικών, τά οποία εν τινι σημασία
είναι άμετάβατα), δι' ών σημαίνεται άπλώς ότι υπάρχει ή γίνεται τι
χωρίς νά όρίζηται τό υποκείμενον.. Hie bene dOvmiUiY^καλώς κοιμά-
ται τις ένταϋ<9α. Nunc est bibendum, νυν καινός τοΰ πίνειν"
Dubitari de fide tua audio, ακούω ότι άμφιΰάλλουσι περί τής
σης πίστεως' 4) διά τού ρήματος est μετά ουδετέρου έπιθέτου. Tur-

(*) 96. Τό χωρίον τούτο πρότερον εννέα όδοί Ικαλοοντο (θουκ. 4, 109),
Ούτοι άλλος αλλ α λέγει (Ειν. Άν. 2, 1, 15).
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pe est, divitias praeferri virtuti, αίσχρόν να προτιμώνται τά

πΛούτη της αρετής. (1)

2ημ. ά. Τών κατάστασιν της ατμοσφαίρας δηλούντων ρημάτων,ώς
tonat, βροντά fulgurat, fulminat, άστράπτει, εννοείται ώς ύπο-
κείμενον ό θεός Juppiter, όςτις νομίζεται ώς αίτιος της ενεργείας
τών ρημάτων τούτων. Τά δε libet, αρέσκει, licet, συγχωρείται^
piget, δυσχεραίνω, pudet, αίσχύνομαι, poemitet, μεταμέΛει, tae -
det, αηδιάζω, καί άλλα απρόσωπα, έχουσιν ενίοτε ώς υποκείμενον
άντωνυμίαν ουδετέρου γένους. Non qvod qvisqve potest, ei licet
(Κικ. Φιλιπ. 13, 6)" (iir συγχωρείται έκάστω νά πράξ?ι δ,τι δύ-
ναται άλλοτε πτώσίν τινα μόνον η άπαρέμφατον, η ολόκληρον ά-
παρεμφατικήν πρότασιν. (2)

Σημ. β'. Απρόσωπος πρότασις σχηματίζεται ενίοτε καί διά του
Υ προσώπου τών προσωπικών ρημάτων possum, soleo, coepi, de-
sino (ώς coeptum est, desitum est, έγενετο άρχη, παϋσις) καί
διά του π αθητικοϋ απαρεμφάτου* S ο 1 e t Dionysium, qvum ali-
qvid furiose fecit, pcenitere (Κικ. Αττ. S, 5)' συνειθίζει νά μετα-
μεΛήται ό Λιονύσιος, δταν πράσστ} τι μανιωδώς. Potest dubitari,
δυνατόν αμφιβάΛΛειν. Desitum est turbari, ε π αν σεν ή ταραχή.
Αλλα τινά βλ. έν τη Δ. Γ. §. 218.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΩΝ ΠΤΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ.

§. 99. Αι πτώσεις σημαίνουσι τάς διαφόρους σχέσεις τών ονομά-
των προς τά λοιπά της προτάσεως μέρη. Καί κατ' ονομαστικήν μ,έν
εκφέρεται τό υποκείμενον καί τό κατηγορούμενον, κατ' αιτιατικήν δέ
τό άντικείμενον τών μεταβατικών ρημάτων* τών δέ λοιπών -τΐτώ-

(<) § 98. 3) Ουκ αλλω; αύτοΐς πεπόνηται (Πλατ. Φαιδ. 232). Επειδή
πιιρεσκευαστο τοις Κορινθίοις, άνήγοντο ώς ίκΧ ναυμαχίαν (Θουκ. 1, 48). Βά-
σιμα ην, άβατα ην (Ξεν. Άν. 3, 4, 49). Ευ Ιπίϋετον ην ένταϋθα (Sev. Άν.
3, 4, 20). Εί'ρη-αι. Δέδοκται. Εύ I

/ει. "Ετοιμά Ιστιν* γίγνεται (Θουκ» 2, 3).

(2) §. 98. σημ. ά. Ό θεός ΰει (Ήροδ. 2, 43)· Ισεισεν έ θεός, Ζευ< βροντή
(2εν. Έλλ. 4, 7, 4).
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σε ω ν εκάστη, πλην τής κλητικής, δήλο; προσώπου ή πράγματος
σχέσιν προς τινα ενέργειαν ή προς έτερον πρόσοίπον ή πρ£γμα, ουχί
δε το άμεσον άντικείμενον, διότι τοϋτο σημαίνει ή αιτιατική. Η
δοτική και αφαιρετική έσήμαινον τό κατ'άρχάς τοπικάς σχέσεις προ-
σώπου ή πράγματος προς τινα ενέργειαν" ή μέν δοτική τήν άναφο-
ράν ή διεύθυνσιν τής ενεργείας πρός τι ή τήν έκτασίν αυτής παρά
τι διάφορον, ή δε ά<ραιρετική τήν έκτέλεσιν της αυτής επι τίνος η
εν τινι έτέρω* είτα δέ και τήν έκ τίνος τόπου αρχήν ή πηγήν
τής ενεργείας. Μετά ταύτα δέ ήσαν αί πτώσεις αύται έν χρήσει και
επί άλλων σχέσεων, έν αίς εύρεν ή φαντασία ομοιότητα πρός τάς
τοπικάς σχέσεις. Η δευτέρα αυτη τών πτώσεων χρήσις έθεωρήθη εφε-
ξής ώς κυρία, αί δέ αληθώς τοπικά! σχέσεις έσημαίνοντο τότε άκρι-
βέστερον διά προθέσειον συνημμένων μετά μιας τών πτώσεων τού-
των, τής αφαιρετικής και αιτιατικής. Πρβ. Δ. Γ. §. 222 σημ. και
240 μετά τής σημ.

§. 100. Ονόματα τήν αύτήν σχέσιν δηλούντα εκφέρονται κατά
την αύτήν πτώσιν" οίον,

1) Η λέξις, ήτις δέχεται προσδιορισμόν τινα, και ο προσδιορισμός
ούτος. Hic liber est Titi, fratris tui, τό βιβλίο ν τοϋτο είναι Τί-
του.7 ζοϋ σον αδελφού.

2) Τό όλον και τά μέρη είς α. αυτό διαιρείται, αί διά συνδέσμων
συνδεόμεναι λέξεις και αί άντιτιθέμεναι. Gajus laudis, Titus lu-
cri cupidus est, ό μέν Γάϊος επιθυμεί επαινον, ό δέ Τίτος κέρδος.

3) Η τής ερωτήσεως'και ή τής άποκρίσεως λέξις, όταν έχωσι τό
αύτό ρήμα. Cnjus haec domus est ? Titi et Gaji, fratrum meo-
rum. Τίνος είναι ή οικία αντη; Τίτον και Γαί'ου, τών έμών α-
δελφών. Βλ. πλείω έν τή Δ. Γ. §. 219'.

§. 101. Η παράθεσις (appositio), ή ό.έ πιφερομενος εις τι ούσια-
στικόν προσδιορισμ,ός, διορίζει (μάλιστα τοϋ υποκειμένου ή του κατ*
αίτιατικήν έκφερομένου αντικειμένου) πολλάκις όχι τήν ποιότητα
άλλά τήν κατάστασιν, έν ή ευρίσκεται αύτό διαρκούσης τινός πρά-
ξεως, ή τήν ιδιότητα ή ν έχει έν τούτφ τω χρόνω. Cicero, prae-
tor , legem Maniliam svasit, consul, conjurationem Cati-
linae oppressit" ό Κικέρων, στρατηγός μεν ων, η έπι τής στρα-

12
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τηγίας τον, συνηγόρησεν υπέρ τοϋ ΜανιΛείου νόμου, ύπατος δέ,
περιέστειΛε τήν τοϋ ΚατιΛίνα σννωμοσίαν. Hic liber mihi puero
valde placuit, ή βίβΛος αυτη Λίαν ήρεσέ μοι παίδι δντι (1).

Σημ. Ιδιότητας τοιαύτας, οποίας ημείς σημαίνομ,εν συνήθως δι*
απλής ονομαστικής παραθετικώς, ώς συνε.Ιήψθη κακούργος, κ Λε-
πτή ς, οί Αατΐνοι έκφέρουσι προτάσσοντες πρό αυτών τά μόρια tam-
qvam, ώς, qvasi, ώσάν, Uti, ώςπερ' τήν δε ομοιότητα δηλοΰσι διά
τών μορίων sic—ut, tamqvam· οίον, Sic eos tractat, ut fures,
ουτω μεταχειρίζεται αυτούς, ωςπερ κΛέπτας. Βλ.Α.Γ.§. 220 (2).

Περί τής 'Ονομαστικής.

102. Η δνομαστική χρησιμεύει ώς ύποκείμενον τής προτά-
τάσεως, ή ώς κατηγορούμενον όταν συνάπτηται μετά τών ρημάτων
sum, ειμί, fio, γίνομαι, evado, αποβαίνω, αναδείκννμαι, maneo,
μένω' μετά τών παθητικών δέ ρημάτων, τών καλεϊν, άναδεικνύειν,
νομίζειν, σημαινόντων, συντασσομένη, δηλοΐ ο,τι τις καλείται, ανα-
δεικνύεται, νομίζεται. Caesar fuit magnus imperator, ό Καίσαρ
ητο μέγας στρατηγός. Τ. Albucius perfectus Epicureus evasit
(Κικ. Βρουτ. 35)* Τίτος ό ΑΛΰονκιος άνε<ράγη τέΛειος'Επικούρειος.
Numa creatus est rex, ύ Νονμάς ανεδείχθη βασι.Ιενς. Πρβ. Δ,
Γ. §, 221 (3).

Περί τής Γενικής.

§. 103. Κατά γενικήν πτώσιν εκφέρεται τό πρόσωπον ή πράγ-
μα, δπερ έχει, ή είς 8 υπάρχει ή ανήκει τι έν σχέσει συγγενείας,
κτήσεως, καταγωγής, ή ώς έργον, ή ίδιότης αύτοΰ' Filius Cicero-

(1) Οί "Ελληνες προςθέτουσι μετοχή ν είς τοιούτους προς διορισμούς κατά
παράθεσιν Ιπιφερομένου?. Ταΰτα εμαθον ετι πα7ς ών. Άπεδήμουν τριήραρχων.
Έπί τοιήνδε οιίσαν Σικελίαν οί 'Αθηναίοι στρατεύειν ώρμηντο (Θουκ. 6, 6).
Μεγαρεΰσιν, όμέροις ούσιν, ήπείλουν (Ίσοκ. Φιλ. 53).

(2) 'Εν άνδράαιν ούτως άνοήτοις, ώςπερ οί παίδες (Πλ. Γοργ. 464). Πλείω
περί τοιούτων προς διορισμών έν τή έλληνική γλώσσίβ βλ. Άσωπ. μ. συντακτ.
Κεφ. Γ'.

(3) Κΰρος στρατηγός απεδείχθη. Γωβρύας ψευδής φαίνεται (Ξ. Κ. Π. 5,
2, ί), Ό αδιλφός μου ζημία μάλλον ή ωφέλεια έστιν (Ξ. Δημ. 2, 3, 4).
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nis, νιος Κικέρωνος. Horti Caesaris, κήποι Καίσαρος. Tabula Α-
pellis, είκών τοϋ Απελλοϋ, γραφεΐσα ύπ' αύτοϋ. Consvetudo ηο-
stri temporis, εθος των ημετέρων χρόνων.

Σημ. ά. Η γενική αύτη καλείται, γενική κτητική (genitivus
possessivns). Σημαίνει δέ αύτη και το ενεργούν πρόσωπον ή τό
πάσχον τό ύπό τοϋ μετ' αυτής συνημμένου ούσιαστικοϋ δηλούμενον,
ώς injuriae Praetoris, αϊ τοϋ Πραίτοορος είς άλλους άδικίαι (active)*
injuriae civium, ας οί πολιται ύπεφερον (passive). Τό δέ κατ'αύτήν
έκωερόμενον σημαίνεται ενίοτε και δι' επιθέτου" ώς bellum servTle
=bellum servorum, δουλικός ή τών δούλων πόλεμος. Βλ. Δ. Γ.
§ 300 β' σ. γ'. ■

Σημ. β'. Ενίοτε παραλείπεται ή λέξις είς ή ν αναφέρεται ή γενική
αυτη, και μάλιστα ή aedes ή templum προ τής γενικής του ονόματος
τών θεών, τηοουμένης μόνον τής είς αύτήν ανηκούσης προθέσεως.
Ventam est ad Vestae, ήλθομεν είς τής ΓΕστίας, τουτέστι τον
ναόν, κατά τά Ελληνικά, είς διδασκάλου, έν "Αδου (1).

Σημ. γ'. Η γυνή και ή θυγάτηρ τινός σημαίνονται ενίοτε τιθεμέ-
νων τών κυρίων όνομ,άτων τούτων προ τοΰ κατά γενικήν έκφερομένου
ονόματος τοϋ ανδρός και τοϋ πατρός άνευ τών ουσιαστικών femilia»
filia. Verania Pisonis, ή τοϋ Πείσωνος γυνή. Tullia Ciceronis,
Τυλλία ή τοϋ Κικέρωνος θυγάτηρ* ώς επί τό πλείστον επί ξένων
όνομ-άτων σημαίνεται ούτοα και ό υιός* Hasdrubal Gisgonis (Αιβ.
25, 37), ό τοϋ Γίσγωνος, ουχί δέ ό τοϋ Αμίλκα. ήςαύτως και ό
δοϋλος.. Flaccus Claudii ό τοϋ ΚΛανδίου δοϋλος Φλάκχος. Πρβ.
και Δ. Γ. §. 280 (2).

§. 104. Η γενική κτητική συντασσομένη μετά τοϋ sum και fio,
δηλοΐ τον είς Sv ανήκει τι, μετά τοϋ facio τον ούτινος γίνεται τι
κτήμα, μετά τών puto, habeo, existimo τίνος νομίζεται τι κτή-

(1) Μανθάνειν Ιν κιθαριστοϋ (Πλ. Θεαιτ. 206). Τό Ιν 'Ασκληπιού υίωρ (Ξ.
'Απ. 3, 13, 3). Σωκράτης εφη ίέναα είς 'Αγάθωνος (Πλ. Συμπ. 474). Είςήλ-
θον οϊκαδε είς Ιμαυτοΰ (Πλ. Ίππ. Μείζ. 304). Έκ διδασκάλων άπβλλάτιεσθαι
(Πλ. Πρωτ. 32ο).

(2) Κλέων Κλεαι νέτου, και, ό Κλεαινέτου. Περί&κα ή Αλκάθου. Τήν Σμι-
κυθίωνος ούχ δρας Μελισιίχην ; (Άριστ, Έκκλ. 46).

12*
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μα. Τήν αυτήν σημασίαν εχει ή γενική και είς τάς φράσεις ταύτας'
Aliqvid est mei judicii, ανήκει είς τήν έμήν κρίσιν' Esse dicio-
nis Carthaginiensium (Αιβ. 30, 9), ανήκει είς τήν τών Καρχη-
δονίων αρχήν. Facere aliqvid sux dicionis, potestatis, arbi-
trii, vcp έ αυτόν ποιεΐσθαί το (1).

§. 105. Η μετά τοΰ ρήρ-ατος sum γενική κτητική έξαρταταε
πολλάκις άπο παραλειπομένου ούσιας-ικοΰ, res, πράγμα, proprium,
ίδιον, munus, officiurn, έργον, δπερ δμως ένίοτε προςτίθεται. Νοη
hujus temporis ista oratio est, δεν είναι του παρόντος καιροϋ ό
λόγος ούτος (τουτέστιν άρμόδιος, ίδιος). Cujusvis hominis est
errare, nullius, nisi insipientis, in errore perseverare (Κικ.
Φιλ. 12, 1 2), παντός τό άμαρτάνειν, ούδενός δε, εί μή άφρονος, τό
έν τή αμαρτία ή τή πλάνη έμμένειν. Πρβ. Α. Γ. 282 (2).

§. 106. Τά άπό μεταβατικών ρημάτων παραγόμενα ουσιαστικά
καί τινα άλλα δέχονται γενικήν, σημαίνουσαν τό άντικείμενον τής
ενεργείας, ή τό πρόσο>πον ή πράγμα είς δ άναφέρεται ή τών ουσια-
στικών έννοια. Jndagatio veri, ή τής αληθείας άνίχνευσις. Odium
hominum, τό τών ανθρώπων μίσος. Libertas dicendi, η τοΰ λέ-
γειν ελευθερία.

Σημ. Η γενική αύτη καλείται αντικειμενική (genitibus objecti-
VUs). Τό δέ κατά ταύτην έκφερόμενον είναι ή τό δεχόμενον τήν
διά τού ούσιαστικοΰ δηλουμένην ένέργειαν, ή τό ενεργούν αύτήν πρό-
σωπον* επειδή amor dei σημαίνει τήν πρός τόν θεόν άγάπην ημών
καί τήν τοΰ θεού πρός ημάς άγάπην. Η σειρά τοΰ λόγου όμως δρίζει
όποτέοως πρέπει νά έκληφθγί ή γενική αύτη. Προς αποφυγήν της άσα-
φείας ταύτης δέχονται τά φιλικήν ή έχθρικήν διάθεσιν σημαίνοντα
ονόματα άντί τής άπλής γενικής αίτιατικήν μετά τών προθέσεων 111,
erga, adversum. Odinm mulierum, τό τών γυναικών μίσος, καί

(1) Ού Κρέοντος προστάτου γεγράψομαι (Σοφ. Ο. Τ. 441). Έξην Σωκράτη
των Τριάκοντα γενέσθαι (Λυσ. 18, 5). Γράφε με τών ίππεύειν επιθυμούντων
(Ξ. ΚΠ.4, 3. 21). Οί Πέρσαι τήν Άσίαν έαυτών ποιούνται (S. Άγ. 1, 33).

(2) "Εστίν 'άρα δικαίου άνδρας βλάπτει ν ; (Πλ. Πολ. 1, 335). Ού παντός
ένδρόςέστιν έκλεξασθαι (Πλ. Γοογ. 500).
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σαφέστερον, Odium in kominum universum genus (Κικ. Τουσκ.

4, Η)' μίσος κατά σύμπαντος τοϋ ανθρωπίνου γένους (1).

Σημαίνει λοιπόν ή γενική αυτή δ,τι καί ή συντακτική αιτιατική
τών αυτών ρημάτων, αφ' ων παράγονται τά ονόματα, όνόμ,ατά τινα
δμως συντάσσονται γενικγ, άν καί τά ρήματα δεν δέχωνται ταύτην.
Βλ. Δ. Γ. §. 283 σ. γ (2).

§. 107. Η τό δλον, άφ' ου λαμβάνεται τι μέρος, σημαίνουσα γε-
νική συνάπτεται μετά άριθμητικών (άπολύτων και τακτικών) καί
ποσότητος έπιθέτων (ώς pauci, multi), άντωνυμιών, επιθέτων υπερ-
θετικών και συγκριτικών, σημασίαν ύπερθετικοϋ εχόντων. Magna
pars militum, μέγα μέρος στρατιωτών. Alter accusatorum, ό
ετερος τών κατηγόρων' llli Greecorum, εκείνοι τών 'ΕΧ,Ιήνων.
Fortissimus Graecorum (3).

Σημ. ά. Η γενική αύτη καλείται μεριστικη (partitivus). Αντ' αυ-
τής μεταχειρίζονται πολλάκις τήν περίφρασιν διά τών προθέσεοίν ex,
de, καί εις τινας φράσεις in, inter. Melior ex duobus. Aliqvis
de heredibus. Inter omnes unus excellit, είς μεταξύ πάντων
διαπρέπει (Κικ. Νομ.. 2, 11). Μεριστικόν ουσιαστικόν ομως δεν δέ-
χεται τοιαύτην περίφρασιν (ώς pars ex exercilu), άλλά μόνον
γενικήν (4).

Σημ. β\ Η λέξις uterqve συντάσσεται συνήθους μετά γενικής
τών άντωνυμιών (uterqve eorum, nostrum). Ευρηται όμως καί
μ.ετά ουσιαστικού ενίοτε, uterqve frater. Τό δέ επίρρημα partirn
δέχεται καί τάς δύο συντάξεις (partim eorum καί ex iis). Τά πο-
σότητος έπίθετα (πολλοί, ολίγοι, τινές), μή μέρος σημαίνοντα, άλλά

(Ί) "Ερως της γυναικός. Φόβος τών πολεμίων. Επιθυμία χρημάτων. Γραφή
φόνου. Είρήνη καί Ιλευθερία τών τοιούτων (Πλ. Πολ. 329).

(2) Έμμονη του κάκου (Πλ. Γοργ. 479). Εμμένει τφ κακω. Ή του πηλού
Ιρώτησις (ή περί του πηλοΰ. Πλ. Θεαιτ. 147).

(3) Τών γερόντων τις. Δέκα (πολλοί) τών στρατιωτών. Ό τέταρτος τών
παίδων. Μόνος πάντων φρονείς. 'Ορθότατα ανθρώπων λέγεις (Πλ. Θεαιτ. 195).
Οί παλαιότατοι τών Αθηναίων (Ξ. Άπ. 3, 5, 10).

(4) Άπό τριςχιλίων οπλιτών χίλιους άπώλεσεν (Θουκ. 2, 58). 'Εκ τριών
εν &ν έλοίμην (Σοφ. Τραχ. 734).
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' 1

το ολον ορίζοντα, ουδέποτε συντάσσονται μετά γενικής. Amici,qvos
(ούχί qvorum) multos habeo, οί φίλοι ους έχω πολλούς. Qvos
video esse nonnullos.ouc βλέπω ότι είναι τί>^ς(Κικ.ύ-έρΒαλβ.27).

Σημ. γ'. Τά ές αντωνυμιών τοπικά επιρρήματα, τά τον δρον
τής κινήσεως δηλούντα, δέχονται γενικήν τοΰ δλου, σημαίνουσαν τήν
δι'ής γίνεται ή κίνησις έκτασιν. Εο imseriarum venturus eram
(Σαλλ. Ιουγ. 40;* είς τοσούτον αθλιότατος εμελλον νά έλθω. Είς
τά αφ.τά επιρρήματα προςτίθεται ενίοτε πρός άκριβέστερον διοοισμόν
ή γενική loci. Ibidem loci res est, εν τω αντω τόπω (ή καταστά-
σει) μένουσι τά πράγματα. Αί δέ γενικά! locorum, terrarnm,
gentium έπιτείνουσι συνήθως έ'τι μάλλον τον λόγον. Ubinam gen,-
tium sumus? που γής έσμεν; Nusqvam gentiiim, ονδαμοϋ. Ποβ.
Δ. Γ. §. 2S4 (1).

§. 108. 1) Με γενικήν συντάσσονται και αί μέτρον, αριθμόν ή
ποσότητα σημαίνουσα', λέξεις, δηλοΰσαν τό είδος, τό μετρούμενον ή
άριθμούμενον πραγμα" (Γενική δ.οριστική τοΰ είδους ή γένους, g. ge-
neris). Mngaa vis argenli, μέγα πλήθος αργύρου. Yini tres am-
phorae, τρεις αμφορείς οίνου. Auri navis (Κικ. περί τελ. 4. 37),
πλοΐον χρυσού πλήρες- FJumina iactis (όβιδ.), ποταμοί γάλακτος,

2) II γενική αύτη έξαρταται άπό ονομαστικής ή αιτιατικής επι-
θέτουν ουδετέρου γένους και ποσότητος σημαντικών (ώς multum,
plunmum, uimius κττ.), ή άπό άντο^νυμίας δεικτικής, άναφοοικής,
αορίστου και άπό τοΰ nihil. Multum temporis, πολύ χρόνου, ni-
liil viriarn, ουδέν δυνάμεων. quimqvid habui militum misi, όσους
στρατιώτας ειχον, έπεμψα. Qvid tu hominis est? (Τερ. έαυτ. τιμ,
4, C, 7), ri άνθρωπος είσαι ; Ενίοτε όμως συντάσσονται τά τοιαΰτα
επίθετα και μέ άλλην πτώσιν* Tanlum sludium, τοσαύτη σπουδή"
qvod consilium rnihi dalis? τ'ι με συμβουλεύετε ;

(1) 0? 'Αθηναίοι εν τούτω παρασκευή? ήσαν (Θουκ. 2, 17). ΕΙς τούτο τίνες
ανοίζς εληλυΟασ.ν (Ίαοκ. π^ρϊ Είρ 31). Εις τούτο άμαθείας ήκω (Πλ. Άπολ.
25). οΐτΟζ, όπου γης εΤ (Πλ. Πολ. 3, 403). Πανταχού τής γης" ούδαμοΰ
γης. Οί «»ω τοΰ γένους .(Πλ. Ι>ομ. 878). Οι έγγύτατα γένους ( Ισοκ. 3, 64).
Βόρέω σοφίας. Πόρρω νυκτών. Πρωί τής ημέρας. Όψέ τής ωρας. Πηνίκα τής
ημέρας; ('Αρ. Όρθ. 4498;.
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Η μετά τών αντωνυμιών καί έπιθέτων τούτων γενική είναι πολ-
λάκις ή τών ουδετέρων έπιθέτων της β' κλίσεως αντί ούσιαστικών
τιθεμένων (Aliqvid pulchri, nihil boni), ούχί δε επιθέτων της γ
κλίσεως* επειδή ταύτα εκφέρονται κατά την αύτήν πτώσιν της άφ'
^ς εξαρτώνται λέξεως, ώς aliqvid memorabile.

3) Γενική συντάσσονται καί τά επιρρήματα satis, άλις, abuilde,
άφθόνως, affatim, άδην, nimis, λίαν, parum, ολίγον* Salis copi-
arum habes, άΛις δυνάιιεων έχεις. Parum prudentiae, όΜγην
φρόνησιν. Πρβ. Δ. Γ. §. 285 (1).

§. 109. Καί ουσιαστικά, γενικήν η αόριστον εννοιαν σημαίνοντα,
συντάσσονται μέ γενικήν όρίζουσαν ή μερικεύουσαν την εννοιαν αύ-
τών (genitivus definitivus)* Vox voluptatis. Nomen regis. Ar-
bor fici, cϊένδρον συκής. Ούτω προςτίθεται συχνάκις ή τών γερουν-
δίων γενική* Consvetudo contra deos disputandi, έ'θος κατά θεών
διαΛέγεσθαι. Αλλάς τινάς τοιαύτας συντάξεις βλ. έν τή Δ. Γ.

§. 285.

110. Η είς ούσιαστικόν, προςτιθεμένη γενική έτερου ουσια-
στικού μ.ετά έπιθέτου (μετοχής καί άντωνυμ,ίας) προςδιορίζει την
ούσίαν, ιδιότητα, μέγεθος, ή έν γένει ποιότητά τινα του ουσια-
στικού* διό καλείται αύτη γενική της ποιότητος (geilitivus qvali-
tatis). Juvenis mitis ingenii, νέος ήπιου πνεύματος η χαρακ-
τήρος. Hospes multi cibi (Κικ. προς του; Οίκ. 9, 26), φίΛος
ποΛΛοΰ σίτου (ήτοι παλαιός καί πιστός). Exilium decem anno-
rum, δεκαετής εξορία. Hoc uon est tanti laboris, τοϋτο δεν εί-
ναι τοσούτου πόνου άξιον.

Σημ. ά. Και ή άφαιρετική χρησιμεύει προς δήλωσιν της ποιότη-
τος* αλλ'ή μεν γενική σημαίνει μάλλον τό είδος και την φύσιν ή
γενικήν τοϋ υποκειμένου ιδιότητα, ή δέ άφαιρετική μερικήν ιδιότητα

(1) §. <08— 9. Πλήθος άνθρώπων ου σμικρόν* βοών αγέλη' οίνου δέκα αμφο-
ρείς' μέδιμνος σίτου. Τριακόσια τάλαντα φόρου (Θουκ. 2, 43). Έπί πλείστον
ανθρώπων (Θουκ. 4 4 4). "Αλις τούτων. Πώς έχεις δόξης του τοιοϋοε πέρι (Πλ.

5 456). Ώς είχε τάχους ε'καστος. Ίκανώς επιστήμης ε;ει (Πλ. 62).

Συμμέτρως λεπτότητος καί τάχους εχ«*ν (Πλ, Τιμ. 85). Το πολύ της θλίψεως.
Τό πλείστον τ5|ς χώρας.
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μόνον ή τινα περιστατικά αύτοΰ. Thyum, hominem maximi cOr-

poris terribiliqve facie, longo capillo promissaqve barba. Tbr

Θύον, άνθρωπον μεγίστου σώματος, μέ φοβεράν o^rtv (ή φοβερόν
τήν όψιν), μέ μακράν κόμην καί καθ ειμένον πώγωνα. Ενταΰθα ή
μέν γενική άφορα γενικήν ιδιότητα όλου τοΰ σώμ,ατος, αί δέ άφαι-
ρετικαί μερικήν. Πολλαχοΰ ομως δεν ύπάρχει διαφορά τών δυο τού-
των πτώσεων ή μικρά μόνον. Neqve monere te audeo, praestanti
prudentia virum, neqve confirmare, maximi animi hominem
(Κ·.κ. πρός τους Οίκ. 4, 8). Οϋτε νά συμβουλεύσω σε τολμώ, άν-
δρα.έξόχον συνέσεως, οϋτε νά ενθαρρύνω σε, μεγίστου νοός (ή
ψυχής) άνθρωπον. Πλείω περί τούτου όρα έν τή Α. Γ. 287.

Σημ. β'. ί*2ς άκλιτα έπίθετα ποιότητος σημαντικά είναι έν χρήσει
καί αί σύνθετοι φράσεις τοΰ modi μετ' αντωνυμίας' hujusmodi
ejusmodi, illiusmodi, ejusdemmodi, cujusmodi κλπ.

111. Καί έπίθετα ρηματικά καί τινα άλλα δέχονται γενικήν,
οϊαν καί τά άπό ρημ.άτων ούσιαστικά (§. 106), τόπον έπέχουσαν
τοΰ άντικειμένου τών ρημάτων, άφ' ών τά επίθετα, παράγονται, διό
καί γενική αντικειμενική ύπό τών νεωτέρων λέγεται (genitivUS
objectivus). Τοιαύτην γενικήν δέχονται*

1) ΑΙ έπιθετικήν μόνον σημασίαν εχουσαι ένεργητικαί μ,ετοχαΐ
ένεστώτος χρόνου καί τά είς ax λήγοντα επίθετα' amans (aman-
tior, amantissimus) patriae, φιλόπατρις, lempus edax rerura,
πανδαμάτωρ χρόνος.

2) Τά έφεσιν, γνώσιν, πέΐραν καί τό εναντίον τούτων σημαίνον-
νοντα. Cupidus gioriae, επιθυμητής δόξης, φιλόδοξος, peritus
belli, έμπειρος πολέμου, έμπειροπόλεμος, memor beneficii, μνή-
μων τής εύεργεσίας, ευγνώμων. Jurisconsultus (καί jurecon-
sultus), νομομαθής, conscius sibi tanti facinoris (καί facinori
ενίοτε μέ δοτικήν, Σαλλ. Κατ. 34), συνειδώς έαντω τυσαντην κα-
κουργίαν.

3) Τά δύναμιν, κατοχήν, μετοχήν, ένοχήν καί τό εναντίον δη-
λούντα. Compos mentis, εμφρων' impotens eqvi regendi, ανίκα-
νος διευθύνειν ϊππον' particeps consilii, μετέχων βουλής' reus
flirti, ένοχος κλοπής.
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4) Τά πλ-ήρωτικά και στερητικά συντάσσονται γενική και α-
φαιρετική. Τά δέ inops, άπορος, και pauper, πτωχός, γενική μόνον,
έτι δέ και τό plenus συνηθέστατα. Τά similis καί dissimilis
γενική καί δοτική, τό propius συνηθέστερον γενική. Πρβ. Δ. Γ.

§. 290 (1).

§.112. Τά μνήμης και λήθης σημαντικά ρήματα δέχονται τό
άντικείμενόν των κατά γενικήν οίον τά memini, ενθυμούμαι, re-
miniscor, άναμψνήσκομαι, obliviscor, Λησμονώ, (σπανίως τό re-
cordor, άνακαΛώ είς τήν μνήμην μου)' έτι δέ τά admoneo, com-
meneo, παραινώ, commonefacio, υπομψνήσχω. ObJivisci deco-
ris et officii, έπιΛανθάνεσθαι τοϋ πρέποντος καί καθήκοντος (2).

Σημ. Τά μνήμης καί λήθης, και μάλιστα τό memini, συντάσσον-
ται και μέ αίτιατικήν πολλάκις' τά δέ admoneo, commoneo, co-
monefacio μέ αίτιατικήν αντωνυμίας ουδετέρου γένους. Καίήφράσις,
venit mihi in mentem, έρχεται είς τήν μνήμην μου, δέχεται τήν
γενικήν* ώς Venit mihi Plalonis in mentem, έπή.Ιθεν είς τόν νοϋν
μου d ΠΙάτων. Πρβ. Α. Γ. §. 291 (3).

§. 113. Τό ρήμ.α misereor (miseresco), οίχτείρω, καί τά άπρό-
σωπα miseret, ρiget, pcenilet, pudet, pertaesum est δέχονται
κατά γενικήν τό άντικείμενόν, δι' ο τις μεταμελειται, αίσχύνεται,
το δέ ύποκείμενον, όπερ μεταμελειται κλπ. κατ* αίτιατικήν' mise-
ret me fratris, οίχτείρω τόν άδεΛφόν. Suae qvemqve fortunae
poenitet, εχαστος δέν αρέσκεται είς τήν τύχη ν τον. Τό δέ pudet
δέχεται κατά γενικήν τό πρόσωπον, τό όποιον τις αιδείται ή αίσχυ-
νεται. Pudet me deoruai homioumqve (Αιβ. 3. 19), αίόοϋμαι
θεούς καί ανθρώπους. Πρβ. Α. Γ. 292.

§. 114. Τά ένοχήν, αίτίασιν, κατηγορίαν, καταδίκην, έλευθερίαν
σημ.αίνοντα ρήματα, δέχονται κατά γενικήν τό όνομα τού έγκλήμα-
τός, δι' ό τις κατηγορείται, καταδικάζεται κ. έ. Accusare aJiqvem

(1) Τήν αυτήν συνταξιν εχουσι καί έν τή ελληνική πάντα τά τοιαύτα Ιπί-
6ετα. βλ. Άσωπ. μ. συντ. Κεφ. Γ. § 24.

(2) Οδτω καί παρ'"Ελλησι τά αυτά. Βλ. Άσωπ. μ. συντακτ Κεφ. Τ', §· 4.

(3) Καί έν τή Ιλληνική μέμνημαί τίνος καί τινα' ουτω καί τά ένθυμθΰμ»ι,
άναμιμνήσκω καί μνημονεύω, δέχονται ένίοτε καί αίτιατικήν.
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furti, κατηγορώ τίνος χΛοπήν. Damnare repetundarum, καταδι-
κάζω, η χαταγιγνώσκω τινός χάκωσιν της επαρχίας. Absolvere
aliq vem ϊηιρΓθύίίίΐίΪ5,άπολύω,ελευθερώ τινα της φανΛότητος (1).

Σημ. ά. Σημειωτέαΐ καί αϊ φράσεις* damnatus ambitus, καταδι-
κασθείς διά παράνομον σπουδαρχίαν' judicatus pecuiiiae, κατα-
δικασθείς είς άπότισιν χρημάτων' καί interogare aliqvem ambi-
tus (Σαλλ. Κατ. 18)' ένάγειν τινά η κατηγορεΐν ενεκα δημοκοπίας^
η ενεκα παρανόμων μέσων προ<γ έπιτυχίαν άρχής.

Σημ. ο . Τά ρήματα accusare, postulare, damnare δέχονται
πολλάκις τήν άφαιρετικήν crimine (έπ αίτια η ΙγκΛήματι) μετά
γενικής. Damnatus est crimine repetundarum, ceteris crimini-
bus absolutus, διά μεν τάς εν τη επαρχία καταχρήσεις χατεδι-
χάσθη, τών Λοιπών δy εγκλημάτων απελύθη' έτι δέ και τήν πρό-
θεσιν de· Damnare aliqvem de veneiicio, διά (ραρμαχείατ, de
vi, διά βίαν. Ετέρας συντάξεις τών ρημάτων τούτων και άλλας άλν-
λων όμοιων βλ. έν τή Α. Γ. §. 293.

§. 115. Η άγορας καί πωλήσεως τιμή, μή άκριβώς όριζομένη
δι' άριθμου, άλλά διά τών ποσότητος έπιθέτων καί του nihilum,
σημαίνεται διά της γενικής tanti, qvanti, pluris, milioris, η
διά της άφαιρετικης magno, plurimo, parvo, minimo, nihiio,
nonnihilo. Τά δέ ρήματα duco, facio, habeo, pendo, puto, ta-
XO, καί τό sum σημαίνον, είμαι άξιος, τιμώμαι, δέχονται τήν γε-
νικήν ταύτην. Qvanti Chrysogonus docet? (ΐουβενάλης 7, 176),
πόσου διδάσκει ό Χρνσόγονος ; Qvanti oryza enipta est? Parvo.
(όρατ. Σατ. 2, 3, 156), πόσου ώνήθη ή όρυζα ; μικρού. Datames
udus pluris apud regem fiebat, qvam omnes aulici (Kopv. έν
βίφ Δατ. 5), Τον Λατάμην μόνον περισσότερον έτίμα ό βασιλεύς
τ) πάντας τους αυλικούς (2).

(1) Ουτω καί παρ'"Ελλτ4σΐ τά αυτά. Βλ. Άσωπ. μ. συν-ακ. Κεφ. Γ. 5*
καί Κεφ. ΙΑ'. §. 2.

(2) Πολλοϋ ώνΕΐαθαι, πρίασθα;, κτασθαι, πωλεϊν, άποδίδοσθαι. Δόξα χρημά-
των «,υκ ώνητή (Ίσοκ. προς Νικ. 32). Καί της ψυχής cίν τοΰτο πριαίμην. Μι-
οΟου Τιμοκράΐης νόμους είςάγει (Δημ. 24, 66). Χρημάτων Ιπικουρεϊν (Πλ,
Πολ. 57δ). Πλοία χρημάτων κεκτημένα (θουκ. 4, 26).
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Σημ. Το ρήμα ηοη facio, ποιούμαι, συντάσσεται έν τη συνήθεια
μετά τών γενικών floci, nauci, assis (unius assis), teruncii, ση-
μαίνον, έν μιχρω ή ούάενί λόγω ποιούμαι τι, είς ονδεν λογίζομαι.
Judices rempubiicam flocci non faciunt (Κικ. πρός τους Οίκ.
4. 5), οί όιχασταί είς ουδέν τήν πόλιν λογίζονται, ή, ουδέ μιχρόν
φροντίζουσι περί τής πόλεως{\). Η δέ φράσις lanti est σημαίνει,ότι
ειναί τι τοσούτον άξιον, ώστε νά πράξη ή νά υποφέρη τις υπέρ τί-
νος κόπον ή κίνδυνον. Est mihi tanti, Qvirites hujus invidiae
tempestalem subire, dummodo a vobis belli pericuiani depel-
latur (Κικ. Κατ. 2, 7)' Αξίζει (ή δέχομαι), ώ 'Ρωμαίοι, νά υπο-
φέρω τήν τριχυμίαν του μίσους τούτου, άρχει- μόνον νά άπομα-
κρυνθή άφ υμών ό τοΰ πολέμου κίνδυνος.

§. 116. Τό τριτοπρόσωπον ρήμα interest, μέλει με (μοι), δια-
φέρει μοι, εχει ώς υποκείμενον γενικήν ή άφαιρετικήν τοΰ θηλυκού
γένους τών άντωνυμιών mea, tua, sua, nostra, vestra. Τήν αυτήν
σημασίαν καί συνταξιν μετ' αντωνυμιών έχει και τό refert, όπερ
σπανιώτερον δέχεται κατά γενικήν τό υποκείμενον του. Caesar di-
cere solebat noa tam s u a qvram reipublicae interresse, ut
salvus esset (Συετο^ν. Ιουλ. 86)· ό Καίσαρ έσυνείθιζε νά λέγει, δτι
δεν μέλει (διαφέρει) αυτόν τοσούτον όσον τήν πόλιν νά ήναι αύτός
αβλαβής, ήτοι, συμφέρει τη πόλει μάλλον ή σωτηρία αύτοΰ. Clodii
intererat, Milonem perire (Κ ικ · ύπε ρ Μιλ. 2 1), τόν Κλώδιον έ'με-
λεν, ή, ό Κλώδιος είχε συμφέρον νά φονευθή ό Μίλων. Qvid tua
id refert ? ('Γερ. Φορμ. 4, 5, 11), τί σοι μέλει τούτου ; Περί τίνων
άλλίον συντάξεων τούτων βλ. Α. Γ. §. 295.

§. 117. ά. Η έν πόλεσιν ή μικράϊς νήσοις διαμονή ή στάσις δη-
λοΰται τιθεμένων τών ονομάτων τών πόλεων καί μικρών νήσων, τών
κατά τήν ά καί β' κλίσιν κλινομένων, κατά ένικήν γενικήν* Β,ΟΚίφ
esse, ir 'Ρωμτι άιατρίβειν Rhodi vivere, έν 'Ρόδω ζήν. Corin-
thi habitare, εν Κορίνθω οίχεΐν' κατ' άφαιρετικήν δέ τά λοιπά
όνόματα. δρα κατωτέρω έν τη αφαιρ. § 158 (2).

(1) Ποιούμαι τι περί πολλού, πλείονος, δλίγου.

(2) Οί "Ελληνες με ^χειρίζονται ή άπλήν δοτικήν, Μεγαροϊ, Μ=λ(τ·Γ(, Mapat-
θώνι, Άθήνησιν, $ μετά τής ε'ν προθέσεως, έν Μαραθώνι? Ιν 'Αθήναις. Πλείω
βλ. παρ'Άσωπ. έν τφ μ. συντακ. Κεφ. ζ". §. 1.
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Σημ. ά. Ενίοτε όμως καί ονόματα μεγάλων νήσων απαντώνται κατά
γενικήν έν τή αυτή σημασία. Conon Cypri vixit (Κορν. έν βίω
Χαβρ. 3), ό Κόνων έν Κύπρω έζησε.

Σημ. β'. 0 εις ταύτην τήν γενικήν προςτιθέμενος προςδιορισμός
έπιφέρεται κατ'άφαιρετικήν μέ τήν πρόθεσιν in και άνευ ταύτης ένίοτε.
Οταν όμο^ς προηγήται του όνόμ,ατος ή λέξις urbs, oppidum, ία-
Silla, τότε τίθεται καί τούτο κατ'άφαιρετικήν άπλήν. Cimon in ορ-
pido Citio mortuus est (Κορν. έν βίω Κιμ. 3), ό Κ'ψων έτεΛεύ-
ζησεν έν ζή πόΛει Κιτίω. In insuia Samo (Συετ. όκτ. 26), έν
Tff νήσω Σάμω. Βλ. Δ. Γ. §. 296.

β') Ωσαύτως κατά γενικήν εκφέρονται έπί στάσεοίς καί αί λέξεις
dorai, οϊχοι, hanai, χαμα'ι έτι δέ και αί belli καί mititiae μετά
τής domi συνδεδεμ.έναι κατ' έφέλκυσιν. Sedere domi, humi jace-
re. Saepe imperatorum sapientia constituta est salus civitatis
aut belli aut domi (Κικ. Βρουτ. 73)' ΠοΛΛάχις διά ζής τών στρα-
τηγών συνέσεως απ. ε χαζέ στη η έν ειρήνη η έν ποΛέμω ζής πόΛεως
ή σωζηρία. (Αλλως δέ λέγουσιν ία bello in militia).

Σημ. Η λέξις domi έν τοιαύτη σημασία δέχεται πολλάκις κατά
γενικήν τό όνομα τοϋ κτήτορος ή άντ' αύτοΰ κτητική ν άντωνυμίαν.
Marcus Drusus occisus est domi Caesaris, ό Μάρκος Αροϋσος
έφονεύθη έν ζή οίχία ζοϋ Καίσαρος. Βλ- και άλλας συντάξεις τών
λέξεων τούτων έν τη Δ. Γ. §. 296.

118 ά) Αντί ονόματος κατά γενικήν κτητικήν απαντώνται ε-
νίοτε αί κτητικαί άντωνυμίαι, είς άς πολλάκις προςτίθεται έν παρα-
θέσει όνομα κατά γενικήν. Pater meus, ό έμός πατήρ' ista domus
tua est, αϋζη ή οίχία είναι σή' DfulTa tua epistola, ουδεμία έπι-
στοΐή σου' Tuum7 hominis simplicis, pectus vidimus (Κικ.
Φιλ 2, 43), τό σον, ανδρός άφε.Ιοϋς, σζήθος (ψυχήν) εϊδομεν.
Mea unius opera respublica salva est (ό αύτ. είς Πεισ. 3),
Έμοϋ μόνου εργασία (?) ψροντίδι) σώζεζαι ή πόΛις- Vestra ipso-
mni causa, ύμών αυτών έ'νεχα (I).

(1) Είδον τήν α ή ν άνδρείαν καί μεγαλοφροσύνην, &ναβαίνοντος έπί τόν όκρί-
£*ντα (Πλ, Συμπ. 194).
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β') Αντί της γενικής τών προσωπικών άντωνυμιών,ώς γενικής αντι-
κειμένου^ 106),μεταχειρίζονται τήν γενικήν τής ούδετέρας κτητικής
αντωνυμίας mei, tui, sui, nostri, vestri. Habetis ducem memo-
rem vestri, obiitum sui (Κικ. Κατ. 4, 9), ε χετε στρατη γόν υμών
μέν μνήμονα, έαυτοϋ δέ επιλήσμονα. Pudet me vestri, αίσχύ-
νομαο ύμάς. Graia mihi vehementer est memoria nostri lua
(Κικ. προς τους Οίκ. 12, 17), Λίαν εύχάριστόν μοι είναι, ότι μ
ένθυμεΐσαι (1).

γ') Επί διαιρέσεως δλου ώς μερις-ικήν γενικήν τών άντωνυμιών nos,
VOS μεταχειρίζονται τους τύπους τής γεν. πληθ. nostrum, vestrum,
ούχί δέ τους noslri, vestri. Magna pars nostrum, μέγα μέρος έζ
?}μών.ΐϊΐιιIti vestrum, πολλοί έ£ υμών Οταν ομως ήναι ό λόγος περί
τού ανθρώπου ώς έκ μερών συνθέτου, λέγουσι mei, tui, siii, nostri,
vestri" οίον, nostri melior pars animus est(2ev,· φυσικ. έοωτ. 1
έν προοίμ.), τό κρεΐττον μέρος ήμών είναι ή ψνχή· Σπανίως όμως
μεταχειρίζονται τάς γενικάς nostrum, vestrum αντί τών nostri,
vestri ώς γενικήν αντικειμένου. Cupidus vestrum (Κικ. Βερρ. 3,
96), επιθυμητής υμών. Cusios urbis et veslrum (Κικ. Κατ. 3,
12), φύλαζ τής πόλεως xal υμών.

Σημ. Γενική συντάσσονται και αί λέξεις causa, ενεχα, gratia,
χάριν, opera, εργασία (ή διά μέσου), instar, δίκην, ώς" Exempli
gratia, παραδείγματος χάριν, dicis causa ή gratia, λόγου χάριν,
causa amicorum,, τών φίλων ένεκα, instar urbium, δίκην πό-
λ-ε.ων, έν ε ιδεί πόλεων.

Περι τής δοτικής.

§. 119. Κατά δοτικήν έκφέρεται τό πρόσωπον ή πράγμα, χάριν
του όποιου γίνεται ή ύπάρχει τό ύπό τού ρήματος δηλούμενον. Cha-
rondas et Zaleucus leges civitatibus suis scripserunt (Κικ.
Νομ. 2, 6), Χαρώνδας καϊ Ζάλευκος νόμους εθεντο ταΐς ίδίαις
πόλεσιν. Non scholae sed vitae discimus (Σεν. Επιστ. 106), δεν

(1) Εύνόία έρώ τη ση (Πλ. Γοργ. 486 ) Οί Λακεδαιμόνιοι <ρδβψ τφ ήμί
νέρφ πολεμησίίουσιν (= φόβφ όμών. Θουκ. \, 33).
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μαν Θάνο μεν τον σχολείου άλλά τοϋ βίου χάριν. Orabo nato fi-
liam (Τερ. Ανδ. 1, 3, ]), αίζήσομαι τω υίώ τήν κόρην (1).

Σημ. ά. Η δοτική αύτη, ήτις δεν άναφέρεται είς μίαν μόνην λέ-
ξιν, ώς έπί τών έξης περιπτώσεων, άλλ' είς βλην τήν πρότασιν ή το
κατηγορούμενον καλείται δοτική χαριστική η άντιχαριστική (dati-
vus commodi καί incommodi).

Στ}μ. β'. Η τοιαύτη δοτική δυνατόν είναι έν πολλοίς να τραπνί
είς γενικήν κτητικήν, συναπτομένη μετά μιας λέξεως της προτάσεως
άντί ν' άναφέρηται είς ολην τήν πρότασιν. Is fiilis populationibus
fuit (=popuJationum. Αιβ. 2, 30), τοϋτο ητο το τέλος τών
Λεηλασιών. Murena legatus Lucullo fuit (=Luculli. Κικ. υπέρ
Μυρ. 9), ό Μυρήνας ήν πρεσβευτής τοϋ Λουκού.ΙΛου. Δυνατόν εί-
ναι προςετι ή έννοια της δο τικης νά έκ,φρασθή και δια προθέσεως.
Ε bestiarum corporibus multa remedia inorbis et vulneribus
elegimus (==contra morbos et vulnera. Κικ. περί φύσ. θεών 2,
64)* από τών σωμάτων τών ζώων πολλά φάρμακα τών πληγών
καϊ ασθενειών λαμδάνομεν. Ουδέποτε ομως ή δοτική μόνη σημαίνει
ΰπεράσπισιν, έπειδή τοΰτο δηλοϋσι πάντοτε διά της pro μέ άφαιρε-
τικήν. Dicere pro Ά^νο,ύπέρ τίνος λέγειν. Pro patria
πατρίδος άποθνήσκειν. Hoc ιιοιι contra me est sed pro me.

Σημ. γ', ώ μετά τοϋ facio, ίϊο καί qvid ή ldem δοτική σημαί-
νει πολλάκις τό ώς προς, όπερ καί δι' αφαιρετικής ενίοτε σημαίνεται
Qvid ? Eupoletuo non idem Verres fecit ? (Κικ. κατά Βέρρ. 4,
22), Τί ; δεν έ'καμε τό αύτό ό Βέρρης καί ώς προς· τον Ε ν πόλε-
μον; Qvid mihi futurum est ? τί έ'σται ώς προς έμέ ;

Σημ. δ*. Η κατά δοτικήν εκφερομ,ένη μετοχή σημαίνει πολλάκις
τό τ.ότε ή ύπό τίνα περιστατικά δείκνυται τι. Sita Anticyra est in
Locride lceva parte siDuro Corinlhiacum intrantibus (Αιβ. 26,
26). τω είςιόντι τον Κορινθιακών κόλπον κείται, προς δεξιά ?) Αν-
τίκυρα έν Λοχρίδι (ι).

(1) Σόλων νόμους Άθηναίοις εθηκ«' Οΰ τω τιίτρί καί tr, μητρί μόνον γε-
γενήμεΟϊ, άλλά κιί τη πατρίοι (Δημ. 48,205). Σωκράτης α;·.ος θανάτου έστί
τή πάλει (Ξ Α. 1, I , 1).

(2) Ή διαβάντι τον ποτζμον itphr, έαπέραν οδός Ιπί Αυδίαν φερει (Θουκ. 2,
49), Έπίδαμνός έστι πόλις έν δεξι£ βϊςττλέοντι τόν 'ίόνιον κόλπον (Θουχ.4,24).
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§. 120. ά) Πολλά ενεργητικά ρήματα συντάσσονται έκτος τής
αιτιατικής, της τό άντικείμενον τής ένεργείας δηλούσης, και μέ δο-
τικήν σημαίνουσαν τό πρόσωπον ή πράγμα, είς 8 άπευθύνεται, ή δ
άφορα ή ενέργεια αΰτη. Τήν δοτικήν ταύτην καλουσί τίνες δεύτερον
άντικείμενον. Τοιαύτα ρήματα είναι τό do, trado, παραδίδω,

tribuo, παρέχω, dico, Λέγω, deboo, όφείΛω, monstro όδίχκυω,
καί άλλα όμοιας φύσεως, ά βλ. έν τη Δ. Γ. §. 242 (1).

"Σημ. Η δοτική αύτη δυνατόν νάτραπΫ) είς γενικήν, ώς καί ή άνωτέρω
έν §. 119 σημ. β', ή είς αίτιατικήν μετά τής προθέσεως ad, όταν
ήναι ό λόγος περί κινήσεως. Dare alicui iilteras, δίδειν τινί έπι"
στοΛήν 'ίνα πέμψν? ή κομ,ίση άλλαχοΰ. Dare litteras ad aliqvem,
γράψειν ή πέμπει)' έπιστοΐήν πρός τινα. Βλ. Δ. Γ. §. 242 σ. β'.

β') Τήν αύτήν σύνταξ,ιν δέχονται καί διάφορα άμετάβατα ρήματα,
δηλούντα ψυχι/,ήν διάθ εσιν ή κατάστασιν, άναφερομένην εις τι πρό-
σωπον ή πράγμα* οίον τά σημαίνοντα ώφέλειαν ή βλάβην (prosum,
obsum, ηθθβθ),ύπεράσπισιν, εύνοιαν, μέριμναν, ύπακοήν καί τά τού-
τοις εναντία" έτι δέ καί τά desum, έλλείπω, nubo, ύπανδρεύομαι,
propinqvo, πλησιάζω, videor, δοκώ* τά άπρόσωπα accidit, con-
tingit, evenit, libet, licet, καί αί φράσεις obviam eo, συναντώ,
praesio sum, πάρειμι, είμαι έ'τοιμος, dicto audiens sum, πείθο-
μ,αι, καί άλλα τοιαύτα, ά βλέπε έν τη Α. Γ. 244 (2).

Σημ. Τινά τούτων όμως συντάσσονται δοτική καί αιτιατική κατά
διάφορον σημ-ασίαν. Τά metuo, timeo, caveo, αιτιατική μέν σηα,αί-
νουσι, φοβούμαι, προφυλάττομ.αί τινα, δοτική δε, φροντίζω, μεριμνώ
υπέρ τίνος. Prospicio, provideo, δοτ'.κή μέν, πρόνοιαν έ'χω τινός,
αιτιατική δε, πορίζω, παρασκευάζω τι. Tempero aliqvid, ρυθμίζω,
temperolaetitiae,μετριάζω. Βλ. καί άλλα έντήΑ Γ §.244ένταΐς σημ.

(1) Ώςαύτως καί Ιί τή'Ελληνική' μισθον διδόναι τοΤς στρατιώταις' διζνε'μειν
χρήματα τοις πολίταις" άσφάλειαν παρέχειν τοΤς φίλοις" χρήματα πολλοίς ό-
φείλειν' βοήθειαν πέμπειν τινί* λέγειν τινι τά πεπραγμένα* ο·>ειδίζειν τινί δει-
λίαν" διαλλάττειν τινά τινι, κλπ. Βλ. καί Άσωπ. μ. συντακ. Κεφ. ΙΑ'. § 4.

(2) Ώςαύτως καί έν τΫ] 'Ελληνική τα αυτά" οργίζομαι, επιτιμώ, αμφισβητώ,
ε'ικω, βοηθώ, άμύνω, ύπηρετώ, δουλεύω, πλησιάζω, ακολουθώ κλπ. «τι δΐ τό»
άπρόσωπα δοκεΤ, συμφέρει, πρέπει, προσήκει, μέλει.
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§. 121. ά. Τά μετά τών προθέσεων ad, ante, circuna/con), de,
ex, in, inter, ob, post, sub σύνθετα ρήματα δέχονται κατά δοτι-
κήν τό δεύτερον τούτο άντικείμενόν. Οταν όμως ήναι άναγκαΐον νά
δρισθή άκριβώς ή διά τών συνθέτων τούτων ρημ,άτων τοπική σχέσις,
τότε επαναλαμβάνεται συνήθως h πρόθεσις πρό της συντακτικής αυ-
τής πτώσεως. Afferre reipublicae magiaam utilitatem, μεγάΛην
τή πόΛει παρέχειν ώφέΛειαν. Urbs hostibus erepta est, ή πόΛις
έσώθη άπό τους εχθρούς. Ad nos multi rumores afferuntur,
ποΛΛαι <ρήμαι κομίζονται πρός ή μας. Detrahere annulum de di-
gito, άπό τοϋ δακτυΛου άφαιρεΐντόν δακτνΛιον. Imponere in cer-
yicibus hominum sempiternum dominum, διηνεκή δεσπότην
έπιβάΛΛειν είς τόν τράχηΛον τών ανθρώπων (1).

Σημ. Τινά μετά τής ad σύνθετα ρήματα δέχονται συνήθως άντί
δοτικής αίτιατικήν μετά τής ad. Τοιαύτα δέ είναι προ παντο>ν το
addo, adjicio, adjungo, προςθέτω, applico me ad virtutem,
άφιεροϋιχαι είς τήν άρετήν, ad philosophiam, σπουδάζω περι τήν
φιΛοσοφίαν. Τά δέ μετά τής cum σύνθετα έπαναλαμβάνουσι συνή-
θως τήν πρόθεσιν· Confero, comparo aliqvid cum aliqvo, συγ-
κρίνω τι πρός τι. Conjungo eloqventiam cum philosopbia,
συνδέω τήν ρητορική ν μετά τής yi.lo σοφίας. Ενίοτε όμως συντάσ-
σονται καί δοτική" Parva componere magnis, μικρά μεγάΛοις
παρα6ά.Μειν, συγκρίνειν. Αείποτε δέ communio aliqvid cum
aliqvo, κοινόω τι τινί. Περί τινο^ν άλλοίν συντάξεοίν βλ. Δ. Γ. §.
243. και σημ.

β'. Τήν αυτήν σύνταξιν δέχονται καί τινα άμετάβατα ρήματα
σύνθετα μετά τών αυτών προθέσεων, όπόταν δέν άπαντώνται είς μ.ε-
ταφορικήν σημασίαν. Adesse amicis, βοηθεΐν τοις φίΛοις' praeesse
exercitui, προί'στασθαι τοϋ στρατού' respondere exspectationi,

(Ί) Ούτως ένίοτε και τά σύνθετα έλληνικά άπό τής άντι, έν, έπί, παρά, περί,
προς, συν, ί>πό, όμοΰ. Άντέχειν χοΐς πολεμίοις, Ιμμένειν ταίς συνθήκαις, επιέναι
τοις όπλίταις, παραμένειν τοις συμμάχοις, παραπίπτειν συμφορά, προςοιχείν
ποταμοϊς, συνοικεϊν γυναικι, δποκεΐσθαι τώ αρχοντι, όμονοεΐν τιν£. Λέγουσιν ό'μως
καί Ιμμένειν !ν τή τάξει, Ιμπίπτειν είς φρέαρ, ά'λ©ιτα ουκ εστίν έν τώ θυλάκψ
(Άριφ. Πλ. 763).
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συνάδειν rfj προσάοχία' subvenire egentibus, έπικουρειν τοις ά-
πόροις. Οταν δμως ήναι άναγκαΐον νά δηλοιθή σαφώς ή τοπική σχέ-
σις, επαναλαμβάνεται ή πρόθεσις· invehi in aliqvem, καθάπτομαί
ζινος (όνειδίζων)' incidere in morbum, έμπίπτειν είς άσθενειαν.
Βλ. τά λοιπά έν τη Δ.Τ. § 245.

Σν;μ· Το αυτό ρήμα συντάσσεται ενίοτε με διαφόρους προθέσεις
οχι μέ όλως διάφορον σημασίαν, άλλα κατά τον διάφορον τρόπον (ή
εποψιν), καθ δν εννοείται αυτό. Incubo] in καί ad studium ali-
qvod, σπουδάζω περί τι η προ'ς τι. Acqviesco in aliqvo, στέργω,
?) αρέσκομαι εις τι. Γενικώς δέ ειπείν, οί μέν άρχαιότεροι έπαναλαμ-
βάνουσι συνηθεστερον τάς προθέσεις, οί δέ ποιηταΐ καί μεταγενέστε-
ροι συντασσουσι τα αυτα ρήματα δο τικ. ή ρ.άλλον. Accidere geni-
bllS praetoris, προςπίπτειν είς τά τοϋ στρατηγοϋ γόνατα. Τά ad-
jaceo, πρόςκ-εΐμαι, assideo, παρακάθημ αί, astO, παρίσταμαι, συν-
τάσσονται πάντοτε δοτική τό δέ accedo δοτική μέν συνήθως έν τή
σημασία, έπομαι Tff γνώμη τινός, άλλως δέ μετά τής ad. Πρβ. καί
Δ. Γ. §. 245. σημ. ά. και β'.

§. 122. Τό ρήμ.α SUili συντάσσεται μέ δοτικήν, σήμαίνουσαν τό
πρόσωπον ή πραγμ.α, οπερ έχει ή είς δ υπάρχει τι. Sex nobis filii
sunt, £ζ παΐδας εχομεν. Homitii cum deo similitudo est (Κικ.
Νομ. 1, 8), <5 άνθρωπος εχει ομοιότητα προς τον θεόν (1).

Σημ. ά· Οταν όμως τό είς τό πρόσο^πον ή πράγμα άναφερόμενον
ήναι ίδιότης ή μέρος αύτου συστατικόν, τότε έκφέρουσι τό πρόσωπον
οχι κατά δοτικήν, αλλά μετά προθέσεων. Διό δεν λέγουσι Ciceroni
magna fuit eloqventia, άλλ' in Cicerone· ούδέ huic provinciae
urbes sunt opulentissimae Ires, άλλά baec provincia urbes ha-
bet, ή in hac provincia sunt κτλ., ή επαρχία αύτη έχει τρεις
π2ο νσιωτάτα ς πόλεις.

Σημ. β'. Είς τάς φράσεις mihi, tibi, rei est nomen, cogno-
men, nomen mihi manet, datum, inditum est, εκφέρεται τό ο-
νομα ή κατ' όνομ.αστικήν παραθετικώς πρός τό nomen (Ei morbo
liomeia est avaritia, ή ασθένεια αντη καλείται φιλαργυρίαή

(I) Νήεί ουκ είσ'ιν ήαϊν. Τοιαύτα ήμιν εΐζ φιλίαν υπάρχει. Πόθεν αί διαβο-
W σου αδται γεγό*α«; (Πλ, Άπολ. 20). Άαωπ. μι*, συντ. Κεφ. 1. §. 42.
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συνηθέστερον κατά δοτικήν, συμφωνούσαν πρός τό mihi (Scipio, cui
postea Africaoo cognomen fuit [Σαλλ. ίουγ. 5]* Σκηπίωνό μετά
ταύτα 'Αφρικανός επονομασθείς). Ενίοτε δμως καί κατά γενικήν
συντακτικήν τοΰ nomen. Q. Metello cognomen Macedonici in-
ditum cst (Βελλ. 1, 11), Κοίντω Μετέλλω άπεδόθη τό έπίθετον
Μαχεόονιχός (οΰ\ Είς τά do, dico alicui nomen, προςτίθεται τό
δνομακατά δοτικήν ή αίτιατικήν, συνηθέστερον όμως κατά δοτικήν.
Ei cognomen damus tardo (όρατ. Σατ. I, 3,58), έπίθετον αύτω
δίδομεν βραδέος, ή, βραδύν έπικαλοϋμεν αυτόν (1).

Σημ. γ'. Κατά μίμησιν τών Ελλήνων λέγουσα, aliqvid mihi
volenti est (Σαλλ. ίουγ. 84.), ε στ ι μοι β ου.Ιο μένω (2).

§. 123. Καί έπίθετά τινα συντάσσονται μέ δοτικήν σημαίνουσαν
τό πρόσωπον ή πράγμα, ώς πρός τό όποιον εχει τις τήν τοΰ έπιθέ-
του ποιότητα. Civis utilis civitati, πολίτης ωφέλιμος τή πόλει.
Res tibi facilis, εϋκολόν σοι τό πράγμα. Oratio plebi accepta,
λόγος αρεστός τω δήμω. ΐδίως δέ συντάσσονται μέ δοτικήν τά φι-
λικήν ή έχθρικήν διάθεσιν, ομοιότητα ή άνομοιότητα σημαίνοντα*
amicus, φίλος, inimicus, έχθρός, aeqvus, ισος, δίκαιος, iniqvus,
άδικος, infestus, πολε'μιος, infensus, δυςμενής, par, ϊσος, similis,
ορ,οιος, propinqvus, συγγενής ή γείτων κ τ.τ. Siculi Verri ini-
mici infestiqve sunt" Οί Σικελοί είναι εχθροί καί πολέμιοι τω
Βέψρη. Locus propinqvus urbi, τόπος πλησίον τής πόλεως. Nihil
est tam cognatum mentibus nostris qvara numeri atqve voces
(Κικ· περί ρητό ρ. 3, 51), ουδέν είναι τοσούτον συγγενές τω ήμε-
τέρω νώ ?) οί ρυθμοί καί αί λέξεις (3).

(1) Οί "Ελληνες Ικ©έρουσι το ονομα συνήθως κατ1 όνομαστικήν. Τφ μεν
πατρί Περιλάμπης ονομα, αύτω δέ γε Αντιφών. Πλατ. 'Ενίοτε δμως καί είς
έτέραν πτώσιν. Λύσανδρος προζέβαλ& πόλει τών Αθηναίων ξυμμάχω όνομα Κε-
δρείαις (Ξεν. 'Ελ. 2, 4 15). "Ηχούσα ό'νομα είναι αύτω Αγάθωνα (Πλ. Πρωτ.
315). Τό τοΰ πατρός ημών ονομα Σωσίαν Ιθέμην τω υίώ (Δημ. 43, 74). [τφ
όρε ι τής Ίστώνης = τώ ορει Ίστών^ Θουκ. 4, 46. Ιλίου πτολίεθρον, παρά
ποιητ. μόνον].

\2) Έπισκεψέμεθα σαφέστερον, άν ετι βουλομένοις ήμΐν Θαυμάζω εί μή
άσμένοις ήμΐν άφΐγμαι" Έπανέλθωμεν ε? σοι βουλομένω έστίΟ. (Πλ. Φαί$. 78)
Τώ πλήθει τών ίίλαταιέων οδ βουλομένω ήν τών 'Αθηναίων άαίστασθαι (Θουκ.

2,'3). · · *

(3) Οίίιω συντάσσονται τά αυτά καί Ιν τρ έλληνιχτ^. βλ. Άσωπ. μικ. συντ.
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Σημ. Τινά. τών επιθέτων τούτων συντάσσονται καί μέ γενικήν καί
μάλιστα τά amicus, inimicus, familiaris. Τά δέ sinailis καί dis-
similis μέ δοτικήν καί γενικήν άδιαφόρως παρά τοις δοκίμοις" Simi-
lis igni καί ignis. όταν όμως συνάτττωνται μέ όνόματα έμψύχων όν-
των, τότε δέχονται ταύτα σχεδόν πάντοτε κατά γενικήν* similis
patris, similis mei, tui, nostri. Τά δέ έπιτηδειότητα πρός τι
σημαίνοντα συντάσσονται συνηθέστερον μέ τήν πρόθεσιν ad ή μέ
δοτικήν. Orator ad liullam causam idoneus, ριγτωρ πρός ονόε-
μίαν δίκην επιτήδειος. Oratores aptissimi concionibus, ρήτορες
χατάΛΛηΛοι πρός τάς έχχΛησίας. Πρβ. καί Δ. Γ. §. 247 μετά
τών σημ. (1).

§ 124. Αί δοτικαί mihi, nobis (ένίοτε καί tibi, vobis) προςτι-
θενται είς φράσεις θαυμασμοϋ, μομφής, είς προτροπάς, έρωτήσείς,
δηλοΰσαι ότι τό δι' αύτών σημαινόμενον πρόσωπον δεικνύει εύνοιαν
ή συμπάθειαν, ή έχει κοινιονίαν είς τό περί ου ό λόγος. Καλ.εΐται δέ
υπό τών νεωτέρων αυτη ηθική δοτική (dativus ethicus). Qvid ait
notis Scipio? τί μας Λέγει ύ Σκηπίων; Qvid mihi Celsus agit?
πώς εχει μοι ό ΚεΛσος ; Καί είρωνικώς' Hic mihi qvisqvam mi-
sericordiam nominat ? (Σαλλ. Κατ. 52), ένταϋθα μοϋ άναφέρει
τις οιχτον ; (2)

Σημ. Qvid tibi vis ? ti θέΛεις, ή τι έτνοεϊς μέ τοΰτο ; Qvid
sibi vult haec oratio ? πρός τί ό Λόγος ούτος ; Qvid sibi haec
dona voluerunt ? πρός τί τά δώρα ταϋτα ;

§. 125. Η δοτική σημαίνει πρός τούτοις τό πρός τι ή καί τόν

Κεφ. Γ. 26. "Ομοιος Φιλίππω" ανόμοιος τοΐς άδβλφοΤς. Τάχος καί δργή
εύβουλίςι έναντία (Θουκ. 3, 42). Ευνους Άθηναίοις. Έχθρας Λακεδαιμονίο-.ς.
Συγγενής, σύντροφος τινι. "Ετι δέ τά μετά τής έν, συν καί όμοΰ σύνθετα, δτινα
δέχονται ένίοτε καί γενικήν συμμαχία τούτων* όμώνυμός τίνος.

(Ί) Ώςαύτως καί Ιν τή Ιλληνικίϊ τά αντίστοιχα τούτων συντάσσονται καί γε-
νική καί δοτική' Οί έκείνου εχθιστοι (Ξεν. Άν. 3,2, 5). τινά δέ καί μέ τήν
πρός μετά αιτιατικής. Χρήσιμος τή πάτριοι' χρήσιμος πρός πόλεμον' βλα-
βερός πρός ούσίαν* χρήσιμος είς τό λέγειν. '

(2) Περί τής αότής δοτικής παρ' "Ελλησι βλ. 'Ασωπ. μικ. σΐ>»τ. Κεφ. Ζ'.
27. Πώς ήμΐν εχεις ; Άμουσότεροι γβνήσοντα; ήμΐν ο! νέοι. Μή μοι μυρίοας.
Οδτως ήαϊν οί- έητορες δεξιοί έσονται,

13*
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σκοπόν πρός 8ν χρησιμεύει ή ώφελει τι. Προςτίθεται δέ αυτη είς τά
ρήματα sum, do, habeo, sumo, capio, pono και τά λογίζεσθαι, έκ-
λαμβάνειν σημαίνοντα. Τήν αυτήν σημασίαν έχουσι και αί δοτικαι
praesidio, φοουρα," subsidio, βοηθεία, auxilio, επικουρία, μ.ετά
ρημάτων κίνησιν ή κ,ατάστασιν έν πολέμφ δηλούντων. Πολλάκις ό-
μως τά ρήματα ταύτα έκτος της δοτικής ταύτης έχουσι καί έτέραν
τοϋ ποοσώπου. Cui bono est ? πρός τίνος ώψέΛειαν ύπαρχει ; In-
cubitein studium eloqventiae, ut et vobis bonori et amicis uti-
litati et reipublicae emolumento esse possitis (Κικ. περί ρητ. 1,
8), εγκύψατε είς τήν μελέτην τής ρητορικής, ϊνα καϊ εις υμάς τι-
μήν, καί είς τους φίλους ώφέλειαν, καί είς τήν πόλιν βοήθειαν
παράσχητε. Laudi, honori, probro vertere, ducere, babere ali-
qvid alicui, (προς) επαινον, τιμήν, αίσχος νομίζειν τι. Dare
alicui aliqvid, muDeri, dono (ενίοτε και donum κατά τήν αύτήν
τοϋ aliqvid πτώσιν), δίδειν τινί τι δώρον. Locuw capere castris,
τόπον στρατοπέδου ή διά τό στρατόπεδον καταλαμΰάνειν. Vejen-
tes Sabinis auxilio eunt, πρός βοήθειαν έ'ρχονται. Caesar legio-
nes duas caslris praesidio reliqvit, ό Καίσαρ ά(ρησε δύο τάγ-
ματα πρός φρουράν τοϋ στρατοπέδου (1).

Σημ. Ούσιαστικον συνάπτεται μετά τοϋ παθητικού μέλλοντος τής
μετοχής, ώς μετά επιθέτου, κατά τήν αύτήν δοτικήν πτώσιν, τό τέ-
λος ή τον σκοπόν σημ.αίνουσαν. Decemviri Iegibus scribendis,
δέκα άνδρες πρός συγγραφήν νόμων.

§. 126. ά) Κατά μίμησιν τών Ελλήνων έκοέρουσιν ενίοτε και οί
Λατίνοι τό ποιητικόν αίτιον παθητικών ρημάτων κατά οοτικήν αντί
άφαιρετική; μετά τής ab. Εν τω πεζώ όμ.ως λόγω σημ,αίνεται διά
τής δοτικής ταύτης συνάμ,α, οτι ή πράξις γίνεται ύπέρ τοϋ ενερ-
γούντος αύτοϋ, ή (έν τφ παρακειμένω και ύπερσυντελικω) δτι ύπάpr·
χει αύτώ τετελεσμένη. Sic dissimillimis bestiis communiter ci-
bus qvaeritur (Κικ. περί φύσ. θεών 2, 48), όντως άνόμιοιότατά

(1) Τήν εννοιαν τής δοτικής ταύτης δηλοΰσιν οί Έλληνες ποτέ μεν διά τής
ονομαστικής. Οί ρήτορες Ιπολίτευσαν ά κατορθούμενα τοις ίδιώταις τι μη καί
άφελία μάλλον ην. Γυναικί κόσμος ό τρόπος. Άλλοτε διά βήματος απλώς*
edio esse, habere=^i^iv* τίνα ωφελεί;—cui bono esl? (ioTtQoDaiv=eunt auxilio·
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ζώα άναζητοϋσι κοινώς τροφήν, ή άναζητεΐται αντοΐς τροφή HaeQ
omnihus pertractata esse possunt (Κικ. περι ρητ. 2. 34) (1).

β') Η μετά τοΰ μετοχικού παθητικού μέλλοντος δοτική σημαίνει
το πρόσωπον, όπερ οφείλει ή έχει νά πράξ7} τι. Hoc mihi facien-
dum esi, ζοϋτό μοι πρακτέον έστί. Haec pueris legenda sunt,
ζαϋτα πρέπει ν άναγινώσκωσιν οί παίδες.

γ') Παρά ποιητοΐϊς δε σημαίνει ένίοτε ή δοτική τόν όρον είς δν
διευθύνεται ή κίνησις. lt clamor ccelo (Βιργ. Αίν. 5, 451), είς ον-
ρανόν ανέρχεται ή βοή. Spolia conjiciunt igni (=:in ignem, δ
αύτός 11, 194), είς τό πυρ ρίπτουσι τά σκύλα. Βλ. Δ. Γ. §. 250.

Περί τής Αιτιατικής.

ξ 127. Κατ' αίτιατικήν εκφέρεται τό άντικείμενον τών μεταβα-
τικών ρημάτων. Caesar vicit Pompejum, ό Καίσαρ ένίκησε τόν
Πομπήϊον. Teneo librum, κατέχω τό βιβλίον. Τρεπομένης δέ της
ενεργητικής προτάσεως είς παθητικήν, ή μέν αιτιατική τρέπεται είς
όνομαστικήν, δηλοΰσαν τό πάσχον ύποκείμενον, ή δέ ονομαστική είς
άφαιρετικήν μ,ετά τής προθέσεο)ς ab, δηλοΰσαν τό ποιούν τήν ένερ-
γειαν αίτιον. Pompejus a Caesare viclus est, ό Πομπήιος ήττήΰη
ύπό τον Καίσαρος (2).

Σημ. Τά μέσα ρήματα σχηυ.ατίζει συνήθως ή λατινική διά τοΰ
ενεργητικού τού ρήματος τύπου καί τής αιτιατικής τών προσωπικών
αντωνυμιών' πολλάκις όμως καί αύτό τό παθητικον εχει μέσου ρήμα-
τος σημασίαν. Τοιαύτα είναι τά coogregari, άθροίζεσθαι,contrahi,
συστέλίεσθαι, cruciari, βασανίζεσθαι, tondeor, κείτομαι ύπ άλ~
2ου. Αλλα βλ. έν τή Α. Γ. §. 222 σημ. β'. Τινά πάλιν άπέθεσαν
έν τή ενεργητική φωνή τήν μεταβατικήν σημασίαν καί άνέλαβον μέ--
σην ώς τά duro, διαρκώ, inclino, κλίνω, verto, στρέφομαι. Εν
άλλοις δέ ενεργητικούς ρήμασι παραλείπεται τό άντικείμενον, ώς ευ-
κόλως έν.νοούμενον" solvere, appellere (navem), άνάγειν, προςορ-

(1) Ά ύπισχνοϋ ποιήσειν άγαθά ήμας άποτετέλεσταί σοι ήδη (Ξ. Κ. Π.
3, 2, 16). Τά σοι πεπραγμένα (Δημ. 48, 291. εκδ. Βδκκέρου).

(2) Βλ. Άσωπ. μικ, συν τ. Κεφ. Γ.
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μίζειν τήν ναϋν, movere (castra), άναζευγνύναι, ducere in ho-
stem(exercitum),a^itr ή ήγεΐσθαι τοϋ στρατού κατά τών εχθρών.

§. 128. Και πολλά αμετάβατα ρήματα, δεχόμενα σημασίαν με-
ταβατικών, συντάσσονται μετά αιτιατικής ώς ένεργητικά. Τοιαύτα δέ
είναι τά ψυχικήν διάθεσιν σημαίνοντα" ο Τον, aliqvid doleo, ά.Ιγώ,
lugeo, θρηνώ, horreo, φρίττω, miror, θαυμάζω, κττ. Ετι δέ res
aliqvem (καί alicui) latet, Λανθάνει τινά, salto Tumum, όρχεΐ-
σθαι τόν Τύρνον erumpo stomachum in aliqvem, όργίζομαι
κατά τίνος (1).

Αλλα πάλιν κατά διάφορον σημασίαν δέχονται καί διάφορον σύν-
ταζιν" ώς τό consulo aliqvem σημαίνει, συμβονΛενω τινά, consulo
alicui, φροντίζω περί τίνος, consulo in aliqvem crudeliter, με-
ταχειρίζομαι τινα ώμώς, animadverto aliqvid, Λαραζηρώ rt, ani-
madverto in aliqvem, κοΛάζω τινά.

Σημ. ά. Σημειωτέα καί τά olere vinum, οζειν οινον, sitire
sangvinem, διψεΐν αίματος, anhelare scelus, πνέειν χακουργίαν,
spirare tribunatum, δημαρχίας άντιποιεΐσθαι, καί άλλα τοιαΰτ*,
ά βλ. έν τή Α. Γ. §. 223 έν σημ.

Σημ. β'. Είς ρήματα άλλως αμετάβατα προςτίθεται ένίοτε κατ'
αίτιατικήν ούσιαστικόν τής αυτής ρίζης ή αντιστοίχου σημ,ασίας
μετά επιθέτου ή αντωνυμίας' Vitam tutiorem vivere, yStor άσφα-
Μστερον ζήν justam servitutem servire, δικαίαν δονΛείαν δον-
Λεύειν' liac pugaa pngnata (Κορν. έν βίω Ανιβ. 5), γενομένης τής
μάχης ταύτης· tertia jam vivitur setas (όβιδ. Με ταμ. Ι2?Ι88)(2).

§. 1 29. Ρήματα κινήσεως σημαντικά καί άλλως αμετάβατα συν-
θετόμενα μέ προθέσεις γίνονται μεταβατικά καί συντάσσονται μέ
αίτιατικήν. Τοιαύτα είναι"

(Ί) Τοιαύτα είναι καί τά ελληνικά' ομνυμι τους θεούς' πλέω τήν θάλασσαν-
πορεύομαι όδόν* πρεσβεύω είρήνην" χορεύω θεόν' πηδώ τόπον τινά" διφρηλατώ
τον ούρανόν τους ευσεβείς θεοί θνήσκοντας ο ό χαίρουσιν (Εύρ. Ίππολ. 1339).

(2) "Ηδομαι τάς μεγίστας ήδονάς (Πλχτ. Φιλ. 24). Χαιρεφών ξυνέφυγε τήν
φυγήν ταύτην (Πλάτ. Άπολ. 21). Έκεΐ ευτύχησαν τοΰτο τό εότόχημα (3.
Άν. 6. 1, 6). Νικαν νίκην καλλίστην, άγώναστ, ν1σθμια. Πάσας νόσους κά-
μνω. Νόσον νοσοΰμεν τήν εναντίαν (Άριφ. Όρν. 31).
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ά) Τά μετά τών προθέσεων circum, per, praeter, trans, super,
subter σύνθετος· ώς, eircumeo, circumvenio, περιέρχομαι, per-
carro, διατρέχω, praetereo, παρέρχομαι, transeo, διαβαίνω, su-
pergredior, ύπερΰαίνω. Καί τινα μετά της ob καί sub σύνθετα'
οίον τά obeqvito, ιππεύω, subeo (montem), ύπέρχομαι.

β) Τά μετά της ad, con κ,αι in σύνθετα και μεταφορική ν ή δ-
λως διάφορον σημασίαν δεχόμενα* ώς adeo colonias, έπισκέπτομαι
τάς αποικίας, adorior προςβά.ΙΛω, coeo societatem cum ali-
qvo, κοινωνίαν η συμμαχίαν ποιούμαι πρός τινα, iaeo (societa-
tem) bellum, άρχομαι τοϋ πολέμου (1).

Σημ. ά. Επειδή δέ τα5τα γίνονται ούτως όλως μεταβατικά, σχη-
ματίζεται άπ' αυτών καί παθητικόν. Flumen traiisitur· hostis
circumventus est* societas inita est.

Σημ. β'. Το adeo συντάσσεται καί μέ τήν πρόθεσιν ad (ad ali-
qvem) κατά τον §. 121 ά. ώςαύτως καί τό accedo ad aliqvem. Τό
insidere locum σημαίνει, καΛαμβάνειν τόπον, τό insidere locum,
κατέχειν τόπον. Τά δέ ingredior, είςέρχομαι, invado, είςβάλλω,
irrumpo, είςπίπτω, msiJiO, είςπηδώ, συντάσσονται ή μεθ' απλής
αιτιατικής ή καί μ.ετά της προθέσεως ία' insilio eqvum καί in e-
qvum (2).

γ') Excedo, egredior fines, υπερβαίνω τά όρια. Επί δέ τής
σημασίας, έζέρχομαι, συντάσσονται μετά τ*?ίς ex καί άφαιρετική;'
ώςαύτως καί τά'β^1)θΓ, evado, εκφεύγω (3).

δ') Antevenio, προφθάνω, antegredior, προβαίνω. Τά δέ anfe-
cedo, Λρο^ωρώ, aatecello, ίπίρε^-ω, anteeo, προπορεύομαι,
praesto, ύπερτερώ, συντάσσονται αίτιατικ.ή καί συνηθέστερον δοτική.
Πρβ. Δ. Γ. §. 224 μετά της σημ.

έ) Τά διατριβήν ή διαμονήν εν τινι τόπω σημαίνοντα (jaceo,

(1) Ώςαύτως καί έν τή έλληνική τά αμετάβατα συνθετόμενα μετά τών προ-
Οέσκων, διά, κατά, μετά, παρά, περί, δπερ, ί>πό. Διαβαίνω ποταμόν* καταναυ-
μαχώ' καθιπποτροφώ τήν ούσίαν* μετέρχομαι τινα' περίειμι τήν 'Ελλάδα'
δπερβαίνω, όπέρχομαί τινα" δφίσταμαι κινδύνους* δποδυομαι πόνον.

(2) Είσήει με ελεος (Πλατ. Φαίδ. 58). Είςπίπτω συμφοράν.

(3) Έκβαίνω τά τριάκοντα Ιτη' έξίαταμαι κίνδυνον.
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χεΐμαι, sedeo κάθημαι, sto, ϊσταμαι) καί μετά της circum προ-
θέσεως σύνθετα δέχονται άντικείμενον κατ' αίτιατικήν. Mlllta me
periciila circumstant, πολλοί κίνδυνοι μέ περιχυχλουσι. Περί
τών μετά τής ad συνθέτουν βλ. §. 121 ά σημ. (1)

§. 130. Τά απρόσωπα piget, pudei, poemtet, taedet, mfseret
δέχονται τό πρόσωπον, όπερ έχει τήν διά τών ρημάτων τούτων δη-
λουμένην διάΟεσιν, κατ' αίτιατικήν, τό δέ άντικείμενον, οθεν ή ου
ενεκα πηγάζει ή διάθεσις αύτη κατά γενικήν. Pudet regem facti?
αίσχύνεται ό βασιλεύς διά τι)ν πράζιν. Ώςαύτως καί τά decet,
πρέπει, αρμόζει, καί dedecet, ον πρέπει, συντάσσονται μέ αίτιατι-
κήν του προσώπου. Oraiorem irasci mioime decet, ουδαμώς dp-
μόζει είς τον ρήτορα το όργίζεσθαι.

§. 13J. Τά άναδεικνύειν, εκλέγειν, άναγορεύειν, φαίνεσθαι, κα-
λεΐν, όνο'/.ά ζει ν, σημ. αίνοντα ρήματα δέχονται δύο αίτιατικάς, μίαν
τοϋ κυρίως αντικειμένου, έτεραν σημαίνουσαν ό,τι άναδείκνυταί τις,
φαίνεται, νομίζεται κλπ. Mesopotamiam ferlilem efiicit Euphra-
tos (Κικ. περί φύσ. θεών 2, 52), τήν Μεσοποταμίαν ενφορον ανα-
δεικνύει, (κάμνει) ό Ενφράτης. Ciceronem uoa voce universus
populus liomanus consulem declaravit, σύ/ιπας ό rΡωμαϊκός
λαός fiici φωνή άνεκήρυζεν νπατον τον Κικέρωνα. Prxsta te vf-
rum, δεΐζον σεαυτόν άνδρα. Πάντα τά ρήματα ταϋτα βλ. εν τη
Δ. Γ. §. 227 (2).

Σημ. Τό haLeo καί existimo έν τη σημασία νόμιζε ιν, εύρη-
ται μ,όνον έν τη παθητική φωνή. Aristfdes habitus est justissi-
ieus,c3 Αριστείδης ένομίσθη δικαιότατος^3). Αέγουσι δέ και habere
aiiqverapro hoste, νομίζειν τινά εχθρό ν' pro nihilo a liqvem pu-
lare, είς ουδέν λογίζεσθαί τινα' in hostium numero aliqvem

{'.} Ό Κϋρος περιίσταται τον λόφον τω παοόντι στρατεύματι (2εν.). Έκλο-
γίζεσθε άπαν τό περιεστός ήμας δεινόν (Θουκ ).

(2) Δαρείος Κΰρον σατράπην έποίησε και στρατηγόν ανέδειξε -πάντων οσοι
εις Καστωλοι πεδίον αθροίζονται (£εν. \Αν. 'ί, 4,2). Οί στρατιώται Άλκιβιά-
δην στρατηγόν εί'λοντο (Θουκ. 8, 82). Οί "Ελληνες τους άλλους πάντας φίλους
ώνόμοιζον. Τί σε καλώαεν '

(3) Φίλον σε ηγούμαι (Πλάτ. Γοργ. 473). Άθλιωτάτην ταύτην τών -πόλεων
κρίνω (Πλατ. Πολ. 578).
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liabere, έν μοίρα έχθρων εχειν τινά' parentis loco (καί in loco)
habere, ducere aliqvem, άντί πατρός εχειν τινά (1).

§ 132. Ετι δέ δύο αίτιατικάς, μίαν προσώπου καί έτέραν πράγ-
ματος, δέχονται τά .διδάσκειν, κρύπτειν, αίτειν, ίκετεύειν, έρωταΐνj
συμβουλεύεις σημαίνοντα ρήματα, ά βλ. έν τή Α.Γ. §.228. Docere
aliqvem lilteras, διδάσκειν τινά γράμματα. Yerres parenles
prelium pro sepullura liberum poscebat (Κικ. Βέρρ. 1, 3), ό
Βέρρης άπήτει παρά τών γονέων τιμήν διά την ταψήν τών παί-
δων των. Tribunus me priimim sentenliam rogavit (Κικ. πρός
Κοϊντον τόν άδελ. 2, 1), ό δήμαρχος ~έμέ πρώτον ?)ρώτησε περί
ζής γνώμης μου (τίνα γνώμην εχωJ. Discipulos id uiium mo-
neo, ut praeceptores non minus qvam ipsa studia ament(KuvT.
2, 9, 1). Τοΰτο μόνον συμβουλεύω τους μαθητάς, ΐνα ούχ ήττον
άγαπώσι τους διδασκάλους ή αυτά τά μαθήματα. Η δευτέρα αυτή
αιτιατική τηρείται καί έν τή παθητική φωνή (2).

Ση μ Ευρηται καί posco, αιτώ, flagito aliqvid ab aliqvo·
-πάντοτε δέ peto, postulo aliqvid ab aliqvo. Τό δέ rogo καί oro
απαντώνται καί μετά μιας μόνης αιτιατικής συντασσόμενα (rogare
auxilium, pacem orare). Τό inlerrogo καί μέ άφαιρετικήν, de
aliqva re, ερωτώ περί τίνος■ Ενταύθα άνήκει καί ή φράσις Qvid.
rne vis ? τί μέ θέλεις; Αλλάς τινάς μερικωτέρας τών ρημάτων τού-
των συντάξεις βλ. έν τή Α. Γ. §. 228 ρ.ετά τών σημ.

§. 133. Είς ρήματα άμετάβατα προςτίθεται ένίοτε αιτιατική αν-
τωνυμίας ουδετέρου γένους (id, hoc, illud, idem, qvod, qvid,
aliud κλπ.), ή αριθμητικού επιθέτου (uaum, mulluni κ.τ.τ ), ορί-
ζουσα τήν αίτίαν ή τήν έκτασιν τής ένεργείας του ρήματος. Τούτο
δέ γίνεται"

ά) Είς ρήματα ψυχικήν διάθεσιν ή εκφρασιν αυτής δηλούντα* οία

τά liEtor, χαίρω, glorior, καυχώμαι, irasco, οργίζομαι κ. ά.
ί __:_._ '- _■ -

(4) Έν μέρει, Ιν τάςει πατρός εχειν τινά.

(2, Οΰτω καί τά αντίστοιχα ελληνικά. Πολλοί με σΤτον αίτοΰσι (2. Κ. Π.
8, 3, 41). Δ.ογείτων τήν θυγατέρα εκρμπτε ιόν θάνατον τοΰ ανδρός (Αυσ. 32,
7). Κΰρος ήρώτα τοός αυτομόλους τά εκ τών πολεμίων (Ξεν. Κ. Π. 3, 3, 48).
ΈρωτδσΟαι τό ό'νομα, καί συνήθω;, περί τοΰ ονόματος.
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Vellem idem posse gloriari, qvod Cyrus(Ktx. Κάτων πρεσβ.10),

ήθελον νά ήδυνάμην νά καυχηθώ περί τοϋ αύτοϋ, περί ο$ καί ό
Κϋρος. Utrumqve laetor, et sine dolore corporis te fuisse et
animo valuisse (Κικ. προς τους Οίκ. 7, 1), δι έχάτερον χαίρω,
δτι καί έλεύθερος σωματικών πόνων ησο, καί γενναίος τήν ψυχην.

β') Καί είς άλλα ετι ρήματα, ών ή έννοια απαιτεί όμοιον διορς-
σμον του μέτρου ή τνίς εκτάσεως· Qvid prodest mentiri ? τί ώιρε-
λεΐ τό ψεύδεσθαι ; Callistralus in oratione sua multa invectus
est in Thebanos (Kopv. έν βίφ Επαμ. 6), ό Καλλίστρατος πολλά
έμέμφη έν τω λόγω αύτοϋ τούς Θηβαίους. Πρβ. Δ Γ. §. 229 (1).

134. Μετά αιτιατικής συντάσσονται αί έν τω §. 68. Β . προθέ-
σεις. Περί δέ τών μετά αιτιατικής κ.αί άφαιρετικής συντασσομένων
κατά διάφορον σημασίαν σημειωτέον*

Η in μ.ετά αιτιατικής συντασσόμενη δηλοΈ τήν πρός τι ή τήν είς
τά ένδον κίνησιν καί διεύθυνσιν* ετι δέ μετχφορικάς καί όμοιας τού-
των σχέσεις* in urbem ire, ία carcere conjicere. Tres pedes ha-
bere in longitudinem, in latitudinem, τρεις πόδας εχειν εύρος,
μήκος' amor in patria, ή τής πατρίδος αγάπη' aecipere in bo-
nam partem, έπΐ καλον έκλαμθάνειν. in speciem, κατά τό φαινό-
μενον' inmajus celebrare, έπϊ μείζον νμνεΐν' grata lex in vulgus,
ώς πρός τό πλήθος ευχάριστος νόμος' nvulta dixi ία eam sen-
tentiam, πολλά ειπον τής αυτής έννοιας' in tres aimos, έπϊ
τρία έτη' In omne tempus,in perpetuum, είς τό διηνεκές' ln spem
fuiurae multitudinis urbem munire (Αιβ. 1, έπ έλπίόι μέλ-
λοντος πλήθους όχυρόνειν τήν πόλιν.

(1) "Οτε ευτυχείς μάλιστα μή φρόνει μέγα. Ταύτά λυπούμαι καί ταύτά
χαίρω τοις πολλοίς (Δημ. 48, 292). Κύρος Λυσάνδρω άλλα τ' Ιφιλοιρρονεΐτο
(Ξεν. ΟU. 24). Ταΰτα καί άλλα τοιαύτα Ιγκωμιάζουσι τήν δικαιοσύνην (Ολάτ.
Πολ. 363). Λ ακεδαιμόνιοι πολλά τήν πόλιν ημών ήδικήκασι καί μεγάλα (Δημ.
48, 98)· Θαυμάζεσθαι τά εικότα (θουκ. 4. 38). Ή πόλις βραχέα ήσθεΐσα με-
γάλα ζημιώσεσθαι (θουκ.). ["Αλλως δοτική* "Ηδομαι, χαίρω, άχθομαι, άθυμώ,
άγάλλομαι, έπαίρομαι τοις παρουσι, τοΤς γεγενημένοις. Καί ένίοτε* 'Επί
τών Άρχάδων τύχη ούχ ήττον τών Λακεδαιμονίων ήσθησαν οί Θηβαίοι. Ξεν.

Έλ. 7, 4, 32],
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ΐί-αύτή μετ' αφαιρετικής συντασσόμενη δηλόΐ τήν έν τόπω στά-
σιν, υπαρξιν ένέργειαν εν τινι πράγματι ή έπί τίνος τόπου γινομέ-
νην και όμ.οίας τούτων σχέσεις* iti urbe esse, εν τή πόίει διατρί-
6ειν' in flumine nevigare, έν ποζαμω πΛέειν' in campo cur-
rere, έν τω πεδίω τρέχειν' vas iii mensa ponere, άγγεΐον έπί
ζής τραπέζης θέτειν' in opere, διαρκούσης τής έργασίας.

Σημ. Η itl μετ' αφαιρετικής προσώπου δηλόϊ,ώς πρός' Achilles
non talis in Jioste fuit Priamo (Βιργ. Αίν. 2, 540), ό ΑχιΛΛεύς
δέν ήζο τοιοϋτος ώς πρός τόν έχθρόν ζου Πρίαμον. Καί παρά ποι-
ητάΐς ardere in aiiqva, φΛέγεσθαι ένεκα γυναικός. Ενίοτε μέ μι-
κράν διαφοράν τής σημασίας συν-.άσσουσι τά αύτά ρήματα μετά τή;
in καί αφαιρετικής ή αιτιατικής* incladere aliqvem in carcerem
και ixi carcere, έτι δέ και άπλώς earcere, κΛείειν έν ζή φνΛακή.
Βλ. καί άλλα τινά έν τή Δ. Γ. §. 230.

Η sub μετά. αιτιατικής συντασσουένη δήλοι τήν ΰπό τι κίνησιν
^ διεύθυνσιν πρός τι. Sub scalasrse conjicere' venire sub ocu-
los* cadere suh sensum. Επί χρόνου δηλοΐ τό εύθύς μετά ταύτα
γινόμενον. Sub noctem, sub adventum Roraanoriim, sub dies
faslos, εύθύς μετά τάς έορτάς' sub idem tempus, υπό τόν αυτόν
χρόνον. Μετ' αφαιρετικής δέ τήν υπό τι στάσιν ή ύπαρξιν.

Sub

mensa esse* sub oculis Σπανίως δέ είναι έν χρήσει έπί χρόνου.
Siib ipsa profectione, έν καιρώ τής αναχωρήσεως.

Super συντάσσεται έν τω πεζώ λόγω μόνον μετ αφαιρετικής
ύπόθεσιν σημαίνουσα· Hac super re scribam ad te postea (Κικ.
πρός Αττ. 16, 6), περί τούτον θέΛω σοι γράψει ύστερον. Αλλως
δέ άείποτε μ.ετά αιτιατικής. Super modum, ύπέρ τό μέτρον.

Subter (=ύπό, υποκάτω) σπανίως και μόνον παρά ποιηταις συν-
τάσσεται μ.ετ' αφαιρετικής, συνήθως δέ μετά αιτιατικής. Sllbter
praecordia, ύπό τά περικάρδια.

Σημ,. Μετά αιτιατικής ώς προθέσεις συντάσσονται καί τά σύνθετα
έπιρρήματα pridie, προτεραία, καί postridie, έπιοϋσα παρά τοις
δοκίμοίς όμως είναι άείποτε μετά ονομάτων μηνών καί εορτών συνημ-
μένα. Pridie ldus, ζήν παραμονήν ζών Ειδών, postridie Nonas,
τήν έπιονσαν ζών Νονών, postridie ludos Apollinares, τή υστεραίφ
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τών τοϋ 'ΑπόΧΙωνος αγώνων (ή τών Απολλωνίων), Συνήθους μετά
αιτιατικής, ώς και ή πρόθεσις prope, συντάσσονται τά propius, pro-
xime, καί ποτέ και τά έπίθετα τούτων· ένίοτε δέ καί μετά δοτικής.

§. 135. Εις τά μετά τής προθέσεως trans σύνθετα μεταβατικά
ρήματα Iraduco, trajicio, μεταβιβάζω, transporto, μετακομίζω,
έκτός τής τοϋ αντικείμενου προςτίθεται κατ' αίτιατικήν καί τό ονο-
μα τοΰ τόπου, δι' ου μεταβιβάζεται, ή είς 8ν μετατίθεταί τι. Hail-
nibal copias Iberum traduxit, ό Αννίβας διεβίβασε τά στρατεύ-
ματα διά τοϋ Ίΰήρου. CiEsar milites navibus flumen transportat,
ό Καίσαρ μετακομίζει ναυσϊ τους στρατιώτας διά τοϋ ποταμού.
Αέγουσιν όμως ένίοτε καί trajicere exercitum Pado· καί άνευ τής
τοΰ αντικειμένου αιτιατικής trajicere, traasmittere flumen' se
trajicere iii Africara, περαιοϋσθαι είς τήν Αώΰην (1).

§ 136. Τά πόλεων καί μικρών νήσων όνόμ,ατα συντασσόμενα
μετά ρημάτων κινήσεως σημαντικών καί τόν 6ρον τής κινήσεως δη-
λούντα, τίθενται καθ' απλή ν β«ρα^ετικήν. Romam ire. Athenas
proficisci. Delum navigare. Haec via Capuam ducit, ή όδός
αυτη άγει είς Καπύην. ότε δέ έννοοϋνται τά πέριξ τής πόλεως,προς-
τίθεται εις τήν αίτιατικήν ή ad πρόθεσις. Adolescentulus miles
ad Capuam profectus sum (κ·.κ. Κατ. πρεσβ. 4\ νέος άπήΛθον
στρατιώτης είς Καπύην, ή, είς τό στρατόπεδον παρά τήν Καπύην.
Tres sunt viae ad Mutinam (Κικ. Φιλ 12, 9), τρεις όδοί άγονσιν
είς Μουτίνην, ό λόγος περί στρατού πρό τής Μουτίνης (2).

Σημ. Προςτίθεται ή πρόθεσίς ΪΩ, δτε προηγείται ή λέςις urbs η
oppidum. Consul pervenit in oppidura Cirtam (Σαλλ.Ιουγ.102),
ό ύπατος ή.Ιθεν είς τήν πόΐιν Κίρταν' ώσαύτως καί ό'τε μ,ετά τό
κύριον ονομα έπκρέρεται ή λέξις urbs ή oppidum μ,ετά έπιθέτου-

(ί) Τον τής Λήθης ποταμόν ίύ διαβησόμεθα (Πλ.). Ύπερήνεγκαν τόν Λευ-
κάδιον ία^μόν τάς ναυς (Θουκ. 3, 81).

(2) Οί ελληνες δηλοΰσ· τήν είς τύπον κίνησιν ένίοτε δι' ίπιρρήματος* Άθή-
νοιζί, Ελευσίνα δε, πεδίονδε, οίκονδε, χαμαζε* συνήθως δέ ένμέν τώ πεζώ λόγω
δι'αιτιατικής μετά τής προθέσεως ε ί ς , πρός, Ιπί, έν δέ τή ποιήσει πολ-
λάκις καί οίνευ προθε'σεως. Δόμους στείχω έμούς. Βλ. Άσωπ. μικ. συντ. Κεφ.
στ'. §. 4.
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Demaratos Corinthius contulit se Tarqvinios, in urbem Etru-
riae florentissimam (Κικ· πολιτ. 1, 19), Δημάρατος ό Κορίνθιος
άπήλθεν είς Ταρκυνίους, πόλιν τής Τυρρηνίας άκμαιοτάτην. Ονό-
ματα χωρών οιχως καί μεγάλων νήσων δέχονται τήν πρόθεσιν ilL·
Ιο Cyprum venit' ένίοτε δε καί μάλιστα παρά ποιηταΐς παραλεί-
πεται καί έν τούτοις ή πρόθεσις. Cyprum missus est. ltaliam ve-
nit. Πρβ. και Α. Γ. 232 σημ. δ'.

„ §. 137. Ώςαύτως μεταχειρίζονται επί κινήσεως άνευ προθέσεως καί
τάς αίτιατικάς domum, οικαδε, rus, άγρόνδε. Domum reverti,
rus ire, καί domos, ότε σημαίνονται πολλών οίκοι ή πατρίδες. Εις
την λ,έξιν domum προςτίθεται κτητική αντωνυμία ή το κύριον
όνομα κατά γενικήν. Domum meam. Domum Pompeji venisti.
Domos suas discesserunt (Kopv. Θεμιστ. 4), άπήλθον έκαστοι είς
τάς εαυτών πατρίδας. Ενίοτε όμως λέγουσιν in domum suam, in
domum Pompeji. Αείποτε δέχεται τήν πρόθεσιν ία ή αιτιατική
domum, οταν συντάσσηται μετ' επιθέτο>ν. In domum amplam et
magnificam venire, έ'ρχεσθαι είς οικίαν μεγάλην καί λαμπράν.

§. 138. Ρήματα καί επίθετα καί έπιρρήματα έκτάσεως σημαν-
τικά δέχονται τό μέτρον τής έκτάσεως κατ' αίτιατικήν. Hasta sex
pedes longa, δόρυ εζ πόδας μακρόν' fossa decem pedes alta,
τάφρος δέκα πόδας βαθεΐα. Caesar tridui iter processit, ό Καί-
σαρ τρεις ήμερος όδοιπορίαν, ή τριών ήμερων όδόν προέβη (1).

Τό δέ τής άποστάσεως μέτρον έκφέρεται κατ' αίτιατικήν ή άφαι-
ρετικήν. Αbesse tridui iler, άπέχειν τριών ημερών όδοιπορίαν.
Aesculapii templum qvinqve millibus passuum ab Epidauro
distat (Αιβ. 45, 28), ό τοϋ Ασκληπιού ναός πέντε χιλιάδας βημά-
των απέχει άπό τής 'Επιδαύρου. Λσαύτως μεταχειρίζονται άδιαφό-
ρως καί τάς δύο ταύτας πτώσεις, σημαίνοντες είς πόσην άπόστασιν
γίνεται τι. Caesar millia passuum tria ab Helvetiorum castris
castra ponit (Καισ. Γ. Πολ. 1, 22), ό Καίσαρ στρατοπεδενΜ τρεις

(1) 'Ονόματα έκτάσεως σημαντικά δέχονται έν τή έλληνική τό μέτρον τής
έκτάσεως συνήθης κατά γενικη'ν καί ποτέ κατ' αιτίαπκήν. Τάφρος τριών ποδών
τό μήκος, καί τρεις πόδας.
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χιλιάδας βήματα μακράν τοϋ τών Ελβετών στρατοπέδου. Πρβ. Α.
Γ. §. 234 β', σημ (2).

Σημ. Κατ' αίτιατικήν άπλ?}ν προςτίθεται καί ό άριθμός τών ετών
είς τήν λέςιν nalus, γεγονώς. Viginti anaos natus, είκοσι έτών
τήν ήλικίαν, ή εΐκοσιν έ'τη γεγονώς (Ι)·

§. 139. Κατ' αίτιατικήν σημαίνεται 6 χρόνος, δςτις παρέρχεται
διαρκούσης τινός πράξεως· Pericles qvadraginta annos praefuit
Athenis, ό Περικλής 40 ετη προίστατο τών 'Αθηνών. Anaum
jam audis Cratippum (Κικ. περί καθ. 1,1\ ετος ήδη άκούεις τον
Κράτιππον (2). Ενίοτε προςτίθεται είς τήν αίτιατικήν ταύτην καί ή
per, σημαίνουσα τό διηνεκές καί άδιάκοπον. Ludi decem per dies
facti sunt (Κικ. Κατ. 3, 8), άγώνες έπι δέκα έφεζής ημέρας έτε-
λέσβησαν (3).

Σημ. Σπανίως απαντάται παρά τοις δοκίμοις συγγραφευσιν αφαι-
ρετική επί διαρκείας χρόνου. Pugaatuin est continenter horis
qvinqve (Καισ. Εμφ. Πολ. 1, 47), ή μάχη διήρκεσε πέντε έφεζής
άρας.

§. 140. Είς έκφράσεις θαυμασμού καί λύπης έκφέρεται τό ονομα
του προσώπου κατ' αίτιατικήν μετά έπιφωνήματος ή άνευ τούτου'
Heu me miserum, ή άπλώς, me miseram ! οψοι τώ άθλίω. Ο
falacem hominum spem fragilemqve fortuoam! (Κικ. περί ρητ.
3, 2), ώ τής Απατηλής τών ανθρώπων έλπίδος ^al τής άστατου
τύχης. Testes egregios (είρωνικώς), αξιόλογοι μάρτυρες !

Μετά τό έπιφώνημα pro έπιφέρεται κλητική* Pro, dii imΙΏΟΓ-
tales, ώ πρός τών θεών ! Pro sacte Juppiter! Οχι δμως και έν τ?5

(2) Κΰρος έξελαυνει διά τής Λυδίας σταθμούς τρεις, παρασάγγας είκοσι καί
$6ο (Ξεν. Άν. 1,2, 5). Βασιλεύς τε καί οί "Ελληνες διέσχον αλλήλων ώς τριά-
κοντα στάδια (2εν. Άνι 4, 2, 4). Θρασύβουλος εθετο τά δπλα οσον τρία στά-
δΐ3 άπό τών φρουρών (Εεν. Έλλ. 2, 4, δ).

(1) Ούττιο ίΓ<'σιν ετη γεγονώς (Ξεν. Άπομ. 3, 6, 4).

(2) Οί τών Περσών έφηβοι δέκα ετη, άιρ' οδ 8ν ί< παίδων Ιζέλθωσι, κοιμών·
ται πιρί τά άρχεFa [Siv. Κ. Π. 4, 2, 9).

(3) Διάπ»νιδ; τοϋ χρόνου (Λυα. 7, 8). Πχρά κχντα χάν πόλεμον. Βλ. Άσω*.
μικ. συντ. Κεφ. Τ', §. 7 καί 15.
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φράσει ταύτη' Pro deum (pro hominum, ή deum atqve homi-
num) fidem, πρός θεών καί ανθρώπων. Ετι δε και μετά τό ο
πολλάκις. Ο forlunale adolescens, qvi tuae virtutis Homerum
praecoaem invenerisJ (Κικ. υπέρ Αρχ. 10), ω μακάριε νέε, δςτις
ενρες τής σης άρετής κήρυκα τόν "Ομηρον ! Μετά δέ τά hei καί
vae έπιφέρεται τό πρόσωπον κατά δοτικήν. Hei mihi, οιαοι. Vae
tergo meo, φευ τοϋ νώτου μου.

Αλλάς τινάς σπανιωτέρας καί ποιητικά; συντάξεις τής αιτιατικής
|3λ. έν τή Δ. Γ. άπό §. 237 κ. έ.

Περί τής Κλητικής.

§. 141. Η κλητική παρεμβάλλεται άσυνδέτως είς τόνλόγον. Vos,
ο Calliope, precor, aspirate canenti (Βιργ. Αίν. 9, 525), rΤμεΐς,
ώ Καλλιόπη (μετά τών αδελφών σου), έπιπνεύσατέ μοι άάοντι, Ικε-
τεύω. Το επιφώνημα Ο ούδέποτε προςτίθεται έν πεζώ λόγφ είς
γορευσεις και επι κλήσεις. Credo ego vos, judices, mirari, νομίζω,
οτι ύμεΐς, ώ δικασται, θαυμάζετε' άλλά μόνον είς έκφράσεις θαυ-
. μασμοϋ, χαράς καί οργής. Ο dii boni, qvid est in hominis vita
diu (Κικ. Κάτων πρεσβ. 19), ω θεοί, τί πολυχρόνι&ν ύπάρχει έν τω
βίω τών άνθρώπων. Ο tenebrae, ο lutum, ο sordes, ο paterfli
generis oblite (Κικ. κατά Πείσ. 26), ω σκότος, ω βόρβορος, ω
πος, ώ έπιλήσμων τοϋ πατρώου γένους. Καί είς τήν κλητικήν, ώς
είς τάς λοιπάς πτώσεις, προςτίθενται καί έ'τεροι προσδιορισμοί. Pri-
raa dicte mihi, summa dicende camena, Maecenas (όρατ. E-
πιστ. 1, 1), Μαικήνα, Sv έν τω πρώτω ασματί μου ΰμνησα xal
έν τω τελευταίω θέλω ύμνήσει.

Σημ. Είς άρχαϊκόν ύφος καί παρά ποιηταΐς εύρηται ονομαστική
άντί κλητικής. Alme filius Majae (όοατ. έν 'φδ. 1, 2, 43), τρό-
φιμε τής Μαίας υιέ' Audi tu, populus Albanus (Αιβ. 1, 24),
άκουσον, Αλβανέ λαέ. II κλητική τίθεται συνήθως έν τω πεζώ λόγω
μετά μίαν ή πλείους λέξεις. Qvousqve tandem abutere, Catilina,
patientia nostra ? άλλά καί έν άρχή είς σφοδράς έκφράσεις ψυχι-
κής διαθέσεως. Ο mi Atlice vereor (Κικ. πρός Αττ. 14, 12), ω
Αττικέ μου φοβούμαι. Ετι δέ και είς έκφράσεις τιμής, σεβασμού.
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Rex Boccbe! magna nobis laetitia est (Σαλλ. Ιουγ. 102), Ba-

σιλεϋ Βάκχε, μεγάλώς χάιρομεν.

Περί τής Αφαιρετικής.

§. 142. Κατ'άφαιρέτικήν εκφέρεται το μέρος, δπερ άφοροι ή κατά
του υποκειμένου κατηγορουμένη ποιότης ή ίδιότης. Aeger pedibus,
τους πόδας πάσχων nalione Gallus, Γάλλος τό γένος. Specie
iirbs libera est, re vera omaia adnutumRomanorum fiuntvAiS.
35, 31\ κατά μέν τό φαινόμενον είναι έλευθέρα ή πόλις, άλη&ώς
όμως πάντα πράττονται κατά τά νεύματα τών Ρωμαίων (Χ).

Σημ. Το μέρος τοΰτο, άν μέν ήναι τι έκτος τοΰ υποκειμένου, σχέ-
σιν δ' εχον προς αύτό, έκφέρεται κατ' αίτιατικήν μετά τής ad προ-
θέσεως. Accusare multos qvum periculosum. est, tam sordi-
dum ad famam (Κικ. περί καθ. 2, 14), τό πολλούς κατηγορεΐν
καί κινάυνώάες είναι καί άγενές ώς πρός τήν φήμην(2). Ενίοτε δέ
καί κατ' άφαιρετικήν, οταν ήναι ό λόγος περί τής θέσεως ή κατα-
στάσεως προσώπου ή πράγματος ώς πρός τι. Gaesar metuebat ne
a re frumenlaria laboraret (Καισ. Γ. Πόλ. 7, 10), ό Καίσαρ
Ιφοβεΐτο μή ελθη είς άπορίαν ώς πρός τάς τ ροφάς (τροφών).
• §. 143. Το όργανον ή μέσον, δι' ού εκτελείται τι, σημαίνεται
διά τής αφαιρετικής, ήτις οργανική (mstrumeiitali.s) διά τούτο κα-
λείται. Securi aliqvem percutere, πελέκει άποκεφαλίζειν τινά.
BritaDni lacte et carne vivunt, οί Βρετανοί άπό γάλακτος καϊ
κρέατος ζώσι. Lege Iulia Latini civitaiem Romanam conse-
Cllli sunt, διά τον Ίονλείου νόμου ετνχον οί Λατίνοι τής ρω-
μαϊκής ισοπολιτείας (3).

(1) Άσωπ. μικ. συντ. Κεφ. ς'. § 21. Άλγεΐν τον δάκτυλον, τά όμματα*
κάμνειν τους πόδας. Δίκαιος τον τρόπον. Slvov άγομεν το μεν γένος ές 'Ελέας,
ΙταΤρον δέ τών άμφί Χαρμίδην (Πλ. Σοφ. 215). Άπειροι τ?) πλήθος. 'Εξακόσιοι
τον αριθμόν. Εύ εχω τά κατά τό σώμα,

"Ετι δέ καί "δοτική ένίοτε' Γε'νει "Ελλην. φύσει κακός* ηλικία νέος* "Εργω,
αω οντι, λόγ<ρ, τή άληθεία. Το πράττειν τοΰ λέγειν ύστερον 8ν τη τάξει, πρό-
τερον τή δυνάμει Ιστίν. Δημ. 3. 15). Πόλις θάψακος ονόματι, καί ό'νομα.

(2) Καθιρος καί κατά τό σώμα καί κατά τήν ψυχήν (Πλ. Κρατ. 405).

(3) Άσωπ. μικ. συντ. Κεφ. ς' §. 24. Β^λλειν τινά λίθοις, ξίφει. Πολέμφ
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Σημ. ά. Η έν τω παθητικω οργανική άφαιρετική τρέπεται έν τφ
ενεργητικά» είς δνομαστικήν, τό ενεργούν υποκείμενον σημαίνουσαν.
Dei providentia mundus regitur, διά τής τον θεοϋ προνοίας κυ-
βερνάται ό κόσμος. Dei providentia mundum regit, ή τοϋ θεοϋ
πρόνοια κλπ. Τότε δέ μόνον εκφέρεται έν τω παθητικω τό πράγμα
ώς ενεργούν υποκείμενον κατ' άφαιρετικήν μετά της ab αντί άπλής
άφαιρετική; όογανιν.η;, όταν έκλαμβάνηται ώς πρόσωπον. Noii est
consentaaeum, qvi metu 11011 frangatur, eum frangi cupidi-
tate, nec, qvi inviclum se a Jabore praestiterit, vinci a volu-
ptate (Κικ. περί καθ. 1, 20), δεν είναι ευλογον, <5 μή ύπό τοϋ φό-
βου καταβαλλόμενος, νά κατα6άΛ.Ιηται ύπό των έπιθυμιών, ούδέ ό
ύπό τών πόνων αήττητος δειχθείς, νά ήττάται ύπό τών ήδονών.

Σημ. β'. Οταν τό δργανον, δι' ου τι εκτελείται, ήναι έμ,ψυχον καί
λογικόν, τότε εκφέρεται τούτο διά τής per μετά αιτιατικής. Augu-
stus per legatos suos bellum administrabat, ό Αύγουστος διά
τών ιδίων πρεσβευτών διώκει τόν πόλεμον' άλλά καί τό πρόσωπον
αύτό εκφέρεται κατ' άφαιρετικήν άπλήν, δταν έκλαμβάνηται ώς
πράγμα ή ώς δργανον απλώς. Jacent suis teslibus (Κικ. υπέρ Μιλ.
18), ήττήθησαν διά τών ίδιων μαρτύρων.

Σημ. γ'. Αφαιρετική του Οργάνου είναι καί ή έν ταΐς φράσεσι
ταύταις' extollere aliqvem boaoribus, έζαίρειν τινά τψαΖς,
προβιβάζειν τινά είς αρχάς* erudire aliqvem artibus et disci-
pliilis, παιδενειν τινά τεχνας καί έπιστήμας' ένίοτε δέ καί eru-
dire aliqvem in jure civili. Πρβ. Α. Γ. §. 254 μετά τών σημ.

§. 144. Διά τής αφαιρετικής σημ.αίνεται πρός τούτοις ή άφορμή
η ή αιτία, ενεκα της οποίας ή δι7 γίνεται τι (ablativus causae
moventis). Multi bomines officia deserunt mollitia animi (Κικ.
περί Τέλ. 1, 10), πολλοί δέν έκτελοϋσι τό καθήκον άπό άσθένειαν
ψνχής. Qvod benevolentia fit, id odio facturn criminaris (Κικ.
Ρωσκ. Α μ.. 15), ό,τι εύνοια γίνεται, κατηγορείς ώς ύπό μίσους γε-

χώρα προςκταται. Άνήρ άβουλος ήδοναΐς θηρεύτεται. Διά τίνος των του σώιια-
τος τη ψυχτ, αίσθανόμεθα ; Πλατ.—Ζην άπό λείας. Άπό τών χρημάτων στρά-
τευμα συλλέγειν (Ξεν. Άν. 2, 6, 5). Άπό διακοσίων νηών καί χιλίων ταλάντων
καταπολεμεϊν τινα ('Ισοκρ. Άντιδ. H1).

14
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νόμενον. Servius Tullius regnare coepit non jussu, sed volun-
tate atqve consensu civium (Κικ. Πολ. 2,21), ό Σέρβιος Τύλλιος
έβασίλευσεν οχι επιταγή, ά.ΙΛά θελήσει και κοινή τών πολιτών γνώ-
μη. τό αυτό σημαίνεται και διά τών άφαιρετικών permissu, αδεία,
horlatu alicujus facere aliqvid, παραινέσει, συμβουλή τίνος
πράττειν τι και δι' άλλων τοιούτων λέξεων κατ' άφαιρετικήν μόνον
έν χρήσει ούσών, περι ών βλ. §. 23 έν τέλει (1).

Σημ. ά. Τό ού ένεκα κωλύεται ή εμποδίζεται νά γείνη τι εκφέ-
ρεται διά τής prae καί αφαιρετικής. Prae mairore, άπό τής θλί-
ψεως, prae lacrimis loqvi non possuin, άπό τών δακρύων δέν
δύναμαι νά λαλήσω. Σημειωτέα! καί αί φράσεις* Per me licet, εζε-
στ ιν έμοϋ εν ε χα' qvi per aetatem poterani, οί διά τήν ήλικίαν
δυνάμενοι mea sententia, έμή γνώμη, meo judicio, κατ έμήν
κρίσιν. Πρβ. Δ. Γ. §. 255.

Σημ. β'. Αι τήν αι'τίαν δηλούσαι άφαιρετικαί causa, ένεκα, καί
gratia, χάριν, συντάσσονται μετά γενικής ή κτητικής άντωνυμ.ίας
προτιθεμένης αυτών συνήθως κατά τά έν 11S σημ. ρηθεντα. Rei-
publicae causa accusare aliqvem, τής πόλεως ένεκα κατηγορεΐν
τίνος. Πρβ. Δ. Γ. §. 25ό.

Σημ. γ'. Τήν αιτίαν σημαίνουσα πρός τούτοις καί διά τών λέξεων
ea de causa, ή άπλώς ea causa (juslis causis), ea gratia· καί
διά τών προθέσεων ob, propter. Non tam ob recentia ulla mc-
rita, qvam originum memoria (Αιβ. 38, 39), όχι τοσούτον διά
νέας έκδουλεύσεις, όσον διά τήν μνήμην τής καταγωγής.

§. 145. Η αφαιρετική ουσιαστικού μετά επιθέτου δήλο'ι τόν τρό-
πονγ καθ' 8ν γίνεταί τι, ή τά περιστατικά τά παρακολουθούντα τήν
πραξιν, διό καί τροπική αφαιρετική καλείται (ablalivus modi).

(1) Βλ. Άσωπ. μικ. συντ. Κεφ. Τ'. §. 23. Οί ξύμμαχοι τώ Παυσανίου.
έχθει παρ' Άθηναίοις μετετάζαντο. Θουκ. Περικλής τους Αθηναίους υβρει
θαρσοΰντας κατέπλησσεν έπί τό φοβεϊσθαι. θουκ. Ό πόσα άγνο'α οί ά'νθρωποι
ίξαμαρτάνουσι, πάντα ακούσια ταΰτ' Ιγώ νομίζω. Ξεν. Μέλητος τήν γραφήν
ταύτην δβρει τινί καί ακολασία κ«ί νεότητι γράψασθαι δοκώ (Πλ. Άπολ. 26).
Έτι 51 καί διά τής δ π ό μετά γενικής" Ύφ' ηδονής, δπό λύπης δβρίζει* καί
τής δ ι ά {«τά αιτιατικής. Οί Αθηναίοι διά Περικλέα Βελτίοΰς γεγονε'ναι, Πλάτ.
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Milliades summa seqvitate res Chersonesi constituit (Kopv.
Μιλτ. 2), ό Μιλζιάδης μεγίστη επιείκεια τά έν Χερσονήσω διέζα*
ζεν. Deos pura, integra, incorrupla et menle et voce venerari
debemus (Κικ. περί ούσ. Θ. 2, 28), τούς θεούς όφείλομεν νά Λα~
ζρεύωμεν καθαρό,, ακέραια, άδιαφθόρω καί διανοία καί φωνρ. Ire
agmiae qvadrato, πορενεσθαι μέ σζραζόν παραζεζαγμένον έν &χή-
μαζι ζεζραγώνον. Obvius fit Miloni Clodius,expeditus,in eqvOj
nulla rheda, nullis impedimentis (Κικ. υπέρ Μιλ. 10), συναντά,
ζόν Μίλωνα ό Κλώδιος, εϋζωνος ή ψιλός, έφιππος, άνευ όχήμα-
ζος, άνευ σκευών. Οΰτω λέγουσα καί nullo ordine, ούδεμιά τάζει.
Πολλάκις όμως προςθέτουσιν εις τήν άφαιρετικήν ταύτην τήν πρόθε-
σιν cum, όταν ήναι δ λόγος περί τοΰ παρακολουθοΰντος τήν πράξιν
ή περί εξωτερικών περιστατικών. Magno sludio aliqvem adjuvare,
μεγάλη σπονδή βοηθεϊν ζινι και cum magno studio adesse (Κικ.
υπέρ τοΰ Μαν. νόμ. 24), μέ μεγάλην σπονδήν παρίσζασθαι Κο-
mani cura magno gaudio Horatium accipiunt (Αιβ. 1, 25), ol
rPωμάΐοι μέ μεγάλτγν χαράν υποδέχονται τον Οράτιον (1).

Σημ. ά. Ουδέποτε προςτίθεται ή cum είς ουσιαστικά, τρόπον (ώς
τά modo, ritu, more, ratione, coosveiudine), διάθεσιν καί σκο-
πόν (hac Dieate, hoc consiJio, aeqvo ammo fero), ή συνθήκην
(ea conditione, ea lege) σημαίνοντα* ωσαύτως ούδέ όταν ήναι ό
λόγος περί. μερών τοΰ σώματος, nudo capile incedere, γυμνή κε-
φ aJff βάδιζε ιν ( 2 ).

Στ,μ. β'. Οτε τό ονομα τοΰ παρακολουθοΰντος τήν πραζιν έκφέρε-
ται καθ' εαυτό άνευ επιθέτου, τότε δέχεται τήν πρόθεσιν cum. Cum
cura scribere, μετ επιμελείας γράφειν. Πολλάκις όμως άπαν-
τώνται και άνευ της cnm πολλαί άφαιρετικαι τοιαΰται, έπιρρημα-
τικήν σημασίαν εχουσαι' ώς αί ordine, ζακζικώς, jure, δικαίως,

(4) Βλ. Άσωπ. μικ. συντ. Κεφ. Τ'. 44. Δρόμω ήπήγοντο πρός τήν γέ-
φυραν. Θουκ. Ούδέν γνώμη άλλά τύχη πάντα πράττεις. Ξεν. Θυμω καί £ώμη
τό πλέον έναυμάχουν ^ Ιπιστήμη. θουκ. Πάνυ σπουδή έλαβε τάς βίβλους. Πλ.

(2) Τω τρόπω γίγνου φιλοπροσηγορος, τω 81 λόγω εοπροσήγορος (Ίσοκ.
Δημον). ΠαντΙ τρόπω πειρασθαι. 'Ενίοτε καί κατ1 αίτιατικήν. Τοΰτον τον τρό-
πον τεράξας, ολου τοΰ πράγματος άπαλλά£ομαι (Δημ. 30, 22).

14*
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silentio, σιωπή, σιωπηλώς, vi, βία, βιαίως (άλλας πολλ,άς βλ. έν
τη Α. Γ. §. 257 σημ. β')" ετι δέ καί αιτιατικαί μετά της per αντί
έττι ρ ρημάτων τροπικών' per vim, βιαίως' per litteras, εγγράφως.
Per scelus et latrocinium aliqvid auferre (Κικ. Βέρρ. 1, 21), κα-
κού ργως καί ληστρικώς άφαιρείν τι (I).

Σημ. γ'. Ο,τι φέρει τις μεΟ' έαυτοϋ (πλην τών ενδυμάτων) τίθε-
ται κατ' άφαιρετικήν μετά της cum. Servus comprehensus est
cum gladio, ό δούλος συνελήφθη φέρων ξίφος (2).

Σημ. δ'. Ενταύθα άνήκουσι καί αί φράσεις pace alicujus και bo-
na venia alicujus dicere, με τήν άδειάν τίνος Λέγειν' periculo
alicujus facere, με κίνδυνόν τίνος πράττειν' alicujus auspiciis,
imperio, ductu rem gerere, ύπό τήν αρχήν τίνος έκτελεΐν τι
simulatioDe (ή specie) timoris cedere, ύποχωρεΐν προσχήματι
φόβου' obsidum ηοποίΐΐΘ, Λόγω ?} ονόματι ομήρων. Βλ. καί άλλας
έν τη Δ. Γ. §. 257 σημ. έ.

§. 146. Κατ' άφαιρετικήν εκφέρεται καί το δνομα, τό σημ,αΐνον
τήν άξίαν ή τιμήν, εις ήν πωλείται ή αγοράζεται τι. Eriphyle auro
viri vitam vendidit, ή 'Εριφύλη χρυσοϋ ε πώλησε τήν ζω ή ν τον
ανδρός Prsedium emiiur centum millibus nummum, τό κτήμα
αγοράζεται 100,000 σεστερτίων. Caelius habitat triginta mil-
libus (Κικ.υπέρ Καιλ.7), ό Καίλιος κατοικεί οίκίαν 30,000. Apol-
lonius mercede docebat, άΆπολλωνιοςέδίδασκεν επί μισθώ (3).

Σημ. Οταν δέ τό ποσόν τής τιμής δέν ορίζηται ακριβώς, άλλά
λέγεται' άορίς-ως αύτη ώς μικρά ή μ.εγάλη, τότε μεταχειρίζονται τάς
γενικάς tanti, magni κττ. περί ών εί'ρηται έν §. 115. Λέγουσι πρός

(1) νΕπλει μετά δέκα τριηρών. Ξεν. ""Ήλθον Πέρσαι παμπληθεΐ στόλω, ώς ά-
φανιβΰντες τάς 'Αθήνας. Ξεν. νΕπλεον ξυν παντί τω στρατεύματι έπϊ Σελινούν-
τος. Θουκ. —Ουδενί κόσμψ είςπίπτειν (Θουκ. 7, 84). Βία Ιπιέναι, κραυγή
πολλή Ιπιέναι (Ξεν. Άν. 1, 7, 4).

(2) Ειπετο τω λοχαγώ ξυν αύτώ τφ θώραχι καί τΫ) κοπίδι. Ξεν. ΕΓπεν ηκειν
είς τάς τάξείζ αοτοϊς στεφάνοις. Ξεν.

(3) Καί οί "Ελληνες* Πωλεΐν αργυρίου. Τήν σοψίαν αργυρίου τω βουλομένω
«ωλεΐν. Ξεν. Ύποτιθέναι πέντε μνών. Μισθού Τιμοκράτης νόμους είςφέρίΐ
(Δημ. 24, 66). Πρ6. καί Άαωπ. μικρ, ουντ. Κεψ. ς'. §. 48.
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τούτοις mutare, commutare, permutare aliqvid aliqva re, άντα-
λάσσειν τί τίνος" και comrnutare aliqvid cum aliqvo,SvTi τινος(Ι).

§. 147. Αφαιρετική συντάσσονται τά πλησμονήν, άφθονίαν καί
προμήθειαν δηλούντα ρήματα (ahlativus copiae). Τοιαύτα είναι τά
abundo, εύπορώ, afOuo, εχω όφθονίαν, scateo, βρΰω, γέμω, in-
Slruo, προμηθεύω, orno, κοσμώ, afficio, περιβάλλω, dignor,
άζιώ, και άλλα τοιαύτα, ά βλ. έν τή Α. Γ. §. 259. Τά impleo καί
compleo, πληρόω, συντάσσονται ένίοτε καί γενική' implere hostem
fugae et formidinis (Αιβ. 10, 14), τόν έχθρόν φόΰου καί φυγής
πληρούν (2).

Σημ. Τινά τούτων συντάσσονται μέ άφαιρετικήν πράγματος καί αί-
τιατικήν προσώπου, ή μέ δοτικήν προσώπου και αίτιατικήν πράγματος'
οίον, donare aliqvem annulo aureo, δωρονμαί τινα χρυσώ δακτυ-
Λιδίω' donare adjuloribus suis muita, δωρεΐσθαι τοις έπικούροις
πολλά. Τοιαύτα ρήματα είναι τά dono, δωρούμαι, circumdo (ΠΓ-
hem muris r, mures urbi), περικυκλόω, adspergo, ραίνω, περιά-
πτω, induo, ένδνω, misceo, μιγ-νύω καί ετερα τινά, ά βλ. έν τή
Δ. Γ. §. 259 (3).

§. 148. Αφαιρετική συντάσσονται καί τά έλλειψιν (αμετάβατα),
καί στερησιν (μεταβατικά) σημαίνοντα (ablalivus inopiae)' careo,
στερούμαι, vaco, είμαι κενός, egeo, εχω χρείαν, indigeo, είμαι
άπορος, orbo, όρφανίζω, στερώ, privo, στερώ, spolio, συλώ,
fraudo, απατώ, rudo, γυμνό ω. (Τά egeo καί indigeo συντάσσον-
ται ένίοτε καί γενική). Ωσαύτως συντάσσονται μετ' αφαιρετικής καί
τό invideo (alicui aliqva re), φθονώ, interdico (alicui aliqva
re), κωλύω, σπανιώτατα δ'εύρηνται ταύτα αιτιατική συντασσόμενα.

§. 149. Ετι δέ καί τά άπομακρύνεσθαι, άπέχειν, έλευθερούν, ά-

(1) Χρύσα χαλκείων διαμείβεσθαι νοείς (Πλάτ.) Άλλάξασθαί τινός τι' καί
άλλάξασθαι νόμισμα άντί νομίσματος. Άσωπ. μικ. συντ. Κεφ. ΙΑ'. §. 10.

(2) Τά τοιαύτα γενική συντάσσονται παρ' "Ελλησιν" ώς τά πίμπλημι, πλη-
ρώ, πλήθω, γέμω, εύπορώ, πλουτώ. κ. ά. τ. Βλέπε Άσωπ. μικ. συντ. Κεφ.
ΙΑ'. 2. 'Ωσαύτως καί τά στέρησιν ή ελλειψιν σημαίνοντα. .

(3) Τά αγαθά διδόναι τοις δικαίοις· Δώρα τώ θεώ φέρειν. Πλείω παρ' Ά-
σωπ μικ. συντ. Κε φ. ΙΑ'. §. 4.
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πολύειν, κωλύειν σημαίνοντα ρήματα δέχονται κατ άφαιρετικήν τό
άφ' ού τις απέχει, έλευθεροΰται κ. έ. Τοιαύτα είναι τά abstmeo,
desisto, άπέχω, libero, έλευθερώ, solvo, απολύω, levo, ciraxov-
φίζω, exonero, άποκονφίζω, arceo, ειργω, prohibeo, κωλύω,
excludo, αποκλείω. Τινά τούτων όμως δέχονται την ab πρόθεσιν
μετά άφαιρετικής' abstinere a vitiis* excludere aliqvem a re-
publica, άποκλείειν τινά τής πόλεως. Τό libero όμως σπανίως
συντάσσεται μέ τήν ab* τά δέ levo, exonero, exsolvo ουδέποτε.
Πρβ. Δ.Γ. §. 251 (I).

Τά δέ βιαίαν άπομάκρυνσιν άπό τόπου σημ.αίνοντα ένίοτε μέν
συντάσσονται μέ, άφαιρετικήν, συνήθως όμως μ,ετά τών προθέσεων ab,
de, ex. Depellere hostem loco (καί e loco, ex urbe), έχθάλλω
τόν έχθρόν άπό τής θέσεως. Ωσαύτως και τό cedo ένίοτε" decedo
ioco, vita καί e loco, de vita, άποχωρώ άπό τον τόπον, άπό του
βίου' και το Άheo,έζέpχoμaι,πapaιτovμaι([nagistΓatu της άρχής)(2).

Τά exeo, egredior, έζέρχομαι, ejicio, έκΰάλλω, σπανίως συν-
τάσσονται μεθ άπλής αφαιρετικής' τό δέ consto, συνίσταμαι, συ-
νήθως μετά τής ex* Ex animo et corpore constamus, έκ ψνχής
καί σώματος συνιστάμεθα. Πρβ. Δ. Γ. §. 263.

δ. 150. Τά ρήματα gaudeo, χαίρω, laetor, άγάλλομαι, glo-
rior, κανχώμαι, doleo, λυπούμαι, mcereo, θρηνώ, fido, conlido,
εμπιστεύομαι, συντάσσονται αφαιρετική, δηλούσν) τό περί οό ή χα-
ρά, ή άγαλλίασις κτλ. Αλλά τό fido καί confido συντάσσονται και
δοτική' τό δέ doleo, και αιτιατική κατά τόν §.135. Τό δέ glorior
δέχεται καί τήν πρόθεσιν de ή in μ,ετά τής άφαιρετικής (3).

Ωσαύτως αφαιρετική συντάσσονται και τά Utor, χρώμαι, abu-
tor, καταχρώμαι, fruor, άπολαμθάνω, fungor, εκτελώ, χρημα-

(1) Έν τή ελληνική τά τοιαύτα γενική συντάσσονται" καί ποτε μέ τήν πρό-
θεσιν άπό καί Ι ξ. Βλ. Άσωπ. μικ. συντ. Κεφ. ΙΑ'. §. 2.

(2) Καί οί Έλληνες συντάσσουσι ταϋτα ένίοτε μέ τήν από ή έ ς πρόθεσιν.
Ή ψυχή άπό τοΰ σώματος χωρίζεται. Άπαλλάττειν τινά Ικ πόνων. Έλευθεροΰν
τινα άπό τών Μήδων.

(3) Περί τής συντάξεως τούτων παρ' Έλλησι βλ. ανωτέρω § 133 τήν υπο-
σημείωσα. Επαίρομαι τοΤς παροΰσιν. "Ηδομαι έπί 'τινι. Έπαιρόμενος-ή πλούτφ
ή ι'σχύί ϊ) άλλω τω τοιούτω (Γΐλ. Οολ. 434).
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ζίζω, potior, καταλαμβάνω, vescor, τρέφομαι. Τό potior δμως
συντάσσεται καί γενική ένίοτε" potiri rerum, καταλαμβάνε ιν τήν
άρχην. Πρβ. καί Α. Γ. §. 264 κ. έ (1). · ι -

151. Τό opus est (εστί χρεία, ανάγκη) δέχεται κατ όνομα-
στικήν είς οιονδήποτε γένος καί αριθμόν τό ου έστιν άνάγκη. Dux
nobis (δοτ.) et auctor opus est (Κικ. πρός τους Οϊκ.2,6),ήγεμόνος
xal όδηγοϋ δεόμεθα' Exempla multa opus sunt (5 αυτός περί
Ευρεσ. 2, 19), πολΛων παραδειγμάτων είναι χρεία' ή κατ' άφαι-
ρετικήν, δτε τό opus est έκλαμ,βάνεται ώς απρόσωπος φράσις.
Praesidio opus est, φρουράς έστι χρεία' Qvid opus GSt ver-
bis ? rtc ή XP£ia λέξεων ; Οΰτο^ς άπροσώποις συντάσσουσι μετ' α-
φαιρετικής καί τήν φράσιν usus est. Viginti usus est minis, εί-
κοσι μνών έστι χρεία' και απλώς si USUS est, εάν ήναι άναγκαΐον.

Σημ. Τό Opus est συντάσσεται ένίοτε μετ' απαρεμφάτου' Qvid.
opus est maturare ? τις ή ανάγκη νά σπεύδωμεν ; Opus est
Hirtium conveniri, είναι άνάγχΎ\ σννδιαλέζεως μετά τοϋ 'Ιρτίου'
και ένίοτε μετά μετοχής* Opus est maturato (Αιβ. 1, 58). Opus
est Hirtio convento, δει είς Λόγους τω Iρτίω έλθεϊν.

§. 152. Αφαιρετική συντάσσονται καί τά ρήματα assvesco, εθί-
ζομαι (iabore), adsvefacio, εθίζω, sto, εμμένω σταθερός, facio
καί fio. Qvid facies hoc liomine ? τί θέλεις κάμει τόν άνθρωπον
τούτον ; Qvid fiet nave ? pci γενήσεται μέ τό πλοιον; Αλλά λέ-
γουσι καί Qvid facies huic homini. Qvid fiet de militibus.
Consul refert, qvid de iis fieri placeat, qvi in custodiam tra-
diti SUilt (Σαλλ. Κατ. 50), ό ύπατος έρωτα τήν Σΰγκλητον, τί
αν τη έγκρίνει νά πάθωσιν οί έν φυλακή παραδοθέντες.

§. 153. Πολλά επίθετα, συγγενή κατά τήν σημασίαν τών έν §.
147—8. ρημ,άτων, συντάσσονται αφαιρετική. Τοιαύτα είναι (2)'

1) Τά πληρωτικά, ήτοι τά πλησμονήν ή άφθονίαν δηλούντα' ώς,
praeditus, προικισαενος, onustus, πεφορτισμένος, plenus, πλήρης,
fertilis, εύφορος, dives, πλούσιος. Ετι δέ τά dignus καί indi-

(1) Τά μεν τούτων γενική, τά δέ δοτική συντάσσονται iv τή έλληννκή.

(2) Τά πλείστα τούτων γενική συντάσσονται £ν τή έλληνικη. Βλ. Άσωπ.
μικ. συντ. Κεφ. Γ'. §. 24.
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gnus. Εκ τούτων όμως τό pleijus, fertilis και dives συντάσσονται
συνηθέστερον μετά δοτικής. Πρβ. Δ. Γ. §■ 268. ά.

2) Τά Ιλλειψιν και στέρησιν* ως, inanis, κενός, nudus, γνμνός,
orbus, ορφανός, vacuus, κενός, liber, έλεύθερος, alienus, αλλό-
τριος, άχατάλληλος, extorris, άνάστατος. Τινά τούτων δέχονται
καί τήν πρόθεσιν ab μετά αφαιρετικής. Αλλά περί τούτων βλ. Δ. Γ.
§. 268 β', σημ. ά. καί β'.

3) Τούτοις Ακολούθησαν κατά τήν σύνταξιν καί τά conteDtUS,
άρχούμενος, anxius περίφοΰος, moeslus, λυπούιιενος, superbus,
άλαζών, fretus, πεποιθώς.

154. Αί καταγωγήν ή γέννησιν σημαίνουσα ι μετοχαί (natus,
ortus, genilus, satus, editus, γεννηθείς, καταγόμενος) δέχονται τό
του γεννήτορος όνομα καί τό του γένους, άφ' οΐι τις κατάγεται, κατ'
άφαιρετικήν. Mercurius Jove et Maja natus erat, ό'Ερμής έγεν-
ύί)Θί\ άπό τοΰ Διός χαϊ τής Μαίας' Nalus nobili genere, έκ λαμ-
πρού γένους γεννηβείς{ I). Αλλά τό μέν τών γονέων όνομα εκφέρεται
ένίοτε καί μετά τών προθέσεων ex ή de, τό δέ τών άπωτέρω προγόνων
μετά της ab καί τής μετοχής ortus, Belgae orti sunt a Germanis
(Καισ. Γ. πολ. 2, 4), Οί Βέλγαι κατάγονται άπό τών Γερμανών,
§. 155. Η αφαιρετική σημαίνει ενίοτε και τό μέτρον της απο-
στάσεως (πρβ. §. 13§). Είς συγκρίσεις δε δήλοι ή αυτή τόν βαθμόν
τής υπεροχής του ενός τών συγκρινόμενων μερών ώς πρός τινα ποιό-
τητα. Rornani duobus millibus plures erant qvam Sabipi, οί
^Ρωμαίοι κατά δύο χιλιάδας ήσαν τών Σαβίνων πλείονες' multis
partibus major, έν πολλοίς μείζων. Η δέ προ τών επιρρημάτων
ante, πρότερόν, post, ύστερον, άφαιρετική δηλοΐ πόσον χρόνον πρό-
τερον ή ύστερον εγένετο τι, Multis annis ante, πολλά ε τη προτερον»
Novem annis post bellum Punicum, έννέα ετεσι μετά τόν Καρ-
χηδονικόν πόλεμον. Περί άλλων τινών συντάξεων τών μορίων τού-
των βλ. Δ. Γ. §. 270 έν ταϋς σημ. (2)

(1) Παυσανίας γένους τοΰ βασιλείου ήν. Θουκυδίδης οικίας μεγάλης ην. Ξ«-
νοφων πόλεως μεγίστης ήν. Τηρεΰς καί Τήρης ού τής αύτης Θράκης ΙγΙνοντο.
Θουκ. 01 άπό Διός·. Οί άω' Ηρακλέους.

(2) Άσωπ. μικ. συντ. Κεψ. ς'. §. \Ί. Τέσσαρσι μναΓς ίλβττον. Τοιαΰται



ΚΕΦ. Β'. ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΦΑ1ΡΕΤΙΚΗΣ. §, 153—158. 185

§. 156. Κατ' άφαιρετικήν εκφέρεται και τό δεύτερον μέρος της
συγκρίσεως, όπερ άλλως εκφέρεται μετά του συγκριτικού συνδέ-
σμου Cjvam κατά τήν αυτήν πτώσιν τού έτερου τής συγκρίσεως μέ-
ρους. Major Scipione, μείζων τοϋ Σχηπίωνος, ή Major qvam
Scipio, μείζων ?) ό Σκηπίων. Πλείο) περί συγκρίσεως βλ. κατωτέ-
ρω §. 165.

§. 157. Κατ' άφαιρετικήν εκφέρονται αί λέξεις, αιτινες σημαί-
νουσι ποιότητα η ιδιότητα τοϋ δι' αυτών προςδιοριζομένου ούσια-
στικοϋ' διό λέγεται αύτη ποιότητος αφαιρετική (abJativus qvali-
tatis), ώς καί ή ταυτοσήμαντος γενική έν §. 106, ένθα έγένετο λό-
γος καί περί τής διαφοράς τών δύο τούτων πτώσεων. Agesilaus
statura fuit bumili et corpore exiguo, ό Αγησίλαος ητο άνα-
στήματος ταπεινοϋ και μικροϋ σώματος. Gajus Valerius summa
virtate et bumanitate adolescens (Καισ. Γ. πολ. 1, 47), Γάϊος
Βαλέριος, νέος μεγίστης αρετής καί φιλανθρωπίας. Summis inge-
niis exqvisitaqve doctrina philosophi (Κικ. περί Τελ, 1. 1),
φιλόσοφοι εξόχου πνεύματος και εξαίρετου παιδείας. Βλ. Δ. Γ.

§ 272 (1).

§. 158. Η έν τύπορ στάσις καί ή άπό τόπους κίνησις σημ,αίνεται
συνήθως διά τών προθέσεων in, ab, ex, de, μετά αφαιρετικής, ε-
νίοτε δε καί δι' άπλ.ης αφαιρετικής έν τα"ϊς έξης περιπτώσεσι.

1) Τά της γ' κλίσεως ονόματα πόλεων καί μ,ικρών νήσων, καί οσα
άλλα τοιαύτα είναι εν τω πληθυντικώ μόνον αριθμώ έν χρήσει, τί-
θενται κατ' άφαιρετικήν άπλήν, δταν σημαίνηται ή έν αύτοϊς στάσις
καί διατριβή. Babylone babitare, έν Βαβυλώνι οίκεΐν. Athenis

είναι καί αϊ δοτικαί πολλψ, μακρώ, όλίγω, βραχεί, μικρψ μείζων. Όλίγω τινί
έλάττων. Τοσούτω κρείττων, οσφ πρεσβύτερος.—Δέκα ετεσι προ' τής έν Σαλα-
μΤνι ναυμαχίας άφίκετο Δάτις. Πλ. Βοιωτοί ο! νυν έςηκοστώ Ιτει μετά 'Ιλίου
αλωσιν τήν νυν Βοιωτίαν ωκισαν. Θουκ. Όλίγω πρό τών Τριάκοντα το χωρίον
Ιξεμίσθωσαν. Λυσ. Πολλαΐς γενεαΤς ύστερον τών Τρωικών.

(1) Οί "Ελληνες τρέπουσιν οίλλως τόν λόγον, Ικφράζοντες τήν άφαιρετικήν
ταύτην τής ποιότητος δι' έπιθέτων κατ1 δνομαστικήν ή χατ' αίτιατικήν Ικφερο-
μένων. Εδρηται δμως καί γενική μετά τοΰ είμί, ίδιδιητα σημαίνουσα, έν το?ς
χωρίοις τούτοις. Τούτου τού τρόπου είμί ('Αριστ. Πλου. 246). Τής αύτής γνώ-
μης είναι (θουκ. 5, 46). Τών αυτών λόγων (Πλ. Γοργ. 482).



186 ΜΕΡΟΣ Β'. ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΝ. .

litteris operam dare, 'Αθήνησιν σπουδάζει, ή, περί τά γράμματα
άσχολεισθαι. Εάν δέ ήναι της ά και β' κλίσεως καί έν τω ένικό>
εύχρηστα, τίθενται κατά γενικήν, όπως εΐπομεν έν 117. Τότε δέ
μόνον προςτίθεται ή πρόθεσις in είς τά βνόματα ταύτα, δταν προη-
γήται αύτών ή λέξις urbs, oppidum, insula· in oppido Hispali,
έν τή πόλει Ίσπάλει Βλ. Δ. Γ. §. 273.

2] Παραλείπεται ωσαύτως ή πρόθεσις in προ της λέξεως locus,
τόπος, μετά αντωνυμίας ή έπιθέτου συνημμένης" hoc loco, εν τούτψ
τω τόπω' seqvo loco pugnare, μάχεσθαι έν όμαλω τόπω. Ανευ
προθέσεως απαντώνται καί αί λέξεις ΠΐΓΐ(σπανιώτερον rure),^*- άγροΐς,
άγρόθι' dextra, έν δεζια' Iaeva, έν αριστερά' terra mariijve,
κατά γήν καί θάλασσαν (εύρηται όμως και in mari esse, in terra
ponere) καί ένίοτε medio, έν μέσω' medio aedium, έν μέσω της
οικίας.

Σημ. Η λέξις locus ουδέποτε δέχεται έν μεταφορική σημασία
τήν πρόθεσιν in' ώς, meliore loro res nostrae sunt, έν καλλίτερα
καταστάσει είναι τά ήμέτερα. Πρβ. Δ. Γ. 273 σημ. ά.

3) Καθ' άπλήν άφαιρετικήν εκφέρονται καί άλλαι λέξεις, συντασ-
σόμενα'. μετά τών επιθέτων totus καί omnis, όταν σημαίνηται δι'
αύτών ή έκτασις. Urbe lota gemitus fit, άνά πάσαν τήν πόΛιτ
θρηνοδσι CiEsar nuntios tota civitate Aeduorum dimittit (Καισ.
Γ. Πολ. 7, 38), ό Καίσαρ πέμπει αγγέλους άνά πάσαν τήν χώραν
τών Αίδούων' Qvis toto mari locus tutus fuit? (Κικ. υπέρ του
Μαν. νόμ. 11), τις ανά πάσαν τίγν θάλασσαν τόπος ητο άσρραλής;
Σπανίως δέ προςθέτουσιν εις ταύτας τήν in πρόθεσιν' ill tOtaSicilia,
εν άπάσγ τή Σικελία (I).

§. 159. Καί ή διεύθυνσις καί φορά της κινήσεως σημαίνεται διά
της αφαιρετικής. Porla Collina urbem intrare, διά τής Κωλλίν7]ς
πύλης είςέρχεσθαι είς τήν πάλιν■ Mari vehi, terra advenire, iter
facere, διά θαλάσσης, διά ζηράς πορεύεσθαι (2).

§. 160. 0ταν δ' ήναι ό λόγος περί τής άπό πόλεων και μικρών

(1) Περί τής έν τόπω. στάσεως παρ* "Ελλησι βλ. ανωτέρω §. 447 κ. έ.

(2) Βλ. Άσωπ. μικ. συντ. Κεφ. ς·'. §. 6.
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νήσων κινήσεως η αναχωρήσεως, τίθενται τά δνόματα τούτων καθ'
άπλήν άφαιρετικήν' ώσαύτως και αί λέξεις domo, οίκοθεν, rure,
άγρόθεν, και ένίοτε humo, χαμόθεν. Roma profieisci, άπό 'Ρώμης
πορενεσθαι' Descendere Atbenis, άπ 'Αθηνών άπέρχεσθαι* Delo
Rhodum navigare, άπό Αήλον είς fΡόδον πΜειν' Domo auxi-
lium mittere, οίκοθεν βοήθειαν πέμπειν. Oculos lollere humo
(καί ab humo), από της γης αίρειν τους οφθαλμούς (1).

Σημ. ά. Ενίοτε όμως προςθέτουσιν είς ταϋτα καί τήν πρόθεσιν
ab, μάλιστα όταν έννοήται ή άπό τών πέριξ της πόλεως κίνησις.
Caesar a Gergovia discessit (Καισ. Γ. Πολ. 7, 59), ό Καίσαρ
άπήλθεν άπό τής Γέργοβίας' ή όταν προηγώνται αί λέξεις urbs,
oppidum.

Σημ. β'. Εν έπιστολ.α"ϊς δέ τό όνομα τής πόλεως, όθεν πέμπεται
ή επιστολή, τίθεται έν απλή αφαιρετική (Roma a. d. II. ldus O-
ctobres). Ωσαύτως καί ό τής πατρίδος ή καταγωγής τόπος ενίοτε'
Gn. Magius Cremona (και Cremonensis. Καισ. Εμ. Πολ. 1, 24),
δ άπό Κρεμώντ,ς. Βλ. Α. Γ. §. 275 (2).

161. Κατ' άφαιρετικήν εκφέρονται καί αί χρόνου διάστημα
δηλοϋσαι λέξεις, όταν σημαίνηται δι' αυτών ό χρόνος καθ' βν ή εν-
τός τοϋ οποίου γίνεταί τι, ή καί δ παρερχόμενος πρό της εκτελέ-
σεως πράξεως τίνος. Tertio anno urbs capta, τό γ έτος έκνριενθη
ή πόλις' Qva nocte natus Alexander est, eadem Dianae Ephe-
sise templum deflagravit (Κικ. περί φύσ. θεών 2, 27), καθ' ήν
νύχτα έγεννήθη ό 'Αλέξανδρος, τήν αυτήν κατεκάη ό ναός τής
Έφεσίας Αρτέμιδος. Roscius Romam rr.ultis annis non vcnit
(Κικ.Ρωσκ. Αμ..27), ό*Ρώσκιος έπί πολλά ετη δέν ηλθεν είςΡωμην.
Ώσαύτως κατ' άφαιρετικήν καί αί λέξεις hieme, έν καιρώ χειμώνος,

aestate, θέρε ι, die, nocte, luce, ήμερα. Τό δέ in tetnpore και

. ———————————___________ —

(1) Ο! "Ελληνες σημαίνουσι τήν άπό τόπου κίνησιν διά τών είς θεν έπΐ($ρημά-
των, Άθήνηθεν, οίκοθεν, ή διά τών προθέσεων έκ καί άπό. Έκ Λακεδαίμονος.
Έκ. Τεγέας. Άπό Συρακουσών. Άπό Κερκύρας. Έξ αδου* οί δέ ποιηται
ένίοτε δι' άπλής γενικής* Νήσου τήςδε = Ικ ταύτης τής νήσου. Βλ. Άσωπ.
μικ. συντ. Κεφ. ς"'. 5.

(2) ΆρχΤνος ό Ικ Κοίλης έγράψατο θρασύοουλον τόν Στειριέα. Αίσχ.
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|Γ

απλώς tempore σημαίνει έν χαταλλήλω χρόνω' in tali tempore,

έν τοιαύταις περιστάσεσι (Σαλλ. Κατ. 48) (1).

Σημ. ά. Καί λέξεις, μη χρόνου διάστημα δηλοϋσαι άλλά τι συμ-
βεβηκός, εκφέρονται κατ' άφαιρετικήν άπλην έπί της αυτής σημα-
σίας' οίον αί adventu, discessu alicujus, έν χαίρω τής έλεύσεως9
ή κατά τήν έ'λευσίν τίνος' occasu solis, δυσμαΐς ήλιου, comitiis,
έν χαίρω των αρχαιρεσιών, ludis, τών αγώνων, gladiatoribus, τών
μονομαχιών (2). Ετι δέ pace, bello, lumultu, έν καιρώ ειρήνης|
πολέμου, θορύβου' orccv όμως ταύτα συντάσσωνται μετά έπιθέτω»·
εχουσιν ένίοτε την 111 π ρόθεσιν* in bello Alexandrino, επί τον Λ\~
λεξανδρινον πολέμου.

Σημ. β'. Προςτίθεται ένίοτε ή in, όταν σημαίνηται οτι έντός ώρΐτ-i
σμένου χρόνου, άπό τίνος σημείου λογιζομένου, γίνεται τι. Decre-j
vit senatus, nt legati Jugurthae in diebus proxjmis decem Ita-
lia decederent (Σαλλ. ίουγ. 28), άπεφάσισεν ή Σύγκλητος, ϊνα έν·:
τός τών δέκα εφεξής ήμερών άπέλθωσι τής 'Ιταλίας οί τοϋ 'Ιου-
γούρθα πρέσβεις' άλλά καί άπλώς diebus decem λέγει δ αυτός
Σαλλ. έν κεφ. 38 έπϊ της αυτής σημασίας.

Σημ. γ. Ε?ς τους χρονικούς τούτους διορισμούς προςθέτουσι καί
τάς αντωνυμίας hic, ille, κατά την αύτήν πτώσιν, σημαίνοντες δι'
αυτών τό σημεΐον, οθεν έρχεται δ χρόνος ούτος. Και ή μεν hic ανα-
φέρεται εις τον χρονον τού λαλοϋντος, ή δέ ilJe ε:ς έ'τερον άλλως Ι
υπό του λόγου όριζόμενον. His annis qvandringentis Romae rex
fuit (Κικ. Πολ. 1, 37), 400 ετη άπό τής σήμερον ήτο βασιλεύς έν

(4) Πολλών έτών Άγάθων ενθάδε ουκ. Ιπιδεδήμηκεν (Πλ. Συμ. 172). Τής
αύτής ημέρας. Δείλης άφίκοντο οί "Ελλη^ε? είς τάς κώμας (Ξεν. Άν. 3, 3,

4 4). Τοΰ αυτοΰ θέρους Ιστράτευσαν έπί Χαλκιδέας (Θουκ. 2, 58). Έπράχθη
ταύτα Ιλαφηβολιώνος μηνός (Δημ.37,6)—Χειμώνος ώρα. Τ ή αύτη -ημέρα α-
πέθανε. Τώ τρίτω ετει οίκαδε απέπλευσα—Έν τεσσαράκοντα μάλιστα ήμέραις
"Αγνών χιλίους καί πεντήκοντα όπλίτας τη νόσω άπώλεσεν (Θουκ. 2, 58). 'Εν
τρισίν ήμέρακ δ.ηλΟον (Ίσοκ Πζν. 4 87). Εντός τριών Ιτών άφείλετο (Ίσοκ.
Εύαγ. (64). Έν τούτω τώ χρόνω. Έν τηδε τή ήμερα. Έν τώ Θαργηλιώνι
μηνί (Δημ. 49, 60) Πρβ. Άσωπ μικ. σοντ. Κεφ. ς·'. §. 7.

(2) Τοις Παναθηναίοις. Τοις Διονυσίοις- Τή νουμηνία. Ταϊς πομπαΐς. Τρα-
γωδοΤς χενο~ς. Θεσμοφορίοις νηστεύομεν. Άρισιοφ.
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'Ρώμη. τό αυτό δέ σημαίνουσι καί διά τών ante qvandringentos
annos, ή abhinc (άπό τούδε) annos qvandringentos. Πλείω περί
τούτου βλ. έν τη Α. Γ. §. 277 έν ταϊς σημ.

§. 162. Καί ή αφαιρετική απόλυτος λεγομένη (ablativus abso-
latus), ήτις έν πολλοίς αντιστοιχεί τή άπολύτφ γενική της ελληνι-
κής, σημαίνει ή μόνον χρονικό ν διορισμόν τής κυρίας προτάσεως (ώς
factum est rege vivo, ζώντος τοΰ βασιλέως εγένετο), ή τρόπον
πράξεως, ή καί άλλην τινά σχέσιν προσώπου ή πράγματος πρός αυ-
τήν. Augustus natus est Cicerone et AntOnio consulibus, ό
Ανγονστος έγεννήθη επί τής νπατείας (ή νπατ ενόντων) τον Κιχέ-
ρωνος χαϊ Αντωνίου' Regibus ejectis consules creari coBpti
sunt, έχβληθέντων τών βασιλέων ήρχισαν νά έχλέγωντac νπατοι'
Nihil de hac re agi potest salvis legibus (Κικ. πρός τους Οι'κ. 1,
2), ουδέν δυνατόν γενέσθαι περί τούτου τηρουμένων τών νόμων.
Lex Cassia lata est Scipione auctore (Κικ. Νομ. 3, 16), συμ-
βουλή τον Σχηπίωνος (ή σννεργοϋντος αύτοϋ) έχυρώθη ό του Κασ-
σίον νόμος.

Σημ. ά. Ενταύθα άνήκουσι καί αί άφαιρετικαί iEStll magno du-
cere agmen (Κικ. Τουσκλ. 2, 15), έν χαιρφ μεγάλης θερμότητος
(ή μεγάλης θερμότητος οΰσης) άγειν τόν στρατόν' Tabulas IQ
foro summa hommum freqventia exscribo (Κικ. Βερρ. 2, 77),
έν συρροή, ("ή συνελθόντων) πολλών ανθρώπων έν τή άγορα αντι-
γράψω τους πίναχας.

Σημ. β'. Η λατινική γλώσσα διά τήν ελλειψιν τοΰ ένεστώτος τής
μετοχής ens, ών, εκφέρει κατ' απόλυτον άφαιρετικήν καί μόνον ού-
σιαστικόν μετά επιθέτου, ώς τινα τών ανωτέρω παραδειγμάτων δει-
κνύουσιν (1 *. Αλλά περί τής αφαιρετικής ταύτης εσται λόγος καί κα-
τωτέρω έν τω περί μετοχών.

ί ί ■

- ---.

(1) Ώςαύτως καί οί "Ελληνες ένίοτε. Σκότους καί νυκτός τ& πραγμ» έγενβτο.
Δημ. 'Εσπέρας ούσης και σκότους έρχεται Μειδίας. Ό αύτ. Έδοηθουν
^δη. Θουκυδ.
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ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΘΕΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ.

163. Μετά ουσιαστικά έπιφέρουσιν οί Λατίνοι, ώς και οί Ελ-
ληνες, επίθετα τάξιν ή άκολουθιαν σημαίνοντα, κατά τήν αυτήν τών
ουσιαστικών πτώσιν και γένος και αριθμόν, άνθ' ών και επίρρημα
ή αναφορική πρότασις δυνατόν ήτο νά τεθή. Hispania postrema
omniura provinciarum perdomita est (Αιβ. 28, 12), ?) 'Ισπανία
τελευταία άπασώντών επαρχιών νπετάγη είς τους Ρωμαίους^ η
τελενταΐον, η ήτο ή τελευταία, ήτις νπετάγη' Gajus qvintus ad-
veilit, ό Γάϊος πέμπτος ήλθεν. Ουτω μ.εταχε ι ρ ί 'ζοντοι ι έν τή συντά-
ξει και τά έπίθετα solus, totus, diversus, subllmis, μετέωρος,
freqvens, συχνός, proximus, prudens, sciens, iavrtus, άκων. A-
qvila sublrmis abiit, αετός μετέωρος απήλθε. Consules in pre-
vincias diversi abiere, είς διαφόρους επαρχίας άπήλθον. Plus
hodie boni feci iraprudens qvarn sciens ante hunc diem uii-
qvam (Τερ. Εκ. 5,2,40), πλείω καλά έπραξα σήμερον έν άγνοια,
η άλλοτε ποτ ε έν γνώσει (1).

Σημ. ίίσαύτως και ή πρός τινα τόπον διεύθυνσις της κινήσεως
σημαίνεται διά τών επιθέτων adversus, secundus, oblFqvus μετά
του ονόματος τοϋ τόπου" in adversum collem subire, ερχεσθαι
κατ αντικρύ ή αντιθέτως πρός τόν λόφον' secundo flumine na-
vigare, κατά ροϋν τοϋ ποταμού πλέειν. Obliqvo monte decur-
rere (Αιβ. 7, 15). Πρβ Α. Γ. 300.

δ. 164. ά ) Καί επίθετα μεταχειρίζονται άντί ούσιαστικών,οταν ση-
μαίνωσι δι' αύτών πάντας τους έχοντας την τοϋ επιθέτου ποιότητα.
Τοιαύτα είναι docii, οί πεπαιδευμένοι, honi, οί αγαθοί, omnes bo-
ΐΐί, πάντες οί άγαθοί κ. ά. Αλλ' ή τοιαύτη τών επιθέτων χρήσις ει-

(ί) 'Ωσαύτως και παρ' Έλλησι. Τρεψαμένων τών Αθηναίων τους Χίους
πρώτους, νικαται καί τό οίλλο στράτευμα, (θουκ. 8, 55.) "Εκόντες άμαρτάνετε.
Άσμενος 6μας είδον — Ό άνεμο; ΙκπνεΤ μέγας (θουκ. 6.104). Κρήνη άφθονος
ρέουσα (Sev. Άν. 6, 2, 4). Άπρακτος αποχωρώ. Άρας μετέωρον εϊς τό βά-
ραθρον έμβαλώ. Άριστφ. Κακός έκών ουδείς. Ό Νικίας άκούσιος ·ί>ρημένο<
άποτρέψαι Ιοούλετο. Έθέλων έπεται. Άφικνοΰνται αιφνίδιοι. Οί Αακβδαιμό-
νιοι δστεροι άφίκοντο τής Ιν Μαραθώνι μάχης. ΣχολαΤοι έ*ομ(β6ησαν.
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ναι συνηθεστέρα έν τω πληθυντικω ή τω ένικώ αριθμώ. Plurimum
infaciendo interest inter doctum et rudem, non umltum in ju-
dicando (Κικ. περί ρητ. 3, 51), πλείστον έν τω πράττειν διαφέρει
ό πεπαιδευμένος τοΰ απαίδευτου, ουχί δέ πολύ έν τω χρίνειν (1).

β') Τό σύνολον τών πραγμάτων, άπερ εχουσι τήν του επιθέτου
ποιότητα, δηλοΟσι διά τοΰ ούδετέρου πληθυντικοΰ επιθέτου" ώς,
bona, τά αγαθά, παν δ,τι είναι άγαθόν' mala, πάν κακόν, omnia
nostra, πάντα τά ημέτερα' omnia pulchra, πάντα τά χαλά (ο-
rane pulcbrum, παν καλόν ιδιαιτέρως). Οτε δέ είναι άναγκαΐον νά
δηλωθη ή καθολική έννοια τών επιθέτων τούτων, ουχί δέ τά καθέ-
καστα αυτής, τότε μεταχειρίζονται τον ένικόν αριθμόν" verum, τό
αληθές, ?'/ αλήθεια' investfgajLio vevi, ή τοϋ αληθούς άνίχνευσις
(Τουναντίον vera nunliavc σημαίνει, αληθείς ειδήσεις άναγγέλλειν),
naluva justi et aeqvi mater, ή φύσις είναι μητηρ τής δικαιοσύνης
καί έπιειχείας (2).

Σημ.. ά. Ενίοτε είναι έν χρήσει και ή διά τοΰ res μετά έπιθέτου
περιγραφή' res bonae et honestae, τά καλά καί άγαθά, res mi-
litares, τά στρατΐύ)τικά' res civiles et navales, τά πολιτικά καί
ναυτικά' καί πάντα τά τοιαΰτα έναρθρα ουδέτερα πληθυντικά επί-
θετα τής ελληνικής περιφράζει ή λατινική διά τοΰ rcs και τοΰ πλη-
θυντικού έπιθέτου.

"Σημ β'. Ουδέτερα έπίθετα μετά προθέσεο>ν έπέχουσιν ένίοτε τό-
πον επιρρημάτων" οίον, de ή ex improviso, άπροσδοκήτως, de in—
tegro, έζ αρχής, sine dllbio, αναμφιβόλως (3).

γ') Αλλα πάλιν έπίθετα έλαβον όλως ουσιαστικών σημασίαν,ώστε
διά τοΰ αρσενικού και θηλυκοΰ έπιθέτου σημαίνονται πρόσωπα, διά
δέ τοΰ ούδετέρου πράγματα, έχοντα τήν τών επιθέτων ποιότητα.
Τοιαΰτα είναι τά amicus, inimicus, adversarius, amica,bonum,

(4) Οί "Ελληνες προ^Οέτουσι τό άρθρον είς τά τοιαύτην σημασίαν έχοντα
έπίθετα. Τόν ασθενή παρά τοΰ πλουσίου, δίκην ήν άο'.κήται, δό^ασθαι λαβείν.

(2) Τά αγαθά, τά καλά, τά πολιτικά. — Τό αγαθόν, τό δίκαιον, τδ μέσον. Τό
Έλληνικόν' τό Βαρβαρικόν' το ναυτικδν.

(3) Έκ τοΰ φανερού, ές Γιου, διά βραχέων, άπροςδοκήτοιι. κ. τ .τ, έξ έτοι-
μου, άπό του αυτομάτου, έν τω οανερώ, έν τψ έμφανε?.
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malum, ludicrum, θέαμα, παίγνιον, simile, όμοίωμα, inane, χε-

νόν διάστημα' καί ετερα πολλά, άποβαλόντα έν τη συνήθεια τό ;
ούσιαστικόν των, τίθενται καθ' έαυτά έν τη του παραλειφθέντος ου-
σιαστικού σημ,ασία' οίον τά cani (τουτέστι capilli), πολιά κόμη'
frigidam, calidam (aqvam) potare, ψνχρόν, θερμόν νδωρ πί-
νε ir' primas, secundas (partes) agere, νποκρίνεσθαι τον πρώτα- j
γωνιστήν, τον δεντεραγωνιστήν' dextra, simistra (manus), δεζιά,
άριστε ρά κτλ. (1)

Σημ.. Οί ποιηταί τουναντίον συνάπτουσι μετά ουσιαστικού ετερον
ούσιαστικόν με επιθέτου σημασίαν. Populus late rex (=regnans,
Βιργ. Αίν. 1,21). Οί αυτοί προςθέτουσιν εις αμετάβατα ρήματα
έπίθετα ουδετέρου γένους άντι επιρρημάτων. Altum dormire, βα-
θέως κοιμάσθαι, perfidum ridere, δολίως γελάν. Ευ ρητά ι δέ καί
έν πεζω λόγω sonare, olere peregrinum, ζένην προφοράν, ό-
σμήν ϊχειν. Πρβ. §. 128 σημ. καί Δ. Γ. §. 301 κ. ε. (2).

S. 165. Περί της συντάξεως τών συγκριτικών έπιθέτων σημειω-
τέον, δτι τό £ν τών δύο συγκρινομ.ένων μ,ερών εκφέρεται 1) κατά τήν
αύτήν τοϋ ετέρου πτώσιν μετά τοϋ μορίου qvam (η ac παρά τοις
άρχαιοτέροις καί τοις ποιηταί; ένίοτε). Cui potius credam, qvam
tibi? τίνι μάλλον ν ά πιστεύσω ή σοί; Donum specie qvam re
majus, δώρον μείζον κατά τό (ραινόμενον η αληθώς. Καί οταν τό
δεύτερον μέλος σχηματί£ρ νέαν πρότασιν, προηγείται ταύτης τό
qvam, ώς άν ήτο αύτη μία μόνη λέξις. Haec verba sunt Yarro-
nis, homiiiis doclioris qvam fuit Claudius (Γελλ. 10, 1), οί λό-
γοι ούτοι είναι τοϋ Βάρρωνος, ανδρός πολνμαθεατέρου, η δσον ήτο
ό Κλαύδιος (3).

Σημ. Πρός έπίτασιν τής αντιθέσεως τών συγκρινόμενων μερών τί-
θεται ένίοτε τό μόριον qvam μετά τοϋ δευτέρου τής συγκρίσεως

(4) Καί οί "Ελληνες ώιαύτως. Ή ημετέρα, ή οικουμένη (τουτέστι γή)' δε-
ξιά, άριστερά (χε(ρ)" ή είμαρμένη, έπ' ιση καί έμοία (μοίρ^ι)· ή έμή νικα (γνώ-
μη)' ή έπιουσα, ή αύρ:ον (ημέρα).

(2) Μέγα <ρθέγγεα6α,ι, λέγειν' ήδό, κακόν οζειν* όξί> οραν* μέγα φρονεΤν.

(3) Μείζων εΤ καί πλείω έχεις 1η Ιγώ. Τίνι άν μάλλον πιστεύααιμι ^ αοί"
"Ηδη τινίς καν Ικ δεινότερων τοιώνδε £σώ6ησάν (Φουχ. 7} 67).
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μέρους αμέσως μετά τό πρώτον καί πρό τοΰ συγκριτικού επιθέτου.
Maris subita tcmpestas qvam ante provisa terret navigantes
vehementius (Κικ. Τουσκ. 3, 22), ?) τ^ς θαλάσσης αιφνίδιος τρι-
χυμία φοΰίζει μάλλον τους π,Ιέοντας ή ή προςδοκωμένη.

2) Κατ' άφαιρετικήν άπλην, δταν τό ετερον της συγκρίσεως
μέρος ήναι Ονομαστική ή αιτιατική. Tullus Hostilius feTGcior
Romulo fuit (Αιβ. 1, 22), ο Τύλλος 'ΟσΐιΜός ήτο πολεμιχώτε-
ρος τον 'Ρωμύΐον. Qvem auctorem locupletiorem Platonis laii-
dare possumus ? (Κικ. Πολ. 1, 10), τίνα πλου σίωτερον τον Πλά-
τωνος συγγραφέα εχομεν νά έπαινέσωμεν ; (I )

Σημ. ά. Είς ανωμάλους ό'μο^ς συντάξεις, ο'ία είναι ή τοΰ επομένου
παραδείγματος, ουδέποτε παραλείπεται τό qvam. Tu splendi-
diorem habes villam qvam ego, σύ εχεις λαμτροτέραν τής έ-
ϊιής επανλιν (2\ Τουναντίον ουδέποτε προςτίθεται τό qvam προ
τής έχούσης άρνησιν άναφορικης άντοινυμίας, οταν αύτη ήναι τό §ν
της συγκρίσεως μέρος, άλλα πάντοτε εκφέρεται αύτη κατ' άφαιρε-
τικήν άπλην. Punicum bellum, qvo nullum majus Romani
gessere (Αιβ. 38, 53), τον Καρχήδονιχόν πόλεμον, ούτινος ουδένα
μείζονα έπολέμησαν οί 'Ρωμαίοι.

Σημ. β'. Σπανία εξαίρεσις είναι νά έκφέρήται καθ' άπλην άφαι-
ρετικήν τό έν της συγκρίσεως μέρος, δταν τό έτερον ούτε ονομαστι-
κή ούτε αιτιατική ήναι. Pane egeo, jam mellFtis potiore pla-
centis (=qvam mellftae placentae sunt (όρατ. Επιστ. 1,10,11),
άρτου εχω χρείαν, καλλιτέρου πλακονντίων έκ μέλιτος.

Σημ. γ'. Οι ποιηται συντάσσουσι και τήν λέξιν alius, άλλος, ώς
συγκριτικον έπίθετον. Ne putes alium sapiente bonoqve beatum
(όρατ. Επιστ. 1, 16, 20), μή νόμιζε άλλον εύδαίμονα παρά τόν

(1) Με {ζ ων εμοΰ εΤ. Οικίχν τής ήαετέρας πολ υ μείζω κέκτησαι. Τοΰτο καί
ήμΐν, τοις ήττοσιν έκείνου, ξυμοέρον έκεΐνός ίσχι. Πλ. Πολ. 338). Έςεσιιν
ήμΐν μάλλον έτερων καθ' ήσυχίαν βουλεύειν ετεροι. Θουκ. 1, 35).

(2) Χώραν εχετε ουδέν ήττον ημών εντιμον ημείς. Ξεν. Κ. Π. 3, 3,
ί\). Οί Πελοποννήσιο·. πλείοj: vxjal τών Αθηναίων παρήταν οί Αθηναίοι,
θουκ. 8, 52).

15
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σοφόν και αγαθόν (1). Ετερά τινα περί συγκριτικών βλ. έν τή Α. Γ.

§. 304.

§. 166. ά. Έΐς αριθμητικά και ουσιαστικά ποσότητος σημαντικά
(ώς annus, έτος, dimidia pars, ήμισυ μέρος) προςτίθενται τά μόρια
plus καί ampiius (πλέον) ή τό Ππηιΐ5(μέϊον)μετά τοϋ qvam ή άνευ
τούτου πρός αύξησιν ή έλάττωσιν τοϋ αναφερομένου ποσοϋ, χωρίς νά
μεταβάλλωσι τήν πτώσιν αύτοϋ, ήν απαιτεί τό ρήμα τ-ης προτάσεως.
Zeuxis et Polygnotus non sunt usi plus qvam qvattuor colo-
ribus (Κικ. Βρουτ. 18), ό Ζενζις και ό Πολύγνωτος δέν μετεχειρί-
σθησαν πλέον τών τεσσάρων χρωμάτων. Plus septingenti capti
sunt (Αιβ. 41, 12), πλέον τών 70 συνελήφθησαν. Plus pars
dimidia ex qvinqvaginta millibus hominum cxsa est (Αιβ. 36,
40), πλέον τοϋ ήμίσεος τών 50,000 ανδρών έφονεύθησαν' Qviii-
ctius tecum pJus annum vixit (Κικ. υπέρ Κοϊντ. 12), ό Κόϊν-
τιος έζησε μετά σον πλέον τοϋ έτους (2).

β'. Οταν όμως ή συντακτική τοϋ ρήματος πτώσις ηναι ονομαστι-
κή ή αιτιατική (ώς intersunt sex milJia, habeo decem milites),
τότε τά μέν μόρια plus, amplius, mious, εκλαμ-βάνονταιπολλάκις
ώς όνομαστικαί ή αιτιατικαι, τό δέ όνομα τοϋ ποσοϋ εκφέρεται κατ'
άφαιρετικήν, συντακτικήν τών συγκριτικών τούτων* ώς interest aill-
plius sex millibus, διέστηκε ή διαφέρει πλέον τών εζ χιλιάδων'
habeo plus decem rnillibus, έχω υπέρ τάς δέκα χιλιάδας. Cati-
lina initio non amplias dnobus millibus militum habuit (Σαλλ.
Κατ. 56), ό Κατιλίνας τό κατ αρχάς δέν είχε πλέον τών 2,000
στρατιωτών Roscius numqvam. plus tridno Romce fuit (Κικ.
Ρωσκ. Αμ. 27), ό *Ρώσκιος ουδέποτε διέτριψε πλέον τών τριών
ήμερων έν 'Ρώμη. Πρβ. Α. Γ. §. 305 (3).

(Ι) Ουτω καί παρ' Έλλησιν ή λέςις άλλος. Άλλα ή τά γιγνόμενα. Άλλα
τών δικαίων.

(2) Πλέον ή τριάκοντα πλέθρα γής κτήσασθαι (Λυσ. 19, 42). Ή λεία Ιπρά-
θη ταλάντων ούκ ελαττον πέντε καί είκοσι (Θουκ. 6, 6ο). Οί Ιππείς άποκτεί-
νουσι των άνδρών ού μείον πεντακοσίους (Ξ. Αν. 6, 2, 24). Πέμψω Ιπ' αυτόν
όρνις πλεΐν εξακοαίους τόν άριθμόν (Άριφ. "Ορν. 1251). ·

(3) Είςενήνεκται υπέρ Αριστοφάνους καί τοΰ πατρός ουκ Ιλαττον μνών τβτ-
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Σημ. Το μεν plus καί amplius σημαίνει ποσόν (πλέόν), τό δέ
magis βαθμόν (μάλλον), ώς επί. τοπ ολό. Τ οι non magis, non
pllis σημαίνουσιν, δτι καί είς τά δύο συγκρινόμενα μέρη υπάρχει ή
δέν υπάρχει έζ ϊσον ή αύτη ποιότης. Non Dascitur ex malo bo-
num, non magis qvam ficus ex olea (Σεν. Επιστ. 87), έχ τοΰ
χαχοϋ δεν γεννάται χαλόν, ώς ουδέ έκ τής έλαίας σνκον. Jus bo-
numqve apud veteres non legibus magis qvam natura valebat
(Σαλλ. Κατ. 19), το δίκαιον καί τό καλόν ίσχυε χαρά τοις άρ-
χαίοις ουχί νόμω μάλλον ή φύσει, ήτοι εξ ίσου κατ' αμφότερα.

§. 1 67. Καί εις έπίθετα καί επιρρήματα, μέτρον σημαίνοντα καί
αιτιατική συντασσόμενα κατά τόν §. 138, προςτιθέμενα τά μόρια
plus, amplius καί miiius μετά τοΰ qvam ή άνευ τούτου κατά τά
έν τώ ηγούμενοι παραγράφε ρηθέντα, αύξάνουσιν ή έλαττοΰσι τό
άναωερόμενον μέτρον. Umbra ποω amplius qvattuor pedes longa
(Πλίν. Φυσ. Ιστ. 6, 39), σκιά όχι πλέον τών τεσσά,ρων ποδών μα-
~χρά. Minus qvinqve et vigmti millibus longe ab Utica copiae
aberant (Καισ. Εμ. Πολ. 2, 37), όλιγώτερον τών 25,000 ήτο μα-
χράν τής Ούτίχης ό στρατός. Ενίοτε όμως απαντάται καί συγκρι-
τικό ν έπίθετον ή επίρρημα, τό δέ μέγεθος τοΰ μέτρου έκίρέρεται ή
κατ' αι'τιατικήν άνευ τοΰ qvam.· Digituui non altior unum (Αουκ-,
4, 515), ούχί υψηλότερος δακτύλου' ή κατ' άοαιοετικήν, όταν τό
έπίθετον ήναι ονομαστική ή αιτιατική. Palus non latior pedibus
qvinqvaginta (Καισ. Γ. Πολ. 5, 53), τέλμα όχι εύρύτερον τών
50 ποδών. Λέγουσι δέ καί qvinqvaginta pedibus latior κατά
τόν 13S και 155. ν

Σημ.. Η λέξις liatas, γεγονώς, μετ'αριθμητικών συντασσομένη, δέ-
νεται τάς έξης συντάξεις* natus plus, amplius, minus (qvam)
triginta annos, πρεσβύτερος ή νεώτερος τών 30 ετών' major (mi-
nor) qvam (και άνευ τοΰ qvam) triginta annos natus.—major

ταράκοντα (Λυσ. 49, 43). Πολύστρατος ού πλέον οκτώ ήμερων ήλθεν είς τό
βουλεύτήριον (Αυσ. 20, 4 4). Καί ΙπιΟετικώς* Ξενοκλής συνοικεί τη γυναικί
πλδίω ^ οκτώ «τη ^δη (Ίσαι. 3, 34).

15*
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(minor) triginta annis άνευ του natus. (Κικ. Ρωσκ. Α μ. 14 καί

35). Πρβ. mi Α. Γ. §. 306. κ. ά. (1).

§. 168. Η σύγκρισις δύο διάφορων ποιοτήτων έν τω αύτώ προσώ-
πω ή πράγματι κατά διάφορόν βαθμ-όν εύρισκ.όμένο>ν γίνεται τι
διά τοϋ μορίου magis, ή διά δύο συγκριτικών επιθέτων* magis atl-
dacter qvam prudenter, μάλλον τολμηρώς ή συνετώς' Bella fortius
qvam felicius gerere (Αιβ. 5, 43), άνδρειότερον εντυχέστερον
πολεμεΐν (2).

§. 169. ά. Το συγκριτικον σημαίνει πολλάκις μικρόν βαθμόν ποι-
ότητος, ένίοτε δέ καί λίαν μέγάν. Senectus est oatura loqvatior
(Κικ. Κατ. πρεσβ. 16), τό γήρας είναι φύσει ολίγον φλύαρον.
Themistocles minus parentibus probabatur, qvod liberius vi-
vebat (Κόρν, Θεμ, 1), πολλά ολίγον ήρεσκεν εις τους γονείς του
d Θεμιστοκλής, διότι εζη λίαν ελευθέρως (3). ·

β'. Τό συγκριτικον σημαίνει πρός τούτοις τον ανώτατον βαθμόν,
δταν ή σύγκρισις γίνεται μεταξύ δύο μόνον. Qva&rilur ex duobus
uter digoior sit, ex pluribus qvis dignissimus (Κυντιλ. 7, 4,
21), ζητείται έκ μεν δύο πότερος εϊναι ό άζιώτερος, έκ πλειόνων
δέ τις ό άζιώτατος' Major fratrum melius pugnavit, ό πρέσΰύτε-
ρος τών αδελφών κάλλιον έπολέμησε (4).

Σημ.; Τό >Ηαν μέγα έν συγκρίσει πρός τι σημ.αίνέτάι διά τοϋ
major qvam pro re aliqva. Proelium atrocius qVam pro nu-
mero pugnantium (Αιβ. 21, 29), μάχη σφοδροτέρα ώς Λρός τον
αριθμόν τών μαχομένων' ήτοι περισσότερον η όσον έπερίμ,ενέ τις
άπό τοσούτον αριθμόν πολεμιστών. Πρβ. Α. Γ. 308 σ. ά και β'*
ένθα καί περί τίνων άλλων σπανιωτέρων συντάξεων τών συγκριτικών.

(1) Νεώτερος τριάκοντα Ιτών = γεγονώς ετη ελαττον ^ τριάκοντα (Ξ,. Άπ.

4,2,35).

(2) Φι?.όμηλον ο! πολλοί βελτίονα ηγούνται είναι ή πλουσιώτερον (Λυσ. 49,
15). Αγαθές μάλλον ^ πλούσιος.

(3) Αύθαδέστερόν τι άποκρίνεσθαι (Θουκ. 8, 84). Ενθυμούμαι, μή άγροικό-
τερον η λέγειν (Πλ. Γοργ. 462).

(4) Ό πρεσβύτερος τών παίδων παρών έτύγχανεν (Ξ. Ά. 1, 1, 1). Πότε-
ροι μαλλΰν χαίρουσι καί λυπούνται, οί φρόνιμοι ^ οί άφρονες (Πλ. Γοργ· 498).
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§. 170. Τό ύπερθετικόν σημαίνει ένίοτε οχι τών απολύτως ύψι-
στο ν βαθμόν έν συγκρίσει πρός πάντας τους άλλους -της αυτής τά-
ξεως, άλλα μόνον λίαν μέγαν, σχετικώς τόν ύψιστον πρός τινας,
Es tu qvidem carissimus, sed multo eris carior, si bonis prae-
ceptis lsetabere (Κικ. περι καθ. 3, 33), μοι είσαι, Λίαν προςφι-.
λής, αλλά πολύ 'προςψιλέστερος θέλεις είσθαι, εάν άρέσχησαι είς
χαλά διδάγματα (1). Πότε δέ σημαίνει τόν άπολύτως ύψιστον βαθ-
μ,όν δηλούται ή έκ τής σειράς τού λόγου, ή διά προςτιθεμένης γενι-
κής μερις-ικής, optimus omnrum, ή καί διά προθέσεως, ex omni-
bus (2). .

Σημ. ά. Τό ύπερθετικόν συμ,φωνεΐ κατά γένος ποτέ μέν μέ τήν
παρ' αύτω μεριστικήν γενικήν", Ser ν itus omnium malorum ρο
stremum est (Κικ. Φιλιπ. 2, 44), ή δουλεία είναι πάντων των
κακών τό έ'σχατον* ποτέ δέ μέ τό ύποκείμενον τής προτάσεως'Indus
est omniuoi fluminum maximus (Κικ. περί φύσ. θεών 2, 52), ό
Ινδός είναι πάντων τών ποταμών μέγιστος. Τό δέ παρ' όρατίφ
dulcissime rerura (έν Σατ. 1, 9, 4), γλυκύτατε πάντων, συμφωνεί
πρός τό υπονοούμ,ενον πρόσωπον καί ό'χι πρός τήν έπιφερομένην γε-
νικήν rerum (3).

Σημ. β'. Η τοϋ υπερθετικού έννοια επιτείνεται διά τοϋ UI1US,
μόνος, και 'έτι πλέον διά τοϋ uriiis omnium, μόνος έκ πάντων
ετι δέ και διά τών lcmge, mullo (4). 0 δέ κατά τό δυνατόν υψις-ος
βαθμ,ός σημαίνεται διά τού qvam maximus, qvantus maximus,
οτι ?) ό)ς μέγιστος, ή διά τών επιρρημάτων qvam maxime, qvan-
tum maxirae, ut maxime καί διά τοΰ possum. Jugurtha qvam

(1) Κάλλιστα λέγεις. Κΰρος φιλομαθέστατος ήν.

(2) Αθηναίοι πάντων ανθρώπων πλείστω σίτω χρώνται Ιπεισάκτίύ - (Δημ.
18, 87). Άθήναζε αψΐξοιι} " ου τής Ελλάδος πλείστη εστίν εξουσία τοΰ λέγειν
(Πλ. Γοργ. 461).

(3) rii φίλτατ', ώ περισσά τιμηθείς τέκνον, θανεΐ πρός εχθροΰ. Εύρ.

(4) 01 "Ελληνες έπιτείνουσι ταΰται προςθέτοντες τάς δοτικάς πυλλώ, μακρω,
όλίγω, βραχεί, μικρω, περί ών βλ. ανωτέρω §. 155 ύποσημ. Μακρω εύνούστα-
τος (Άριςφ. Είρ. 673). "Οσιρ μέγιστον τό τών φυλάκων έργον, τοσούτω αν εΓη
τέχνης τε καί Ιπιστήμης μεγίστης δεόμενον (Πλ. Πολ. 374).
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maximas potest copias armat (Σαλλ. Ιουγ. 48), ό 'Ιονγούρΰας
ύπλίζεϊόσον πλείστον δύναται στρατόν. Πρβ. Δ. Γ. §. 310 μετά
τών σημ. (1).

§. 171. Τά τάξιν ή άκολουθίαν κατά χρόνον καί τόπον σημαίνοντα
υπερθετικά (primus, postremus, ultimus, sumnms. τά λοιπά βλ.
έν τη Α. Γ. §.31 1), καί το έπίθετον medius συνάπτονται μετά ου-
σιαστικού, ή δέ ποιότης τού επιθέτου άφορα πολλάκις όχι το δλον,-
άλλά μόνον §ν μέρος τού ουσιαστικού. "Vere primo, σημαίνει όχι
iV ζτω πρώτω έ'αρι, αλλ' £>- «fx>y τοι> έαρος' extremo aimo,
τέλει τον έτους' ad summam aqvam appropinqvare, τήν έ-
πψάνειαν τον νδατος πλησίαζειν' ία media urbe, όχι έν τή μέ-
ση πόλει αλλ', έν μέσω τής πόλεως. Ούτω λέγουσι reliqva, ce-
tera~Graecia, λοιπή rΕλλάς, ήτοι τό λοιπόν της Ελλάδος μέρος.
Πρβ. Δ. Γ. §. 311,

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ.

ΠΕΡΙ ΑΝΤΩΝΥΜΙΩΝ.
ά) Περϊ τών δειχτιχών χαϊ τών αναφορικών.

§. 172. Αεικτική αντωνυμία είς ηγούμενο ν ούσιαστικόν Αναφε-
ρομένη συμφωνεί μέ αυτό ώς έπίθετον κατά γένος και αριθμόν. Εάν
δ' άνάφέρηται εις πλείω ουσιαστικά, τότε τό γένος αυτής ορίζεται
κατά τά έν §. 94 ρηθέντα. Mater et pater—ii* honores et im-
peria—ea· ira et avaritia—esB ή ea (2). Εάν δέ πάλιν άναφέρηται
εις τι ηγούμενο ν μή όνομασθέν, ούτινος όμως και τό ό'νομα καί τό
γένος εννοείται ευκόλως, τότε ή δεικτική αντωνυμία συμφωνεί κατά
γένος μέ τό νοούμ,ενον τούτο. Hic (τουτέστιν eqvus) celerior est?
ούτος ό Ιππος είναι ταχύτερος. Οταν όμως τό παραλειπόμένον αυτό

(ί) Uap' "Ελλησιν διά ιών ώς (όπως) δυνατόν* ώς (οπως) δύναμαι, ώς μά-
λιστα δυναμα1.' οσος, όπόσος οΤός είμι* δυναμιν όσην οιός τε ήν πλείστην συμ-
παρασκευασάαενος (Ίσ. Φιλ. 101)" ώς βέλτιστος, ώς άριστα, οτι πλείστον χρό-
νον, ρ;ιως αριστα. ·
(2) Αδελφοί καί άδέλφαί, ους είχον. Έκκλησιάζομεν περί πολέμου καί ειρή-
νης, ά μεγίστην εχει δύναμιν εν τω βίω τώ τών ανθρώπων (Ίσοκ. περί Ε(ρ. 2).
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ηναι δλως αόριστον, ή αντωνυμία εκφέρεται κατ' ούδέτερον γένος.
Hoc, qvod lu manu tenes,- cupio scire, qvid sit, τοϋτο, όπερ
έχεις είς τήν χείρα, θέΛω νά ήξεύρω, τί είναι.

II δέ είς δλον λόγον ή ε:ς πολλά αντικείμενα αναφερομένη δει-
κτική αντωνυμία εκφέρεται κατ'ουδέτερο ν γένος καί πληθ. άριθμ.όν.
Ea g.vae pater tuus dicit, vera sunt, άΛηθή είναι τά ύπό τοϋ πα-
τρός σου Λεγόμενα (1).

Καί δταν επηται τό ούσιαστικόν μετά τήν δεικτικήν άντωνυμίαν,
συμφωνεί αύτη μέ τούτο κατά γένος καί άριθμ.όν. Eas divitias,
eam bonam famam magnamqve nobilitatem putabant (Σαλλ.
Κατ. 7), τοϋτο καί πΛούτη καί φήμην καΛήν καί εύγένειαν μεγά-
.Ιην ένόμιζον. Εξαιρέσεις τούτου τοϋ κανόνος είναι σπανιώταται. Βλ.
Δ. Γ. §.313 (2).

Σημ.,. Εις ούσιαστικόν, καί μάλιστα εις λέζεις ψυχικήν διάθεσιν
δηλούσας, προςθέτουσιν οί Λατίνοι δεικτικήν άντωνυμίαν, ή άναφο-
ρικήν αντί δεικτικης, κατά τήν αύτήν τοϋ ουσιαστικού πτώσιν αντί
όνόματος κατά γενικήν πτώσιν έκφερομένου* οίον, hic dolor=do-
lor liujus rei, ή περί τούτου Λύπη. Sed haec qvidem est perfa-
cilis et perexpedita defeasio (Κικ. πρός τούς Ou. 3. ll=hu-
jus rei), άλλ' αν τ η (ήτοι τούτου τοϋ πράγματος) ?) ύπεράσπισις
είναι Λίαν εϋκοΛοί*·.

§.173. Η αναφορική Αντωνυμία συμφωνεί κατά γένος -καί ά-
ριθμ.όν μ.έ τό ούσιαστικόν εις 8 αναφέρεται. Η δ' εις πολλά όνόματα
ένικοϋ αριθμού άναφερομ,ένη εκφέρεται κατά πληθυντικόν αριθμόν,
τό δέ γένος αυτής ορίζεται κατά τούς έν §. 94 κανόνας. Grandes
natu matres et parvuli liberi, qvorum ulrorumqve aetas mi-
sericordiam nostram reqvirit (Κικ. Βέρρ. 5, 49), γραΐαι μητέ-
ρες καί μικροί παίδες, ών έκατέρων ήΛικία διεγείρει τόν ήμέ-
τερον οίκτο ν. Ess fruges atqve fructus, qvos terra gignit (Κικ

(4) Έρώ σοι, ά οΤδα.

(2) Κίνηαις αύτη μεγίστη τοΤς "Ελλησιν Ιγένετο (Θοοκ. 1). Αύτη πενία
έστί σαφής, τό δεόμενόν τίνος μή εχειν χρήσθαι (Ξ. Οίκ. 8, 2). Άλλά καί*
Εύδαιμονίαν τούτο νομίζω. Τούτο πώς ουκ άμαδία Ιστίν; (Πλα.Άπολ. 29). Ούχ
"Ιωνες τάδε &ισίν, ουδέ Έλλησπόντιοι (Θουκ. 6, 77).
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περί Φυσ. θεών 2, 14), (ΐύτοί οί καρποί καί τά γεννήματα, τά ό-
ποια ή γή γεννά. Fortunam nemo ab inconstantia et terae-
ritate sejuagit, qvse digna cerle non sunt deo (αύτοθ. 3, 24),
ουδείς χωρίζει τήν τύχην άπό τήν άστασίαν καί τό αϋτόματον η
άλογον, απ ε ρ βεβαίως δεν είναι άζια η δεν άρμόζουσι τω θεώ.

Οταν όμως αυτή αναφέρεται είς δλόκληρον πρότασιν, εκφέρεται
κατ' ούδέτερον γένος καί ένικόν άριθμόν. Sapientes soli, qvod est
proprium divitiarum, contenti simt rehus suis (Κικ- Παοαδοξ.
6, 3), μόνοι οί σοφοί; άρκοννται είς τά εαυτών, όπερ είναι ίδιον
του πλούτου (1).

Προηγουμένη δέ ή αντωνυμία αυτν) τού ούσιαστικοϋ συμ.φωνει με
τούτο κατά τό γένος, ώς καί ή δεικτική. Qvce apud alios ira-
cundia dicitur, ea iii imperio superbia atqve crudelitas appel-
lafur (Σαλλ. Κατ. 51 \ ή παρ' άλλοις οργή λεγόμενη, παρά τω
άρχοντι καλείται (αύτη) άλαζονεία χαί ώ μόνης.
■:· Σημ. ά. Οταν πραηγήται. προ-σηγορικόν και κύριο ν ονομα διαφό-
ρου γένους, τό άναφορικόν συμφωνεί ποτέ μέν μ' εκείνο, ποτέ δέ με
τούτο. Fiumen Rhenus, qvi agrum Helvetiorum a Gerruanis
dividit (Καισ. Γ. Πολ. 1, 2), d ποταμός Ρήνος, όστις χωρίζει
τήν χώραν τών 'Ελβετών άπό τής τών Γερμανών. Ad flumen
Scaldem, qvod influit in Mosam (αύτοθ. 6, 33), παρά τόν πο-
ταμόν Σκάλδην,, όςτις είςβάλλει είς τον Μόσαν.

Σημ. β , Ενίοτε δε σαφήνειας χάριν, ή και άνευ ανάγκης, επανα-
λαμβάνεται μετά τό άναφορικόν τό ούσιαστικόν. Erant omnino
itinera duo, qvibus itineribus domo exire poterant (Καίσ. Γ.
πολ. 16), ήσαν δύο οδοί, δι ών ήδνναντο νά έζελθωσι τής πα-
τρίδος των.

§. 174. Οταν μ,ετά τό άναφορικόν έπηται νέον ούσιαστικόν ώς
προςδιορισμός τοϋ ηγουμένου ούσιαστικοϋ, εις ο ή άναφορικη άντω-
νυμία αναφέρεται, τότε αύτη ποτέ μ.έν συμφωνεί πρός τό ήγούμε-
νον αυτής, ποτέ δέ πρός τό έπόμενον ούσιαστικόν" Thebffi ipsae,

(1) Ή ιτόλις τοϋ μεγίστου νοσήματος ού μ,εθέξει, ο στάσκ; καλείται (Πλ. Νομ.
744). Φίλον, Β μέγιστον αγαθόν είναί φασιν, οί πολλοί ©πως κτήσονται ού «ρρον-
τίζουσι (Η. Άπμ. 2, 4, 2).
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qvod Bceotiae caput est, in magno tumultu erant (Αιβ.42,44),
αί Θήΰαι αύται, ητις είναι μητρόπολις τής Βοιωτίας, ήσαν είς μέ-
γαν θόρυΰον Flumen, qvod appellatur Tamesis (Καισ. Γ. πολ,
5, 11), ό ποταμός, όςτις Τάμεσις καλείται. Περι τής διαφόρου
ταύτης συντάξεως βλ. Λ. Γ. §. 316 (/).

_ §.175. Η αναφορική άντωνυμία. συμφωνεί πολλάκις κατά συν--
ταςιν ουχί μέ τον γραμματικόν τύπον τής λέξεο^ς εις ήν αναφέρε-
ται, άλλα μέ τήν εννοιαν αυτής, ήτοι πρός τό νοούμενον ουχί δέ
πρός τό λεγόμενον.

1) Οταν άναφέρηται εις κτητική ν άντωνυμίαν. Vestra, qvi cuni
summa inlegritate vixistis, hoc maxime interest (Κικ. υπέρ
Σύλλ. 28), τοΰτο μάλιστα διαφέρει ύμάς,οϊτινες έ ζήσατε μέ μεγί-
στην ακεραιότητα (2).

2) Οταν προηγήται ενικού αριθμού ούσιαστικόν, ή αντωνυμία ί-
πεται κατά πληθυντικόν, διότι αναφέρεται εις πολλά τού αυτού εί-
δους. L. Cantilius, scriba pontiGcis, qvos (δηλ. scribas ponti-
fvcum) nuiic minores pontifices appellant (Αιβ. 22, 57), ό Λεύ-
κιος Καντίλιος, ό τοϋ άρχιερέως γραμματεύς, ους (γραμματείς)
νυν μικρούς αρχιερείς καλοϋσι (3J.

3) Οταν προηγήται περιληπτικόν όνομα ενικού αριθμητικού, ή
άντωνυμ.ία έπεται κατά πληθυντικόν άριθμόν πολλάκις, εις τά καθ'
έκαστα του περιληπτικού άναφερομένη. Caesar eqvitatum omnem,
qvem ex omni provincia coactum habebat, praimittit, qvi vi-
deant, qvas in partes hostes iter faciant (Καισ. Γ. πολ. 1. 15),
<5 Καίσαρ προπέμπει τό ίππικόν όλον, S είχε συλλέξει έί, άπάσης
της επαρχίας, ϊνα ϊδωσι, ποϋ πορεύονται οί έχθροί (4).

(1) Ή τοΰ ρεύματος Ικείνου πηγή, Βν ι'μερον Ζευς ώνόμασεν (Πλ.Φαιδρ.255).
Ούδεν αδικον ίιαγεγένημαι ποιών, ήν περ μελέτην είναι καλλίστην απολογίας
(3εν. Άπλ. 3).

(2) Καί. οίκία γε πολύ μείζων ή υμετέρα τής έμής, οι νε οικία χρήσθε γη τε
καί ού'ρανώ (Ξ. Κ.Π. 5, 2, 15).

(3) Αύχμηρός τις καί άπό παντός περιουσίαν ποιούμενος, θησαυροποιός άνήρ,
ους δή καί ΙπαινεΓ τό πλήθος (Πλ Πολ. 8, 554).

(4) Θεμιστοκλής φεύγει ix. Πελοποννήσου είς Κέρκυραν, ών αυτών (των Κερ-
κυραίων) ευεργέτης (Θουκ. 4, 136). Καί άπό Πελοποννήσου παρέσται ωφέλεια
(=βοήθεια), ο" τώνδε κρείσσους είσί (Θουκ. 6. 80).
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4) Μετά ονομα άνθρωπου εικονικόν ουχί δέ τό φυσικόν γένος έχον
επεται τό άναφορικόν,συμφωνοϋν πρός τό φυσικόν εκείνου γένος. Duo
importuna prodigia,qvos(TouT£cri viros)improbitas tribuno plebis
constriclos addixerat (Κικ. υπέρ Σεστ. 17), cHo απαίσια τέρατα,
ους ήφανΛότης προςείΑκυσε καί συνέδεσε μετά τοϋ δημάρχου (1).

Σημ. Μετά δεικτικήν ή άόριστον άντωνυμίαν έπιφέρουσιν ενίοτε
unde αντί a qvo (qva), a qvibus* qvo αντί ad qvem (qvam,
qvod), ad qvos (qvas, qvie), καί qva άντί του per ae, qvos-
ubi άντί in qvo. Βλ. Α. Γ. §. 317. σ. β'.

§. 176. Τό διά τής αναφορικής προτάσεως οριζόμενον ούσιαστι-
κόν μεταφέρεται πολλάκις κατά τήν αυτήν του άναφορικοΰ πτώσιν
είς τήν άναφορικήν πρότασιν, ώστε τό άναφορικόν προηγείται τού-
του. Ad CiKsarem qvam misi epistolam, ejus exemplum fugit
me tibi mittere(=ejus epistolae, qvam. Κικ. πρός Αττ. 13, 51),
ήν πρός Καίσαρα έπιστο.Ιήν επεμψα, έΛησμόνησα νά πέμψω καί
πρός σε άντίγραψον αυτής, ln qvem primum Heneti Trojaniqve
egressi sunt locum, Troja vocatur (Αιβ. I. 1), είς δν τόπον
κατά πρώτον έζήΛθον οι 'Ενετοί καί Τρώες, Τροία κα.Ιεΐται. Περί
της τών ποιητών χρήσεως βλ. Δ. Γ. §. 319 σημ.

Σημ. ά. Τό ούσιαστικόν, είς ο αναφέρεται ή αντωνυμία, μεταφέ-
ρεται σχεδόν πάντοτε εις τήν άναφορικήν πρότασιν, εάν ηναι νέα
ιδέα προςτιθεμένη ώς έπεξήγησις είς τήν ήγουμένην πρότασιν η εις
μίαν ταύτης λέςιν. Santones non longe a Tolosatium iinibus ab-
sunt, qvae civitas est in provincia (Καισ. Γ. πολ.1,10), οί Σάν-
τονες δεν άπέχουσι πο.Ιυ τής χώρας τών ToJωσατίων, ήτις πόΛις
κείται έν τή επαρχία' άντί τοϋ, ο'ίτινες Τολωσάτιόι είναι τής επαρ-
χίας μέρος (2).

Σημ. β'. Καί τό δι' αναφορικής προτάσεως ποοσδιοριζόμενον υπερ-
θετικόν μεταβιβάζεται ενίοτε είς ταύτην. Tbemistocles noctu de
servis suis,qvem babuit fidelissimum, ad Xerxem misit (Kopv.

(1) Τά τοιαύτα κινάδη, οι πεποιή<ασιν ουδέν ούδέ ιζράξουσιν αγαθόν υπέρ τής
πόλεως (Δειν. 1, 40).

(2) Κύρος, ει' τινα όρωή κατασκευάζοντα, ής άρχοι χώρας, καί προσόδους
ποιοϋντα, ού5ένχ 3ν πώποτε «Φείλετο (Ξ. Α. 47 9, 19).

ι *
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θεμ 4), ό Θεμιστοκλής έπεμψε νυκτός είς τόν Ξ έ ρ ζην έκ των δού-
λων αύτοΰ, βν είχε πιστότατον' Ρ. Scipiooi ex multis diebus,
qvos in vita eeleberrimos lcetissiiiiosqve vidit, bic dies cla-
rissinaus fuit (Κικ. Ααίλ. 3), εκ τών πολλών ήμερών, άς ύ Πό-
πλιος *Σκηπίων λαμπρότατα καί τερπνότατα εζησε} αντη ?} ημέρα
ήτο λαμπρότατη (1).

177. Οταν ή αναφορική αντωνυμία άναφέρηται εις καθ' £αυ-
τήν τιθεμένων δεικτικήν άντωνυμίαν, τότε αύτη τίθεται πολλάκις
μετά τήν άναφορικήν πρότασιν. Male se res habet qvum, qvod
virlute effici debet, id tentalur pecunia (Κικ. περί καθ. 2,
κακόν είναι, ό,τι πρέπει νά έκτελώμεν διά τής αρετής, νά έπιχει- '
ρ ω μεν τοΰτο διά τών χρημάτων. Πολλάκις παραλείπεται όλ^ως αύτη,
οταν, ονομαστική ώς επί το πολύ ή αιτιατική ούσα, δεν έπιφέρηται
μετ' έμφάσεως, καί μ,άλιστα οταν τό άναφορικόν έκφέρηται καθ' ήν
-πτώσιν έπρεπε νά τεθή ή δεικτική αντωνυμία. IMaximum ornamen-
tum amicitiae tollit, qvi ex ea tollit verecundiam (=is, qvi.
Κικ. Ααίλ. 22), τό μέγιστον τής φιλίας κόσμημα άφαιρεΐ, ό τό ct^-
£ας άπ' αυτής άφαιρών' Qvem neqve gloria neqve pericula ex-
citant, frustra hortere (=enm frustra Iiortere. Σαλλ. Κατ. 58),
όντινα οϋτε δόζα οϋτε κίνδυνοι έρεθίζουσι, μάτην παροτρύνεις.

Σημ. ά. Παραλείπεται ώςαύτως ή δεικτική αντωνυμία, καιόταν τό
ούσιαστικόν μ.εταβιβάζηται ει'ς τήν άναφορικήν πρότασιν κατά τόν
§. 176. Qva3 prima innocenlis mihi defensio est oblata, sus-
cepi (—eam suscepi. Κικ. υπέρ Σύλλ. 33), όποια πρώτη άθώον
νπεράσπισις μοί έπαρονσιάσθη, άνεδέχθην ταύτην. Πρβ. καί Α. Γ.
§. 321 Σημ.. (2). Ουδέποτε όμως παραλείπεται ή δεικτική άντωνυμία,
οταν έκφέρηται μ.ετ' έμ.φάσεοίς τό δεικνυόμενον πρόσωπον ή ποαγ-
μα. Α me ii contcnderuat, qsri apud me et amicitia et digai-
tate plurimun possunt (Κικ. Ρωσκ. Αρ.. 1), παρ έμοϋ άπήτησαν

(Ί) Ό πατήρ, δν μόνον ειχομεν βοηθών, άπήν. Αόγους άκουσον,, ους σοι δυ-
στυχείς ήκω φέρων (Είρ. Όρ. 854).

(2) ΟΧς μάλιστα τά παρόντα άρκεΤ, ήκιστα τών άλλοτρίων ορέγονται (Ξεν.
Συμπ- 4, 4·2). Ουδεμία πάρεστιν, άς ήκειν έχρήν (τούτων άς. Άριστφ. Έλ/Χ
4 9). Άναλίσκουσιν ουκ εις ά δει (είς τοιαύτα, είς ά, Ξ Οίκ. 3, 5).

II
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τοϋτο έκεΐνοι, οϊτινες πλείστον παρ έμοί Ισχύ ου σι καί διά τήν φι-
λίαν καί διά τό άζίωμα.

Σημ. β'. Και ή αόριστος αντωνυμία παραλείπεται συνήθως προ της
αναφορικής προτάσεως, τής αύτήν διοριζούσης. Sunt, qvi ita dicant,
είσίν, οι ον τω λέγουσιν' misi qvi viderent, έπεμψα, tva Ρδωσιν.
Αλλ'εύρηται και sunt qvidam, qvi, ύπαρχουσί τίνες, οι (1).

§. 178. Οταν δύο συνδεδεμένα ι άναφορικαι προτάσεις προςδιορί-
ζωσι τήν αύτήν λέξιν και.τό άναφορικόν εκάστης εχγ διάφορον πτώσιν
(qvem rex delegerat, et qvi populo gratus est), παραλείπεται
ενίοτε τό τής δευτέρας προτάσεως άναφορικόν, ώς άναπληρούμενον
έκ του τής πρώτης, άλλά τότε μόνον,όταν ήναι ονομαστική ή αίτια-
τική. Eamqve rationem seqvare, qva iecum ipse et cum tuis
utare, profiteri autem et in medium proferre non audeas?
(=:qvam profiteri κ. έ. Κικ. περί Τελ. 2. 23), ταύτην τήν δό-
<> αν ν άκολουθής, ή ν σύ αύτός μετά τών σων έχεις κοινή ν, ήν ό-
μως δεν τολμάς ούτε νά έπαγγέλλησαι ούτε νά παρουσίασης είς
τό μέσον; Οταν όμως το πρώτον άναφορικόν ήναι ονομαστική, το δε
δεύτερον ετέρα τις πτώσις, τίθεται ένίοτε αντί τοϋ δευτέρου ή δει-τ
κτική αντωνυμία is. Omnes tum fere, qvi, nec extra lianc ur-
bem vixerant, nec eos aliqva barbarics domeslica infuscave-
rat, recle loqvebantur (Κικ. Βροϋτ. 74), πάντες σχεδόν οί έκτος
τής πόλεως ταύτης ζήσαντες, καί ους οικιακή τις βαρβαρότης δεν
είχεν άμαυρώσει, έλάλουν τότε ορθώς.

Σημ. ά. Εάν ή αναφορική καί ή δεικτική αντωνυμία 'έχωσι τήν
αύτήν πρόθεσιν,καί εάν έννοήται τό αύτό ρήμα είς τήν τής αναφορικής
καί τήν τής δεικτική ς αντωνυμίας πρότασιν, τότε παραλείπεται ή
προ τής αναφορικής πρόθεσις. Ια eadem causa suraus, qva vos
=1Q qva VOS, έν z?j αύτή καταστάσει είμεθα έν ή καί ύμεΐς.

§. 179. Μετά τά έπίθετα talis, τοιούτος, tantiis (tol) , τοσούτος,
επιφέρονται είς συγκρίσεις τάάντίς-οιχα qvalis,όποιος,qvanlusqvot),
όπόσος, κατά τό αύτό γένος καί αριθμόν έ/.είνων, ή συμφωνοϋσι μέ

(1) Οί μεν -πολλοί κατέμενον, ήσανοε. οϊ δπεχώρουν συν τώ (3*σιλεί (τινές,

οϊ.-Ξ. Κ. Π. 3, 3).
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το ούσιας-ικόν, ε\ς δ αναφέρονται. Nemo ab dis immortalibus tot et
taotas res tacitus optare ausus, qvot et qvantas di immortales
ad Pompejum detuleruat (Κικ. ύπέρ τοΰ Mav. νόμ. 16), ουδείς
έτόλμησε νά εύχηθή παρά τών αθανάτων θεών τοσαϋτα καί τηλι-
καντα, όπόσα καί 7)Jixa ούτοι απένειμαν είς τόν Πομπήϊον. Ami-
cum liabere talem volunt, qvales ipsi esse non possunt (Κικ.
Ααιλ. 22), θ έΧουσι νά εχωσι τοιούτον cpiJov, όποιοι αυτοί δέν δύ-
νανται νά ήναι. Βλ. και άλλα τινά έν τή Α. Γ. §. 324 σημ.

ΰ> ) ΤΙερϊ σημασίας καί χρήσεως τών Λοιπών αντωνυμιών.

§. 180. Αί πρόσωπικαί άντωνυμίαι, υποκείμενα τής. προτάσεως
ούσαι^ παραλείπονται συνήθως, επειδή ή τοΰ ρήματος κατάληξις αρ-
κεί προς δήλώσιν τοΰ υποκειμένου* τότε δέ μόνον προςτίθενται, δταν
ΰπάρχη άντίθεσις ή έμφασις' έν αύταις. Et tu apud patres COn-
scriptOs contra me dicere ausus est ? (Κικ. Φιλίπ. 2, 21), xal
σύ έτόλμησας νά ΛαΛήσης κατ εμού πρός τήν Γερουσίαν ; Καί
εϊς μόνον λαλών, μεταχειρίζεται περί έαυτοΰ ένίοτε πληθυντϊκόν
πρώτον πρόσωπον. Reliqvum est, ut de felicitatePompeji pauca
dicamus (Κικ. ύπέρ τοΰ Μαν. νομ. 16), ύποΛείπεται νά είπώμεν
ολίγα περί τής τον 1Τομπηί'ον ευτυχίας (1).

§ 181. Και ή άντωνυμία is, αύτός, παραλείπεται, όταν έ'ξακόλου-
θή νά ήναι ό λόγος περί τοϋ αυτοΰ έτι ύποκειμ,ένου" τότε; δέ μόνον
προςτίθεται, όταν μετά σύντόμον διοοισμόν τοϋ προσώπου, περι ού έσται
εφεξής λόγος, μεταβαίνη ό λέγων είς τήν ύπόθεσιν αυτήν. Ρ. Αη-
nius Asellus mortuus est G. Sacerdote praetore. Is qvum ha-
beret uDicam filiam, earn bonis suis heredem instituit (Κικ*
Βερρ. 1, 41). Π. Αννιος ύ "ΑσεΜΙος έτελεύτησεν έπί τής στρατη-
γίας Γαί'ον τοϋ Σακερδώτοϋ(ιερέως). Αυτός, έχων μονογενή θυγα-
τέρα, έγκατέΛιπεν αυτήν κληρονόμον τής ιδίας περιουσίας.

Νέος δέ ουσιώδης καί ακριβέστερος προςδιορισμός τής αυτής
λέξεως προςτίθεται διά τών et is (ή atqve is και et is qvidern),

(1) Ώςαΰτως και ol "Ελληνες μεταχειρίζονται τάς προσωπικάς άντω.νυμ(ας
βλ. Άσωπ. μικ. συντ. Κεο. Δ'. §.2.
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nec is. Habet homo primum memoriam, et eam infinitam re-
rum innumerabilium (Κικ Τουσκ. 1, 24), έχει ό άνθρωπος πρώ-
τον μεν μνήμην αναρίθμητων πραγμάτων καί ταύτην (η και μά-
Λιστα) άπεριόριστον. Πρβ. Δ. Γ. §. 484.

§. 182. Τήν άντωνυμίαν hic μεταχειρίζονται . έπί δείξεως του
κατα χρονον ή τόπον πλησιεστέρου είς τον λέγοντα, τήν δέ ille επί
τοϋ άπωτέρω κειμένου. Ενίοτε δέ δηλοΐ αύτη καί έπί ση μο ν η γνω-
στόν πρόσωπον έπί άρετή ή κακία* Εχ suo regno sic Mithridates
profugit, ut ex eodem Ponto Medea illa qvondam profugisse
dicitur (Κικ. ύπέρ τοϋ Μαν. νόμ. 9), εκ τον ίδιου βασιΛείου ού-
τως άνεχώρησεν ό Μιθριδάτης, δπως έκ τοϋ αύτοϋ Πόντου Λέ-
γεται ότι άνεχώρησέ ποτε ή Μήδεια εκείνη. Οταν δέ ήναι ό
λόγος περί δύο τινών άνωτέρω μνημονευθέντων, τότε ή μεν hic ά-
να.φέρεται είς το τελευταΐον, ή δέ ille είς το πρότερον μνημονευθέν.
Ενίοτε όμως άντιστρέφεται h τάξις αύτη, αναφερομένης της llic δχι
είς το τελευταϋον άλλ' είς το κυριώτερον ώς προς τήν εννοιαν τοϋ
λόγου. Melior tutiorqve est certa pax, qvam sperata victoria;
haec (pax) in tua, illa in deorum potestate est (Αιβ. 30, 30),
κρείττων καί ασφαλεστέρα είναι ή βεβαία ειρήνη ή ή έΛπιζομένη
νίκη αϋτη μεν (ή είρήν.η δηΛαδή) κείται έν σοι, εκείνη δέ έν τη
των θεών δυνάμει.

Αί αύται άναφέρονται καί ποτεει'ς έπόμενον. Νοnne qvum multa
alia mirabilia tum illud imprimis? (Κικ. περί μαντ. 1, 10), καί
άΛΛα ποΛΛά θαυμάσια και εκείνο (τό έπόμενον) προ πάντων; (1).

§. 183. Η iste αναφέρεται συνήθως είς β' πρόσωπον, πρός 8 α-
πευθύνεται ό λόγος, είς τό ύπ' αύτοϋ λεχθέν καί τό πρός αύτό σχέ-
σιν έχον* διό καί πολλ^άκις ευρίσκονται όμοϋ iste tlius, ό σος ού-
τος, iste Vester, ό υμέτερος αυτός. Ista oratio, ό σος Λόγος,η αυ-
τός ό Λόγος, δν σύ εϊπας. De istis rebus expecto tuas lilteras
(Κικ. Αττ. 2, 5), περί τών αυτόθι (όπου συ είσαι) γινομένων
περιμένω έπιστοΛήν σον. Age nunc isti doceaot, qvooam modo

(1) Όμοία εί>α; καί ή παρ' "Ελλησι χρήαις τών αντιστοίχων αντωνυμιών
ούτος καί έ κ εϊ ν ο ς. Βλ. Άσωπ. Κεφ. Δ'. §. 42 κ. t.
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efficiatur, ut lioneste vivere summum bonum sit (Κικ. πεοί
Τελ. 4, 11), ας διδάζωσι νυν ούτοι(ους σύ άκο.Ιουθεις)τίνι τρόπω
αποδεικνύεται, ότι τό κοσμίως ζην είναι άκρον αγαθόν. Ενίοτε δέ
ό ρήτωρ έν δικαστηρίω, μή θέλων νά καλέση τόν άντίδικόν του ές
ονόματος, σημαίνε', αυτόν η δεικνύει διά της iste, δδε. Ετι δέ καί
τό 6π' αύτοΰ μνημονευθέν επαναλαμβάνει δ λέγων συντομίας χάριν
διά της iste, ώστε αύτη άναφέρεται καί είς ά πρόσωπον* οίον,
Utinam tibi istam mentem dii immortales duint (Κικ. Κατ.
1, 9), εϊθε οί άθάνατοι θεοί νά σοι έμβά.Ιωσι τήν διάνοι, α ν ταύ-
την, ή τό φρόνημα τοΰτο, όπερ άνωτέοω άνέφερεν ό αύτός Κικέρο^ν.
Si qvid novisti rectius istis,Candidas imperti, si non,liis utere
inecum (όρατ. Επιστ. 1, 6, 67), ει τι όρθότερον τούτων οιδας,
μετάδος άνευ φθόνου, ει δέ μή, χρω τούτοις μετ έμοϋ.

Σημ. Οτι έρρέθη περί τής διαφοράς τών hic, ille, iste, ισχύει
καί περί τών ές αύτών παραγομένων επιρρημάτων.

§. 184. Η ipse μόνη άνευ τής is σημαίνει αύτός (αύτός ό ί-
διος) μετά τίνος έμφάσείος καί άντιθέσεως τού δι5 αυτής δηλουμένου
πρός έ'τερον διάοορον* Accipio qvod dant; milii enim satis est;
ipsis nou satis(Kiy,. περί Τελ. 2, 26),δέχομαι τό διδόμενον' επει-
δή έμοί μέν έστιν ικανό ν, αύτοϊς δε ονχ ίκανόν. Ipse dixit, αύτός
ε φα (τό τών Πυθαγορείων περί τοΰ διδασκάλου λεγόμενον). Το δέ is
ipse σημαίνει ό αύτός, αύτός ούτος, αύτός ό ΐδιος(Ι). Η αύτη άντω-
νυμ.ια ipse προςτίθεται κατ' αυτήν τού υποκειμένου τήν πτώσιν, ήτοι
κατ' όνομας-ικήν, σημαίνουσα μετ' έμ,φάσεως οτι τό υποκείμενον αυτό
πράττει τό περί ού 6 λόγος ούχί δ' έτερος τις' Cato se ipse intere-
mit, ό Κάτων αύτός εαυτόν άπέκτεινε. Se ipsi onrnes natura
diligunt (Κικ. περί Τελ. 3, 1S), αύτοί εαυτούς πάντες άγαπώσι.
Ενίοτε δέ καί κατ αίτιατικήν συμφωνούσαν πρός τήν αύτοπαθή άν-
τωνυμ,ίαν se, ήτις άναφέρεται είς τό αύτό τής προτάσεως υποκείμε-
νον, καί δηλοΰσαν ότι τό ύποκείμενον πράττει είς εαυτό καί όχι έ'τε-

(1) Καί τάς λοιπάς δε σχέσεις πάσας σχεδόν, ας οί "Ελληνες διά τής αντω-
νυμίας αυτό ς σημαίνουσ: (περ: ών βλ. Άσωπ. έν y.-γ. Δ'. §.10 — 30), δη-
λοΰσιν οί Λατίνο·, διά τής αντωνυμίας ταύτης.
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ρος τό περί ού δ λόγο;. Fac, ut diligentissime te ipsum, mi Do-
labella, custodias (Κικ. πρός τού; Οίκ. 9, 14), πρόςεχε, 4οΛ<χ$\
6i.Ua μου, νά τηρής επιμελέστατα σε αυτόν. Sensim tardeve
potius nosmetipsos cognoscimus (δ αύτός περί Τελ. 5, 15), -ήρέΛ
μα η μάλλον βραδέως γινώσκομεν ή μας αυτούς. Εν ταύτη τή πε-
ριπτώσει αντιστοιχεί κατά τήν χρήσιν καί σημασίαν είς τήν σύνθε-
τον ή αύτοπαθή άντωνυμίαν τή; έλληνική;, έμαυτοϋ, σεαυτοϋ,έαυτοϋ,
ή έμφαντικώτερον, εμού αύτου, σοϋ αύτου. Πρβ.Δ.Γ.§. 487. (I)

Αλλ' ένίοτε εύρηται κατ' όνομαστικήν ή ipse ένθα έκ τής σειράς
του λόγου έττεριμενετο έτερα πτώσις. Βλ. περί τούτου Δ. Γ. §. 487j
185. Αιά τής idcm επιφέρεται πολλάκις νέο; προςδιορισμός η
άπλώ; προςτιθέμενος είς ήδη μνημονευθέντος προσώπου $ πράγμα-®
το; έ'τερον προςδιορισμόν ή άντιτιθέμενος πρός έτερον τοϋ αύτοϋΐ
Thorius utebatur eo cibo, qvi et suavissimus esset et idem
(ώσαύτως δε καί) facillimus ad concoqvendnm (Κικ. περί Τελ. 2;;
20), ό Θώριος ήσθιε τροφάς, αϊτινες καί ήδυταται ήσαν καί Λίαν
εύπεπτοι Epicuriis qvum optimam et praestantissimam natii-
ram dei dicat esse, negat idem (ό αύτός 6μως) esse in deo gra-
tiam (Κικ. περί φύσ. θεών 1, 43)' ό Επίκουρος, έν ώ Λέγει (ύ\
Λέγων) οτι ή τοϋ θεού φύσις είναι άριστη καί έζοχωτάτη, αρνείται
ό αυτός) πάλιν, ότι έν τω θεώ υπάρχει χάρις' Έ/tiam patriae hoc
raunus debere videris, ut ea qvae salva per te est, per te eun-
dem sit ornata (ό αύτ. Νομ. 1. 2), καί τοϋτο τό καθήκον νομίζω
(μοϊ φαίνεται) ότι οφείλεις τή πατρίδι, ίνα, ήτις διά σου σόύζηται,
διά σοϋ αντοϋ καί νά κοσμήται ή αυτή. Βλ. Α. Γ. 489.

§. 186. Η τριτοπρόσωπος ή αύτοπαθής αντωνυμία se καί αί έξ
τής παραγόμενα'.-κτητικαί άναφέρονται είς τό κύριον τής προτάσεως
ύποκείμενον. Jpse se qvisqve diligit (Κικ. Ααίλ. 21), έκαστος α-
γαπά έαυτόν. Bestiis bomines uti possunt ad suam utililalem
(ό αύτ. περί Τελ. 3, 20), δύνανται οί άνθρωποι νά μεταχειρίζων-
ζαι τά.ζώα πρός ιδίαν χρήσιν. Η SUUS αναφέρεται ένίοτε καί είς
τους λοιπούς τής προτάσεϊος προςδιορισμούς. Hannibalem sui ci-

(i) Τά «ννίστοιχ* της 'Ελληνικής βλ. πιρ} Άαωπ έν κεφ. Δ'. §. 19 κ. έ.
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ves e civitate ejeceruat (Κικ. υπέρ Σεστ. 68), τον Άννίβαν οί
ίδιοι αύτοϋ πολιται έξέβαλον της πόλεως- Catilina admonebat
alium egestalis, alium cupiditatis SU£e (Σαλλ. Κατ. 21), όΚατι-
λίνας άλλον μεν άνεμΙμνησκεν τήν άπορίαν, άλλον δέ τάς ιδίας
αύτοϋ ορέξεις. Συνήθως ομως άντί .τής SUUS έν τοιαύτη περιπτώσει
λέγουσιν ejus. Omitto Isocvatem discipulosqve ejus Ephorum et
Naucratem (Κικ. ρητ. 51), παραλείπω τον 'Ισοκράτη χαί τούς
μαθητάς αύτοϋ "Εφορον χαί Νανκράτη. Deum agnoscis ex ope-
ribus ejus (ο αύτ. Τουσκ. 1, 28), τον θεόν γινώσχεις εχ των άύ~
τοϋ έργων. Ελ. καί άλλα τινά περί της αντωνυμίας ταύτης έν τη

Δ. Γ. §. 490 β'.

β. Αι αύται δέ αντωνυμία ι se κάί SUUS, έν έξαρτωμένν] προτά-
σε ι εύρισκόμεναι, άναφέρονται ου μόνον εις το τής προτάσεως ταύ-
της υποκείμενον, αλλ' ένίοτε κάί εϊς το της κυρίας, ότ&ν ή έξ&ρτω-
μένη θεωρηται ώς λόγος του υποκειμένου ταύτης. Γίνεται δε τούτο
άείποτε εις άπαρ ε μ φ ατ ι κ ά ς, συμπληρωτικάς και τελ'ικάς προτάσεις
και είς εξαρτωμένας ερωτήσεις-, καί είς τοιαύτας άναφορικάς-, αιτινες
καθ ύποτακτικήν έκφερόμεναι, περιέχουσι ξένον τοϋ συγγραφέως ή
πλάγιόν λόγον* Sentit animus, se -vi.sua non aliena ηιονβπ(Κικ.
Τουσκ. 1,23), αισθάνεται ή ψυχή, ότι ίδια ούχϊ αλλότρια δυνάμει
κινείται. Haec est una summa sapientia, non arbitrari sese
scire, qvod nesciat (Κικ. Ακαδ. 1, 4), αντί} μόνη είναι άχρα σο-
φία, τό νά μή νομίζη ότι γινώσκει δσα αγνοεί τις. Oravit me
pater, ut ad se venirem, με παρεχάλεσεν ό πατήρ, ϊνα έλθω πρός
αύτόν. Paetus omnes libros, qvos fraler suus reliqvisset (ώς δ
αύτος Π. έλεγε), milii dooavit (Κικ. Αττ.2,1), ό Παΐτος μοϊ έχά-
ρισε πάντα τά βιβλία, δσα είχεν εγκαταλείψει ό αδελφός αύτοϋ.
Αλλνα τινά ώς προς τήν σύνταξιν τών άντωνυμιών τούτων βλ. έν τή
Δ. Γ. §. 490 γ'. μετά τών σημ. - ·}.;

§. 187. At κτητικαί άντωνυμίαι παραλείπονται δταν ήναι δήλον
έκ της σειράς τοϋ λ^ογου το πρόσωπον, είς δ αύται άναφέρονται, καί
οταν δεν έκφέρωνται μ.ετ' έμφάσεως. Patrem amisi. Roga pa-
rentes (tuos). Manus Java et ccena, vtxjrov τάς χείρας καί τρώγε.
Frater meus amatur ab omnibus propter summam morum

16
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suavitatem, ό έμός.αδελφός άγαπάται νπό πάντων όί« τήν μεγί-
στην των ήθών αγαθότητα (1).

Σημ. Εις τάς λέξεις tempus, locus, deus, numen προςτιθεμένη
ή SUUS σημαίνει τό χατάλληλον, άρμόδιον, εύνοϊκόν, οίκεϊον. Suo
loco, έν οίχείω τοπ ω. suo tempore, έν καταλλήλω χρόνω. Vadi-
mus non numine nostro (Βιργ. Αίν. 2, 396), βαδίζομεν όχι μέ
ευνοϊκό ν δαιμόνων,

188. Ενίοτε συνάπτονται εις μίαν πρότασιν δύω έρωτηματικαϊ
άντωνυμίαι, ών ή μ,έν άναφέρεται είς το υποκείμ.ενον, ή δέ είς τό
άντικείμενον. Considera, qyis qvem fraudasse dicatur (Κικ.
Ρώσκ. Κωμ. 7), παρατήρησον τις τίνα λέγεται δτι ήπάτησεν. Ερώ-
τησις δέ μετά θαυμασμού περι μεγέθους ή πλήθους κττ. εκφέρεται
πάντοτε καταφατικώς: Qvara multos scriptores rerum suarum
magnus iile Alexander secum habuisse dicitur ! (Κικ. υπέρ
Αρχ. 10)' πόσον πολλούς συγγραφείς τών ιδίων πράξεων λέγε-
ται, δτι είχε παρ' αύτω ό μέγας έχεΐνος 'Αλέξανδρος ! Οτε δέ
προςτίθεται ή άρνησις, τότε ό θαυμασμός ή ή έρώτησις άφορα τήν
άρνητικήν εννοιαν μόνην.

Ευθεία δ' έρώτησις περί τής αιτίας ή αφορμής τίνος εχει έν άρχη
τό μόριον cur, ή δέ έξαρτωμένη τό qvare. Τό δέ qvidni φέρεται
άείποτε πρός υποτακτικήν και σημαίνει διατι όχι. Ιΐλείω περί τού-
των βλ. έν τω Α. Γ. §. 492,

§. 189, Έκ τών άορίστων αντωνυμιών ή aliqvis (τις, τί) ση-
μαίνει γενικώς αόριστον πρόσωπον ή πράγμα. Fecit hoc aliqvis
tui similis, έ'πραζέ τις τοΰτο σον όμοιος. Ενίοτε σημαίνει άλλος
τις. Declamabam ssepe cum Μ. Pisone aut cum aliqvo qvotidie
(Κικ. Βρουτ. 90), άπήγγελλον πολλάκις μετά τοΰ Μάρκον Π'είσωνος
ή μετ άλλου τινός καθ' έκάστην. Τήν αυτήν αόριστον σημασίαν
εχει καί. ή (τό ali άποβάλλουσα) qvis, ήτις απαντάται εις άναφο-
ρικάς προτάσεις μετά τό qvUDQ, καί συνήθως μετά τά μόρια si, ni-
si, ne, nurn. Ευρηται όμως πολλάκις μετά τό si καί ne aliqvis

(1) Βλ. Άσωπίου μικ. συντ. Κεφ. Δ'. §, 34· περί της όμοίας χρήσεως των
αύτών αντωνυμιών παρ' "Ελλησι.
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άντι qvis, όταν κητάι έμφασις τις επί της άντωνυμίας. Βλ. Α. Γ.
493 ά και σημ.

Η qvispiam σημαίνει ώςαύτως ό'λως αόριστον πρόσωπον
■πράγμα ώς ή aliqvis, αλλά μετά τίνος τόνου ή έμφάσεως. Forsitan
aliqvis aliqvando ejusmodi qvidpiam fecerit (Κικ. Βέρρ. 2. 32),
ίσως τις ποτέ πράξη τι τοιούτο. Η δέ qvidaill (τις, κάποιος) ση-
μαίνει ωρισμένον πως πρόσωπον ή πράγμα, ού όμ.ώς ακριβέστερος
προςδιορισμός δέν είναι αναγκαίο ν να π ροςτεθή. Qvidam ex advo-
catis, τών προςκεκ. λημένων συνηγόρων τις, Habitant hic qvsedam
muHerculae, κατοικοϋσιν ενταύθα χάποιαι γυναίκες (I).

§. 190. Η q V i S q V a m καί U 11 U S, (τις, όςτιςδήποτε), ση-
μαίνουσί τι γενικώς καί άορίστως, και απαντώνται συνήθως εις άρνη-
τικάς προτάσεις, εις ερωτήσεις άρνητικάςκαί ετέρας έχουσας τό μ,όριον
sine. Sine sociis nemo qvidqvam tale conafur (Κικ. Ααίλ. 12),
άνευ συμμάχων ουδείς επιχειρεί τι τοιούτον. Sine ullo auxilio,
άνευ βοηθείας τινός. Qvid est, qvod qvisqvam dignum Pompejo
afferre possit ? (Κνκ. ύπέρ τού Μαν. νόμ. 11), τί υπάρχει, όπερ
ήδννατό τις ν άναφέρη ώς άί,ιον τον Πομπηίου; Οταν όμως ή άρ-
νησις δέν άφορα πασαν τήν πρότασιν, αλλά μίαν μόνην αυτής λέξιν
μ.εθ' ής αποτελεί μίαν άρνητικήν εννοιαν, ή όταν δύο αρνήσεις ποιώσι
κατάφασιν, τότε μεταχειρίζονται τήν aliqvis ουχί δέ τήν qvispiam.
Νοιι sinealiqvo incommodo, όχι άνευ βλάβης τινός. Qvum ali-
qvid non liabeas (Κικ. Τουσκ.1,36), έπειδή στερείσαι τίνος. Μετά
συγκριτικά όμ,ως, όταν ήναι άνάγκη εμ,φάσεως, έ'πεται άείποτε ή
qvisqvam. Taetrior tyrannus qvam qvisqvam superiorum, βδε-
λυρώτερος τύραννος η τις όςτιςοϋν τών προγενεστέρων. Ετιδέκαίε?ς
υποθετικάς και άναφορικάς προτάσεις, έν αίς ή υπόθεσις καί αναφορά
έκλαμ,βάνεται εις τήν μεγίστην καθολικότητα καί έκτασιν ώς πρός
τό πρόσωπον. Aut enini nemo, qvod qvidem magis credo, aut,
si qvisqvam, ille sapieus fuit (Κικ. Ααίλ. 2), επειδή η ουδείς,
όπερ μάλλον πιστεύω, -η, είπε ο τις και άλλος, έκεΐνος ήτο σοφός.
Qvamdiu qvisqvam erit, qvi te defendere audeat (Κικ. Κατ.

(1) Βλ. Άσωπ. μικ. συντ. Κεφ. Δ. § 66. πίρί τής χρήσεως τών έλληνι-
κών άορίστων άντωνυμιών.

16*
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1, 2), έφόσον εσται τις, οςτίς ήθελε τολμήσει νά σε ν π ε ρ α σπ ι σθή,
θέλεις ζή.

Σημ. ά. Ενίοτε όμως εξαρτάται άπό τής θελήσεως του λέγοντος
νά έκφέρ·/] μετ' έμφάσεως τον λόγον και νά δηλώσ-/) τήν καθολικό-
τητα, ήν ή qvisqvam εμφαίνει, ή νά προτίμηση ταύτης τήν aliqvis.
Si qva me res Roraam adduxerit, enitar, si qvo modo potero,
ut praeter te nemo dolorem meum sentiat, si ullo modo (μάλ-
λον αόριστον ή τό aliqvo modo) poterit, ne tu qvidem (Κικ.Αττ.
12,23), εάν τις ύπόθεσις με φέρη εις Ρώμην, θέλω προςπαθνσει,
άν πως δυνηθώ, ώςτε ουδείς έκτος σοϋ νά αίσθανθή τήν λύπην
μου, έάν δέ κατά τινα τρόπον θ έλη εισθαι δυνατόν, ουδέ σύ νά
αίσθανθής αυτήν.

Τά αυτά ι'σχύουσι και επί τών άπό τοΰ qvisqvam επιρρημάτων
unqvam, ποτέ, usqvam, που, αντιστοίχων τών aliqvando, alicubi,
aliqvo, uspiam. Περί δε τοΰ nullus καί άλλων τινών βλ. Δ. Γ.
§. 494. σημ. γ—έ.

§. 191. Η qvisqve σημαίνει έκαστος ιδίως. Sibi qvisqve ffla-
xime consulit, έκαστος (ρρο?πίζει περί έαυτοϋ μάλιστα. Ενθα συ-
νάπτονται δεικτική καί αναφορική πρότασις, έχουσαι υποκείμενον τήν
qvisqve, τίθεται αύτη μόνον είς τήν αναφορική ν πρότασιν καί πάντοτε
μετά τό άναφορικόν. Qvam qvisqve norit artem, in bac se exer-
ceat (Κικ. Τουσκ. 1, 18), ήν έκαστος γινώσκει τέχνην, εις ταύτην
άς άσκήται (1). Απαντάται δέ ή αντωνυμία αύτη μετά υπερθετικών,
σημαίνουσα £ν έκαστον εχον τήν τοΰ υπερθετικού ποιότητα. Maxima;
cuiqve fortunie minime credendum (Αιβ. 30, 30), πάση, ?}
μάλλον, μια εκάστη μεγίστη ευτυχία έλάχιστα πιστευτέον.

Η uterqve σημαίνει εκάτερος. ό πληθυντικός utriqve, όςτις άλ-
λως σημαίνει δύο αθροίσματα Ικ πολλών, δηλοΐ πρός τούτοις καί
δύο μόνον πρόσωπα ή πράγματα. Η alter δηλοΐ τόν ετερον έκ δύο.
Agesilaus altero pede claudebat, ό 'Αγησίλαος ήτο χωλός τόν
ετερον πόδα. Ετι δέ σημαίνει καί άπλώς ετίρον αντιθέτως πρός άλ-
λον" Solus aut cum altero, μόνος ή μεθ' ετέρου. Και alter Nero,
άλλος ή δεύτερος Νέρων. Η alius εχει τήν αυτήν σημασίαν τοΰ

(ί) Έρδοι τις ήν 'έκασχος ειδείη τέχνην. Άριστφ.
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ελληνικού άλλος, Ceteri, οί έτεροι, reliqvi, οί Λοιποί μετά τήν
άφαίρεσίν τινο)ν" πολλαχού όμως απαντώνται και άνευ διαφοράς.
Πλείω περί τούτων βλ. εν τή Α. Γ. §. 495 κ- έ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ν ΠΕΜΠΤΟΝ.

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ειδ,ων ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΕΓΚΛΙΣΕΩΝ.

§. 192» Τών προτάσεων αί μεν δηλούσι καθ' εαυτάς τελείαν εν-
νοιαν (ώς Titius currit), αί δε χρησιμεύουσι είς προςδιορισμόν ή
άπάσης της εννοίας ετέρας προτάσεως, ή μιας μόνης λέξεως αυτής
(ώς Titius currit, ut sudet, d Τίτιος τρέχει, tVa έ^ρώσ??). Τούτων
αί μέν πρώται, ώς μή εξαρτώμενα»* άπό άλλων, καλούνται κύριαι ή
ανεξάρτητοι προτάσεις, αι δέ δεύτεραι, ώς έξαρτώμ,εναι άπο άλλων
καί. συμπληροΰσαι τήν εννοιαν αύτών, εξαρτάμε ναι ή συμπ,Ιηρωτι-
χαί. Εις μ,ίαν κυρίαν πρδτασιν δυνατόν νά προςτεθώσι καί πλείονες
έξαρτώμεναι προτάσεις, τήν εννοιαν εκείνης συμπληροΰσαι, ώς καί
εις μίαν τών εξαρτωμένων ετέρα άπό ταύτης έξαρτωμένη. όλος δέ
δ ούτω σχημ.ατιζόμ.ενος λδγος άπό πολλών τοιούτων προτάσεων κα-
λειται σύνθετος πρότασις.

Αι έξαρτά>μεναι προτάσεις, εάν μέν συνάπτονται μετά τής κυρίας
διά συνδέσμων, λ,έγονται συνδ εσμιχαϊ προτάσεις (ώς liaec scio,
qvia adfui, ταύτα γινώσχω, διότι παρενρέθην)' αί αύται δέ κα-
λούνται άπό τών διαφόρων συνδέσμων τελικαί, αίτιολογικαί, ύποθέ-
τι καί κ. έ. Εάν δέ συνάπτωνται αί αύται δι' αναφορικής αντωνυμίας
ή έπιρρήματος, λέγονται άναφορικαί (omnes, qvi adfuerunt, Iiaec
sciunt, πάντες, όσοι παρευρέθησαν, γινωσχουσι ταύτα)' εάν δέ δι'
ερωτηματικής αντωνυμίας ή έπιρρήματος ή τίνος άλλου τοιούτου μο-
ρίου, έξαρτώμεναι έρωτηματιχαί (ώς qvaero, unde haec scias ?
έρωτώ σε, πόθεν ταύτα γινώσχεις ;)' εάν δ' ήναι αίτιατική μετά
απαρεμφάτου άπαρεμφατιχαί (ώς intelligis, me haec scire, έννοεΐς
όχι έγώ γινώσχω ταύτα). Βλ. Δ. Γ. §. 325 κ. I. καί έτι πλείω παρ'
Λσ(.οπ, μικ. συντ. Κεφ. ΚΔ'.

§. 193. Η πρότασις εννοείται καί εκφέρεται υπό τού λέγοντος
διαφόριος κατά τήν διάφορον εννοιαν τού λόγου" επειδή ή λέγεται τό,
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περιεχόμενον αυτής ώς αληθές καί γινόμενον η υπάρχον (οιον, Τί-
tius currit), ή ώς άπ\ή τοϋ λέγοντος θέλησις και έπιθυμία(ώς cur-
re Titi), ή ώς τι ύποτιθέμενον και δυνατόν άπλώς, ούχι δέ αλη-
θώς υπάρχον" ώς Titius currit, ut sudet, ϊνα ίδρωση' ένθα δέν
λνέγεται οτι ο Τίτιος αληθώς ίδρόνει, αλλ' εννοείται, ότι σκοπός της
κινήσεως είναι ό ιδρώς.

Σημ. Πας λόγος, ωρισμένον πρόσωπον ή πραγμα και αριθμόν
παρεμφαίνων, έκφέρεται καθ7 οριστικήν, προςτακτικήν καί ύποτακτι-
κήν εγκλισιν, αΐτινες διά τοϋτο καί παρεμφατικαι εγκλίσεις καλούν-
ται, καί ό Λόγος παρ εμφατικό ς ή ώρισμένος (oratio iinita), δ δέ
μή τοιούτος έκφέρεται κατ' άπαρέμφατον καί καλείται απαρεμφατι-
χός ή αόριστος Λόγος (oralio infimta). Βλ. Ασωπ. μικ. συντ. Κεφ.
ΙΕ §. 1.

§. ι 94. Κύριαι προτάσεις, άπ' αλλήλων ανεξάρτητοι και έξ ισου
ώρισμένως ή άλλως πως έκφέρουσαι τον λόγο ν, συνδέονται συνήθως
διά συμπλεκτικών, διαζευκτικών- ή αντιθετικών συνδέσμων, καί εκ-
φέρονται κατά τήν αυτήν εγκλισιν, άλλως δε κατά διάφορον* οίον,
ή μέν καθ' οριστικήν, όταν ή έννοια αυτής έκφέρηται ώς ώρισμένη
και βεβαία, ή δέ καθ υποτακτικήν, όταν ή έννοια αυτής λέγηται
ώς δυνατή μέν άλλα μή βεβαία. Neqve nego}neqve affirmare ausim,
ο£'γ£ αρνούμαι, ovrs νά βεβαιώσω ήθεΛον τοΛμήσει. Και εξαρτώ-
μενα! προτάσεις, έχουσα ι τήν αύτήν σχέσιν πρός τήν κυρίαν, εκφέ-
ρονται κατά τήν αυτήν εγκλισιν, ουχί δέ πάντοτε καί κατά τόν αυ-
τόν χρόνον. Οταν ομως ή έννοια αυτών έκλαμβάνηται διαφόρως,
τότε εκφέρονται και κατά διάφορον εγκλισιν. Βλ. Α. Γ. §. 329 κ, έ.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΕΚΤΟΝ.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΑΥΤΗΣ.

§. 195. Καθ' οριστικήν εκφέρεται καταφατικώς, άποφατικώς η
έρωτημ.ατικώς πάσα πρότασις, άνεξάρτητος ή έξαρτωμένη, εάν ση-
μάίννι τι αληθώς γινόμενον "και υπάρχον.ή μή. Pater venit. Paler
non venit. Num patcr veniet? Qvod domum emisti, gratum
mihi est. Περί τής δμΌΐας. χρήσεως τής όριοτικής παρ' Ελλησι βλ.
Λσωπ.: μίκ. συντ. Κεφ. ΙΕ. §. 2 καί ΙστΛ §i 2. ·
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Σημ. 'Ανεξάρτητος η ευθεία έρώτησις λέγεται ή ώς κυρία πρό-
τασις καθ' έαυτήν τιθεμένη, δι' ής ερωτάται, άν το περιεχόμενον αυ-
τής θεωρηται ώς αληθές καί βέβαιον ή μή (ώς Venitne pater?
ήλθεν δ πατήρ ;)' έξαρτωμένη δέ η πλαγία έρώτνισις είναι ή ώς
έξαρτωμένη πρότασις τιθεμένη, καί τό άντικείμενον ή τήν εννοιαν
της προτάσεως λέξεως, άφ' ής εξαρτάται προςδιορίζουσα (οίον,
qvaesivi, num pater venisset? ήρώτησα, μήπως ήλθεν δ πατήρ).

§. 196. Καθ' όριστικήν εκφέρονται καί τά δύο μέρη τοϋ υποθε-
τικού λογού, υπόθεσις καί άπόδοσις, οταν σημαίνηται άπλώς ή σχέ-
σις τής υποθέσεως καί αποδόσεως' οτι δηλαδή, ύπαρχούσης της υ-
ποθέσεως έ'πεται βεβαίως καί αναντιρρήτως ή άπόδοσις, χωρίς ομως
νά όρίζηται συγχρόνως υπό τοϋ λέγοντος άν ή της υποθέσεως έννοια
ήναι αληθής ή δχι. Si deus mundum creavit, conservat etiam,
εάν ό θεός έποίησε τον κόσμον, χαϊ τηρεί αυτόν. Nisi hoc ita est,
frustra laboramus, εί μή τοϋτο έ'χει ούτω, μάτην πονοϋμεν. Si
nihii aliud fecerunt, satis praemii habent, εάν ουδέν άλλο
έπραξαν, αρκούντως έβραΰεύθησαν (1).

Καθ' δριστικήν ώςαύτως εκφέρεται καί τό υπό διαφόρους υποθέ-
σεις (sive—sive, είτε—είτε) εξ ίσου κύρος έχον. Iioc loco libeo-
tissime utor, sive qvid mecum ipse cogito, sive aliqvid scribo
aut legO (Κικ. "Νομ. 2, 1), έν τούτω άσμενέστατα διατρίβω, εϊτε
χατ έμαυτόν .διανοούμαι περί τίνος, εϊτε γράψω ή άναγινώσχω τι.
Mala consvetudo est contra deos disputandi, sive ex animo
id fit sive simulate (Κικ. περί φύσ. θεών. 2, 67), κακή συνήθεια
είναι τό κατά θεών λέγειν, εϊτε έκ προθέσεως καί εσωτερικής πε-
ποιθήσεως γίνεται τούτο, εϊτε καθ' ύπόκρισιν μόνον.

§. 197. Κατ' ένεστώτα εκφέρεται τό'νϋν καί τό έν παντί χρόνφ
γινόμενον. Deus mundum conservat, ό θεός τηρεί τόν κόσμον.
Ετι δέ καί τό ώς νϋν παρόν έννόούμενον, οίον δόξαι, γνώμαι έν βι-

(1) Της όποθέσεως ταύτης έκάτερα τά μέρη Ικφέρουσι καί ο! "Ελληνες καθ'
όρ*βτικήν. Εί μεν Οεοΰ οίος ήν Ασκληπιός, ουκ ήν αισχροκερδής, εί δέ αίσχρο-
κερδής, ουκ ήν θεοΰ (Πλ. Πολ. 408). Εί μηδέν έπεποιήκεις, τί έφοβοΰ ; Εί
θεοί τι δρώσιν αίσχρόν, ουκ είσί θεοί. Εύρ. Πρβ. Άσωπ. μικ, συντ. Κί©. ΙΤ'.

§(. 4.
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βλίοις, ας εννοείται ότι καί νυν ετι εχει δ συγγραφεύς. Zeno aliter
judicat, άλλως κρίνει ό Ζήνων. Πολλάκις έκφέρουσι κατ' ενεστώτα
καί τδ πρότερον μέν άρχισαν άλλ' έτι διαρκούν. Tertium jam an-
num hic sumus, τρίτον ήδη έτος είμεθα ενταύθα (1).

Καί παρελθοΟσαν δέ πραξιν ή κατάστασιν έκφέρουσι πολλάκις έν
ζωηρά διηγήσει κατ' ενεστώτα, οςτις διά τοϋτο καλείται ιστορικός
ένεστώς. Exspeclabant omnes qvo landem Yerres progressurus
esset, qvum repente proripi hominem ac deligari jubet (Κικ.
Βέρρ.5.62), πάντες άνέμενον, πού ποτ ε εμε.λ.Ιε νά προΰή ό Β έρρης,
ότε αίφνης διατάσσει νά συΛΧάβωσι καινά δέσωσι τόν άνθρωπον(2)
198. Ο παρατατικός σημαίνει κατάστασιν ή ένέργειαν, ήτις
έν παρεληλυθότι χρόνω ύπήρχεν ή έγίνετο. Qvo lempore Pbi-
lippus Grseciam evertit, etiam tum At\ien<e glovia litterarum.
et ariium florebant* ότε ό Φίλιππος ένίκησε τους "ΕΛΛηνας, αί
'Αθήναι ήνθουν ετι κατά τήν δόζαν τών γραμμάτων καί τεχνών.
Ετι δέ καί τδ κατ' έπανάληψιν ή κατ' έθος πολλάκις γινόμενον έν
παρελθό^τι γρόνω σημαίνεται διά τοϋ χρόνου τούτου. IRomae qvotan-
nis bini consules creabantur, έν 'Ρώμη έζεΛεγοντο κατ έτος δύο
ύπατοι. ln Grxcia rausici floruerunt, discebantqve id omnes
(Κικ. Τουσκλ. 1. 2), έν 'ΕΛΛάδι διέπρεψαν οί μουσικοί, καί πάν-
τες έδιδάσκοντο ταύτην (τήν μουσικήν). Πρβ. Α, Γ. 337 (3).

§. 199. Ο παρακείμενος τής λατινικής έχει καί τήν τοϋ ελλη-
νικού αορίστου σημασίαν* δθεν σημαίνει 1) τό εντελώς ήδη τετελε-
σμένον καί τό διαμένον ετι ώς αποτέλεσμα, Hsec urbs ante multa
secula condita esfc, ?) πόΛις αυτή πρό πο.Ι.Ιών αιώνων έκτίσθη. Is

(4) 'Ομολογεί τούτοις "Ομηρος. Πάλαι τούτο σκοπώ. Πολλά ήδη ετη Ιν
'Αθήναις οικείτε. Πλείω παρ1 Άσωπ. Κεφ. ΙΘ'. § 2 περί ό'λων τών χρόνων
τής οριστικής.

(2) Δαρείου καί Παρυσάτιδος παίδες γίγνονται δύο (Ξ. Κ. □. 4 . 4). Επει-
δή δέ Ιτελεύτησε Δ-ίρεΤος καί κατέστη ε'ις τήν βασιλείαν 'Αρταξέρξης, Τισσα-
φέρνης διαβάλλει τόν Κυρον πρός τον άδελφδν, ώς έπιβουλεύοι αύτω. Ό δλ
πείΟεταί τε καί συλλαμβάνει Κΰρον ώς άποκτενών (S. Άν. 4, 4, 3).

(3) Έπί Κέκροπος -ή 'Αττική κατά πόλεις ώκειτο, καί αύτοϊ έκαστοι έπολι-
τεύοντο και έβουλεύοντο (Θουκ. 2, 4ο). Ταύτα τά γράμματος παρά τφ πάππω
τ' ψ καί ?τ' παρ' έμοί νυν, διαμεμελέτηταί τε δπ' έμού παιδός οντος (Πλ·).

ι
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luos lisqVe ad hoc tempus permansit, ro εθος τούτο μέχρι τών
χρόνων τούτων Τηρείται (μεμένηχε) (I). 2) Τό|έν παρελθόντι χρόνω
γεγονος απ λώς. Qvum hoc pradium facium est, Caesar aberal*
ότε έγένετο ή μάχη αντί}, ητο άπών ό Καίσαρ. Εν τί] δευτέρα ταύ-
τη σημασία μεταχειρίζονται τον χρόνον τούτον είς μακράς διηγήσεις
παρελθόντων ιστορικών γεγονότων ή είς βραχείας εξιστορήσεις καί
αγγελίας μερικών γεγονότων. Hostes, qvum Romanorum trepida-
tionem animadvertissent, subito procurrerunt et ordines peF-
turbarunt, επειδή οί εχθροί είχον αίσθανθή τον φόβο ν τών Ρω-
μαίων, αίφνης εζέδραμον χαϊ διετάραζαν τάς τάξεις τών στρατιω-
τών. Ετι δέ καί έπί του συνήθως γινομένου μεταχειρίζονται ενίοτε,
και μάλιστα οί ποιηταί, τον παρακείμενον άντί τού ένεστώτος, ώς
οι Ελληνες τον άόριστον καί ένεστώτα. Rege incolumi mens omni-
bus unaest,amisso,rupere lidem constractaqvc mella diripuere
ipsae (βιργ. Γεωρ. 4, 212), ζώντος μεν τοϋ βασιλέως, έν πάσαις
ταΐςμελίσσαις μένει ή αυτή διάνοια, αποθανόντος δέ, διέρρηζαν
τήν πίστιν χαι διήρπασαν αί αύται το παρεσχευασμένον μέλι (2).

Σημ. Το μόριον dum, έν έξαρτωμένη προτάσει εύρισκόμενον, συ-
νάπτεται συνήθως μ.ετά ιστορικού ένεστώτος, 1) όταν ή διά τού χρό-
νου τούτου δηλουμένη πραξις έγίνετο συγχρόνοις μετά τής ύπό της
κυρίας προτάσεως δηλουμένης, ήτις καί αυτή θεωρείται ώς παρελ-
θούσα. Dum haec in colloqvio gertmtur, Caesari nuntiatum

(4) Ό πατήρ μου τέθνηκεν. "Ομηρος πεποίηκε σχεδόν περί πάντων τών αν-
θρωπίνων. Άκήκοα μεν τουνομα, μνημονεύω δ' ού.

(2) Παυσανίας ό Κλεομβρότου !κ Λακεδαίμονος στρατηγός ύπό Ελλήνων
ίξεπέμφθη (Θουκ. 1. 49). Ώς ήθροίσθη Κύρω τό Έλληνικόν, οτε έπί τον άδελ-
φόν Άρταξέρξην Ιστρατεύετο, καί δσα Ιν τή άνόδω έπράχθη καί ώς ή μάχη
Ιγένετο καί ώς ό Κύρος έτελεύτησεν, Ιν τώ εμπροσθεν λόγω δεδήλωται (Ε.
Άν. 2, 4, 4). Τάς τών φαύλων συνουσίας ολίγος χρόνος διέλυσε (Ίσοχρ. Δημ.
4). Ό τύραννος ταΐς μεν πρώταις ήμέραις προςγελα τε καί ασπάζεται πάν-
τας, ύπισχνεϊταί τε πολλά καί Ιδία καί δημοσία, χρεών τε Ιλευθέρωσε καί γήν
διένειμε δήμω τε καί τοΤς περί Ιαυτόν καί πασιν ίλεώς τε καί πρ^ος είναι
προςποιεΐται (Πλ. Πολ. 566). "Οταν Ικ πλεονεξίας τις ώςπερ Φίλιππος ίσχύ-
ση, ή πρώτη πρόφασις καί μικρόν πταίσμα άπαντα άνεχαίοσε καί διέλυσβ
(Δημ. Όλ. Ζ', 9). . ?
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est, eqviles Ariovisti propius accedere (Καισ. Γ. ΐίολ. 1, 4b), έν

ώ γίνονται ταϋτα έν τή συνίΗαλέζει, άνηγγέλθη είς τον Καίσαρα,
δτι οί τον 'Αριοβίστου ιππείς πλησιάζουσιν. 2) Οταν ή δι' αυτοΰ
σημαινομ,ένη πραξις γίνηται αιτία ή αφορμή προς γένεσιν ετέρας.
Dum obseqvor adolescenles, me senem esse oblitus 5ΐιπι(κ.ικ.
περί ρήτ. 2, 4), «s> φ (ή διότι) ακολουθώ τούς νέους, έ λησμόνησα
ότι είμαι γέρων(Ι). Εν έκατέρα περιπτώσει τό της κυρίας προτάσεως
ρήμα εκφέρεται κατά παρακείμενον χρόνον, ένίοτε δέ καί υπερσυντε-
λικόν. Τό μόριον dum όμως συνάπτεται πολλάκις καί μέ παρακειμ.ε-
νον ή μέ παρατατικόν. Οταν δέ σημαίνγ] επέ τοσούτον, όσον, ν)
όσον, τότε δεν συντάσσεται μετά ένεστώτος, ειμή, όταν ήναι δ. λό-
γος περί αληθώς ένεστώσης πράξεως ή καταστάσεως* Hoc feci, dum
licuifc (Κικ. Φιλιπ. 3, 13), oVor επραζα τοΰτο.

Βλ. Δ. Γ. §. 336. σημ. β'.

ξ. 200. 0 rΥπερσυντελικός αναφέρει πρα£ιν ή κατάστασιν πα-
ρελθουσαν προ ετέρας καί αυτής ήδη παρελθούσης. Dixerat hoC il—
le, qvura puer nuntiavit, venire ad eum Laelium (Κικ. Πολιτ.
1, 12), είχεν ειπεί εκείνος τούτο, δτε ανήγγειλεν ό παις, ότι εύ-
χεται πρός αυτόν ό Λαίλιος. Qvum ego illum vidi, jam consili-
um mutaverat, δτε έγόα είδον εκείνον, ειχεν ήδη μεταβάλει γνώ-
μην (2).

Σημ. Περί χρονικών καί άλλων τινών μορίων, μετά τών μέχρι
τούδε μνηρ.ονευθέντων χρόνων της οριστικής συντασσομένων, σημειω-
τέον τά ε£ής.

ά. Τά χρονικά μόρια qvum, έπεί, ότε, qvolies, οσάκις, simulac,
άμα, ubi, ώς, si, ε{, καί τά άοριστολογικά ή αναφορικά, έν έξαρτω-
μένη προτάσει όντα, συντάσσονται

1) μετά παρακειμένου οριστικής, όταν ή δι'αύτών δηλούμενη πρα-

(Ί) Οί "Ελληνες σημαίνουσι τοΰτο διά χρονικής καί αιτιολογικής μετοχής.
Τούτων γινομένων, άνηγγέλθη τφ Kotiaapi. Ακολουθών τοΤς νεοις, έπελαθόμην.

(2) Ή Οινόη, ούσα έν μεθορίοις τής Αττικής καί Βοιωτίας, έτετείχιστο καί
αυτω φρουρίω οί 'Αθηναίοι έχρώντο (Θουκ. 2, 48). Οδπω δύο ή τρεις δρόμους
περιεληλυβότε ήανην ό Εόθόδημος καί ό Διονυσόδωρος, καί είςέρχεται Κλεινίας

(Πλατ. ΕύΟυδ. 273). · ·
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Ηις γίνηται συνήθως πρό της ω—ό τής κυρίας προτάσεως δηλούμενης,
ήτις εκφέρεται τότε κατ' ενεστώτα. Qvum ad vil.lam veni, hoc
ipsum nihil agere, me delectat (Κικ. περί ρητ. 2, 16), όσάκις
εΛθω ( η έρχομαι) είς τήν επαυλίν μου, αυτή ή άπραζία μου μ
ευχαριστεί. Qvocumqve adspexisti, ut furiae, sic tuie tibi oc-
currunt injuriae (Κικ. Παραδοξ. 2), όπονάήποτε %ς, ώς αί έριν-
7'ΰς, ουτω παρίστανται σοι αί άδικίαι σου.

2) Μετά υπερσυντελικοϋ, όταν ή τής κυρίας προτάσεως έννοια έκ-
φέρηται κατά παρατατικόν, σημαίνοντα τό συνήθους καί κατ' επανά-
ληψιν γινόμενον. Qvum ver esse coeperat, Yerres dabat se la-
bori alqve itineribus (Κ:κ. Βερρ. 5, 10), τοΰ έαρος αρχομένου,
ό Βέρρης παρεδίδετο είς τους πόνους και τάς ύόοιπορίας. Πρβ. Δ.
Γ. §. 335 β' σημ. ά καί §. 338 ά σημ.

ίΐςαύτως μετά υπερσυντελικοϋ συντάσσονται καί τά μόρια υΜ,ώς,
SiaiuJac, άμα όταν σημαίνηται έπανάληψις τής αυτής ενεργείας (1).

β ) Οί σύνδεσμοι posteaqvam ή postqvam, έπεί,υ^,χιί,ώς simul
atqve ή άπλώς siraul, άμα, ut primum, ώςτάχις-α^νιιπιρπππιιη
ως πρώτον,συνάπτονται μ,ετά τοΰ παρακειμένου τής δρις-ικής,όταν ή τής
δι'αύτών έξαρτωμένης προτάσεως έννοια καί ή τής κυρίας άναφέρωνται
άπλώς ώς παρελθοΰσαι,χωρίς νά σημαίνηται άλλη τις σχέσις αυτών ε!
μή ή τής άμεσου ακολουθίας τής μιας μετά τήν έτέραν. Pompejus,
ut eqvitatam suum pulsum vidit, acie excessit(Kaio. Εμφ.Πολ.
3, 94), άμα ίδών ό Πομπήϊος, οτι τό ίππικόν του έδιώχθη, έζή.Ιθε
τής παρατάξεως; Siwulac primum Verri occasio visa est, con-

(1) Οί "Ελληνες σημαίνουσι τάς χρονικάς ταύτας σχέσεις διά τών χρονικών
μετοχών συνήθως. Πολλάκις δέ καί διά τών έπεί, Ιπει5ή, ώς τάχιστα, διινα
τυντάσσουσι συνήθως μέ άόριστον άντί υπερσυντελικοϋ, ή μέ παρατατικόν" δη-
λούντες διά μέν τοΰ άορίστου, οτι ή προηγηθείσα πραςις εγένετο πρό τής έτέ"
οας} διά δέ τοΰ παρατατικού, οτι διήρκει χρδνον τινά καί έπανελαμβάνετο πολ-
λάκις. 'Επειδή έτελεύτησε Δαρείος—Τισσαφέρνης διαβάλλει τόν Κΰρον (Ε. Άν.

4, 3). Οι πολέμιοι ώς είδον τους "Ελληνας, άντιπορεύονται (Ξ. Άν. 4, 8,
Ρ7). Έπεί ήσθένει Δαρεΐοι;, εβοόλετ ο οΐ τόν παϊδα παρεϊναι (Ξ. Ά ν. Ιν άρχή).
01 τών Αθηναίων στρατηγοί, ώς αυτούς οί ΚαταναΤοι ούκ έδέχοντο, Ικομίσθη-
ταν Ιπί τόν Τηρίαν πο%<ψόν (Θουκ, 6; 50).
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sulem deseruit (Κικ. Βερρ. 1, 23), αμα κατά πρώτον είδεν όΒέρ-

ρης χατάλληλον τον xatpov, εγχατέλιπε τον νπατον.

γ') Τό poslqvam συνάπτεται μετά ύπερσυντελικοϋ, όταν -σημαί-
νεται όχι ή άμεσος ακολουθία δυο ενεργειών, άλλ' ότι ή μ.ία γίνεται
μετά παρέλευσιν χρόνου τινός. Ρ. Africanus, posteaqvaai bis con-
sul et censor fuerat, L. Cottam in judicium vocavit (Κικ. Div.
ill CcEC.21), τό δεύτερον ήδη γενόμενος ύπατος χαϊ τιμητής ό ΓΓό-
πλιος Αφρικανός, είςήγαγεν είς δίκιων τόν Λεύκιο ν Κότταν' καί
μάλιστα όταν άναφέρηται ώρισμένως ό μεταξύ τών δύο πράξεων τζα-
ρερχόμενος χρόνος' Hanuibal aDDO tertio postqvam domo profu-
gerat, in Africam venit (Kopv. Αννιβ. 8), τό τρίτον έτος μετά
τήν άπό τής πατρίδος άναχώρησιν ήλθεν ό Αννίβας είς τήν Α φρι-
κήν. Αλλως δέ σπανίως εύρηται τό μόριον τοϋτο μετά ύπερσυντε-
λικου τής οριστικής και έτι σπανιώτερον μετά τοϋ τής υποτακτικής
συντασσόμενον. Βλ. Α. Γ. 338. σημ. άν

δ') Τόαύτό μόριον συντάσσεται καί μετά παρατατικού,σημαίνοντος
αρχήν, επανάληψιν ή διάρκειαν τής δι' αύτοϋ δήλου μένη ς ένεργείας
ή καταστάσεως. Postqvam Eros e scena doq raodo sibilis, sed
etiam convicio explodebatur, confugit ia Roscii domum efc
disciplinam (Κικ. Ρωσ. κωμ. 11), αφού, οσάκις έπαρουσιάζετο ό
Έρως, ού μόνον συριζόμενος άλλά και ύδριζόμενος έζεβάλλετα
τής σκηνής, κατέφνγεν είς τήν οίκίαν καί τήν δ ιδ ασχαλίαν τον
Ρωσχίον.

ε) Πάντα, τά μόρια ταύτα'συντάσσονται ν,αι με ίστορικόν ενεστώτα,
όταν σημαίνηται, δτι διαρκούσης τής δι' αύτών αναφερομένης πρά-
ξεως γίνεται ετέρα τις. Postqvam perfugae murum arietibus
ferire vident, aurum atqve argentum domura regiam com-
portant (Σαλλ. Ιουγ. 76), /βλέποντες οί αυτόμολοι, ότι διά τών
χριών προςβάλλεται τό τείχος, συγκομίζουσιν είς τά βασίλεια τον
χρυσόν καί τόν άργυρον.

στ') Οί δέ anteqvam καί priusqvam,πριν, καί duiu, donec, έ'ως,
μέχρι, συντάσσονται μετά τοϋ παρακειμένου τής οριστικής ουχί δέ
μετά τού ύπερσυντελικοϋ' De comitiis donec rediit Marcellus>
silentium fuit (Αιβ, 23, 31), περί αρχαιρεσιών ήτο σιωκή, sojc
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ού ηλθεν ό Μάρκελλος. Anteqvam luas legi litteras, hominem

ire cupiebam (Κικ. Αττ. 5, 7), πρϊν ή αναγνώσω τάς έπι,στολάς
σου, έπεθύμονν νά άπέλθη ό άνήρ (1\

§. 20]. Ο Μέλλων δηλοΐ μέλλουσαν πραξιν άπλώς, και τήν εν
τινι ώρισμένω μέλλοντι χρόνο) διαρκούσαν κατάστασιν. Veniet pa-
ter. Illo tempore respublica florebit, τω χαίρω έχείνω θέλει eZ-
σθαι έν ακμή ή πόλις (2).

Πολλάκις όμως μεταχειρίζονται ενεστώτα άντί μέλλοντος ά) είς
ερωττιματικάς καί άπορηματικάς προτάσεις περί του ευθύς νύν γε-
νηοομένου. Qvid ago ? imusne sessum ? (Κικ. περί ρητ. 3, 5),
r/ ποιώ ; πηγαίνομεν νά χαθήσωμεν; β') μετά του ρ.ορίου dum,
εως, ένθα είναι 6 λόγος περί προςδοκωμένου τινός" Exspecto, duni
ille

venit (Τερ. Εύν. ',2, 226), περιμένω έ'ως ού ελθΐ}. γ') Συνή-
θως καί μετά τών anteqvam καί priusqvam, όταν σημαίνεται ο τι
θέλει γίνει τι προ έτερου' Sine, priusqvam amplexum accipio,
sciam ad hostem an ad filium venerim (Αιβ. 2, 40), άχρες,πρϊν
δεχθώ τον άσπασμόν, νά γνωρίσω, £ίς έχθρόν ή είς ν ιόν ηλθον ;
Αλλ,ά μετά τούτων εύρηται καί μέλλων πολλάκις. Anteqvam de
rppublica dicam, exponam breviter consilium profectionis
meae (Κικ. Φιλ. 1. 1), περί τής πόλεως Λαλήσω, θέλω διη-
γηθή βραχέως τον σκοπόν τής όδοιπορίας μου (3).

Σημ.. Ενίοτε είς μ,έν τήν υπόθεσιν υποθετικού λ^όγου υπάρχει ένε-
?τώς, εις δέ τήν άπόδοσιν αυτής μέλλων' Perficietur bellum, si
-tjrgemus obsessos (Αιβ. 5, 4), θέΛει τελειώσει ό πόλεμος,

(1) Ούτω

καί οί "Ελληνες συντάσσουσι τά χρονικά μόρια εως, μέχρι,
•τρίν, μετά αορίστου άντί δπερσυντελικού. Εύδικος καί Σϊμος μέχρι τούτου
«ρίλοι ώνομάζοντο Φιλίππου, εως Θεσσαλίαν ύπό Φιλίππω έποίησαν (Δημ. 48,
Λ8). Οί βάρβαροι

ού πρόσθεν εζενεγκεΤν Ιτόλμησαν πρός ήμας πόλεμον πριν
τούς στρατηγούς ημών συνέλαβον (Ξ Άν. 3, 2, 29).

(2) Εί τοΰτο ποιήσομεν, ^αδίως τά Ιπιτήδεια έξομεν, οίον χρόνον Ιν τή πο-

Ι'Ζιτεία εσόμεθα.

(3) Τί πόιήσομεν; Αύιος γνώσει. Πλ. Τί δήτα δρώμεν ; μητέρ' ή φονεύσο-
μεν ; Εύρ. Ποΐ τις τρέψεται;—Μικρά ειπών, ήδη καταβαίνω.—Βουλόμεθα προ-

| Ευμότερον δεΤξαι αύτοις δτι Δωριής εσμεν' ή μένομεν εως άν Ι'καστοι κατά πό-
λεις ληφθώμεν. Θουκ. Πρβ. Άσωπ. Κεφ. ΙΘ'. §. 49.
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στενοχωρήσω μ εν τούς πολιορκονμένους. Τούτο δέ γίνεται δτε ή
κατά μέλλοντα εκφερομένη τ~ ραξις εκλαμβάνεται ώς μέλλον αποτέ-
λεσμα τής κατ' ένεστώτα δηλούμενης.

202. 6> τετελεσμένος Μέλλων άναοέρει μέλλ^ουσαν πράξιν,
ήτις θέλει είσθαι τετελεσμένη έν μέλλοντι χρόνω. Qvum tu hsec
leges, ego illum fortasse convenero (Κικ. Αττ. 9, 15), οτε Θέ-
λεις αναγνώσει ταϋτα, εγώ 'ίσως θά εχω συνδιαλεχθή μετ εκείνου.
Si (ubi) istuc venero, rem tibi exponam, έάν (δτε) θέλω είσθαι
αύτοΰ, θά σοι διηγηθώ την ύπόθεσιν. De Carthagine vereri non
ante desinam, qvam illam excisam esse cognovero (Κικ. Κατ.
πρεσβ. 6), περί Καρχηδόνος δεν θέλω παύσει νά <ρο6ώμαι, πριν
ϊδω αύτήν κατεστραμμένην (1).

Σημ. ά. Οταν εις τήν κυρίαν καί εις τήν άπ' αύτης έξαρτωμένην
πρότασιν ύπάρχ-/) τετελεσμένος μέλλων, σημαίνεται δτι καί τής μιας
καί της ετέρας ή πραξις θέλει είσθαι συγχρόνως τετελεσμένη. Ονί
Antonium oppresserit, is bellum confecerit (Κικ. πρός τούς Οικ.
10, 19), ό τόν Αντώνιον νικήσας, θέλει εχει τετελεσμένον τόν
πόλεμον εύθύς μετά την νίκην. Pergratum mihi feceris, si de
amiciiia disputaris (Κικ. Ααιλ. 4), έάν πραγματενθής περί φι-
λίας, θέλεις μ εύχαριστήσει πολύ. Αλλ' ένίοτε ή έτερα τούτων πρό-
τασις έχει παρακείμενον, δι ού σημαίνεται μετά βεβαιότητος ώς
γεγονός ήδη τό περί ού <5 λόγος. Si Brutus conservatus erit, vi-
cimus(Ku. πρός τούς Οικ. 12,β), έάν ό Βρούτος σωθή, ένιχήσαμεν.

Σημ. γ'. Ενίοτε μεταχειρίζονται άδιαφόρως τον τετελεσμένον
μέλλοντα άντί του πρώτου μέλλοντος. Multum ad ea, qvae qvae-
rimus, tua ista explicatio profecerit (=proficiet. Κικ. περί Τελ.
3, 4), πολύ θέλει ώφελήσει είς τά περί ών ό λόγος ή έζή-

(4) Ό παρ' "Ελλησιν Ινεργητικος ούτος μέλλων είναι, πεποιηκώς εσομαι, ό"
άποθετικοΓ, είργασμένος εσομαι, ό παθητικός, διεφθαρμένος Ισομα., πεπράςομαι.
Εί παρελθών εΤς όςτιςοΰν δύνοιιζο oi5a|xi, τις -ποτρισκευή χρήσιμος εσται τ9}
πόΧει, πα; ό παρώ'* ©όβος λελ υσετοα (Αημ. 44 2). Τί γαρ ποιήσει* Φράζε
καί ιτειτράξεται ( Αρ. Πλουτ. 1027) Ό μέλλων ούτος τής λατινικής μετά τών
άποθετικών μάλιστα μορίων εχει τήν σημασίαν τοΰ ελληνικού αορίστου τής δπο-
τακτικής, si yenero <=» έάν ελθω. βϊ jussero =" έάν διατάξω (Κικ. Κατ. 4, 5).
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γησίς &ου αυτί}. Τοΰτο δέ γίνεται μάλιστα όταν σημαίνηται μέλλον
αποτέλεσμα πράξεως τίνος (ώς διά τοΰ ανωτέρω παραδείγματος
profecerit), ή όταν λέγηται τί θέλει γείνει έν οσω γίνεται τι έτε-
ρον. Tu invita mulieres ; ego accivero pueros (Κικ. Αττ. 4, 1),
σύ μέν^προςχάλεσον τάς γυναίκας, έγώ όέ έν τούτω θέ.Ιω συγ-
καλέσει τους πα ιδα ς.

§. 203. Εκτός τών Ιξ τούτων χρόνων εχει ή λατινική καί τους
έκ περιφράσεως άπό τοΰ ενεργητικού μέλλοντος τής μετοχής και
τών διαφόρων χρόνων τοΰ SUQ1 σχηματισμένους συνθέτους χρόνους,
δι* ών σημαίνει μέλλουσαν πράξιν ή κατάστασιν ώς πρός τάς τρεις
τοΰ χρόνου διαφοράς, τό παρόν, παρεληλυθός και μέλλον (1\

)) Καί τήν μέν ώς πρός τό παρόν μέλλονσαν πράζιν η κατάστασιν
εκφράζει διά τοΰ ενεργητικού μέλλοντος τής μετοχής μετά τού ένε-
στώτος sum, οςτις χρόνος κατά τούτο διαφέρει τοΰ απλού μέλλοντος,
καθ5 όσον δηλοΐ ότι τό ύποκείμενον μέλλει, προτίθεται ή 'έχει σκοπόν
νά πράξη τό άναφερόμενον, έν ςο δ άπλούς μέλλων σημαίνει μέλλου-
σαν άπλώς πραξιν* Qvum apes jam evolaturas sunt, consonant
yehementer (Βάρρ. περί άγροτ. 3, I δτε μέλλουσι νά έζελθωσιν
αί μέλισσαι, ήχοϋσι σφοδρώς. Bellum scripturus sam, qvod po-
pulus Rowaous cum Jugurtha gessit (Σαλλ. Ιουγ. 5), μέλλω

(1) Ή έλληνική γλώσσα άναπληροϊ τήν ελλειψιν τών τοιούτων περιφραστικών
μελλόντων τής λατινικής διά τοϋ βήματος μέλλω μετ' άπαρεμφάτου. Επειδή έν
μεν τί) πρώτη καί τρίτη περιπτώσει συντάσσει τον Ινεστώτα μέλλω μετά άπα-
ρεμφατικοΰ ένεστώτος καί μέλλοντος, καί ενίοτε, άλλα σπανίως, μετ* αορίστου.
Οίαθα ούν δ μέλλεις νυν πράττειν ; (Πλ. Πρωτ. 312). 'Ακούω τινά διαβάλλειν,
ώς έγώ άρα Ιςαπατήσας δμας μέλλω άγειν είς Φασιν (Ξ. Άν. 5, 7, 7). Μέλ-
λω δμας διδάςειν, όθεν μοι ή διαβολή γέγονεν (Πλ. 'Απ. 21). Συγκλείομεν τήν
αρχήν τών ^ηθήσεσθαι μελλόντων (ΊσαΤος). Δύσκολος όμως είναι ή διάκρισις τής
σημασίας τοΰ μέλλω μετά άπαρεμφατικο'ΰ ένεστώτος καί μέλλοντος. "Ορα περί
τούτου Κρύγερον Έλλ. Γραμ. § 53, 8, 3. Έν δε τή δευτέρα τον παρατατικόν
Iμέλλον μετά τών αυτών χρόνων τοΰ απαρεμφάτου. Ένεθυμοΰντο οί "Ελληνες,οτι
«γοράν ουδείς έτι παρέ|ειν ήμελλεν (Η. Άν. 3, 1, 2). Ποαδ'.άς τοιαύτας εξεύρι-
σκεν, αϊ Ιδρώτα ήμελλον παρέχειν. Ξ εν. "Εμελλον οί μέν τίνες άμαρτήσεσθαι·,
οϊ δε πλείους τεύξεσθαι τοΰ άληθοΰς λογισμού, θουκ. 'Ήδη ήμελλον αλλήλους
κπολιπεϊν (Θουκ. 6; 31). Πρβ. Άσωπ. μικ. συντ. Κεφ. 1Θ'. 21.
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νά γράψω τόν πόλεμο ν, Sv οί 'Ρωμαίοι προς Ιουγοΰρθαν έπολέ-
μησαν. Τόν τοιούτον μέλλοντα μεταχειρίζονται ίδίως είς υποθέσεις,
ών πραγματοποιουμένων έξάπαντος γίνεται ή πρέπει νά γείνν) τό έν
τή άποδόσει λεγόμενον. Me igitur ipsum ames oportet, si veri
amici futuri sumus (Kr/.. περί Τελ. 2, 26), έμε' Λοιπόν πρέπει
εζάπαντος ν αγαπάς, έάν μέλλωμεν νά ήμεθα ψίλοι (1).

2) Τό δέ ώς πρός τό παρελθόν μέλλον σημαίνεται διά τοϋ μετο-
χικού μέλλοντος τοϋ ρήματος μετά. του fui , έάν αύτό θεωρήται ώς
στιγμιαία πραξις καί εύθύς παρερχομένη, μετά τοϋ eram δέ, έάν
θεωρήται ώς διαρκούσα, ουχί δέ στιγμιαία' Si illo die Ρ. Sestius
occisus esset, fuistisne ad arma iluri ? (Κικ. υπέρ Σεστ. 38),
εάν r/) ήμερα εκείνη έφονενετό ό Π. Σέστιος, ειχετε κατά νουν ?}
έ μελετάτε νά λάΰητε τά όπλα ; Profecturus eram ad te, qvum
ad me frater tuus venit, ε μέλλον ή έ μελετών νά έλθω πρός σε,
ότε ήλθε πρός έμέ ό σος αδελφός. Ubi rex mansurus erat, si ire
perrexisset (Κικ. περί μαντ. 1, 15), όπου σκοπόν είχε νά μένι? ό
βασιλεύς, έάν ήθελε νά παρατείνη τήν πορείαν. Κατά ταϋτα δ μέν
διά τού fui γινόμενος μέλλων αντιστοιχεί τω παρακειμ.ένω έν τή τοϋ
αορίστου σημασία, 6 δέ διά τοϋ erain τω παρατατικώ της οριστικής.

3) Τό δε ώς πρός μέλλοντα χρόνον μέλλον δηλοϋται διά τοϋ αυ-
τού μετοχικού ενεργητικού μέλλοντος και τοϋ ero. Orator eorum,
apud qvos aliqvid aget aut acturus erit, menies sensusqve de-
gustet oportet (Κικ. περί ρητ. 1, 52), πρέπει νά γνωρίση ό ρήτωρ
τήν διάνοιαν και τά αισθήματα έκείνων, είς ους θέλει άγορεύσει
(έρεΐ) ή σκοπόν έχει νά άγορεύση (μέλλει έρεΐν).

Σημ. Εν τή παθητική φωνή, ήτις δεν έχει μετοχήν μέλλοντος, ά-
ναπληρούσι τήν έλλειψιν τών περιφραστικών τούτων μ,ελλδντων,
τρέποντες άλλως τόν λόγον* οίον, Est in eo, ut. — Erat in eo, ut
urbs caperetur, έν τω άλίσκεσθαι ην ή πόλις.

(Ί) 01 "Ελληνες δηλοΰσς τοϋτο διά τοϋ εί μέλλω. ΔεΤ στρατιάν, εί μέλλει
■πράξει ν τά δέοντα, μηδέποτε παόεσθαι τοις ·πολεμ(οις κακά ποραύνουσαν (Ξ.
Κ.Π. 4, 6, 17). Ένίοτε δε καί διά μετοχής* τόν μέλλοντα εό γεωργήσειν, δει
τους έργάτας καί προθύμους παραακευάζβιν και πείθεβθαι θέλοντας (Ηεν. Οίκ.

5, 16).
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§. 204. 0 παρακείμενος της μετοχής μετά του sum είναι δ έκ
περιφράσεως γινόμενος παθητικός παρακείμενος. 0 αυτός δμως ση-
μαίνει ένίοτε ώς έπίθετον άπλώς υπάρχουσαν κατάστασιν του υπο-
κειμένου' οίον, haec navis egregie armaia est σημαίνει, ώπλίσθη,
και είναι ώπΛισμένη, ?}, εύρίσχεται ετι Λαρεσχευάσμένη είς πόλεμον.
Η αυτή μετοχή μετά τοϋ eram είναι παθητικός ύπερσυντελικός* ένίο-
τε δμως δήλοι κατάστασιν έν παρεληλυθότι χρόνω διαρκούσαν* οίον,
naves Hannibalis egregie armatsG 6Τ<ΧΏ.ί7ήσαν ώζΐλισμέναι ή αυτή
δέ μετά τοϋ fui συντασσόμενη εμφαίνει κατάστασιν παρελθοϋσαν
ήδη, ή χρόνον τινά διαρκέσασαν' Bis deiadej)Ost Numae regnum
Janus clausus fuit (Αιβ. I, 19), ί?ίς μετά τήν βασιίείαν τον Νου-
μά ό ζοΰ Ία νου ναός ήν κεκλεισμένος. Leges, qvum qvae latse
sunt (παρακείμενος παθητ.), tum vero qvae pronmlgatse fuerunt
(Κικ. υπέρ Σεστ. 15), χαι όσοι νόμοι έπροτάθησαν χαϊ όσοι ήσαν
ήδη δεδημοσιενμένοι ώς εγκριθέντες.

Σημ. 0 παρακείμενος τής μετοχής δμοίς, οσάκις ευρίσκεται μετά
τοϋ fui, fueram καί fuero συνημμένος, δέν είναι σύνθετος παθητικός
χρόνος, άλλά δηλοΐ άπλώς κατάστασιν έν τή χρονική σημασία εκά-
στου τών τριών τούτων χρόνων, παρακειμένου, υπερσυντελικοϋ καί
τετελεσμένου μέλλοντος. Σπανιώτατα δέ άπανταται ούτως άντί τών
παθητικών χρόνων, τών μετά τοϋ sum, eram καί ero σχηματιζομέ-
νων. Βλ. Α. Γ. §. 344 (1).

' §· 205. Εις έπιστολικον υφος λόγου, διότι αφορά δ γράφων εις
τον χρόνον, καθ' δ"ν θέλει άναγνωσθή ή επιστολή, ουχί δέ καθ' 6ν
γράφεται, μεταχειρίζεται άντί ένεστώτος καί παρακειμένου παρα-
τατικόν καί υπερσυντελικόν. Τούς αυτούς δηλαδή χρόνους, ους ήθελε
μεταχειρισθή δ τήν έπιστολήν λαμβάνων, λ,αλών περί τών είς τον
χρόνον τής συγγραφής τής επιστολής αναφερομένων. Nihil habe-
bam, qvod scriberem, ονδέν είχον νά σοι γράψω (οτε δηλ. εγρα-
>οον τήν έπιστολήν ην άναγινώσκεις) ; neqve enim novi qvidqvam
audieram, et ad tuas omnes epistolas rescripseram pridie;

1(1) 01 "Ελληνες, διότι σχηματίζουσι μονολεκτικώς τούς παθητικούς τούτους
χρόνους, μεταχειρίζονται τήν περίφρασιν ταύτην (ην γεγραμμίνος), δταν θέλωσι
ν* σημάνωαι τοιαύτην τινά κατάστασιν ί) ποιότητα του υποκειμένου.

17



226 ΜΕΡΟΣ Β'. ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΝ. .

erat tamen rumor, comitia dilatum iri (Κικ. έπιστ. είς Αττ. 9,
10)" έπειδή ουδέν νέον ειχον ακούσει ( = ήκουσα), και επειδή
είχον άποκριθή τήν προζεραίαν είς πάσας ζάς έπισζοΛάς σου' εΛέ-
γεζο όμως, ότι αί άρχαιρεσίαι θέλουν άναβληθή. 0 λαμβάνων την
έπιστολήν ήθελεν είπεΐ- Tum, cum Cicero hanc epistolam scri-
psit, nihil habebat, qvod scriberet; neqve enim novi qvid-
qvam audierat, et ad omnes meas epistolas rescripserat pri-
die; erat tamen rumor, comitia dilatum iri (]).

6σα δέ άλλα περιστατικά δέν άναφέρονται είς τόν χρόνον της
συγγραφής τής Επιστολής, εκφέρονται κατά τόν προσήκοντα αύτοΐς
χρόνον. Ego te maximi et feci semper et facio, εγώ σε περί
πλείσζου άείποζε έποιησάμην καϊ ποιούμαι. Πο'λ'λάχ.ις όμως δέν
τηρουσιν έν ταϊς έπιστολαΐς τόν ίδιαίτερον τούτον τρόπον τής τών
χρόνων έναλλαγής.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΕΒΑΟΜΟΝ.

περι υποτακτικής.

§, 206. Καθ' ύποτακτικήν έκφέρεται τό μή αληθώς υπάρχον $
γινόμενον, άλλά τό δυνατόν, και άπλώς νοούμενον τ} ύποτιθέμενον"
έπειδή ο λέγων, curro ut sudem, εννοεί ότι σκοπός τού δρόμου
είναι ό ιδρώς, δέν λέγει δέ καί ότι άληθώς ίδρόνει. Δι' εξαρτωμένων
τινών προτάσεων όμως έκφέρεται ένίοτε και τό άληθώς υπάρχον καθ'
υποτακτικήν, όταν αύται έκλαμβάνωνται ώς μέρη συστατικά της
κμρίας προτάσεως, ής τήν έννοιαν συμπληρούσι.Βλ.Δ.Ϊ\%.346κ.αι ύποσ.

Μεταχειρίζονται δέ τήν υποτακτικήν 1) έν άπολύτφ λόγω, ητοι
εις προτάσεις κυρίας καί άνεξαρτήτους άπ'άλλων, καί 2) εν έξαρτή- ;

(I) Καί οί "Ελληνες γράφουσιν ένίοτε Ιν ΙπϊστολαΤς καί άλλαχου κατά τόν
αυτόν τρόπον παρακείμενον ή αόριστον διντί Ινεστώτος. Άπέσταλκά σοι τόνδε
τόν λόγον δώρον ('Ισοκ. Δημ. |ν άρχη). Πράσσε μετ1 Άρταβαζου, δν σοι επεμ-
ψα (=δν σοι νυν πέμπω). Θουκ. Διότι τάς σπουδάς έλυσαν, τάς αίτιας πρου-
γραψα πρώτον. Θουκ. Ό συγγραφεύς μεταφέρει τόν λόγον είς τήν Ιποχήν καθ'
^ν θέλουσιν αναγνωσθή τά δπ' αύτου γραφέντα, οθεν λέγει προυγραψα άντί
προγράφω.
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σει καί συνδέσει λόγου, ήτοι ε£ς έξαρτωμ.ένας καί συνδεδεμένας τοι-
αύτας προτάσεις*

Λ'. 'Υποτακτική έν άπολύτω Λόγω.

Καί αί μέν απολύτως καθ' ύποτακτικήν έκφερόμεναι προτάσεις
είναι κυρίως ύποθετιχαϊ, όννητιχαί και ενχτιχαί.

§. 207* Υποθετικού λόγου, δυνατόν μέν δηλούντος, ούχί δέ υπάρ-
χον και άληθώς γινόμενον σημαίνοντος, έκφέρεται έκάτερον μέρος
καθ' υποτακτικήν. Τούτου ή μ,έν άπόδοσις περιέχει τό μή υπάρχον
αυτό ουδέ γινόμενον, άλλ' υπό τινα συνθήκην δυνατόν γενέσθαι, ή δέ
ύπόθεσις, ήτις δηλοΰται διά τών υποθετικών συνδέσμων si, nisi,
si non, etiamsi, περιέχει τήν συνθήκην, υπό τήν οποίαν $υ·
είναι νά γείντι τό έν τή άποδόσει, άλλ^ά καί αυτή ή συνθήκη θεωρεί-
ται ώς μή υπάρχουσα καί βεβαία. Βλ. §. 196. (1),

Καί κατά παρατατιχόν μέν τής υποτακτικής έκφέρεται τό νυν ή
έν μέλλοντι χρόνω δυνατόν μέν, άλλά μή πραγματοποιούμενον' διό
καί μεταπίπτει ό λόγος είς εντελώς αδύνατον, καθ' όσον πραγματο-
ποιείται τό άντίθετον τοΰ λεγομ,ένου. Sapientia non expeteretur,
si nibil efficeret, ή σοφία δεν ήθελε ζητεΐσθαι (και νυν καί μετά
ταύτα), έάν ουδέν ωφελεί' (άλλά ζητείται,διότι ώφελετ). Si scirem,
dicerem, έάν έγίνωσχον, ήθελον είπεΓ (δεν λέγω ομως, διότι δέν
γινώσκω) (2).

Καθ* -ύπερσνντελιχόν δέ τό έν παρελθόντι χρόνω δυνατόν μέν
άλλως, ώς αδύνατον όμ,ως λεγόμ,ενον, διότι εγένετο τό εναντίον αύ-
τοΰ. Numqvam Hercules ad deos abisset, nisi eam sibi viam

(1) Ακριβής παραλληλισμός άπάντων τών ελληνικών ΰποθετικών λόγων πρ^ς
ενα εκαστον τών λατινικών εΤναι όχι εύκολος καί διά τήν φόσιν του πράγματος,
καί διότι ή λατινική Ικψράζει διά μιας μόνης Ιγκλίσεως, της Υποτακτικής, 6-
ποθετικούς λόγους-, ους ή ελληνική Ικφέρει δι' ευκτικής, δποτακτικής καί ορι-
στικής·. Τά γενικώτερα όμως περί τούτου είναι τά έςής.

(2) Τήν μέν ύπόθεσιν τοΰ τοιούτου υποθετικού λόγου σημαίνει συνήθως ή
ϊίλληνική γλώσσα διά τοΰ παρατατικού τής οριστικής μετά τοΰ εί, τήν δέ από-
«)θσιν διά τοΰ αύτοΰ χρόνου μετά τοΰ άν. Εί ουδέν ή σο^ία άπειργάζετο ουκ
ΐίν έζητεΤτο. Εί έγίνωσκον, ελεγον 'άν. Ειτι έμοΰ Ικήδου, ούδενος &ν οδτω
|λ' άποστερεΐν εφυλάττου, ώς άςιώματος καί τιμής (Ξ. Κ. H. 5, 5, 34). Βλ.
Ινρυγέροΰ Έλλ, Γραμ. 54. IV. 10; σημ. 6\

17*
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virtute munivisset (Κικ. Τουσκ. ί, 14)" ουδέποτε ό 'Ηρακλής
■ήθελεν απέλθει είς τους θεούς, έάν δέν ειχε παρασκευάσει εαντω
διά τής άρετής του τήν όδόν ταύτην' (άπήλθεν όμως, διότι παρε-
σκευασε τήν όδόν ταύτην). Si Roscius has inimicitias cavere po-
tuisset, viveret (Κικ. υπέρ Ρ. Α μ. 6)" έάν ό 'Ρώσκιος ήθελε δυ-
νηθή νά προφυλαχθή άπό τών έχθρων τούτων, ήθελε ζη ετι' (δέν
ζή όμως, διότι δέν ήδυνήθη νά προφυλαχθή) (1)..

Αιά δέ του ένεστώτος τής ύποτακτικής εκφέρεται τό καθ' υπόθε-
σιν νυν ή έν μέλλοντι χρόνφ δυνατόν, οπερ παραδέχεται δ λέγων
μόνον καθ' υπόθεσιν καί δοκιμής χάριν ώς δυνατόν, δηλοϊ όμως συγ-
β^,ως, ότι δεν θέλει άληθώς έκτελεσθή. Me dies, vox, latera de-
ficiant, si hoc nunc vociferari velim (Κικ. Βερρ. 2, 21)' ή ημέ-
ρα, ή φωνή, αί δυνάμεις ήθελον μέ έγκαταλείψει, αν ήθελον νά
λαλήσω περί τούτου' (όπερ δύναμ,αι μεν, άλλά δέν θέλω πράξει).
Ego, si Scipionis desiderio me moyeri negem, mentiar (Κικ.
Λαιλ. 3), ήθελον ειπεί ψεύδος, έάν αρνηθώ δτι λυπούμαι διά τήν
στέρησιν τοϋ Σκηπιωνος, (άλλά δέν αρνούμαι) (2). Αιά τού αύτου
έτι χρόνου τής υποτακτικής καί τοϋ τετελεσμένου μέλλοντος ένίοτε
δηλοΰσιν τό νύν η έν μέλλοντι χρόνω δυνατόν καί πως προςδοκώμε-
νον γενέσθαι, όπερ οί Ελληνες διά τοϋ έάν, ην, άν, μεθ' υποτακτικής
δηλούσι (3).

(ί) Τον δποθετικόν τούτον λόγον Ικφέρει ή έλληνική συνήθως κατ' αόριστον
όριστικής μετά τοΰ εί — καί ά'ν. Εί ό Φίλιππος τότε ταύτην εσχε τήν γνώμην,
ώς χαλεπόν πολεμεΓν έστιν 'Αθηναίο'.ς, ουδέν αν, ών νυνί πεποίηκεν, επραξεν
(Δημ. 4, 5). "Ισως αν άπέθανον, εί μή ή τών Τριάκοντα αρχή διά ταχέων
κατελυθη (Πλατ. Άπολ. 32). Ένίοτε δέ Οέτουσι καί δπερσυντελικόν εν τή ά-
ποδόσει. Εί έγώ πάλιν Ιπεχείρησα πράττειν τά πολιτικά πράγματα, πάλαι άν
άπολώλειν, καί ουτ' άν δμοίς ώφελήκειν ουδέν ούτ' &ν Ιμαυτόν (Πλ. Άπλ.31).

(2) Οί "Ελληνες έκφέρουσι τήν δπόΟεσιν ταύτην κατ' εύκτικήν εγκλισιν. Εί
άπαντες μιμησαίμεθα τήν Λακεδαιμονίων άργίαν καί πλεονεξίαν, απαντες άν
απολοίμεθα. Ίσοκ. Εί πάλιν άναβλέψειας, ώςπερ καί προτού, φεύγοις δν τους
πονηρούς J (Άριστ. Πλουτ. 95). Πρβ. Άσωπ. μικ. συντ. Τμήμα Β'· Κεφ. Β'.
§. 4, καί Κρυγ. ε. ά. 11, 1.

(3) Έάν φιλομαθής, εσει καί πολυμαθής. Ία. Δημ. Έάν άληθεύστ^ς, δπ·.·»
σχνούμαί σοι δέκα τάλαντα, Sjy. Βλ, 'Ασωπ, Τμ. Β'. Κεφ. Ζ'. §. 3.
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Σημ.- ά. Πολλάκις δμως και τό μή δυνατόν έτι, μηδέ Ιννοούμενον
οτι θέλει γείν'ει έν μέλλοντι χρόνω, έκφέρεται κατ' ενεστώτα υποτα-
κτικής άντι π αρατατικου κατά ρητορικόν σχήμα, δι' ου σημαίνεται
αυτό ώς δυνατόν γενέσθαι. Haec si patria tecum loqvatur,non im-
petrare debeat? (Κικ. Κατιλ. 1, 8), εάν ή πατρίς έλεγε τοΰτο πρός
σε (αλλ' ούτε λέγει ούτε θέλει ειπεί), ήτο πρέποντα ειςακουσθή;

Σημ. β'. Ενίοτε πάλιν ευρηται παρατατικός άντί υπερσυντελικοϋ ή
εις έκάτερον μέρος τού υποθετικού λόγου,ή εις τό έτερον μόνον,σπα-
νιώτατα δμως ε?ς τήν άπόδοσιν. Num tu igitur Opimium, si tum
esses, temerarium civem aut crudeiem putares ? (Κικ. Φιλιπ.
8, 4), μήπως σύ, έάν τότε ε£ης, ήθελες νομίζει τόν Όπίμιον π Φ
ράτολμον ή ώμόν πολίτην; Σημαίνει δέ δ παρατατικός ούτος συνή-
θως επανάληψιν της πράξεως ή διαρκούσαν κατάστασιν" άλλά περί
τούτου βλ. Δ. Γ. §. 347. σημ. β' (ί).

Σημ. γ'. Ενίοτε όμ.ως παραλείπεται τοϋ υποθετικού λόγου ή υπό-
θεσις ή έκφέρεται άλλως πως, τιθεμένης μόνης τής αποδόσεως. Ι11θ
tempore aliter sensisses, χατ εκείνον τόν χρόνον ήθελες κρίνει
Άλλως' (λείπει ή υπόθεσις) (2).

§. 208. Αλλοτε :η μεν άπόδοσις τού υποθετικού λόγου εκφέρεται
καθ' οριστικήν, ώς άνεξάρτητος τρόπον τινά άπό τής υποθέσεως καί
καθ' έαυτήν ώς κύρος έχουσα έννοουμένη, ή δέ υπόθεσις καθ' υποτα-
κτικήν, ώς μή τι βέβαιον καί ώρισμένον δηλοΰσα. Τούτο δέ γίνεται
έν τάις έξης περιστάσεσιν (3).

(4) Ουτω και οί. "Ελληνες μεταχειρίζονται ένίοτε παρατατικόν οριστικής άν-
τί αορίστου, σημαίνοντες το διαρκές ή κατ' έπανάληψιν γινόμενον Ιν παρελθόντι
χρόνω. Μένειν Ιζήν τώ κατηγοροΰντι τών άλλων. ΕΙ δέ τοΰτο I π ο ί ε ι έκα-
στος, ένίκων ά'ν. Δημ. Σωκράτης ουτ' ηλίθιος, ουτ' άλαζών οαίνεσθαι τοΤς
συνούσιν Ιβουλετο* I δ ό κει δ5 αν άμφότερα ταΰτα, εί προαγορεύων ώς άπό
θεού φαινόμενα ψευδόμενος I φ α ί ν ε τ ο. Δήλον ού·/, δτι ουκ αν π ρ ο έ λ ε γ ε ν,
εί μή Ιπίστευεν άληθεύσειν. (3. Άπομ. 4, 4, a). 'Εγώ χθες, εί μή πολλοίς
διεπύκτευσα, ουκ άν εδυνάμην σοι προςελθεΤν (Ξ. Κ. Π. 7, 5, 53). Βλ.
Κρύγερον Ι. ά. σημ. γ'.

(2) Βοός Ιχοντες σώμα, ανθρώπου δέ γνώμην) ουκ αν ήδυνάμεθα ποιεΐν α
Ιβουλόμεθα (3εν. Άπομ. 4, ί, 4 1).

(3) Ώςαύτως και οί "Ελληνες έκφέρουσι καθ! οριστικήν τήν άπόδοσιν της
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1) Οτε διά του μέλλοντος τής μετοχής μετά του fui ^ eram
(§. 203) σημαίνεται δτι υπό τινα ύπόθεσιν προύτίθετό τις νά πράξη
βεβαίως τό περί ού ό λόγος, έκφέρουσι τούτο πάντοτε καθ δριστι-
κήν, άν καί ή υπόθεσες ήναι καθ' υποτακτικήν. Si tribuni me tri-
umphare probiberent, Furium et Aemilium testes citaturus
fui rerum a me gestarum (Αιβ. 38, 47), έάν ήθελον εμποδίσει
οί δήμαρχοι τον θ ρ ίαμβο ν μου, σκοπόν είχον ν άναφέρω μάρτυρας
τών πράζεών μου τόν Φούριον καί Λίμ'ιλιον.

2) Κατά παρατατικόν οριστικής έκφέρεται πραξις, ήτις βεβαίως
έμελλε νά γείντ] υπό τινα άναφερομένην υπόθεσιν. Si per L. Metei-
lum Hcitum esset, matres illorum, uxores, sorores veniebant
(Κικ. Βέρρ. 5, 49), icb- ήθελε συγχωρήσει ό Λεύκιος ΜέτεΜΙος,
ήρχοντο αί μητέρες έχείνων, αί σύζυγοι καί άδελφαί.

3) Κατά ρητορικόν σχήμα έκφέρεται ώς ήδη γεγονός δ,τι υπό
τινα συνθήκην ήδύνατο νά γείντ}. Αιά τού τοιούτου δέ τρόπου σημαί-
νεται όχι οτι αληθώς έγεινεν, άλλν' δτι μικρόν ελλνειπεν ή πλησίον
ήτο νά γείνη αυτό. Perierat imperium, si Fabius tantum ausus
esset, gvantum ira svadebat (Σεν. περί οργής 1,11), άπολώλει ή
άρχή, έάν ό Φ άβιο ς έτδλμα τοσούτον, δ σον ύπηγδρευεν 7) όργή[ 1).

Περί άλλων τινών ομοίων υποθετικών λόγων βλ. Δ. Γ. §. 348
εν ταΤς σημ.

§. 209. Τουναντίον ή μέν ύπόθεσις έκφέρεται ενίοτε καθ' όριστι-
κήν^,έν τή σημασία, τήν οποίαν εϊπομεν έν §. 1 96, ή δέ άπόδοσις
αυτής καθ' υποτακτικήν ή διότι αυτη περιέχει εύχήν, αίτησιν, έρώ-
τησιν περί τού δέοντος γενέσθαι (§. 212-4), ή διότι είναι έξαρτωμένη
έρώτησις (§. 216). Si stare non possunt, corruant (Κικ. Κατ. 2,

δποθέσεως δνευ τού άν, ό'ταν ιτημαίνωσιν, ότι βεβαίως ήθελε γείνει τό άναφερό-
μενον, Ιάν δέν έπαρουσιάζετα κώλυμά τι. Εί ζών έτυγχανεν ό Αμύντας, £κεΐ-
\ον· αύτδν παρειχόμην. Λυκουργ. Εί ήσαν ά'νδρες άγαθο*, έ£ήν αότοις ίεικνύναι
τήν αρετήν. Θου<. Εί μή τό λαβείν ήν, ουδέ είς πονηρός ήν. Διφ. Ταύτα πρά-
ξας, ά ουτόστ μου κατηγορεί, έκέρδαινον μέν ούδέν, έαυτόν δ' είς κίνδυνον καθί-
στην (Αυτ. 7, 32). Εί εξ αρχής τούτον έγίνωσκε, πολέμιος μέν ήν, ού μέντοι
πονηρός γ' ccv δικαίως ενομίζετο. Ξεν.

(1) 'Ολίγον έξηπάτησάς με (Πλατ. Με'νων 80),
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10), έάν δεν δύνανται νά σωθώσιν, είθε νά (ηάς) χαταστραφώσι.
Si Ρ. Lentulus suum nomen fatale ad perniciem populi Ro-
mani fore putavit, cur ego non laeter ? (αυτόθι 4, 1), εάν ό Ιΐό-

πλιος -Λέντλος ένόμισεν, δτι τό δνομά του θέλει εισθαι όλέθριον
τοις 'Ρωμαίοις, όιατί εγώ νά μή χαίρω ; Ne vivam, si scio (Κικ.
Αττ. 4, 16), νά μή ζήσω, άν γινώσχω. Πρβ. Α. Γ. 348 σ. δ7.

210. Καθ' υποτακτικών έκφέρονται καί άπασαι αί διά συγ-
κριτικών συνδέσμων μεθ' ετέρων συνδεόμεναι προτάσεις, αΐτινες ση-
μαίνουσί τι άβέβαιον μέν καί άνύπαρκτον, άλλά συγκρίσεως χάριν
μόνον άναφερόμενον. Sed qvid ego his testibus utor, qvasi res
dubia aut obscura sit ? (Κικ. Div. in Caec.. 4)" άλλά προς τί
εγώ άναφέρω τούς μάρτυρας τούτους, ώς άν ήτο άμφίβολον ή σχο-
τεινόν τό πράγμα; Parvi primo ortu sic jacent, tamqvam o-
nmino sine animo sint (Κικ. περί Τελ. 5, 15)' έν τω χρδνω τής
γεννήσεως των οί άνθρωποι τοιούτοι είναι, ώς νά μή ειχον εν-
τελώς νουν.

§- 211. ά. Προτάσεις αύθυπότακτοι, τό επί υποθέσει αορίστου ή
ώρισμένου προσώπου δυνατόν γενέσθαι σημαίνουσας εκφέρονται κατ'
ενεστώτα μεν ή τετελεσμένον μέλλοντα υποτακτικής, έάν τό δυνα-
τόν αυτό θεωρήται ώς τοιούτο έν τώ παρόντι χρόνω ή τώ μέλλοντι,
κατά παρατατικόν δέ, έάν ήτο τοιούτο έν παρελθόντι χρόνφ' όθεν
καί modus potentialis ή dubitativus, δυνητιχή ή αμφίβολος
εγχλισις καλείται αυτή. Dicat ή dixerit aliqvis, εϊποι τις άν.
Qvis credat ? τις ήθελε πιστενσεα. Hoc postulatum ridiculum
videatur ei, qvi rem sententiamqve non perspiciat (Κικ. Βερρ.
2, 60)· τό αίτημα τούτο ήδύνατο νά φανή γελοΐον είς τόν μή χα-
τανοοϋντα τό πράγμα χαί τήν εννοιαν. Qvis eum diligat, qvem
metuat? τις ήδύνατο (ή ήθελεν) αγαπήσει Sv φοβείται; — Qvi
vederet urbem,captam diceret (Κικ. Βερρ. 4, 23), δςτις ήθελεν
ιδεί τήν πόλιν, ήθελεν ειπεί δτι έχνριεύθη (1).

(Ί) Τό μεν σημαίνουσιν οί "Ελληνες διά του ένεστώτος καί μέλλοντος τής
ευκτικής, τό δε διά του αορίστου μετά του αίν. faciam=7coiofyv αν" fecerim η
facerem—ποιήσαιμι ccv. Πολλάς άν εδροις μηχανάς* γυνή γαρ εΤ. Εύρ. Πχντες
άν όμολογήσαιτε όμόνοιαν μέγιστον άγαθόν εΤναι πόλει. Λυκ.
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β. Τό αόριστον τούτο πρόσωπον σημαίνεται διά τών άορίστων καί
ερωτηματικών άντωνυμιών, ένίοτε δέ και δι' άναφορικής προτάσεως,
καί ταύτης καθ' υποτακτικήν έκφερομένης ώς τά ανωτέρω παραδείγ-
ματα δεικνύουσιν. Αλλά και όταν τό πρόσωπον ήναι ώρισμ,ένον, εκ-
φέρεται μ,ετριότητος ή συστολής ένεκα τό υπό τινα ό'ρον νυν δυνατόν
καθ' υποτακτικήν και μέλλοντα τετελεσμένον, μη τηροϋντα έν ταύτη
τή χρήσει τήν χρονικήν αυτού κυρίαν σημασίαν. Haud facile di-
xerim, utrurn sit melius, δέν δύναμαι νά εϊπω ευκόλως, πότερον
είναι κάλλιον. At non historia c^sserim Grsecis, nec opponere
Thucydidi Sallustium verear (Κυντιλ. 10, 1, 101)* iv τή ιστο-
ρία δέν ήθεΛον νποχωρίσει είς τους "Ελληνας, ουδέ ήθελογ σν-
σταλή υ αντιτάξω τον Σαλλού στ ιου είς τόν Θονκυδίδηγ (i).

Σημ. ά. Τοιαύτ^ν σημασίαν έχουσι και οί ενεστώτες τής υποτα-
κτικής velim, nolim, maliltt, δι' ών εκφράζει δ λέγων μετριοφρό-
νως και μετά συστολής τρόπον τινά εύχήν ή έπιθυμίαν. Velim di-
cas, έπεθύμουν νά εϊκης' και velim ex te scire, ήθελον (εί δυ-
νατόν ) νά μάθω παρά σου. Ευχή δέ ή επιθυμία, ήν ήθελέ τις έχει
ύπό άλλας περιστάσεις, καί ήτις νΰν αδύνατον είναι νά έκπληρωθή,
σημαίνεται διά τών παρατατικών τής υποτακτικής vellem, nollem,
maHem. Vellem adesse posset Panaetms (Κικ. Τουσκ. 1, 33), ε-
Λεθύμουν, ει δυνατόν, νά παρευρίσκετο ό Παναίτιος (2).

Σημ. β'. Καθ' υποτακτικήν ώςαύτως, τοιαύτην σημ,ασίαν έχουσαν,
έκφέρεται και έξαρτωμένη πρότασις μετά συνδέσμου, όςτις άλλως
συντάσσεται μεθ' οριστικής. Camillus, qvamqvam exercitum as-
svetum imperio mallet, nihil recusavit (Αιβ 6, 9), άν καί d

(1) Ήδέως αν εγωγ' Ιροίμην Αεπτίνην, τις αυτή ή άτέλειά έστιν (ΔημοΟ.
20, Ί29). Σμικροϊς τά μεγάλα πώς έ'λοι τις α/ πόνοις ; Εύρ. Τί αν τις Ιπι-
χειροίη τοις άδυνάτοις ; Ξεν. Ποΐ δήτ' άν τραποίμην; 'Αρ.— Διάφορα τών διά
τήν βεβαιότητα του λέγοντος καθ' οριστικήν Ικφερομένων, ποΤ τις τρέψεται* ποΐ
τρέψομαι* καί τοϋ άπορηματιχοϋ, ποΓ τράπωμαι.

(2) Το μέν πρώτον δηλοϋσιν οί "Ελληνες διά τής ευκτικής μετά τοϋ άν'
(βουλοίμην αν)' τό δέ δεύτερον διά τής οριστικής μετά τοΰ άν (έβουλόμην #ν).
Τούτων ούδενος χρήζω τυχεΓν, δόξαν δέ βουλοίμην εύκλενας εχειν. Εύρ. Έ-
βουλόμην $ν δμας ομοίως Ιμοι γινώσχειν αύτόν. Ίσοκ,
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Κάμιλλος ύ\Θε~Κε προτιμήσει νά ηται συνειθισμένος είς την αρχήν
(ή πειθαρχίαν) ό στρατός, ουδαμώς ήρνήθη. Etsi eum in partibus

isingulis fatigari minime conveniat, tamen provideo animo κ.έ.
(Αιβ. 11,1 ),άκ χαϊ ελάχιστα ήθελεν εισθαι πρέπον νά ταλαιπωρήται
είς τά καθέκαστα, προβλέπω όμως χ. έ. Τά αυτά μόρια qvam-
qvam,etsi ήθελον εχει δρις-ικήν, άν αί προτάσεις άντετίθεντο άπλώς.

§. 212. Καθ' υποτακτικών έκφράζουσιν προςτούτοις εύχήν καί (έν
τώ ά προσώπφ) άμοιβαίαν προτροπήν' όθεν καί εύκτιχην εγκλισιν
καλουσι ταύτην (modus optativus). Valeant cives mei, sint in-
columes, sint beati (Κικ. Κατ. Πρεσβ. 34), ειθε νά ύγιαίνωσιν
οί εμοί πολΐται, ειθε νά ήναι σώοι και ενδαίμονες. IlitereaTll, Sl
valeo stare. loimiteinus majores nostros, άς μιμώμεθα τους η-
μετέρους προγόνους. Meminerimus etiam adversus infimos ju-
stitiam esse servandam (Κικ. περί καθ. 1, 13), άς ένθυμώμεθα
δτι καί πρός τούς ελαχίστους πρέπει νά τηρώμεν διχαιοσύνψ{\\
Και άπαγορεύοντες ή διατάσσοντες μεταχειρίζονται ένίοτε υποτα-
κτικήν άντί προστακτικής. Αλλά. περί τούτου βλ. καί §. 244—5(2)
Σημ. ά.. Εις τοιαύτην υποτακτικήν προςτίθεται, δταν ήναι άναγ-
καΐον, ή άρνησις ne, μή, καί ούδέποτε ή non, ού, (§. 71). Πρός
πλείονα δέ έπίτασιν τής ευχής προςθέτουσιν εις την υποτακτικήν ταύ-
την τό μόριον utinam, ειθε, καί μετ' άρνήσεως utinam ne, ειθε

-~-:—τ—:-:—■—:—Γ*;—

(1) 01 Έλληνες Ιπί μέν ευχής μεταχειρίζονται τήν εύκτικήν, έπι δέ προ-
τροπής τήν υποτακτικήν. 'Επειδή πάντας ορώ υμάς, Αθηναίοι, ώρμημένοΐις
στρατεόειν, ξυνενέγκο ι ταΰτα (Θουκ. 6, 20). Τούτων Ιγώ είην. Εύρ. Σύ αυτί ς
άπαντα έπιστήσει, αν έγώ βούλωμαι. —- Άλλά βουληθείης (Πλ. Εύθυδ. 296).
Ούτως οναισθε τών όντων αγαθών ύμΐν (Δημ. 28, 20). Μή ζώην μετ' άμου-
σίας. Εύρ. Αότίκα τεθναίην όίκην Ιπιθεις τω άδικοΰντι. Πλ. (Πώς 8νόλοίμην;
Εύρ.Μηδ.97, ευχή μετ' αμφιβολίας περί του δυνατοΰ).— "Ιωμεν. Μή φοβώμε-
θα. Φέρε δή καί οσους αυτός έλυσάμην τών αιχμαλώτων, ε'ιπω προς δμας (Δημ.
19, 16Dy. Άγε σκοπώμεν καθ' έ'ν εκαστον. Ξεν. 'Ίθι δή, άναλογησώμεθ* τά
ώμολογημένα ήμΤν. Πλ.

(2) Καί οί Έλληνες μεταχειρίζονται υποτακτικήν ενίοτε καί ευκτικήν άντί
προστακτικής. Μή ποίησες τοΰτο. Λέγοις ώς τάχιστα καί τάχ1 ε'ισομαι.
Αίσχ. Μηδέποτε γήμν), μηδέ εΤς εύνους εμοί. Μεν. Ά μή κατέθου μή άνέλη.
Πλ. Μήψεΰσονώ Ζεΰ τής έπιούσης έλπ($ο(. Άρ. Μή ή βία σε μηδαμώς
ν ι κ η σ ά τ ω. Σοφ.
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μή. Utinam ego tertius vobis amicus adscriberer(K^.. Τουσκ.5,

22), είθε νά ήδυνάμην νάπροςτεθώ καί εγώ τρίτος ύμών φίλος (1).

Σημ. β'. Τά μόρια dum, dummodo, modo (καί modo ut), μό-
νον, άρχει μόνον νά . . . καί μετ αρνήσεως dum ne, dummodo
ne, modo ne, συντάσσονται μεθ' υποτακτικής, διότι δι' αύτών εκ-
φράζει δ λέγων εύχήν ή έπιθυμίαν ώς συνθήκην νι περιορισμον ετερας
προτάσεως. Oderint, dum metuant, ας μισώσιν, άρχει μόνον νά
φοβώνται. Omnia postposui, dummodo praiceptis patris pare-
Γβηι(Κικ. υίός πρός τους Οΐκ. 16,21), πάντα υστέρα έλογισάμτχν,
ήρχει μόνον νά υπακούσω είς τάς παραγγελίας τοϋ πατρός μου.
Manent mgeniaseiiibus,modo permaneat studiiim et industria
(Κικ. Κατ. Πρεσβ. 7*, μένει μεν ό νους είς τους γέροντας, άρχει
μόνον νά μενγι ή σπουδή καί ή έπιμελεια.

Σημ. γ , Ισχυρά προτροπή εκφέρεται καθ' δριστικήν προηγουμένου-
τοϋ μορίου qvin. Qvia imus 1 διατί δεν πορευόμεθα ; Qvia ta-
ces ? διατί δέν σιωπάς ; Πρβ. Α. Γ. §. 351 μετά τών σημ.

§. 213. Καθ' ύποτακτικήν εκφέρει τόν λόγον καί δ συγχωρών,
δεχόμενος ή όμολογών, δ-t τό περί ου δ λόγος έχει ή δέν εχει ούτως,
ή άφίνει αύτό άνεξέταστον καί δέν θέλει νά φιλονεική περί αύτου..
Fruatur sane Gabinius hoc solatio (Κικ. ύπατ. έπαρχ. 7), ας
έχτ) ό Γαβίνιος τήν παραμυθίαν ταύτην. Malus civis, improbus
coosul, seditiosus homo Carbo fuit. Fuerit aliis, tibi qvando
esse coepit? (Κικ. Βέρ£. 1, 14), ητο κακός πολίτης ό Κάρβών,
φαύλος ύπατος, στασιώδης άνθρωπος. *Ας η τ ο δι άΛΛους (έστω
άλλοις γε)} είς σέ δέ πότε ήρχισε νά ηναι τοιούτος ; Ne sint in
senectute vires(K^.KaT.Πρεσβ. 1 ])}δεδόσθω ότι δέν έχει τό γήρας
δυνάμεις, ?}, ας ύποθέσωμεν ότι δέν εχει τό γήρας δυνάμεις (2).

(1) ΕΓθ', ώ λώστε, συ τοιούτος ών φίλος ήμΐν γένοιο (Ξεν." Έλ. 4, 38)-
Ευχή, ής ή έχπλήοωσις άδυνατος, έκφέρετα; κατά παρατατικόν δριστικης. ΕΓθε
σοι τότε συνεγενόμην? δτε δεινότατος σαυτοΰ ήσθα (Ξ. Άπμ. 4, 2, 46). "Ett
51 καί' εί γάρ ώφελον, μή ώφελον, εί'θε ώφελον μετά άπαρεμφάτου* Μήποτ1 ω-
φελον λιπεΐν τήν Σκΰρον (Σοφ.Φιλ.969). Ε'ιθε ijv:=:utinani essem, Ιγενδμην
=atinam iactus essem.

(2) Οί "Ελληνες μεταχειρίζονται τήν προστακτιχήν συνήθως είς ταύτην τήν
περίπτωσιν. Τοντο 'ι;ωδπ^ τω θεώ φίλον. Πλ. Ου δ' εί πάνυ χρη«~ός Ισθ',ώς
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§. 214. ά) &ςαύτως καθ' υποτακτικών εκφέρει τον λύγον καί 6
ερωτών ή άπορων περί του τί πρέπει ή έπρεπε νά πράξη. UtrilHl
superbiam Verris prius commemorem an crudelitatem ? (Κικ.
Βέρρ. 1, 47), πότερον τήν άλαζονείαν τοϋ Βέφρον πρότερον νά
ενθυμηθώ ή τήν ωμότητα ; Qvam te memorem virgo ? (Βιρ. Αίν.
1, 327), τί νά σέ καλέσω παρθένε ; Haec qvum viderem, qvid
agerem, judices ? contenderem contra tribunum plebis priva-
tus armis ? (Κικ. υπέρ Σεστ. 19), ταϋτα βλέπων, τί επρεπε νά
πράξω, δικασταί ; ιδιώτης νά παJέσω με τά όπλα κατά δημάρχου;
Qvidni meminerim ? (Κικ. περί ^ητ.2,67), καί διατί δεν επρεπε
νά ένθυμηθώ;τό δέ non memini, δηλοΐ ώρισμένως,$£>* ένθυμοϋμαι{\).

q & ςαύτως καθ'ύποτακτικήν έρωτα καί ό άποδοκιμάζων ή θεωρών
απρεπές ^ αδύνατον τι. Qvaeso, qvid istum consilii est ? lllius
stultilia yicta ex urbe rus tu habitatum migres? (Τερεντ.Εκυρ.
4,-2, 13), είπε μοι παρακαλώ, τις βουλή είναι αυτή ; "Επρεπε συ
ήζτηθεΐσα ύπό τής μωρίας εκείνου νά έξέλθης ττ\ς πόλεως Ινα κα-
τοίκησες έν άγροις ; Ego te videre noluerim? (Κικ.πρός Κοϊντ.
τον άδελφ. 1, 3), έγώ δεν ηθέλησα νά σέ ϊδω ; αδύνατον !

Σημ. Τό άνυπόστατον και όλως άδύνατον έκφράζουσιν ερωτημα-
τικοί; δι' έλλειπτικής φράσεως καθ' ύποτακτικήν. Egone ut te m-
terpellem? (=fierine potest, ut ego te interpellem. Κικ. Τουσκ.
3, 18), έγώ νά σέ διαχόψω ; Qvamqvam qvid loqvor ? Te ut
ulla res frangat? Tu ut unqvam te corrigas ? (Κικ. Κατ. 1,19),
και δμως τί λέγω; σέ ν άποτρέψτ) τι; σύ ποτε νά διορθωθής ;
ά,πίστεντον ! Βλ. Α. Γ. 353.

έμοΰ γ' £νεκα εστω, βελτίων έστί τής πόλεως τί> ήΟοο Δημ. Πλούτει κατ' οί-
κον. Σοφ. Φέρε δή καί παίδες γενέσθωσαν* φροντίδων ήδη πάντα πλέα. Στ.

(Ί) Τί φώ J Τί δρώ ; Πώς ου ν δή περί αυτών τούτων λέγωμεν, καί πώς
ποιώμεν (Πλ. Φιλ. 63). Δίξεσθε ήμας ή άπίωμεν ; (Πλ. Συμπ. 212). Τίνος
ενεκα έφ' ημών πρώτον καταδειχθή τοιούτον έργον; (Δημ. 20. 118). Καί μετά
τό βοόλει καί Ιοούλεσθε* Βούλει ήμεϊς πρός ημάς αυτούς υπέρ τών οίλλων άμφι-
σβητώμεν. Πλ. Τί βούλεσθε εΓπω | Δημ. Καί τήν εύκτικήν ένίοτε μεταχειρί-
ζονται έπί τής αότής σχεδόν έννοίας. ΠοΤ τις δν τράποιτο ; Τί αν τις ουχί
■πρός σε τάληθη λέγοι ; Άρ. Ποΐ δήτ' άν τραποίμην; έν &Τς δπάρχει καί ή τοϋ
δυνατού έννοια.
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Β1. ^Υποτακτική έν εξαρτήσει Λόγου.

§. 215. ά) Απασαιαί έξαρτώμεναι προτάσεις,αί σκοπόν ή συνέπειαν,
ετέρας δηλοϋσαι, καί διά τών μορίων ut, όπως, ίνα, ne ή ut ne,
ϊνα μή, ^VO, όπως, ut, ώστε, \it non, όπως μή, qvin, ωστε νά
μή> μετ εκείνης συνδεόμενα!, εκφέρονται καθ' υποτακτικήν. LegUHI
omnes servl sumus, ut liberi esse possimus, πάντες εϊμεθα δοϋ-
Λοι τών νόμων, ϊνα όυνηθώμεν νά ήμεθα έλεύθεροι. HffiC ideo>
ad te scribo, ne me oblitum esse mandatorum tuorum putes· j
ταϋτα πρός τούτω σοι γράφω, ϊνα μή νομίξης, ότι έΛησμόνησα τάς
σάς παραγγελίας. A.ger non semei aratur, sed novatur et ite-
ratur, qvo meliores fetus possit et gradiores edere (Κικ. περί
ρητ.2,30), ό άγρός δέν γεωργειται απαζ, άΛΛά χαI δϊς καί τρις,.
ϊνα δύναται νά <ρέρτ} καλλιτέρου ς καί μεγάλε ιτέ ρου ς καρπούς. Ιη
virtute multi sunt adsceasus ; ut is gloria maxime excellat,
qvi virtute plurimum praestet (Κικ. ύπέρ Πλαγκ. 25)' έν τή α-
ρετή πολλαί είναι αί βαθμίδες, ϊνα ούτος μάλιστα διαπρεπή κατά
τήν δόξαν, όςτις πλείστον κατά τήν άρετήν ήθελε ν εξέχει. Num-
qvam accedo, qvin abs te abeam doctior (Τερ. Εύν. 4, 7, 21),
ουδέποτε προςέρχομαι,ωςτε νά μή απέλθω άπό σοϋ σοφώτερος{Υ).

β') Ωςαύτως κα&'ύποτακτικήν εκφέρονται καί αϊ μεδ'ετέρας προτά-}
σεως συναπτόμεναι διά τοϋ ut (ή ut noil), σημαίνοντος, καίτοι, καί—
περ, καί διά τοϋ nedum, ϊνα μή ειπώ ότι, ή, πολύ όλιγώτερονη

(1) Τά αυτά τελικά μόρια συντάσσουσι συντ4θως οί "Ελληνες με Υποτακτικήν^
βταν ή κυρία πρότασις εχη ένεστώτα ή μέλλοντα, μέ εύκτικήν δέ, δ'ταν Ιχχΐ
παρωχημένον χρόνον. Τόν κακόν άεί δει κολάζειν, ιν'άμείνων η, ού τόν δυστυχή-
Πλ. Πολλά μέ διδάσκεις άφθόνως διά φθόνον, όπως άκοόων πολλά μηδέ εν μά-
θω. Φιλ. "Ινα μή δφ δίκην, τήν πόλιν Ιχθράν τή πόλει πεποίηκεν Δημ. Κτε-
νουσι τόν παϊδα, ώς πυθ-β κακόν μέγα. Ευρ —'Εκαλουμην έπί τά δείπνα, Γν'εύ*
φραίνοιντο οί συνόντες. Ξεν. Κύρος φίλων φετο δεϊσθαι, ώς συνεργούς εχοι.Ξεν.
Όχνοΰντεί μή άφαιρεθεΐεν τω Δεξίππιρ λέγουσιν. Ξεν. 'Αλλ' ένίοτε καί μετά
ίστορικίν χρόνον έπεται δποτακτική. . Ναΰς οί Κορίνθιοι έπλήρουν, δπως ναυ-
μαχίας & π οπειράσωσι καί τάς ολκάδας αύτών οί 'Αθηναίοι ήσσον κ ω-
λ υ ο ι ε ν. θουκ. 'Επίτηδες σε ουκ ήγειρον, Τνα ώς ηδιστα διάγ^ς (Πλ. Κριτ*
43). Βλ. Άσωπ. Τμ. Β'. Κεφ. <Γ. §. 3.'
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Ut desint vires, tamen estlaudanda voluntas (όβιδ. έκ Ποντ. 3,
4, 79), καίτοι έλλε'ιΛονσιν αί δυνάμεις, είναι όμως επαίνου άζία
ή θέλησις. Yix in ipsis teclis frigus vitatur, nedurn inmarisit
facile abesse ab injuria temporis (Ku. πρός τους Οί*. 16, 8)'
μόλις άποφεύγομεν τό ψύχος εν αύται ς ταΐς οΐκίαις, πολύ όλιγώ-
τερον εϋχολον είναι ν άποφενγωμεν έν θαλάσστ\ .τάς προςβολάς
■τον χάιρον. "Πρβ. Α. Γ. §. 335.

• §.216. Καθ' υποτακτικών εκφέρονται άπασαι αί άπ' άλλης λέ-
ξεως ή προτάσεως έξαρτώμεναι ερωτήσεις, καί συνδεόμεναι μετ' έκεί-
νης δι' ερωτηματικής αντωνυμίας, επιρρήματος ή άλλου τινός τοιού-
του μορίου. Qvsero, qvid facturus sis' έρωτώ, τί μέλλεις νά πρά-
ξης. Qvaesivi, qvid faceret, ubi fuisset* ήρώτησα, τί έ'πραττε, Jtov
ήτο. Incertum est, qvid qvseqve nox aut dies ferat* άθέβαιον
είναι, τί έχάστη νύξ η ήμερα θέλει φέρει. Vides ut alta stet nive
candidum Soracie (όρατ. 'ίΐδ. 1, 9, 1), βλέπεις πώς ΐσταται
χατάλενχον τό Σώρακτον διά τήν βαθεΐατ χιόνα (1).

Σημ. ά. Η σύνταξις αύτή διακρίνει τάς άναφορικάς προτάσεις ά-
πό τών ερωτηματικών. Επειδή αί μέν καθ' όριστικήν έκφερόμεναι
είναι άναφοοικαί* ώς do, qvae habeo, δίδω, ό,τι εχω' αί δέ καθ'
ύποτακτικήν είναι έρωτηματικαί* dicam,qvid sentiam, θέλω ειπεί
τί αισθάνομαι, η τήν γνώμην μον. Μόνον παρά τοις άρχαίοις κωμι-
κοΤς, Πλαύτω και Τερεντίω, εκφέρονται ένίοτε καί έξαρτώμεναι ερω-

I: " . . ... .. .. ...... "

(1) Οί "Ελληνες τοιαύτας έρωτήσεις έκφέρουσι καθ' ύποτακτικήν, έάν έξαρ-
τώνται από ένεστώτος καί μέλλοντος τής κυρίας προτάσεως, κατ'ευκτική ν δέ, Ιάν
άπό παρωχημένου χρόνου. Άμηχανώ πότερ1 εχω τάδ1 'η μεθώ. Εΰρ. Είπε πα-
ρά τίνας ελθ- Πλ. 'Ορώ σε άποροΰντα, ποίαν δδον τράπ"β επί τον βίον. Ξίεν.
'Απορώ δ,τι χρήσομαι τοις ύπολοίποις, καί τίνος πρώτου μνησθώ. Ίσ.— Ού*
εχοντες ο,τι γένοινται είς όλιγωρίαν έτράποντο. Θουκ. Ήπόρει ο,τι χρήσαιτο τω
πράγματι. Ούδέν εχοντες δ,τι ποιήσαιεν, παρέδοσαν σφας αύτους. Ξεν. Ή λα-
τινική γλώσσα δέν διακρίνει τό συνεχές καί κατ' έπανάληψιν γινόμενον άπο τοΰ
άπαξ καί στιγμιαίου δι' ιδιαιτέρων χρόνων ώς ή ελληνική. Επειδή τά τής ελ-
ληνικής* ήγνόουν, δτι ποιειεν, ποιήσαιεν, έκφέρει διά μόνου του παρατατικού
τής δποτακτικής ignorabaiit qvid facerent. 'Αλλ' έκ τής σειράς τοΰ λόγου
γίνεται φανερά ένίοτε ή διαφορά αυτη.
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τήσεις καθ όριστικήν, ουχί δρ.ιος παρά τοις μετά ταύτα ουδέ έν τω
πεζώ λόγφ. Βλ, Δ. Γ. 356 σημ. γ'.

Σημ. β'. Καί έξχρτώμεναι έρωτησεις, δι' ων έρωτδί τις άπορων τί
πρέπει νά πράξη, έκφέρονται κατά τόν §..214 καθ* υποτακτική ν.
Non satis constabat, qvid agerent (Καισ. Γ. Πολ. 3, 14), δεν
ήτο ίχανώς βέβαιον, τί επρεπε νά πράζωσι.

Σημ. γ\ Αί δέ φράσεις nescio qvis, άγνοώ τις (nescio qvomo-
do, qvo facto, unde κτλ.) παρεντίθενται έν τη προτάσει άσυνδέτως.
Minime assentior iis, qvi istam,nescio qvam,indolentiam ma-
gnopere laudant (Κικ. Τουσκ. 3, 6), ουδαμώς συμφωνώ τοις με-
γάΛως έπαινονσι τήν (άγνοώ τίνα) άναΛγησίαν ταυτιχν (1).

§. 217. Εξαρτώμεναι προτάσεις, α'ίτινες έπιφέρουσι τήν αίτίαν
έτέρας καί διά τών μορίων qvod ή qvia, διότι, με-' εκείνης συνοεό- .
μεναι, ή τήν άφορμήν τής αυτής, καί διά τών qvoniam, επειδή,
qvando, καθόσον, συναπτόμεναι, έκφέρονται καθ'όριστικήν μ,έν, οταν
ό λέγων άναφέρη τήν καθ αυτόν ή έν γένει άληθή αίτίαν ή άφορμήν
γεγονότος τινός* καθ' ύποτακτικήν δε

1) Οταν δ λέγων άναφέρη αυτήν άπλώς, όπως παρ' άλλων παρέ-
λαβε, μή έξετάζων άν ήναι άληθής- ή όχι. Aristides nonne ob eam
causam expulsus est patria, qvod praeter modum justus esset?
(Κικ. Τουσκ. 5,36), δεν έζωρίσβη τής πατρίδος ό Αριστείδης, διότι,
ήτο δίκαιος ύπέρ τό μέτρον' (κατά τήν κρίσιν δηλαδή τών ιδίων αύ-
τοϋ πολιτών). Ενίοτε όμως έκφέρεται ή αιτία καθ' ύποτακτικήν, όπου
καί όριστική ήθελεν έχει καλώς, διότι ή μνημ,ονευομένη αιτία θεω-
ρείται καί ύπό του λέγοντος αύτοϋ ώς άληθής. Romani tamen,
qvia consules ad id locorum prospere rem gererent, minus
his cladibus commovebantur (Αιβ. 25, 22)· οί rΡωμαίοι όμως,
διότι εβλεπον ότι οί ύπατοι ηύτύχουν εως τότε, ό.ϊιγώτερον έτα-
ράσσοντο διά τάς συμφοράς ταύτας (2).

(4) Ούτως άσυνδέτως παρεμβάλλουαι καί οί "Ελληνες τάς φράσεις, ουκ οιδ*
δπως" άγνοώ τίνι τρόπω" άγνοώ πώς κττ.

(2) 01 "Ελληνες σημαίνουσι τήν αίτίαν δι' αιτιολογικών μετοχών (Άδικες
Σωκράτης ου; μεν ή.πόλις νομίζει θεούς ού νομίζων. κτλ. Ξεν. Άπ. 4, 4), %
διά τού δτι μετ' ευκτικής, ό'ταν ή κυρία πρόταση εχτ\ ιστορικόν χρόνον. Πε-
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Οθεν μετά ρήματα επαίνου, μομφής, κατηγορίας, θαυμασμού ση-
μαντικά επιφέρεται πρότασις μετά τοϋ qvod (ούχί δέ τοϋ qvia)
καί υποτακτικής, περιέχουσα τήν αίτίαν ή δόξαν ετέρου, ούχί δέ
του συγγραφέως, περι του έπ αίνου, τής μομφής κτλ. Laudat Paiiae-
tius Africanum, qvod fuerit abstinens (Κικ. περί καθ. 2, 22),
έπ αινεί ό Παναίτιος τόν Αφρικανόν, διότι (κατά τήν ίδέαν του)
ήτο σώφρων. Soerates accusatus est, qvod cormmperet juven-
tutem, et oovas superstitiones introduceret (Κυντιλ. 4,4, 5), <5
Σωκράτης έκατηγορήθη, διότι διέφθειρε τους νέους καϊ διότι εισήγε
νέους θεούς. Οταν όμως αύτός ό συγγραρευς λέγη τι άληθώς υπάρ-
χον ώς αίτίαν τοϋ επαίνου, τής κατηγορίας κτλ., τότε εκφέρει τοΰτο
καθ1 οριστικήν. Qvod spiratis, qvod vocem mittitis, qvod for-
rnam hominum habetis, indignantur (Αιβ. 4, 3), δυσχεραίνουσι,
διότι αναπνέετε, διότι εκφέρετε φωνήν, διότι έχετε άνθρωπίνην
μορφήν. Βλ. Δ. Γ. §. 357. σημ..

2) Μεθ' υποτακτικής προς τούτοις συνάπτεται το qvod, όταν α-
ναφέρεται δι' αύτοΰ οχι ή άληθής καί βεβαία αιτία, αλλ' ή ώς τοι-
αύτη παρουσιαζόμενη, ψευδής όμως άλλως ουσα· Nemo oratorem
admiratus est, qvod Latine loqveretur (Κικ. πεοί ρητ. 3, 14),
ουδείς έθανμασε τόν ρήτορα, διότι ήγόρενε λατινιστί. Εν τοιαύτη
δέ περιπτώσει ή μέν μή άληθής αιτία προηγείται διά τού non qvod
(non ideo qvod, non eo qvod) ή non qvia μεθ' υποτακτικής, ή
Ι ,δέ άληθής έ'πεται διά τοΰ sed qvod ή qvia μεθ' οριστικής, καί άν-
s τιστρόφως. Pugiles Ίη jactandis csestibus ingemiscuDt, non
Ι qvod doleant, sed qvia profandenda voce omne corpus inten-
V ditur venitqve plaga vehemeDtior (Κικ. Τουσκ. 2, 23)· οί πυγ-
μάχοι στενάζουσι έν τή αποβολή τών ιμάντων, οχι διότι λυπούν-
ται, αλλά διότι διά τής εκπεμπόμενης φωνής εντείνεται παν τό
—σώμα καί ή πληγή έπερχεται σφοδροτέρα.

Σημ. Αντί τοΰ non qvod, ιιοιι qvia λέγουσιν ένίοτε καί non
qvo, ούχ ότι. Ετι δέ και non qvo—sed ut, ή sed ne. Βλ.Δ.Γ.έ.ά.
Lr §· 218. Μεθ' υποτακτικής συντάσστεαι καί τό μόριον qvum,

I ρικλεα έκάκιζον, οτι, στρατηγός Δν, ουκ Ιπε£άγοι έπί τοός πολεμίους (θοοκ.
% 21), διά τών αιτιολογικών μορίων καί άλλως, Βλ, Άσωπ. Τμ. Β', Kc<p. έ.

m

ι
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δταν ήναι αίτιολογικόν (causale), και δταν, μετά παρατατικού καί
ύπερσυντελικού συντασσόμενον, ήναι χρονικόν καί αίτιολογικόν συ-
νάμα (επειδή, άφ ού), αναφερόν έν Ιστορική διηγήσει πραξιν ού μό-
νον κατά χρόνον έτέρας προηγουμένην, άλλά καί ώς αίτίαν ταύτης
κατά τινα τρόπον Θεωρουμένων. Qvum vita sine amicis insi-
diarum et metus plena sit, ratio ipsa monet amicitias com-
parare (Κικ. περί Τελ. 1,20)' επειδή ύ βίος είναι πΛήρης ενεδρών
και φόβων, ό Λόγος αυτός νουθετεί νά παρασκευάζω μεν φιΛίας.
Epaminondas qvum vicisset Lacedaemonios apud Mantineam
atqve ipse gravi vulnere exanimari se videret, qvaesivit, sal-
vusne esset clipeus (δ αυτός έ. ά. 2, 30)* ό ^ Ε παμ ινών δ ας, νι-
κήσας τούς Λακεδαιμονίους εν Μαντινεία, καί β Λ έπων δτι εκπνέει
διά την καιρίαν πΛηγήν, ήρώτησεν, άν έσώθη ή άσπίς του. Επί
της δευτέρας ταύτης περιστάσεως, δταν ό χρόνος ήναι πως ώρισμέ-
νος, ώστε τό qvum σημαίνει άπλ.ώς χρόνον (εν ώ, ή τότε δτε), συν-
τάσσεται αύτό μετά ένεστώτος καί μέλλοντος και παρατατικού ορι-
στικής, ένίοτε δμως καί μετά παρατατικού ύποτακτικής. Qvi inju-
riam non propulsat, qvum potest, injuste facit (Κικ. περί καθ.
3, 18), ό μή άποκρούων τήν άδικίαν, έν ώ (ή δτε, οσάκις) δύνα~
ται, αδικεί. Qvum inimici liostri venire diceniur, tum in Epi-
rum ibo (Κικ.πρός τούς Οικ.14,3), δτε θά εΛθτ\ εϊδ-ησις δτι οίήμέ-
τεροι έχθροί έρχονται, τότε θέΛω άπέΛθει είς νΗπειρον. Res,qvum
haecscribebaoi,eratin extremnm adductadiscrimen(αύτόθιl2,6),
δτε ταύτα εγραφον, τά πράγματα είχον έΛθεΐ επί ζυροϋ ακμής.
Jam ver appetebat, qvum Hannibal ex hibernis movit(AiS.22,
1),ήδη τό έαρ άπήτει,ότε ό Αννίβας άνέζενζεν άπό τών χειμαδιών.
Zenonem, qvum Atbenis essem, audiebam freqventer (Κικ. περι
φύσ.θεών 1,2 Χ),έν Αθήναις διατριβών ήκουον συνεχώςτόν Ζήνωνα! V).

(1) 01 "Ελληνες συντάσσουσι τά αιτιολογικά μόρια έπεί, έπειδή, οτε, οπότε,
μέ όριστικήν. Έπεί υμεΤς ού βούλεσθε συμπορευεσθαι, άνάγκη μοι μεβ1 δμων
Uvai. Eiv. Γίγνεται πόλις, Ιπειδή τυγχάνει ημών έκαστος πολλών Ινδεής. Πλ.
Οτε τά τοιαύτα πολλά γεγένηται, εικός δμας μη'πω τοός τών κατηγόρων λό-
γους ήγεΐοβαι πιστούς, Αυκ. 'Οπότε πόλις τάς ιδίας ξυμφοράς οία τε φέρειν,
πώς ου χρή πάπας άμόνειν αυτί); θουκ.
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Περί έτέρων χρονικών συνδέσμων μεθ' οριστικής συντασσομένων
ειρηται έν §. 200. σημ.

Σημ. ά. Τό μετά τά ρήματα laudo, επαιτώ, gratulor, συγχαί-
ρω, gratias ago, ευχαριστώ, έπιφερόμενον qvum συντάσσεται μεθ'
οριστικής κατά τήν αύτήν εννοιαν, καθ3 ήν καί τό qvod (§.217. 1).
Gratulor tibi, qviim tanturn vales apud Dolabellam (Κικ. ποός
τους Οίκ.9,14), σέ συγχαίρω, διότι ισχύεις τοσούτον παρά τω Jo-
λαβέλλα.

Σημ. β'. Τό αύτό φέρεται πρός ύποτακτικήν, δταν ή έννοια τής
κυρίας προτάσεως καί ή τής διά του qvum άπ' αυτής εξαρτώμενη
συγκοίνωνται ή άντιθέτωνται, ώστε τότε τό qvum σημαίνει, έν ώ,
si και, καίπερ. Hoc ipso tempore, qvuin omnia gymnasia phi-
ilosophi teneant, tamen eorum auditores discum audire qvam
"philosoplium malunt (Κικ. περί ρητ. 2, 5)· κατ αυτόν τούτον
•.ιόν χρόνον, άν και (.καίτοι) κατέχωσιν οί φιλόσοφοι πάντα τά γυ-
μνάσια, οί άκροαταί αύτών δμως προτιμώσι νά άκοΰωσι τόν δί-
ίτκον μάλλον ?) τόν φιλόσοφον.

Σημ. γ'. Τών δέ διά τών qvum—tum συνδεομένων προτάσεων,ών
έκαστη έχει ϊδιον ρήμα, ή τό qvum έχουσα εκφέρεται καθ' ύποτα-
κ,τικήν, ό'ταν δι' αυτής συγκρίνηται ή άντιθέτηται μεριχ.όν τι πρός
νένικόν, ή πρότερον πρός ύστερον. Qvuill multae res ία philoso-
pliia neqvamqvam satis adhuc explicatae szbt, tum perdif-
fiicilis et perobscura qvaestio est de natura deorum (Κικ. περί
φύσ. θεών 1, 1)' καί πολλά αλλα(γενιχ.όν)£> τή φιλοσοφία ούδόλως
ίκανώς μέχρι τούδε ήρμηνεύθησαν, καί τό περί φύσεως θεών ζή-
τημα (μερικόν) είναι δυσχερέστατον και λίαν σκοτεινόν. Αλλως
εκφέρονται άμφότεραι αί προτάσεις αύται καθ' όριστικήν. Βλ. Α. Γ.
§. 358 σ. γ'.

Σημ. δ'. Αείποτε μ.εθ' υποτακτικής συντάσσεται τό qvum έν ταΐς
φράσεσι ταύταις. Audivi ex eo, qvum diceret, 'έν ώ έλάλει.
Fuit (ή erit) fempus (ή illud tempus, dies) qvum. Βλ.Δ.Γ. έ. ά.

. 219. Εν έπαναλήψει πράξεως τά χρονικά μόρια qvTim, ubl,
ώ>ς, postq.vam, αφού, qvoties, οσάκις, si, εί, καί τά αόριστα άνα-
ορικά qvicumqve, ubicumqve, qvocumqve, in qvamcumqve

L8
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partem, ut qvisqve συντάσσουσιν ol (Λεν αρχαιότεροι (Κικέρων,
Καίσαρ, Σαλλούστιος) συνήθως μεθ' οριστικής (βλ. άνο^τέρο) §. 200.
ση ρ., καί παραδείγματα της χρήσεως ταύτης έν Δ. Γ. §. 359), οί δέ
μετ' αυτούς ώς έπί το πολύ μεθ' υποτακτικής. Qvemcumqve lictor
jussu consulis preheadisset, tribunus mitti jubebat (Αιβ. 3,
11), όποιονδήποτζ ό ραβδούχος διαταγή τοϋ υπάτου ήθελε συλλά-
βει, διέτασσεν ό δήμαρχος ν άπολύιχται. ld fetialis ubi drxisset,
hastam in fines eorum mittebat (ό αύτ. 1, 32), τοϋτο άμα ειπών
ό Φετιάλης, έ'ρριπτεν είς τά δρια εκείνων τό δόρυ (1).

§. 220. ά. 01 σύνδεσμοι dum, donet καί qvoad, μέχρις, καί το
prmsqvam καί anleqvam συντάσσονται συνήθους μεθ' οριστικής,
όταν ήναι άπλώς χρονικά και σημαίνεται πραξις αληθώς γινομένη.
De comitiis, donec rediit Marcellus silenlmm fuit (Αιβ. 23,
31), περί αρχαιρεσιών έσιώπων, μέχρις ού έπανήλθ εν ό Μάρκελ-
λος. Milo in senalu fuit eo die, qvoad senatus dimissus est
(Κικ. υπέρ Μιλ. 10), ό Μίλων ήτο τή ήμερα εκείνη έν τή συγκλή-
τω, μέχρις ού αϋτη διελύθη.

β'. Μεθ' υποτακτικής δέ, όταν συνάμα έμφαίνηται καί σκοπός καί
οταν ύπεμοαινεται ότι ή πρα£ις δεν γίνεται αληθώς, άλλά περιμέ-
νεται. Iralis sublrataeudi sunt ii, ίιι qvos impetum conantur
facere, dum (έως άν) se ipsi colliganl (Κικ. Τουσκλ. 4, 36)'
άπό τών όργιζομένων πρέπει ν άπομακρύνωνται έκεϊνοι, καθ ών
δοκιμάζουσι νά έφορμήσωσιν, έως άν (κρός τόν σκοπόν ϊνα) συν έλ-
θω σιν είς έαντούς εκείνοι, ή μέχρις ού δυνηθώσι νά συνέλθωσι.
Anteqvam homines nefarii de meo adventu audire potuissent,
in Macedoniam perrexi (Κικ. υπέρ Ώλαγκ. 41)' πριν ή δυνηθώ-
cτ ιν ν άκούσωσι περί τής έμής έλεύσεως οί ανόσιοι άνθρωποι,
έσπευσα είς Μακεδονίαν (2).

(1) Οί Έλλη νες συντάσσουσι τά μόρια ταύτα μεθ' οριστικής συνήθως* οταν
δε ήναί συνημμένα μετά τού ών μετά τών τριών εγκλίσεων κατά διάφορον εν-
νοιαν. Βλ. Κρυγ. Έλλ. Γραμ. §. 54. VI. 16.

(2.) Μηδένα.φίλον ποιου, πριν έξετάσ^ς. Ίσοκ. Ά άν άσύντακτα η, άνάγκη
ταύτα αεί πράγματα παρέχειν, έως άν χώραν λά&β. Ξεν. Μέχρι τούτου ποιή-
σονται τήν διαγοράν, μέχρις ού «ν οί αίτιο'. άναγνωςΟώτιν. Πλ. Ούδαμόθίν ά-
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Σημ. ά. Τά αυτά όμως, καί μάλιστα τό anteqvam καί priusqvam
εις ιστορικόν υφος, συντάσσονται μετά παρατατικού ή υπερσυντελικοϋ
υποτακτικής, καί όταν άπλώς ορίζεται δ χρόνος καί αληθώς γινομένη
πραξις. Paucis ante diebus qvam Sjracusae caperentur, O-
lacilius in Africam transmisit (Αιβ. 25, 31)· ολίγας ημέρας
πρό τής άλώσεως τών Συρακουσών, ό ^ Οταχίΐιος μετέβη είς Α-
φρικήν. Ώςαύτως υποτακτική συντάσσονται τά anteqvam καί pri-
usqvam καί έπί τοΰ κατ'εθος γινομένου πριν γείντ) έτερον τι. Tra-
goedi qvotidie, anteqvam pronuntient, vocem cubantes sen-
sim excitailt (Κίκ. περί ρητ. 1, 59), οί τραγωδοί, πριν ή άπαγ-
γείλωσι, έγείρουσι όσημέρ α ι τήν φωνήν των χατα κείμενοι.

Σημ. β'. Περι τοϋ expecto, opperior dum, καί περί Tooanteqvam.
καί priusqvam μετά ένεστώτος όρις-ικής βλ. §. 200. έ. πρβ. καί Δ.
Γ. 360 μετά τών σημ. Τό expectare dum, μεθ' υποτακτικής
Σημαίνει, περιμένω ϊνα . . . μεθ' οριστικής δέ περιμένω μέχρις · . -
Βλ. Δ. Γ. §. 360 καί σημ.

§. 221. Μεθ' υποτακτικής συντάσσονται καί τά μόρια qvailivis,,
(όσον καί άν θέλης), εί καί, licet, καίτοι, καί qvantumvis (όσον
καί άν), χαίπερ. Qvod turpe est}qvamvis occulieiur, tamen ho-
nestum fieri nuJJo modo poiest (Κικ. περί καθ. 3, l9),o,rt είναι
άίσχρόν, εί καί καλύπτεται, ουδαμώς δύναται νά γείνη καλόν. lm-
probitas, licet adversario molesta sif, judici invisa est (Κυντιλ.
6, 4, 15), ή κακία, εί καί είς τόν άντίδικον είναι έπαχΰής, είναι μι-
*τητή τω δικαστή. Ista, qvamtumvis exigua sint, in majus ex-
ceduDt (Σεν. Επις-, 85), ταϋτα, οσον και άν ήναι μικροί, αύζάνονσι.

Σημ.. Τό licet είναι κυρίως ρήμα, μεθ' ό παραλείπεται τό ut.
IFreraant omnes, licet; dicam, qvod sentio (Κικ. περί ρήτ.1,44)

οίεσαν, πριν πειραθεΓεν αύτοΰ άριστα. 3εν. Περιεμένομεν εκάστοτε, εως άνοι-
| ^θείη τό δεσμωτήριον* Ιπειδή δε άνοιχθείη, ηημεν παρά τόν Σωκράτην. Πλ.
"Έπειθον μή ποιεϊσθαι μάχην, πριν οί Θηβαίοι παραγένοιντο. Ξεν. Ού χρή άρ-
J χής άλλης όρέγεθαι πριν ην εχομεν βεβαιωσόμεθα. Θουκ. "Εσπεισται μέχρις ου
επανέλθωσιν ο\ πρέσβεις. Θουκ. Έν τω φρονεΐν μηδέν ήδιστος βίος, εως το
^ χαίρειν καί τό λυπεϊσθαι μάθτ,ς. Σοφ. Άφρων νέος τ' ήν, 7tpiv τά πράγματα
έγγΰΟεν σκοπών είςεϊδον. Εύρ.
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έστω, άς ψρυάττωσι πάντες, εγώ θέλω ειπεί τό φρόνημα μου. Αν-
τ ι θέτοντες δύο προτάσεις, μεταχειρίζονται πρός τούτοις qvamqvam,
fcsli, και τό έμφαντικώτερον tametsi, άν και, Ιν δέ τή άποδόσει
τούτων τό tamen, όμως, συντάσσοντες αυτά μεθ' οριστικής μέν επί
βέβαιου καί αληθώς υπάρχοντος, μεθ' υποτακτικής δέ έπι αβέβαιου
και μή υπάρχοντος Βλέπε πλείω περί τούτων έν τ*ή Δ. Γ. §. 361
σημ. ένθα καί περί τίνων άλλων συντάξεων.

5Αναφορικαϊ προτάσεις καθ' ύποτακτικήν.

§. 222. ά) Αι άναφορικαί προτάσεις, αί ώρισμ,ένον τι καί βέβαιον
δηλοΰσαι, καί αι τόπον τής ελληνικής ένάρθρου αναφορικής καί ονο-
ματικής ρ-ετοχής επέχουσα·., συντάσσονται μεθ' οριστικής. Num alii
oratores probanlur a multitudine, alii ab iis, qvi intelligunt ?
(Κικ. Βρουτ. 49)' μήπως άλλους ρήτορας εγκρίνει τό πλήθος, άλ-
λους οί ειδήμονες; Ωσαύτως καί αί αόριστον άναφορικήν άντωνυμίαν
ή επίρρημα εχουσαι, δι' ών έκφέρεται μέν ώρισμένως ή του ρήμ,α-
τος έννοια, άλλά τό πρόσωπον ή άλνλα τινά περιστατικά μένουσιν
αόριστα. Ρ. Lentulus, qvidqvid habuit, qvantumcumqve fuit,
id totum habuit ex disciplina (Κικ. Βρουτ. 77), ό Πόπλιος Αέν-
τλος ό,τιδήποτε εσχεν,όσονδήποτε ήτο, παν τοΰτο άπέκτησεν έκ τής
παιδείας. Patria est, ubicumqve est bene (Κικ. Τουσκ. 5, 37),
πατρίς είναι, οπουδήποτε ζή ζις καλώς. Πότε ομ.ως τοιαύτας άνα-
φορικάς προτάσεις έκφέρουσι καθ' υποτακτικήν καί τίνες συγγραφείς
εί'πομεν έν §. 219.

β') Αί αύται άναφορικαί προτάσεις έκφέρονται καθ' υποτακτικήν,
όταν ή δι' αύτών δήλου μένη έννοια δεν ηναι βεβαία, αλλ' άπλώς
υποθετική ή σκοπούμενη, ήτις άλλ.ως έκφέρεται σαφέστερον διά συν-
δέσμων. (1)

(1) Τάς τοιαύτας άναφορικάς προτάσεις έκφέρουσιν οί "Ελληνες συνήθως
καθ'όριστικήν* οταν δε αύται εχωσι τον άν καθ1 ύποτακτικήν, καί άλλοτε κατ' εύ-
κτικήν κατά τά υπ' Άσωπ. εν μικ. συντ. Τμ. Β' Κεφ. Θ' λεγόμενα. Πολλά-
κις ομως έκφράζουσι τήν σημασίαν πολλών τοιούτων αναφορικών προτάσεων
δι' ένάρθρου μετοχής άπλώς, εν ω οί Λατίνοι διά τήν ελλνειψιν τοΰ άρθρου δεν

• εχουσι τοιαύτας μετοχάς.
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§. 223. ά) Ούτω καθ'ύποτακτικήν εκφέρεται ή αναφορική πρότασις,
ή τόν σκοπόν ή τό τέλος της κυρίας σημαίνουσα, και ής ή αναφορική
αντωνυμία αναλύεται εις τά ut is. CJusini legatos Romam, qvi
auxilium a senatu petereoi, misere (Λιβ. 5, 35), οί Κλουσΐνοι
επεμψαν είς 'Ρώμην πρέσβεις, ίνα αίτήσωσι βοήθειαν. Misi ad
Antonium, qvi hoc ei diceret (Κικ. Φιλιπ. 1, 5), έπεμψα τινα
Λρος τόν Αντώνιον, ίνα τω είπή τοϋτο. Germani neqve Druidas
liabent, qvi rebus divinis praesint, neqve sacrificiis student
(Καισ. Γ. πολ. 6, 21), οί Γερμανοί οϋτε Λρυί'δας εχουσιν (επί τω
σκοπώ) ϊνα έπιμελώνται τών θείων, οϋτε σπουδάζονσι πολύ περί
τά ιερά. Haec habui, de amicitia qvse dicerem (Κικ. Ααιλ. 27),
ταϋτα εϊχον, ϊνα ειπώ jtept φιλίας. (1)

!: β') Μετά τά έπίθετα dignus, άξιος, indignus, ανάξιος, idineus,
έπιτηδειος καί μετά. το apius, αρμόδιος, επιφέρεται ένίοτε άναφο-
ρική πρότασις καθ' ύποτακτικήν, σημαίνουσα πρός τί εχει τις τήν
ιδιότητα ταύτην. Digna res est, qvam diu multumqve conside-
remus, άξια είναι ή ύπόθεσις, ϊνα μελετήσω μην αύτήν πολύ καί
μακρόν χρόνον. Nulla mihi videbatur aptior persona, qvae de
isenectuti loqveretur, qvam Catonis (Κικ. Ααιλ. 1), ουδέν πρό-
σωπον μοί έφάνη καταλληλότ ε ρον, ϊνα πραγματευθή περί γήρως,
η τό τοΰ Κάτωνος.

Σημ. Οί ποιηται όμως καί οί Μ. Χ. συγγραφείς συντάσσουσι κατά
μίμησιν τών Ελλήνων τά έπίθετα ταύτα ένίοτε καί μετ' απαρεμφά-
του. Lyricorum Horalius fere solus Jegi dignus est (Κυντιλ. 10,
1, 96 = qyi legatur), έκ τών λυρικών ό 'Οράτιος μόνος σχεδόν
'ϊ}ίναι άξιος αναγνώσεως. Περί άλλων τινών ομοίων συντάξεων βλ.
Δ. Γ. 363 εν ταις σημ.

§. 224. Καθ'ύποτακτικήνεκφέρονται καί αί άναφορικαί προτάσεις,
αί προςδιορίζουσαι τήν ποιότητα προηγουμένης λέξεως, καί τό άποτέ-

[ ; (ΐ) Καί παρ1 "Ελλησι τά τοιαύτα άναοορικά φέρονται ενίοτε προς δποτακτι-
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λεσμα ταύτης δηλούσαι, ών ή αναφορική αντωνυμία αναλύεται εις τά
ut is, ώςζ-ε αυτός. Innocentia est affeclio talis anitni, qvae no-
ceat liemini (Κικ. Τουσκ. 3, 8), ή άθωότης είναι τοιαύτη ψυχική
διάθεσις, ήτις (ή ώστε) ουδέν α βλάπτει. Nulla acies humani in-
genii tanla est, qvae penetrare in ccelurn possit (Κικ. Ακαδ. 2,
39), ουδείς ανθρώπινος νοϋς είναι τοσούτον όζύς, ώστε νά δύνη-
ται νά εισχώρηση είς τόν ούρανόν. Nort is es, qvi gloriere,
δεν είσαι τοσούτος, ώστε νά μεγαλαυχής. Nunc dicis aliqvid,
qvotl ad rem pertineat (Κικ. Ρωσκ. Αρ.. 18), νυν Λέγεις τι (τοι-
ούτον ώστε), όπερ ανήκει είς τήν ύπόθεσιν. Ουτω καί μετά συγκρι-
τικον έπίθετον επεται τοιαύτη πρότασις καθ' ύποτακτικήν. Cam-
pani raajora deliqverant, qvam qvibus iguosci posset, οί Καμ-
πανοι ήμαρτον μεγαΛείτερα, ή όσα ήθελεν είσθαι δυνατόν νά
άφεθώσιν.

Ση α. Λέξεις τοιαύτην πρότασιν άπαιτοϋσαι είναι αί talis, tan-
tus, ejusmodi, is, qvi, aliqvod, qvod κτ. περί ών βλ. Α. Γ. §.
364, σημ. ά. Ετι δέ καί αί άντωνυμίαι qvi qvidem, δςγε, καί qvi
modo, δι' ών μερικεύεται γενική τις ηγουμένη έννοια, φέρονται προς
ύποτακτικήν. Εχ. oratoribus Atticis antiqvissimi sunt, qvorura
qvidem scripta coustent, Pericles el Mcibiades (lC ικ. περι ρητ.
2, 22), τών Αττικών ρητόρων, ών γνήσια συγγράμματα υπάρχου -
σιν, αρχαιότατοι είναι ό Περικλής και ό Αλκιβιάδης. Βλέπε καί
άλλα έν Δ. Γ. έ. ά. σημ. β'. (1)

§. 225. Μετά κυρίαν πρότασιν, σημαίνουσαν άπλώς καί αορίστως
οτι υπάρχει τι, έπεται αναφορική πρότασις καθ' ύποτακτικήν, τήν
εννοιαν τής υπάρξεως άκριβέστερον ορίζουσα ή τήν ποιότητα τού
διά τής αορίστου προτάσεως αναφερομένου προσώπου ή πράγματος
ώς υπάρχοντος ή μή. Τοιαϋται προτάσεις είναι* Est, qvi, εστίν όλς,
sunt, reperiuatur, non desunt, qvi* — exstitit, exstiterunt, e-

(1) Περί τών παρ1 "Ελλησιν αναφορικών τούτων προτάσεων βλ. Άσωπ. Τμ.
Β'. Κεο. Θ'. §. 5. 'Αντί πολλών τοιούτων αναφορικών προτάσεων, καί μάλι-
στα ηγουμένου τού τοιούτος, μεταχειρίζονται οί "Ελληνες άπαρεμφατικήν πρό-
τασιν μετά τοΰ ώςτε ή οίος. Ουκ ήν ώρα, οια άρδέ·.ν τό παιοίον (3. Άν.

3, 13).
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xortus est, qvi*—habeo, qvi—est, ubr—nemo est, qvi, nihil
est qvod·—qvis est qvi—? Sunt, qvi discessura animi a cor-
pore putent esse raortem (Κικ. Τουσκ. 1, 9), ύπάρχουσί τίνες,
οϊτινες νομίζουσιν, δτι θάνατος είναι ό άπό του σώματος χωρισμός
τής ψυχής. Nemo est orator, qvi se Demosthenis similem esse
nolit (Κικ. περί τοΰ άρ. είδους της ρητ. 2), ουδείς ρήτωρ ύπάρχει,
δςτις δεν θέλει νά ήναι όμοιος τώ Λημοσθένει. Ιη omnibus se-
culis pauciores viri reperti sunt, qvi suas cupiditates, qvam,
qvi hostium copias vincerent (Κικ. πρός τούς Οικ.' 15, 4)· έν
παντί καιρώ όλιγώτεροι ευρέθησαν οί τάς ίδιας επιθυμίας, η οί
τούς τών έχθρών στρατούς νικήσαντες. Βλέπε καί άλλα έν τή λ.
Γ. §. 365. (1)

γ Σημ. ά. Οί ποιηταί όμως καί τάς άναφορικάς ταύτας προτάσεις
έκφέρουσιν ένίοτε καθ' όριστικήν, όταν ή κυρία ήναι καταφατική,
ουχί δέ όταν αύτη ήναι άπο φατική. Suilt, qvos curriculo pulve-
rem Olympium collegisse juvat(0pa/r.'i^.l, 1,3),ύπάρχουσί τίνες,
είς ους άρέσκει νά συλλέγωσιν όλυμπιακήν κδνιν έν τώ σταδίω.
Εν τω πεζω δέ λόγω σπανίους ευρίσκεται οριστική, καί τότε μόνον,
οταν έν τή κυρία καταφατική προτάσει ύπάρχη άριθμητικόν ή άλλο
τι ποσότητος έπίθετον ώς Sunt multi, qvi eripiunt aliis, qvod
aliis largiantur (Κικ. περί καθ. 1, 14)' ύπάρχουσι πολλοί, οϊτι-
νες παρ άλλων άρπάζουσιν, Ινα είς άλλους δώσωσιν. Αλλά καί έν
ταύτη τή περιπτώσει ευρηται πολλάκις υποτακτική. Normulli sunt
in lioc ordine, qvi aut ea, qvae imminent, non videant, aut
ea, qvae vident, dissimulent (Κικ. Κατιλ. 1, 12)· ύπάρχουσι τί-
νες έν τώ συνεδρία τούτω, οϊτινες ή δεν βλέπουσι τούς επικειμέ-
νους κινδύνους, ή υποκρίνονται δτι δεν βλέπουσι.

Σημ. β'. Αντί τών nemo est, qvi non.— nibil est, qvod non—
λέγουσιν ένίοτε nemo est, qvin (is, id) κτλ. Βλ. Δ.Γ. §. 365 σ. γ'.

§. 226. Αναφορική πρότασις, τήν αίτίαν τής κυρίας προτάσεως

(I) Τάς άναφορικάς ταύτας προτάσεις έκφέρουσιν οί "Ελληνες συνήθως καθ'
δριστικήν. Έστι ό1 οςτις κατελήφθη (Ξεν. Άν. 4.8,20)' ή άντ' αυτών μετα-
χειρίζονται εναρθρον μετοχήν.
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περιέχουσα, έκφέρεται καθ' υποτακτικήν* οτε ή αναφορική άντω-
νυμία qvi ισοδυναμεί τω qvum. is. Miseret tui me, qvi hunc
tantum horainem facias mimicum tibi (Τερεν. Ευν. 4. 7, 32),
οίχτείρω σε, διότι (8ς) κάμνεις έχθρόν σου τόν τοιούτον άνδρα' |
Ο fortunate adolescens, qvi tuae virtutis Homerum prEeconem
iaveneris (Κικ. υπέρ Αρχ. 10), ώ μακάριε ν ε αν ία, διότι (8ς) εύ-
ρες κήρυκα της σης άρετής τόν "Ομηρον. (1)

Σημ. ά. Αλλά τήν τοιαύτην άναφορικήν πρότασιν έκφέρουσιν ένί- .
οτε καθ οριστικήν ώς άπλήν προςθήκην τής κυρίας ουχί δέ ώς cd-
τιολογικήν. Habeo senectuti lnagnam gratiam, qvae mihi ser-
monis aviditalem auxit (Κικ.Κατ. πρεσβ.14), μεγάλη ν τω γήρατι
χάριν εχω, όπερ μοί ηΰζησε τήν τών Λόγων επιθυμίαν.

Σημ. β'. Τό τοιούτον άναφορικόν, ώς αιτιολογικόν, έπιτεινόμενον
είναι ut pote qvi, ut qvi, ή praesertim qvi, άτε δή, μάλιστα διό-
τι. Τό δέ qvippe qvi φέρεται ποτέ μέν πρός οριστικήν, ποτέ δέ
πρός υποτακτικήν. Βλ. Δ. Γ. §. 366 έν σημ.

Σημ. γ'. Τό αυτό άναφορικόν, έπιφέρον άντίθετον προτασιν πρός
τήν κυρίαν (ώς τό qvum ανωτέρω έν §. 218. σημ.. β'.), φέρεται
πρός υποτακτικήν. Ego, qvi sero ac leviter Grsecas litteras atti-
gissem, tamen κ. ε. (Κικ. περι ρητ. 1, 18), έγώ, άν καί oxjre καί
ολίγον έγευσάμην τών έλληνικών γραμμάτων, δμως . . .

227. Καθ υποτακτικήν εκφέρονται καί αί άναφορικαί προτά·<· ;
σεις, αί προςτιθέμεναι ώς συστατικόν μέρος αλλότριας καί έν τή κυ-
ρία προτάσει μνημονευθείσης δόςης ή γνώμης, ουχί δέ του συγγρα- j
φίως αυτού. Socrates exsecrari eum solebat, qvi primus utili-
tatem a jure sejunxisset (Κικ. Νομ. 1, 12)* ό Σωκράτης έσν
νείθιζε νά χαταράται τόν πρώτον χωρίσαντα τήν ώρρέλειαν άπό
τοϋ δικαίου, ή, δν αύτός ένόμιζεν ότι κτλ. Paetus omnes libros,
qvos frater suus reliqvisset, mihi donavit (Κικ. πρός Αττ. 2,1),
ό Παϊτος πάντα τά βιβλία μοί έδωρήσατο, όσα (ώς αύτός ένόμι-

(1) Ώςαύτως καί οΐ "Ελληνες σημαίνουσιν ένίοτε τό αίτιον δι' αναφορικών
προτάσεων. Άσωπ. έ. ά. ανωτέρω §. 9. Ουκουν δικαίως επνιγόν σε, όςτις ούκ
Ευριπίδην Ικαινεΐς ; (Άριστοφ. Νεφ. 4377).
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ζεν) είχεν εγκαταλείψει ό αδελφός του', άλλιος ήθελεν είπε"ί 8 συγ-
γραφεύς, qvos frater ejus reliqvit, ώς ιδίαν κρίσιν Ιαυτού. Βλ. Δ.
Γ. §. 368 σημ.

§. 228. ά. Ού μονον αί άναφορικαί αύται (§.227) εκφέρονται καθ'
ύποτακτικήν, ώ?λλά και ετέρου είδους προτάσεις, οίον ύποθετικαί (ά.
Γ. §. 348 έ. σημ. γ'), αΐτινες επιφέρονται ως μέρη συμπληρωτικά τής
έν τή κυρία προτάσει έννοιας. Rex priEmium proposuit, si qvis
bostem occidisset (διαταγή τού βασιλέως), ό βασιλεύς έπρότεινε
βραόεΐον, έάν τις ήθελε φονεύσει τόν έχθρόν. όμοίας φύσεως είναι
και αί έν τω §. 217. 1. μνημονευθεισαι αίτιολογικαί προτάσεις αί
διά του qvod καί qvia επιφερόμεναι.

β'. Πρός τούτοις εκφέρονται καθ' ύποτακτικήν έν πλαγίψ λόγω καί
άπασαι αί λοιπαί προτάσεις,αί άπό άπαρεμφατικής ή άπό ετέρας καθ'
ύποτακτικήν έκφερομένης προτάσεως έξαρτώμεναι, ώς αναγκαία συμ-
πληρωτικά μέρη τής διά τούτων δήλου μένη ς εννοίας. Poieiltis est
facere qvod velit, ισχυρού είναι τό πράττειν δ,τ ι άν βούληται.
(Εν όρθω λόγω* Homo potens facit qvod vult). Qvod me admo-
nes, ut me inlegrum^qvoad possim, servera, gratum est (Κικ.
Αττ. 7, 26), εύχαριστώ σε, διότι μέ συμβουλεύεις νά τηρώ έμαν-
τόν ύγιά έφ όσον δύναμαι. (Εν όρθω λόγιο* Serva te inlegrum,
qvoad poteris). Mos est Athenis, laudari in concione eos, qvi
sint in prceliis interfecti (Κικ. ρητ. 43), έθος έν Αθήναις ύπάρ-
χει νά έπαινώνται έν συνελεύσει οί έν πολεμώ πεσόντες. Εάν ό-
μως παρεμ,βάλληται μετά άπαρεμ,φατικήν ή καθ ύποτακτικήν έκ-
φερομένην πρότασιν προςθήκη τις τού συγγραφέως αυτού, ήτις καί
νά λείψτ] δυνατόν ήτο άνευ βλάβης τής κυρίας εννοίας, ή νέος προς-
διορισμ.ός όλως ανεξάρτητος άπό τής έν τή κυρία προτάσει έννοιας,
τότε έκφέρουσι ταύτα καθ' οριστικήν. Apud Hypanim fluvium,
qvi ab Europee parte in Pontum influit (προςθήκη τού συγγρα-
φέως), Aristoteles ait, bestiolas qvasdam nasci, qvae unum di-
em vivant (μέρος τού λόγου του Αριστοτέλους. Κικ. Τουσκ. 1, 39)'
παρά τόν ποταμόν "Ύπανιν, δςτις άπό τής Εύρώπης ρέει είς τόν
Εΰζεινον Πόντον, λέγει ό Αριστοτέλης, ότι γεννώνται μικρά τινα
ζώα, τά όποια μίαν μόνη ν ήμέραν ζώσι.
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Σημ.. ά. Οχι σπανίοις έκφέρουσιν οι ιστορικοί τοιαύτας άναφορικάς
προτάσεις καθ'όριστικήν, άν καί αύται ήναι μέρος συστατικόν του
έν τή κυρία προτάσει άλλοτρίου τού συγγραφέως λόγου* Scalpius
infit, annum se tertium et ociogesimum agere, ei in eo agro,
de qvo agitur militasse (ώς άν ελεγεν έν δοθώ λόγω* in eo agro,
de qvo agitur, militavi Αιβ. 3,71), ό ΣκάΛπιος ήρχισε νά Λέγη,
δτι 83 ετη Cfj, καί δτι έστράτευσεν έν τή αύτη χώρα περί ής ό Λό-
γος. Ετι δέ καί το μόριον dαlIlσυvτάσσoυσιv ένίοτε ποιηταί καί μετα-
γενέστεροι συγγραφείς μετά ιστορικού ένεστώτος οριστικής (§. 119
σημ.), ενώ τό δι' αύτοϋ άναφερόμενον είναι μέρος ξένου λόγου άπα-
ρεμφατικώς έκφερομένου. Dic,kospes, Spartae, nos te hic vidisse
jacentes, dum sanctis patriae lagibus obseqvimur (Κικ. Τουσκ.
1, 42), είπε, ζένε, είς τήν Σπάρτην, δτι είδες ή μας ενταύθα κεί-
μενους., διότι ύπηκούσαμεν (:)]f πειθόμενοι) είς τούς ιερούς τής
πατρίδος νόμους. Βλ. Α. Γ. §. 369 μετά τών σημ..

§. 229. 0 λόγος εκφέρεται πολλάκις κατά β' πρόσωπον υποτα-
κτικής, μή αναφερόμενος εις τι ώρισμένον πρόσωπον, μηδέ βέβαιον
τι έκφράζων, άλλά δυνατόν μόνον. Γίνεται δέ τούτο εις υποθετικούς
καί δυνητικούς λόγους, είς συνδεσμικούς καί αναφορικούς καί εις άπα-
γορεύσεις καί έπιταγάς. (Βλ.Α.Γ.ξ. 376). A.eqvabilitatem conserva-
re non possis, si, aliorum naluram imitans, omittas tuam (Κικ.
περί καθ. 1, 31), δεν ήθεΛες δυνηθή νά τηρήσης τήν δικαιοσύνην,
έάν, μιμούμενος τήν τών άΛΛων φύσιν, άμεΛήσης τής ιδίας. Μετά
βεβαιότητος καί έπί ώρισμένου προσώπου -ήθελεν ειπεί' conservare
non possumus, si omittimus. Dicas (credas, pu1.es) adductum.
propius frondere Tarentum(=dicat aliqvis, ε'ίποι τις άν* όρατ.
Επιστ. 1, 16, II)' ήθεΛες νομίσει, δτι πΛησιάσας σοι ό Τάρας
ρυΛΛοφορεΐ. Crederes victos esse (Αιβ. 2, 43), ήθεΛες πιστεύσει
δτι ήττήθησαν. Περί τοϋ παρατατικού crederes βλ. §. 211. ά.
Ubi istuai invenias, qvi booorem amici anteponat suo ? (Κικ.
Ααιλ. 17), ποΰ ήδύνασο νά εϋρτ/ς τόν προτιμήσοντα τής ιδίας τιμής
τήν τοϋ φίΛον ; (1)

(1) Ουτω καί παρ' "Ελλησι τό 6' πρόσωπον' Όρων ταύτα ήγήσαιο άν^
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Σημ. ά. Τοιούτου άορίστου καί υποθετικού λόγου δέν έπεται πάν-
τοτε καθ' ύποτακτικήν ώςαύτως καί ή άπόδοσις. Mens qvoqve et
animus, oisi tanqvam lumini oleum instilles, exstingvuntur
senectute (Κικ. Κατ. πρεσβ.Ιί), καί ή διάνοια χαϊ όνους διά τον
γήρως σΰενουσιν, έάν ώς είς φως δέν έπιχετ\ς έ'λαιον. Επειδή τό
δεύτερον τοϋτο πρόσωπον δέν είναι αληθώς δεύτερον, άλλά γενικόν,
σπανίως προςτίθεται ή αντωνυμία tu. Virtutem necessario gloria,
etiamsi tu id non agas, conseqvitur (Κικ. Τουσκ. 1, 38)· *ά-
ναγκαίως παρακολουθεί τήν άρετήν ή δόξα, άν καί συ δέν ήθελες
ζητή ταύτην. Α[ αντωνυμία ι όμ,ως te, tui, tibi και tuus προςθέτον-
ται πολλάκις. Αλλά περί τούτου βλ. Α. Γ. 370 μετά τών σημ.

Αί λοιπαί καθ" ύποτακτικήν έκφερόμεναι προτάσεις.

§. 230. Μετά ρήματα καί φράσεις ατελή εννοιαν καθ' έαυτά δη-
λούντα επιφέρεται συμπληρωματική πρότασις καθ' ύποτακτικήν μέ
τόν σύνδεσμον ut, τήν εννοιαν εκείνων συμπληρούσα. Τά τοιαύτην
πρότασιν άπαιτοϋντα ρήματα είναι όσα σημαίνουσι γενικώς έπιμέ-
λειαν, ένέργειαν, σπουδήν, προςπάθειαν πρός τό γενέσθαι τι. (Βλέπε
πάντα ταύτα έν τή Δ. Γ. §. 372 ά). Cura ut valeas, φρόντιζε νά
ύγιαίνης. Sol efficit ut omnia floreant, ό ήλιος ένεργεΐ ωςτε άχ~
μάζονσι πάντα. Dolabella ad me scripsit, ut qvam pri-
mum in Italiam venirem (Κικ. Αττ. 7, ]), ό Αολαβέλλας μ ε-
γραψεν, ϊνα έλθω όσον τάχιον είς Ίταλίαν. Multi tum, qvum
maxime falJunt, id agunt, ut boni viri esse videantur (Κικ.
περι καθ. 1,13), πολλοί τότε, ότε μάλιστα άμαρτάνονσι, προςπα-
θοϋσι νά φαίνωνται ότι είναι άγαθοϊ άνδρες. (1) Αρνητικώς δ' έκ-
φερομεναι α: συμπληρωτικαί αύται προτάσεις εχουσι τά μόρια ne,
ut—ne, όπως μή, ϊνα μή, ουχί δέ τό ut μόνον. Peto non iit ali-

Αακεδαιμονίους μόνους τω οντι τεχνίτας τών πολεμικών είναι (S. Πολ. Λακ.
13, 5). Ούοέ βουλόμενος άν εύρε ς ραδίως τόν νύκτωρ πορευόμενον (Ε.

Κ. Π. 4,5,6).

(1) ΟΙ "Ελληνες έπιψερουσ'. μετά τά τοιαΰτα ρήματα τον σύνδεσμον όπως
μετά μέλλοντος οριστικής, μετά Ινεστώτος καί άορίστου υποτακτικής. Βλ,
Άσωπ. Τμ. Δ'· Κε®. 1<Γ. §. 19.
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qvid novi decernatur, sed ne qvid novi decermatur (Κικ. πρός
τούς Οι'κ. 2, 7), δεν ζητώ ϊν άπογασισθή τι νέον, αλλ' 'ίνα μηδέν
νέον άποφασισθή. Vos adepti estis, ne qvem civem timeretis
(Κ,ικ. υπέρ Μιλ. 13), νμεΐς διωρίσϋητε} δ ιχασταΐ, ϊνα μή τινα πολί-
την φοβήσθε. Πρβ. Δ. Γ. ξ. 372, καί 456 σ. γ'.

Σημ. ά. Το ρήμα videre, ne δέχεται τοιαύτην πρότασιν καθ' υ-
ποτακτικήν. Vide, ne mea conjectura sit verior (Κικ. υπέρ
Κλουεντ. 35), δρα μή ή έμή εικασία εστίν αληθεστέρα.

Σημ. β'. Τά ρήματα volo, placet, ενίοτε και τά studeo, postulo
δέχονται καί άπαρεμφατικήν πρότασιν πολλάκις. Volo te hoc sci-
re, θέλω νά γινώσκης τοΰτο' ώςαύτως κα: τά volo, nolo, malo,
άπερ όμως δέχονται καί υποτακτικήν άνευ \lt εις βραχείας μό-
νον φράσεις* Qvid vis faciam ? τί θέλεις νά χάμω ; Tu ad me
de rebus omnibus scribas velim (Κικ. προς τούς Ol/,. 7, 13)·
έπεθνμουν νάμοι γράψης σύ περί πάντων. Ετι δέ καί τό sino, όταν
σημαίνη συγχωρώ (siae vivam, σπανίως ut vivam), άλλως μ.ετ'
απαρεμφάτου. Καί μετά τό fac, faxo (όχι δέ μετά τούς λοιπούς
τύπους τούτου), dico, mando, persvadeo, hortor έπεται ένίοτε
υποτακτική άνευ τού ut. Dic veniat. Fac, cogites, qvi sis. Sine
te exorem. Jugurtha oppidanos hortatur, mosnia defendant
(Σαλ. ίουγ. 56), παραινεί ό Ιουγονρθας τούς έν πόλει νά υπερα-
σπίζονται τά τείχη. Περί τίνων άλλων συντάξεων τούτων τών ρη-
μάτων καί ετέρων ομοίων έν διαφόρω σημασία βλ. Δ. Γ. §. 372
σημ. ί.

Σημ. γ'. Καί μετά τάς λέξεις caiisa, ratio, argumentum, xiih.il
est, καί τινας άλλας όμοιας σημασίας, επεται συμπληρωματική πρό-
τασις καθ' υποτακτικήν μετά τών μ.ορίων qvare, qvamobrem, cur.
Multae sunt causae, qvamobrem hunc hominem cupiam ab-
ducere (Τερ. Εύν. I, 2, 65), πολλαί είναι αί αίτίαι, δι άς έπε-
θΰμουν νά άπαγάγω τόν άνθρωπον τούτον. Qvid est, cur tu in eo
loco sedeas ? (Κικ. υπέρ Κλουεν. 53), τις ή αίτια, δι ?}ν σύ χάθη-
σαι έν τούτω τώ τόπω ; Βλ. Α. Γ. έ. ά. σημ. ς.

§. 231. Καί μετά ρήμ,ατα καί φράσεις, δι' ών λέγεται αορίστως
καί γενικώς ότι γίνεται ή συμβαίνει τι, επεται τοιαύτη συμπλη-

r
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ρωματική ή συνεπείας πρότασις μετά τοΰ Ut (ή ut non, εάν έκφέ-
ρηται αρνητικώς) καί υποτακτικής. Τοιαΰτα δέ ρήματα καί φράσεις
είναι fit, futurum est, accidit, contingit, evenit, usu venit, est,
seqvitur, restat, reliqvum est, superest, proximum est, extre-
mum est, prope, looge est, tantum ahest. Accidit, ut illo tem-
pore in urbem esse,συνέβη νά ήμαι τότε έν τή πόΛει. Saepe fit,
ut ii, qvi debeant non respondeant ad tempus (Κικ. Αττ. 16,
2), πολλάκις συμβαίνει νά μή άποδίδωσιν έν καιρώ οί όφείλονζες.
Restat, ut doceam, omnia qvae sint in hoc mundo, hominum
causa facta esse (5 αυτός π ερί φύσ. θεών 2, 61), ύπολείπεται νά
διδάξω, οτι πάντα τά έν τω χόσμω τούτω έγενοντο χάριν τών
ανθρώπων.

Σημ. Αί φράσεις necesse est καί oportet συντάσονται μεθ' υπο-
τακτικής άνευ ut, ή μ,ετά άπαρεμ,φατικής προτάσεως. Leuctrica pu-
gna immortalis sit necesse est (Κορν. Επαμ. 10), ή έν Λεϋχ·~
τροις μάχη άνάγχη νά μένη αθάνατος. Corpus mortale interire
necesse est, τό θνητόν σώμα έξ ανάγκης άπόλλυται. Περί τίνων
άλλων συντάξεο3ν βλ. Δ. Γ. §. 373 μετά τών σημ. (I)

232. Συμπληρωματική προςέτι πρότασις μετά του uf και υπο-
τακτικής επεται καί μετά τάς φράσεις τάς έΗ, ουσιαστικού καί άν^
τωνυμίας μετά τοΰ svim συνισταμένας, δι' ών σημαίνεται ότι υπάρ-
χει ή γίνεται τι" ή δέ συμπληρουμ,ένη πρότασις ορίζει τό υπάρχον
αυτό ή γινόμενον. Est hoc coramune vitium in magnis liberis-
qve civitatibus, ut invidia gloriae comes sit (Κορν. έν βίω
Χαβρ. 3)" κοινή κακία τών μεγάλων καί έλευθέρων πόλεων είναι
νά παρακολονθή ό φθόνος τήν δόξαν. Altera est res, ut res ge-
ras magnas et arduas plenasque laborum (Κικ. περί καθ. 1,20),
τό έτερον, δπερ ζητείται, είναι, , νά πράττης έργα μεγάλα καί χα-
λεπά καί επίπονα.

Σημ. Αί δέ φράσεις mos est, cultus est oplimus, άνευ αντωνυ-
μίας, δέχονται καί άπαρεμφατικήν σύνταξιν. Μετά δέ φράσεις έξ έπι-

(I) Οί "Ελληνες έπιφέρουσι μετά τοιαύτα βήματα καί φράσεις ^ άπλουν
άπαρέμφατον ?) τά μόρια ωςχε, δπως.
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θέτου καί του sum (ώς aeqvum est, optimum est, magna Jaus est
κττ.), δι' ών δηλούται ή κρίσις του λέγοντος περί της ποιότητος τί-
νος, επεται ώς υποκείμενον άπαρέμφατον μόνον η άπα ρ εμφατική
πρότασις, καί ποτε llt μεθ' υποτακτικής. Βλ. Δ. Γ. 374 σημ. β7.

§. 233. Καί δταν έν τή κυρία προτάσει υπάρχω δεικτική λέξις,
οία», αν sic, ita, tam, tantus, talis, is καί άλλα», τοιαϋται ποσό-
τητα ή άριθμον ση ρ. αίνου σαι, έπεται πρότασις μέ το ut και υποτα-
κτική, διορίζουσα τήν ούτως αορίστως σημαινόμένην ποσότητα. Με-
τά δέ το tantutn abest έπονται ένίοτε δύο το ι αύται προτάσεις με
τό ut. Τauium abesi, ut amicitiae propter indigentiam colan-
lur, \ii ii, qvi propter virtutem minime alterius indigeant, li-
beralissimi siiit (Κικ. Ααιλ. 14)· τοσούτον μακράν είναι, δτι διά
τήν άπορίαν συνδέονται καί τηροϋντάι αί φιλίαι, ώστε οί διά τήν
άρετήν των ελάχιστα έχοντες χρείαν ετέρου είναι έλευθεριώτατοι-
Πρβ. Λ. Γ. ξ. 374 μετά τών σημ.

§. 234. ά. Μετά τά κώλυσιν,έμπόδιον,άπαγόρευσιν σημαίνοντά ρή-
ματα έπεται πρότασις μέ το lie, μή, καί ύποτακτικήν. Pythagoreis
interdictum erat, ne faba vescerentur (Κικ. περί μαντ. ϊ, 30),
τοις Πυθαγορείοις ήτο άπηγορευμένον νά τρώγωσι κυάμους. Hi-
stiaeus Milesius obstitit, ue res conficeretur (Κορν. έν βίω Μιλ.
3), 'Ιστιαίος ό Μιλήσιος άντε στ η νά μή εκτελεσθώ ή τής γέφυρας
διάλυσις. Cavebam, ne cui suspicionem daren (Κικ. προς τούς
Οικ 3, 12), προςεΐχον, ή έπροφυλαττόμην νά μή δώσω εις τινα
νπόψίαν. Αλλά το cave εύοηται καί μεθ' υποτακτικής ι^πλώς συν-
τασσόμενο ν (cave facias). Τό αύτδ δέ καί τά recuso, αρνούμαι,
impedio, έμποδίζω, proliibeo, κωλύω, καί μετά άπαρεμφάτου.

β'. Αλλά μετά τάαύτά ρήματα καί τάς φράσεις, per Bie fil,per llie
stat, moror, in mora surn, δι' ών δηλοϋται, ότι υπάρχει άντενέρ-
γεια, κώλυμα είς το νά μή γείννι τι, έπεται ένίοτε qvominus (ώς-ε νά
μή) μ.εθ'υποτακτικής, καί μάλις-α όταν ή κυρία πρότασις ϊχγ άρνησιν.
Hiemem credo adhuc prohibuisse, qvominus de te certnm ha-
beremus (Κικ. πρός τους Οίκ. 12, 5), πιστεύω δτι ό χεψών έμπδ-
δισεν, ώστε νά μή μάθω μ εν περί σοϋ βέβαιον τι. Csesar cogno-
vit per Afranium stare, qvominus dimicaretur (Καισ. Εμ. Πολ.
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1, 41), έγνώρισεν ό Καίσαρ, οτι ό Αφράνιος ήτον αίτιος, ώστε
νά μή άγωνισθώσιν. Ετι δε μετά τά αυτά ρήματα καί τά abest,
dubito, dubium est, prseteTmitto, facio, causa est επιφέρεται
πολλάκις qviQ μεθ υποτακτικής, όταν ταύτα εχωσιν άρνησιν, ή ό-
ταν εκφέρεται 6 λόγος έρωτηματικώς. Vix me contineo, qvin in-
voleili ia iiium (Τεο. Εύν. 5, 2, 20), μόλις κατέχω έμαυτόν, νά
μή ορμήσω κατ' εκείνον. Facere non potui, qvia tibi et senten-
tiam et volunlatem declararem meam (Κικ. πρός τους Οίκ. 6,
13), δέν ήδυνήθην νά μή ανακοινώσω προς σε τήν έμήν γνώμην
και θέλησιν. Haud multiim abfait, qvin Ismenias interficere-
tur (Αιβ. 42, 44), δχι πολύ έλειψε, νά φονενθή ό λ σμηνίας.
Qvid est causse, qvin decenwiri coloniam in Janiculum pos-
sint deducere ? ("Κικ. περί άγρ. νομ.. 2, 27), τις ή αιτία, τοϋ νά
μή δύνανται οί δέκα άνδρες νά πέμψωσιν άποικίαν είς τό Ίάνικλον;

Σημ.- ά. Τά αυτά λοιπόν ρήματα, όταν έχωσιν άρνησιν, συντάσ-
σονται πολλάκις άδιαφόρως μέ τό qvomiaus καί qvin. Τά irape-
dio όμως, prohibeo, intercedo, interdieo, πάντοτε μέ τό qvo-
minus. Αντί του facere noii possum qvin, λέγουσιν ένίοτε καί
ut—noii κατά τόν §. 71. Μετά τό duhito, αμφιβάλλω, άνευ άρ-
νήσεως ευρισκόμενο ν, έπεται πάντοτε έςαρτωμένη έρώτησις 216.
dubito an, dubito an non)· όταν δέ εχτι άρνησιν συντάσσεται
παρά Κορνηλίου καί Α ι βίω καί μετ απαρεμφάτου.

Σημ. β'. Τό qvin είναι σύνθετον έκ τής αρχαίας ερωτηματικής
καί αναφορικής αντωνυμίας qvi καί τής αρνήσεως' διό σημαίνει κυ-
ρίως πώς δχι, ή, διατί όχι (βλ. qvio imus κττ. έν §. 212 σημ γ'),
ει τα' δέ καί βεβαίωσιν, μάλιστα (και διατί οχι=μάλις·α).Τό δέ qvo-
minus είναι ίσον τω ul eo miaus, ϊνα ούτως όλιγώτερον, όπως καί
τό qvo είναι πολλαχοϋ ίσον τω ut eo, καί μάλις-α πρό συγκριτικών
Γ. §.. 375 μετά τών σημ. καί §.440 β', σημ. ά.)' διό καί
φέρεται πρός υποτακτικήν, τό τέλος σημαίνουσαν.

§. 235. Μετά τά φόβου καί μερίμνης σημαντικά ρήματα έπεται
τό περί ου ο φόβος, όπερ δεν επιθυμεί ό λέγων νά γείνη, μέ τό μό-
ριον ne, μή, όπερ δε επιθυμεί, άλλά φοβείται μήπως δέν γείνει, μέ

τό ut ή ne non (ne nullus κττ.), μήπως δέν, μή ού. Vereor ne

§ j .......5 ' ' ' '
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pater veniat, φοβούμαι μή ελθη ό πατήρ (δ£ν θέλω να. ελθη). Ve-
reor, ut pater veniat, ή vereor ne pater Don veniat, φοβούμαι
μήπως δεν ελθη (θέλω νά έλθ·/]). Pavor ceperat milites ne mor-
tiferum essel vulnus Scipionis (Αιβ. 24, 42), φόβος κατέλαβε
τούς στρατιώτας, μήπως ή πληγή τού Σκηπίωνος ?/ναι θανατηφό-
ρος. Omnes labores le excipere video ; timeo, ut susiineas
(Κικ. πρός τούς Οικ. 14, 2), πάντα πόνον βλέπω ότι αναδεύεσαι'
φοβούμαι, μήπως δεν ύποφέρης αύτούς. Vereor ne consolatio
nulla possit vera reperiri (ό αύτ. αυτόθι 6, 1), φοβούμαι μήπως
δεν είναι δυνατόν νά ενρεθη παρηγορία τις. Ωςαύτως συντάσσεται καί
ή φράσις periculum est μέ τό ne η ne non καί υποτακτικήν. Nul-
lum periculum est, ne locum non. invenias, ουδείς κίνδυνος
ύπάρχει, μήπως δεν εϋρης τόπον. (1)

Ση μ Τά metuo, timeo, vereor, συντάσσονται ένίοτε μ.ετ' απα-
ρεμφάτου, όταν σημαίνωσι, συστέλλομαι, δε) εχω θάρρος νά πράζω
τι. Πρβ. Δ. Γ. §. 376.

Περί των χρόνων τής ύποτακτικής.

§. 236. Καί οί τής υποτακτικής χρόνοι διακρίνονται απ' αλλή-
λων κατά τήν σημασίαν ώς και οί της οριστικής. Οθεν ενταύθα λέ-
γομεν ότι είναι ίδιον αύτών.

0 ένεστώς έχει πολλάκις μέλλοντος σημασίαν. Διό τίθεται άντ
αυτού* 1) εις τάς ύποθετικάς (§. 207), τάς δυνητικάς (§. 211) καί
τάς εύκτικάς (§. 212) προτάσεις. Ενίοτε όμως ευρηται εις τάς δυνη-
τικάς και τετελεσμένος μέλλων τής υποτακτικής, σημαίνων τό

(1) Οί Έλληνες μετά τά φόβου καί μερίμνης σημαντικά ρήματα καί μετά τά
φυλάττομαι, δρω, σκοπώ, ουδέν δεινδν, Ιπιφέρουσι τήν άρνησιν μή, δ'πως μή, μετά
υποτακτικής. Φροντίζω, μή χράτιστον ή μοι σιγαν (Ξ. Άπμ. 4, 2, 39). Εύ-
θυδημος φυλάττεται, μή δόξγ) τον Σωκράτην Οαυμάζειν έπι σοφία (Ξ. Άπμ.

4, 2, 3). Ού φοοεΐ, Εικαζόμενος τω πατρί, δ'πως μή άνόσιον πραγμα τυγχάνης
πράττων ; (Πλ. EuOucsp. 4). 'Ενίοτε δέ και μετά μέλλοντος οριστικής* Φοβού-
μαι μή τινας ήδονάς ήοοναΤς εΰρίσομεν Ιναντίας (Πλ. Φιλ. 43). "Οταν δέ ό φό-
βος άφορα παρελθοΰσαν πραξιν, συντάσσεται τδ μή μετά παρακειμένου δριστι-
κής· Φοβούμεθα μή άμφοτέρων ήμαρτήκαμεν. (Θουκ. 3, 53).
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καθ' ύπόθεσιν δυνατόν ουχί δέ βέβαιον καί αληθές. (Βλ. τά παρα-
δείγματα έν §. 211). /ι

2) Είς τάς τελικάς καί. συμπλήροοματικάς^'προτάσεις, σημαίνων
τό συγχρόνως γινόμ,ένον. Οταν όμως ήναι ό λόγος περί πράξεως, ή-
τις έμελλε νά γεϊνγ εν παρεληλυθότι χρόνο), τίθεται δ παρατατικός,
ftog-abai irater, ut cras venires. Μετά δέ τοΰ uon dubito, qviti
καί τάς φράσεις, αΤτινες σημαίνουσιν ότι γίνεται, συμβαίνει τι (ώς
est, seqvilur, accidit), εκφέρεται τό έν μέλλοντι χρόνφ γενησόμε-
νον κατά μέλλοντα υποτακτικής. Non est dubium, qvin legiones
venlurai non sint (Κικ. πρός τούς Οίκ. 2, 17), ό\έν είναι auyiGo-
dta, ότι θέΛουσιν έΛ,θεΐ τά τάγματα.

3) Είς έζάρτό^μ,ένας ερωτήσεις, συγκριτικάς (§. 210) καί συμ-
πληρωματικάς προτάσεις (§. 230), όταν ή μέν κυρία πρότασις εχη
(Χέλλοντα, ή δέ άπ' αυτής έξαρτωμ,ένη έννοια Θεώρήται ώς συγχρό-
νως γινομένη. Qvum ad illum venero, videbo, qvid effici pos-
Slt, orar έΛθω πρός εκείνον, θέΛω ιδεί, τί είναι δυνατόν νά έκτε-
Λεσθτ}. Sic in Asiam proficiseam, ut Alhenas non atlingani,>
ούτω ΘέΛω πορευθή είς Άσίαν, ώστε rd μ?) ψαύσω τών 'Αθηνών.

4) Εις τάς έν πλαγίω λόγω(§.228 β') εξαρτωμένας προτάσεις, ών
ή κυρία πρότασις εχει μέλλοντα, καί ακτίνες έν όρθώ λόγω ήθελον
Ιίχει μέλλοντα οριστικής. Negat Cicero, si naturam seqvamur
«lucem, umqvam nos aberraturos* άρνεΐται ό Κικέρων, ότι θέ-
Λομεν άποπΛανηθή ποτέ, άν άκοΛουθώμεν ηγεμόνα τήν φύσιν.
Εν όρθώ λόγω· Si oaiarani seqvcmur ducem, nunqvam aberra-
bimus. Τότε δέ αύται εχουσι παρατατικόν, όταν ή κυρία τούτων
εχη παρωχημένον χρόνον. Negabat Cicero, si naturam seqvc-
icmur duccm, unqvam nos aberraturos.

Σημ.. Οπου δέ,έκτος τών προτάσεων τούτων,δέν δηλοΰται εύκόλως ότι
c τής υποτακτικής ένεστώς εχει μ,έλλοντος σημασίαν, μεταχειρίζονται
έν μέν τή ενεργητική φωνή τόν έκ περιφράσεο>ς διά τοΰ μέλλοντος τής
μετοχής καί του SII111 σχηματιζόμενο ν μέλλοντα, όςτις τότε έχει ά-
ΤΓλοΰ μέλλοντος- σημασίαν. Qvando pater tuus veniel? έν δέ πλα-
γία ερωτήσει* Qvaero3 qvando pater tuus venturus sit? έρωτώ,
Τ'ότε θέΛει εΛθει ό πατήρ σου ; In earn rationem vitoe nos for-

19
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tima deduxit, ut sempiternus sermo hominum de nobis ftU
lurus Slt* είς τοιούτον βίον ήγαγεν ήμάς ή τύχη, ώστε αίωνίίlf
θέλει είσθαι λόγος περί ημών παρά, τοις άνθρώποις. Εν δέ τή πα-
θητική, οπού λείπει δ χρόνος ούτος, τρέπουσιν άλλως τόν λόγον πρόϊ
δήλωσιν τής μελλοντικής ταύτης σχέσεως. ΟνΰΒΓΟ, qvando ροΐ**
tam apeTtum iri putes· ερωτώ, πότε νομίζεις δτι θέλει άνοιχΜ
ή θύρα. Ita cecidit, ut nunqvam erigi possit, όντως επεσεη,
ώστε ουδέποτε θέλει δυνηθή νά άναστηθή.

§. 237. 0 παρατατικός forem είναι έν χρήσει άντί του esseiK
εις υποθετικούς μάλιστα, καί τελικούς λόγους (ut foretj ne forelj
qvi foret). Εν δέ το"ΐς συνθέτοις χρόνοις (amatus forem καί ama:-
turus forera) 6 μέν Σαλλούστιος, δ Αίβιος

και Οί ποιηται μεταχεί·~
ρίζονται τόν τύπον forem άπλώς άντί τού essem, ό Κικέρων ομάΐ
ουδέποτε, καί άλλαχού δέ σπανιώτατα. Gaudebat consul, qv«
parte copiarum alter consul victus foret, se vicissc (Αιβ. 23|
53)' ήγάλλετο ό ύπατος, διότι ένίκησε μέ τό αυτό μέρος τον στρα-
τού., μέ τό όποιον ό έτερος ήττήθη.

§. 238. ά. Εν τή ενεργητική φωνή ό τής υποτακτικής τετελεσμέτ
νος μέλλων είναι ό αύτός τώ παρακείμενη* έν δέ τή παθητική φων|
άναπληροΐ τήν ελλειψιν αυτού εις εξαρτωμένας προτάσεις ό παραΐ·
κείμενος, ώστε διά τού τύπου τούτου δηλούται ή πράζ,ις ώς παρελ-
θούσα ρ.όνον' πότε δέ αύτη είναι μέλλουσα, εικάζομ,εν έκ τού χρόνοι
της κυρίας π

ροτάσεως. Adnitar, ne frustra vos banc spem dt
πιθ conceperitis (μέλ. τετελ. Αι β. 44, 22), θέλω δοχιαάσει νά
μή σνλλάβητε περί έμού μάτην τήν ελπίδα ταύτην. R.0SC1US fa-r
cile egestatem suam se laturum putat, si hac indigna suspH
cione liberatus sit (Κικ. Ρωσκ. Αμ. 44)' ό ΓΡώσχιος νομίζει, οία
εύχόλως θέλει υποφέρει τήν άπορίαν αύτού, έάν απαλλαγή άπο
τής άδικου ταύτης ύποψίας.

β'. Οταν δέ ο λόγος ήναι περί παρεληλαιθότος καί ή κυρία πρόταση
έχνι παρωχημένον χρόνον, τότε ή έξαρτωμένη εχει κατά τόν αυτοί:
τρόπον ύπερσυντελικόν, σημαίνοντα ότι ή δι' αύτού δηλουμένη πρ<κ-
ξις ήθελεν εΐσθαι τετελεσμένη προ ετέρας. Promisi me, qvum lif

brum perlegissem, sententiam. m^am dicUirum esδβ,ϋχεϊχέθίΜ

(> 1 - ' I
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νά εκφράσω τήν γνώμην μου, άφοΰ ήθελον εχει ήδη άνεγνωσμέ"
νον io βιβλίον. Divico cum Caesare agit, Helvetios in eam
partem ituros atqve ibi futuiros, ubi eos Csesaf constituisset
(Καισ. Γ. Πολ. 1, 13)' ο Αιθίκων Λέγει εις τον Καίσαρα, δτι ' οί
'Ελβετοί θέλουν απέλθει είς έκείνην τήν χώφαν, καί θέλουν μένει
έχει, οχου ήθεΛεν διατάξει ό Καίσαρ.

239. 0 ένεργήτικός τετελεσμένος μέλλων της υποτακτικής
οταν εύρίσκηται είς υποθετικούς λόγους ή εις τοιούτους, δι' ών ό
"λέγων εκφράζει αορίστως τό δυνατόν τνίζ πράξεως, αποβάλλει τήν
ιδίαν του σημασίαν, επέχων τότε τόπον υποθετικού μέλλοντος ή ένε-
στώτος (βλ. §. 229). ύςαυτως μεταχειρίζονται αύτον είς απαγορεύ-
σεις άντι άπλου μέλλοντος η ένεστώτος. Πρβ. §.245 καί Α.Γ.§.380.

§. 240. Ο έκ τοϋ μέλλοντος τής μετοχής καί τοϋ fuerim σχη-
ματιζόμενος σύνθετος χρόνος άπανταται εις υποθετικούς λόγους άντί
τοϋ άπλοϋ ύπερσυντελικοϋ τής υποτακτικής, όταν ή πρότασις, έν ή
ευρίσκεται, ήναι έξαρτωμένη, ήτις καί άλλως εκφέρεται καθ' ύποτα-
κτικήν (οίον διότι ήθελεν εχει llt ή qvutQ, ή διότι είναι έξαρτω-
μένη έρώτησις). Qvum Iisec reprehendis, ostendis, qvalis tu, si
ita forte accidisset, fueris illo tempore consul futurus (έξαρ-
τωμένη έρώτησις' Κικ. κατά. Πεισ. 7), ταύτα κατηγορών, δεικνύεις,
όποιος ύπατος έμελλες νά ήσαι τότε, έάν τυχόν συνέβαινε νά
γείνγς. &ς ανεξάρτητος δέ έρώτησις* Qvalis tu, si ita forte acci-
disset, consul illo tempore fuisses? — Εάν δέ ή κυρία πρότα-
σις εχν} παρωχημένο ν ^ρόνον, τότε ή άπ' αυτής εξαρτώμενη έροιτη-
μ,ατική πρότασις εχει ύπερσυντελικον υποτακτικής. Apparuit, qvan-
tam excitatura molem vera fuisset clades, qvum vanus ru-
mor tantas procellas excivisset (Αιβ. 28, 24), έγένετο δΐ/Λον
οποίαν ταραχήν ήθεΛε διεγείρει άληθής συμφορά, έν ώ ματαία
φήμη διήγειρε τοσαύτας θυέλλας. Έ^ τή παθητική φωνή, ήτις δεν
έχει τοιούτον σύνθετον μελλοντικον τύπον τής υποτακτικής, μετα-
βάλλεται ο λόγος άλλως, ΐνα δηλωθή ή τοϋ χρόνου τούτου έννοια.

Βλ Δ. Γ. § 381.

• . · , j Λ ' :

Περί τής τών χρόνων ακολουθίας έν συνδέσει προτάσεων.
§. 241. ά. Οταν ή κυρία πρότασις έχη ενεστώτα, παρακείμενον

19*
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έν σημασία του ελληνικού παρακειμένου, και μέλλοντα, ή άπ' αύτη ς
έξαρτωμένη έχει ενεστώτα υποτακτικής, μέ ένεστώτος ή μέλλοντος
σημασίαν, ή παρακείμενον. Οταν δέ ή κυρία έχν) ένα τών παρωχη-
μένων χρόνων (και παρακείμενον μέ σημασίαν ελλ. αορίστου), τότε
ή άπ' αυτών έξαρτωμένη έχει παρατατικόν της υποτακτικής ή υπερ-
συντελικόν. "Nemo est, qvi hoc nesciat, ουδείς υπάρχει, όςτις Ι
αγνοεί τοΰτο. Nemo erat (ή futurus eral), qvi nesciret. Nemo
futurus est, qvi nesciat. Eo Ct, ut milites animos demittant, έκ
τούτου συμβαίνει, ωστε οί στρατιών α ι άποβάλλουσι τό θάρρος
Εο factum est, ιιί milites animos demitterent.

β'. Εάν όμως ή κυρία πρότασις,άφ'ής εξαρτάται ή καθ'υποτακτικήν
έκφερομένη, έχη ενεστώτα απαρεμφάτου ή μετοχής, τότε ορίζεται εκ.
τής σειράς τοϋ λόγου άν ό ένες-ώς ούτος είναι άληθώς ένες-ώς ή παρα-
τατικός, και κατ' αυτούς συμφωνεί τότε ό τής εξαρτώμ.ένης προτά-η
σεω; χρόνος. Είναι δέ κυρίως ενεστώς, οτε εξαρτάται άπό ετέρο\>
ένεστώτος, παρατατικός δέ οτε εξαρτάται άπό παρωχημένου χρόνου.
Indignum te esse judico, qvi haec patiaris· άνάξιον σέ νομίζω,
διότι ανέχεσαι ταϋτα. Τό. esse είναι ένεστώς, διότι εξαρτάται άπό
τοϋ ένεστώτος judico' όθεν και ή άπ' αυτού εξαρτώμενη πρότασις
έχει ενεστώτα patiaris. Iadignum ie esse jadicavi, qvi hxc pa-
terero" ενταύθα τό esse είναι παρατατικός, διό έπεται πάλιν παρα-
τατικός paterere (1).

Σημ. ά. Μετά τό ut, ώστε, καί qvin ή qvi iiod, εις συμπλη- r
ρωμ,ατικάς ή συνεπείας προτάσεις έπεται ενίοτε εν τη εξαρτώ-
μενη προτάσει παρακείμενος υποτακτικής άντι παρατατικού. Ae-
milius Paulus tantum m aerariitm pecuniac invexit, ut
unius imperatoris praeda finem altulerit Iributorum (Κικ. περί
καθ. 2, 22), ό Αιμίλιος Παύλος τοσαϋτα χρήματα είςήγαγεν εις
τό ταμείο ν, ω στ ε ι) λεία ενός στρατηγού κατ έπαυσε τους φόρους^
Δυνατόν- δέ ήτο νά τεθή ενταύθα καί ο παρατατικός aflerret μέ ση-

—:---τ---:-—----Γ Γ

(I) Ώς προς τήν άκολουθίαν τών χρόνων τηρεί ή έλληνική τους εξής κανό-
νας. Μετά ίστορικον χρόνον έν τή κυρία προτάσει έπεται ευκτική έν τή
τωμένη, μετά δέ έ/εστώτα, παρακείμενον καί μέλλοντα εν τή κυρία επεται
οριστική ^ υποτακτική έν τή έξαρτωμένη. Βλ. πλείω παρ' Άσωπίω Τμ. Β\ -
Κεφ. ΙΑ'. §. 3 καί Τμ. Α'! Κεφ. Ιστ' §. 14.
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μασίαν ελλ. άορίστου, άλλά μέ άλλην εννοιαν* έπειδή διά μέν του
παρατατικού ήθελε σημανθή τό άπαξ και ευθύς τότε γεγονός, έν ω
διά τοϋ παρακειμένου, όςτις έχει ελλ. παρακειμένου σημασίαν, ση-
μ,αίνεται, ότι ή τών φόρων παυσις διήρκει καί εις πάντα τόν ρ.ετά
ταϋτα χρόνον, περί ού λαλεί ό Κικέρων. Yerres ia itineribus eo
usqve se prsebebat patientem atqve impigrum, ut eum nemo
unqvam ia eqvo sedenlem yiderit (Κικ. Βερ. 5, 10)· ό Βέρρης
έν ταΐς όδοιπορίαις τοσούτον παρεΐχεν έαντόν καρτερικόν xal δρα-
στήριον, ώστε ουδείς είδεν αυτόν ποτέ καθήμενον έψ ϊππου. Εν
τούτω τω παραδείγματι διά τού παρακειμένου viderif, έχοντος ση-
μ,ασίαν ελλ. αορίστου, σημαίνεται τό άπαξ, διά δέ τοϋ παρατατικού
viderei, ήθελε σημανθή τό πολλάκις καί κατ επανάληψιν γινόμενον.

Σημ. β'. Οταν ο έν τή κυρία προτάσει παρακείμενος έχη ελληνι-
κού παρακειμένου σημασίαν, ουχί δέ άορίστου, τότε ή απ' αυτού
εξαρτώμενη έ'χει παρακείμενο ν υποτακτικής. Audistis, qvanti de-
curaas acceperit civitas (Κικ. Βέρρ. 3, 36), άχηκόατε,όπόσα δέ-
κατα εϊληφεν ή πόΜς.

Σημ. γ'. 0 έν τή κυρία προτάσει ιστορικός ένεστώς εκλαμβάνεται
ώς πρός τήν άπ'αυτού έξαρτωμένην ποτέ μέν ώς κυρίως ένεστώς,ποτέ
δέ ώς άόρις-ος" διό καί ή εξαρτώμενη πρότασις έν μέν τή πρώτη πε-
ριπτώσει έχει ενεστώτα, έν δέ τή δευτέρα παρωχημένον χρόνον υπο-
τακτικής. Tum demum Liscus proponit, esse nonnullos, qvo-
rutn auctoritas apud plebem plurimum valeat (Καισ. Γ. Πολ.
1, 17), τότε τέΛος Λέγει ό Λίσκος, ότι ύπάρχονσΐ τίνες, ών τό
παράδειγμα (ή τό κύρος) ισχύει πλείστον παρά τω 2αω. Csesar
ne graviori bello occurreret, maiurius qvam consverat ad
exercitum proficiscitur (αυτόθι 4, 6), ϊνα μή έμπέσγι εις δεινότε-
ρον πόΛεμον, πορεύεται εις τόν στρατόν τάχιον η όσον έσυνε'ιθι-
ζεν. Πρβ. Α. Γ. §. 382 μετά' τών σημ.

242. Μετά κυρίαν πρότασιν εχουσαν παρωχημένον χρόνον, καί
μετά παρατατικό ν καί ύπερσυντελικόν υποτακτικής έν υποθετικούς
Τνόγοις, έπονται έξαρτώμεναι έρωτηματικαί,' τελικαϊ(δίά τοϋ ut, ue,
qvi=ut ΐ§)καί συμπληρωμ.ατικαί προτάσεις μέ παρατατικόν ύποτα-
κτικής,συμφο^νοϋσαι κατά τοϋτο μέ τόν χρόνον τής κυρίας προτάσεως,
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εί και άλλως τό υ—'αυτών δηλούμενον δεν είναι παρελθόν μόνον,άλλά
καί ένεστώς καί εν παντί χρόνω ισχύον. Tum subito Catilina sce-
lere demens, qvanta conscientiae vis esset, oslendit (Κικ. Κατ,
3,-5), τότε αίφνης ό Κατιλίνας, παράφορος έκ τού κακουργήματος,
εδειζεν όπδση ?/το(άντί έιναι) ή της συνειδήσεως ισχύς. Ad eamne- .
rem vos delecti eslis, ut eos condemnaretis, qvos sicarii ju-
gulare non potuissent? (Κικ. Ρωσκ. Αμ. 52)· πρός τούτο ύμεΐς
έςελέχθητε, ΐνα καταδικάσατε τούτους, οΰς οί δολοφόνοι δέν ήδυ-
νήθησαννά σφάξωσιν; 0 παρατατικός condemnaretis δηλοΐ τό ετα
περιμενάμενον,καθ'ον χρόνον λαλεί; δ Κικέρων. Sic mihi perspicere
yideor, ita natos essc nos, ut iater omnes . esset societas
qvaedam(Kr^. Ααίλ.5)" φρονώ, ότι προς τούτω έγεννήθημεν, όπως
υπάρχει κοινωνία τις μεταξύ πάντων. 0 παρατ. esset δηλοΐ εν-
ταύθα τό διηνεκές.

Σημ. ά. Ενίοτε δμο>ς έχει καί παρακείμενον ή εξαρτώμενη πρό-
τασις σημαίνοντα τό έτι. καί νυν διαρκούν. Multos annos in cau-
sis publicis ita sum versatus, ut defenderim multos, laeserim
neminem (Κικ. Div. in Caec. I}; όντως επί πολλά έτη ή σχολή -
θην είς δημοσίας δίκας, ώστε μέχρι τοϋδε πολλούς ύπερασπίσθην
ούδένα ό' έβλαψα. Αλλοτε δ' έχει ένεστοίτα, σημαίνοντα τό ένε-
στώς. Siciliam Verres ita vexavit, ac perdidit, ut ea restitui
in antiqvum statum·' nu!k> modo possit (Κικ. Βερρ. I, 4)' όντως
ό Βέρρης διέφθειρε καί έλυμήνατο τήν Σ ικελίαν, ώστε κατ ούδένα
τρόπον είναι δυνατόν νά έπανελθη είς τ?ρ~ άρχαίαν αυτής κατά-
στασιν.

Σημ. β. Η έξαρτωμένη ερωτηματική πρότασις καί ή τελική καε
συμπληρωματική εχει ενίοτε ενεστώτα, οταν ή κυρία εχη παρακεί-
μενον ρ,έ σημασίαν ελλ. παρακειμένου. Etiamne ad subsellia cum
ferro atqve telis venistis, ut hic me aut juguletis, aut condo-
mnetis ? (Κικ. Ρώσκ. Α μ. II)" καί είς τάς δικαστικάς έδρας έλη-
λύθατε μετά μαχαιρών καί βελών, όπως. με ενταύθα ή σφάζετε $
καταδικάσετε; Πρβ. Α. Γ. §. 383 μετά τών σημ.

Ση μ γ'. Αλλοτε συμφωνεί δ τής εξαρτώμενης προτάσεως χρόνος
όχι πρός τόν της κυρίας, άλλά πρός τόν τής παρεμβαλλομένης με->

\
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ταξύ αυτών. Cnravit Servius Tullius, qvod semper in repu-
blica tenendum est, ne plurimum ν a 1 e a η t plurimi(Kix.
Πολ. 2, 22\ έφροντισεν ό Σέρθιος Τύλλιος, όπερ πάντοτε πρέπει
νά τηρήται εν τή πόλει, ϊνα μ ή ίσχύωσι πλείστον οι πλείστοι. Τό
valeant συμφωνεί προς τό est, καί όχι πρός τό curavit.

ΚΕΦΑΑΑ1ΟΝ ΟΓΑΟΟΝ.

περι τησ προστλκτικησ.

243. Κατά προστακτικών έγκλισιν εκφέρεται αίτησις, διαταγή,,
παράγγελμα καί νουθεσία ευθύς νυν εκτελεσθησομένη ή είς αόριστον
χρόνον. Vale, έρρωσο. Ο Jupiier, serva, obsecro,.heec nobis bo-
na (Τερ. Εύνουχ. 5, 8, 19), ώ Ζεΰ, σώζε ήμΖν, ικετεύω, τά αγα-
θά ταϋτα. Facite, judices, ut recordemini, qvae sit temeritas
multitudinis (Κικ, υπέρ Φλακ. 24), άναμνήσθητε, ώ δικασταϊ, ό-
ποια είναι ή τοϋ πλήθους θρασύτης. Cura ut valeas, φρόντιζε ϊνα
ϋγιαίνγς. Επί δέ διατάξεων νόμων καί ομοίων ταύταις μεταχειρί-
ζονται τούς τύπους amato, amatote, amailto καί τούς ομοίους τού-
των έν ταΐς λοιπαΐς συζυγίαις, ους έκλαμβάνουσί τίνες ώς μέλλοντα
χρόνον τής προστακτικής (βλ. §. 46. σελ. 59, ύποσημ.). Rem no-
bis proponam; vos eam suo, non nominis pondere penditote
(Κικ. Βέρρ. 4, 3), θέλω σας αναφέρει τό πράγμα, ύμεΐς όέ σταθμί-
σατε αυτό κατά τό ϊάιον καί αληθές, ουχί ΰέ κατά Χεγόμενον αύ-
τοϋ βάρος. Regio imperio duo sunto,iiqve consules appellantor
(0 αύτ. Νομ.. 3,3), μέ βασιλική ν έζονσίαν ε στ ω σαν όύο,καί ούτοι
όνομαζέσθωσαν νπατοι. Servus meus Stichus liber esto, έν δια-
θήκη* Στίχος, ό έμός όοϋλος, έστω ελεύθερος (1).

Σημ. Αντί του β'. προσώπου τής προστακτικής μεταχειρίζονται
ένίοτε τό του μέλλοντος τής οριστικής, δηλούντες ότι έξάπαντος θέ-
λει είσθαι ή πρέπει νά ήναι τετελεσμένη ή διαταγή. Si qvid acci-
derit oovi, facies, u.t sciam (Κικ. πρός τούς Οίκ. 14, 8), άν τι
νέον συμβή, φρόντισον νά μοι τό ανάγγειλες.

§. 244. Κατά. γ' πρόσωπον .υποτακτικής εκφέρεται ένίοτε συμ-Λ

(1) Περί τής χρήσεως τής προστακτικής παρ' "Ελλησιν δρα Άσωπ. μιχ»
®υντ. Τμ. Α'. Κεφ. ις'. §. 14..
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βουλή, διαταγή και παραίνεσις, μετριαζομένου ούτω τοΰ επαχθούς
της προσταγής. Ωσαύτως και όταν τό πρόσωπον ήναι γενικόν και
αόριστον (§. 229). Aut bibat, aut abeat (Κικ. Τουσκ, 5, 41), ή ας
πίη7 ή ας άπέλθη. Status, incessus, vultus, oculi teneantdecorum
(Κικ. περι καθ. J, 35), στάσις, βάδισμα, δψις, οφθαλμοί ας τη-
ρώσι τό ενκοσμον.—lnjurias fortunae, qvas ferre neqveas de-
fugiendo relinqvas (Τουσκ.5,4 1 )■ τάς· τής τύχης αδικίας, ας αδυ-
νατείς νά ύποφέρης, έγκατάλιπε φεύγων.

§. 245. Τό υπονόμων άπαγορευόμενον έκφέρεται διά τών ρηθέντων
ήδη προσώπων τής προστακτικής μετά τοΰ ηΰ(ή nevc=:et ne ή vel
ne). Εις δέ τόν πεζόν λόγον και έν τή συνήθεια μεταχειρίζονται εις
απαγορεύσεις και παρακλήσεις,άπαφατικώς έκφερομ,ένας με τάς αρνή-
σεις ne, neilio, nihil μεθ' υποτακτικής, έν μεν τη ενεργητική τό
γ' πρόσοοπον τού ένεστώτος αυτής ή τού τετελεσμένου μέλλοντος
και τό β' τούτου, έν δέ τή παθητική τόν παρακείμενον συνήθως,
σπανίως δέ τόν ενεστώτα. Nocturna sacrificia ne sunio (Κικ.
Νομ. 2, 9), ας μή γίνωνται νυκτεριναί θυσίαι. Puer telum ne
babeat, ύ παις ας μή έχη βέλος. Hoc faeilo, hoc ne feceris
(Κικ. περι μαντ. 2, 01), τοΰτο μέν ποίει, τούτο δέ μή ποίησης. II-
lum jocum ne sis aspernatus, τήν παιδιά ν έχείνην μή κατα-
φρόνησης. Ne transieris lberum, ne qvid rei tibi s i t cum
Saguntinis (Αιβ. 21, 44), μή διαΰής τόν Ίΰηρον, μηδέ πραζ'όν τι
κατά, των Ζακανθαίων. . . ..

Σημ. Κατά β' πρόσωπον υποτακτικής έκφέρεται ένίοτε άπαγό-
ρευσις εις αόριστον πρόσωπον απευθυνόμενη. Isio bono utare, dum
adsil; qvum absit, ne reqviras (Κίκ. Κατ. Πρεσβ. 10), τοΰτο
τό άγαθόν, παρόν μέν, μεταχειρίζου, απόν δϊ., μή αναζητεί. Η
άπαγόρευσις γίνεται ένίοτε και διά τών προστακτικών Doli^ nolito.
Noli putare, Brute, qvemqvam uberiorem ad dicendum fuisse
qvam C. Graccbum (Κικ. Βρουτ. 3 [ \ μή νόμιζε, Βροΰττε, ότι
άλλος τις είχε μεγαλειτέραν ενροιαν λόγου η ό Γ. Γράκχος. Ενίο-
τε δέ άντι προστακτικής μεταχειρίζονται τήν περιφρασιν, διά τοΰ
fac ne, cavc ne. Fac attentum le praebeas, δεΐζον σαυτόν προ-
σεκτικόν. Cave ne (καί άνευ τοΰ ne) exislfmes, μή νόμιζε.
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ΚΕΨΑΑΑΙΟΝ ΕΝΝΑΤΟΝ.

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟΥ.

§. 246. Ρήματα, καθ' έαυτά ατελή εννοιαν έχοντα, δέχονται α-
πλούν άπαρέμφατον, ώς άντικείμενον των τρόπον τινά,πρός συμπλή-
ρωσιν τής αυτών εννοίας. Τοιαΰτα δέ είναι τά δηλούντα βούλησιν,
γνώσιν,καθήκον, δύναμιν, εθος, αρχήν, 'έφεσιν,έξακολούθησιν, παΰσιν,
άναβολήν, κττ. ά βλ. έν τή Δ.Γ.§.389' έτι δέ και φράσεις, έχουσαι
τοιούτων απαρεμφάτων εννοιαν, καί τά απρόσωπα ρήματα (§. 64)·
Vincere scis Iiannibal, victoria uli nescis (Αιβ. 22, 51), γινώ-
σκεις μέν νά νικάς, Αννίβα, αγνοείς όμως νά μεταχειρίζησαι τήν
νίκην (νά ώφεληθής έκ τής νίκης). Yisum est mihi de seneclule
aliqvid ad te seribere (Κικ.Κατ. Πρεσβ.1), έ'όο.ζέ μοι νά σοι γρά-
ψω τι περί γήρως. Pudet me ha?c fateri, αίσχύνομαι νά ομολο-
γήσω ταϋτα. Πλείω βλ. έν τή Α. Γ. άπό §. 387. κ. έ. (I).

Σημ. Τό statuo, αποφασίζω, καί animum induco, πείθω έμαυ-
τόν, συντάσσονται καί μετά τοΰ ut καί υποτακτικής. Athenienses
statuerunt, uturbe relicla naves conscenderent (ΐίικ. περί καθ.
3,11),οί 'Αθηναίοι απεφάσισαν, νά έγκαταλείψωσι τήν πάλιν,καί ν
άναΰώσιν είς τά πλοία. Μετά δέ τά volo, nolo, malo, cupio,
opto, studeo έπεται και επί ταυτοπροσωπίας άπαρεμφατική σύντα-
ξις. Sapienteni ciyem me et esse et numerari volo (Κικ. πρός
τους Οικ. I, 9), θέλω καί νά ή μα ι καί νά λέγωμαι σοφός πολί-
της. Cupio me esse clementem; cupio in tanlis reipublicae pe-
riculis me n&tf dissolutum videri (Κικ. Κατιλ. 1, 2), επιθυμώ
τά ή μα ι επιεικής' επιθυμώ έν τοσοΰτοις τής πόλεως κινδύνοις νά
μή φαίνωμαι ράθυμος. Ετι δέ και τό licct, εζεστι, δέχεται ένίοτε
άπαρεμφατικήν πρότασιν. Non licot Hic isto tanto bono nti (Κικ.
Βέρρ. 5, 59); δεν μοι ε~ιναι συγκεχωρημένον νά μεταχειρίζωμαι
αυτό τό τοσούτον αγαθόν.

§. 247. Τά ρήματα doceo, διδάσκω, jubeo, διατάσσω,. veto,
κώλυω, sino, συγχωρώ, arguo, έλέγχω, insiraulo, προςποιοϋμαι,

(1) Π-ρί

τΐης σοντάξεακ τών αύτών ρημάτων έν τη Ιλληνιχη Βλ. Άσωπ.
Τμ. Α'. Κεφ. ΙΖ'. §. 3. J
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δέχοντοι εκτός του αντικειμένου καί άπαρέμ,φατον ώς δεύτερον τρό-
πον τινά άντικείμενον* ώςαύτως καί τά cogo, αναγκάζω, "moneo,
συμβουλεύω, hortor, προτρέπω, impedio καί probibeo (άτινα δέ-
χονται καί συμπληρωματικών πρότασιν με τό ut καί ύποτακτικήν
κατά τόν §. 234). Docebo B.ul\um posthac tacere (Κικ. Νομ..
άγρ. 3, 2), θέλω διδάξει τόν fΡοϋλλον νά σιωπά μετά ταΰτα.
Herus me jussit Pamphilum observare, ό δεσπότης μέ διέταξε
νά παρατηρώ τόν Πάμφιλον. Nolani muros portasqve adire ve-
titi sunt (Αιβ. 23, I 6), οί Νωλανοί έκωλύθησαν νά πλησιάζωσιν
είς τάς πύλεις καί τά τείχη. Roscius arguitur patrem occidisse,
ό 'Ρώσκιος κατηγορείται, ότι έφόνευσε τόν πατέρα αύτοϋ. Qvid
me impedit haec probare ? τί με κωλύει γα εγκρίνω ταϋτα ; (I),

Σημ. Τό jubeo απαντάται ένίοτε άλλά σπανίως μέ τό ut, ή άνευ.
τούτου, καί μέ ύποτακτικήν συντασσόμενον. Ώςαύτως καί τό veto με
τό ne ή qvominus καί ύποτακτικήν είναι σπάνιον. Παρά δέ τοΤς
μεταγενεστέροις εύρηται καί jubeo alicui, ut faciat, καί άνευ llt.
Βλ. πλείω έν τή Α. Γ. 390. καί σημ..

§. 248. Εις ιστορικόν λόγον παρεμβάλλουσιν ένίοτε τόν άπαρεμ-
φατικόν ενεστώτα άντί τού οριστικού παρατατικού, διατηρουντες
τά λ,οιπά μέρη τής προτάσεως ώς άν ήτο ρήμα οριστικής έγκλίσεως,.
Τό άπαρέμφατον τούτο καλείται ιστορικόν (infinitivus liisloricus)
διά τήν χρήσίν του αυτήν ταύτην. Hoc ubi Verres audivit, us-
qve eo comraotus est, ut sine ulla dubitatione insanire omni-
bus videreiur. Qvia uon potuerat eripere argentum, ipse a
Diodoro erepta sibi vasa optime facta dicebat; minitari
absenti Diodoro, vociferari palam, lacrimas interdum vix
tenere (Κικ. Βέρρ. 4, 18/ "Αμ άκούσας τοΰτο ό Βέρρης,τοσούτον
έταράχθη, ώστε έφαίνετο είς πάντας αληθώς μαινόμενος. Αιότι
δέ δεν ήδύνατο νά.άρπάσΐ] τόν άργυρο ν,έ'λεγεν αυτός ότι τω ά<ρ?ι~
ρέθησαν ύπό τοϋ Αιόδώρου αγγεία, άριστα έξειργασμένα' ήρχι-
σε ν απειλή (ή άπλώς ήπέίλει) απόντα τόν Αιόδωρον, νά φωνά&χ

(1y Τινά ιών ρημάτων τούτων Ιν τή ελληνική συντάσσονται ή μετά άπλου
άπαρεμφάτου, ή μετά τού ώστε, καί οπως. Βλ· άνωτέρω 230 £>ποαημ = Πρβ.,
Άσωπ. μικ. συντ. Τμ. Α'. Κεφ. JZ'. §. 3 καί εξής.
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παρρησία, καί ένίοτε μόλις κατείχε τά δάκρυα. Ενίοτε δέ καί τά
μόρια qvum, qvum interim, qvum tamen συντάσσονται μέ τοι-
ούτον άπαρέμ.φατον. Jamqve dies consumptus erat, qvum ta-
men barbari nihil remiltere atqve, uti reges prseceperant, a-
crius instare (Σαλλ. ίουγ. 98), Καί ή δη είχε παρέλθει ή ήμερα, δτε
δμως οί βάρβαροι ουδαμώς έ'παυον, άλλ\ ώς οί βασιλείς εΊχον
διατάξει, σφοδρότερον ένίσταντο.

Σημ Διά του τρόπου τούτου του λόγου τίθεται προ τών οφθαλ-
μών του άναγνώστου εικών σειράς πράξεων, ών ή μία διαδέχεται
ταχέως τήν έτέραν, χωρίς νά όρίζηται ί'διΟΊτε'ρο^ς ό χρόνος εκάστης.
Βλ. Δγ Γ. §. 392.

§. 249. Τό άπαρέμφατον, όταν ταύτοπροσωπή μέ τό ρήμα, άφ'
ου εξαρτάται, δέχετ αι κατ όνομαστικήν το εις αυτό π ροςτιθέμενον
ούσιαστικόν ή έπίθετον. Cupio esse clemens, επιθυμώ νά ήμαι
επιεικής. Bibulus studet fieri consul, όΒίδουλος σπεύδει νάγεί-

ύπατος. Οταν δέ έτεροπροσωπή, δέχεται ταΰτα κατ' αίτιατικήν.
ί tCoegerunt eurn nudum saUare,?)rap<ra(rar αύτόν νά χορενση γυ-
μνός' ή κατά δοτικήν συμφωνούσαν μέ τήν εν τή κυρία προτάσει
λέξιν, εις ήν αυτά αναφέρονται, In republica mihi negligenti es-
i>G ΠΟΠ licet (Κικ. Αττ. 1, 17*, δέν μοι συγχωρείται έν τή πό-
fai νά ήμαι αμελής. Mediocribus esse poetis non liormnes, non
eli concessere (όρατ. ποιητ. τεχν. στίχ. 372), ούτε θεοί, ούτε άν-
θρωποι συγχωροϋσι νά ήναι μέτριοι οί ποιηταί. Πρβ·Δ.Γ.§.393( 1).
I δ. 250. όλόκ ληρον άπαρεμφατικήν πρότασιν δέχονται πρός συμ-
-πλήρωσιν της εννοίας των τά δοξαστικά καί γνωστικά και αφηγημα-
τικά ρήματα (verba sentiendi et declarandi), ά βλέπε έν τ-ϊί Δ.
Γ. §. 395. Senlit animus se sua vi, non aliera moveri, αι-
σθάνεται ή ψυχή δτι ιδία δυνάμει ούχί άλλοτρία κινείται. Εχ
toaultis rebus intelligi potest, mundum providentia divina ad-
ministran, έκ πολλών δυνατόν έννοηθήναι, δτι ό κόσμος κυβερνά-
ται υπό τής θείας προνοίας. Ετι δέ καί τά τοιαύτην έννοιαν έχοντα
^ηματικά ουσιαστικά. Hunc sermonem mandavi Jiiteris, ut illa

j (4) Ώςαύτως καί Ιν τή ελληνική. Βλ. Άαωπ. Τμ. Α'. Κεφ. 1Ζ'. §. 8 κ. I.
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opinio, qvae semper fuisset, tolieretur, Crassum iaon doclissi-

mum, Antopiirai plane indoctum fuisse (Κικ περί ρητ. 2, 2)·

τόν λόγον τούτον συνέγραψα, ϊνα έκλειψη ή δόξα εκείνη, ήτις ά-
είποτε ύπήρχεν, ότι ό μέν Κράσσος δέν ήτο Λίαν πεπαιδευμένος,
ο δέ 'Αντώνιος εντελώς απαίδευτος (1).

Σημ. ά. Και ρήματα άλλως μ ή δοξαστικά μηδέ αφηγηματικά,
όταν μεταφορικώς δέχωνται τοιαύτην σημασίαν, συντάσσονται ώς τά
τοιαύτα ρήματα* οίον τό mitto, έπιστέλλω, άγγέλλω, defendo,
διϊσχυρίζομαι. (Βλ. Δ. Γ* §. 395 σημ.. β και γ'). Ετι δέ και μετά
δεικτικήν άντωνυμίαν έν τγ κυρία, προτάσει καί μ.ετά τά μόρια ita,
sic, έπεται ένίοτε άπαρεμφατική σύνταξις άντί συ μ. πλη ρ ω ματ ι κ,ή ς
προτάσεως μέ τό υΐ. (Βλ. ανωτέρω 230 /.αί παραδείγματα έν τή
Δ. Γ. 395 σημ ς-').

§. 251. Ετι δε και τά βουλήσεως, άνοχής, συγχοορήσεως σημαν-
τικά ρήματα (verba voluntalis) δέχονται άπαοεμφατικήν πρότασιν
πρός συμπλήρωσιν τής έννοιας των. (Βλ. ταϋτα έν τή Δ.Γ. ξ. 390).
Majores corpora juvenum firmari labori voluerunt (Κικ. Τουσ.
2, 15), οί πρόγονοι διέταξαν νά κρατύνωνται τά σώματα τών
νέων διά τών πόνων. Senalui placef, Crassum Syriam obtinerc
(Κικ. Φιλιπ. 11, 12x, έ'δοί,ε τή Γερουσία rcb Λά6τ( ό Κράσσος τήν
Συρίαν. Nullos honores mibi decerni sino (Κικ. Αττ. 5, 24),
μηδεμίαν τιμήν συγχωρώ νά έγκρίνωσιν ύπέρ έμοϋ. Verres ho-
minem corripi jussit, ό Βέρρης διέταξε νά συλληφθή ό άνθρωπος.

Σημ. ά Τά ρήματα ταϋτα δέχονται και πρότασιν μέ τό llt. Ε-
νίοτε δέ οί συγγραφείς συντάσσουσι τό αυτό ρήμα καί κατά τους
δυο τούτους τρόπους έν τω αύτώ χωρίω. Placuit creari decem-
viros sine provocalione, et ne qvis eo anno alius magislratus
*iSSet (Αιβ. 3,32)' απεφασίσθη νά έκλεχθώσι δέκα άνδρες, άνευ ε-
φέσεως εις τήν τοϋ δήμου έκκλησίαν τών άποφάσεων αυτών, και
μηδεμία άλλη αρχή νά ύπάρχη τό έτος εκείνο. Αλλάς τινάς συν-
τάξεις βλ. έν τή Α. Γ. §. 396 καί σημ.

(2) Τών ρημάτων τούτων τά πλείστα συντάσσονται έν τή ελληνική μετά τών
συνδέσμων ώς καί οτι και μιας τών παρεμοατιχών εγκλίσεων. Βλ. Άσωπ. Τμ.
Β'. Κεο, ΙΑ'. ά'

ί
ί
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Σημ. β'. Το ρήμα censeo, νομίζω, συμβουλεύω, δέχεται τάς έ-
ξης συντάξεις' Censeo Cartbaginem esse delendam, είμαι τής
γνώμης δτι πρέπει νά καταστροφή ή Καρχηδών. Censeo bona
reddi, ψηφίζω ν άποδοθώσι τά πράγματα. Censeo ut perrum-
pas καί άπλώς perruoipas, σέ συμβουλεύω νά διαρρ'αγής.

§. 252. Καί τά χαοά ν, ά γ α λ i α σ ι ν, ά ρ έ σ κ ε ι α ν, δ υ σ α ρ έ σ κ? ι α ν, 0 αϋ μ α -
σμόν σημαίνοντα ρήματα (verba aiTecluum) άπαιτοϋσι πρός συμ-
πλήρωσιν τής εννοίας των άπα ρ ε ρ. φατική ν πρότασιν' οίον τά gau-
deo, χαίρω, lsetor, είμαι εύθυμος, glorior, χαυχώμαι, doleo, λυ-
πούμαι,ΐηάί^Ώότ,δυςχεραίνω^ΐν^τΟΓ,παραπονούμαι,miror, θαυμά-
ζω, aegre, moleste fero, βαρέως φέρω. Τά αυτά όμιος συντάσσον-
ται καί αετά τοϋ qv.od καί οριστικής ή υποτακτικής κατά τόν
217 ά, όταν σημαίνεται ή αιτία μάλλον τής τοιαύτης διαθέσεως ή
ί τό άντικείμ,ενον. Gaudeo idem miiii svadere,qvod ego mea sponte
feceram (Κικ. Αττ. 15, 27), χαίρω δτι μέ συμβουλεύεις αύτδ
τούτο, δπερ καί έγώ εκών είχον πράξει. Nihil me magis sollici-
j tabat, qvam non me, si qvae rindenda essent, ridere tecum
| (Αυτόθι 2, 12)' ουδέν μάλλον μέ θορυβεί, εί μή δτι δέν γελώ
ί μετά σον, άν τινα ήναι άξια γέλωτος. — Lap.tor, qvod Petilius
iucolLimis vivit in urbe (όρατ. Σατ. 1, 4, 9S)" χαίρω, ή ευχα-
ριστούμαι, διότι ό Πετίλιος ζή έν r?) πόλε ι άβλαβης. Seipio qve-
rebatur, qvod omnibus in rebus homines diligenliores essent,
qyam in amicis comparandis (-Κικ. Λαιλ. 17), ό Σκήπίων έμέμ-
φετο τους ανθρώπους, διότι είς πάντα τάλλα είναι επιμελέστεροι
η είς τήν των φίλων άπόκτησιν (1).

§. 253. ά. Μετά τάς κρίσιν τινά περιεχούσας φράσεις, ώς τάς
utile est, par esf, fas est, magoa laus est καί άλλας, όμοιας φύ-
σεως* έτι δέ καί μετά τά άπρόσο^πα oportet, decet, convenit, ex-
pedit,pudet κττ., επεται άπαρεμφατική πρότασις ώς υποκείμενον κα£
συρ.πληρωτικόν τής εννοίας αυτών μ.έρος. Accusalores multos esse
rn civitate utile est,ut metu continealur audacia (Κικ.Ροισκ.Αμ.
20) 'ώφέλιμον είναι νά ύπάρχωσιν έν τή πόλει πολλοί καζ.ήγοροιΤ

1 . (1) Βλ. ανωτέρω §. 217 ά. σελ. 238 δττοσημ.

ί
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ϊνα περιστέλληται διά τοϋ φόβου ι) θρασύτης. Omnibus botiis
expedit, salvam esse rempublicam (Κικ. Φιλιπ. 13, 8), πάσο
τοις άγαθοΐς συμφέρει, σώαν τήν πολιτείαν είναι. Qvos ferro tru-
cidari oportebat, eos nondum voce vulnero (Κικ. Κατά. 1,4),
ούδέ διά τής φωνής έτι πληγόνω τούτους, οϊτινες διά σιδήρου έ-
πρεπε νά φονευθώσι.

β'. Οταν όμως σημαίνηται, ότι ή τών άπαρεμφατικών τούτων προ-
τάσεων έννοια ή πράξις γίνεται ή υπάρχει αληθώς, τότε αύται εκφέ-
ρονται διά τοΰ qvod μεθ'όριστικής, έάν δέν ήναι αναγκαία κατά τόν
§.217 ή υποτακτική. EumeDi inter Macedones viventi mullum
detraxit, qvod alienac erat civitatis (Kop νηλ. έν βίω Εύμ. 1),
πολύ έβλαψε τόν Ξυμένη, ζωντα μεταξύ Μακεδόνων, ότι ήτο
αλλογενής. Non pigrilia facio, qvod ηοη mea manu scribo
(Κικ. Αττ. 16, 15), δέν,προέρχεται έκ ραθυμίας, ότι δέν γράφω
ίδιαχειρι. Τό δέ pigritia factum est, ut ad te non scriberem
σημαίνει, έκ ραθυμίας έγένετο, ωςτε νά μοί σοι γράψω, κατά τόν
§. 231. Ωςτε διά μέν τοϋ utile est Gajuin adesse κρίνει τις γενι-
κώς μόνον, οτι ή παρουσία τοϋ Γα'ίου είναι ωφέλιμος, δέν λέγει ομως
και δτι υπάρχει άληθώς παρών ο Γάϊος ή όχι. Διά δέ τοϋ ad mul-
tas res magnae utililati erit, qvod Gajus adesi,λέγει, δτι ό Γάϊος
ε^ναι παρών καί κρίνει συγχρόνως περί τών αποτελεσμάτων τής
παρουσίας του.

Σημ. ά. Πολλάκις τό qvod τοϋτο σημαίνει ότι, η, καθ' όσον ά-
φορα τοϋτο, ότι. Qvod autem me Agamemnonem semalari pu-
tas falleris (Kopv. έν βίω Επαμ. 5), ότι δέ νομίζεις (ή καθ' όσον
νομίζεις, ή καί άπλώς μόνον, νομίζων), ότι έγώ (ζηλώ ή) άμιλλώμαι
πρός τόν Αγαμέμνονα, άπατάσαι.

Σημ. β'. Η λατινική γλώσσα ουδέποτε αναλύει τό μετά τά δοξα
στικά καί αφηγηματικά ρήματα άπαρέμφατον ει'ς τό qvod μεθ' ορι-
στικής έγκλίσεως ή υποτακτικής, ώς ή ελληνική εις τό ώς ή οτι*
τοϋτο δέ κάμνουσιν ένίοτε μόνον οί Μ. Χ. συγγράφεις.

Σημ. γ'. Τά απρόσωπα oportet καί Iiecesse est συντάσσονται
και άνευ ut μεθ' υποτακτικής κατά τόν §. 231 σημ., όταν ομωςτό
ύποκείμενον μένη όλως αόριστον, μετ'άπαρεμφάτου μ-όνον. Ex malis
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eligere miaima oportet (Κικ. περί καθ. 3,1), έκ τών κακών π ρ έ-
πει νά έκλέγη τις τά ελάχιστα.

§. 254. Απόλυτο;, ήτοι μή έξαρτωμένη άπ' άλλου ρήματος άπα-
ρεμ.φατική πρότασις, άπανταται πολλάκις εις εκφράσει; θαυμασμού,
λύπης περί τίνος γινομένου ή δυνατού γενέσθαι ώς επί τό πολύ
μετά τοΰ ερωτηματικού καί άπο ρηματικού ne. Me miserum ! Te
ista virtuie, fide, probitate in tantas aerumnas propter me
incidisse! (Κικ. πρός τούς ΟU. 14, J), Οϊμοι τώ άθλίωΐ Σύ μέ
τοιαύτην άρετήν, πίστιν, άγαθότητα νά έμπέσης δι έμέ είς το-
σαύτας ταλαιπωρίας! Mene incepto desistere victara ? (Βιργ.
Αιν. Α. 37), εγώ ήττηθεΐσα νά παύσω (άποστω) του επιχειρήμα-
τος μου ; (1)

§. 255. ά. Ενίοτε άντί νά έκφέρωσιν άπροσώπως αφηγηματικά
καί δοζας-ικά καί τό Λ^6ίϋΓ(δοκέι),προςθέτοντες εις αυτά άπαρεμφα-
τικήν πρότασιν,έκφέρουσιν αυτά προσωπικώς, τρέποντες τήν τού άπα-
ρεμ,φάτου αίτιατικήν είς υποκείμενον τών ρημάτων τούτων κατ' όνο-
μ,αστικήν,ώςαύτως καί τούς λοιπούς τούτου προςδιορισρ.ούς,ότε τό ά-
παρέμφατον έχει τό αυτό υποκείμενον. Arislides unus omnium ju-
slissimus fuisse traditur(narratur,fertur,crediiur)· ο Αριστείδης
μόνος απάντων λέγεται δτι ήτο δικαιότατος' άντί τού Aristidem
unum omnium justissimum fuisse traditur. Regnante Tar-
qvinio superbo in Italiam Pythagoras venisse reperitur (Κικ.
πολιτ. 2, 15), βασιλεύοντος τού Ταρκυνίου, λέγεται δτι ήλθεν ό
Πυθαγόρας είς 7ταλίαν. Videris mihi satis bene altendere, δο-
κέ ΐς μοι, δτι ίκανώς προςέχεις. Visus sum mihi animos audito-
rum commovere, <ίο*ώ(έδοξα) δτι κινώ τάς τών ακροατών ψυχάς.

β'. Τών αφηγηματικών δμως καί δοξας-ικών εκφέρονται συνηθέστε-
ρον άπροσώπως οι σύνθετοι άπό τού παρακειμένου τής μετοχής χρό-

(4) Καί οί "Ελληνες μεταχειρίζονται έν τοιαύτη περιπτώσει άπορέμφατον.
Τούτον ύβριζειν ; άναπνεΐν δέ ; όν ει τις ία ζην, άγαπαν εδει (Δημ. 21,209).
Τό δέ μηδέ κυνην^ίκοΟεν ελθεΐν έμέ τόν κακοδαίμον' έχοντα (Άριστ. Νεφ.
268). "Ετι δέ καί είς διαταγάς καί εύχάς' Τούς θρακας άπιέναι, παρεΐναι δ'
είς Ινην (^Αρφ.Άχ. 472). 'Ερμή 'μπολαΐε, τήν γυναίκα τήν Ιμήν οΰτω μ' ά-
ποδόσθαι τήν^τ! έμαυτοϋ μητέρα (Άρ'.ψ. Άχ. 816).
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νοι, μεθ' ους έπεται ολόκληρος άπαρεμφατική πρότασις- Traditum
<;st, Homerum ccecum fuisse (Κικ. Τουσκ. 5, 39/ παρεδόθη ότι
ό "Ομηρος ήτο τυφλός. Ετι δέ καί τό μετοχικόν τούτων- έπίθετον
σχεδόν πάντοτε' Ubi tyrannus est, ibi dicendum est, plaiie nul-
lam esse rempublicam (Κικ. Πολ. 3, 31)' όπου είναι τύραννοςr
έχει πρέπει νά εϊπωμεν, ότι ουδεμία πόλίς ϋπάρχει[ι). Αλλά πλειωι
περί τούτων βλ. Α.Γ. §. 400, καί περί τίνων άλλων άπαρεμφκτικών
συντάξεων άπό §. 401 — 2.

§. 25G. Πολλάκ'ς επιφέρεται άπαρεμφατική πρότασις μή έξαρ-
τωμένη ά~ο ηγουμένου αφηγηματικού ή δοξαστικού ρήματος, άλ.λ'
έμμεσο)ς άπό έ'έρου ρήματος ή προτάσεως εις έτερον, διάφορον τού·
λέγοντος ή τοϋ συγγραφέως, πρόσωπον αποδιδομένης, έξ ής δυνα-
τόν είναι ν' άναπληρωθή τό ρήμα Λέγει, ή τι όμοιον, άφ' ού έζαοτα-
ται τότε ή άπαρεμφατική πρότασις· RegulllS in senalum venit,
mandata exposuit; sententiam ne diceret recusavit, qvamdiu
jurejurando hostium teneretur, non esse se senatorem (Κικ.
περί καθ. 3, 27). fΟ fΡηγύλος ηλθεν έις τήν Σύγκλητον, ανήγ-
γειλε τά έπιταγθεντα' ήρνήθη νά έκφραση γνώμη ν, (λέγων), ότι
εφ όσον έχωλύετο υπό τοΰ όρκου τών έχθρων, δέν είναι Γερου-
σιαστής. Regulus reddi captivos negavit esse utile ; iilos enim
adolescentes esse et bonos duces, se jara coofectum seneclute
(Κικ. περί καθ. 3, 27* έκ τοϋ negavit υπονοείται καταφατικόν
ρήμα dicens, άφ' ού ή άπαρεμφατική πρότασις)' :Ηρνήθη ό 'Ρηγύ-
λος, ότι είναι ώφέλιμον ν' άποδοθώσιν οί αιχμάλωτοι τών Καρ-
χηδονίων' φλέγων οτι), επειδή εκείνοι μέν είναι νέοι και καλοί
στρατηγοί, αύτός δέ καταβεβλημένος ήδη ύπό τοΰ γήρως (2).

(Ί) Οι "Ελληνες και προσωπικώς καί άπροσώπως εχφέρουσι τά τοιαύτα
μχτα. Φϋναι δ Κΰρος λέγεται και αδεται ετι καί νΰν ύπό τών βαρβάρων είδος
κάλλιστος (Ξ. Κ. Π. 1, 2, 4). Ώμολόγηται ό ιατρός σωμάτων ε?ναι άρχων
(Πλ. ΙΙολ 1, 342). 'Ομολογείται , τους άπό Διός εύγενεστάτους τών ημίθεων
εινσι (Ίσοκ. Εύαγ. 43], Λέγεται, Άλκιβιάδην, πριν εικοσιν έτών είναι, Περι-
κλέϊ τοιάδε διαλεχθήναι περί νόμων (3. Άπμ. 2, 40). "Ετι δέ καί τό δοκώ
(rideor) χρώνται προσωπικώς.

(2) Ώςαύτως καί παρ' "Ελλησιν Άγις τους πρέσβεις είς Λακεδαίμονα Ικέ-

λευσεν ίέναι* ού γάρ ιΤναι κύριος αύτός (3. 'Ελλ. 2, 12). Ό Άγις παρ$-

*
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Σημ. ά. Η χρήσις αυτη της άπαρεμφατικής συντάξεως καλείται
ιΜως πλάγιος Λόγος (oratio obIiqva),sv ώ ρ λέγων ή δ συγγραφεύς
αναφέρει ξένον λόγον κατ άπαρέμφατον έν αντιθέσει πρός τούς ιδίους
λόγους, ους εκφέρει έν όρθω λόγω (oratio directa) καθ'όριστικήν(Ι).

Σημ. β\ Ούτως ειςάγονται πολλάκις υπό τών συγγραφέων ξένοι
λόγοι, έκφερόμενοι διά πολλών έφεξής απαρεμφάτων, ών τδ πρώτον
•έξαρτα.ται ή αμέσως άπο αφηγηματικού καί δοξαστικού ρήματος ή
έμμέσως κατά τον ήδη ρηθέντα τρόπον. Οτε δ τοιούτος άπαρεμφα-
τικδς λόγος εξαρτατα άπο ρήματος παρωχημένου χρόνου, τότε
έκφέρεται καί ούτος εις τοιούτον χρόνον. Ενίοτε όμο>ς μεταβαίνει δ
πλάγιος λόγος καί εις ενεστώτα, όταν δ άφ' ού ούτος έξαρταται
χρόνος ηναι ιστορικός» ένεστώς. Οντος δέ τούτου τοιούτου, δ πλάγιος
λόγος έκφέρεται κατ' ένεστώτα ή παρωχημένον χρόνον. Παραδείγ-
μ,ατα* συνεχούς πλαγίου λόγου μετά τοιούτο^ν χρονικών εναλλαγών
όρα παρά Καίσαρι έν Γαλλ. Πολ. 1, 13, 14, 17, 18, 20, 31, 35,
36, 44, 46: Αιβ. 1, 50, 53. 2, 6 καί έξής.

Σημ.. γ'. Τό έν όρθω λόγφ κατά προστακτικήν, ή έπι προτροπής
καί απαγορεύσεως καθ'υποτακτικήν έκφερόμ,ενον, έν τώ πλαγίω λό-
γω έκφέρεται καθ' υποτακτικήν' αλλ 6 ένεστώς τού ορθού λόγου τρέ-
πεται τότε εις παρατατικόν έν τώ πλαγίω. Sin bello perseqvi per-
severaret.reminisceretur pristinae virtutis Helvetiorum. Qvare
ne committeret, ut is locus ex calamiiate populi Romani no-
meil capere (Καισ. Γ. Πολ.1, 13. Ούτω διηγείται έν πλαγίω λόγω
ο Καίσαρ τούς τών Ελβε τών λόγους" ούτοι ομ.ως είπον έν όρθω λόγω*
Si bello perseveras, reminiscitor pristinae virtutis Helvetio-

τεϊτο (τούς Λακεδαιμονίους) μή ζημιώσαι αύτόν. νΕργω γαρ άγαθώ ^υαεαθαι
τάς αιτίας στρατευαάμενος (Θουκ. 5, 63).

(4^ Οί "Ελληνες ξένον λόγον,έάν δέν ήναι άπλή διήγτ,σις, έκφέρουσι συνήθως
μέν έν όρθω λόγω διά τοΰ ώς ή ότι, παρεμβάλλοντες καί τδ £ήμα ειπεν, εφη,
είρετο κττ., σπανιώτερον δέ δι' άπαρεμφάτου έν πλαγίω λόγω. Κύρος άπεκρί-
νατο, ο τ ι ακούει, Άοροκόμην έπι τώ Ευφράτη ποταμω είναι, απέχοντα δώ-
δεκα σταθμούς. Προς τούιον ούν εφη βοόλεσθαι έλθεϊν* κάν μεν ·?ί ΙκεΤ, τήν
δίκην εφη χρήζειν έπιθεΐναι αύτω, άν δέ (οεύγτ^ ή μ εις έκεϊ πρός ταΰτα (3ου-

λευ^όμεθα (Ξ, Άν. 4, 3, 20).

20
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rum. Qvare nec coramiseris, ut κλπ.)' Έάν έμμένΐ] εις tvr
έζαχολούθησιν τοΰ πολέμου, ας ένθυμηθή τήν άρχαίαν τών Ελ-
βετών άνδρείαν. Α ιό ας μή συντελέση συνάπτων μάχην, νά ονο-
μαστή ό τόπος αύτός άπό τής συμφοράς τών 'Ρωμαίων. Ενίοτε
όμως τηρείται καί έν τω πλαγίω λόγοι δ ένεστώς, δ άπό ιστορικού
ένεστώτος εξαρτώμενος. Βλ. Α. Γ. §. 404.

§. 257. Αί έν όρθώ λόγω καθ' όριστικήν καί ά ή γ' πρόσωπον
έκφερόμεναι ερωτήσεις,έν πλαγίω λόγω τρέπονται είς άπαρεμφατικήν
σύνταξιν, καθ' ύποτακτικήν δέ εκφέρονται μόνον αί του β' προσώπου
έν τω όρθώ λόγω' άλλά τότε ο τού ορθού λόγου ένεστώς ή παρακεί-
μενος τρέπεται είς παρατατικόν καί ύπερσυντελικόν έν τω πλαγίω' έ-
νίοτε όμως τηρείται αμετάβλητος ό ένεστώς ν,αΐ ενταύθα κατά τόν
ήγούμενον §. Qvid se viverej qvid in parte civiura censeTi, si,
qvod duorum homimmi virtuie partum sit, id obtinere uni-
yersi non possinl? (Αιβ.7,18. Εν όρθώ λόγω· qvid vivimus, qvid
in parle civium censemur?)' διατϊ νά ζώσι,διατί νά καταλέγωνται
έν τή τάζει τών πολιτών, έάν, δ,τι διά τής άρετής δύο άνδρών
χατωρθώθη, δέν δύνανται σύμπαντες νά τηρήσωσιν αύτό ; Si ve-
teris conlumeliae oblivisci vel/et, num eiiara recentium in-
juriarum memoriam deponere posse? (Καισ. Γ. Πολ. I. 14.
έν όρθώ λόγω· si volo—num - possum κλπ.)· έάν ήθελε νά λη-
σμονήσω τήν παλαιάν ϋβριν, μήπως ήδύνατο ν αποβάλη τήν μνή-
μην χαι τών προσφάτων αδικιών; Qvid de praeda faciendum
censerenl ? (Αιβ. 5, 20. Εν όρθώ λόγω ceasetis)' τί περί της λείας
ένόμιζον πρέπον νά γείνη ;

Ερωτήσεις καθ' ύποτακτικήν έν όρθώ λόγω έκφερόμεναι (§. 2 1 4),
τηρούσι καί έν τω πλαγίω τήν αύτήν έγκλισιν, μεταβάλλουσι δέ συ- >!
νήθως μόνον τόν χρόνον' Qvis sibi lioc persvaderet ? (Καισ.Γ.Πολ.
5, 29. Εν όρθώ λόγφ· qvis sibi lioc persvadeal?) τίςήθελεπεισθή
εις τοϋτο ; Cur fortunam periclitaretur ? (ό αύτός Εμ. Πολ. 1,
72. Εν όρθώ λόγφ' cur fortunam pericliter?), διατί ν άποπειραθή
τής τύχης;

Περί τών χρόνων τής Απαρεμφάτου.

258. Η απαρέμφατος έχει μόνον τους τρεις αρχικούς λεγομε-
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νους χρόνους, οΐτινες διακρίνονται κατά τήν ση μα σία ν άπ' άλλήλων
ώς καί έν τή οριστική" Dico eum venire, λέγω δτι έρχεται, ve-
nisse, δτι ήλθεν, venlurum esse, δτι θέλει έλθει■ ώςαύτως καί έν
τή παθητική φωνή. Τό δέ έν τοις συνθέτοις χρόνοις esse παραλεί3-
πεται πολλάκις.

Σηιχ. 0 παρακείμενος εχει ού μόνον τήν τοϋ έλλήνικοϋ παρακει-
μένου καί αορίστου σημασίαν, άλλ' ένίοτε καί τήν τοϋ τετελεσμένου
μέλλοντος. Poteras dixisse (όρατ. Ποιητ. στιχ. 328), ήδύνασο νά
είπής. Bellum ante faiemen perfecisse possumus (Αιβ. 37, 19.
μικρόν διάφορον τόϋ perficere poterimus), δυνάμεθα νά εχωμεν
τετελεσμένον τόν πόλεμον προ τον χειμώνος. Εν ταύτη τή σημασία,
έ'πεται ένίοτε μετά τάς φράσεις satis est, satis habeo, contenlus
sum καί μετά τά απρόσωπα poenitebit, pudebit, juvabit, melius
erit, παρακείμενος, δπου καί ό ένεστώς ήθελεν έχει καλώς" Proinde
qviesse erit rnelius (Αιβ. 3, 48), κάλλιον έ'σται ήσυχάζειν.

259. ά. Τήν ελλειψιν τοϋ παρατατικοϋ άναπληροΐ ό παρακείμε-
νος, οταν ή κυρία πρότασις, άφ' ής τό απαρέμφατο ν εξαρτάται,
έχτι ενεστώτα ή μέλλοντα. Narrant illum, qvoties filium conspe -
xisset, ingemuisse (έν τη οριστική ingemiscebat, qvoties filiuni
conspexerat)' διηγούνται δτι έκεινος έστέναζεν, οσάκις ήθελεν ι-
δεί τόν ν ιόν του. Καί έν τή παθητική φωνή ό παρακείμενος τής ά-
παρεμ.φάτου μ.ετά τοϋ fuisse επέχει τόπον παρατατικού, σημαίνον-
τος τό συνεχές τής πράξεο^ς ή διαρκούσαν κατάστασιν, ώς καί έν τη
οριστική μ.ετά τοϋ fui ή eram (βλ. §.204). Dico Luculli adventu
maximas Mithridatis copias otnnibus rebus ornatas atqve in-
structas fuisse (Κικ. υπέρ τοϋ Μαν. νόμ. 8. Εν τή οριστική" copiae
ornatae atqve instructae erant)* λέγω, δτι κατά τήν έ'λενσιν τοϋ
Λουκούλλου αί τοϋ Μιθρίδάτου μέγισται στρατιωτικαι δυνάμεις
ήσαν κεκοσμημέναι και παρεσχευασμέναι μέ πάντα τά άναγχαΐα.
Αίά. τοϋ αύτοϋ τρόπου σημαίνεται ένίοτε καί ή τοϋ παθητικού υπερ-
συντελικοϋ έννοια. Nego litteras jam tum scriptas fuisse· άρνον-
μαι, δτι τότε ήδη ήτο γεγραμμένη ή επιστολή.

β . Εν άπαρεμ,φατική προτάσει, άπό παρωχημένου χρόνου ή ιστορι-
κού ένεστώτος έξαρτωμένη, τίθεται ό άπαρεμφατικός ένεστώς, πα-

20*
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ρακείμενος καί μέλλων* έξ ών δ μέν ένεστώς σημαίνει τδ έν τω παρω-
χημένα) τής κυρίας προτάσεως χρόνω διαρκούν, δ δέ παρακείμενος το
τετελεσμένον ήδη, καί δ μέλλων τδ τότε μέλλον, άνθ' ών έν οριστι-
κή έγκλίσει ήθελε τεθή ο παρατατικός, 6 υπερσυντελικός καί δ μέλ-
λων. Dicebat, dixit, dixeTat se timere (παρατατ. δτι έρροβεϊτο),
se timuisse, deceptum esse (ύπερσυντελικός* δτι είχε φοόηθή, ά-
πατηθή), se venturum esse, deceplum iri (μέλλων* δτι ήθελεν
έλθει, άπατη θ ή).

Σημ. Μετά τό έν τή κυρία προτάσει merami, όπερ έχει σημα-
σίαν ένεστώτος (βλ. §. 62\ επεται έν τή άπ' αύτης έξαρτωμένη ά-
παρεμφατική ένεστώς· Memim Calonem anno ante, qvam est
mortuus, mecum et cum Scipione disserere (Κικ. Λαιλ. 3)' έν-
θνμοϋμαιδτι ό Κάτων,εν έτος πριν άποθάνη,ό ιελέχθη μετ έ μου και
τοΰ Σκηπίωνος. Ενίοτε δέ καί παρακείμ.ενος* Meministis me ita
initio distribuisse causam (Κικ. Ρωσ. Αμ. 42)' ένθυμεΐσθε δτι
όντως έν αρχή διήρεσα τήν νπόθεσιν. Πρβ. Α. Γ. §. 408 σημ. β'.

260. Αντί τοΰ ένεργητικοΰ καί παθητικού άπαρεμφατικοΰ μέλ-
λοντος ευρηται πολλάκις περιγραφή αύτοΰ διά τοΰ fore (καί ένίοτε
διά τοΰ futurum esse), ul(amem ή amer)· οίον, clamabant bomi-
nes, fore, ut ipsi sese dii immortates uiciscereulur (Κικ.Βερρ.4.
40.)' έψώναζον οί άνθρωποι, δτι αντοί οί άθάνατοι θεοί θέλονσιν
έκδικηθή έαντούς' καί μάλις-α τών ρημάτων,τών μ.ή έχόντων σουπΐνον
καί μέλλοντα μετοχής. Video te velle in ccelura migrare. Spero
fore, ut contingat id nobis (Κικ.Τουσκ.1,34)' Βλέπω,δτι θέλεις ν
άπέλθης είς οϋρανόν. 'Ελπίζω, δτι θέλει συμδή τοντο ήμΐν.

Σημ. Τό fore μετά παρακειμένου μετοχής παθητικών καί άποθε-
τικών ρημάτων εχει σημασίαν τετελεσμένου μ.έλλοντος* Carthagi-
nienses debellatum mox fore rebantur (Αιβ. 23, 13) οί Καρ-
χηδόνιοι ένόμιζον, δτι μετ ολίγον θέλει είσθαι τετελεσμένος ό
πόλεμος. IIoc dico, me satis adeptum fore (Κικ. υπέρ Σύλ. 9.),
Τοϋτο λέγω, δτι ίκανόν θέλω εχει κατορθώσει.
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ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ AEKATON.

ΠΕΡΙ ΣΟΥΠΙΝΟΥ, ΓΕΡΟΥΝΔΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΠΙΘΕΤΟΥ.

§. 261. Τό πρώτον ή ένεργητικόν σουπΐνον συντάσσεται μετά
ρημάτων κινήσεως σημαντικών, καί σημαίνει τόν σκοπόν τής κινή-
σεως. Fabius Pictor Delphos ad oraculum missus est sciscita-
ium, qvibus precibus deos possent placare (Αιβ.22,57)* <j Φά-
6ιος Πίκτωρ εστάλη είς Λελφούς πρός τό μαντεΐον,ϊναέρωτήσηδιά
τίνων δεήσεων ήδύναντο νά έζιλεώσωσι τους θεούς. Lacedffimonii
senem sessum receperunt (Κ,ικ. Κατ. Πρεσβ. 18), oi Λακεδαιμό-
νιοι εδέχθη σαν τόν γέροντα ϊνα καθήση παρ3 αύτοϊς.

Σημ.. ά. Τήν έννοιαν τοΰ σου—ίνου τούτου έκφέρουσι συνηθέστερον
διά τελικής προτάσεως μέ τό llt καί υποτακτικής (§.21 δ), ή διά τής
ad μετά μετοχικού επιθέτου (ad ludos spectandos, ϊνα θεώρηση
τους αγώνας)* ένίοτε δέ καί διά τοϋ ενεργητικού μέλλοντος τής με-
τ-οχής(5ρ6εΐ3ίΐΐΓΐΐ3,^£ωρησω>·),ή διά τοϋθ3ΐΐ53 μετά γενικής γερουν-
δίου (spectandi causa, τοϋ θεωρήσαι ε'νεκα). Οί δέ ποιηται μετα-
χειρίζονται ένίοτε κατά μίμησιν τών Ελλήνων άπαρέμφατον άντί
σουπίνου. Proteus pecus egit altos visere montes (όρατ. 'ίΐδ. 1,
1,1),όΠρωτενς ώδήγησε τό ποίμνιόν τον ϊνα ίδή τά υψηλά όρη{\).

Σημ. β'. Λέγουσι πρός τούτοις' Dare alicni aliqvam nuptum,
είς γάμον διδόναι, υπανδρεύειν τινά. Τά δέ eo llltuin, eo perdi-
tum, σημαίνουσιν ό,τι καί τά perdo, ulciscor.

§. 262. Τό δεύτερον ή παθητικόν σουπΐνον συντάσσεται μετά
επιθέτων, προςδιορίζον τήν έννοιαν αυτών, ώς τό παθητικόν καί έ-
νεργητικόν ένίοτε άπαρέμφατον παρ' Ελλησι μετά επιθέτων συντασ-
σόμ,ενον. Honestum, turpe factu, καλόν, αίσχρόν πραχθήναι.
Qvid est tam jueundum cognitu alqve auditu qvarn sapienti-
bus sententiis gravibusqve verbis ornata oratio ? (Κικ. περί
ρητ. 1, 8), τί είναι τοσούτον τερπνόν γνωσθήναι ή άκουσθήναι, ό-

(1) Ξενοφών τό ήμισυ τοΰ στρατεύματος κατέλιπε φυλάττειν τό στρατόπεδον
(Ξ. Άν. ο, 4). Οί Αθηναίοι δέκα τών νεών προύπεμψαν εις τόν μέγαν λι-
μένα τιλεΰσαί τε καί κατασκέψασθαι (=πλευσομένας καί κατασκεψομένας); η τι
ναυτικών Ιστι καθειλκυσμένων (Θουκ. 6? 50).
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σον Λόγος κεχοσμημένος μέ σοφάς γνώμας χαί σεμνά ς λέζεις ; Μί-
rabile visu, dictu κττ. θαυμαστόν ίδειν, ειπείν (I).

Σημ. ά. Επίθετά τινα καί μάλιστα τά ουδέτερα facile, difiicile
καί proclive συντάσσονται μετά σουπίνου, άνθ ου άλλως ήθελε τεθή
ένεργητικόν άπαρέμφατον ώς ύποκείμενον αύτών. DlfGciledictu est,
qvantopere conciliet homines comitas affabilitasqye sermo-
nis (=dicere. Κικ. περί καθ. 2, 15), δΰσχοΛον είναι νά είπή τις
πόσον συνδέει τους άνθρωπου ς ή φιλοφροσυνη χαί εύπροσηγορ ία.
Ούτω συντάσσονται καί τά fas, δσιον, nefas, άνόσιον. Nefas esl
dictu, miseram fuisse Fabii Maximi senectutem (Κικ. Κατ.
Πρεσβ. 5), άνόσιον είναι νά εϊπωμεν, οτι τοϋ Φαβίου Μαζί/ιον
τό γήρας ήζο άθλων.

Σημ. β'. Σπανίους έ'πεται σουπΐνον μετά τά έπίθετα digmis χαί
indignus. Nibil dictu dignum, αντί liihil dignum, qvod dica-
tur (Αιβ. 9, 43), ουδέν άζιον ειπείν.

Σημ. γ'. Τήν εννοιαν τού σουπίνου τούτου δηλούσι πολλάκις διά
τής προθέσεως ad μετά γερουνδίου καί μάλιστα μετά τά έπίθετα
facilis, difficilis, jucundus. Res facilis ad intelligendum, πράγ-
μα ινκολον προς τό έννοηθήναι. Πο&. Α. Γ. §. 412.

§. 263. Τό γερούνδιον επέχει τόπον ονοματικού ενεργητικού άπα-
ρεμφατικού ένεστώτος έν τα"ϊς πλαγίαις πτώσεσι* διότι ή λατινική
γλώσσα μή -έχουσα άρθρον σημαίνει τάς μέν πλαγίας πτώσεις τούτου
διά τού γερουνδίου, τήν δέ όνομαστικήν διά του άπαρεμ.φατικού ένε-
στώτος τοϋ ρήματος. Οταν όμως τό γερούνδιον ήναι ρήματος ενεργη-
τικού, καί ώς τοιοϋτο 'έπρεπε νά συνταχθή μετά αιτιατικής, μεταχει-
ρίζονται άντ' αυτού τό μετοχικόν έπίθετον, τήν δέ αίτιατικήν εκείνου
τρέπουσιν είς τήν αύτήν τοϋ έπιθέτου τούτου πτώσιν, ήν απαιτεί ή

(1) Τό σουπΐνον τοΰτο είναι κυρίως αφαιρετική πτώσις ^ηματικου ονόμα-
τος τής δ' κλίσεως, τό κατά τι σημαίνουσα (δρα §. 142). Οί "Ελληνες μετα-
χειρίζονται άντ' αύτου μετά επιθέτων άπαρέμφατον. Λόγοι έμοί μέν αναγ-
καιότατοι προειπείν, δμιν δε χρησιμώτατοι άκοΰσαι (Δημ. 21, 24). Λόγος 8ο-
νατδς κατανοήσαι (Πλ. Φαί δ, 9Q). Κυνες άμο ρψοι καί αίσχραι όρ«σ0αι (S.
Κυνηγ. 3, 3)
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συντακτική αυτών λέξις Διό άντί νά εΐπωσι consilium capiendi ur-
bem,ro σχέδιον τοϋ χυριεϋσαι τήν πόΛυν, καί perseqvendohostes,
διά τοϋ χαταδιώχειν τούς έχθρούς,λίγους'. consilium urbis capien-
dae, perseqvendis hostibus. ήςαύτως προτιμώσι πάντοτε άντί τής
αιτιατικής καί ενίοτε άντί τής αφαιρετικής τοϋ γερουνδίου ενεργητι-
κών ρημάτων μετά προθέσεων συνημμένων τάς αύτάς τοϋ μετοχικού
έπιθέτου πτώσεις. Οθεν άντί νά είπωσιν ad placandum deos, πρός
τό έξιΛεώσαι τούς θεούς, καί in laudando victorem, έν τω έ-
παινεΐν τόν νιχητήν, λέγουσιν ad placandos deos, in victore lau-
dando. Ετι δέ καί ή δοτική τοϋ γερουνδίου μετ' αιτιατικής είναι
σχεδόν άχρηστος.

Σημ. Είς τάς λοιπάς δέ περιπτώσεις, οπου πρέπει νά τεθή γενική
ή αφαιρετική άνευ προθέσεως, είναι αδιάφορος ή εκλογή τοϋ γερουν-
δίου μετά αιτιατικής ή τοϋ μ-ετοχικοϋ έπιθέτου. Οθεν τινές μεν με-
ταχειρίζονται έν ταΐς περιπτώσεσι ταύταις συχνότερον τό γερούνδιον
ή τό μετοχικόν έπίθετον, δ δέ Κικέρων καί Καίσαρ τό έπίθετον τοϋτο.
Οπου όμως τό αντικείμενο ν είναι ουδέτερον έπίθετον ή άντωνυμία,
προτιμάται συνήθως τό γερούνδιον' ό'θεν λέγουσι studium aliqvid
agendi, σπονδή πρός τό πράί,αί τι. falsum ίαίβΏ(1ο,διά τοϋ Λέγειν
ψεύδος' έκτος όπου τό έπίθετον έχει καθ ολική ν εννοιαν* ώς StU-
dium veri inveniendi, ή σπονδή πρός τό άνενρίσχειν τήν άΛν-
θειαν. Πρβ. Δ. Γ. §. 4J3.

§. 264. Κατά ταϋτα λοιπόν ή μεν γενιχή τοϋ γερουνδίου μόνον
χαϊ ή τοϋ μετοχιχοϋ έπιθέτου τών ένεργητικών ρημάτων μετά τοϋ
αντικειμένου του επεται ώς γενική Αντικειμένου ρ.ετά τά έν 106
ουσιαστικά καί έπίθετα, καί ώς γενική διοριστική μετά τά έν §. 109
ουσιαστικά. Cum spe vincendi abjecisti etiam pugnandi cupidi-
tatem (Κικ. πρός τούς Οικ. 4, 7\ μετά τής έΛπίδος τοϋ νιχάν ά-
πέβαΛες και τήν έπιθνμίαν τοϋ μάχεσθαι. Potestas mihi data
est augendae dignitatis tuae (αυτόθι 10, 13), μοϊ εδόθη έζον-
σία τον ανζήσαι τό σον άξίωμα. Peritus nandi, έμπειρος τοϋ χο-
Λυμθάν. Neuter sui protegeudi corporis memor erat (Αιβ.2,6),
ουδέτερος ένεθνμεΐτο νά χαΛνψη τό σώμάτου- Μετά τοϋ μετοχικού
ςπιθέτου τίθεται πάντοτε άντί τής αιτιατικής se ή γενική τοϋ ούδί-
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τέρου Slli, κατά τά εν §. 11S ρηθέντα, έπι ενικού καί πληθυντικού
αριθμού αδιαφορώ;· Principes civitatis non tam sui conservandi
qvam tuorum consiliorum reprimendorum causa Rorna pro-
fugerunt (Κικ. Κατ. 1, 3)" οί τής πόλεως πρώτοι άπήλθον εκ
'Ρώμης όχι τοσούτον ι'να σώσωσιν έαντούς, ο σον ΐνα περιστείλω-
σι τά σόι σχέδια.

Σημ. Ουσιαστικά άλλως μετά γενικής συντασσόμ,ενα, δταν εύρί-
σκωνται μετά τού est, δέχονται απαρέμφατον συνηθέστερον. Tem-
pus est abire, είναι καιρός του άπέρχεσθαι. Consilium est ( =
decrevi) exitum exspectare, ή έμή γνώμη είναι νά περφείνω τό
τέλος. Ωςαύτως και τό cotisilium capio συττάσσεται συνήθως μετ'
απαρεμφάτου. Galli consilium ceperunt ex oppido profugere
(Καισ. Γ. Π. 6, 26), οί Γάλλοι άπεφάσισαν νά φνγωσιν έκ τής
πόλεως. Ετερά τινα βλ. έν τή Δ. Γ. §. 417 μετά τών σημ..

§. 265. Αοτική γερουνδίου η μετοχικού έπιθέτου τών ενεργη-
τικών ρημάτων (§. 263) συντάσσονται φράσεις και ρήματα, άτινα
δέχονται τό δεύτερον άντικείμενον κατά δοτικήν (ώς τά operam
dare alicui, diem dicere, locum capere) και έπίθετα, σημαίνον-
τα πρόςφορον, κατάλληλον πρός τι. Consul placandis dis dat o-
peraoi (Αιβ. 22, 2), ο ύπατος ασχολείται πρός έζιλέωσιν τών
θεών. Genus armorum aptum tegendis corpovibus (Αιβ. 32,
10), κατάλληλον είδος όπλων είς τό καλυπτειν τά σώματα. Αλλά
μετά τοιαύτα έπίθετα έ'πεται συνηθέστερον ή πρόθεσις ad μετά αι-
τιατικής γερουνδίου. Σκοπόν ή προορισμ.όν σημαίνει ή δοτική τοΰ
γερουνδίου ή μετοχικού επιθέτου μ,ετά ονομάτων λειτουργίας ή αρ-
χής σημαντικών, και μάλιστα μετά τών συνθέτων έκ τοΰ vir. Cura-
tor muris reficiendis, έπιμελητής τής τών τειχών έπισκευής. Βλέ-
πε καί τινας άλλας συντάξεις έν τή Α. Γ. §. 415' μ,ετά τών σημ.

§. 266. Αιτιατική γερουνδίου ή μετοχικού έπιθέτου,μετά ουσια-
στικού συνηρ,μένου, ευρηται μόνον μετά προθέσεων και μάλιστα μ,ε-
τά τής ad και σπανιώτερον μετά τής inter, έν ώ, καί ob. Breve
tempus ceiatis satis longum est ad bene bonesteqve yivendum
(Κικ. Κατ. Πρεσβ. 19), βραχύς χρόνος βίου είναι αρκετά μακρός
πρός τό καλώς καί εναρέτως ζήν. Cicero ioter agendum nun-
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qvam est destitutus scientia juris (Κυντιλ. 12, 3,10), ουδέποτε
ό Κικέρων έν ζω πράζζειν τά πολιτικά άπεμακρύνθη τής τοϋ δι-
καίου επιστήμης. Flagitiosum est ob rem judicaodam pecuniam
accipere (Κικ. Βερρ. 2, 32), αίσχρόν ζό ε'νεκα δίκης λαμβάνειν
χρήματα.

§. 267. Άφαιρεζική γερουνδίου ή μετοχικού έπιθετου ευρηται
ή καθ' έαυτήν, μέσον ό'ργανον καί τρόπον σημαίνουσα, ή μετά τών
προθέσεων in, ab, de, ex. Oranis loqvendi elegantia augetur
legendis oratoribus et poetis (Κικ. περί Ρητ. 3, 10), άπασα ή
ζοϋ Λόγου χάρις αυξάνει διά ζής αναγνώσεως τών ρητόρων και
ποιηζών. In voluptate spernenda virlus vel maxime cernitur
(Κικ. ;Νόα. J, 19), έν ζΐ\ καταφρονήσει τών ήδονών καθοράται μά-
λιστα ή αρετή. Sumina voluptas ex discendo capilur (ό αύτός
περί Τελ. 5, 18), μεγίσζην ήδονήν αίσθανόμεθα έκ ζοϋ μανθάνειν'
L. Cornelius, complexus Appium, ηοη, cui simulabat, consu-
lendo, diremit certamen (Αιβ. 3, 41)· ό Λεύκιος Κορνήλιος, έ-
ναγκαλισθεις τόν ''Αππιον, έπαυσε τόν αγώνα, μή μεριμνών περί
ού έδείκνυεν όζι μέριμνα. Βλ. Δ, Γ. §. 416 μ,ετά τών σημ.

Σημ. Οι Λατίνοι ποιηται κατά μιμησ'ιν τών Ελλήνων συνάπτου-
σιν ενίοτε άπαρέμφατον μετά ουσιαστικών καί τοϋ est, μετά επι-
θέτων καί ένίοτε μ,ετά ρημάτων, άνθ' ου έν τώ πεζώ λόγω τίθεται
τό γερούνδιον κατά γενικήν ή ετέραν πτώσιν μ,ετά τών προθέσεων
ad καί in. Ορα τά παραδείγματα έν τή Δ. Γ. §. 419.

§. 268. Τό έκ μεταβατικώv~pημ,άτω,νμετοχικόν έπίθετον άντιστοι-
χεΐ τόϊς εις τέος έπιθέτοις τής ελληνικής κατά τε τήν σημασίαν καί
τήν συνταξιν" επειδή δηλοΐ τό πρέπον, δέον καί όφειλόμενον γενέ-
σθαι, τό δέ υποκείμ,ενόν του δέχεται κατά δοτικήν (1). Ager colen-
dus, llt fruges ferat, ό αγρός πρέπει νά καλλιεργήται, ϊνα φέρη
καρπούς. Tria videuda sunt oratori, qvid dicat et qvo qvid-
qve loco et qvomodo (Κικ. ρητ. 14), είς τρία οφείλει ν άποβλέ-
πη ό. ρήτωρ, τί θέλει ειπεί που εκαστον καί πότε. Video rem
omittendam sse, βλέπω ότι πρέπει νά παραλείψω τό πράγμα.

(1) "Ορα Άσωπ. μικ. συντ. Τμ. Α'. Κεφ. JH'. §. 25.

Ί
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§. 269. Αρ.εταβάτων ρημάτων, ών τό έπίθετον τούτο είναι άλ-
λως άχρηστον, απαντάται αύτό ένίοτε κατ' ούδέτερον μόνον γένος
μετά τοΰ cst, ώς άπρόσωπος εκφρασις (οίαι είναι και αί τριτοπρό-
σωποι τών αυτών ρημάτων, veoitur, ventum est κτλ. βλ. §. 98),
σημαίνουσα άπλώς ότι πρέπει νά έκτελεσθή τό περί ού λόγος· Pro-
ficiscendum mihi erat illo ipso die, ώφειλον ν άπέλθω κατ
αυτήν έκείνην. τήν ήμέραν. Utendum erit viribus, πρέπει νά γεί-
νΐ] χρήσις τών δυνάμεων. Obliviscendum tibi injuriarum esse
censeo, νομίζω δτι πρέπει νά λησμόνησες τάς. αδικίας (1).

Σημ. ά. Οί αρχαιότεροι σ^ημ.ατίζουσιν ένίοτε και άπό μετα-
βατικών ρημάτων τοιαύτας άπροσώπους φράσεις, προςθέτοντες και
αίτιατικήν αντικειμένου. Mihi hac. nocte agUandum est vigilias
(Πλαυτ. Tpiv. 4, 2, 27), άντί mihi liac nocte agitandae sunt vi-
giliae, τήν νύκτα ταντην πρέπει νά φυλάξω φυλακήν.

Σημ. β\ Οταν τό ρήμα συντάσσηται μετά δοτικής,τότε συμπίπτουσι
δύο δοτικαι μία τού υποκειμένου καί ετέρα τού αντικειμένου. Ιΐρός
αποφυγήν συγχύσεως ομως άποφεύγουσιν οσον οίόν τε τήν σύμπτω-
σιν ταύτην, τρέποτες άλλως τόν λόγον.

§. 270. Τό αύτό έπίθετον προςτιθέμενον εί'ς τά ρήματα άο,δίδω,
mando, trando, παραδίδω, impono, επιβάλλω, relinqvo, παρα-
λείπω, propono, προτείνω, και λοιπά τοιαύτα, σημ,αίνει τόν σκοπόν
πρός 8ν δίδεται τι. Anligonus Euraenem oiortuum propinqvis
sepeliendum tradidit (Κορν.Ευμ. 13/ ό * Αντίγονος παμέδωκεν είς
τούς συγγενείς τόν Ξυμένη νεκρόν, ϊνα ένταφιάσωσιν. Ούτω καί
τό μετά τού curo, επιμελούμαι. CiEsar pontem in Arari facien-
dum curat (Καισ. Γ. Πολ. 1, 13), ό Καίσαρ επιμελείται νά κα-

(1) Ού μόνον άπο άμεταβάτων, άλλά καί άπό μεταβατικών βημάτων σχη-
ματίζουσιν οί "Ελληνες τοιαύτας άπροσώπους φράσεις μέ το έπίθετον τούτο
κατ' ούδέτερον γένος έκφερόμενον. Ίτέον έσχίν. Ίτητέα έστίν. — Έπιχειρητέον
τω εργω. Έπιμελητέον τών βοσκημάτων. Άσκητέον τήν σοφίαν. Τούς παΐδας
είς τον πόλεμον άκτέον καί γευστέον αίματος (Πλ. Πολ. 537). Πρβ. Άσωπ.,
Κεφ. ΙΗ\ §. 26.
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τασκευασθή γέφυρα επί τού Αραρος. Βλ. καί τινας άλλας συντά-
ξεις τούτου εν τή Α.- Γ. §. 422 μετά τών σημ (1).

ΚΚΦΑΛΑΙΟΤί E1SAEKATON.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΙΙΣ.

§. 271. ΐί λατινική γλώσσα έχει τρεις μόνον μετοχάς. Επειδή έν
ρ.έν τή ενεργητική φωνή έχει ενεστώτα και .μέλλοντα, έν δέ τή παθη-
τική μόνον παρακείμενον. Αλλά καί τάς ολίγας ταύτας δέν με-
ταχειρίζεται τοσούτον συχνά, όσον ή Ελληνική τάς ιδίας, διότι, σα-
φήνειαν θηρεύουσα, εκφράζει τήν εννοιαν αύτών δι' αναφορικών προ-
τάσεων ή δι' άλλων περιφράσεων. Πολλάκις όμως είναι έν χρήσει
καί αι μ,ετοχαί αύται, σημαίνουσα'., ώ ς και αί ΙλληνικαΙ, χρόνον,
τρόπον καί άλλους προςδιορισμούς τής κυρίας προτάσεως, οίον, αι-
τίαν, αφορμή ν, έναντίωσιν, ύπόθεσιν, σκοπόν. Omne malum nascens
facile opprimitur ; inveteratum fit plprumqve robuslius (Κικ.
Φιλιπ. δ, 11)· παν κακόν γεννώμενον μέν ευκόλως περιστέλλεται,
παλαιωθέν δέ γίνεται ώς επί τό πλείστον ίσχνρότερον. Miserum
est nihil proiicientem angi (Κικ. περί φύσ. θ. 3, 6), δ ε ενόν είναι
rcl θλίβηταί τις μηδέν προκύπτων. Dionysius tyrannus cultros
metuens (αίτίαν) tonsorios candenti carbone sibi adurebat ca-
pillum (0 αύτ. περί καθ. 2, 7)' Αιοννσιος ό τύραννος, φοβούμενος
τά τών κουρέων μαχαίρια, κατ έκαιε τήν κόμην του με διάπυρον
άνθρακα, Risus saepe ita repente erumpit, ut eum cupientes
(καίτοι) tenere neqveamus (0 αύτ. περί Ρητ.2,58), όγέλως πολ-
λάκις όντως αίφνης έγείρεται, ώστε καί άν θέλω μεν, δέν δυνάμεθα

(4) 01 "Ελληνες έπιφέρουτι μετά τοιαύτα βήματα άπαρέμφατον μέλλοντα
μετοχής. Βοιωτοί τούς Ιππέας παρείχοντο τοις Πελοποννησίοις |υστρατευειν
[Θουκ. 2, 42) ξυστρατεύσοντας. Παρέχω έμαυτον τέμνειν καί καίει* (Πλ.
.Γοργ. 480). Εί βουλοίμεΟά τω Ιπιτρέψαι παϊδας παιδεΰσαι, αρ' άξιότϊΐσχΟν είς
·ς«ΰτα ήγηυαίμεθ' 8ν τόν άχρατή (Ξ. Άπμ. 1, 5, 2).
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όμως νά χαθέζωμτν αν ν όν. Dionysius tyrannus Syracusis ex-
pulsus Corinthi pueros docebat (6 αύτός Τουσκ. 3, 12), Διονύ-
σιος ό τύραννος, αγοϋ έζεό.Ιήθη τών Συρακουσών, έδίδασκεν έν
Κορίνθω παίδας. Βλ. Δ. Γ. §. 424 (I).

Σημ. ά. Εκ δύο πράξεων συγχρόνως γινομένων, ή μέν εκφέρεται
ένίοτε μετοχικώς ή δε ε?ς ορθόν ρήμα. Caesar celeriter aggressus
Pompejanos ex vallo deturbavit (Καισ. Εμφ. Πολ. 3, 57), ό
Καίσαρ προςβα.Ιών ταχέως τούς τού Πομπηίου, έζεδαλεν έκ τοΰ
χαρακώματος αυτούς.

Σημ. β'. Προς σαφέστερων δήλωσιν τής σημασίας τής μετοχής
προςτίθενται πολλάκις (ουχί όμως παρά Κικέοωνι) εις αυτήν τά μό-
ρια qvamqvam/ivamvis^vasi^anqvam^elut., non anie (prius)
qvam, δι' ών δηλοΰται άντίθεσις, σύγκρισις και χρονικός διορισμός.
Ca;sarem milites, qvamvis recusanlem, ultro in Africam sunt
secuti (Συετ. Ιουλ. 70), τό>· Καίσαρα, καίτοι μή θέ.Ιοντα, ήκο-
λονθησαν οί στρατιώται αύτόκ.Ιητοι είς τήν 'Αφρικήν (2).

§. 272. Ο ενεργητικός ένεστώς και ο παθητικός παρακείμενος της
μετοχής έχει πολλάκις άπλοϋ έπιθέτου σημασίαν' ώς carbo ardens,
διάπυρος άνθραξ. Ordo est reeta qvaedam collocatio, prioribus
seqventia annectens (Κυντ. 7, 1, 1), τάξις είναι ορθή τις σύν-
θεσις, τύΐς προτέροις τά επόμενα συνδέουσα. Οθεν αI τοιαϋται με-
τοχαί δέχονται και βαθμούς παραθέσεως (βλ. §. 28), και ό ένερ-
γητικός ένεστώς συντάσσεται τότε ώς άπλ,ούν έπίθετον μετά γενι-
κής, ουχί δέ μετά αιτιατικής όπως συντάσσεται τό ρημα. 0 δέ πα-
ρακείμενος πολλών ρτμάτων, κατ' ούδέτερον γένος άπαντώμενος,Ιχει
όλως ουσιαστικού σημασίαν' οίον, peccatlim, άμάρτημα, paclunfl,
συνθήκη, voium, εύχή' οί δε dictum, ρήσις, factum, πράξις,
responsum, άπόκρισις, απαντώνται πβύ μέν άπλώς ώς ουσιαστικά,

0) Βλ. Ά σωπ. μικ. συντ. Τμ. Α'. Κεφ. ΙΗ'.

(2) Ουτω καί οί "Ελληνες συνάπτουσι μετά μετοχών τά μόρια δτε, δτε δή,
οίον, οία δή, ώς, καίπερ, καίτοι, προς σαφεατέραν δήλωσιν της σημασίας
αύτών.
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που δε ώς μετοχαι μετά επιρρημάτων' ώς praeclare factum, Λαμ-
πρά πράζις, και recte facta, ορθώς πραχθέντα' fortia facta,^^-
ναϊα έργα, και facete diclum, άστείως ρηθέν.

§. 273. 0 παρακείμενος τής μετοχής μετά ούσιαστικοΰ συντασ-
σόμενος σημ,αίνει πολλάκις οχι ποιότητα ή κατάστασιν τού ουσια-
στικού, αλλ.' επέχει τόπον απλού ρηματικού ουσιαστικού. L. Tar-
qvinius missum se dicebat, qvi Catilinae nuntiaret, ne eum
Lentulus et Celhegus deprehensi lerrerent (Σαλλ. Κατ. 48)· d
Λεύκιος Ταρκύνιος ελεγεν, οτι έπεμφθη ϊνα φέρη τήν εί'όη-
σΐΥ είς τόν Κατιλίναν, διά νά μή ταράξτι αυτόν ή τοϋ ΛένχΛου
και Κεθήγου φυλάκισις. Regnatum est Romae ab condita urbe
ad liberatam annos duccntos qvadraginta qvatluor (Αιβ. 1,60)"
?) ΓΡώμη έθασιλεύθη άπό τής κτίσεως τής πόΛεως μέχρι τής άπό
τών βασιλέων ελευθερώσεως 244 έτη. Anle, Post Cbristum na-
tum, πρό, ή μετά τήν γέννησιν τοϋ Χριστοϋ.

Σημ. ά. Τοιούτων μ.άλιστα ρημάτων ο παθητικός παρακείμενος
εχει τήν σημασίαν ταύτην, ών τό σύστοιχον ρηματικόν ούσιαστικόν
δέν είναι έν χρήσει* ώς τό τών ρημάτων condere, κτίζειν, inter-
ficere, φονεύειν, nasci, γεννάν.

Σημ. β'. Τό ρήμα liabeo μετά τοϋ μετοχικού παρακειμένου επέχει
•πολλάκις τόπον ενεργητικού παρακειμ.ένου" δηλο"ϊ όμως συνάμα καί
διαρκούσαν κατάστασιν. Επειδή τό baheo aliqvid perspectum ση-
μ,αίνει ού μόνον perspexi, είδον ή έώρακα, αλλά και οτι έχω έ'τι
πρό τών οφθαλμών, καθορώ έ'τι τό πράγμα. Verres deorum
templis bellum semper habuit indiclum (Κικ. Βέρρ. 5, 72),
ό Βέρρης είχεν άείποτε κεκηρυγμένον πόλεμον κατά τών ναών τών
I θεών.

, §· 274. Μετοχή, χρόνον σημ.αίνουσα, αίτίαν, τρόπον, υπόθεσιν ή
άλλον τινά τοιούτον προςδιορισμ.όν τής κυρίας προτάσεως, έκφέρεται
αύτη τε καί τό ύποκείμενον αυτής κατ άφαιρετικήν άπόλυτον λε-
•γομένην, μάλιστα όταν τό δποκείμ,ενον αυτής ήναι διάφορον τοϋ τής
κυρίας προτάσεως (1). Homerus fuit et Hesiodus ante Romam

(1) Αντίστοιχος τής απολύτου ταύτης άφαιριτικής είναι ή παρ' "Ελλησι γε-
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conditatn,A.rchilochus regnante Romulo (Κικ. Τουσκ. έν αρχή)·
ο "Ομηρος καί ό * Ησίοδος έζησαν προ τής κτίσεως τής Ρώμης,<5 όέ
' Αρχίλοχος βασιλεύοντος τοϋ rΡωμύλου. Qvaeritur utrum mundus
terra stante circumeat, an mundo siante terra vertatur (Σενέκ.
φυσ. ζητήμ. 7, 2)" ζητείται, πύτερον περιστρέφεται ό κόσμος ήρε-
μούσης τής γης, η ή γη στρέφεται ακινήτου μένοντος τοϋ κόσμου.
Αλλά καί έπί ταυτοπροσωπίας μεταχειρίζονται πολλάκις τάς απο-
λύτους αύτάς άφαιρετικάς, καί μάλιστα δταν ή μετοχή σημαίνη
πραξιν προγενεστέραν τής έν τή κυρία προτάσει μνημονευομένης"
επειδή άντί τοϋ ελλείποντος ενεργητικού παρακειμένου καί αορίστου
τής μετοχής τρέπουσι τον λόγον είς πα#ητικήν φωνήν, θέτοντες τον
παθητικόν παρακείμενον τής μετοχής καί άλΧάσσοντες τό υποκείμε-
νο ν. Vercingetorix, convocatis suis clientibus, facile incendit
βθ8(Καισ.Γ.Πολ. 7, 4)v„d Βερκιγγέτοριζ, σνγκαλέσας τούς ίδιους
πελάτας, εύκόλως έρεθίζει αύτούς. Cognito Caesaris adventu,
Ariovislus legatos ad eum mittit, p*oy< r??r rou Καίσαρος έλευ-
σιν, πέμπει πρός αυτόν ό Άριόόιστος πρεσβευτάς. Κατά τοϋτον
τόν τρόπον άναπληροΰσι πολλάκις τήν έλλειψιν τών χρόνων τού-
των της μετοχής. Οταν όμως τών τοιούτων αφαιρετικών τό υποκεί-
μενον ήναι διάφορον τοϋ της κυρίας προτάσεως, τότε προςτίθεται
αυτό κατ' άφαιρετικήν μετά τής ab. Εάν δέ ήναι αύτό τό τής
κυρίας, τότε παραλείπεται όλως, ώς έν τώ ήγουμένω παραδείγματι, ή
παρεντίθεται μεταξύ τών άφαιρετικών. His Caesar cognitis milites
aggerem comportare jubet (Ιίαισ. Εμφ. Πολ.3,62), ταϋτα γνούς
ό Καίσαρ (ή πρόςλέξιν, τούτων γνοισθέντων), διατάσσει τούς στρα-
τιώτας νά συγκομίσω σι χώμα.

Σημ. ά. Ενίοτε έπιφέρουσι μετά τήν απόλυτον άφαιρετικήν τα
μόρια tum, τότε, tum vero, τότε δή, tum deniqve, τότε τέλος,
Τνα σημάνωσιν έμφαντικώτερον, ότι ή δι' αυτής δηλουμένη Ivvota
προηγείται τής έν τή κυρία προτάσει. Sed confecto prcelio, tum
vero cerneres, qvaota vis animi fuisset in exercitu Catili-
nae (Σαλλ. Κατ. 61), άλλά τελεσθείσης τής μάχης, τότε δή ή-

νική άπόλυτος λεγομένη, περί ής δρα Άσωπ. Τμ. Α'. Κεφ. ΙΗ7. %. 16».
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iV δ ννασο νά ϊδης, όπόσΐ] τόλμη ήτο έν τω τοϋ Κατ (Λίνα στρατω.
Σημ. β'. Ενίοτε εύρηται καί μετοχή μόνη κατ' άφαιρετικήν άνευ
υποκειμένου ώς απρόσωπος εκφρασις, μεθ' ή ν έπεται άπ'αύτής έξαρ-
τωμένη πρότασις, συμπληροΰσα τήν εννοιαν αυτής. Ούτως απαντώνται
κατ'εξοχήν αί μετοχαί-αύται' audito, άχουσθέντος, cognito, γκω-
σθεντός, comperto, άναχαλυφθέντος, iiltellecto, έννοηθέντος,
nunlialo, άγγελθέντος, permisso, συγχωρηθέντος και άλλαι τινές.
Alexander audito, Darium movisse ab Ecbalanis, fugientem
inseqvi pergit (Κουρτ. 5, 34),d 'Αλέξανδρος άχούσας, ori ό ^a-
ρεΐος άνέζευζεν άπό r<5r 3Εχβατάνων, έζαχολουθεί νά διώχη αυ-
τόν (ρευγοντα. Τό ύποκείμενον τών τοιούτων μετοχών ή μένει όλως
άόρ'.στον, ή ορίζεται έκ τής σειράς τοϋ λόγου. Πρβ Δ.Γ. §. 428 καί
έξης μετά τών σημ..

ψ

Σημ. γ'. Επειδή δέ ή μετοχή (ens,cov) τοϋ ρήματος Sllin είναι ά-
χρηστος, έκφέρουσι και μόνα ουσιαστικά ονόματα καί έπίθετα κατ'
άφαιρετικήν απόλυτον, ένθα ή ελληνική γλώσσα προςθέτει τάς με-
τοχάς οντος, ούσης, κτλ. Sereno qvoqve coelo, aliqvando donat,
xal αίθριου τοϋ οϋρανοϋ οντος, βροντά ένίοτε. Natus est Augu-
stus Cicerone et Anionio consulibus, έγεννήθη ό Αύγουστος
έπί τής ύπατείν.ς τοϋ Κιχέρωνος χαί 'Αντωνίου. Απαντάται δέ ή
τοιαύτη αφαιρετική άνευ μετοχής εις χρονικούς μάλιστα διορισμούς,
οίοι είναι οί ήδη είρημένοι. όρα άνωτέροι §. 162.

§. 275. Περί

τών ελλειπόντων χρόνων τής μετοχής σημειωτέον,
όίτι ο ένεστώς επέχει τόπον παρατατικού, δ παρακείμενος ύπερσυν-
τελικοϋ καί δ άπλοϋς μ,έλλων μ,έλλοντος έν παρεληλυθότι χρόνω,
ο'ταν*τό τής προτάσεως, ήν προςδιορίζει ή μετοχή, ρήμα ήναι πα-
ρωχημένου χρόνου. Hsec orania Titius mutavit me probante,
ζαντα πάντα μετέθαλεν ό Τίτιος έμοΰ συναννοϋντος, ενθα τό pro-
bante είναι παρατατικός.

Ο παρακείμενος τής μετοχής αποθετικών και ήμιαποθετικών ρη-
ίμάτων εχει σημασίαν πολλάκις μετοχικού ένεστώτος ή παρατατι-
κού, αίτίαν, τρόπον κ. ά. σημαίνων. Caesar, iisdeni ducibus usus,
<jvi nuntii veneranf, Numidas et Cretas sagittarios subsidio

ffi . . m
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oppidanis miltit (Καισ Γ. Πολ. 2, 7), ό Καίσαρ, ηγεμόνας έχων
ζούς αυτούς, οϊζινες είχον έλθει άγγελοι, πέμπει Νομάδας χαϊ.
Κρήζας ζοξόζας πρός έπιχουρίαν ζών έν ζ ή πόλε ι. Αλλά τοΰτο ;
γίνεται συνήθως, δτε ή κυρία πρότασις εχει ιστορικόν ενεστώτα, καί
οτε ο ένεστως της μετοχής τών τοιούτων ρημάτων είναι άχρηστος,
ω^δ τοΰ reor καί soleo. Πρβ. Α. Γ. §. 341 μετά τών σημ.

.«Κ-ΛΧΧ 9."> t02?i(nfog. ^OTVV-M.VJ·;^ ^oliisiiiu·;
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