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« Το γαρ ες εκάστης λέξεως παρυφιστάμενον νοητον τρόπον τινά στοιχειόν
εστί τοΰ λόγου, και ώς τα στοιχεία τας συλλαβάς άποτελε? κατά τας έπιπλο-
κάς, ούτω και ή σύνταξις των νοητών τρόπον τινά συλλαοάς"~ά—οτελεσε·. δια
της επιπλοκής των λέξεων" και ετι ον τρόπον εκ των συλλαβών ή λέςις, ούτως"
ε/, της καταλληλότητας τών νοητών ό αυτοτελής λόγος. »

('Απολλώνιος Άλεξανδρευς περί Συντάξεως εν àpy η).

« Οι περί την γραμματικήν και την μουσικήν και την άλλην παιδείαν δια-
πονηθέντες προς μεν το βέλτιον ειπείν βουλεύσασΟαι περί τών -πραγμάτων
ούδεμίαν πω λαμβάνουσιν έπίδοσιν, αυτοί δ' αυτών εύμαθέστεροι γίγνονται προς
τα μείζω και σπουδαιότερα τών μαθημάτων. »

('Ισοκράτης περί Άντιδόσεως, σελ. 118 Μούστοξ.).



ΠΡΟΛΟΓΟΣ.

ΕΚΤΗΝ η δη φοράν εκδίδων νΰν το μικρόν μ ου Συντακτικών, έπροσ- πάθησα, τό έπ έμοι, να το καταστήσω οσον ένεεστιν, ολιγώτερον
ατελές. Οΰτω λοιπόν άφηρέθησαν αμαρτήματα και άμαρτημάτια,
παρεισφρησαντα μάλιστα εν τινι, μεταξύ της παρούσης καΐ των
πέντε προγενεστέρων κυρίους εκδόσεων γενομένη, ά~λη μετατυπώ-
σει, την οποίαν δεν ηδυνηθην να έπιθεωρήσω. Παραπομπαί προσ-
διωρίσθησαν, τταραδείγματα και ηλλάχθησαν και προσετέθησαν, .
το περί των εις τος και τέος ρηματικών έπηυξηθη, το περί επίρ-
ρημα. ~co ν και άπο φατικών μορίων και προθεσεων επίσης' και άλλα
δε πολλαχοΰ επί το ορθότερον και πληρέστερον μετερρυθμίσθησαν,
των δυνατών βελτιώσεων ουδεμιάς ίσως παραλειφθείσης.

Αναδιφών δε τάς τών αρχαίων περι φύσεως και ονομασίας των
μερών του λόγου θεωρίας, άπο της πρώτης μέχρι της οριστικής
διαιρέσεως και κατατάξεως αυτών, ευρισκον ότι, ούχι μόνον δεν ή-
δυνάμην να μεταβάλω τι, αλλ', απ' εναντίας, επρεπε νά σεβασθώ
καΐ νΰν, ώς πάντοτε, τους παναοχαίους και παρά πάσιν ισχύοντας
γραμματικόύς αφορισμούς, τους οποίους και σύμπασα η νεωτέρα
Ευρώπη έσεβάσθη μετά μικρών εξαιρέσεων, ουδέ αυτών το"ΐς άρ-
χαίοις αγνώστων.

Τούτο.»ν το~ϊς ΐχνεσ>.ν ετιόμενος, και εύτύ'/ημα νομίζουν ειτι ορθώς
ένόησα τά παρ' εκείνων οριΓόμ.ενα, απ έμαυτοΰ τε και υττό τών ά-
σπασα αένων και ύπομνηματισάντων αυτά βοηθούμενος, έφιλοτιμη-
θην προ πολλού νά εκπονήσω το παρόν συνταγμάτιον, τό οποίον,
επί πολλά ετη βιώσαν, ου/ι, έλπίζ<ν>, άνευ καρπού, πολλαχοΰ και
πολλάκις τυπωθέν και παρατυπωθέν, και νυν πάλιν, επί τώ αύτω
πάντοτε σκοπώ και επί τη αύτη τύχη βεβαίως, αναφαινόμενον, ετοι-
(/.ον είναι νά δώ ση χώραν τοΐ: κρείττοσιν.

Αλλ' ανάγκη νά ομολογήσω ότι και ηλικία και ασθένεια·., δός
δ' ειπείν, και ασχολία·, απαραίτητοι, έκώλυσάν με νά ωφεληθώ εκ



τών νεωτάτων ττεοι τούτου ©ροντισμάτων' ούδε ή το ν εις ε as πε—
ποωμένον, νέος Αρχων Ευκλείδης έν τη Γραμματική δεικνυαενος, να
συμτίληρώσω τα έλ.λείποντα, η, έκσυρίξας τάς ανέκαθεν έρριζω-
μένας έν αύτη πλάνας, θαρραλέως να ανορθώσω την άληθινην βάσιν
εις το γραμματικον σύστημα, ώς δ Κοπέρνικος έν τη Αστρονομία.
Αλλος ήτον δ ευδαίμων βροτός φ ή τοιαύτη άπέκειτο δόζα, ο έκ
2 α ρ α ν τ ε κ κ λ η σι ώ ν της Θράκης κύριος Δ. Ματζαοάκης,· αυτός ούτος
δμολογών ότι άνεκάλυψεν δ τι ουδείς πάντων τών γραμματικών
οίων τών εθνών έως σήμερον (ίοε Λ ιατριΰήν περί Μέσων καί
'Επι,μέσων 'Ρημάτων? σελ. ^ καί 27, roy παρόντος πονήμα-
τος σελ. 82).

Επανερχόμενος δε πάλιν εις τα έμα, τα δποΤα, πολύ χαααΐ κεί-
μ,ενα, μεγάλως θέλουσι τιμηθη εάν και ώς άπλη βαθμις προς τά υψη-
λά καί μετέωρα χρησιμεύσο)σι, λέγω τελευτών ότι, επειδή το πό-
νημα τοΰτο είναι ώοισμένον διά τε τα σχολεία καί γυμνάσια του-
Ελληνικοΰ Βασιλείου, έκρινα καλόν να χωρίσω δι' αστερίσκου όσα
μέρη ένόμισα εις τους γυμνασιακούς η καί εις ιδιαιτέρα ν μελέτην
αρμόζοντα* καί τοΰτο μόνον εις το πρώτον και δεύτερον τμήμα,
την δε χρ/ίσιν του τρίτου άοίνω εις την σύνεσιν του διδάσκοντος.

Ελπίζ(ο δε ότι και διδασκόμενοι και διδάσκοντες δεν θέλουσι
μετ αδιαφορίας διατρέξει το εν τοΤς έμπροσθεν έκ του Ισοκράτους
προταχθέν ώς δεύτερον τοΰ πονήματος σύμβολον, μετά της πζρα-
λειφθείσης συνεχείας αύτοΰ.

Εν Αθήναις, τη ιέ Απριλίου 18G4.

Κ. ΑΞΩΠΙΟΞ
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ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ RAI ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ,

ΚΑΙ ΠΕΡΙ

ΔΙΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΟΝΗΜΑΤΟΣ.

-ο-ο-οο οοο-ο β-ο-ο-ο-

§. 1. β^ΓΝΤΑΞΙΐΣ εν τη γραμματική λέγεται ή κατά κανόνας
και ορθή πλοκή τών λέξεων εις κατασκευήν λόγου, Συνταχτιχον δε
το περί αυτής πραγματευβμενον μέρος της γραμματικής, και διδά-
σκον τους κανόνας καθ ους η πλοκή αυτή γίνεται ορθη. Και κα-
νών μ.έν ένταϋθά έστι γραμματικό ν παράγγελλα, χρησιμεύον εις
αποφυγήν συντακτικού αμαρτήματος, ώς ο κανών ήτοι γραμμα-
γωγός τών καλλιγράφων προς ευθυγραμμίαν, και ώς ο φραγμός εις
ύπερβασιών κώλυσιν* ορθόν δέ ένταυθά τε και απανταχού τό προς
κανόνας ο μ ο λ ο γ ο υ μ έ ν ο υ ς και παρά πάσι δεκτούς σύ μ co to ν ο ν.

§. 2. Το έργον του Συνταχτικοί) είναι τριπλούν' πρώτον, τό δι-
δάξαι τί χρησιμεύει εκαστον είδος τών λέςεοον εις την κατασκευήν
τοϋ λόγου και κατά ποίους κανόνας τίθεται' δεύτερον, τό δεΐξαι
τούς τρόπους, καθ' ους λόγος προς λόγον συνδέεται, και τρίτον, τό
σημειώσαι παραλλαγάς τινας αΐτινες, καίπερ οίον παραβάσεις τοϋ
κανονικού καΐ συνήθους ©αινόμεναι, είναι όμως συγχωρηται, υπό
της χρησείος διά τινα λόγον έπικυρούμεναι" ονομάζονται δέ αύται,
ώρισμέναι ούσαι και εις σύστημα άναγόμεναι, Σχήματα και 'ΐάιώ-
(ιατα, διάφορα τών άσυγχωρητων παραβάσεων αΐτινες καλούνται
Σ οΛοιχισηοί. Ούτως αποκτάται ή πληρης έκ μάθη σι ς της ορθής πλο-
κής τών λέξεων εις κατασκευήν λόγου, οπερ ά-οτελεΐ την σύνταζιν.

ξ. 3. Εκ τούτου λοιπόν και τό παρόν πόνημα εις τρία τμήματα
διαιρείται. Τό πρώτον, πραγμ.ατευόμενον περί τοϋ πρώτου τών προ-
σημειωθέντων τριών έργων, επιγράφεται Περί της Κυρίως Λεγο-
μένης Συντάξεως. Τό δεύτερον, πραγματευόμενον περ'ι τοϋ δεύτε-



ρου εογου, επιγράφεται Περί Συνδέσεως τών Λόγων χ ai τών Με-
ρών αυτών. Το τρίτον, τελευταιον, πραγμ.ατευόμενον περί τών συγ-
χοορητών παραβάσεων, επιγράφεται Περί Συνταχτικών Σγ?/μάτων
χαϊ 'Ιδιωμάτων. Περί ενός εκάστου τούτοον ιδιαιτέρως θέλομεν πρα-
γματευθή έν τω παοόντι πονηματι, όσον ό σκοπός και τό σχέδιον
αύτοΰ έπιτοέπουσι, παραπέμ,ποντες περι τών λοιπών εις τα πληρέ-
στερα περι το ότου συγγράμματα.

§. 4. Εκ τών πολλών διαλέκτων της αρχαίας ελληνικής γλώσ-
σης η αττική, και διά τα πολλά πλεονεκτήματα και δια την ύπο
Αλεξάνδρου και τών διαδόχων διάδοσιν αυτής, εγινεν έν τέλει έπι-
κρατεστέρα, προσλαβοϋσα, ώς ητον παρεπόμενονρκαι μεταβολάς.
τινας χρονικάς τε και τοπικάς. Τούτου Ενεκα, και εις συγγραμ.μ.ατα
δε πλουσίου τ έρ α τών άλλων ούσα, αύτη συνήθως τίθεται ώς βάσις
της ελληνικής συντάξεως και της ελληνικής γραμματικής έν γένει,
παρασημειουμένων τών διαλεκτικών διαοορών.

§. 5. Επίσης <|μως δυνατόν, παντάπασι χωρισθείσης της αττι-
κής, τό περι των αλλων διαλέκτων της ελληνικής γλώσσης, νά ά-
ποτελή τμήμα ίδιαίτερον, μέρος αποβλέπον τους σ y η υ. ατ ι σ υ.ού ς ,καΐ
μέρος την σύνταζιν. Εν τω παοόντι πονηματι εκ τών Αττικών μεν
τα πλείστα, δεν λείπουσιν όμως και έκ τών άλλων παραδείγμ.ατα.

<XbOO 0~&0-QC~0<S-0·



ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ.
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1ÎEPI ΤΗΣ ΚΥΡΙΩΣ ΑΕΓΟΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ.

ψο-ο-οοο^χ>-ο-οο-ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟΙ ΠΡΩΤΟΝ.
Περί Αόγου.

§·. 1. ΣΚΟΠΟΣ του λόγου, έκοωνουμένου η γραπτού, είναι το εξη-
γείσαι τα αισθήματα \ διανοήμ.ατα του λαλοϋντος η γράφοντος. Tct
■προς τούτο χρησιμεύοντα είναι τα διάφορα είδη τών λέξεοίν, λαμβα~
νόμενα κατά την χρείαν, ποτέ μ. ε ν περισσότερα, ποτε δε ολιγώτερα
καί διαφόρως σ υ μ πλ εκό μ ε ν α, ώς τά γράμματα τοΰ αλφαβήτου, εις
την σύνΟεσιν τών συλλαβών και λέξεων, οίον «, ρά, άρα, κάρα, κά~
çaCoÇy àvâxaçy κατακάρα—ïçy ç>lçy ùçiç, καρίς9 σκαρΐς, άσκαρίς—
μόνος νόμοςy βώΛος Λωΰος, πόΛις Λίπος, Λύμη μύΛη, κλ. Ούτω
και l'art ϋεός.—-θεός ε στ it ύ τ à πάντα κυβερνών.—Λέγω.—θέΛω
Λέγειν*—ΘέΛχύ Λέγειν Λτρείδα^-ε στ ι τοϋτο—τούτο εστίν, κ τ)..

§ 2. Ο λόγος δυνατόν νά ηναι μικρός η μέγας, κατά την περί-
στασιν καί τ·>,ν ^ρείαν, προσέτι δε ρ.έγιστος και πολυμερέστατος. 0
μικρότατος δέ πάντων και τό στοιχείον, τρόπον τινά, εις ο οί λοιποί
δυνατόν νά αναλυθώ σιν, είναι 6 έζηγών ότι πρόσωπον ζώο ν, η πρά-
γμα τι ε^ει ταύτην η εκείνη ν την ιδιότητα, ώς Αριστείδης εστί δί-
καιος, ό Λαγώς εστίν ώκνπονς, ή χιών εστί Λευκή, τό ra/^Jc εστίν
νιϊτηΛον, vj απλώς ύπαρςιν, ώς ή θελε ν είναι £crr< θεός~=ύ θεός εστίν
ο)ν=ύπάς>χων (ΐδε κατωτέρου). Μικρότερος λόγος τούτου δεν γίνεται/

ΓΑπλη Πρότασις. .

§. 3. Ο μικρότατος ούτος λόγος, εις ον οί λοιποί αναλύονται, κα-
λείται άπΛή πρότασις? σημαίνουσα κρίσιν του νοός δια λέξεων εκ-
φερομένην. Εστι δε κρίσις δύο ιδεών σύζευξις η διάζευξις" ο ά>··?^?
εστι π.Ιονσιος.—ο άνηρ ουκ εστι πΛούσιος.

4. Η άπΛή π ρότα σι ς συνίσταται, ώς και τά ανωτέρω παρα-
δείγματα δεικνύουσιν, έκ τριών μερών, τον υποκειμένου, του κατή~
γοροιψενου και · τοϋ- σννάετιχον. Και τό μεν ύποκείμενον-σημαίνει το
τρόσο^πον, ζώον, η πραγμα, περί ού 5 "λόγο-ς, τό δέ κατηγορούμενων
(ΣΤNT. ΠΕΡΙΟΔΟΣ Λ.) * 1
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σημαίνει την ε:ς αύτο άπονεμομ.ένην ιδιότητα η ΰπαρξιν, το δε συν-
δετικόν την σύνδεσιν και σύζευξιν αυτών, οιον δ θεός έστι άίχαιος.
Αναιρείται δε ή σύζευξις αυτή τών δύο ιδεών κχί γίνεται διάζευξις,
προστιθεμένου τοϋ άποφατικοϋ ήτοι άρνητικοϋ μ.ορίου οΰ. ό ΦίΛυτ-

ζιος ου χ εστί âixatoç.—ό Α ριστ είδης ονχ εστίν άδικος.-τοϋτο

ουκ εστίν αΐηθες, κτλ.

§. 5. Το ΰΛοχείμενον, το κατήγορου μ eror και το συνδετιχον,
μετά ί) άνευ τοϋ άποφατικοϋ μορίου, άποτελοϋσι λόγον, δυνάμενον
μεν νά λάβη και προσθήκας, ούδεμ,ίαν όμως έλάττωσιν, άποτελοϋσι
λόγον πλήρη οςτις περιέχει τέλειον νόημα.

Συμπτυξις του Συνδετικού μετά του Κατηγορουμένου.

§. 6. Τό συνδετιχον τίθεται κατά δύο τρόπους* ά. κε^ωρισμ.ένον
τοϋ κ ατη γ ο ρ ο υ μ έ ν ο υ, οίον ΠΛάτων εστί σώ(ρρω>·, or ς και έν τοις α-
νωτέρω παραδείγμασιν* β . ηνωμ.ένον μετ' αυτοϋ, οίον ΠΛάτων σω~
φρονεί.—ô βίος εύδαψονεΐ τε χ αύθις ονχ εϋδαιμονεΐ (Εύριπ.
Λοσχ.). Ταϋτα δε 'ίσα δύνανται τοις Π.Ιάτων εστί σωφρων, ό βίος
εστίν ευδαίμων χαί ονχ ευδαίμων. 11 τοιαύτη σύμ.πτυξις δυνατόν
νά γένη, κατά τό μάλλον και ήττον, εις όλα σχεδόν τα ρήμα τα,
τών οποίων ή άπειρος πληθύς προκύπτει έκ ττ,ς συνθέσεως της του
κατηγορουμένου και συνδετικοϋ εννοίας, ϊδε §. 9.

§. 7. Η δέ ιδέα της υπάρξεως εκφέρεται συνήθως δια τοϋ αύτ-ονί
είναι, επί υπαρκτικής εννοίας, δια τοϋ υπ άρχει ν και ολίγων άλλων,

οίον ισοδυνάμων, οίον ε στ ι θεός=0εόζ έστιν ών=υπάρχων.-ecrrc

Λίκης όφθαΛμός (Μέν.).—ϋκάρχει δνναμις, μέγεθος πΛούτου, (À-
ριστοτ.). Ωσαύτως δια τοϋ χυρώ και τυγχάνω, ώς τις εν πύΛαισο
δωμάτων κυρεΐ; (Ευρ. Φ. 1067)—ένδον γαρ àr-ηρ αρτι τυγχάνει,
(Σ. Αί. 9). Ούτο) δε και δια τοϋ ποιητικού Jtédet και πέ,Ιεται, ώς
κ.ίαγγη γερανών πέΛει.—επ\1ετ (έπέλετο) έργον άτζασιν (ϊλ. Γ,
3. Μ, 251). Τα αυτά δέ έκλαμ.βάνονται και κατά συνδετικην εν-
νοιαν. ϊδε κατωτέρω Κεφ. Εβδομ.ον.

§. 8. Εκ τούτου λοιπόν γεννώνται διτταί προτάσεις, προτάσεις
έχουσαι τό κκτηγορούμενον κεχωρισμένον τοϋ συνδετικοϋ, ώς Σω-
κράτης εστί σώφρων, άγνός^ ήσυχος, κτλ, και προτάσεις εχουσαι
ήνωμένον τό κατηγορούμενον μετά τοϋ συνδετικοϋ, ώς Σωκράτης
σ-ωρρονεΐ, άγνενει, ησυχάζει·, κτλ. Γας πρώτας καλοϋμεν, συντο^
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μίας χάριν άνεπ τ ν γ μ ένας, τας δευτέρας συνεπτ υγμένας προτάσεις.

§. 9. Ει και κατά την θεωρίαν ή ανεπτυγμένη πρότασις ισοδυ-
ναμεί έν γένει προς την άνεπτυγμ.ένην, δεν είναι δμοις ούτω και εις
την έφαρμ.ογην* διότι η γλώσσα δεν εχει πάντοτε όρους επιτηδείους
ώστε νά μετατρέπνι τα ανεπτυγμένα εις συνεπτυγμένα, και αντί-
στροφος. Ουτε τί> εγώ ειμί στρατιώτης γίνεται εγώ στρατιωτενω,
ούτε τό εγώ ειμί σοφός συμπτύσσεται ε:ς τό σοφεύω, ούτε τό εγώ
χατράζω γίνεται εγώ είμι πατήρ, ούτε τό έρχομαι γίνεται ειμί
ε'ρχτης, ούτε τό ελεύθω γίνεται είμι έλεΰστης.

§. 10. Αλλά και ενθα η γλώσσα δεν εμποδίζει, ύπάοχουσι περι-
στάσεις έν ai ς δ εις τρόπος είναι προτιμότερος τοϋ άλλου. Ούτω, π.
χ. παν ρήμα δυνατόν να άναλυθη εις την οικεί αν μετοχην και εις τό
συνδετικόν sirai-, ώς γρά<ρεϊ=γοάοoiv εστί, κτλ. ούδεν ήττον ορ.ως
πολλάκις ετερον έκάτεοον. Ούτο^ βούλεται και εστί βονλόμενος,
γράφει και έστι γράφων, (sta scrivendo, παρ' ίταλοΐς. (ϊδε Είσα-
γωγην εις την ΕΓλληνικην Σύνταζιν, σ. 23).

Παράλειψις του Συνδετικού.

11. Οσάκις τό συνδετιχον οίκοθεν εννοείται ευκόλως, παρα-
λείπεται, ώς Ελλην εγώ.—συ γαρ ό αίτιος.—τό α έ J Jo ν αόρατο ν.
Συνήθως δέ παραλείπεται τό τρίτον ενικόν πρόσωπον, ώς δυσχέρεια

πολλή.-Jtodù πέλαγος. (Σο©.)" μάλιστα δέ επί γνωμικών' σοφό ν

το σαφές, ού τό μη σαφές (Εύρ.)' επί παροιμιών" άλλος βίος, άλλη
δίαιτα. Ούτω και παρ' ήμ.ΐν άσκοπος ό νοϋς διπ.Ιός ό κόπος' επί
τών ουσιαστικών ανάγκη, χρεών, θέμις' επί τών επιθέτων φρού-
δος, άξιος, δυνατός, αίτιος, ράδιον, χαλεπό ν' επί τών εις τέος ρη-
ματικών, κα\ μάλιστα τών ουδετέρων' έπι τών οίον re, θαυμαστόν
όσον, άμηχανον όσον, και τών ομοίων. Επί δε τοϋ έτοιμος παρα-
λείπεται πολλάκις μετά τοϋ είμι και τό εγώ' θ νήσκειν έτοιμος (Εύρ.
Φ. 976). Αλλά και ει μ έτοιμος (Σοφ. Φιλ. 90).

§. 12. Και ταϋτα μεν έν άρχη λόγου, έν ακολουθία δε λόγου πα-
ραλείπεται τό συνδετικόν, όταν παραλαμβάνηται εκ τοϋ προηγουμέ-
νου κώλου, ώς ai λϋπαι αί μεν χρησταί είσιν, αί κακαί (Πλ.
Γοργ. 497), η και άντιστρόφως έκ τοϋ επομένου είς τό ηγούμενον
παλινδρομικώς, ctov μέτρο ν δε αντώ ούχ' ή άνχή, αλλ ό νόμος
èorir (Ξενοφ. Κ. Π. λ, γ, 15'.
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§. 13. Παραλαμβάνεται δέ κατ* άναλογίαν, ο εστι καθ' 8 πρόσω-
πον και καθ' &ν άριθμον άπαιτεί το ρ*7,μα της προτάσεως, εις $ν· α-
ναφέρεται, ώς εκείνος μεν εστι <γίΛος, συ Ji (εί) εχθρός.—σοφός
μεν εκείνος, ν μ εις όε άφρονες' ένθα παραλαμβάνεται κατ* άναλο-
γίαν το «erré έκ τοϋ έν τω πρώτω υπονοουμένου εστί.-ταϋτα γάρ

πάντα μηδικά εστι, καί οί πορφυροί χιτώνες, καί οί κάνΰυες, xae
οί στρεπτοί οί περί τ μ δέρμ/7 καί τά ψέΛΛια τά περΛ ταΐς χερσίν
(Ηεν. Κ. Π. Δ', γ', 2). Ωσαύτως και κατά ypovov, ώς ό μεν πατήρ
δίκαιος ην, συ δε άδικος (ει).

Παράλειψις τοΰ "Υποκειμένου.

§. 14. Καί τό ύποκείμενον παραλείπεται, έν συνεπεία τε και έν
αρχή λόγου. Εν συνεπεία λόγου παραλείπεται, όταν παράλαμβανητα&
έκ του ηγουμένου, και τοΰτο πάλιν κατ' άναλογίαν, η οταν, μη ρητώς
λεγόμενον, έξάγηται έκ τών λέξεο^ν έν αίς περιέχεται' Σωκράτη δ*
εξαιρώ Λόγου' ικανός γαρ (Σωκράτης) araè αμφότερα (ΐΐλ. Συμπ.
176).— τον ισθμό ν ετείχεον, καί σφι ην πρός τέ.Ιεΐ (ΐίρόδ θ', 8),
τό τεΐχο.; δηλ. η τό τειχίζειν.—πορεύσομαι εύθνς πρός τά βασί-
λεια, καί ην μεν άνθ ιστηται (Ξεν. Κ. Π. β'. δ', 24), ό βασιλεύς δηλ.

15. Εν άρχη λόγου παραλείπεται τό ύποκείμενον. επί του ποώτ-
του και δευτέρου προσώπου, όταν δεν άπαιτηται αντιδιαστολή, ώς

σέβομαι τους πρεσβυτέρους.—άγωμε>--'ΕΛΛηνές εσμεν (σ. φ. 233)·.

-^-τίμα τους γονείς—})ν σώφρον//ς (Εύρ.), ουχί δέ επί άντιδιαστο^
λης ήτις υποθέτει αντίθεσιν, ώς συ μεν μένων νϋν κεΐνον ένθάό*
εκδέχου, εγώ δ* άπειμ ι (Σοφ. Φ. 190). Πολλάκις δέ τίθενται καί ά-
νευ αντιδιαστολής, ώς οίδ εγώ ταϋτα (Σοφ.). Πρός μείζονα δ'εμφα-
σιν προσλαμβάνουσιν ενίοτε και το μόριο ν ώς ο ίκτείρω νιν εγω-
γε (Σοφ.)' και συ γ , ώ ξένε (Σοφ.). ϊδε περί Αντωνυμιών*

§. 1 G. Επί δε τοΰ τρίτου προσώπου, καί επί άλλων μεν περιστά-
σεων, μάλιστα δέ παραλείπεται επί τών έξης' ά. επί πράξεων υπ'
ανδρός γινομένων ιδιαίτερο ν έργον ταύτας 'έχοντος, οίον έσάΛπιγί,εν
[ό σαλπιγκτής), ε κήρυξε ν (ο κήρυξ), οίνοχοεύει (ό οινοχόος), τόν νό -
μον ύμΐν άναγνώσεται (ο γο.αμματεύς)' β', επί τών φασί, Λέγονσι,
καί τών τοιούτων, οταν έν γένει εννοηται τό οί άνθρωποι' τ ας Αθή-
νας φασί θεοσεβεστάτας είναι (Σο.φ.)" γ', ένθα εννοείται τό αόριστον
τις, ω; ήδύ τό οϊεσθαι τιΰζεσθαι ών έφίεται δ', επί τών ΰει, νίψει ^
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•χέιμάζει, σείει, ό θεός δηλ. η ό Ζευς" « καθό ή το'.αύτη ενέ'ργεια τω
Δη άναπέμ.πεται» (Απολλώνιος).

Ιϊαράλειψις του Κατηγορουμένου.

§. 17. Τό οε χατηγορούμενον μόνον εν ακολουθία λόγου δυνατόν
νά παραλειφθη, έκ τοϋ προηγουμένου παραλαμβανόμενον, ουδέποτε
Βζ έν αρχή, ώς εγώ μεν ιατρός είμι, συ à ε ουκ ει (ιατρός)' ώσαύτως
και όταν, ριετά τοϋ συνδετικοϋ ον ήνωμένον, άποτελη μετ' αύτοϋ τό
ρ?,μα, ώς ομολογείς ταϋτα ; έ'γωγε (ομολογώ). Εν αρχή λόγου, δεν
είναι δυνατόν νά παραλειφθη' διότι εις τό Σόλων. έστι, π. χ. δυνα-
τόν νά έννοηθώσι μυρία κατηγορούμενα.

§. 18. Και τό ύποκείμενον και τό κατηγορούμενον έν ταύτώ δυ-
νατόν νά παραλειφθώσιν έν ακολουθία λόγου, ώς icrrt Σωκράτης σο-
φός; εστι (Σωκράτης σοφός)' η τό κατηγοοούμενον και τό συνδετικόν,
ώς κάτοπτρου είδους χα.ίκυς έστ, οίνος δε νου (κάτοπτρόν έστι).

Παράλε'.ψ'.ς ολοκλήρου Προτάσεως.

§. 19. Και ολόκληρος πρότασις παραλείπεται έπι ευχών και κα-
ταοων, έπι απαγορεύσεων, παραινέσεων και τών τοιούτων, ώς ώ πρός
3~εών ( ίκετεύω=ίγώ ε ι μι ικετεύω ν).—προς νυν &εών (Σοφ. Κ. 49)

-«C κόρακας (άπιθι=ϊσο άπιών)^—y/?/ δράσης (=όρα μη δράσης

=έσο ορών μ. η δράσης).

Προσδιορισμοί της Προτάσεως·.

§. 20. Η άπλη και γυμ.νη πρότασις δεν έξαρκεΐ πάντοτε εις" τον
σκοπόν τοϋ λόγου" όθεν ανάγκη νά ποοστεθώσι πολλά και διάφορα
ποός έπιτυχίαν τοϋ σκοπού τούτου' ουτο), π. χ. ανάγκη νά ειπίομεν
Κϋρος ύ νεώτερος.—Σωκράτης ή ν υιός Σωφρονίσκου.—Περικλής

7}V όμοιος Πεισιστράτω.-ΠΛάτων εστί δεινός την διαλεκτική)·.—

εν οίάα (Σοφ.).-κείνος γ ε .πράσσει νυν κακώς (Σοφ. Φ. 422). Τα

τοιαύτα ονομ,άζοντα'.'προσδιορισμοί της προτάσεως, η οποία επαυ-
ξάνεται και πλατύνεται δι' αυτών.

§. 21. Οι προσδιορισμοί είναι -ονοματικοί, ώς ρήτωρ δεινός, η
έπι ρ ρηματικοί', ώς ορόώς λέγεις. Εις τους πρώτους περιλαμβάνονται
κα\ οί άντωννμικοί, ο : αρθρικοί, οι μετοχικοί και οι δι επιρρημά-
των έπιθετικώς εκ.ΐαμβανομένιor έκφερόμενοι, επομένως οI ώς ονο-
ματικοί, οίον ούτος ιινήρ.—ι) γυνή.—οί πεπαιδευμένοι άνδρες, *τλ.
Ι^σαύτο^ς>Περικλής ό πάνυ.—ή λυδιστϊ άρμονία.—·ή άγαν σιγή
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(Σοφ. *Αντ. 125).—-àJJt εστίν, εστίν ή Alar δυσπραγία, Λίαν

δίδουσα μεταβοΛάς (Εύρ. Jcp. Τ. 712).

§. 22. Ε:ς τους δευτέρους, τους έπιρρηματιχούç?" περιλαμβάνονται
καί ot δια πΛαγίων πτώσεων, άπροθέτων ή εμπρόθετων, έκψερό-
μενοι καί έπιρρηματιχήν εννοιαν έξηγοϋντες, λοιπόν οί ώς επι ρ ρη-
ματικοί, όίονταύτη τη ήμέρα=<7Ύ,μζρον.-έν Αθήναι<Γ=Αθην-/]σιν.

—την παρεΛθοϋσαν ήμέραν=γβζς~-τρίτην ταυ την ή^ιέραν=^τ: ρο-

χΟές.—τούτον τον τρόπον η κατά τούτον τον τρόπον=ούτω, τοιου-
τοτρόπως, κτλ. τίνα τρόπον ; (Σοφ.)=πώς ;—εϊτι χαμ οιχτείρετε
(Σοφ. Φ. 1042)—κάτι τι=ολίγον, επι^ρηματικώς.

§. 23. Ε?ς το ύποκείμενον επίσης ανεπτυγμένων και συνεπτυγμέ-
νων προτάσεων άρμόζουσιν οί ονοματικοί η ώς ονοματικοί προσδιο-
ρισμοί, οίον ό,δίκαιος ^Αριστείδης ην * Αθηναίος.-ό Μακεδών Α-

Λέανδρος τετίμηται.—οί πάΛαι άνθρωποι ήσαν άγροϊχοι, κτλ· ό

νυν έπαινος.—ή νυν ημέρα (Σοφ. Η Λ. 918).-τω πότμω τω νυν

(Σ. Τ. 271).—ουδέν δίκαιον έστιν έν τω νϋν γένει (Εύρ. Αποσπ.).

§. 24. Εις τό κατηγορούμενο ν, χωριστόν μεν τοϋ συνδετικοϋ,
ώς επί τών άνεπτυγμέν&ίν προτάσεων, άρρ,όζουσιν ωσαύτως οί ονομα-
τικοί προσδιορισμοί, οίον ούτος έστιν αγαθός γεωργόςίππεύς, ια-
τρός, αύΛητής, τ έκτων, χαΛκεύς, κτλ. Ηνωμένον δε μετά τοϋ συν-
δετικού ό'ν, ώς επί τών συνεπτυγμένων προτάσεων, δέχεται κυρίως
τους έπι^ρηματικους η ώς έπιρρηματικούς προσδιορισμούς, οίον χα-
Λώς καί εύ παιδεύει.—ορθώς εΛεζας.—τούτω τω τρόπω απέθανε
Σωκράτης.—ες τ civ ούτος ηΛιος ταύτη μεν αί'ρη, τηδε (f αύ âvvrf
πάΛιν (Σοφ. Φ. 1330)=πρός τοϋτο τό μέρος.—τοϋτο μεν, είτα âè
(Σοφ.)=τόσον, όσον.

§. 25 Ενίοτε δε καί επί τών συνεπτυγμένων προτάσεων κλάσεις
τινές ρημάτων δέχονται τό κατηγορούμενον, ώς εί -ησαν άνεπτυγμέναι,
οίον χθαμαΛή κείται ή 'νήσος.—Cfi έ.Ιεύθερος.—έρχεται ταχύç, κλ.

§. 26. Οι ονοματικοί προσδιορισμοί προσδιορίζουσι πολυειδώς
καί πολυτρόπους, πατρίδα, ήΛικίαν, ιδιότητα, σνμθεβηχός, κλ. ώς δ
Αθηναΐος, ο νεώτερος, 6 Λεπτός, ο χωΛός, κτλ. Οι επι^ρηματικοί
προσδιορίζουσι τον τόπον, τον χρόνον, τό ποιόν, τό ποσόν καί τον

τρόπον, ώς διατρίΰει 'Αθήνησιν.-ένθάδε χεΐται.-σήμερον δώσει

à Ιχην.—-βαρέως φέρω.—άγαν Λυπεισθαι.-—νομαδιχώς ζην, κτλ.
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* 27. Ο: επιδοματικοί ούτοι προσδιορισμοί, ονόματος χαρα-
κτήρα δια τοϋ άρθρου λαμ.βάνοντες, μ.εταβαίνουσιν εις τους ονοματι-
κούς η ώς ονοματικούς, οιον ο< εκεί.—οί πάλαι.—Περικλής ό πάνυ.
—ή άγαν επιμέλεια, κτλ. Εκ της φύσεοις τοϋ ρήματος και της έκ
τούτου γινομένης προτάσεως γνωρίζεται τίνες προσδιορισμοί έπι τών
διαφόρων περιστάσεοίν απαιτούνται, ως Αρχιμήδης ην μέγας γεω-

μέτρης.-Φίλιππος διέτριΰε τότε έν 'Ελάτεία.—'Επαμινώνδας

έτελεύτησεν ένάόξως (ϊδε κατωτέρω περί 'Ρημάτων), κτλ. *
Αντικείμενα της Προτάσεως.

§. 28. ό δια της άπλης προτάσεοις εκφερόμενος λόγος δυνατόν να
έξηγη, όχι ότι τό ύποκείμενον μόνον υπάρχει, η ότι εχει ταύτην η
εκεινην την ιδιότητα, η ευρίσκεται εις ταύτην η έκείνην την κατάς-α-
σιν, αλλ ότι, υπάρχον, πράττει ταύτην η έκείνην την πράξιν, και
πράττει αύτην εις τοϋτον η εκείνον, κτλ. Τότε λοιπόν, έκτος τών
ανωτέρω προσδιορισμών, πρέπει νά έξηγηθώσι και ταύτα, ώς κτίζω
οίκον, ναϋν, κτλ. άμηχάνων έράς (Σοφ.).—τον β ίο νμήμον αφελής

, (Σοφ.).-οί ίδιώται άγονσι δώρα τοις βασιλεΰσιν. — διδάσκω τινά

την ρητορική ν, κτλ. Ταϋτα ονομάζονται αντικείμενα.

§. 29. Και ταϋτα μεν έν γένει περί συντάξεως και τών εις αύτην
άναφερομ.έν&>ν, αλλ', ίνα λάβωμεν πληρες-έραν ίδέαν τοϋ πράγματος*
πρέπει να προσδιορίσωμ.εν άκριβέστερον τί χρησιμεύει εις- την κατα-
σκευήν τοϋ λόγου ιδιαιτέρως έκαστον είδος τών λέςεων, κατά ποίους
κανόνας τιθέμ.ενον έκπληροί τούτο, κτλ.

-ο-ο ο-ο ο-ο^ο-οοοο-ο·

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ.

ΤΙερι 'Ονομάτων.

1. Τα ονόμ.ατα χρησιμεύουσιν εις τον λόγον ίνα έξηγησωσι τα
ιυποκείμενα, τα κατήγοροι') ιι ε να, τους προσδιορισμούς και τα «>Τί-
κείμενα. Τπάοχουσι δέ πρός τούτο ιδιαίτεροι κανόνες.

Τα 'Ονόματα ώς ΓΥποκείμενα και Κατηγορούμενα.

2. Επειδή τα ουσιαστικά σημαίνουσιν αύθύπαρκτόν τι και δυ-
νάμενον επομ-ένως να χοησιμεύση ώς βάσις, δια τοϋτο αυτά κυρίως
ίδιάζουσιν εις δηλωσιν τοϋ υποκειμένου, ώς ό θεός έστι δίκαιος.—
ό Φίλιππος ονκ ε στ ι δίκαιος. Ενταύθα ανάγονται και α· ποοσωττι-
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καί μάλιστα αντωνυμία;, εγώ, σύ' ανχ οίδ' ταϋζα (Σοφ.).—
σοφός σύ μάντις (Σοφ.).

ξ. 3. Δυνατόν ομως κ αϊ τα επίθετα, καί αί μετοχαί, καί at έπι-
θετικαί άντωνυμίαι νά τεθώσιν ύποκείμενον τοϋ λόγου, ώς οί θνητοί
,είσνν εφήμεροι.—οί φιΛοσοφοΰντές είσι τίμιοι.—οντός έστιν ό προ-
δότης, κτλ. Ετι δε καί παν είδος λέξεως ητοι μέρος λόγου, οίον ή
περί εστι δισύΛΛαΰος.—ό έπεί έστι προτακτικός, κτλ.

§. Λ. Ωσαύτως καί άπαρέμφατον, καί απαρεμφάτου άνάλυσις και
ολόκληρος λ.όγος δια τοϋ άρθρου λαμβάνουν ενότητα, ώς τό ματ θά-
ν.ειν έστιν ηδύ.—τό εύ Λέγειν χαΛεπόν.—ώς ηδύ πράττειν, ώνδρες,
έστ ενδαιμόνως (Αρφ. Πλ. 802).—ότι ού στήσεται δήΛόν έστιν
(Δημ.).—δεινό ν civ ε'ίη ει όντως εχοι=ζο εί ούτο^ς εχει=τό ούτως
εχειν δεινόν άν εϊη.—όταν συνειδή κακά, . . . dovJoi (Εύρ.)=το
συνειδέναι κακά . . . δούλοι.

§. 5. Επειδή δε αφ' έτερου τά Ιπίθετα σημαίνουσιν τάς επί τών
ουσιαστικών ιδιότητας, δια τοϋτο ταϋτα μάλιστα ίδιάζουσιν εις δη-
λωσιν τοϋ κατηγορουμένου, τό οπο"ϊον, χαρακτηρίζον τό ύποκείμενον,
άποτελεΐ μετ' αυτοϋ δια τοϋ συνδετικοϋ. πρότασιν καί λόγον πλήρΥΓ
ο θεός έστιν αγαθός.—οί Λόγοι έσονται βραχείς, κτλ.

§. G. Ισχύουσιν όμως καί περί τοϋ κατηγορουμένου τά περί τοϋ
υποκειμένου ρηθέντα, ότι δηλ. καί ουσιαστικόν καί πάν μέρος λόγου,-
κατά τό μάλλον η ελαττον, δυνατόν νά τεθη κ ατ η γ ο ρ ο ύ μ ε ν ο ν, ώς ό
ΣόΛων ήν νομοθέτης.—εγώ ειμι έκεΐνος.—άΛις το κείνης αίμα.—·
σίγα πας έστω Λεώς, κτλ. Ωσαύτως καί άπαρέμφατον καί ολόκληρος
λόγος, ώς τό αίσθάνεσθαι έπίστ ασθαί έστι.—τό γνώθι σ αυτό ν έ-
στιν αν τά πράγματα ιδης τά σαυτοϋ καί τί σοι ποιητέον (Δείν).

§. 7. Ως δέ τά υποκειμένου τόπον επέχοντα λαμβανουσιν ουσια-
στικού χαρακτήρα, διότι άλλοις δεν γίνονται ύποκείμενον, τό οποίον
υποθέτει αύθύπαρκτόν τι καί δυνάμενον νά γένη βάσις, ουτοις αφ' ετέ-
ρου τά ώς κατηγορούμενον τιθέμενα λαμβάνουσιν έπιθετικην ιδέαν,
προσδιοριστικών τοϋ υποκειμένου' μάτην έστϊ τό μεμνήσθαι περί
αυτών (ίσοκρ. Πανηγυρ. Α,).=μάταιον.—ό άνθρωπος έστι ζώον=~
έχει τους ζωϊκους χαρακτήρας.—ό χρυσός έστι μέταΛ,ίον=\χζταλλι-
κη ουσία, κτλ. τό μεν δηλ. προσδιορίζει τό ποιόν έστι το υποκείμε-
νων, καλόν η κακόν, τό δέ προσδιορίζει τό είδος εί; S ανάγεται, δ
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£στι τί πράγμα. είναι, η και συμβεβηκός τι αυτού, ώς Ji r^
χιόνος to βάθος όργυιά (Η. ^r, δ', έ, 4). Κατά τα ανωτέρω δε
και ο πίθηκος έστι πίθηκος, Τοιούτον δέ καί το περίφημον του Γα'
λάτου ό ονος εστίν ονος, και ουχί ίππος δηλ.

Συμφωνία του Κατηγορουμένου πρός τό Ύποκείμενον.-

§. 8. Το κ α τ η γ ο ρ ο ύ μ ε ν ο ν δταν ή ναι κλιτόν, πρέπει να σύμφωνη
έν γένει προς τό ύποκείμενον κατά γένος, αριθμόν και πτώσιν, ώς ό
Κύρος r/r καλός.—τώ âvâ ρε ή στη y βιαιοτάτω.—-αθάνατοι μόνοι
ίίσίν οί θεοί.-ή δικαιοσύνη εστίν άρετή.Τόμυρις ί\ν βασίλεια.

§. 9. Επίθετον $ν τό κατηγορούμενον δυνατόν νά διαφέρη τοϋ υ-
ποκειμένου, κατά γένος' ή σοφία εστίν άθάνατον, οίον άθάνατόν τι,
έν γένει, — άδικον ό πλοϋτος' κατ' αριθμόν' οί παίδες είσιν άνια-

ρόν'-αί μεταβοΛαί λυπηρόν (Εύρ.)' και κατά πτώσιν, οίον ό Σω->

κράτης έστι τών σοφών (εις δηλ.).—ών εις γέγονεν ριστείδης
ό Λυσιμάχου (Πλ. Θεαιτ. J 5)—εκ τών άλιτηρίων δέ φημι γεγο-
νέναι τών της θεάς (Αρφ Πλ. 445). Ωσαύτως κ*ι ουσιαστικόν 0ν,
οίον ό * Ο λυμπός έστιν όρος.—τά πρόθατά έστι πλούτος.—Πρω-
ταγόρας εστί τών σοφιστών.—τών λαμβανόντων άρ είσίν οι μαγ-
άάνοντες άλλ· ού τών εχόντων (ΓΙλ. Εύθυ&. 277).

Συμφωνία του 'Ρήματος-πρός τό Ύποκείμενον.

§. 10. Τά περί γένους και πτώσεως ανωτέρω ρηθέντα ισχύουσι
περι τών ά ν επτ υ γ μ έ ν ω ν προτάσεων, έν αίς τό κατηγορούμενον : είναι
κεχωρισμένον τοϋ συνδετικοϋ. Και επί τούτων δέ και επί τών συν-
επτυγμ.ένων έν αίς τό κατηγορούμενον και τό συνδετικόν, ηνωμένα
οντα, άποτελοϋσι τό ρήμα, επικρατεί <5 γενικός κανών, ότι τό συνδε-
τικόν η το οημα πρέπει νά σύμφωνη κατ' αριθμόν και πρόσωπον πρός
τό ύποκείμενον, την βάσιν τοϋ λόγου, ώς εγώ είμι αθλία.—ώςπερ
συ λέγεις.—ύμεΐς έστε φίλοι.—οί °Ελληνες φιλοσοφοϋσιν.

§. 11. Ως πρός τον αριθμόν όμως συγχωρούνται καί .τινές άνοί-
μαλίαι, οαινόμ,εναι τουλάχιστον άνωμ.αλίαι, καί εξαιρέσεις. 11.ελλη-
νική γλώσσα* ά. συντάσσει ένικόν ύποκείμ.ενον μετά πληθυν^ι^οβ ^ήτ
μ.ατος, ώς 3Αθηναίων τό πλήθος οϊονται και ουκ ϊσασί ν,λ (θουκ.)*
β'. συντάσσει ούδ.έτερον πληθυντικόν υ-οκείμενον μετά ενικού
τος, άθλα τίθεται·—τά ζώα, τρέχει.—ξύλα δ' ην πολλά- (Ε., Αν,
Λ', έ, 5).—χρήματα άνευ νου βλαβερά γίγνεται (Πλ.), κτλ. Τούτ&
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σύνηθες παρ' Αττικοΐς μετά ολίγων έξαιοέσε&>ν* οίον φανερά, ήσαν1
χαϊ ΐππων καί ανθρώπων ϊχνη πο.Μά (ξ. Κ. Αν. λ', θ , 17), κτλ.

§. 12. Τό πρώτον τούτων συμβαίνει επί τών περι.Ιηπτιχών λε-
γομένων ονομάτων, άτινα υπό ένικώ αριθμώ σημαίνουσι πολλά* διά
τοϋτο η άνωμαλία είναι κατά τό φαινόμενον" τό πΛήθος οϊονται'=-
οί πολλοί οϊονται.—το στρατόπεδον άνεχώρουν=οΙ στρατιώται
άνεχώρουν. — ro ναυτικόν ώρμουν (Σοφ. Αντ. 1001) = οί ναϋται.
Τό δεύτερον αποτελεί την λεγομένην άττιχήν σύντα&ν, περί ης εν
τω Σχημάτων, ώς καί περί τοϋ ύμνοι τέΛΛεται.

* §. 13. Διάφορος δέ τούτ<υν ή περίστασις καθ' vht-τό κατηγορού-
μενον, ούσι,αστικόν ον η έπίθετον ούδέτερον, καί προσεχέστερον μά-
λιστα εις τό ρήμα εύρισκόμενον, έφέλκει αυτό κατά τον εαυτοϋ α-
ριθμόν, ώς οί σοφισταί φανερά εστι Λώ6η τε καί διαφθορά τών
συγγινομένων (Πλ. Μεν. 91).—τ,ό χωρίον τοϋτο πρότερον εννέα
όάοί έκαΛοϋντο (Θουκ. Δ . J 02) . — τό πάΛαι αί θήβαι Αίγυπτος
έχαΛεΐτο.—εστι άέ φύσει άνθρώπειον μάΛιστα ήδοναί (θ.), ό τρό-
πος ούτος είναι 6 σπανιώτερος. * -

§. 14. Φαινομένη είναι καί ή ώς πρός τό πρόσωπον άνοϊμαλία,
όταν δηλ. ονομα, τό 5πο"ϊον είναι πάντοτε τρίτου προσώπου, συντάσ-
σηται μετά ρήματος πρώτου η δευτέρου προσώπου, ώς ό Μαίας της
9ΑτΛαντος διακονούμαι αύτοϊς=·ϊγώ ο υιός, κτλ.—ό ΦαΛηρεύς ού-
τος ΑποΛΙόδωρος ού περιμενεΐς; (Πλ. Συμπ. 172)=σϋ δ Φαλη-
ρεύς, κτλ —άπαντες έσμεν εις τό νουθετεΐν σοφο£=άτΓαντες ημείς
κτλ. Ωσαύτως αυτοί εφ7]τε=υμ.ζϊς αυτοί.

Περί της Συνθέτου ή Συνδέτου Προτάσεως.

15. Δυνατόν δέ νά ή ναι εις τον λόγον και πλείονα υποκεί-
μενα η κατηγορούμενα η εν ταύτω ύποχείμενα καί κατηγορούμενα.
Τότε η πρότασις καλείται σύνθετος η σύνδετος.

§. 16. Σύνθετοι λοιπόν η σύνδετοι προτάσεις ήθελαν είναι αι
επόμενα».' Ξενοφών καίειρίσοφος διεπράξαντο (Ξεν.).—Σ ψ μίας
xai Κέβης χαί Φαιδώνδας καί ΕνχΛείδης χαϊ ΤερΦίων παρήσαν
(Πλ.).—oc τε μέγιστος όρκος δεινότατος τε πέΛει (ίλ. Ο, 37).—ό
θεράπων έστιν όγοφαγίστατος, βΛαχίστατος, φιΛαργυρώτατος χαί
άργότατος (Ξεν. Λπομν- γ', ιγ', 14).—τό νέον άπαν ύφηΛόν χαί
άρασύ (Μέν.),—αί ραάιουργίαι χαί έχ του παραχρήμα ήδοναί ούτε
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σώματι εύεζίαν Ixarai είσιν ενεργάζεσθαι, οϋτε ψυχή ϊπιστήμην
άξιό.Ιογον ουδεμίαν έμποιοϋσιν (Ξεν. 'Απομν. Β', ά, 20). Ιϊσαύτως
άναπηδήσας 'Ανδροτίων xai ΓΛανκέτης xal ΜεΛάνωπος έθόων,
ήγανάκτουν, έΛοιδοροϋντο, άπέΛυον τους τριηράρχους, εχειν ώμο-
Λόγουν, παρ εαυτοίς ζητεΐν ήζίουντά χρήματα (Δημ. Τιμοκρ. 704).

§. 17. Εκ τούτου δήλον ότι η σύνδεσις της προτάσεως δυνατόν
νά ύπάρχη εις τό ύποκείμενον, εις τό κατηγορούμενον η εις αμφό-
τερα, δ εστίν οτι δυνατόν να ύπάρχωσι πολλά υποκείμενα §ν κοινό ν
κατηγορούμενον έχοντα, πολλά κατηγορούμενα εις Ϊί ύποκείμενον αρ-
μόζοντα, η πολλά υποκείμενα πολλά κοινά κατηγορούμενα έχοντα,
ί'ΐσαύτως δε δυνατόν νά η ναι η σύνδεσις και εις τό άντικείμενον, ώς
το μεν γάρ θάρσος άμέΛειάν τε xai ρ αθ υ μίαν χαι άπείθειαν έμ-
βά.Ι.Ιει, ύ δέ φόΰος προσεκτικωτέρους τ ε xai ενπειθεστ έρους xai
ενταχτοτέρους ποιεί (Ξ. 'Απομν. Γ , έ, 5)' και κατά τους προσδιορι-
σμούς, αδίκως οίκτρώς τ ε Θάνε (Σοφ ).—χθες xai πρώην. Δηλ ον δε
προσέτι ότι αί σύνθετοι προτάσεις δυνατόν νά άναλυθώσιν εις άπλας
(ϊδε Είσαγ. 'E.Lhp·. Συντάξ. σ. 42).

§. 1S. Εν τη σννδέτω προτάσει έπι ομοιογενών έμψύχο^ν υποκει-
μένων τό κοινόν έπιθετικόν κατηγορούμενον τίθεται, κατά τό γένος
τών υποκειμένων, πληθυντικώς* Σωκράτης ΠΛάτων και Α ριστοτέ-

Λης ήσαν σοφοί.-ή μήτηρ, ν θυγάτηρ και ή άδε.Ιφή ήσαν κα.Ιαί.

Επι δέ ετερογενών τίθεται κατά τό έπικρατέστερον. Εστι δε έπικρα-
τέστερον τό μεν άρσενικόν του θηλυκού και του ουδετέρου, τό δέ
θηλυκόν του ουδετέρου' ή γυνή καί ό άνήρ αγαθοί είσιν (Πλ.). Τό
αυτό εννοείται καί περί τοϋ επιθετικού προσδιορισμού' άνδρες καί
γυναίκες έστηκότες.—γυναίκες και παιδία καθήρεναι.—συνεΛη-
.Ιυθότες έχεΐσε άνδρες καί γυναίκες καί κτήνη (Ξ.).

§. 19. Επί όμ.οιογενών αψύχων υποκειμένων το κοινόν έπιθετικόν
κατΐ}γοροΰμενον τίθεται' ά. πληθυντικώς κατά τον ανωτέρω τρόπον*
τών δυνατών και οί φθόνοι καί οί έρωτες δεινοί (Πλ.).—ονχ άχρη-
στοι αί πέρυσι πρεσβεία ι έκεΐναι καί κατηγορίαι (Δημ.)' β'. κατά
τό προσεχέστερου' καί νόμος καί φόΰος ικανός έρωτα χωΛύειν (Ξ.)'
y . κατ' ουδέτερον γένος ένικώς* μέθη γε φύΛαζιν απρεπέστατον xai
μα.Ιαχία καί αργία' δ', κατ' ουδέτερον γένος πληθυντικώς' ζαραχαΐ
καί στάσεις ό.ΐέθρια ταΐς πόλε σι ν.—εύγένειαί τ ε xai δυνάμεις χai
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'τιμαί δήΛάέστιν άγαθά όντα (Πλ. Εύθυδ. 279). 0 τελευταίος
τρόπος της συντάξεως έν τοις τοιούτοις είναι δ συνηθέστερος.

• * §. 20. Καί ομοιογενή δηλ. καί ετερογενή άψυχα υποκείμβνα,
είτε μεσολαβοϋντος ουδετέρου ε'ίτε μή, ώς πράγματα θεωρούμενα,
δέχονται «συνήθως τό κόινόν κατηγορούμενον κατ' ούδέτερον γένος
πληθυντικώς* Λίθοι τε χαί πΛίνθοι χαί £νΛα χαί κέραμος, άτά-
scïiàç έρριμμενα, ουδέν χρήσιμα εστίν (Ξεν ). — δόξα χαί έπιμέΛεια
χαί νους χαί τέχνη χαί νόμος σχΛηρών χαί μαΛακών πρότερα αν
εϊη (Πλ.);—χάΛ.Ιος χαί ισχύς, δ ει.Γώ χαί χαχώ ζυνοιχονντα, ά-
πρεπη φαίνεται (Πλ. Μ εν ε ξ. 246).—φθόνος χαί Τρως εναντία έ-
στιν. Ενίοτε δε καί εμψύχου αν το ς' ή χαΛΛίστη ποΛιτεία τε χαί ό
χά.ΛΛιστος άνηρ Λοιπόι έστιν ήμΐν διεΛθεϊν (Πλ. ΙΙοΛιτ. Η, 562).
Δυνατόν δέ ειπείν καί άνθρωπος χαί χνων άγριώτατα.

§.21. Τό δέ ρήμα επί πολλών υποκειμένων* ά. προτάσσεται πλη-
θυντικώς' έρχονται άπό τών οίκοι τεΛών *Αρακάς τε καί Λ'αυάτης
χαί Αντισθένης (Ξ )' β\ επιτάσσεται πληθυντικώς" Λήθη καί δυσ-
κοΛία καί μανία εμπίπτον σι ν (Ξ)' γ', προτάσσεται ένικώς" ηΛθε
Χρνσάντ ας τ ε ό Πέρσης καί ά,ΛΛοι τινές τών όμοτίμων (Ξ )" δ. ε-
πιτάσσεται ένικώς* άθΛοί τε καί μισθοί καί άωρα γίγνεται.-οί

παίδες καί τό γένος άπαν περιπίπτει (Αυκουργος).

* §. 22. Μεγάλως η θέσις ισχύει καί ώς πρός τον αριθμόν τοϋ ρή-
ματος, πολλάκις, τιθεμένου κατά τό προσεχέστερον, καί ενικόν ον,
ώς μετά τών άνο>τέρω παραδειγμάτων καί άλλα πολλά δεικνύουσιν"
Αθήνησι καί οί πένητες καί ό δήμος πΛέον εχει τών γενναίων xal
πΛονσίων (ξ. 'Αθ?/ν. ΠοΛιτ. α', 2). Εν τω σάρκες χαί νεϋρα έ£ αί-
ματος γίγνεται (Πλ·)" υπερισχύει τό ούδέτερον. Εν τω βασιΛενς χαί
οί σύν αν τ ω διώκων είσπίπτει εις τό στρατόπεάον (Ξεν.)" υπερισχύει
τό έπικρατέστερον. Τό δέ Δημοσθένης μετά τών tv στ ρ ατή γ ω ν σπέν-
δ orrai Μαντινεϋσιν (Θουκ. Γ', 109) ισοδυναμεί τω Αημοσθενης
χαί οί ζυστράτηγοι. Αλλά σπάνια τά τοιαϋτα.

§· 23. Δύο δέ όντων τών υποκειμένων, τό κατηγορούμενον τίθε-
ται δυϊκόν, όταν, ιδιαιτέρως έκατέρου θε6^ρουμένου, αναδεικνύεται η
έννοια τοϋ δυϊκοϋ" ή τ ε ποΛιτιχή καί ή φιΛοσοφία ά£ίω Λόγου έστόν
(H^s)i Τίθεται δέ πληθυντικόν, όταν αμφοτέρων συνάμα εννοουμένων,
.ονόεμία ιδιαιτέρα προσοχή δίδηται εις έκάτεοον καί εις τον δυϊ-
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κόν άριθμ.όν* 'Αγάθων xai Σωκράτης Λοιποί (Πλ.).—δύο ht Λοιπά
η τ ε σωφροσύνη xai δικαιοσύνη (Πλ.). Ωσαύτως κ κι ètu ρηματος-
σοφία xai νους άνευ ψυχής ονχ αν ποτέ γένοίσθην' (Πλ.).—ώ Πρω-
ταγόρα πρός σε τοι ήΛθομεν, εγώ τ ε και 'Ιπποκράτη ούτος (Πλ.).

-δικανική τε και ιατρική σεμνύνονται (Πλ ).·

§. 24. Το αυτό ισχύει και δταν Ιν μεν ην α ι τό ύποκείμενον,-
άλλά δυϊκοΰ αριθμού' τω άνδρε εγενέσθην φύΛακε [&.)■—τω ξένω:
τώδε σοψώ καί φίΛω εσζον εμώ (Πλ.).—τω άδεΛφώ âtfaeδε έτε-
Λευτησάτην (Ισαίος). Επειδή δέ τά μεν δύο θεωρούνται ώς ·£θλλά,~
τά δέ πολλά ούχι ώς δύο, δια τούτο έπι δυ'ίκοϋ υποκειμένου τίθε-
ται και πληθυντικόν ρήμα, ώς άδεΛφώ δύο ήσαν καΛοί (Εύρ ).-'—
νώ θεασώμεθα (§. 23)' έπι δέ πληθυντικού υποκειμένου τότε μόνον
τίθεται δυϊκόν ρημ.α, όταν τα πολλά θεωρώνται ανά ζεύγη, ώς τό
παρ' Α ισχύ λ ω (Ενμεν. 252) Λενσσεζ ον πάντα αναφέρεται εις τά
δύο ημιχόρια, τό του Πλάτωνος (θεαιτ. 152) πάντες οί σοφοί ξνμ-
φέρεσθον, εις την τάςιν τών φιλοσόφων και εις την τών ποιητών"
είσί δέ και οι γράφοντες ξνμφέρονται.

% 25. Διαφόρων δέ προσώπων όντων τών υποκειμένων της προ-
χάσεως, τό ρήμα τίθεται κατά τούς έςής τρόπους" ά. ένικώς, κατά
τό προσεχέστερο ν" οίδα σαφώς καί εγώ και σύ (Πλ.).—εγώ Λέγω·,
καί Σεύθης r à αυτά (Ξ ).—δοκεΐς σύ τ ε και Σιμμίας (Πλ.).—σύ τε
' ΕΛΛην εί καί ημείς (Ξεν.).—ο ντε συ οϋζ αν άΛΛος δύναιτο àrz ει-
πείν (Ξ.)" β'. πληθυντικώς κατά πρώτον πρόσωπον, όταν υπάρχη
πρωτοπρόσωπον ύποκείμενον' ξνμφωνονμεν εγώ ζε xai ημείς (Πλ )·
—εγώ τε και ή μήτηρ έΛάγομεν' γ', πληθυντικώς κατά δεύτερον
πρόσωπον, όταν δέν ύπάρχη πρώτον" ου συ μόνος ούδε οί σοι φίΛοι
πρώτοι xai πρώτον ταύτην δ or; αν περί ^εών εσχεζε (Πλ.)' δ . πλη-
θυντικώς κατά τρίτον πρόσωπον, όταν προτάσσηται* ενικών ovzot
οί ξένοι και τ^ιεΐς μετ εκείνων (Δ.). Αλλά και ή μ εις δέ καί Στρα-
τίος χαί ΣτρατοκΛής παρεσκευάζονζο άπανζες (Ισαίος).

ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ,
ϊά ονόματα ώς Προσδιορισμού
§. 1. Δια τών ονομάτων γίνονται οί ονοματικοί ανωτέρω ■ επιβλη-
θέντες προσδιορισμοί, ώς δια τών έναρθρων μορίοον γίνο\ιτάι *οΓώς
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Ονοματικοί, οίον ό χρηστός άνήρ.— i/ σώφρων γυνή.—το δυσμετα-
χείριστον ζώον, κι λ. οί τότε άνθρωποι, οί εκεί ποΛΐται, ό μεταξύ
τόπος, οί κάτωθεν θεοί (Σοφ.), οί ένθάδε, κτλ.

§. 2. Διαφέρουσι δέ οι προσδιορισμοί τών κατηγορουμένων, καθ
δσον δια μέν τών κατηγορουμένων συζεύγεται μετά τοϋ υποκειμένου
νέα τις ιδέα, νέον φέρουσα προσόν, δια δέ τών προσδιορισμών εξη-
γείται προϋποτιθέμενον προσόν τοϋ υποκειμένου, οίον μέρος αυτοϋ
αποτελούν' καί δια (/.έν τοϋ κατηγορουμένου γίνεται λόγος τέλειος,
ουχί δέ δια μόνου τοϋ προσδιορισμοϋ, εως ου μή προστεθή το κατη-
γορούμενον. Ούτο), π. χ. ή Κέρκυρα έστι νήσος καί_?) νήσος Κέρ-
κυρα έστι. . . , ενθα, έν τω δευτέρω παραδείγμ.ατι, ίνα συμπληρωθη
λόγος, πρέπει νά προστεθή, μεγάΛη, μικρά, δ ρεπανοειδής, εύφορος,
ή άλλο τι τοιούτον. Τότε δέ, καί αφαιρεθέντος τοϋ προσδιορισμού
νήσος, δ λόγος μένει πάντοτε πλήρης, ή Κέρκυρα έστι δρεπανοει-
δής' έν δέ τω πρώτω παραδείγματι, άφαιρουμένου τοϋ κατηγορου-
μένου νήσος, ό λόγος γίνεται ατελής. Δια της συνθέσεο^ς εννοεί-
ται ευκολωτερον η ενοτης του υποκείμενου και π ροσδιοοισμοϋ, όταν
ή γλώσσα τό συγχωρή, ώς ό άριστος τεχνίτης καί ό άριστοτέχνης'

—-τό άεί ûàJJov δένδρον /καί τό άειθα.Ιές δένδρον.-ή πο.ΙΛούς

βότρυας έχουσα άμπεΛος καί ή ποΛύΰοτ ρυς άμπεΛος.

§. 3. Οί προσδιορισμοί ούτοι τίθενται εις τό ύποκείμενον, εις
τό κατηγορούμενον η εις αμφότερα, ώς ό σοφός 'Αριστείδης ή ν
Σταγειρίτης.—ουτός έστι Πρωταγόρας ό κΛεινός.—ΑΛέξα νδρος ό
Μακεδών ή ν μέγας στρατηγός,—γέΛως άκαιρος έν βροτοϊς δεινόν
κακόν' ή καί εις όλην την πρότασιν" άΛ.ΐ ?], τό Λεγόμενον, κατό-
πιν εορτής ήκομεν (Πλ )=τοϋτό έστι τό λεγόμενον.

§. 4. Δυνατόν δέ νά τεθή καί προσδιορισμός προσδιορισμού, καί·
τούτου πάλιν άλλος, καί ουτω γίνεται σειρά προσδιορισμών, ώς έν
τη αριθμητική κλάσμα κλάσματος, ήτοι σειρά κλασμάτων' Α Λέαν-
δρος ΦιΛίππου ήν υιός, υιού Αμύντου βασιΛέως τών Μακεδόνων.

§. 5. Οί ονοματικοί καί ώς ονοματικοί προσδιορισμοί τίθεν-
ται κατά τρεΊς τρόπους, κατ έπεξήγησιν, διά τών παρενθετικών
προτάσεων, καί δια τών πΛαγίων πτώσεων, ώς 'ΑΛέξανδρος ό
Μακεδών.—πας όστις κΛέπτει α δικός έστιν.—ή μάχη τών ' Ε Λ-
Λήνων> κτλ.
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Ιίερι τών κατ' Έπεξηγήσιν Προσδιορισμών.

§. 6. Κατ' επεξηγησιν, γενικώτερον έκλαμβανομένην, λέγονται οί^
προσδιορισμοί, οτε, άνευ μεσολαβήσεως νέου συνδετικοϋ η ρήματος,
προστίθεται εις το ύποκείμ,ενον νέα ιδέα, ήτις, ώς μέρος αύτοϋ θεω-
ρουμένη, αποτελεί μίαν μετ' αύτοϋ εννοιαν. Ταϋτα δέ τά δύο συνάμα
συζεύγονται μ.ετά τοϋ κατηγορουμένου, οίον Κϋρος ό νεώτερος ην
γενναίος. Ωσαύτως καί £πί τοϋ κατηγορουμένου, ώς ούτός εστί Λη-
μοσθένης ό ρήτωρ.—ούτός εστί Πρωταγόρας ο κλεινός, κτλ.

§. 7. Εφαρμ.όζονται δε έπι τών προσδιορισμών τούτων τά περί
κατηγορουμένου ρηθεντα. Δυνατόν δηλ. να τεθη ώς προσδιορισμός
έπ'.θετον, ουσιαστικό ν, καί πανοτιοϋν δυνάμενον να λάβη έπιθετικην
εννοιαν, ώς χρηστός άνήρ.—αγαθή γυνή, κτλ. Ωσαύτως άνήρ τύ-
ραννος, άνήρ οπλίτης, όμιλος στρατιώτης.

§. 8. Ωσαύτως έφαρμ.όζονται εις τούτους τους προσδιορισμούς τα
ανωτέρω περί κατηγορουμένου καί υποκειμένου ρηθεντα. Τίθεται .δηλ.
τό προσδιορίζον κατά τό προσδιοριζόμενον, ώς πρός τό γένος, άρι-
θμ,όν καί πτώσιν' 'Αλέξανδρος ô βασιλεύς.—Κλεοπάτρα ή βασί-
λισσα, κτλ. Τό αυτό ισχύει και περί τών πλαγίων πτώσεοίν, βιβλίο ν
Προάίχου τον σοφού.—έργον Φειδίου τοϋ Αθήναιον, κτλ.

§. 9. Αι άν6>τέρο> παρατηρηθείσαι ποικιλία», γίνονται καί εν-
ταύθα, οίον νους σωτηρία καλούμενη, άντι καλούμενος.—ποτήριον
τεχνήματα τον τεχνίτου.—Αιονύσιος τών τυράννων γενόμενος.—
θυγατέρα δεινό ν τι κάλλος καί μέγεθος.

§. 10. Παρατηρείται δέ καί έτεροία τις ανωμαλία, φαινόμενη
τουλάχιστον, τοσούτον κοινή ώστε ανάγκη, οίον κανονικής της χρή-
σεως ταύτης εκλα μ ο αν ο μένη ς, μόνον τό εναντίον νά νομίζηται έζαί-
ρεσις. Τοϋτο συμβαίνει επί τοϋ δυ'ίκοϋ άριθμοϋ, όςτις επί θηλυκού γέ-
νους εις την ονομαστικην καί αίτιατικην δέχεται αρσενικό ν άρθρον.
Εν φ λοιπόν λέγεται ή τέχνη, ή Ύ,μέρα, ή χειρ κτλ. καί αί τέχναι,
αί ή μέρα ι, αί χείρες, λέγεται οχι τά τέχνα, τά ημέρα, τά χεΐρε,
άλλα τώ τέχνα, τω ήμερα, τω χει ρε' διάκεισθον ώσπερ ει το> γεί-
ρε .. . (Ξεν. Απομν. Β', γ', 1S).—τώ γνναικε (Ξεν. Κ. Π, Ε, έ, 1).-—
τώ πόλε ε, κτλ.

11. Αύτη εστίν η çxOzsx χρησις παρά τοις πεζογράφοις τών
Αττικών. Αλλα καί πα^ά τοις ποιτ,ταί~ σπαν.ωτάτη εν τούτοις ις
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)ζ^ήσιζ τοϋ τα, αντί τώ, οίον τάκόρά (Σοφ. Αντ: 769), τά χοχώτά
(Αοφ·. Ίππ. 484). Συνήθης δε καί ή χρήσις τοϋ ζοΐν, αντί ζαΐν' τώ
&εώ καί zotr θεοιν, συνηθέστατα περί Δήμητρος καί Περσεφόνης.
Λσαύτως έτίί θήλυκοϋ δυ'ίκοΰ τίθεται τώάε, άντί rafo4 τ ώδε πε-
ρίγραφα (Αίσχ. Χοηφι 205), rà» παΐδε τώάε (Σοφ. 'Αντ. 501)
περί Αντιγόνης καί Ισμήνης, και ζούζο) Ζο) Ζεχνα (Πλ. ΠοΛιζ. Δ',
452), τ'ούζΐύ Ζω ήμερα (Ξ* Κ. Π. α', β'. 11). ϊδε Είσαγ> *ΕΛΛην>
Σννζάζεως^ σ. 58. *

* 12. Απαντάται δε, επί θηλυκοϋ, αυτά (Σοφ. Art. 770) και
αυτώ (Αισχ. Π. 1.S5)* αύζαΐν (Σοφ. Κ. 446) καί «τντοΐν (Ανδοκ.
Μυσζ. 113)* τ αντ air (Πλ. ΪΙοΛιζιχ. 260) καί ζούτοιν (Πλ.

57. iVi ί, 898). Αλλά μόνον, ώς φαίνεται, ratV^f, (Σοφ. 1133,
Κ. 445—1290. Αρφ. 1106). *

* §. 13. £1ς μοναδικά παρίστανται επί θηλυκοϋ τά εμώ (Εύριτΐ.
7'χέζ. 140), μόνω (Πλ- Λ" Ç"', 777) μαζ-αίω καί à£ ιω (Εύριπ.
1064) άμφοτέροιτ (ίσοκρ. Πανηγ. ΑΗ. άμφοζέραιτ, Κορ.). Τοϋτο
δέ κατα τό τοϋ Μέμνονος παρά Φωτίω (Βιβλ. σ* 224) ροδίους νανς.
Τοιοϋτον καί τό θουκυδίδειον (Τ', 43) δυοΐν Ροδίοιν πεντηχονζό-
potr. Σπανίως δέ τίθεται αρσενική μετοχή επί θηλυκοϋ ουσιας-ικοϋ,
οίον τό τοϋ Πλάτωνος (Φαίδρ. 237)) δύο ζιτέ ε στ or ιδέα άρχο ντε
χαί αγοτζε (ϊδε Είσαγ. *ΕΛΛην. Συντάξ. ενθα άνωτ.). *

Περί τών Προσδεορισμών otà τών Παρενθετικών Προτάσείον. -

§. 14. Δια τών παρενθετικών προτάσεο^ν τίθενται οί προσδιορι-
σμοί, όταν διά τίνος παρεμπιπτούσης, καθ' ενα ή κατ' άλλον τρόπον,
ποοσδιορίζηται μέρος ή όλη ή κυρία τοϋ λόγου ποότασις. Ουτω, π.
χ. άνε2εΰθερος πάς δςτις εις δό^αν βΛεπει (Γνωμ.), ενθα. πό ύπο-
κείμενον πας, γενικώτατον ό'ν, προσδιορίζεται δια τοϋ δςτις εις δυ~
£ar β Μπει.—μηδ' ο.Ιβος (γένοιτο μοι) οςτις την έμήτ χτίζει φρέ-
να (Εύριπ.)=ό την έμήν κνίζων φρένα' ναύαρχος μεν νυν έπη ν θ)ύ~
ζός δςπερ έπ Αρζεμισίω, Ευρυβιάδης ό ΕύρυχΛείδε.ω (Hp. Η, 42).
—χαί â J Jo ι δέ, οΐ έχε ira συνήσαν (ήσαν Σωκράτους ομιληταί) (Ξ.
■ Απομν. Α, β , 48).—τά δίκαια χαί πάντα, δσα άρετή πράττεται,
xaJà έστι και αγαθά (Ξεν. 'Απομν. Γ', θ', 5).—μάταιος ος ά.Μο
τι γείοϊον ηγείται ή τό κακόν (Πλ.). Τοιαϋτα ήθελον είναι καί τά
οντάς éffriv ό άνήρ 8ν έζητοϋμεν.—ζοΰζό έστι τό νδωρ Ô πίνομεν.
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15. Ωσαύτως δε καί το αντικείμενο ν της .κυρίας . ποοτάσεως -
προσδιορίζεται δια παρενθετικής" άρα λέγεις την Β-εών κρίσιν, ήν
Οί περί Κέκροπα έκριναν (Ξεν. Λ πομν» Γ', έ, 10); Ενίοτε δέ και ο
προσδιορισμός της κυρίας προτάσεως' ειγε τους πχιΛαιοτάτονς, ών
άκούομεν, προγόνους αυτών άναμ ιμ νήσκοιμεν, κτλ. (Ξεν. 'Απομν.

Γ', έ, 9).-'Αθηναίοι οί πρότερων, οτε Βοιωτοί μόνοι έγένοντο,

.Top^oiJrrfc Βοιωτίαν, φοβούνται, κτλ. (Ξ. Απ. Γ', έ, 4),

§. 16. Αλλά και ολόκληρος ή κυρία πρότασις δυνατόν . δια πα-
ρενθετικής προτάσεως νά προσδιορισθη" άπας Λόγος, αν άπή τα πρά-
γματα, μάταιόν τι φαίνεται καί κενόν (Δημ. 'ΟΛυνθ. Â, §. έ)' ο
λόγος.φαίνεται μ.άταιος, αν άπη τα πράγματα, ουχί δέ καί αν παρή.
Ωσαύτως δια μ.ετοχής" τούτον έπιμεΛούμενοι (Αθηναίο^, πάντων άν
ειεν κράτιστοι (Ξεν. Απομν. Γ , έ, 8)=εί τούτου έπιμελοιντο.
ΪΙερΙ τών Προσδιορισμών δια τών Πλαγίων Πτώσεων.

§. 17. Δια τών πλαγίων πτώσεοίν γίνονται οί προσδιορισμοί,
οτε τίθεται πρός τον σκοπόν τούτον γενική, δοτική, η αιτιατική.
Τα ονόματα τα όπο"ία προσδιορίζονται διά της γενικής, δοτικής, η
αιτιατικής, λέγονται ότι συντάσσονται μ.ετα γενικής, δοτικής, η
αιτιατικής.

Τα μετά γενικής συντασσόμενα ονόματα.

18. Τα μ,ετα γενικής συντασσόμενα ονόμ.ατα, είτε υποκειμέ-
νου, ειτε κατηγορουμένου, είτε προσδιορισμού τόπον επέχοντα,
είναι διττά, ουσιαστικά καί επίθετα.

Τα μετά γενικής συντασσόμενα ουσιαστικά.

19. Τα μετά γενικής συντασσόμενα ουσιαστικά είναι* I. τά ση-
μαίνοντα τι ανήκον εις τινα η εις τι καθ' οποιανδήποτε σχέσιν. II. τά
αντίθετα τών προηγουμένων, τά σημαίνοντα τον εις ον η τό εις S
άνηκουσι ταύτα

1. Τά σημαίνοντά τι ανήκον εις τινα, κτλ.

§. 20. Αί σχέσεις καθ' ας ανήκει τι εις τινα η εις τι είναι πολλαί
καί διάφοροι. Επί τοϋ παρόντος σημειοϋνται αί κυριωδέστεραι, ες ών
κατ ευθείαν η πλαγίως παράγεται σχεδόν πάσα άλλη. Ανήκει λοιπόν
εν τι εις τινα η εις τι, επομένως συντάσσεται μετά γενικής, πάν ο
τι δυνατόν νά θεωρηθη"

(ΣΤΝΤ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α.) 2
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ά. Ως κτήμά τίνος, οίον άγρός Περικλέους, β'. ύς άρχο//£rôr τί-
νος, οίον Μακεδόνων ύπαρχοι, γ\ ί'ίς εκγονον η συγγενές τίνος,
οίον τέκνα πατρός.—εγγ'ονος Πλάτωνος, δ'. Ως έργον καί ποίη/ιά
τίνος, είτε προς τον τεχνίτην είτε προς την ύλην έξ ης, Οίον βί^ώκ

roù ζωγράφου.—'Ομήρου ποιήματα.—ναό ς μαρμάρου.-άνδριάς

χαλκοϋ. - ξίφος σιδήρου» Ωσαύτως καί άφηρημένως η ενέργεια τών
προηγουμένων, οίον εργασίαι Φειδίου.—πράξις άνθρωπου.

§. 21. Κατά την αύτην άναλογίαν ανάγεται ένταΰθα' έ. παν τί

θεωρούμενον ώς μέρος τινός, οίον μέρος σώματος.-ή κεφαλή τοϋ

ανθρώπου, ς. Ως περιεχόμενόν τίνος, οίον οί ένοικοι τών 'Αθηνών.
—νήες τον λ/μένος.—οί ίχθνες της θαλάσσης, ζ', ύς δόμα η

δώρόν τίνος, οίον αί χορηγίαι τοϋ Αλκιβιάδου.-τά άωρα τών

έχθρων, η. Ως ίδιότης, διάθεσις η συμδεΰηκός τίνος, οίον λευκό-

της χιόνος.—ή ενμένεια τοϋ ανδρός.—χωλότης τοϋ Αγησιλάου.-

Φωκίωνος πενία. Ωσαύτως δόξα άνδρός. — άδοξία γυναικός.-

πλέθρον γης, κτλ.

§. 22. Εν γένει λοιπόν δυνατόν ειπείν οτι οπού εισέρχεται το
ερώτημα τίνος, ένθα περιλαμβάνεται καί τό εκ τίνος άπο τίνος η,
κοινότερον, άπο τί, έχει χώραν η γενική, ώς τίνος υιός ; τίνος έρ-
γον ; από τί μέτάλλον ; κτλ. Η δε γενική τίθεται άπρόθετος η έμ-
πρόθετος.

* §. 23. Επειδή δε τό δια της γενικής προσδιοριζόμ,ενον δυνατόν
να ηναι ένεργητικόν ώς πρός τι καί παθητικόν πρός τι άλλο, διά
τούτο δυνατόν νά τεθώσι καί δύο συνάμα γενικαί εις τό αυτό ούσια-
στικόν, ή μεν ένεργητικη, ή δέ παθητικη, ώς ή Πέλοπος Πελοπον-
νήσου κατάληψις (ίσοκρ.).—?) Χειρισόφου αρχή τοϋ παντός κατε-
λύθη (Ξεν.), οίον ή πανταρχία. Διάφορον δέ τό πραγμα, δταν η μ.ία
γενική εξαρτάται έκ της άλλης, ώς ό τών τοϋ βασιλέως ιππέων
στρατηγός. Ενταύθα είναι ο έν τοις προηγουμ.ένοις σημειο>θείς προσ-
διορισμός τού προσδιορισμ.οϋ. *

II. Τά αντίθετα τών προηγουμένων, τα σημαίνοντα
τον εις δν ή το εις δ άνήκουσι ταύτα.

§. 24. Ενταύθα ανάγονται" ά. τά σημαίνοντα τον κτήτορα $
δεσπότην τινός, οίον κτήτωρ χωρίων.—δεσπότης τοϋ δακτυλίου.
β. Τά σημαίνοντα τόν άρχοντα τίνος, οίον βασιλεύς Περσών—
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άρχος οιωνών, γ'. Τα σημαίνοντα τον γεννήτορα ή συγγενή τίνος,
οίον πατήρ τέκνων.—ΠΛόιτωνος.—Κρέοντος κηδεστής. δ'.
Τον έργάτην καί ποιητήν τίνος, οίον εργάτης τών χαΛών χαί σε-
μνών έργων.-εικόνων γραφεύς.— νηών τ έκτον ες. Ωσαύτως κάί ως

έκ της ύλης, οίον χαΛκός άνδριάντος.—-σίδηρος ξίφους.

§. 25. Ωσαύτως τά σημαίνοντα' έ. το δ J ον τινός, olov cài^a

της χεφαΛής.-άγέΛη βοών.—σωρός σίτων, ξύΛων, Λίθων, ς . Τά

σημαίνοντα τό περιέχον τίνος, οίον άστν ανθρώπων.—άρκτων φω-
Λεός. ζ'. Τα σημαίνοντα τον δοτήρά τίνος, οίον δαπανημάτων δο-
τήρες.-*—βρα6ευτής τοΰ δικαίου, ή. Τά σημαίνοντα την υπόστασιν
ιδιότητος, ι^α^εσεως, συμβεΰηκότος τινός, οίον πτέρυιf jîoVoç ^ευ-
ήτοι ^iOKoJfy^oc·—άνήρ μειΛιχίου τρόπου.—τραύματα αί-
ματος, ήτοι αίματόεντα.—άνήρ δ όζης.—ποταμός πίεθρον.—δέν-
δρον ποΛΛών έτών.=ποΛυετές.

* §' 26. Επί της σειράς I ή μεν ονομαστική σημαίνει τό κτήμα,
τό άρχόμενον, τό ε'κγονον, τό έργον, το μέρος, κτλ' ή δε γενική
τον κτήτορα, τον άρχοντα, τον γεννήτορα, τον έργάτην, τό o'.-^or
κτλ. Επί της σειράς II, αντιστρόφως, ή ονομαστική σημαίνει τον
χτήτορα, τον άρχοντα, τον γεννήτορα, τον έργάτην, τό όΛον, κτλ.
ή δε γενική τό χτήμα, τό άρχόμενον, τό ε'κγονον, τό έργον, το
μέρος, κτλ* oî*oç δεσπότου καί δεσπότης οίκου, ύσχύτως καί επί
τών άλλων, Jοςα. àrc^pôc καί άκή^ δόξης.—μειΛίχιος τρόπος αν-
δρός καί άνήρ μειΛιχίου τρόπου. Τό αυτό ισχύει καί περί τών πλα-
γίων πτώσεων, δοϋΛον δεσπότου καί δεσπότην δούΛου.—ήσυ\·ίαν
βίου καί ^éor ησυχίας (Εύρ.). *

* §. 27. Πολλαί άλλαι σχέσεις, ή κατ' ευθείαν ή πλαγίως έκ
τών προηγουμένων προκύπτουσαι, εκφέρονται, φυσικω τω λόγω,
κατά τον όμοιον τρόπον. Τά αφηρημένα, π. χ. τών προηγουμένων,
οπου ύπάρχουσι, δέχονται την αυτήν σύνταξιν* όθεν, ώς λέγεται δε-
σπότης τών δΛων, ούτω καί δέσποτεία τών δΛων, ώς ακροατής
μαθήματος, ούτω καί άκρόασις μαθήματος. *

Τα μετά γενικής συντασσόμενα επίθετα.
§. 2S. Μετά γενικής συντάσονται αί ακόλουθοι μάλιστα κλά-
σεις τών επιθέτων*

ά. Τά οιχειότητος καί άΛΛοτριότητος σημαντικά, οίον οικείος της

9*
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χώρας —οί δέ κίνδυνοι τών έφεστηκότων ίδιοι (Δημ..).-ονδεν άλ-

λότριον ποιών οϋτε τι/ς εαυτόν πατρίδος ο ντε τοϋ τρόπου (Δ.), £.
Τα πληρώσεως, μετοχής, κατοχής, καί κράτους σημαντικά, καί τά
εναντία τούτων, οίον υποψίας καί δείματος μεστός.—μέτοχος αρε-
τής.— εγκρατής ήδονών.—-αρετής έρημος (Ξ ).—ενδεής χρημάτων.
—παρέστηκεν άγων μέγας, πλήρης στεναγμών, ούδε δακρύων κε-
νός (Εύρ.)" οΰτω καί ελεύθερος πόνω>--καθαρή τών προκειμένων

σημείων (lip. Β'. 38).—καθαρός άδικίας τε καί ανοσιών έργων
(Πλ Πολιτ. Τ, 496) .— ορφανός τοϋ πατρός καταληφθείς (Δημ..).——
πένης γαρ ήν ανδρών φίλων καί πιστών (Πλ. Έπιστ. Ζ , 332).

§. 29. Ωσαύτως* γ'. Τά εμπειρίας καί απειρίας σημαντικά, οίον
έμπειρος πολέμου.—επιστήμων ειμί τοϋδε.—γραμμάτων άπειρος.
—άδαήμων μάχης. δ'. Τα επιμελείας καί αμελείας, φροντίόος
καί αφροντίστίας ήτοι ολιγωρίας σημ,αντικά, οίον επιμελής τών
3είων.—προμηθής τούτου.—αμελής χρημάτων, ί. Τά επιτυχίας

καί αποτυχίας σημαντικά, οίον επιτυχής τών καιρών.-ατυχής

συνέσεως.- ς'. Τά μνήμης καί λήθης σημαντικά, οίον μνήμων φόρ-
του·—γράμματα λήθης μνημόσυνα (ώς ουσιαστικά καταντ^σαντα).

—άμνήμων τών κινδύνων.-της έμής διαθήκης επιλήσμων. ζ . Τά

φειδοϋς καί αφειδίας σημαντικά, οίον φειδωλός χρημάτων.—-άφει-
δής έαυτοϋ. η. Τά χωρισμού, διαιρέσεως καί άπομακρύνσεως ση-
μαντικά, οίον οί λοιποί' τών Αθηναίων.—μόνος τών πο.ΐιτών.—
ολίγοι τών πολλών»—δήλον, ότι χρηστών τις, ώς εοικας, ει (Àp<p.
Πλ. 826).—ών δή εγώ οίμαι εϊς είναι (Πλ ).—άπωστός γής' ουτω
καί φυγάς πόλεως.

§. 30. Ενταΰθα προσέτι ανάγονται' θ. Τα άνταλλάγματος καί
τιμήματος σημαντικά, οίον αίματος εστίν ?/ αρετή ώνία—δόξα
χρημάτων ουκ ώνητή (ίσ.).—οί φιλόσοφοι δοκοϋσιν είναι τοις
μεν τοϋ μηδενός τίμιοι, τοις δ' άξιοι τοϋ παντός (Πλ.). ί. Τά
εις ικος ενεργητικά ρηματικά, ώς παρασκευαστικός τών εις τον
πόλεμον (Ξεν.).—πρακτικός τών δικαίων' ιά. Τά άρχικά καί υπ αρ-
χικά, οίον κύριος της Ασίας.—ύπήκοοι τών γονέων. ιβ\ Τα δια-
φορικά, οίον επιστήμη επιστήμης διάφορος (Πλ.).-έτερον τό ηδύ

τοϋ αγαθού (ΓΙλ.). ι γ'. Τά παραθετικά, τά συγκριτικά δηλ. καί υ-
περθετικά, οίον κρείττων καί φίλων καί εχθρών (ΐσ ). — νέοις τό
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σιγάν χρεΐττόν έσζι τοΰ ΛαΛεΐν (Μεν.).—άνθρωπος πάντων θ η-,
ρ ίων άοειδέστατός έστιν (Αντ.).—-μέγιστόν έστι τών αγαθών α-
ρετή (ΐσ.).-το νικάν αύτον πασών νιχών πρώτη τε χαϊ άριστη

(Πλ.). ιδ\ Τά ανάλογα τών παραθετικών, οίον ούδενός δεύτερος.—
ύστεροι της συμβουΛής.-—περιττά τών άρκούντων (Ξ.).

§. 31. Καί εν τούτοις βάσ;ις υπόκειται τό ερώτημα τίνος, ώς
ανωτέρω* οίον τίνων τέκνων πατήρ; από τί είναι πλήρης ή έ.Ι-
.Ιειπής ; κτλ. άτινα όμως ευκόλως μετατρέπονται εις τον έλληνι-
κώτερον τύπον, τίνος ενδεής ; τίνος πΛήρης ; κτλ.

§. 32. Εννοείται δε ότι καί τούτων τά αφηρημένα, όπου υπάρ- *
χουσι, συντάσσονται ώσαύτο^ς μετά γενικής, ώς καί τά προεξηγη-
Οεντα αφηρημένα τών ουσιαστικών* ούτοκ, απάντων έστι πλησμονή.
-—μέθεξις ούσίας (ΐΐλ ).—αρετής μεζουσία (Δημ.).—αντη μανία ς
ε χει χοινωνίαν τινά (Γν.).—ηγεμονία 'Ε.ΙΜίδος.—ή π.Ιούτου ά-
πΛηστία (ίΐλ. ΠοΛίζ. Η, 562), κτλ.

Τά μετά δοτικής συντασσόμενα ονόματα.

§. 33. Τά μετά δοτικής συντασσόμενα ονόματα είναι κυρίως επί-
θετα μετά ολίγων αναλόγων ουσιαστικών. Ανάγονται δε ενταύθα αί
ακόλουθοι μάλιστα κλάσεις, ά. Τά ταυτότητος, ύμοιόζηζος, ίσόζη-
τος καί συμφωνίας σημαντικά, καί τα ενκντία τούτων, οίον ού τ αυ-
τά γίγνεται τ' αγαθά τοις ήδέσιν, ούτε τά κακά τοις άνιαροΐς (Πλ.).
-οί πονηροί ά.ΐ.ΙήΛοις όμοιοι (Πλ.).—Λέγεται δέ ϊση είναι ή νή-
σος τ ή Κ υρηναίων πό.Ιι (Hp)' ούτίο παραπλήσιος, σύμφωνος, σύμ-
ψηφος, ανόμοιος, άσύμφωνος. β'. Τά συγγενείας, ένώσεως, μίζεως
καί επιμιξίας σημαντικά, ώς το γάρ όμοιον τω όμοίω φύσει συγ-
γενές έστι (Πλ.).-ζή Ε.ΙΛάδι πενίη μεν αιείκοτε σύντροφος έστι

(ΐίρόδ. Β102).-^ύμ πλους Θησεΐ—συμμιγής φάνω (Εύρ.). Ωσ-

αότως καί τά εναντία τούτων, φίλοις τ άμικτος έστι χαί πάση πά-
λει (Εύρ.). γ'. Τά προσεγγίσεως σημαντικά, οίον πλησία τω νυμ-

φίω.-άσζνγείζονες Α θηναίοις. δ'. Τά έξηγοϋντα τήν ίδέαν τοϋ

αρμόζοντος καί ρ.ή άρμόζονζος, τοϋ πρέποντος καί μή πρέποντος,
οίον γυναιχί αρμόδιος.—άνάρμοστόν έσζι ζο αίσχρον παντί τώ
(Πλ.). πρεπωδέσζαζα γυναιξί)' (Ξεν.).—μέθη φνλαξιν άπρε-
πέσζαζον (Πλ.).

§. 34. Ωσαύτως ένταϋθα ανάγονται καί αί έπόμεναι τάξεις, έ.



2 - : ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ.

Τά σημαίνοντα φιλικήν η έχθριχήν πρός τινα διάθέσιν, τά όποια
περιποιητικά καί αντ ιπεριποιητ ικά υπό τών γραμματικών καλούν-
ται, οίον φίλος, εχθρός, ευ νου ς, ηδύς, επωφελής, επίκουρος, βοη-
θός, σύμμαχος, χρήσιμος, χαχόνους, επίβουλος, βλαβερός, αηδής,
ενάντιος, άχρηστος, κτλ* οί όμοιοι τοις όμοίοις εύνοί είσιν (Ξεν.).
ουδείς 3εος δύσνους άνθρώποις (Πλ ).—άντίπαλόν τι τ ή ολιγαρ-
χία (Ξ.).—Λύσανδρος . κακονούστατος ήν τ η πόλει (Λυσ.).-εστίν

εχθιστα τά εναντιώτατα, ψυχρό ν θερμώ, πικρόν γλυχεΐ, ζηρόν
νγρώ (Πλ.).—μη κάμνουσιν ιατρός άχρηστος, καί μ ή πλεουσι κυ-'
'βερνήτης (Πλ.). ς . Τά εϋπειθείας καί υποταγής σημ,αντικά, ώς
εύπειθής τω άρχοντι.—άπαντα τω πλουτεΐν εσθ* ύπήκοα. ζ'. Τά
παθητικά ρηματικά, οίον ρητόν μοί εστίν.—μισητός Φίλιππος τοις
πόλεσιν·—γνωτά κούκ άγνωτά μοι προσήλθεθ ίμείροντες (Σ. Τ.
58).—ώφελητέα σοι ή 'Ελλάς.—ή ποθεινός (=ποΟητός) φίλοις.
η. Αλλα τινά ρηματικά ενεργητικά, εκ ρημάτων μετά δοτικής συν-
τασσομένων γινόμενα καί μετοχικην εννοιαν παρίστώντα, ώς δοτήρ
τινι.—ήγεμών ζΥΓί^ήγεμονεύων τινί.

§. 35. ίΐς δε εις τα γενικοσύντακτα υπόκειται ή 'έννοια τοϋ τί-
νος, ουτο^ς έν τοις μετά δοτικής συντασσομένοις υπόκειται η έννοια
τοϋ τινι, 6 έστι^ μέ τίνα, η τί, πρός τίνα, η πρός. τί' οίον όμοιος
(ΐε ..... . άνάρμοστον εις . . . κτλ.

§. 36. Επειδή ή συνταξις βαίνει κατά την σημασίαν τών συντασ-
σομένων, δια τοϋτο πολλά τών άνωτέρω σημειωθέντων, άλλάσσοντα
σημασίαν ή υπ' άλλη ν έποψιν θεωρούμενα, άλλάσσουσι σύνταζιν. Τά
φίλος, εχθρός, πολέμιος, τα όποια ώς επίθετα συντάσσονται δοτική,
ουσιαστικού χαρακτήρα λαμβάνοντα, και εις τα κτητικά η ώς κτη-
τικά ύτανόμενα, συντάσσονται γενική' rf? άρχηη τηδε δυσμενείς (Ξ.)*
άνδρα δυσμενή χθονός (Ξ.)'ξένος βασιλει καί ξένος βασιλέως (Ξ.
Πλ.)' αλλότριος τίνος καί αλλότριος τινι, κτλ. Τουναντίον τό δού-
λος, τό όποιον ώς κτήματος σημαντικόν τάσσεται εις τά μετά γενι-
κής, έπιθετικήν εννοιαν λαμβάνον, συντάσσεται μ,ετά δοτικής, ώς οί
άρχοντες δούλοι τοϋ νόμου (Πλ.).-δοΰλος τφ βίω (Γν.).

* 37. Εν δέ το"ϊς έκ τού μίγνυμι συνθέτοις τίθεται δοτική
μεν, όταν έπικρατη ή έννοια τής μ.ίξεως, ώς έν τω ανωτέρω καί έν
άλλοις παραδείγμ.ασι δεικνύεται, γενική δέ, όταν έπικρατη ή δια
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τοϋ άποφατικοϋ μορίου έξηγουμένη έννοια τοϋ χωρισμοϋ' αμιγής

ετέρας φύσεως.-αμιγείς βαρβάρων (Πλ.). *

§. 38. Επειδή πολλάκις ή αιτιατική μετά της προ ς ή άλλης άνα-*
λόγου προθέσεο>ς ισοδυναμ.έΐ δοτική, οιά τοϋτο πολλά τών άνωτέοω
<5νομ.άτοίν δέχονται καί την τοιαύτην σύνταζιν, ώς χρήσιμος, ωφέ-
λιμος βλαβερός τινι καί πρός τι χρήσιμος τ ή πατρίόι (Ξεν.).-—
χρήσιμος πρός πόλεμον (Πλ.).—άλλη πρός άλλο γαία χρησιμω-
τέρα (Εύρ. 'Αποσπ.).—βλαβερό) μεν πρός ούσίαν, βλαβερό) à ε
πρός την τοϋ σώματος εξιν, πολύ δε βλαβερωτάτω πρός την της
ψυχής παίδευσιν (Πλ. Φαιό ρ. 241).—χρήσιμοι εις τ ό λέγειν (Πλ.).
—έπι μεν χρηστό ν ή καλόν ή τ ή^ πόλεως άξιον πράγμα; ουδέν
ούτός έστι χρήσιμος (Δημ. ).

Τά μετά αιτιατικής συντασσόμενα ονόματα.
§. 39. Μετά αιτιατικής συντάσσονται εκείνα τά ονόματα, επί-
θετα η ουσιαστικά, τά όποια χργζουσι τοϋ προσδιορισρ.οΰ κατά τί,
οίον καλός τό είδος.—τυφλός τά τ ώτα τόν τε νουν τά r' δμ ματ
ει.— άγνός, πονηρός τους τρόπους (Σοφ.), κτλ.

40. Καί δοτική τίθεται πολλάκις έν τοίς τοιούτοις, άλλ' ή
μεν αιτιατική σημαίνει συνήθους τό *arà ri ώς πρός την εκτασιν, ή
δε δοτική τήν δύναμ,ιν καί ένέργειαν δι' ής γίνεται τι* όθεν λέγεται
τοσούτος τό μέγεθος, τό μήκος, τό εύρος, τό βάθος, ro ϋψος'ώΰ-
αύτοίς τόκ αριθμόν, κτλ' άφ' ετέρου δέ φύσει εστίν άνθρωπος ζώον
πολιτικόν (Αριστ.).—πολλά φύσει ουκ εστι καλά, νόμω δέ (Πλ.).

-κακία καί αρετή τά ήθη διαφέρουσι πάντες (Αριστ.).

§. 41. Επειδή δέ τό άπαρέμφατον είναι φύσεως συμπληρωτικής,
ώς ή αιτιατική, δια τοϋτο, πολλάκις επί τώ αύτώ σκοπώ τίθεται
άπαρέμ.φατον, ώς επιστήμων έστι λέγειν τε καί σιγαν πρός οδς δεί
(Πλ.).—αγαθοί έσμεν τό κακόν εφ έτερων ιδεί ν.—φρονεϊν οί τα-
χείς ούκ ασφαλείς (Σοφ.).—έπειδή ν μ ΐν οί παίδες ήλικίαν εχουσι
παιόεύεσθαι (Πλάτων Αάχ- 184).

Τά 'Ονόματα ώς Αντικείμενα.

42. Τά δεχομ.ενα τήν ένέργειαν τών βημάτων καλούνται, ώς έν
άρ/η τοϋ πονήματος είπαμ,εν, αντικείμενα. Ταϋτα δέ εκφέρονται διά
τών ονομάτο^ν, και μάλιστα τών ουσιαστικών. Η φύσις τών αντικει-
μένων είναι συμπληρωτική' όθεν τίθενται εις τοιαύτα ρήματα τών ο-
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ποίων ή φύσις χρήζε», συμπληρώσεως, καί τοιαύτα είναι μάλιστα τά
μεταβατικά (ϊδε κατώτερο)). Τουναντίον τά σημαίνοντα νπαρξιν,
άπΐην ιδιότητα % κατάστασιν, εννοιαν αυτοτελή παρις-ώντα, ου χρ*Λ~
ζουσι του τοιούτου πτωτικού συμπληρώματος, οίον ζώ, υπάρχω,
πέφυκα, ύγιαίνω, ηρεμώ, κτλ.

§. 43. Τά αντικείμενα τίθενται κατά τινα τών πλαγίων πτώ-
σεων·, γενικήν, δοτικήν η αιτιατική ν. Τοΰτο κρέμα rai έκ της έννοιας
την οποίαν παριστα το ρήμα, ώς επιθυμώ της άρετής.—χρώμαι βι-
6JÎoiç.—μιμούμαι τους σοφούς, κτλ. Ως δε έπί τών ονομάτων, ου-
τω καί ένταΰθα, τα ρήματα τών οποίων το άντικείμενον εκφέρεται
κατά γενικήν, δοτικήν ή αιτίατικήν, λέγονται ότι συντάσσονται
μετά γενικής, δοτικής ή αιτιατικής. Εις τίνα δε' ρήματα ιδιάζει
αύτη ή έκείνη ή πλαγία, τοΰτο θέλομεν τό πραγματευθή έν τώ Περί
Ρημάτων.

§. 44. £ίς τά υποκείμενα, ούτω καί τά αντικείμενα δέχονται
προσδιορισμούς, ο'ίτινες, κατά τον γενικόν κανόνα ότι τό προσδιορί-
ζον τίθεται κατά τό προσδιοριζόμενον οπερ είναι ή βάσις, πρέπει,
νά συμφο^νώσι πρός αυτά κατά γένος, άριθιιόν καί πτώσιν, ώς
πιθυμώ τής μεγαίοπρεπεστάτης άρετής.—ό δήμος ευνοεί τοις έξα-
πατώσι χό.Ιαξιν.—άπέκτειναν τον χρηστόν Φωκίωνα, κτλ.
Περι 'Αριθμητικών Ό νομάτων.

§. 45. Τά αριθμητικά ονόματα, ε?ς την γενικήν κλάσιν τών όνο-
μάτων υπαγόμενα, τίθενται εις τον λόγον, ώς καί τά άλλα, ύποκεί-
μενον, κατηγορούμενον, προσδιορισμός, άντικείμενον.

§. 46. Τό εις, μία, εν, έπιθετικήν φύσιν έχον, κυρίως τίθεται ώς
κατηγορούμενον καί ώς προσδιορισμός, οίον εις μεν σύ, μία <f εγώ.
—etc άνήρ ουδείς άνήρ (Πλ.). Καί ύποκείμενον δυνατόν νά τεθη, ώς
καί πάσα άλλη λέξις, οίον γεωργός μεν εις, ό όέ οικοδόμος (Πλ.).
—τό έν ουκ εστι δύο' καί άντικείμενον" εν γέτι δοξάζει ο δοξά-
ζω ν (Πλ.).

§. 47. Τό δύο συμπλέκεται μετά δυ'ΐκοΰ καί πληθυντικού αρι-
θμού, ώςδύο τώδε πώΛα (Αριστ.).—δύο ρρίΛω (Εύρ.).—δύο έστόν
τινε βίω, κτλ' καί δύο άνδρες.—δύο θεαί.—δύο παρθένοι (Εύρ.).
Τό δέ δυοιν μετά δυϊκοΰ συνήθως' δυοϊν παίδοιν δύο νεχρώ κατά-
γεται (Εύρ.).—δνοΐν γερόντοιν (Εύο.).—ε'δωχαν ήμΐν δύο δνοϊν
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•νεάνιδας (Εύρ.). Περί τών άλλων ουδεμία δυσκολία* τρεις δάχτυλοι.

—τρία στάδια.-τά τρία ούχ ε crt α ι άρτιον (Πλ.).—δ voir ώτοιν^

ακούειν, τέσσαρσι μεν όφθαΛμοΐς τεκμαίρεσθαι, τέσσαρσι δε ùaïr
προαισθάνεσθαι (Ξ. Κ. Π. Δ', γ', 21).-—πέντε άρχοντες.—-πέντε
/ινάς.—πέντε xai τεσσαράκοντα ετη (Ξ.).—ό πεντήκοντα θυγατέρων
πατήρ (Ευρ. ' Αποσπ.), κτλ.

οο-οο -ο-ο-ο-οο-ο-ο-ο

ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ.
Περί Αντωνυμιών.

§. I. Α: αντωνυμία', έκπληροϋσιν ώς έγγιστα έν τω λόγω τα τών
όνομ.άτων, τιθέμεναι ύποκείμενον, κατηγορούμενον, προσδιορισμός
καί άντιχείμενον, οίον εγώ είμι εκείνος.—τοϋτο εκείνο τ ό της πα-
ροιμίας.-ό πατήρ μου.—οί έμοι οφθαλμοί—έκαστος φιλεΐ εαυ-
τόν, κτλ. Καί ταϋτα ρ.έν έν γένει, εκαστον όμως τούτων είδος εχει
διάφορον χρήσιν, περί ή ς πραγμ.ατευόμεθα έν τοις έξης.

Προσωπικαί 'Αντωνυμίαι.

§. 2. Τούτο>ν αί όνομ.αστικαί τού πρώτου καί δευτέρου προσώπου
τίθενται εις τόν λόγον ώς ύποκείμ.ενον μόνον έπι αντιθέσεως καί αν-
τιδιαστολής' συ μεν γάρ εϊλου ζην, εγώ δέ χατθανεΐν (Σ. 'Αντ.
555).—εγώ ταϋτα ποιήσω.—ονχ έγώ σε άποκτενώ, αλλ 6 της
πόλεως νόμος (Λυσ.) .—συ μεν ζή δ έμή ψυχή τέθνηκε (Σ. Αντ.
559)* τίθενται δε μετά τό ρήμ.α, όταν καί αυτό έξαίρηται* τί λέγεις
σύ ; α σύ λέγεις (Πλ.).—τους άδικοϋντας αθλίους εφην είναι έγώ
καί έξηλέγχθην υπό σοϋ (Πλ.). Αλλως παραλείπονται, ώς θέλω λέ-
γειν >Ατρείδας.—άληθή λέγεις.—οράς ονν ;—λέγομεν.·—ι δ ω μεν,
κτλ. Εις τα ομηρικά ήλθον έγώ παύσονσα τεόν μένος.—τήνδ έγώ
ου λύσω, καί άλλα ο'μοια, δεν φαίνεται ή τοιαύτη αντιδιαστολή. Και
εις τά τών Αττικών δέ έγώ οίμαι, έγώ οΐδα, άχούω, πννθάνομαι, καί
τά όμοια, ει μεν ενυπάρχει αντιδιαστολής έννοια, είναι πολλά ασθενής.

* §. 3. Καί αντιστρόφως δέ παραλείπονται ενίοτε παρά ποιηταΐς
καί έπι αντιθέσεως* xai γάρ ε$ γέρων (έγώ), τό τηςδε χώρας ον γ&-
γήρακε σθένος (Σ. Κ. 226).—xai γάρ ei συ με στυγεϊς, ούχ αν
δυναίμην σοι (έγώ) χακώς φρονεΐν ποτέ (Εύρ. Μ. 4&3). Ως δε πα-
ραλείπονται, ούτω καί έπαναλαμβάνονται ενίοτε παράr ποιηταΐς"
εγω γαρ εγωγ εχανον ο μέλεος (ς. 7Αντ. 1319). *
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* §. 4. Ω; παραλείπεται ή αντωνυμία όπου δεν απαιτείται αντι-
διαστολή, ούτω παραλείπεται τό ρήμα εν τοις διαλόγοις, κατ' άνα-
λογίαν έκ του προηγηθέντος παραλαμβανόμενον. Ούτω παρά Πλά-
τωνι έν Γοργία' Σ. Καλείς τι πεπισχευκέναι ; Γοργ. "Εγωγε' έν ώ
έν τω προηγουμένω κώλω έτέθη το ρήμα, παραλειφθείσης της αντω-
νυμίας* Σ. Καλείς χι μεμαθηκέναι ; Γοργ. Καλώ.

§. 5. έϊς τό εγώ καί σύ τίθενται επί τοΰ πρώτου και δευτέρου,
ούτω τό αύτός έπί τοΰ τρίτου προσώπου, διότι έξέλιπεν ή ονομα-
στική της τριτοπροσώπου V πείσειν γαρ αύχος Αθηναίους (Θ. É,
45).—<$>·· (πέπλον) ρ' aùr?/ ποιήσατο ί,Ομηρ.). Ωσαύτως και τό πλη-
θυντικόν" εφασαν τους μεν ήμαρτηκέναι, αυτοί όε σώζειν τους νό-
μους (Θ.). Καί τό σωζόμενον δέ της τριτοπροσώπου σφεΐς, αλλ' ά-
είποτε έν συνεπεία καί ουδέποτε έν άρ/ή λόγου' επειδή δε έχεΐνοί
χ ε απέ χρυψ-αν χαί σφεΐς ήσνχαζον, χους στρατηγούς έν αίτια
είχον (Θουκ.).

§. 6. Καί αί πλάγιαι πτώσεις τών προσωπικών αντωνυμιών τί-
θενται εις τόν λόγον μετά ή άνευ αντιδιαστολής καί έμφάσεως* καί
αί μέν τοΰ πρώτου προσώπου έξηγοΰσι την άντιόιαστολτ,ν δ·.ά της
πληρεστέρας γραφής καί όρθοτονήσεως, έμοϋ, έμοί, έμέ, τών εγκλι-
τικών, μου, μοι, με, τιθεμένων έπί της εναντίας περιστάσεως' αί δε
τοΰ δευτέρου δια μόνης της ορθοτονήσεως, σου, σοι, σε, τών έγκλι-
τικών, σ·οι>, σοι, σε, τιθεμένων όταν τοιούτον τι δεν άπαιτήτα·.*
i^/oy rci φορτία (Αρφ. 1391).—ώνόμασέ μου την πρόνοιαν
ôet.Uav, κλ.

§ 7. Τίθενται δέ αί μέν πλάγιαι τών προσωπικών έπί έτεροπρο-
σωπίας, αί δέ τών συνθέτων ήτοι άντανακλωμένων έπι ταυτοπροσω-
πίας, ο έστιν αί μέν πρώται αναφέρονται εις διάφορον ύποκείμενον,
αί δέ δεύτερα ι ε:ς το αυτό ύποκείμενον της προτάσεως, ώς ε}·ώ
σε Γώ>" καλλίστων χαί έ μ αυτή ν ήξίωχα (Ξ.). — ευκλειαν ot·^* dp«c
όση ν σαυτή τε χαμοί προσβάλεις πεισθεΐσ έμοί ;—παϋσον έχ κα-
κών έμέ, παϋσον όέ σαν την (Σ. '//.?. 988) —προσαναγκάζοντας
έαυτους φιλεϊν τους έαυτών (Πλ ΤΙοωτ. 346). ϊδε κατωτέρω.

§. 8.> Αλλά πάντη άνεξαίρετος δέν είναι ή τοιαύτη χρήσις" διότι
άπαντώνται καί αί πλάγιαι τών προσωπικών όπου, κατά τόν ανωτέ-
ρω κανόνα, 'έπρεπε νά τεθώσιν α; πλάγιαι τών συνθέτων. Γίνεται δε
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•τοϋτο, οτε το ύποκείμενον προτίθεται εαυτό ώς άντικείμενον σκέ-
ψεως, οίον ζηΛώ σε μàJ.lov η με τοϋ μηδέν φρονεΐν (Ευρ.), καί αν-
τιστρόφως, ώς μ ή σα ντον θ άμα χάμ , όντα σαντοϋ πρόστροπογ,
χτείνας γένη (Σ. Φ. 772) ενθα τό σαυτοϋ=σοϋ. *

* §. 9. Τίθενται δέ μάλιστα αϊ προσωπικά·, αντί τών συνθέτων
επί της μετά αιτιατικής συντάξεως τοϋ απαρεμφάτου, ώς έγώ υμάς
χεΛεύω έμέ μιμεΐσθαι (Πλ ).—δέομαι υμών έμέ δοχιμάζειν, τού-
τονς ô' ήγεΐσθαι χείρον ς (Αυσ.)* καί αντιστρόφως, αί τών συνθέτων
πλάγιαι αναφέρονται εις τό κατ αίτιατικήν ύποκείμενον τοϋ άπα-
ρεμ.φάτου, ώς ούχ άνθ ρωπίνω εοιχε τό έμέ τών έμαυτοϋ πάντων
ήμαρτηχεναι (Πλ.). Περί της τριτοπροσώπου ίδε κατωτέρω §. 22. *
Περί της αντωνυμίας αύτός.

§. 10. Η αντωνυμία αύτός, η καθ' εαυττ,ν εις τόν λόγον τιθεμένη
η μετά όνομ.άτων η μετ' άλλων αντωνυμιών, απανταχού, κατά τό
μάλλον και ήττον, εχει διακριτικήν εννοιαν, πολυειδώς καί πολυ-
τρόπως διαστέλλουσα τό περί οϋ δ λόγος παντός άλλου.

11. Καθ' έαυτήν τιθεμένη ή αυτός ύποκείμενον της προτάσεως
εν τη τριτοπροσώπου επέχει, ώς εϊδομεν, τόπον της έγώ καί σύ έν
τώ πρώτω καί δευτέρω προσώπω, έξαφκνισθείσης της Ονομαστικής
ί, καί εις άλλην χρήσιν τιθεμένων τών πλαγίων αυτής οδ, οΖ, ε (ϊδε
κατωτέρου)" xai γάρ αύτός έβούΛετο (Ξ.).—αύτη δ ίσως τήν èva*
γένειαν τήν έμή ν αίσχύνεται (Σ. Τ. 1079) Εμφαντικώτερον δε καί
διακοιτικώτερον σημαίνει μάλιστα τό πρός τον λαλοϋντα κύριον καί
σημαντικόν προσο>πον, ώς είναι δ διδάσκαλος πρός τόν μαθητην, πρός
τόν δοϋλον ό δεσπότης ή ή δέσποινα, καί τά ομοια. Οΰτω παρ' Àpi-
στο φάνει* τις ούτος; Αυτός' τις αυτός; Σωκράτη ς. Τοιούτον κοιίτ^
περιώνυμον τών Πυθαγορείων αύτός εφα, αύτός ούτος δηλ. δ διδά-
σκαλος, καί ούδείς τών περι'ΐ στα μένων μαθητών.

§. 12. Η αύτη διάκρισις παρατηρείται καί επί τών άντιθέσεων,
ώς α,Ι.Ιων ιατρός, αυτός ϊΛχεσι βρύων (Εύρ. 'Αχοσχ.).—αύτός le
xai oi χορευταί (Πλ. Συμπ. 173).—αυτός ζε xai συμηάχαι χαϊ
εταίροι (Πλ.).—απαντές έσμεν εις τό νουθετειν σοφοί' avroi â
Γ αν αφαΛώμεν ού γιγνώσχομεν (Εύρ.)=ημε'ϊς αυτοί.

§. 13. Ωσαύτως καί επί τών πλαγίων πτώσεων, ώς Japéârov-
ctv αυτόν χαί γυναϊχα (Ξεν.).——τόν πέΑας μέν vovâeteîr βραχύς
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πόνος, αύτον iï ένεγκειν υΰριν ήδ ικημένον πάντων μέγιστο ν τώ>
έν άνθρώποις βάρος (Γν.). Αναιρείται δε ή διάκρισις καί αντιδια-
στολή αυτη έπί τών πλαγίων πτώσείον, οταν μετά τό ρήμα τιθέμ.ε-

ναι άνχοερωνται εις προηγούμενο ν ούσιαστικόν, ώς έ'δωχεν αύτω.-

εϊάον αυτόν.-—μετά τ αντ α άπελθειν αυτόν, κτλ.

§. 14. Μετά ονομάτοιν συμπλεκομένη ή αυτός επίσης φυλάττει
την διακριτικήν καί διασταλτικήν έννοια ν, ώς «i)ro τό δίκαιον.—
avrè ro xaJôv==ro καθ' αυτό δίκαιον καί καλόν, παντός ετερογε-
νούς καθαρεϋον—aùro αν τό δέον ειη (Ξ. Αν. δ', ζ', 7).-αυτό χα-
λάν. Ωσαύτως καί έπί τών πλαγίων πτώσεων* αυτό τό άποθνήσκειν
ονάείς φοβείται, όςτις μή παντάπασιν αλόγιστος (Πλ. Σοφ. 522).

§. 15. Ωσαύτίος καί έπί τών κυρίων ονομάτων* αυτός Σωκράτης
έόάχρνσεν (Πλ.).—αύτοϋ Σιμμίου δεώμεθα (Πλ.)' καί μετά τών τα-
κτικών δέ αριθμητικών συμπλεκομένων τών κυρίων ονομάτων κρα-
τεί την ανωτέρω έ'ννοιαν' διότι τό Νικίας τρίτος αυτός (Θ.) σημαίνει
ότι αυτός ο ίδιος καί ουδείς.έτερος ήτον ό τρίτος, ό έστιν ήσαν δύο
ά.^λοι καί αυτός τρίτος, όστις,; ώς άξιολογώτερος, ονομάζεται.
,;·.. . 16. Εκ της διακριτικής ταύτης σημασίας προκύπτει καί ή ση-
μασία τοϋ χωρισμού, τό αυτός δηλ. καταντα εις την σημασίαν τοϋ

μόνος, ώς αυτοί έσμεν, κοΰπω ξένοι πάρεισιν (Πλ.).-οί νέοι είσί

πάντα πάντων αυτοί σορρώτατοι (Πλ.)=μόνοι αυτοί. Η αύτη έννοια
εκφέρεται καί προστιθεμένης της συνθέτου αντωνυμίας κατ αίτιατι-
κήν μετά της κατά προθέσεως* αντ οι χαθ' εαυτούς (ξ).—ofyov αυτό
x(iû αύτό (Ξ.) —άνευ τοϋ σίτου.

17. Μετά τοϋ άρθρου ή αντωνυμία αυτός σημαίνει ταυτότητα
προσώπου ή πράγματος ποος εαυτό παραβαλλομένου η πρός άλλο,
ω^Ιχ,ήν Αττική ν άνθρωποι χατφχονν οί αυτοί (Θ·), τοϋ αύτοϋ γέ-
νους .δηλ. ουχί μιγάδες ώς καί (β', 36)' άριστα δέ εξηγεί τοϋτο
Αρί91Γθ;Τ£λης (Πολιτ. Γ , ά,. 13} διά της πρός τους ποταμούς καί
παρο^ομ^σεφς. δέ καί μ.ετρι δοτικής, δυνάμει της

qv?çç,Z6> λίθο) (Π>.).—ον τάντόν τό βλέπειν

§, 18.

Ι\Ιετ^ τώ.ν προσωπικών καί δεικτικών αντωνυμιών συμ-
ή αυτός. ,οιύΕάνει, αυτών καί .αναδεικνύει προφανεστέραν
^Sy β^ΤίδιοΛχ^ν-' . γ,γλ διάκρισις λπιταγματικί) τότ.ε καλουμέν/:,
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to; βούΛομαι γάρ ε'γωγε αύτός άκουσαν σον αύτοϋ διίέντοζ τά έπί-
Λοιπα (Πλ.) —συ αύτός παρεγένου (Πλ);— κ αϊ αύτω μοι ταϋτα "
προνΰέδοκτο (Πλ. Φαιό: 88);.χ ΚαΙκατά ·παράλείψιν τή,ς· προσωπι-
κής" αύτός, ώ Φαίδωι·, παρεγένου Σώχράτει (Πλ.); Περί της Αν-
τωνυμίας αύτός έν ιδιαιτέρα διατριβή έπραγματεύθη ο περιώνυμος
φιλόλογος Ερμ,άννος, άλλα μ.όνον τά της ομηρικής χρήσεως εκ προ-
θέσεως έςετάσας. Ωσαύτως περί το\y ~oi καί σcpiv. - ~ ;

Ή Σύνθετος Αντωνυμία; ,

§. 19. Η αντωνυμία αύτη τίθεται εις τήν πρότατιν, ώς ανωτέρω
εϊδομεν, όταν τό ύποκείμενον καί άντικείμενον ήναι τό άύτό, οΐόν
πείθω έμαυτόν.—δέδοικα έμαυτόν (Σ. Τ. 767).—-στήσω δ' έμαυ-
τόν (Σ. Κ. ] 243).—όπως έμαυτήν κΛαύσω (Σ.ΉΛ. 1121 ).—γνώθι

σα ντο r.-σώσον σεαυτήν (Σ. 'Αντ. 553).—Τ ιμοκράτης εσφαζεν

εαυτόν.-φύσις μεν Λύει σώμα εκ ψυχής, ψνχή δ* αυτήν Λύει άπό

σώματος (Γνωμ, ).—καταδικάζω έμαυτοϋ (Ξεν.).—Σωκράτης έαυτώ
πως προσεχών (Π λ. Σνμπ. 174).—τήν εχθραν ή y ούτος ai) τω
προς έμε φησιν είναι (Δημ. Μ ειδ. §. ύπέρ έμαυτοϋ καί τοϋ

άδεΛφοϋ την χατηγορίαν ποιήσομαι (Λυσίας). ·' ·^ - ?

§. 20. Δια δε της γενικής της αντωνυμίας ταύτης εκφέρεται καί
σχέσις κτήσεως εις τό ύποκείμενον της προτάσεως άναφερομένη,.ώς
πρόθνμον παράσχου τήν σίιντον δύναμιν' (Λυσίας Ερατοσθ. 14).
Ούτω πατρίδα σαυτοϋ, παιόός εαυτόν, τήγνναικϊ τή έαυτοϋ-^-διά
της εαυτών φωνής καί τών Λόγων τών εαυτών (Πλ. Πρωτ. 347).

§. 21. Οταν δε ήναι πλείονες προτάσεις έν τφ αύτω λόγω συν-
δεδεμένα'., ώς έπι της άπαρεμφατικής καί μετοχικής συντάξεως
άλλως έν εξαρτήσει λόγου,"καί τότε τίθεται ή σύνθετος άντωνυμίά,
η το ι εις τό έγγυτε'ρω ή εις τό άπωτέρω ύποκείμενον αναφερομένη,
εις τό τοϋ δευτέρου δηλ. ή τό τοϋ πρώτου λόγου, ώς ΤήΛεφος δέ
(εφη) δούναι αύτω Νικόστρατον άπαντα τά έαυτοϋ (Δ.), τοϋ Νικο-
στράτου.—οί ποΛϊται οϊονται χρήναι τους άρχοντας έαυτοίς (τοις
πολίταις) π.Ιεΐστα αγαθά πορίζειν.— οί μεν (θεαταί), όταν ϊδωσι
τους αθ.Ιήτάς έαυτώ ν (τών θεατών) ενεκα πονοϋντας (ί σ.ΙΤανηγ. IB),
* 22. Επί της περί ς-άσε ως ταύτης τίθενται καί αί πλάγιαι της
τριτοπροσώπου, ού, οι, εν, μόνον κατ'*αύτόν τόν τρόπον παρ x τοις
ένδοξοι ς τών Αττικών συνειθιζόμεναι. "και μάλιστα τό bl σνμφι\ia-
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χας τής ευδαιμονίας οί ωετο χρήναι εχειν (Ξ. Κ. Π. Η, ά, 10),
σπανιώτερον δέ το ου καί t και περιμένοντός ού (ίΐλ. Συμπ. .174).
—Πολέμαρχος ό Κεφάλου ε κέλευσε δ ραμόντα τον παϊδα περι-
μεϊναί έ (Πολέμαρχον) κελεϋσαι (Πλ. Πολ. Α, 327). Ούτω δέ καί
τό σφίσι έγ κλήματα έποιοϋντο όπως σφίσιν ότι μεγίστη πρόφασις
εϊη τοϋ πβλεμεΐν, (θ. Α, 126) κτλ.

* §. 23. Ωσαύτως δέ τίθενται έν τοΐς τοιούτοις καί αί πλάγιαι
της αύτός, όταν δ λόγος έκφέρηται, οχι έκ μέρους τοϋ υποκειμένου
της προτάσεως, άλλ' έκ μέρους τοϋ συγγραφέως η έκ μέρους άλλου
δποκειμένου, ώς ό Κϋρος συγκαλεί εις τήν. εαυτού σκηνήν τους άρι-
στους τών περί αύτον επτά (Ξ.).—Μειδιάς άνδρα άτυχοϋντα, ουδέν
αυτόν (Μειδίάν) ήδικηκότα, συκοφαντεί ν ωετο δει ν (Δ.). Η έκλογη
έν τούτοις κρέμαται έκ της σαφήνειας, έκ της έμφάσεως καί έκ της
ευφωνίας' τοϋτ οίδε (έκαστος) καί θαρρεί καί πεπίστευκε τή πολι-
τεία μηδένα αϋτόν ελζειν (Δημ. Μειδ. § Ξα)* ενθα τό αυτόν ανα-
φέρεται εις τό νοούμενον ύποκείμενον της κυρίας προτάσεοις (έκα-
στος), τό δέ αύτον ήτον, δυνατόν νά άναφέρηται καί εις τό μηδένα*

§. 24. Επί τοϋ πληθυντικού άριθμοϋ μόνον τό τρίτον πρόσωπον ά-
πανταται έν συνθέσει, εαυτών, εαυτοίç, εαυτούς, ώς έκδήμους στρα-
ζείας πολύ από της εαυτών ουκ έζήεσαν οί"Ελληνες (θ. Α, 13).—

χα2 J εκέλειαν αύτοΐς έπιτειχισθήναι υπ έμειναν (Δ.).-οί υμέτεροι

πρόγονοι ούδενός τούτων αύτω συνέχωρησαν ύβρίζειν εαυτούς (Α.).
Πρός μείζονα δέ διάκρισιν προστίθεται προ της συνθέτου καί η αΰ·
τός' οί καλοί κάγαθοί αύτοί έαυτοΐς σύνεισι δι έα υτώ ν, έν τοΐς
έ αυτών λόγοις πείρα αλλήλων λαμβάνοντες καί δίδοντες (Πλ.
Πρωτ. 348).—·Επί τοϋ πρώτου καί δευτέρου πληθυντικοϋ προσώ-
που λείπει ή σύνθεσις, άναπλη ρ ο υμ.ένη δια της προσωπικής και της
αύτός, ημών αύτών, ύμας αυτούς, κτλ.

§. 25. Καί έπι αύτοϋ δέ τοϋ τρίτου πληθυντικού προσώπου παρά
τήν σύνθετον κοινοτέρα είναι ή χρήσις της προσωπικής καί της αυ-
τός, καί μάλιστα όταν ήενέργεια άναφέρηται εις έκαστο ν τών υπο-
κειμένων, ώς τά δέ έντός ούτως έκάετο ωστε . . . ήδιστά τε ές νδωρ
ψυχρόν σφας αυτούς ρίπτειν (θ. β', 49)—τους δ έ καί λήθη ελάμ-
βανε παραυτίκα άνασζάντας τών πάντων ομοίως} καί ήγνόησαν
σφας-τε αυτούς καί τούς επιτηδείους (Θ. αύτόθι).
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§. 26. Αλλά καί έπί ενικού αριθμού, έν ω υπάρχει ή σύνθεσις,
τίθεται πολλάκις ή άνάλυσις προς άνάδειξιν της έςαφανισθείσης κα-
τά μικρόν διακριτικής εννοίας τής αύζός έν τη συνθέσει' όθεν Λούω
έμαυζόν^^ούω _τον εαυτόν μου, λούομαι, άνευ αντιδιαστολής, ώς
ήθελεν είναι έπί δευτέρου προσώπου τό Λούω σε' τό δε Λούω έμέ
ανζόν μετ' άντιδιαστολής=λούω τόν ίδιον εαυτόν μου, ώς έπί δευ-
τέρου προσώπου ήθελεν είναι σε Λούω. * ·

§. 27. Αλλ' ό τοιούτος χωρισμός παρ' Αττίκοΐς γίνεται συνή-
θως έπί έτεροπροσωπίας' χαί ζού ς παΐδας. τους εμού ς χαζήσχυνε χαί
έμέ αυτόν υβρισεν (Αυσ.), ένθα έτερον τό πρόσωπον του ύβρίσαντος
κάί έτερον τό τοϋ υβρισθέντος' σπανίως έπί ταυτοπροσωπίας- χαϊ μή
σέ τ ανζόν χαί πόΛιν διεργάση (Σ. Κ. 1417)' παρά δε τοις Επι-
κοΐς έπί αμφοτέρων.

§. 28. Τό έαυζών εκλαμβάνεται καί αντί του άΛΛήΛων, ώς ό-
που χαΛοί χάγαθοί συ μπότα ι χαί πεπαιδευμένοι είσίν, ούχ αν ιόοις
αύΛητρίδας, άΛΛ? αυτούς αύτοΐς ίχανούς οντάς συν είναι. Λέγοντας
τε χαί άχούοντας έν μέρει έαυτών χοσμίως (Πλ.).—χαϊ παίζομεν
έαυτους χαϊ παιζόμεθα. Η προφανής διαφορά δεικνύεται έν τω ούτε
έαντοις οΰζε άΛΛήΛοις όμοΛογοϋσιν (Πλ. Φαίδρ. 237). *

* §. 29. Καταχρηςικώτερον δε τίθεται ουχί μόνον παρ'Ιωσι καί
Δωριεϋσιν, αλλά καί παρά τοις τών Αττικών ποιηταις, έτι δέ καί έν
τω πεζώ λόγω, ή αντωνυμία έαυζών καί έπί τοϋ πρώτου προσώπου,
άντί ήμών αύτών, καί έπί τοϋ δευτέρου, αντί ύμών αυτών, ώς εί μή
προεζανέσζημεν, ου δ"" άναΛαδεϊν αύτούς αν ήδυνήθημεν (Δημ.).—
αποφαίνεται σχαιοτάτους εαυτούς (Αυσ.).

30. Η δε έπί ενικού τοιαύτη χρήσις, καίπερ καταδικαζομένη,
απαντάται όμως" αυτός αυτόν άπώΛΛυον (Ανδοκ )=έμαυτόν.—δαί-
μων èavτω πΛουσίαν γήμας εσει (Γν.)=σεαυτω. — σχέψαι χάχεΐνο
χαί δίεΛθε πρός εαυτόν (ίσοκρ.)=σεαυτόν.—εζεστί σοι ζην χαρ-
πούμενον zà έαυζοϋ (Ξ.).=σεαυτοϋ.-—ουδέ ζήν έαυζοϋ σύ γε ψυ-
χή ν όράς (Ξεν. 'Απομν. Α, δ', 9).

Ή Άλληλοπαθής αντωνυμία αλλήλων.

31. Η άλλ-ηλοπαθής αντωνυμία άΛΛήΛων εμφαίνει την εννοιαν
της αμοιβαίας σχέσεως τοϋ ενός πρός τόν άλλον* οί πρόγονοι tàç
$ρασύζ?ιτας τάς άΛΛήΛων ούχ έζήΛονν (ΐσ.).—οί πονηροί άΛΛή*
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Jotç όμοιοι (Πλ.).—διέφθειραν αύτοϋ έν τω ίερω άΛ.Ιή.Ιονς (β.).

—Λόγοι δ' έν ίύ,ΛήΛοισιν έρρόθουν κακοί (Σ. Αντ. 259).-τοιαΰτ

έπ άΛΙήΛοισι άμφικέίμενοι Λνγδην εχΛαιον πάντες (Σ. Κ. 1620).
Εκ τούτου δέ το έπaJJrfJoir χεροΐν (Σ. 'Ανχ. 57), έκ διορθώσεως

Ερμάννου=άλληλοφόνοις χερσίν.

Αί κτητικαί άντωνυμίαι.

.§. 32. Αί κτητικαί άντωνυμίαι δηλοϋσι κτήσιν τοΰ προσώπου εις
6 αναφέρονται. Είναι δέ χτητιχαί άντωνυμίαι ή έμός, σος, δς, ημέ-
τερος, υμέτερος, σφέτερος, καί αί τοΰ δυϊκοϋ άριθμοϋ νωί'τερος καί
σφωίτερος, μετά τών θηλυκών καί ούδετέρο^ν αυτών.

§. 33. Εκ τών κτητικών τούτων αντωνυμιών αί μέν τοΰ ου'ίκοΰ
άριθμοΰ μόνον παρ' ίωσι συνειθίζονται* καί έκ τοΰ τρίτου δέ ένικοϋ
προσώπου ή ός έπί κτητικής σημασίας (=έδικός του) σπανίως απαν-
τάται παρ' άττικοΐς ποιηταϊς" ή σφέτερος τίθεται κατ' άμε σον ή πλα-
γίαν, έπί της μετ' αιτιατικής δηλ: τοΰ απαρεμφάτου συντάξεως, άν-

τανάκλασιν' έώρων πονοϋντας τους σφετέρονς (Ξ.).-Λέγουσιν ώς

où δίκαιον του ς σφετέρους ζυμμάχονς υμάς δέχεσθαι (Θ.).

§. 34. Αί -παρ' Αττικοΐς εύχρηστυτεραι κτητικαί άντωνυμίαι εί-
ναι ή εμάς, σος, ημέτερος, υμέτερος, ίσοδυναμοΰσαι ταϊς γενικαϊς
τών πρωτοτύπων' εμός .-ταΓ7/ρ=πατήρ μου, <roc έταΐρος^^ΙιαΧρός
σου, καί (αντί " ος είμι—su us sum) αύτοϋ είμι' έπί δέ αντανακλά-
σεις καί ταΤς γενικάΐς της συνθέτου, μετά διακριτικής εννοίας' γνώ-
μην σαυτοϋ άπο φαίνεις- ή έμέ έρωτας; (Πλ )=σήν ν) σοΰ αύτοϋ
γνώμην.

§. 35. Επιθετικά! ούσαι αί κτητικαί άντωνυμίαι τίθενται εις τόν

λόγον κυρίως ώς κατηγορούμενον καί προσδιορισμός" σος εγώ είμι.-

εμάς πατήρ, κτλ; Αλλ'ουδέν ήττον τίθενται καί ώς ύποκείμενον, χχ-
θάπερ καί τά άλλα-επίθετα' τάεμώ έστι σά.-τό ί)μ έτερον=ή μ είς.

§. 36. iV δέ τό πρώτον καί δεύτερον πρόσωπον τοϋ ρήματος κα-
θίστα περιττήν πολλάκις τήν προσωπικήν, ούτως ή ώς χτητιχή χρή"
σις τοΰ έν τω ονόματι άρθρου καθιστά πολλάκις πεοιττήν τήν χτη-
τιχήν αντωνυαίαν' ό πατήρ έκέΛευσέ με ποιοίν ταϋτα=6 έμός πα-
τήρ.—-οί γονείς στέργουσι τά τέκνα (Η.)=τά εαυτών τέκνα. Τίθε-
ται δέ άναγκαίως ή κτητική άντωνυμία η ή ισοδύναμος γενική έν
Ελλείψει του άρθρου, έμος πατήρ, καί |πί διακρίσεως, εανζοϋ σώμα.
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37. 0 άριθμ.ός τ·ης . εν... τη 'κτητική πεοί επομένη ς : προ&<ύ%π()ίής
αντωνυμίας δτ,λοΧ τον αριθμόν, του κτήτορος, δ δε τοϋ μετ αύτη;
τιθεμένου ονόματος δήλοι τόν αριθμόν τών κτημάτων. Προκύπτουν
δέ τέσσαρες συνδυασμοί' ά. είς κτήτωρ καί âv κτήμα' ^«èr ro (οι-
6λίον=ί^/.οΰ το βιβλίον' β', πολλοί κτήτορες και πολλά κτήυ.ατα*
yjtirspa τά βιβλία—ημών τά βιβλία' γ', εις κτήτωρ καί πολλά
κτήμ.ατα' éy/rt ràβιβλία—έμοϋ τά βιβλία' δ', πολλοί κτήτορες καί
εν κτήμα* ήρ έτερον το pi6Jiov=^r,[xGiv τό βιβλίον*. Ούτω καί περί
τών λοιπών croc, fe^j^j κτλν» .

§. 38. Επειδή οχι μόνον τό καθ' αυτό κτήμα άλλα καί τό λεγό-
μενον υπό τίνος θεωρείται ώ; ανήκον εις τόν λέγοντα, δια τοϋτό δια
τής κτητικής άντωνυμίας. εξηγούνταν καί τά τοιαύτα/ το σον λεχος
(Σ. Αντ. 573)=τό υπό σου όνομαζόμενον.—ζνν τώ âcxàk,) τόν
σον ού ταρΰώ φόβο ν (Σ. Φ. 1251)=όν σύ μοι ετταπειλεΤς.—τό σόι
Τ"Ρ Apl^c ού άέάοιχ έγώ (Εύρ. 'ffpax.l 285).

δ. 39. Ε κ τής άνωτέρω έςηγηθείσης συγγενείας τών κτητικών
πρός τάς γενικάς τών πρωτοτύπων καί συνθέτων αντωνυμιών .(.§. 34)
επεται ότι πολλάκις έν τώ αύτω λόγω απαντώνται άμφοτεραι, ώς
κείνου τε καί σήν, χάριν (Σοφ. Τρ.,4&ο).—μα J Jo ν έλοίμην οΆως
τά σά καλώς έ'χοι ή όπως τά εαυτών (Ξ Αν. Ζ', ζ', 44) β', τίθεται
επί της κτητικής αντωνυμίας πτωτικός προσδιορισμός, ώς ί: υπήρχε
γενική της προσωπικής' ημέτερα αυτών έργα (Πλ.)=ήμών αυτών

εργα.-.y υμετέρα τών σοφιστώ)· τέχνη έπιδέδωχεν (Πλ.)==η τέχνη

υμών τών σοφιστών.—τους οίκους τους ύίιιετέρους αύτών (ίσ.)»—
κέρδους του αφετέρου αύτών ένεκα (Θουκ. α', 5).

40. 11 έν τούτοις σημασία της μετά τήν κτητικήν άντωνυμίαν
έπιτασσομένης γενικής αυτών είναι κτητική. Πολλάκις δέ τίθεται καί
μ.όνη ή άντωνυμία, ουσιαστικού δύναμ. ι ν λαμβάνουσα" τά ύμ έτερα
αύτών (Λ.). rd σφέτερα αύτών. Διάφορος δέ ταύτης είναι ?/
ρετική σημ.ασία" άλλο τι τ,μών αυτών τό μεν σώμά έστι, τό δέ,ι/υ-
χή (Πλ. Φαιό. 79);=ούκ 'έχει ούτως ότι ήμ.ών αυτών; κτλ.—αύ-
τών ημών οί πρεσβύτεροι ουκ άπειροι πολέμων είσιν ουκ. Β , II).

§. 41. Κατά τόν ανωτέρω τρόπον επί κτητικής σημασίας απαν-
τώνται, αν καί σπανιώτερον, καί τά ό εμος αυτού, ό roc αΐτοΟ'. ro>'
αύτοϋ τον ταλαίπωρου ç^fcîor ήδη νόμιζαν έκτετοζεν-
(ΣΥϊΝΤ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ Λ.) 3
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σθαι βίον (Αρφ. ΠΑ. 33).—έγώ μέν, ω παϊ, χαί τό σόν σπεύδουσ
άμα χαί τουμόν αντ ης, ή.Ιθον (σ. Η Α. 151).—ίδών τήν σήν àr-

ôpiar χαί μεγαλοφροσύνη ν άναθαίνοντος (Πλ. Α Αχ. Â, 22).-τά

σ αν της έργα κόμιζε (0δ. Β , 256)=τά σα αυτής. Αντί δε τούτων
τίθεται συνηθέστερον ό εμαυτοϋ, ό σαυτοϋ, ό έαντοϋ' πορεύομαι
προς τον ς έμ αυτής (Σ. 'At τ 893,1.—τον σαντον τέκνου (Σ. 'Αντ.
568).—μετεπέμψατο Αστυάγης τήν έαντοϋ θυγατέρα καί τόν
πα ιό α αυτής (ξ. κ. π. α', γ', 1). το τελευταΐον μάλιστα αναγ-
καίους* διότι, άσυνειθίστου όντος έν τω πεζώ λόγω τοΰ 8ς έπί κτη-
τικής σημασίας, δεν λέγεται 8ς αυτόν, ώς λέγεται έμός αύτοϋ
(§. 33—34). *

Αί Λεικτικαί Άντωνυμίαι.

§. 42. Τό όνομα εξηγεί τήν φύσιν τών αντωνυμιών τούτων, ότι
σημαίνουσι δεΐξιν προσώπου ή πράγματος, καθ' ένα η άλλον τρόπον,
έκ μέρους τοΰ λαλοΰντος, καί δεΐξιν ιδιαιτέραν καί δυνατωτέραν, άλ-
λως δεΐξιν έπί τό γενικώτερον καί άσθενεστέραν δηλοΰσι καί αί προ-
σωπικαί. Είναι δε δεικτικαί άντωνυμίαι ή όδε, ή ούτος καί ή εκείνος.

Ή δεικτική αντωνυμία ο δ ε.

43. Η αντωνυμία όάε δεικνύει τινά αισθητώς η νοερώς ορατόν,
καί τρόπον τινά δακτυλοδεικτούμενον. Τίθεται δέ ε:ς τόν λόγον πρώ-
τον μεν έπιθετικώς, προσόιορίζουσά τι, προτασσομένη ή έπιτασσο-
, μένη, τοΰ προσδιοριζομένου ένάρθρως ή άνάρθρως έκφερομένου* ό'ίΓ d
frVoc (σ Κ. 1249).—d π Α ους όάε (σ. 7/.Λ 54 1).—oc?' καί
rfw/p ojf ι σ.).—άδ' άτΑάμων.—roc? ε τονργον καί τούργον τ όάε. Καί
άνάρθρως δέ πολλάκις τό προσδιοριζόμενο ν, ώς ό'ί^ε χρόνος (σ. ίΓ*.

199).—καιρός και πΑοϋς όάε.—γυνή ηδε.-Γο5$ε σύμμαχου.-

άνδρί τωΰε.—τήδ' ήμερα. Είτα δέ καί ουσιαστικώς υποκειμένου τό-
πον επέχουσα' 6<f εστί (2. Η Α. 1353).—όάε ούχ Ορέστης εσθ (Σ.
'ΗΑ. 1480). Κατηγορουμένου δέ τόπον έπέχει έν τω (ίλ. Τ, 140)
άωρα â έγών όάε πάντα παρασχειν, ώς τό της συνήθειας εγώ εί-
μαι έόώ, τοΰτο δέ=έγώ είμι έτοιμος.

§. 44. όταν δέ πρόκηται περί λόγων, εις τό ήγούμενον η εις τό
επόμενον αναφερομένων, η όάε συνήθως αναφέρεται εις τό επόμενον,
ώς πέιιύασα Τόμυρις χήρυχα έ'Αεγε τάδε (lip. Α, 206), τά εξής
δηλ. Τά περί τοΰ ode ισχύουσι καί περί τοΰ τοιόςδε, τοσόςδε, τη.It-
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χόςδε, ωσαύτως καί περί τού τήδε καί ώδε' το δέ τείχος ήν τών
Πελοποννησίων τοιόνδε τ ή οικοδομήσει (Θουκ. Γ', 21).—ή γραφή
τοιάδε τις ή ν (Ξ.).— οί τήδε=οΙ εν τήδε τη πάλει.

Ή δεικτική αντωνυμία ούτος.

§. 45. Η ούτος δεικνύει άσθενέστερον τής oJf, ήτοι πχρόντα καί
αισθητά η διατηρούμενα εις τήν μνήμην, ουσιαστικώς ή έπιθετικώς,
τού δε προσδιοριζομένου άναρθρους ή ένάρθρο^ς έκφερομένου' ούτος δ*
έμοί φίλος μέγιστος (Σ. Φ. 585).—χούτος τεθνηκώς ήν.—ούτος ό

σοφός.-αυτή ή τύχη.—αύτη αγορά.—νόσημα τοϋτο.—εστί δέ

τοϋτο τυραννίς (Πλ.).—τοϋτο γάρ είσιν εύθνναι (Δ.). £ϊς δε ή όδε
εις το επόμενον, ούτως ή ούτος αναφέρεται συνήθως εις το προηγη-
θέν, οίον ούτος ή ν ό Λόγος (ώρ.), τα προειρημένα δηλ.—ταϋτα μεν
σύ Λέγεις, Jtap ημών δ" απάγγελλε τάδε (Ξ. Àv. β', ά, 20). Τά
περί τοϋ ούτος ρηθεντα ίσχύουσι καί περί τοϋ τοιούτος, τοσούτος,
τηλικοϋτος' ό Κύρος, άκούσας τοϋ Γωθρύου τοιαύτα, romJf Jtpôç
aùror ελεξεν (Ξ.). Ωσαύτοίς οί ταύτη—οί έν τη προαναφερθείση
χώροι ευρισκόμενοι.

§. 4 β. Υπάρχουσιν όμως καί περις-άσεις έν αίς ή ούτος άναφέρε-
ται εις τό επόμενον, ώς προεςαγγέλλουσα τρόπον τινά τήν μετέπει-
τα έξηγηθησομένην εννοιαν, μάλιστα δια τοϋ ουδετέρου τούτο, επο-
μένου λόγου έκ τοϋ ότι ή ώς αρχομένου' Πρόξενος ένδηλον καί
τοϋτο είχε ν ότι ούδέν άν θέΛοι κτάσθαι μετ άδικίας (Ε. Β ,
ς-', 18). ί^σαύτως τίθεται καί τό ο#Γω οίον ό ΰεός ου τω πως έ-
ποίησε' τοις μή θέ.ίουσιν έαυτοίς προστάττειν εκπονεί ν τ αγαθά ά.Ι-
Λους αύτοΐς έπιτακτήρας δίδωσιν 1ν. Π. β', γ', 4). Παρ' άλ-
λοις κατ' αίτιατικήν απόλυτον, rot'C θέλοντας. *

* 47. Ως δε έν τούτοις ,προεξαγγέλλονται τά επόμενα, ούτως
έν άλλοις συγκεφαλαιοϋνται τά ήγούμενα διά τής αυτής αντωνυμίας*
rfp Γ£ προ νοεί ν τών συνόντων, καί τώ π ροπονεΐν, καί τώ σννηδό-
μένος μέν επί τοις άγαθοΐς φανερός είναι, συναχθόμενος δέ έ.ιί
τοΐς κακοΐς, τούτοις έπειράτο τήν φιλίαν θηρεύειν (ξ. κ. Π. η,
β', 2). Δεικτικώτεραι δέ καθίς-ανται άμφότεραι δια τής τού ι προσ-
λήψεως, ούτοσί, όδί, άπερ όμως, μάλλον εις τόν κοινόν βίον ανή-
κοντα, είναι συχνότερα παρά τοις κωμικοί;.

>> *
ο
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Ή δεικτική αντωνυμία εκείνος.

§. 48. II αντωνυμία εκείνος δεικνύει άττωτέρω και μεμακρυσμέ-
νον τι, ώς εκείνος, Εύρύτου χέρσας ποΛιν (σ. Γρι. 244)=εκεΤνός
5 Ηρακλής.—άπεστ έχεινος (2. Η Λ. 519)=6 Αίγισθος. Τίθεται,
δέ, ώς ή ούτος, και εις το επόμενον αναφερομένη* παρά πάντα
ταϋζα έ κείνο έ'ζι άκούσαζε (δ.).—εκείνο, οίμαι αισχρό ν ηδη, τό
μή καΛώς Λέγειν ζ ε και γράφει ν (Πλ.)·

* §. 49. Οταν ή ούζος και ή έκεΐνος άναφέρωνται εις δύο προη-
γούμενα , κατά φυσικωτέραν πλοκήν, ή μεν ούτος αναφέρεται εις
τό προσεχέστερον, ή δέ έκεΐνος εις τό άπωτέρω' ;rpâ3ro>* μεκ εΰ-
σέβει ζά πρός $~εονς, μή μόνον θνων, άΛΛά και τοις όρκοις έμ-
μένων' εκείνο μεν γάρ τής τών χρημάτων εύπορείας ση μείον,
Ζονζο δε τής τών τρόπων καΛοκάγαθ ία,ς ζεκμήριον (ίσ. π ρ or
Λημόν. δ'). Ενίοτε όμως γίνεται καί τό άντίθετον" δίκαιον ή ν
τους τόν στέφανο ν οίομένόνς δεΐν παρ υμών Λαβείν αυτούς ά-
ξιους έπιδεικνύναι τούτον, μή έμε κακώς Λέγειν' επειδή δέ, τοΰτο
παρέντες, εκείνο ποιοΰσιν, επιδείξω ij-εϋδομένους άμφότερα αυ-
τούς (Δημ. Στεφ. Τριηραρχ. 1229)' ένθα τηρείται ή λογική μάλ-
λον ή ή γραμματική σ/έσις, τοϋ σημαντικωτέρου προτασσομένου,
δια τοϋ τοΰτο, έν τω δευτέρω κώλο).

§ 50. Η έκεΐνος, εις άρχαίότερόν τι συνήθο)ς αναφερομένη, τί-
θεται ενίοτε έπί πράγματος ποό πολλού έγνο)σμένου* ύπνοι εκείνοι
(Εύρ. 7μ 1188)' και περί ονομαστού τίνος* ΚαΛΛίστρατος έκεΐνος
(δ.). Εκ τούτου αποτελεί αντίθεσιν πρός τήν ούζος' άπήΛΛαγμαι φό-
βου πρός ζήζδ έκείνου ζ ε (Σ. 3Η Λ. 783), ένθα δια τοϋ τήςδε εν-
νοείται ή παρούσα Ηλέκτρα, δια τοϋ εκείνον ο απών, ώς αποθανών,
Ορέστης. Ωσαύτως δια μέν τοΰ ουδετέρου εκείνο εξηγείται τό γνο)-
στόν καί θρυλλούμενον, δια δέ τοϋ τνΰζο ή roόε ή εφαρμογή αύτοϋ
έπί τοΰ προκειμένου* rotfr' εκείνο, κζασθαι έζαίρους, μή Ζο συγγενές
μόνον (Εύρ. Ο ρ. 802).—τοΰτ εκείνο ονγό) 'Λεγον (Àp<p. Αχ. 41).
—ταϋτα εκείνα τά είωθότα (Πλ. Συμποσ. 223).

Άναφορικαι Άντωνυμίαι.

§■ 51. Η ά ν αφορά έξ ής ο)νομάσθησαν αί άναφοριχαί άντωνυ-
μίαι αναπολεί προύφεστώσαν έννοιαν. Είναι δέ άναφορικαί άντω-
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Vjja'.αι η or, όστις, oZor, ocror, ή.Ηκος, άναφερόμεναι. εις πρόσω-
πον η πφάγμα, ε·ς ποιόν, ζϊς μέγεθος και εις ,τοοόγ.

Ή αναφορική αντωνυμία ο ς.

§. 52. 11 αναφορική αντωνυμία oc αναφέρεται εις ώρισμένον
τοόσω—ον η ττράγμα, οίον Zé-t-ς oç èçpopà πάντα και κρατύνει (Σ.

Η.I. 175).-έμήτ.ιιηtip ή φύσει μεν ην βασίίεια (Σ. Λΐ'. 1303).

—εψην άφαντο ν φώς, ο και σώζει μ άεί (Σ. 237).

Ή αναφορική αντωνυμία οςτ-ις.

§. 53. Η αναφορική αντωνυμία o'cr^c αναφέρεται εις àôp'.rôv τι
και γενικόν, ως ανε.Ιεύθερος πάς όςτις εις χΐόί'αν β.Ηπει (Γν ).—
ocr^c δε προς τύραννον εμπορεύεται κείνου 'στι δοΰ.Ιος (Σ. Λ-
ποσ:τ.).—μακάριος όστις ουσίαr και νουν εχει (.Μεν.).

§. 54. Τίθεται δε και ή oc μετά τοϋ ar ενίοτε άντι της όςτις,
και, αντιστρόφως, η όςτις άντι της 6ς' ος αν τούτων τι δρα (Σοφ.

Αντ. 35).-(ρι.Ιεΐ το π J ήθος εν τούτοις τοΐς ε π ιτηδεύμασι τον βίον

διάγει)', έν οίς αν τους άρχοντας τους αυτών ορώ σι διατρίδοντας
(Ϊσ).—Χ αΛχ ιδ ης Αiit.ov- ωκισαν και Από. Lia) roc άογηγέτου βω-
μό ν > δςζις ννν ε ζω της πόΛεώς εστίν? ίδρύσαντο (Θουκ. 3).—
.Trttte όονΛείαν Λέγων, όςτις άρχω χών απάντων (Αρ<ρ. J^p. 517)'
ουτω και ΰτον. άντι é<f Αλλά σ—ανιώτεοα τα τοιαύτα. Οτι

' 7 * ι

δε άείποτε το όςτις, και αντί τοϋ oc τιΟε'μενον, κατά γενικωτέοαν
εννοιαν εκλαμβάνεται, είτιν οί ισχυριζόμενοι, άλλα τά ανωτέρω και
άλλα παραδείγματα δυσκόλως έτνίβεβαιοϋσι την γνώμην ταύτην.

§. 55. Η αντωνυμία ος αναφέρεται oyi μόνον εις την ούτίαν,
αλλά και εις το ποιόν, τΓΧηηιάζει οηλ. εις ττ,ν εννοιαν του oioc' ora>*
τοιαύτα Λέγγς, â ουδείς α)· γησειεν ανθρώπων (θλ.).—ί^Γ rot'c
^farâç u είδεναι ός εΐμ' εγώ (Αρφ.). Η <?c και όςτις, τοϋ οίχω
τ: ο ο τ a tco μ έ νο υ, ισοδυναμοϋσι τω ώστε' ου γαρ ον τω γ εύηθης εστίν
υμών ουδείς, ος ύπο.Ιαμόάνει (Ληα.).—r/c orreo μαίνεται, ocra;
ου σοι βού.Ι&ται ψίΛος είναι (ΐ<τ.) ;

56. Αί «ναφορικαι τίθενται συνήθως μετά τάς δεικτικάς" ού-
τος βεΑτιστος αν ειη και σωφρονεστατος, οςτις χοσμιώτατα τάς
αναφοράς γέρε ι ν δύναται (Μεν). Πολλάκις δε και προηγούνται έττι
το εμοατικώτερον' όςτις αν δίκαιος ή τρόπους τ άριστος, τούτον
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fifty η χ'άΛει {Εύρ.)· Ενίοτε δε καΐ παραλείπεται ν> δεικτικη, καΐ
τότε ή αναφορική πρότασις1 επέχει τόπον υποκειμένου* jiaxciptoC
οςτις μαχαρίοις υπηρετεί (Γν.).—οτι χα Jar yLlor αεί (Εύρ,).

§. 57. Δια t*7iÇ παραλείψεως έγεννηθησαν τά εστίν οϊ, εστίν ay
εστίν ων, εστίν οϊς, εστίν οΰ<:=εισί τίνες, οΐ, ε'.σί τίνες ών, κτλ" τά
όποια δ'.ά την ευκολίαν έκληπτέα ισοδύναμα τοις τίνες, τινά, τι-
νών, τισί, τινάς* Π εΛοπο ννησι ο ι ωχισαν της ci. U?K Ε.Πάδος ε-
στίν â χωρία (Θ. Â, 12).—τινά.—εστίν ών âJ.fcûv πό.Ιεων έπαγ-

γεΛ.Ιομενων χαί αυτών £υμή:οΛεμέΐν (Θ. Τ. 88).-ετι â ε χαι εν

τοις βαρΰάροις εστίν οι ς νυν (Θ. A, G).

Ή αναφορική άντωνιψ/icc οίος.
§. 58. Η αναφορική αντωνυμία οίος εχει προς την τοιόςδε και
τοιούτος, ώς εχει προς την δδε, ούτος και έχεΐνος, η 6ς και η δςτις
προς αυτάς ταύτας και προς το γενικώτερον πάς' αναφέρεται δηλ.
εκείνη προς εκείνας, ώς αύται προς ταύτας, οίον τοιόνόε όδοιπόρον,
οίος δή σύ (ΐλ. Ω, 375).—ών τοιούτος, oîû'c εστίν (δ.). Κ.αί προ—
τασσομένη τίθεται της τοιούτος ή oioc, ώς οία έκαστα εμοί φαίνε-
ται, τοιαύτα μεν έστιν εμοί, οία δ αν σοι, τοιαύτα δ' αν σοί (Πλ.).

59. Παραλείπεται δέ και η δειχτιχη εις ην ή oioc αναφέρεται,
ώς παραλείπονται αί εις <£ς αναφέρονται ή και ή δςτις' ει τις έ-
στιν εν αντοϊς άνήρ, οίος εμπειρος πο.Ιέμου (Δ.)=τοιοΰτος οίος ε-
στίν <$ εμπειρος πολέμου=εε τίς εστίν εν αυτοΐς εμπειρος πολέμου.
—ονδεν οίον το αυτόν έρωτα ν - (Πλ. Γοργ. 447)=ουδέν τοιούτον,

οίον το έρωταν αυτόν=τουτό εστι το άριστον.-ονδέν γαρ οίον

άχοΰειν αντοϋ του νομού (Δημ. Μτιδ. 529)=τοΰτό εστι το προ-
τιμότερον.

GO 11 άντο^νυμία οίος, της τοιούτος ποοτασσομενης, συντάσ-
σεται και jtffr απαρεμφάτου επί της σημασίας της ôV και δςτις του
οϋτω προηγουμένου (άν. §. 55)' roio£roç ο/ος /'ή βοϋ.Ιεσθαε
πο22ους άποχτιννύναι (Ξ.).—ου^* ό Κύρου τρόπος τοιούτος, o/oc
χρηματιζεσθαι (Ξ. Κ. IT. Η, ζ', 31).-—/errer (pvJaxîf

τοιαύτη, οια αυτόν rira xaJov χάγαθόν υπάρχει ν (Ξ Κ. Π. Ζ',έ, S4).

§. βΐ. Ου προηγουμένης δε της τοιούτος, άνευ μεν του συνδέσμου
ri ή οίος μετ' άπαρεαφάτου τίθεται συνήθως έπι της σημασίας του
πρός τι επιτήδειος' ού γαρ ην ή οιρα, ο'ία άρδειν το πεδίον (Ξ. Αν.
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γΤ, 13' μετά δε τοϋ ri επί τής σημασίας του δννατός, ώς
οΰτε γάρ φέρειν δπλα, οΰτ' τ' ?}>· (Ευρ. 15).—

νμεΐς τί οίοι re. εσεσθε ήμΐν συμπράζαι περί τής διόδου (ξ. âv.

Ε, δ', 9) ;-ονχ οίόν τε (Ξ. Κ. 11. Β', β', 3)=άδύνατον η ου συγ-

χωοητόν.—ot'£ οίόν τε μένειν (Ξ )' και έπιέρηματικώς δε εκλαμ-
βάνεται τό οίον" οίον δέκα σταδίους (θ. δ', 90)=ώς.

Ή αναφορική αντωνυμία όσος.

§. 62. Η όσος, κατ' αριθμόν ένικόν επί μεγέθους τιθεμένη, ανα-
φέρεται εις τήν roVoç, τοσούτος καί τηλιχοΰτος' οίον οϋ τι τόσος
γε, όσος Τέλαμώνιος Αίας (ΐλ. Β', 528).—τοσαύτην ευνοιαν εις
τ ή ν πατρίδα êj/αντώ σύνοιδα, όσης παρ ύμών εύχομαι τνχεΐν
(Λ.) καί προτασσομένη, ώς δσην εννοιαν έχων εγώ διατελώ τ ή τε
πόλει χαί πάσιν νμΐν, τοσαύτην νπάρξαι μοι παρ υμών (Δημ.).

§. 63. Πληθυντικώς δέ τίθεται και εις ενδειξιν αριθμού' οί γο-
νείς τους παϊδας εποίησαν τοσαϋτα χαλά ιδεί ν χαί τοσούτων α-
γαθών μετάσχει ν, όσα οί θεοί π αρέχουσι τοΐς άνθρώποις (Ξ. Απ.
Β', β', 3). — ώς πάν θ' δσ αν θεός θ έλη χ ή τύχη χατορθοΐ (Αρφ.)*
ούτο> και ή όπόσος' τό παρέχον πάντα όπόσα νοητά ζώα (Πλ^).
Καθώς δέ ή <5c καί ή οίος, ούτω καί ή όσος εκφέρει ενίοτε εννοιαν
τοιαύτην, οποία συνήθως εκφέρεται δια τοϋ ώστε' νεμόμενοι τά
έαυτών έκαστοι, όσον άποζήν (Θουκ. α', 2)=έπί τοσούτον ώστβ-,
άποζτ,ν.

Ή αναφορική άντωνυμία ή λ ι κ ο ς.

§. G4. ΐί ήλίχος, επί μεγέθους καί ηλικίας τιθεμένη έν τώ λό-
γω, αναφέρεται εις τήν τηλιχοϋτος καί τοσούτος' τηλιχαύταις σνμ-
φοραΐς περιέπεσεν, ήλίχα ς ουδείς άλλος οϊδε γε y ou ένας (ΐσ.).—
τηλικαντα έότενσατο, ήλίχα ουδείς ανθρώπων πώποτε (Α.). Τίθε-
ται δέ καί καθ' εαυτήν, ώς οράς μεν ημάς ήλίχοι προσήμεθα βίύ-
i/οΐσι (Σ. Τ. 15)=πο"ϊοι τήν ήλικίαν, γέροντες.

§. 65. Αί άναφορικαί αντωνυμία·, σπανίως απαντώνται κατά
τήν φυσικήν αύτών καί ομαλή ν σύνταζιν, πολλάς καί μεγάλας ποι-
κιλίας δεχόμεναι κατά πτώσιν, αριθμόν και γένος, δι' ών ό λόγο;
περιπλεκόμενος πολλάκις γίνεται ασαφής καί δύσκολος" χειμώνος
δντος οίου λέγεις, νΰριί'ον (Ξ. Αν. Ε, ή, 3)=οίον λέγεις.—rofc.
άγαθοΓς οί ς εχομεν (ΐσ )=$ εχομ,εν.—θησανροποιός άνήρ, o£c δ ή-
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καί έπαινεΐ τό. πλήθος- (Πλ. Πολ. Η, 554).—πάρεστ/ν α ντο1 φ>ό-
6,ç<;-r ή>\αίδ&. "καλούπι εν (Πλ.), κτλ. Περί τούτων γίνεται λόγος εν
τω τρίτφ Τμήματι.

■ ' 'rJ0 Αόριστος αντωνυμία τις.

66. Αόριστωδές τι και άπρόσδ'ιόριστον σημαίνουσα ή άντο*-
νυμία τίς, καθ'α καί το ονομα "δήλοι, απροσδιόριστον άφίνει καί
το ούσιας-ικόν ο § τίνος τίθεται προ σδιόρισμός* άνθρωπός τις.—γυνή
ïcç-—στρογγνλότης σχήμά τί εστίν, ονχ όντως άπ.ίώς σχήμα
(Πλ )ί Τήν αυτήν άοριστίαν μεταδίδει καί εις τά ημέρας ίϋδοηη-
κοντά τινας (Θ. ζ', 87).—ποιόν τινα όιεϊ καρπό)· θέρίζειν (Πλ·
Φαιά ρ. 260);-—πόσον τι άλήθος ' σϋιψάχων (Ξ.); = πόσον περίπου;
ώς πόσον; κτλ/

67: Ως κατηγορούμενον τό τις δηλοΧ μέγα τι καί σημάντικον*
ηύχεις τις είναι, τοΊσι χρήιιασι σθενών (Ευρ. '//.?. 939). Ωσαύτως
κάί ώς άντικείμενον του λέγει)·, ώς ή ν τί σοι δοκώ λέγει?· (Ευρ.)
==κάτι τι σημαντικόν. Τούτων δε τό εναντίον εκφέρεται δια του
ουδείς, ουδέν καί μηδέν, ώς φρονονσι δήμου μείζον, όντες ονδέ-
νες (Ευρ. 'Ανάρ. 701).—orc^r λέγειν οίμαί σε (Αρφ ).

§. 6S. Ως ύποκείμενον τιθέμενον τό τις λομ.βάνέι ουσιαστικού
χαρακτήρα, καί αντιστοιχεί εις τό παρ' ή μι ν κάνεις, οίον όπου τις
άλγεΐ, κεΐσε καί τόν νοϋν εχει (Γν.).-—ιτωτις έψ ύδωρ, ξύλα τις
σχισάτω (Ξ. Κ. Π. Ε, γ', 50). Επί ταύτης τής σημ. α σία ς αντιστοι-
χεί εις τό γαλλικόν Ο Π καίείς τό γερμάνικόν mào.

Έρωτηματικαί 'Αντωνυμία'-·

69. Εις τήν εύθεΤαν έρώτησιν έν άπολύτοι λόγω γινομ.ένην,
ούτινος άλλος λόγος δεν προηγείται, τίθενται αί άντωνυμίαι τίς, λτο-
τερος, ποιος,, πόσος, π η. 1 ίχος.

§. 70. If Wc τίθεται, περί προσώπου, περί πράγματος, περί αί-

/ \ ι ~ ^ / . 7 r t f* / . '

τιας και tojv toio'jtcov οντος του. λογού r/ç oitoç ; οντος εστ
αδελφέ (-οφ //./. 134);—τίς άρ' επαρκέσει θεών ή (Λίσχ.

Επτ. 90) *—-τοντί τί ήν (Πλ*) ;—r/ ποθείς (Αρφ.);·—καί προτασ-
σομένου, τοϋ ρήματος' δειμαίνεις δέ τί;

71. II πότερος τίθεται επί τής εννοίας τοϋ rte έχ τών δυο *
οίον πότερος άρ ναών ένθάό' ώνομασμένος ΠνΑάδης χέχληται ;
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(Εύρ ).—πότερος (δεσμός) ίσχνρότερός έστιν, ανάγκη η επιθυμία
(Πλ.) ; Ωσαύτως κ,αί κατά διπλήν έρώτησιν πλείονα έοίύτήματα εις τό
αυτό, άνευ συνδέσμου, συνάπτουσαν* τις τίνος αΐτιός έστι (Α.);·—-
έπειδάν τις τίνα φιλή, πότερος ποτέρου φίλος γίγνεται, ό φιλών
τοΰ φιλουμένου ή ύ φιλούμ ε νοςτοϋ φιλοΰντος (Πλ.); Καί τό παρ' 0-
μήρώ (6δ. Α, 170) τις, πόθεν εις ανδρών ; γραπτέον, καθ' Έρμαν-
νον, τις πόθεν εις ιϊνδρών;=τίς ανδρών καί πόθεν; Χυνηθέστέρον
δε τό ουδέτερον πότερον, ή πότερα έρωτηματικώς έπί δύο η πλειό-
νων, ενίοτε δε και έπί ενός κώλου, ώς πότερα âè κερτομών Λέγεις
τάδε (Σ. Φ. 1235); ένθα παραλείπεται τό άλλο κώλον, ώς ευκόλως
έννοούμενον, το εναντίον δηλ. τοϋ κερτομών.

§. /2. Η ποιος τίθεται έπί τ?,ς σημασίας τοϋ ποίας λογής, ώς
ποιον χαί τι πεπονθός (Πλ.)*,—ποίον κτήμα τών ά.Ϊ.Ιων (Ξ.)
ποιον άλλο κτήμα ;—τίνες τε χαϊ ποϊαι φύσεις έπιτήάειαι ές .τό-
λεως φυλακή ν (Πλ. Πολ· Β', 374). Μετά τοϋ τις λαμβάνε ι τήν
άλλαχοϋ έξηγηθεΐσαν έννοια ν (§. 0(3). ΙΪ διαοορά δεικνύεται προ-
φανώς εν τώ εξής τοϋ Πλάτωνος χωρίω (Γοργ. 448)' *<u oy<i«c
ή ρώτα ποία τις εΐι\ ή Γοργ ίο ν τέχνη, άλλα τις, και όντινα δέοι
χαλεΐν τόν Γοργία ν.

§. 73. Π πόσος τίθεται έπί πλήθους καί μεγέθους" πόση στρα-
τιά ^Πλ.);—πόσον ονν γίγνεται (Πλ.); — πολύ ή ολίγον;—πόσης
οϊεσ&ε γέιιει . .. σωφροσύνη (Πλ.) ; κατά δέ πληθυντικόν καί έπί
αριθμού" γενεαΐς π όσα t ς (Πλ ) ;—όπόση πόσους σώφρονας όντας
ικανή τρέφειν (Πλ ) ;

§. 74. Η πηλίκος τίθεται καί αυτή έπί μεγέθους, πλήθους καί.
έπί ηλικίας* πηλίχον τί εστι το χωρίον (Πλ.);Τ·—πηλ'ίκη τις έχά-
στη ή γραμμή (Πλ.) ;—πηλίκην τινά φής αυτήν είναι (πλ.);—πη~-
Λίκος ϊισθα έπί τών Λαδικών ;=^πόσων έτών;

75. Δια τ ην πλαγίαν έρώτησιν, εξ- άλλης προτάσεως έξαρτωτ
μένην, είναι αί όςτις, ύπότερος, όποιος, όπόσος, κτλ, αί. όποΐχι εί-
ναι σύνθετοι εκ τής αναφορικής καί ερωτηματικής' έκ ττ,ς καί
τις γίνεται οςτις' ήτις εί λέγειν σ έχρην αντίκα μάλα (λρφ.).—έζ
άργής σε ήρόμην όπότερος τούτοιν τοϊν άνδροΐν άμείνων πεποέη-
χαι τώ Ομήρω (Πλ.).

Λ ïj. 7G. Πολλάκις απαντώνται καί εις ττ.ν πλαγίαν έρώτησιν ar
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ùjtâaï έρωτημάτιχαί άντωνυμίαι ηρώτων αντους ruvHç ειεν (Ξ ).
— ή ρώτα τί βοΰΛοιντο (Ξ.). Ενίοτε δέ και αμφότερα'." ουκ αρα ι)~
μΐν ούτω (ρροντιστέον τί έρονσιν οϊ rco.îJol ήμάς7 àjj' δ τι Ô
επαΐων περί των δικαίων και άδικων (πλ.) και αντιστρόφως ενίο-
τε αί σύνθετοι έρωτηματικαί έπι ευθείας ερωτήσεως àJ.hl τίς γαρ
ει-; δςτις; πο.Ιίτης χρηστός ("Αρφ.). Αλλά περι της αορίστου καΐ
περί της ερωτηματικής αντωνυμίας και περι ερο>τημ α τι κώ ν Αόγων
έν γένει μένουσι πολλά τά έρευνητέα. Περι των σννάνηστικών καΐ
λοιπών αντωνυμιών ιδε Συντακτικοϋ Περίοδον Λ εντέ ραν. *

<Μ>Χ3 ooooeo ο ο

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΠΕΜΠΤΟΝ.
Περί "Αρθρου.

I. 11 άρ/αιοτέρα χρησις του άρθρον ή τον άντωνυμικη, και ώς
αντωνυμία, δεικτικη και αναφορική? απαντάται πάντοτε σχεδόν παρ'
Ομηρω το άρθρον, ισοδυναμούν τω η ούτος, εκείνος, αυτός? oc.

§. 2. Παρ' Αττικοί: έμεινεν ή τοιαύτη άντωνυμικη χρησις επι
ολίγων, ώρισμένο>ν περιστάσεων" ά. έπι αντιθέσεων δια "των <3
<5 Ji, ό y/ir ^àj? θνητός? (îè αθάνατος (ίσ )=ούτος μεν, αυτη δέ.
Τά αυτά δε έκλ α μ β ά ν ο ν τ α ι και αορίστως" ψύχη ή μεν νουν έχει, ή
δε άνοιαν (Πλ.). Επιδεικνύεται δ' ετι μάλλον ή αοριστία, προστιθε-
μένης και της άορίστον τίς' ή δ oral τίνες at μεν άγαθαι, α / χ'α-
χαί (Πλ.)' β. επί αυτών τούτων, χωρίς έκατέρου τιθεμένου, του ενός
δηλ. άνευ του άλλου* ο γάρ μέγιστος αντ.οΐς τυγχάνει δορν^ένων
(2·)·—à ιΫ εις τοϋθ ύβρεως έ.ΙήΛυθεν (Α.), άντιθετικώς προς το
προηγηθέν. Ομοίως έπι των πλαγίων" της γάρ πέ(ρνχα μητρός (Σ.).
■—τοις δε άΛ.Ιη γη εστι (θ. Α, 81). Μετά του και τίθεται η δς'
και 8ς είπεν έρνθριάσας (Πλ.)" ούτω και η if δς. Λέγεται δμως* γ .
χαι τόν' χαι τον κε.Ιεϋσαι δούναι (Η.)' ώσαύτως' δ', τον χαι τόν,
το και τό' χαι μοι χάΛει τον χαι τόν (\.).—εδει γάρ το και τό
ποιήσαι χαι το μη ποιησαι (Δ.)" έξαιρέτως δέ' έ. το ούδέτερον τό,
εΥτε αναφερόμενο ν. εις το προηγούμενον* ώς τό γ\ οϊμαι, ονχ όντως
εχει (Πλ.), εΐτε ,προεξαγγελτικον του επομένου ον* τό γε χατανοη-
ζέον ότι ποΑιτιχή τις αυτών ουδεμία εφάνη (Πλ.·).

§. 3. Ας αναφορική αντωνυμία το άρθρον εμεινε μόνον παρ' 0-
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ρ.ήρω, παρ' ΐϊροδότω και παρ' ϊωσιν εν γένει, εκ δε των Αττικών
μ,όνον οί τραγικοί μεταχειρίζονται αύτο ούτως, άλλα σπανίως* <ίαι-
μόνων αγάΛμαθ ιερά, τών ό παντ.Ιημων εγώ άπεοζέρησ έμαντόν

(Σ. Τ. 1379).-η χατθάν^ χτείνουσα τους ον χρην χτανεϊν (Ευρ.

Jrâp. 811).

'Αρθρική χρήσις του άρθρου παρ' ΆττικΘΐς.

§. 4. Τοϋ άρθρον ώζ άρθρου χαρακτηριστικών είναι το χωρίζειν
•παντός άλλου το μεθ' ου τίθεται και ειδικεύειν αυτό, παριστάμενον
ώς δλον εχον ενότητα, ώς εν, ώς ώρισμένον. Εστι δε ώρισμένον το
κεχωο-.σμένον και δ'.ακεκριμένον των άλλων ομοειδών. Λέγοντες άν-
θρωπος ή άνθρωπός τις έννοοϋμεν άόριστον άτομο ν της τάξεως τών
όντων άπερ καλούνται άνθρωποι, άντιθετικώς προς άλλων όντων
τάξεις. Λέγοντες'ό άνθρωπος έννοοϋμεν ώρισμένον άτομον διαστελ-
λόμενον τών άλλων ατόμων της αυτής τάξεο>ς τών τοιούτων δντο>ν,
τών ανθρώπων.

§. 5. όρίζεται δε το δεχόμενον το άρθρον κατά πολλούς και δια-
φόρους τρόπους* ά. ώς γνωστόν έκλαμβανόμενον" πανούργος xal δει-
νός άνθρωπος (Α.)=ό άνθρωπος, ο Φίλιππος.—επειδή οί ποΛέμιοι
ηΛθον (Η.)" β\ ώς ΐ^ιον τοϋ περί ου 5 λόγος υποκειμένου' εις οΛι-
γαρχίαν χατ έστησαν την πόΛιν (Θ.)' η πόλις ανήκει εις τους κατα-

στήσαντας.-τυραννίδα έχετε την άρχην (θΛ—άττιοϋσα πρός τόν

ίίνδρα (Ξ.)=τον εαυτής (σ. 32. §. 36)* γ', ώς προκείμενον τοϋ λό-
γου. ει τις οιάε τόν αυτόχειρα (Σ ), τον περί οϋ ό λόγος, τον έ-

ζητεϊτο"-τοντ' αύτο ή χόΛασίς έστιν (Αυσ.)* δ7, ώς προσήκον και

άπαιτούμενον εις την περι ης ό λόγος υπόθεσιν* οί τύραννοι τοις
χρήμασιν έ^ωνοϋνται τους κίνδυνους (Λυσ.)* έ. ώς προηγουμένως
όνομασθέν' επιπίπτει χιών απ.ίετος, ώστε άπέκρυχί·ε xal τά 8π2α
xai τους ανθρώπους χαταχειμένους, και τά υποζύγια σννε.τέδησεν
(η συνεπόδισεν) ή χιών* και πο.ΐύς δχνος ην ανίστασθαι κατακα-
μένων γαρ ά.Ιεεινον ην ή χιών έπιπεπτωχυΐα (Ξ. Αν. δ', δ, II).-

§. 6. Ωσαύτως* ς. δια διαφόρων προσδιορισμών χαρακτη&ιζό-!'
μενον* Σωχράτ?)ς ό φιΛόσορρος.—ό πρεσβύτερος αύχών.—-τέχνη if
7) αετέ pa.—περί τών νόμων ονς πα ρεγραύ'άμεθα (λ.)" ζ . παριστά-
μενον ώς το κατ' εξοχήν λεγόμενον' οί δανειζόμενοι ijtl τοΐς με-
γά,Ιοκ τόχοις (Δ.). Οί μεγάλοι τόκοι ησαν ώοισαένοι εν Αθήναις,
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οίέπίτριτοι,'π.γ. έν οΐς επληρόνετο τόκος τό τρίτόν του κεφα-
λαίου, .33 φ τοις εκατόν^ κτλ, ώς και οί μικροί, οί έπ όγδοοι (ίδε
Εισαγωγή ν έίς Πίνδαρον §. 156)' η. ώς εκάστοτε ιδιαιτέρως άνα-
φαινόμενον; ό βονΛόμενος.—ο εθεΛων re· χαι δυνάμενος. (Πλ-)-
—ό Κύρος νπισχνεΐται δώσειν τρία ήμιδαρειχά τουμφ'ος τω
στρατιόπη: (Έί ÀvJÂ. γ', .21). .

¥.:§; 7» £ί ς ταύτας, δυνατόν ΐ'σως νά αναχθη πάσα αλλ ν) περίς-ασις"
ά. ότετριψίνος πίθος, εστίν ήτοιαύτη βοηθία τοις άπόροις (Αρι-
στοτ.·)' β .πο^ονςεΡ,οαεν τους έτ oit ι ως συ ναγωνι ζομ ένονς (ίσ ).
—-oajtm έχεις την δύναμιν ' (Αρφ.).—οίον δ* έχεις το πρόσωπον
(Àpçp.)*,-—Ξενίας ζ:ά Λύχαια εάν σε, χαι άγω να εθηκε, τά δε άθ.Ια
■ηο.ανΙστ-Λεγ^ίδες χρυιΤαΐ (Η.)· γ'. απέτισε τάς πενταχοσίας et ρ αχμά ς
(-Α ).—άνθις δέ ύ ήγησόμενος εσται ουδείς (ίσ). Ωσαύτως* δ', πα-
ρά τίϊας τον ς ημάς (Πλ·) ;—δεινόν μεν τοίννν προσόοχάν ουδέν
δει τον έμέ (Πλ.). Προς εμφατικών Sk διάκρισιν τίθεται τό άρθρον
éwU των κτητικών αντωνυμιών' τον εμον είΛον βίον (Σ. Η Λ. 503).
•ιτγ or ιέμον στ οναχεΐν πατέράθΛιον (Σ. Η Λ. 1 3 3).

§. 8. 11ς ορίζεται άτομον κλάσεως* ούτω και κλάσις ολόκληρος
όχτων' αηδέστατα ό τύραννος βιωσεται, ύ δέ βασιΛενς ηδιστα
ό συκοφάντης άεί (Δ;)* και είδος' επειδή ό άνθρω-
πος θείας μετέσχέ μοίρας (πλ.)' και γένος' πότερον χαι ό άνθρω-
πος êrrtôjr ζώων έστιν η ο# (ϊΙλ.);£;

• ·· §· 9. Τά κύρια, ονόματα, οίκοθεν οντά ώοισμένα, ού χρηζουσι τοϋ
άρθρου". -Ξενοφών ετόΛμησε σχίζε ι ν ζύΛα (Ξ.).—-Μίνως ναυτικό ν
εχτήσατο (θ-.)ν Δέχονται δε τό άρθρον' ά. επί περιωνύμου τινός*. ΐν*
ai Μνχηναι γνοΐεν, ή Σπάρτη θ , ore χ ή Σκύρος ανδρών cul κ ι ji ω ν
μήτ°ηρ εψυ (Σ. Φ. 326). β.· έπι επαναλήψεως τοϋ- προηγηθέντος*
ioivzor-ό' έχέΛενεν άποστέ.ΙΛειν ό Θεμιστοκλής (θ. α','90), όπερ
ΰναφέρεται είς τό προηγηθέν ΘεμιστοκΛέους γνώ/iy.

ί* §. 10; Είς τά κύρια ονόματα κατατάσσονται ώς προς τοΰτο καί
τά ονρανός, ήΑιος-, σεΑήνη, γη, άηρ, θάΔασσα, άνεμος, άδης7 βα-
κχι.ίεϋς, περι βασιλέως τών Περσών λεγόμενον, κτλ. Είς την αυτήν,
κατηγορίαν ώς προς τό άρθρον θετέα καί τά ονόματα της συγγενείας,
παζήρ^ ψήτηρ, ίιό,εΜβός, γονείς, πρόγονοι, παίδες, γυναίκες, κτλ.
τα ν ταϋτα, ιδιάζοντα εις τους περι. ών η εις. τους προς ους ο λο-
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γος, οίκοθεν χωρίζο^ντάι τών άλλων ομοειδών; Ωσαύτως καί τα ο-
νόματα πόΛις, πατρίς (ϊδε Συνταχτικού Περίοδον Λευτέραν). *

§.11. Τά ονόματα τών αφηρημένων εννοιών τών άρετών καί
κακιών εκφέρονταν ένάρθρως μέν, όταν παρίς-ανται ώςπρόσωπα, τρότ
πον τινά, η ώς πράγματα έκτος ημών υπάρχοντα, ώς όντα ενότητα
έχοντα καί ώρισμένα' πότερο ν 7/ αρετή ή ?) -φυγΐ] σώί,ει τάς ij-υχάς
(Ξ.); — φύσεως κακίας σημεΐόν έστιν ό φθόνος (Δ.)' άνάρθρως δέ,
οταν παρίστανται ώς έννοιαι ψυχικής καταστάσεως σημαντικαί, κα-
τά διαφόρους περιστάσεις αναφαινομένης' φόβος μν/ψην: έκπΛήσσει
(θ.).-τοϋ ζήν άπό Λύπης άρχόμεθα (Πλ.).—ίνα δέος ενθα, χαϊ αι-
δώς (Πλ.). Ενάρθρο>ς δε καί άνάρθρως έκφέρονται καί τά ονόματα
τών επιστημών καί τεχνών' à ρ' ούν ού τό μέν όΛον ή ρητορική αν
εΐη τέχνη (Πλ.) ;—ρητορική πειθούς έστι δημιουργός (Πλ·). Ούτως
?Ι τεκτονική καί τεκτονική, η ϋφαντιχή καί υφαντική}* * -· '

J 2. Καί τά ονόματα τών τάξεων, τών ειδών, κτλ, τών έμ-
ψυχων όντων έκφέρονται ώσαύτως ένάρθρως (§ 8) καί άνάρθρως'
χρώνται ώσπερ ταις πρεσβύτισιν οί παίδες προς τό ήδέως μύθο-
Λογησαι (Πλ.). ΰσαύτως Λύπη παρούσα πάντοτ έστιν if γυνή (Πλ.).
-—έπί πάσι δέ άσθενέστερον γυνή ανδρός (Πλ.).—ύ άνθρωπος <5ε-
ναθρεΐ χαί Λογίζεται τοϋτο 8 όπωπεν (Πλ.).—άνθρωπος θειότατον·,
ήμερώτατόν τ ε Ι'ώον γίγνεσθαι ·φιΛεΐ-{ΐϊλ.). Επί ατόμου δέ άείποτε
ενάρθρως' ό άνθρωπος ή άνθρωπος, ό άνήρ η άνήρ, κτλ.

■.··■> ·· ; ' WV^iK y':·* J'y· ■ ' çccî v-C-X .'S"-XT**

Συγκεφαλαιωτική ουναμις τοΰ άρθρου.

§. 13. Αν καί ή φύσις καί ή χοήσις έν γένει τοϋ άρθου· περι-
λαμβάνεται έν το~.ς προηγουμένοις, διακριτέα όμως, τής άκριβέίας
χάριν, «φαίνεται δευτέρα τις κατηγορία τής τούτου χρήσεως, κά^'-^ν
χωρίζει μέν, ώς καί ανωτέρω, αλλ' έν ταύτώ συγκεφαλαιοι πολλά
καθ' έκαστα. Ούτω, π. χ. οί αν^ρω.τοι δήλοι τό σύνολον τών ανθρώ-
πων, είτε ολου τοϋ είδους, είτε ώρισμένης τάξεως·, όριζομένης δι'άλ-
λης λέξεως, οί πΛούσιοι, οί σοφοί, κτλ' έν ω άνθρωπόι σΤίμαίνεϊ
πολλούς ανθρώπους, αλλά κδχωοισμενους* ούτως 'οΐ Αθηναίοι, οί
ΕΛΛηνες, οί θράκες, οί ενπατρίδαι, οί έχοντες (οί πλούσιοι), οι
βτρατιώται, τά άγαθά, τά κακά, κτλ. Εν πάσι τούτοις καί τοις ο-
μοίοις χωρίζει τό άρθρον τήν τάςιν έκάστην πάσης άλλης, συγκε·*
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φκλαιοΰν εις Ιν δλα τα ταύτη ν συγκροτοΰντα άτομα* ανευ δε άρθρου
δηλούντα», άτομα της τάξεως, ουχί τάξις. *

* §. 14. Ενταύθα άνάγεται ή Εναρθρος χοησις τοΰ πάς' τους πάν-
τας Συμμάχους παραχαΑέσαντες (Θ.).—y xai Μεσσήνιοι έχΛηθη-
σαν οί πάντες (Θ.).—ώστε αί πάσαι έβόομήχοντα εγένοντο (θ.)=
το ολον, το κεφάλαιον=όλαι ολαι. Κατ'άκοιβο^ημοσύνην δέ τού-
των έκληφθέντων, το μεν τους πάντας 'Λργείους Λαβείν (Σ. Φ. 47)
ηθελεν εξηγεί την δια του ρήματος σημαινομένην ενεργεί α ν, αναφε-
ρομένην εις τους Α ργείους, συλλήβδην λαμβανομένους εις τό σύνο-
λον αυτών" το δε τών αγαθών πάντων (Ξ. Κ. Αν. Γ , ά. 20)" εξη-
γεί μεν το αυτό, άλλ' επιμεριστικώς. Αλλ' ήθελεν είναι ίσως παρα-
μεγάλη αύστηρότης περι την γλώσσαν το άπαιτεϊν απανταχού και
πάντοτε την αυτήν αμετατρεπτον χρησιν.

* §. 15. Και όχι μόνον δια τοΰ πληθυντικού, αλλά και δια τοΰ
ενικού αριθμού εκφέρεται το τοιούτον" τό τε πΛήθος αυτών ούχ ά-
γαν όει φοβεϊσθat (Θ ).—έπεισαν τόν άήμον (Πλ.). Και ταΰτα μεν
κυρίως περιληπτικά, άλλα, περιληπτικήν εννοιαν λαμβάνοντα, τοι-
αύτην εννοιαν έξηγοΰσι και πολλά ουδέτερα επίθετα, το ναυτιχόν9
το όπΛιτιχύν, το τον àvâpoς ρητοριχόν, το μουσιχόν, ωσαύτως το
ήμέτερον=ί\\).ζί^ κτλ

* §. 16, όμοίως δε και το χαΛόν=το κεφάλαιον του κάλου, ή
άόιχία=το δλον τών αδίκων πράξεων, έν ω άάιχία είναι μία τών
κατά διαφόρους καιρούς εκάστοτε γινομένων αδίκων πράξεων' φρο-
νήματος (Ϊ£?=χρεάζεται φρόνημα" τοϋ φρονι'ψατος ΰεΖ=γ_οζιάζε-
ται το δλον τοΰ φρονήματος. Ούτ&> το ϋΰωρ δυνατόν να σημάνη ώρι-
σμένον τι μέρος ύδατος, κατά τά. άνωτέρο>, ή και το σύνολον τών
υδάτων' ούτως ό "Εχτωρ7 λέγων οϊσετε πυρ (ίλ. Ο, 717), ζητεί
μέρος αόριστον της ουσίας ητις καλείται πϋρ, ο λέγων φιλοσοφικώς
τό πυρ έστι χαυστιχόν, κτλ, συγκεφαλαιοΐ τά διάφορα μέρη της
ουσίας ταύτης εις εν, θεο>οών αυτήν ώς ούσίαν διακεκριμένων, ενό-
τητα εχουβαν, κτλ. *

Έτεροία τις δύναμις του άρθρου.
ϊγ··* §. 17. Εκτης ανωτέρω έξηγηθείσης ιδιότητος το άρθρον λαμ-
βάνει την ίδιαιτέραν δύναμιν τοΰ μετατοέπειν εις ούσιας-ικον το μεθ'
ου τίθεται, μη ον εκ φύσεως τοιούτον" ά. επί απαρεμφάτου' ό λέγων
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ούόε νουθετεί κ ε ξ εστί σοι (Σ. Η λ. 595) δεν σημαίνε», το νουθετεί ν
ώς ολον καί κεφάλαιον, άλλ' ώς μ. ία ν περίστασιν κατά διαφόρους "
καιρούς αναφαινομένων, έν ώ ό λέγουν τό νουθετεί ν, ένάρθρως, σημαί-
νει αύτό ώς όλον, ώς πράγμα εκτός ημών υπάρχον" τό ^«f
αύτοΐς άπαντ ενταϋθ' εν ι (Σ. Τ. 598), οίον ή έπίτευξις.—τό μεν
εύνοεΐν τε χαί προοράν άγαμαί σου (Ξ ).—τό άμαρτάνειν ανθρώ-
πους όντας ούδέν θαυμαστό ν (Η.)" ούτο.) και επί οριστικής* μυριάκις
γάρ είρήχαμεν χαί τό γιγνώσχομεν χαί ού γιγνώσχομεν τό έπι-
στάμεθα χαί ούχ έπιστάμεθα (Πλ. θεαιτ. I9G)" β', επί επιθέτων
καί μετοχών* ό σοφός, ύ πλούσιος, ό άρχων, ό βουλόμενος, οί έ-
χοντες' πλούσιον όέ νομίζοιμι τόν σοφό ν (Π). Φαιό p. 27^)—ούδέν
τό σοφόνμοι έγένετο (ΐϊλ.).=τό σόφισμα, τό τέχνασμα.—πολλή ήν
αφθονία τών εθελοντών κινδυνεύει)' (Ξ.)* γ', επί επιρρημάτων* τό
πάλαι,τ ό πρόσθεν, τό όπίσο), οί έγγυτάτω γένους, οί πάνυ τών στρα-
τιωτών (θ. Η. 1)' δ. επί πλαγίων έκ προθέσεων εξαρτωμένων, κατά
παράλειψιν τοϋ οικείου ονόματος* τό έπ έμοί.—τό κατ έμέ.—τά
εις τόν πόλεμο ν' ί. επί ολοκλήρου λόγου* îv έτι λείπεται τό ήν

πείσωμεν υμάς, ώς χρή ή μας άφεϊναι (Πλ.).-τί σοι άλλο εννοεί

τούτο τό ρήμα, τό ουκ έχω ότι χρήσωμαι τοΐς λόγοις (πλ·); κτλ*
Το άρθρον επί κατηγορουμένου' καί αντικειμένου.

§. 18. Τό κατηγορούμ.ενον, χωριστον ον τοϋ συνδετικοϋ, δεν δέ-
χεται άρθρον, όταν σημαίνη ότι τό ύποκείμενον είναι £ν τών άνη-
κόντων εις τήν κλάσιν τήν ύπ' αύτοϋ έκφερομένην* ό Σιμωνίδης έστι

σοφός.-ό άνήρ έστιν έτοιμος. Δέχεται δέ, τουναντίον, τό άρθρον'

ά. όταν έςηγ^ ολόκληρον τήν τάςιν περιληπτικώς, ώστε κατηγορού-
μενον καί τάξις είναι τό αύτό* οί αδίκως τά χρήματα αφαιρούμενοι
χαί τους ουδέν άδικούντας άποκτείνοντες, ούτοι είσιν οί καί πολ-
λούς τους εναντίους ποιοϋντες, καί προδιδόντες ού μόνον τους φί-
λους, αλλά καί εαυτούς δι αίσχροκέρδειαν (Ξ ). Ωσαύτως καί όταν
έςηγή ώς όλον είδικον τό κεφάλαιον προωνομασμένων ή προεγνωσμέ-
νων προσώπων η πραγμάτων* ούτοι οί ταύτην τήν φήμην χαταΰκε-
δάσαντες οί δεινοί είσί μου κατήγοροι (ΐΐλ.), ένθα περιέχεται καί
ή έννοια οί άλλοι δέ είσιν οί μή δεινοί.

§. 19. Ωσαύτως' β'. όταν καί καθ' ενικόν άριθμόν, έξηγή τό κυ-
ρίως καί κατ' έςοχήν ανήκον εις τήν ύπ αύτοϋ έκοερομενην τάςιν*
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αέ'ΐός έστιν ό μέγιστος·.—ούτος έστιν ό προδότης.-ό âè χαί ζυγ-

χοΛάζων. εις δύ*~αμιν τοις άρχου σιν ο μέγας άνηρ εν πόΛει xal
τέλειος ούτος άναγορευέσθω (Πλ.). -Ωσαύτως επί αντικειμένου μά-
λιστα μετά τών -ρεμάτων χαΛεΐν ν. αι or. ομάζειν' τόν χαΛόν στρα-
τιώτην έμε ώνόμασεν (Αίσχ.).-—τον μόνον άδωροδόχητον όνομα-
ζοντες τί] πόΛει (Αίσχ ).«Ταΰτα παρεμφαίνουσιν ότι ουδείς άΛΛος
προδότης, ουδείς αΛΛος μέγας, χαΛός στρατιώτης, άόωροάόχητος,
κτλ. Εν γένει δε τίθεται το άρθρον επί κατηγορουμένου και αντι-
κειμένου, όταν ιδιαιτέρως ειδικεύηται το ύπ' αυτών έξηγούμενον.
Θέσις του άρθρου·.

§. 20. Επί έναρθρου ουσιαστικού, άνευ επιθέτου έκφερομένου,
προτάσσεται το άρθρον* ό άνηρ, ό στρατιώτης. Ωσαύτως και όταν
το έπίθετον προτάσσεται τοΰ ουσιαστικού* ό χρηστός άνήρ, η σώ -
ypoùv γυνή, κτλ. 'Ωσαύτως και. επί τών επιθετικώς εκλαμβανόμέ-
νων μορίων, ώς ό μεταξύ τόπος, οί νυν άνθρωποι = ό ί τωρινοί, οί
αΛΛοτε=οί άλλοτεσινοι εν Ηπείρω εκ τοΰ άλλοτες, ή Λίαν 'έπι-
μεΛεια κτλ, (ΐδε Κεφ. Α. §. 21). Επαναλαμβάνεται δέ, δταν προ-
τάσσηται το ουσιαστικόν' ό χρόνος ό ποΛύς, την γυναίκα την σώ-;
φρονα, τ à πράγματα τά μεγάΛα, κτλ* ώσαύτως τάς ήδονάς θή-
ρευε τάς μετά δόζης (ΐσ.).=τάς ένδοξους.^—-τά τείχη τά εαυτών
τ à μακρά απετέλεσαν (Θ.).—τω δ ν μ ω τω τών γυναικών· (Α ρ© ),
κτλ. Ενίοτε δέ επαναλαμβάνεται και επί τών επιθέτο.υ τόπον επε-
χόντων προσδιορισμών, προ τασσομένων" αϊ άΛΛαι αί χατά τό σώμα,
ήόο>-αί (Πλ.).—εν τη τοΰ Λ ιός τη μεγίστη έορτη (θουκ. α', 1.26)*
διότι ταΰτα, .εκλαμβάνονται, τρόπον τινά, ιδιαιτέρως*■ .'εν τη τον
Λιός, εν. τ>1 μεγίστί] δηΛ. τοϋ J ιός έορτΐμ ΐδε περι τών λοιπών
Σ. II. Β'. ... .

§ 21. Η τοιαύτη θέσις του άρθρου διαστέλλει πραγμα πράγμα-
τος η πρόσω-ον-προσώπου, ενότητα διακεκριμένην άλλης ένότητος'
τουναντίον δέ, ότε τίθεται μεταξύ τοΰ επιθέτου και τοΰ ουσιαστι-
κού, διαστέλλει τοϋ αυτού πράγματος ή προσώπου διάφορον κατά-
στασιν* ούτω δια μ.εν τοΰ έπι τοΐς πΛουσίοις ποΛίταις διαστέλλον-
ται οι πλούσιοι πολϊται τών μή πλουσίων, δια δε τοΰ έπι πΛουσίοις
ζοϊς ποΛίταις διαστέλλονται οί ττολιται επί καταστάσεως πλουσίων
και £πι καταστάσεως μή πλουσίων. Το αύτο γίνεται και πρότασσα-
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με νου του ουσιαστικού έναρθρου, χωρίς να έπαναλαμβάνητΛι επί τοϋ
επιθέτου" εχει ττον ztéJ'éxvr όξύτατον, έν ώ το έχει τον οξύτατοι^
πέλεχνν παρέχει άλλη ν εννοιαν, ουχί δηλ. τόν έλαττον όξύν, κτλ.
•Παραλείψεις επί του άρθρου·. -
§. 22. Οταν το ούσιαστικ,όν έννοηται it τής σ'υναφείας, παραλεί-
πεται, άναπληροϋντος τοϋ άρθρου" ô èjioç πατήρ και ό τον φίλου.—■
περί τον δήμο ν τών Αθηναίων καί τον τών γυναικών (Αρφ. Θ. 335).
Συνηθέστατα ι δέ κατήντησάν τίνες τοιαϋται παραλείψεις·, ευνόητοι
γενόμενα»., δια την συχνή ν χρησιν" Νικίας ο Νικηράτον (υιός), εις
τήν Φιλίππον (χώραν), τ à τής πόλεως (πράγματα), τα κατά Παν
αανίαν, κτλ. Τοιαύτα δέ καί, τά περιγραφίκώτερα, τ à τής τύχης,
τά'τών Θετταλών, τά τών βαρβάρων, τά τής πόλεως, τά τής πόας*
§. 23. Τό άρθρον συνδέει πολλάκις καί ολόκληρον άναφορικόν λό-
γον μετά τίνος ουσιαστικού' άνόμοιόν έστι τή ή ψής συ σκληρότητι
(Πλ.). Ενίοτε δέ, παραλειπομένου τοϋ ούσιας-ικοϋ, ολόκληρος ό ανα-
φορικός λόγος επέχει τόν τόπον τοϋ ουσιαστικού, ένότητα λαμβάνων
δια τοϋ άρθρου" τον ος έ'φη δεσπότης τούτου είναι (Αυσ.)=τόν ει-

πόντα.-προσήκει μισεί ν τους οίός περ ούτος (Α.).=τους ομοίους

τούτω.—τών δσοι civ διαφερόντως έν. τώ βίω αγαθοί κριθώσιν (Πλ.
Πολ. Ε, 569), κτλ. Περιττόν λοιπόν να έκλάβωμεν τό άρθρον έν
τούτοις επί άντωνυμ,ικής χρήσεως, ώς παρά τίνων γέγονέν.

* §. 24. Της αυτής αρχής είναι καί ο παρ' Ηροδότω, Θουκυδίδη,
Πλάτωνι καί παρά τοίς μετέπειτα συνήθης τρόπος τής υπερόεσεως,
δια τοϋ έν τοις, μετά τίνος υπερθετικού' έν τοΐς πρώτοι δέ Αθη-
ναίοι τόν σίδηρον κατέθεντο (Θ. Â, 6. ϊδε καί ζ', 24, 71).—ομο-
λογείται ό^Ερως έν τοΐς πρεσ6ύτατος είναι (Πλ. Συμπ. 178), κτλ.
Καί κατ' άργχς μεν φαίνεται ότι υπενοεΐτο έν τούτοις ή μετοχή τοϋ
ρήματος η τό κατηγορούμενον' έν τοΐς καταθεμένοις τόν σίδηρον
πρώτοι 'Αθηναίοι κατέθεντο. Ωσαύτως εν τοΐς πρεσβυτάτοις ονσι
πρεσβότατος, κτλ. (ϊδε Ép Ζ, 137. Πλ. Σ. 173. Κρίτ. 43. 52,
κτλ)' επειτα όμως, έπιάρηματικώς έκληφθέν τό έν τοΐς=~ρο πάν-
των, μάλιστα, έφηρμ.όσθη καί επί θηλυκών* ούτως ωμή ή στάσις
προνχώρησε καί ε'δοζε μάλλον, διότι έν τοΐς πρώτη εγένετο
(Θ. Γ', 71). * *

§. 25. Η παρ' ήμίν χρησις τοϋ άρθρου ευκολύνε: βέβαια ίπωσούν
(ΣΥΝΤ.- ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α.) 4
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τήν άσυγκρίτω λόγω πολυπλοκωτέραν χρήσιν αυτοΰ παρά το"ίς άρ-
χαίοις. Èv τ ή Λεύτερα Περιόδω τοΰ Συνταχτικού, καί εν τ η Εισα-
γωγή εις την 'ΕΛΛηνικήν Σννταξιν, ευρίσκονται πλείονα περί τού-
του, άλλα τό πάν κρέμαται έκ τ?,ς μετά προσοχής καί επιστασίας
αναγνώσεως τών ένδοξων συγγραφέων καί ποιητών.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΕΚΤΟΝ.

Ιίερί τών Κοινών Προσδιορισμών. .

1. Κοινοί Προσδιορισμοί, εις πάσαν τάξιν ρημάτων, κατά το
μάλλον καί ήττον, αρμόζοντες, είναι μάλιστα οί ακόλουθοι έπτά* 1.
ô τόπος' I ». ο χρόνος'

ΙΙί. το ποιόν' VI. τό ποσόν' ν. τό χατάτι
VI. τό αίτιον' VII. ή σχέσις τοϋ ώς πρός.

1. Ό Τόπος.

§. 2. 'Κατά τέσσαρας τρόπους θεωρείται ο τόπος' ά. ο τόπος έν
φ στέκει τό πρόσωπον ή πράγμα' β . δ τόπος πρός Sv κατευθύνεται
τό πρόσωπον ή πράγμα' γ', ό τόπος έξ ού δομάται* δ'. 0 τόπος δι*
ου περά.

ΑΌ τόπος έν ω στέκει τό πρόσωπον ή πράγμα.

§. 3 Τούτο λέγεται καί ή εν τόπω στάσις, καί δια τούτου γί-
νεται ή άπόκοισις εις το έρώτημα που. Εκφέρεται δε τό τοιούτον
διά τών καταλλήλων επιρρημάτων. Είναι δε τοιαύτα μάλις-α' ά. τά
έκ γενικής έχοντα τήν αρχήν, ώς αύτοϋ, άΛΛαχοϋ, έχασταχοϋ' ώς
αύτοϋ μέν ούπερ κάφάνης (Σ. Κ. 77).—έπίσχες αύτοϋ ξένε (Σ.

Κ.. 856).—ού με χρή θανείν (Σ.).-άΛΛα δ* ά.ΙΛαχοϋ χαΛά (Σ.

Κ. 43).—oi αν έχασταχοϋ έπαινώσιν αύτούς

(πλ. Φαιό ρ. 257)'

β'. τά έκ δοτικής ορμώμενα, ώς οίκοι, 'Ισθμοί, 3Εεγαροΐ7 ΠυθοΙ'
οίκοι τε κεκτήσθαι (Πλ.).:—Ισθμοί ένίκησεν' γ . τά έκ προσκολλή-
σεως ή συμπλοκής μορίων γινόμενα, αύτόθι, άΛΛαχόθ ι, άλλοθι, οΐ~
κοθι, κτλ' ον γάρ άλλοθι που βεβίωχα ή παρ' ύμϊν (Δημ.). Ούτω
καί ενθα, ένθάδε, ένταϋθα, πρόσθεν, οπίσω' ένθάδε παραχαθί-
Ι'εσθαι (Πλ. Θεαιτ. 147)' δ'

. άλλα τινά διάφορα, ώς άνω, κάτω,
ώς δκεΓ άεΐ κείσομαι (Σ. y/vr. 261).

§. 4. Ωσαύτως εκφέρεται δ τ-ό-πος διά τών πτώσεων, εξ ών όρ-
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μώνται πολλά τών ανωτέρω' επιρρημάτων, οίον διά γενικής έμπρο-
Οέτου, ώς d έπί σχοπής, οί f.ïtt νηών, ενίοτε δε καί άπροθετου, ôe-
ζιάς χειρός. Παρ' όμ.ήρω (0δ. Γ, 251)' ή ούχ "Αργεος ή ε ν' δι'
«ί'τιατικής έμπροθέτου, ώς κατ οίκους μένει ν. Οΰτω παρ' όμ.ήρω
(Ô&. Φ, 107) κατ'αίτιατικήν μέν πρώτον, γενικώτερον, ειτα δέ
κατά γενικήν τά μερικώτερα*

οια νυν ούχ εστι γυνή χατ Αχαιίάα γαία/,
ούτε IIόλου ιερής, ούτ Α ργεος, ο υ τ ε Μνχήνης.

§. 5. Εκφέρεται δέ μάλιστα ή έννοια τής έν τόπςο στάσειος διά
δοτικής, ήτις συνήθους μέν είναι εμπρόθετος, ώς έν οίκω, εν δήμω,
έν τ9} αγορά, έν Πε. Ιοποννήσω, έν ■At τιχή, έν τή Ποτίδαια, έν
τή Ακαδημία" ir 7:ώ(?' αεί μ εν είτε, έν ω χαθέστατε (Εύρ. Β. 1260).
Απρόθετος δε τίθεται ή δοτική έπί τών δήμων ττ,ς Αττικής, ώς
Μελίτη, Μαραθώνι, κλ. φα με ν γαρ Μαραθώνι τε μάχη προχινδν-
νεϋσαι βαρβάρω, χαί πανάημεί εν Σαλ&μΐνι Εν ν να υ μ αχ ή σα ι (Θ.
Λ, 23). Λέγεται δέ καί έμπροθέτως, ώς ή έν Μαραθώνι μάχη (θ.
Α, 18), ώς καί το περιώνυμον τοϋ Δημοσθένους μά τους έν Μαραθώνι
προχινδννεΰσαντας. Αείποτε δέ έν Αθήναις ή Αθήνησιν.
Β'. Ό τόπος πρός ον κατευθύνεται τό πρόσωπον ή πρ&γμα.

§. 6. Ο τόπος προς 8ν κατευθύνεται τό πρόσοίπον ή πραγμα εκ-
φέρεται ώσαύτως* ά. διά τών καταλλήλων έπιρρημάτων, τών κινή-
σεως σημαντικών" έχεΐσε, χαμάζε, πεδίονδε, Αθήναι',ε, κτλ' β', διά
αιτιατικής μετά τής πρός, έπί' διέβησαν εις Σικελίαν (Θ.).—
εφυγον πρός τήν γήν (Ξ.).—σενται . . έπ' οίκους (Σ. Τ ρ. 645).—
είμ έπί ναϋν (Σ.). Παρά δέ ποιηταις τίθεται ή αιτιατική καί άπρό-
θετος' ερπειν κέλευθον (Σ. Φ. 1223). Εκφέρεται δέ καί δ·.' επιθέ-
του" 3-α.Ιάσσιον έχρίψατε (Σ. 7". 1411). Διά τούτων άποκρινόμεθα
εις τό ερώτημα π!όσε.

Γ'. Ό τόπος έξ ου όρμάται τό πρόσωπον ή πραγμα.

§. 7. 0 τόπος ές ού τό πρόσωπον ή πράγμα ορμαται εκφέρεται
ώσαύτως δι' έπιρρήμ,ατος καί διά πλαγίας άπροθέτου ή έμπροθέτου.
Τα πρός τοϋτο επιρρήματα είναι τά εις θέν' δεΰρο άφίχετο οίκοθεν
(Πλ.).—τών Αθήναζε χολ τών 'Αθήνηθεν συμβολαίων (δΛ. Εκ
τών πλαγίων τίθεται ή γενική άπρόθ·;τ·ος μέν·;7>«ρά-τ&ι;
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ποιηταϊς' εί μή τόνδε άγοιντο νήσου τήςδε (Σοφ Φ 013), συνήθως
μετά της έχ ή άπο προθέσεως' εξ αδου (Σοφ ).—έκ Λακεδαίμονος.
—εχ Τεγέας (Ξ.).—άπο τον 'Ιλισσοϋ (Πλ.).—άπο Συρακουσών.—-
απ ο Κερκύρας (Ξ.). Δια τούτοι άποκρινόμεθα είς το ερώτημα πόθεν.

Δ'. Ό τόπος δι' οδ περα τό πρόσωπον ή -πράγμα.

§. 8. 0 τόπος δι' ού τό πρόσωπον η πραγμ.α' περά εκφέρεται
παρά τοΤς άρχαιοτεοοις καί άρχα'ί'ζουσι ποιηταις καί δια . γενικής
άπροθέτου* έρχονται πεδίοω (όμ. '/.?. Β, 806).-ημερεύοντας μα-
κράς κε.Ιεύθου (Αισχύλ. Χ. 774). Αλλως-δε ή δια γενικής μετά τής
δια προθέσεως* δι ούρανοϋ πορεύεται (Πλ.).—έπορεύθησαν δια τοϋ
πεδίου (Ξ.), η δι' αιτιατικής έχούσης τήν κατ α κατά γην xai κατά
θάλασσαν. Επιρρήμ.ατα ιδιάζοντα προς τούτο δεν ύπάρχουσιν.

II. Ό χρόνος.

§. 9. 0 χρόνος, τό πότε δηλ. γέγονεν, η γίνεται η γενήσεταί τι
εκφέρεται" ά. δι' επιρρήματος χρονικού' κατέόην χθες εις Πειραιά

(Πλ.).—ήν συ νΰν λέγεις (Πλ.).-ήξει δέ αύτίχα (ΐΐλ. Συμπ. 175)*

β', δια γενικής, μάλις-α επί φυσικών διαιρέσεων τοϋ χρόνου* οί Λαγω
τής νυκτός νέμονται (Ξ.).—ή οικία χειμώνος μεν ευήλιος έστι, τοϋ
δέ βέρους εϋσκιος (ΐ.)' γ. διά δοτικής μηνός έκτη φθίνοντος (Αισχ.)"
δ', δι' αιτιατικής' τρίτην ήδη ήμέραν (Ώλ.)=προχθές.

§. 10. Η γενική τίθεται ώς επί τό πλεΐς-ον άνάρθρως, όταν ήναι
άνευ επιθετικού προσδιορισμ,οϋ" εσπέρας, ήρος, όπώρας (Αρφ.)' ο-
μοίως καί μετά τής έπι προθέσεως' έφ ηό'ης (Αρφ. *Ορ. 709).-επί

Θησέως' ένάρθρως δε σημ.αίνει χρονικόν μέτρον' Μαγνησία προσφέ-
ρει πεντήκοντα τάλαντα τοϋ ένιαυτοϋ (θ. Α', 135) = εκάστου ένι-
αυτοϋ.—ό οπλίτης δραχμήν ελάμβανε τής ημέρας (Θ. Γ, 1.9). Μετά
τών άριθμ,ητικών σημ.αίνει τό έντός cορισμένης περιόδου' ουκ άφι-
κγεΐται ετών μυρίων (Πλ.). Ούτοί καί πολλοϋ γάρ αυτούς ούχ έό-
ρακά πω (=έώρακα) χρόνου (Αρφ. Πλ. 98). Τό αύτό δέ καί έμ.-
προθέτως' δια πολλοϋ χρόνου. Αλλοι δέ προσδιορισμοί έναρθροι τί-
θενται μάλιστα μετοχαί* τοϋ έπιγιγνομένου βέρους.-τής επιον-

σης ημέρας, άλλα καί τοϋ αύτοϋ βέρους·

§". 11. Η δ-οτική τίθεται άπροθέτως, όταν σημαίνηται μ.όνον ή
εποχή καθ'*?!ν τό ?πρ«γμα έγινε* -τη προτεραία, rfî ΰστεραία, κτλ.
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Ωσαύτως επί τών αττικών εορτών* Παναθηναίοις? Λιονυσίοις, 'Ελεν
σινίοις' ούτω καί νουμηνίαις, τη εορτή, κτλ. Τίθεται δε έμπροθέτως,
όταν δηλοϋται ή περίοδος εντός τής οποίας γίνεται το πράγμα"
έβδομήκοντα ετεσιν ούδ' ar etc λάθοι πονηρός ών (Aυσ.). Αλλ' ώς
προς το έμποόθετον καί άπρόθετον τής έν τούτοις δοτικής ύπάρχο!>σι
πολλαί ποικιλίαι, περί ών παραπέμ,πω είς τήν Λευτέραν Περίοδον
τοϋ Συνταχτικού. *

§. 12. 11 αιτιατική δέχεται καί τήν περ^ πρόθεσιν, δταν σημαί-
νεται το οκ εγγιστα' περί δείλ?}ν.—Jtfpc IV?? μάλιστα πέντε χαί
έξήχοντα (Πλ.), κτλ. Ωσαύτως καί μέσας πως νύχτας (Ξεν-.).

§. 13. 0 χρόνος εκφέρεται προσέτι καί δια τών χρονικών μετο-
χών' παις ών.—μαθόντες και έθισθέντες και μελετήσαντες (Η.)'
καί δια χρονικού επιθέτου' σκοταίονς διελθεΐν το πεδίον (Ξ. Αν.

Δ , ή, 5)-άρρικνεΐσβαι τεταρταίους (Πλ. Πολ. I, 626). Η άλλη

σχέσις τοϋ χρόνου, καθ' ην δηλοϋται ό'χι πότε συνέβη τό πράγμα,
άλλα πόσον χρόνον διαρκεί, ώς αί σπονδαί ένιαυτόν έσονται (Α.),
κτλ, ανάγεται κυρίως εις τό ποσόν, περί ού κατωτέρω.

III. Το ποιόν.

§. 14. Ποιον ή ποιότης όνομο^ται ή έν τω πράγματι σταθερώς
ένυπάρχουσα ίδιο της. Τοϋτο εκφέρεται μάλιστα δια τών ποιότητος
λεγομένων επιρρημάτων' καλώς εχειν (Ξεν.).—ενδαιμόνως ζην.—
διάγειν π ρεπό ντ ως (Πλ.), κτλ.—-αλλήλοις όμονόως μάχεσθαι (Ξ.).

§. J 5. Μετά τούτου συνδέεται 6 τρόπος, σημαίνων τήν έν αύτη
τη πράξει έζήγουμ.ένην ποιότητα* τοϋτο εκφέρεται' ά. δια τών τροπι-
κών λεγομένό>ν επιρρημάτων* a>c γε ούτωσΐ δόξαι (Πλ.).—ούτως ό-
πως δ ύ να μ ci ι λέγειν (πλ.).—ούδ' όπωστιοϋν (πλ.)=ηα11ο paclo.
Ωσαύτως αγεληδor, βοτρυδόν, κτλ. β . δια τώ'ν πλαγίων πτώσεων,
άπροθέτων ή εμπρόθετων' τούτω τώ τρόπω (Πλ.).—Ir τρο'ττω ^ο-
σκήματος (Πλ.).—κατά τρόπον.—καθ'ήσυχίαν (Ξ.).—σιτίου τρόπον
(Πλ.).—-κυνός. δίκην- Ωσαύτίος δια τών τροπικών λεγομένων μετο-
χών' παίζων ουδέν ήττον ή σπουδάζων (Σωκράτης) έλνσιτέλει (Ξ.).

IV. Τό ποσόν.

« - 1 Τ

§. 16. Καί τόπος, καί ^po'roc, καί βαθμός, καί άριθμός,-ν,ν).

πάν ποανα α έν -γένει, αύΗοαειώσεως δεκτικό ν; ανάγεται εις τήν κα-
ι ι ι » - ' I
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τηγοοίαν τοϋ ποσού. Εκφέρεται δέ τοϋτο' ά. δια τών πλαγίων πτώ-
σεων, άπροθετων η εμπρόθετων β'. δι επιρρημάτων.

§. 17. Εκ τών πλαγίων πτώσεων τίθεται προς τοϋτο μάλιστα η
αίτιατικη' άπέχει ?? ΙΊΛάταια τών Θηβών σταδίους έβδομηχοντα
(Θ. β', 5).-—παρά πάντα τον πόΛεμον.—ου ποΛυν χρόνον μ έπέ-
σγον (Σ. Φ. 349).—τοσούτον μόνον διαφέρεις (Πλ). .

§. 18. Και η δοτική τίΟζτοα έν τούτοις τη παρά Λατίνοις άπε-
νεκτιχη ητοι αφαιρετική ισοδυναμούσα, και ώς οργανον παοιστώσα

το μέτρον' ένιαυτώ πρεσβύτερος (Αρφ. Β. 1S).-πόΛι Λογίμη ο)

'ΕΛΛάς γέγονε άσθενεστέρη (Hp.)·

§. 19. Η γενική τίθεται εις δηλωσιν του τιμήματος* τών πόνων
πωΛοϋσιν ήμΐν πάντα τάγάθ' οί S-εοί (Ε.).—τοϋτο δ' εστίν Ô τών
àraΛισχομένων χρημάτων πάντων ΦίΛιππος ώνεΐται (δ.).—τών δ
έμών παίδων φυγάς ψυχής àv àJ. la <fα ίμ ε θ a,- ο ν χ ρ ν σου μόνον (Εύρ.).

§. 20. Επιρρήματα δέ προς τοϋτό είναι τά ο'ίκοθεν έχοντα την
εννοιαν τοϋ ποσού' ώστε μη Λίαν στένε (Σ·)·—σφόδρα πείθει (Σ.).
—πάνυ χαΛώς. Συχνότατα δε τά έκ πλαγίων πτώσεων έχοντα την
άργην. όΛίγον, ποΛύ, μέγα, κτλ.

§. 21. Η δε ιδέα τοϋ ποσάκις "εκφέρεται δια τών ποσότητος κα-
λουμένων επιρρημάτων, τρις, ποΛΜίκις, κτλ" ?) άπαζ η
χαί πΛεονάχις περιεΛιχθεντα περί την γήν (Πλ·).—η π Λείων è-
Λάττονάκις ή έΛάττων πΛεονάκις (αριθμός) γίγνεται (Πλ.).
- ' V. Το κατά τι.

§. 22. Η σχέσις αύτη εκφέρεται* ά. δι αιτιατικής, άπροθέτον
μεν τα πολλά, ενίοτε δέ και μετά προθέσεως' κάμνειν τους οφθαλ-
μούς (Hp. Β', 111).— άΛγεϊς τους πόδας (Ε.).-διαφέρει γυνη άν~

δρός την φνσιν (Πλ.).—δεινοί μάχη ν (Αίσχύλ.).-θαυμαστός τό μέ-
γεθος (Πλ.), κτλ.—σοφός πρός τι.—ένδοξος εις τά ποΛεμιχά (Πλ.).
—ξανθός κατά την χόμην (Πλ.). ίίσαύτως τίθεται και δοτική εν
τούτοις, εττί δυναμικής μάλιστα εννοίας" άμαχοι χαί πΛήθει χαί
πΛοντο) χαί τέχνη χαί ρώμη (Πλ.). ϊδε σ. 23, §. 41.

VI. Το αίτιον.

§. 23. Το ποιητιχόν αίτιον έπι μεν τών μεταβατικών βημάτων
είναι αύτο το ύποκείμενον της προτάσεως" οί Àθτ\ναΧοι την πόΛιν
έτείχις-αν έν όΜγω χρόνω (Θ.), επί δέ τών παθητικών είναι ώσαύ-
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πως το ποιούν την ενέργειαν αίτιον, δια γενικής εμπροθέτου συνή-
θως έκφερό[Λενο ν* νπ âJJov τιμωρηθήναι (Πλ.).— άδικεΐσθαι νπό
τίνος. ϊδε περί Παθητικών 'Ρημάτων.

§. 24. Το πειστικόν, προτρεπτικόν ή άναγκαστιχον αίτιον, ύ<ρ'
οί» κινούμενον το ποιητικον αίτιον ενεργεί, εκφέρεται ά. δ-.ά γενι-
κής μετά της- υπό προθέσεως, άνάρθρως τα πολλά' νπό Λύπης υ-
βρίζει' β'. δι αιτιατικής μετά της προθέσείος cîià* ciià τοϋτο δε-
σπόζον επικούρου προσδέονται (Ξ. Κ. Π. ζ', έ, 61)' γ', δια Jo-
τικής άπροθέτου' φόβω επραττον.—ουκ αγροικία ταΰτα πράττω.—
εύνοια και cpi.Ua τή èjifj (Ξ.).—τω Παυσανίου εχθει (θουκ.)" δ',
δια τών αιτιολογικών μετοχών' δαίμων έμαντώ γέγονα γήμας
π.Ιονσίαν (Γν.).

'* §. 25; Τό οργανικό ν αίτιον, γενικώτερον έκλαμβανόμενον, περι-
λαμβάνει ύι-hxà τε όργανα και ηθικά μέσα, οις χρώμε^ον ενεργεί το
ποιητικόν αίτιον* οί μεν ράβδω κρούοντες, οί δε και βακτηρία (Ξ.).
— ού δεις έπαινο ν ήδοναΐς έκτήσατο (Γν ). Η οργανική αύτη δοτική
λαμβάνει ενίοτε και την εν πρόθεσιν' εν πέΛταις, εν άκοντίοις, εν
τόζοις διαγωνίζεσθαι (Ξ.)' β', δ'.ά γενικής μετά της προθέσεως δια
δι όρρθαΛμών όραν.—καταχεΐν της ψυχής δια τών ώτων, ωσπερ
δια χώνης, τάς άρμονίας (Πλ)* γ', δια τών οργανικών λεγομένων
μετογών' άκοντίσας χαταθάΛΛει τον è'Jacpov (ΐ ). *

* §. 26. Ποιότης και τρόπος ;'§. 14— 15) τόσον είναι προσεχή ώς-ε
πολλάκις είναι δυσδιάκριτον άν τά προς τοΰτο τιθέμενα επιρρήματα,
χαΛώς, κακώς, κτλ, σημαίνουσι το £ν ή το άλλο* γυναικιεΐς εύ καΐ
πιθανώς (λρφ.). Ωσαύτως πολλά .λεπτή ούσα διαφεύγει ή διαφορά
του ποιητικού και τοϋ συνδρ;αμόντος προτρεπτικού αιτίου' έχω γάρ
(ίχω âià σέ, ovxâJJov β ροζ ων (Σ\).—'Λέγονται Αθηναίοι διάΠε-
ριχΛέα β ε Λτ ίο υ ς γεγονέναι (Πλ.).—ζέχναι δεπάσαι δια σε και
σοφίσματα εσθ' εύρημενα (Αρφ.), κτλ. Το αύτο ισχύει περί τρόπου
και όργανον' έ{,χοντί.£οντες=τ& άκοντίζειν καί==διά τών τάξουν. *

§. 27. Το τεΛικον αίτιον εκφέρεται* ά. δια γενικής μετά τοΰ
γάριν, ένεκα ή ένεκεν, προ'θετικώς έκλαμβανομένων." χάριν*. πΛησμο·
νής (Πλ.).—κοινωνίας χάριν (Πλ.)·—κοΛακεύονσιν 'ένεκα αργυρίου
. (Ξ.).—δένδρα θεραπεύειν τον καρπού ένεκεν (Ξ.)' ετι δέ και ενέχα
τον τοιούτον πάντες δρώμεν χάριν (Πλ.) β', δια δοτικής μετά τη,ς
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προθέσεο>ς έπί' ουκ έπί τέχνη ε μαθές, ώς δημιονγός έσόμενος,
άλΧ έπί παιδεία (Πλ.)' γ'. δι' αιτιατικής μετά τής προθέσεως πρός'
προς ποίον έργον (Αρφ.); δ', διά τή; υποτακτικής καί τών τελι-
κών.μορίων" ταύτα δή έκαλλωπισάμην, ϊνα καλός παρά καλόν ί'ω
(Πλ.)' έ. δια τών τελικών λεγομένων απαρεμφάτων' δίδωσι βουκό-

Λοισιν έχθείναι βρέφος (Εύρ. Φ. 25).-οϊνόν μοι έγχεΐς πιείν

(λρφ. Σφ. 616)' ς. διά τών τελικών λεγομένων μετοχών' ηχω <ρρά-
σων τούτο άγγελών θ" ύμΐν (Αρφ.).—έπερησόμενος ονν ώχόμην
ώς τον 3·εόν' (λρ<τ>. Πλ. 32) -, -·

VII. Ή σχέσις του ώς πρός.

. §. 28. Ούτως ονομάζομεν ένταΰθα : εκείνη ν τήν περίστασιν καθ'
εξηγείται οτι εκ τίνος ενεργείας προκύπτει τι ηθικώς ενδιαφέρον
το περί ού δ λόγος πρόσοιπον. Γίνεται .δέ τούτο μάλιστα διά τής
δοτικής τής .προσωπικής αντωνυμίας καί τής αντωνυμίας α,ύτός.
Αποβλέπει οε ή χρήσις τής τοιαύτης δοτικής τά έξης μάλιστα τρία'
ά. τήν βούλησιν' β', τό αίσθηματικόν' γ', τόν νοϋν.

§. 29. Κατά τό πρώτον σημαίνει ή δοτική αύτη τό πρόσωπον
ζητούν επιθυμίας έκπλήρωσιν" αλλά μοι έσθιέμεν χαί πινέμεν (όμ.),

όπερ αν ειη παρ' ήμιν νά μου τρώγης καί νά μοΰ πίνης.-τί σοι

παράσχω δήζα τω ζεθνηχόζι (Εύρ.);—άλλ ιμάτιο ν γοϋν χρήσον
ήμΐν τουτωι χαί σζρόφιον (Αρφ.). Ούτω καί μή μοι &εονς χαλού-
σα βονλεύου κακώς (Αι'σχύλ )—μή, παρακαλώ, κτλ.

§. 30. Κατά τό δεύτερον, τό αίσθηματικόν, ή δοτική σημαίνει
το πρόσωπον τό αίσθανόμενον έκ τίνος ενεργείας εύάρεστον δυσά-
ρεστον' αίσθημα' ή μήνη ρ έά σε ποιεΐν ό τι civ β ούλη, ίν αύτη μα-
κάριος ής (Πλ.) Τοιαύτα ήθελον είναι τά παρ' ήμΐν νά ζής ζήσης
νά ζής.προκόψής.—ή γυνή άχθεζαι ότι ον τών άρχόντων avzf\ ό
άνήρ έστιν (Πλ.)=οτι δέν τής εγινεν άρχων. — ώ τέχνον, η βέ6η-
χεν ήμΐν ô ξένος (Σ. Κ. 81);—πού, τέχνον, ει μοι (Σ. Κ. 845-;=
πού μου είσαι ; Πολλάκις δ'ε καί είοωνικώς' οϋτως ήμΐν οί ρήτορες
δεξιοί είσιν (Πλ.). -

§. 31. ύς προς τό τρίτον, πρός τόν νουν, η δοτική δ-ηλοΛ τό
πρόσωπον προς τοΰ όποιου τήν κρίσιν είναι σόμφωνον τό πράγμα'

τέθνηχ ύμΐν πάλαι (Σ. Φ. 1030)=ώς πρός δμ,άς.-νυν ούχ ειμί σοι

χωλός, δνσώδης (-. Φ. 1032); ό έσθλος ευγενής έμοί γ* άνήρ
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(Εύρ.).—εκ τούτου τοϋ Λόγου ήμιν πασαι ψυχαι πάντων ζώων ο-
μοίως άγαθαϊ έσονται (.Πλ.) Ενταύθα ανάγονται τα τίμιός τινι.—
άξιον τη πόΛει (Α.ρο.).—εμοί τ ε ειπείν και σοϊ άκοϋσαι άξιον (Πλ.)
:=ποέπον, άρμόζον' δθεν άξιός τινί τινος=ώς προς τίνα, έκ μέ-
ρους τινός, άξιος τούτου" άξιοι, θανάτου τη πόΛει (Ξ.)=άξιος θα-
νάτου εκ μέρους της πόλεως, κτλ. ~

§. 32. Η τοιαύτη δοτική υχό τών ημετέρων γραμματικών
καλείται χαριστική, και άντιχαριστιχή επί εναντίας περιστάσεως,
όταν δηλ εκφέρτ, δυσάρεστόν τι. Αλλά τά ονόματα ταΰτα δυσκό-
λ(ος άρμόζουσιν απανταχού. Πολλοί τών νεοτέρων φιλολόγων ήθι-
χην δοτιχην κάλου σι ν αύτην, σρθότερον δ* ΐ'σως δυνατόν να ονομα-
σθη σχεσις τοϋ ώς προς. Εκ της άρχής δέ ταύτης δια μετοχής ά-
νεπτύχθησαν πολλαι φράσεις ανάλογοι, ως εστι (ΐοι βονΛομενω,
ήδομένω, όισμένω7 άχθομενω, κτλ. παρά δέ ποιηταΐς άντί του βον
Λομένω απαντάται και ΘέΛοντι? ώς ΘέΛοντι χαμοί τοϋτ αν ειη (Σ.
Τ. 1356)" ειη δ* άν το εϊσοι βουΛομένω έστί= s' il vous plait.
Κατά την αύτην άναλογίαν και τα συνεΛόντι (ράναι=ώς άν είη
ειπείν τω συντέμνοντι τον λόγον, συντόμοις, ενίοτε δέ και άνευ του
(parai. Ούτ&} δε και εν δεξιά εσπΛέοντι (Θ. Α, 24), δηλ. ώς προς

τον ειςπλεοντα, εις το έμβασμα τοϋ λιμένος η κόλπου.-*

- - - - - · 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΒΔΟΜΟΝ.
Περί 'Ρημάτων.

1. Τα ελληνικά ρήματα ώς προς την σύνταξιν δυνατόν να
διαιρεθώσιν εις δύο τάξεις άνισους, έξ ών ή μία περιλαμβάνει τό
είναι μετά τών ολίγων συγγενών αύτώ ρημάτων, η δέ άλλη πάντα
τα 7νθΐπά, συγκείμενα εκ της ιδέας τοϋ είναι και της* ϊδέας ενός
κατηγορουμένου (σ. 2. §. 6).

Ζύνταξις του είναι καί τίνων ά"λλων οίον ισοδυνάμων.

§ 2. Τό είναι εκλαμβάνεται κατά εννοιαν συνδετιχην και κατά
Εννοιαν νπαρχτιχήν, αΐτινες πρέπει άκοιβώς νά διαστέλλωνται.
Το εΓναι κατά συνδετική ν Ιννοιαν.

§. 3. Κατά συνδετικην εννοιαν εκλαμβάνεται τό είναι, δταν



58 ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ. ». ; ν

χρησιμεύη ώς απλούν συνδετικόν ήτοι σύνδεσμος του ΰποχ-ειμένον
καί κατηγορουμένου' ό 'Αριστείδης έστι δίκαιος, καθ α εν τω περί
'Απλής Προτάσεως έξηγήσαμεν (σ. Ι).

§. 4. Επί της εννοίας ταύτης ή δια τοϋ «V<x« γινομ-ένη κρίσις
εμφαίνει μόνον ότι τό περί ού ό λόγος ύποκείμενον εννοείται μετά
τής δεινός ή δεινός ιδιότητος, ούδεμ.ία δέ κρίσις γίνεται περί υπάρ-
ξεως, ήτις είτε προϋποτίθεται είτε καί όλως παραλείπεται* εις τό
ό κύκλος έστι στρογγύλος περιέχεται ή ιδέα οτι ο κύκλος δεν εν-
νοείται άνευ στρογγυλότατος, εϊ δέ-καί οντοις υπάρχει ό κύκλος.η
οχι τοϋτο άδιάφορον.

§. 5. Επί τής εννοίας ταύτης τό είναι συντάσσεται μετά δύο
ονομαστικών, ώς μέχρι τούδε τό είδαμ,εν, έξ ών ή μ4ία παριστα τό
ύποκείμενον, ή δέ τό κατηγορούμενον, κατά τους προεξηγηθέντας
τρόπους* ό άνθρωπος έστιν άνθρωπος.—ό Φαίδων έστι Φαίδων, κτλ.

§. G. Καί περιγραφικός ενίοτε τό συνδετικόν τοϋτο είναι εκφέ-
ρεται δια τών ρημάτων καί κνρώ καί τής ?δίας αύτοϋ με-
τοχής ών' ό θάνατος τυγχάνει ών δυοΐν πραγμάτοιν διάλνσις άπ
άλλήλοιν (Πλ Γοργ. 524) .—καν θυραΐος ών κυρή (Ευρ. Ανδ. 423).

§.7. Καί κατά παράλειψιν της μετοχής to ν τι θεμ,ενα ταϋτα έ-
πέχουσι τόν τόπον τοϋ είναι ό θεατής τυγχάνει εΰνους (Αρφ.).-—
ούτος ό τής Πολυνείκους αύτοκασιγνήτας νύμφας όμόγαμος κυρεΐ'
(Ευρ. Φ. Ι39);=ούτός έστιν ο τής αυταδέλφης τής γυναικός (γυναι-
καδέλφης) τοϋ Πολυνείκους σύλλεκτρος, ό άνήρ ; ενθα είναι καί ό
προσημειωθείς (άν. σ. 14. §. 4) προσδιορισμ.ός προσδιορισμού. Τού-
του δέ δυνάμει τίθενται καί μετ'άλλων μετοχών* τυγχάνει έχων*
—εύθύνων κυρεΐς (Σ. Αί. 542\—ταϋτα Φο'ΐβος είρηκώς κυρεΐ (Σ.
Κ< 414); κτλ. ώς αν είη εστίν έχων.·—ει εύθύνων, κτλ.

§. 8. Χπάρχουσι δέ καί άλλα τινά ρήμ,ατα τά οποία όμ.οιάζουσι
κατά τήν σύνταξιν ταύτην πρός τό είναι, ^ ι πλην όνομαστικήν, καί
ταύτα δεχόμενα, περί ών ίδε Σ. Π. Β..

%. 9. Ως, κατά παράλειψιν τοϋ υποκειμένου τίς, προύκυψαν τά
εστίν'6ς, κτλ, (σΛ 38, §. 57)* κατά παράλειψιν τοϋ οικείου προσ-
διορισμού '(σ. 49, '§. 22), τα Αλέξανδρος ό Φιλίππου, Πηλεύς δ
Αιακού, Περίανδρος ό Κυψέλου, 'Ιππίας ό Πεισιστράτου, Α ιός
. Αρτεμις, Μαιά νδ ριον Μαιανδ ρ ίου, Αύτεσίωνος, τοϋ Τισαμενοϋ>
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τοΰ θερσάνδρου, τοϋ Πολυνείκους (Ôp. Τ', _ 52), κτλ, ούτω, καί
κατά παράλειψιν τοϋ κατηγορουμένου, έπί σαφών καί γνωστών, γί-
νονται άλλαι συνήθεις παραλειπτικαί πλοκαί λογού' Νιχόστρατος
ην θρασυμάχο ν, υίος δηλ.·—Αίσωπος 'ΐάδμονος έγενετο, δοϋλος
δηλ.——Τροία ή ν τών Αχαιών, κτήμα δηλ. Ωσαύτως είναι αδελ-
φών τυράννων, γίγνεσθαι πατρός χαί μητρός, φϋναι, κτλ. Εν τού-
τοις προστίθεται έπίσης καί ή πρόθεσις έχ. Συχνάκις δε παραλεί-
πεται έπί τοϋ είναι, κτλ, το ίδιον, έργον, σημεϊον καί τά ομοια,
κατά τήν περίστασιν.

. Το είναι καθ' ύπαρκτικήν εννοιαν.

§. 10. Επί τής ύπαρκτικής έννοίας τοϋ είναι ή δι' αυτοϋ γινο-
μένη κρίσις αποβλέπει μόνον τήν ύπαοξιν, περί δε ιδιότητος ουδε-
μία κρίσις, ουδείς λόγος' εστι 3-εός.—εστι δίκαιον.—εστι πρόνοια.
Η διαφορά τής έννοίας καί συντάξεως αμφοτέρων δεικνύεται προφα-
νώς έν τώ εξής τοϋ Σοφοκλέους (Κ._ 3S6) δτ ούκέτι ειμί, τηνικαϋτ

ν ». »/ » , /

αρ ειμ ανηρ.

11. Επί της-σημασίας ταύτης τό εϊναι ανάγεται εις τό δεύ-
τερον είδος τών προτάσεο3ν, τών συνεπτυγμένων (σ. 3, §. 8), περιέ-
χον εν έαυτώ τό κατηγορούμ.ενον. Δυνατόν λοιπόν καί τοϋτο νά άνα-
λυθη, ώς τά λοιπά ρήματα" ώς τό σωφρονεΐ Σ ωχράτιις^Σωχ ράτης
εστί σώφρων, ώς τό υπάρχει τόδε=~όΐ)ζ έστιν υπάρχον, ούτοι καί
τό εστι 3·εός=ΰζ6ς έστιν ών==ϋ'πάρ.χων==ύπάρχει θεός' ουτοος εστι
λόγος.-ή ν πόλεμος, κτλ.

§. 12. Οταν δε ή έννοια τής άπολύτου ύπάρξεοίς (εστι θεός) μ.ε-
ρικεύηται, όταν δτΧ έξηγήται ότι ή ύπαρξις τούτου ή εκείνου άρμότ
ζει εις τό δείνα ^ δείνα πρόσωπον, τό πρόσωπον εκφέρεται διά δο-
. τικής" εστι μοι χρήματα=ϊγω χρήμ.ατα* ούχ εστι χρήματα ήμΐν

(Ξεν.).-$στιγ άνθρώποισιν, ώ ξένοι, κακά (Εύρ ).-—φύσει ϋπάρχει

τοις παροϋσι τά τών άπόντων χαί τοις έθέλουσι πονεϊν χαί χιν-
δυνεύείν τά τών άμελούντων (δ. Φ. , γ'). ,Λ>

13. Επί ταύτης τής σημασίας δυνατόν νά εχη καί τινα προσ4-
διορισμόν το ύποκείμενον, συμ.πληρωτικόν τής έννοίας του"~ έχει
πόλις μεγάλη, τό όποιον ισοδυναμεί τω ην έκεΐ μεγαλόπολις, καί
παρέχει Εννοιαν διάφορου παρά εάν έκληφθή τό μεγάλη ώς .κατηγο-
ρούμενον, ή έχει πόλις ήν μεγάλη' ούτως εστι hvxà 'ία ήτοι λεν
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χόϊα, -xai τα ϊα εστί Λευκά. ύπάρχονσι δε χαί άΛΛαι ôôoc
ποΛέμου ήμίν (Θουκ À, 122).—ποΛΛοί xai αγαθοί ψίΛοι υπάρ-
χου αν έμοί (Ξ). Κατά την αυτήν άναλογίαν και τοιανται βραδύ-
τητες εν ταΐς λράξεσι τοϋ βασιΛεως ενεισιν (ίσ. ΙΤανηγ. λβ'.>.-

είσί καϊ εν Μούσησιν 'Εριννύες (Επίγρ.)=καί μεταξύ τών Μουσών.

§. 14. Επί τ?ίς ύπαρκτικης ταύτης σημασίας το τρίτον ένικόν
πρόσωπον του είναι προτάσσεται τοΰ λόγου, και τονίζεται επί της
παραληγούσης εστίν, οίον εστί θεός. — εστί νόμος, κτλ' και ούτε
έγκλίνεται ούτε παραλείπεται, τούλ,άχιστον έν άρχη τοΰ 7^όγου (ίδε
, κατωτέρο>), έν ω επί της συνδετικής σημασίας και εις τα πάθη της
έγκλίσεως υπόκειται και δυνατόν να παραλειφθη, καθ' α έν τοις

προηγουμένοις έξηγήσαμεν": ο Λόγος εστίν ό αυτός.-τό τρίγωνόκ

εστίν όρθογώνιον-—άΛηθές εστι τοϋτο-άΛηθες τοϋτο' τό δέ εστί

τις Λόγος δεν γίνεται ούτε Λόγος τις εστίν, οΰτε Λόγος τις. (ϊδε
Είσαγ. 'ΕΛΛην. Συντάζ. σ. 23—■).

'* §. 15. Η παράλειψις τοϋ είναι ε~1 ύπαρκτικης σημ.ασίας γίνεται
σπα.νίως, και τοϋτο επί τών αναφορικών λόγων" πάντας άε βωμούςy
οί χατ Αδμήτου δόμους (ε?σί), προσήΛθε χάζέστεψε χαι προσηύ-
ζατο (βύρ. \4Λχ. 171). Μάλιστα δε·έν τη πλοκή ουδείς όστις ου,
ώς ΕΛένην γάρ ουδείς (έστιν) όστις οϋ στυγεΐ βροτών (Εύο. ΕΛ-
931)=ουδείς ού μισεί. Και επί υποτακτικής έγκλίσεως άπ<*νταται
ενίοτε ή τοιαύτη παράλει,ψ'.ς άναφορικών ή άναλόγοίν μορίο:>ν προη-
γουμένων" ούτω παρά Πλάτωνι (ΠοΛ. Β', 370) ών âr avToiç
χρεία (ή), παρά Θεόγνιδι (252. 370. Βεκ.) ό'<ρρ' cir γήτε, χαι ήέ-
Λιος (ή), κτλ. ν ·:·;

Τα άλλα ρήματα δι ών ή ύπαρξις εκφέρεται είναι, ώς έν
τοΐς εμπρορθεν ε'ίδομεν, χυρεϊν, τυγχάνειν, πεΛειν και εΐ τι ετε-
ρον (Κεφ. Αϊ § 7).·. Αυτόθι,'.δε ώσαύτως έσημειώσαμεν ότι τα αυτά
ταϋτ&".-εκλαμβάνονται' ,κάΐί κατά συνδετικήν έννοχαν.. Ούτω.- 75. χ.
xal γάρ ει γέρων χυρώ, (Σ, Κ. 726).— 0ς άν^μάΛισΤα ρρίΛκατΰς
xvpy βροτων (Εύρ. ΊπΤποΛ.' 142) —ή δι. άχοής ήΰονή τυγχάνει
χαΛή (Πλ. ,7λλ. Μ. 45).—ούδεν ανθρώπου δεινότέρόν πέΛει (Σ.
Αντ. 333). Και κατ άλλον δε τρόπον εκλαμβάνονται τά ρήματα
ταύτα" προς μετοχήν δηλ. φερόμενα, έκτος της υπάρξεως·, δηλοΰσι
και τοιάνδε ή τοιάνδε περίστασιν, ώς ει μή εχνρουν εγώ ρρυΛάσ-



ΚΕΦ. Η. ΑΙΑ IP ΚΑΙ ΣΤΝΤ. ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ, κτλ. 61

coir (Σ Η Λ. 1320.)=ει μή εγώ κατά συγκύρησιν έφύλασσο.ν" άλλα
περί τούτου πλατύτερον εν τή δευτέρα Γίερΐόδω. *

ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ Ο Γ AO Ο Ν.

Διαίρεσες καί Σύνταξις τών άλλων ρημάτων,
έκτος του είν α t. -

§.1. Εν γένει δυνατόν ειπείν οτι τά διάφορα ρήματα δέχονταν
τήν σύνταξιν τών όνομάτοιν τών οποίων τήν έννοιαν περιέχουσιν*
επιμελούμαι άρετής, ώς επιμελής άρετής, άπειθεϊν τοις νόμοις, ώς
άπειθής τοις νόμοις, οξύνω ζ or ro'vr, ώς οξύς zor νουν.

§. 2. Ϋπάρχουσιν όμως καν διαφοραί% διότι, εν ω λέγεται οίκο-
δόμος οικίας, σωζήρ πόΛεως, κτλ, λέγεται οικοδομώ oixLar, σώζω
rtôJir, κτλ. Τινά δέ συντάσσονται μετά μιας καί άλλης πτώσεως,
έπιτυγχάνειν τινός καί έπιτυγχάνειν ziri, κατά μείζονα ή έλάτ-
τονα διαφοράν έννοίας. Ανάγκη λοιπόν, πρός άκριβεστέραν τοϋ πρά-
γματος εξέτασιν, να καταταχθώσι τά ρήματα εις τάς προσηκούσα;
τάξεις, καί νά σημειώθώσι τά.εκάστη αυτών ιδιάζοντα.

§. 3. ύζ πρός τήν σύνταξιν, έστω ή κατάληξις οιαδήποτε, τα.
ελληνικά ρ ή μ. α τα διαιρούνται εις ενεργητικά, παθητικά καί ουδέτε-
ρα. όνομ.άζομ,εν δέενεργητικά-τα σημαίνοντα ένέργειαν, οίον παίξω,
κόπτω, ϊστημι παθητικά τά σημαίνοντα πάθος, οιον πέπαικται,
κόπτομαι, έστάθη' ουδέτερα τά σημαίνοντα κατάστασιν ή ιδιότη-
τα, οίον ύγιαίνω, σωφρονώ. * -

§-. 4. Μεταξύ τών ενεργητικών καί παθητικών κείνται τά μέσα,
σημ.αίνοντα ένέργειαν υπό τοϋ υποκειμένου γινομ.ένην καί „ εις τό
αυτό αμέσως ή εμμέσως έπιστοέφουσαν, έπομ.ένως ένέργειαν μετά
πάθους η πάθος μ,ετά ενεργείας συνάμ,α, οίον ένεδύσατο, έλούσατο,
εκαλύψατο. Ημιτελή

δέ μέσα είναι τά άποθετικά, ώς άγροικεύο-
μάχομαι, αγωνίζομαι, τά πλείστα τών οποίων κατήντησαν ώς
ενεργητικά εις ^αί, οίον έργάζομαι, δέχομαι, έπιμελοΰμαι, κτλ.

5. Πεοί πάντων τούτων θέλομ,εν διαλάβει νϋν ιδιαιτέρως, άρ-
χίζοντες έκ τών ουδετέρων, τών όποίο)ν ή σύνταξις είναι άπλους-ε'ρα
καί εύκολωτέρα, ολίγον μ. α κρινομένη τής τών συστοίχου ή συγγε-
νών ονομάτων, τών οποίων περιέχουσι την ΐδέαν' ήσνχός είμι καί
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ησυχάζω, πλουτώ καί πλούσιος είμι, πλήρες έστι και γέμει, κτλ.
Σύνταξις τών Ουδετέρων 'Ρημάτων.

§. 6. Ουδέτερα ώνομάσαμεν τα σημαίνοντα κατά,στασιν η ιδιό-
τητα μόνον> και τοιαύτα είναι βέβαια τά ούτε ένέργειαν ούτε πά-
θος σημαίνοντα, ώς έπι τών ονομάτων ουδέτερον γένος λέγεται τό
ούτε άρσενικόν ούτε θηλυκόν.

§. 7. Τής σημασίας μ,όν'ον ενταύθα θέοίρουμ,ένης, ή κατάληξις δυ-
νατόν να ήναι οποιαδήποτε' το ζώ, βιώ, ηρεμώ, ησυχάζω, εΰδω
καί τά όμοια είναι ρήματα ούδέτερα" το υγιαίνω, σωφρονώ, μώ*·
ραίνω, άνοηταίνω, πλουτώ, πληθω, γέμω, εϋπορώ καί τά τοιαύ-
τα, είναι έπίσης ούδέτερα, καί ούδέν ήττον ουδέτερα κατά την ση-
μασίαν είναι τά κάθημαι, χεΐμαι καί τά δμοια.

§. 8. Τών ουδετέρων ρημάτοιν τά μεν κατάστασιν ή ιδιότητα α-
πόλυτον σημαίνοντα τίθενται εις τόν λόγον άπτωτα, η δέχονται τους
προεξηγηθέντας κοινοτέρους προσδιορισμούς, που, πότε, πώς,κατά τί,
άιά τί, κτλ' ζή ô δείνα.—ζώμεν έν ταΐς πόΛεσιν (ίΐλ.).—τότε μεν
εν ζώντες, νΰν δέ ουδέ ζώντες (Πλ ).—ζώσι κοσμίως, έντίμως,
εύδαιμόνως.—οί καλώς καί όσίως βιώσαντες (Πλ.), κτλ. οντω Θ6Λ-

λει καί ισχύει (Σ.).— ευημερεί.—ενδει.—έγρήγορεν.-πάντα εν-

δαιμονεΐν.—πάντα δνστνχεΐν (Πλ.)' ούτω καί ζήτω ιδιώτης.τ-^ζη
έλεύάερος.-—μ έν ήσυχος (Αρφ.), κτλ. (σ. 6, §. 25).

§. 9. Τά δέ σημ.αίνοντα σχετικήν κατάστασιν ή ιδιότητα, δέ-
χονται καί πλαγίαν πτώσιν, ήτις συ μ. πληροί τήν δια τοϋ ρήματος
έμφΛινομένην σχέσιν* Αροζενώ υμών άεί (Αρφ.)==ε:μί πρόςενος υ-
μών.—γέμομεν έλπίδων, Λόγων, κακών, αίσχρότητος, σωφροσύ-
νης κτλ. (Πλ.).—εύπορώ Λόγων, ρημάτων, ονομάτων, άπάντων,
κτλ. (Πλ.) .—πεινήσας χρημάτων πεπΛούτηκας (Ξ.).—-πλοντεΐν ψι-
λών (Ξ ).—αλλά -καί παισί πληθύειν (Σ.).—-Ωσαύτως εοικε τω φρο-
νέμω καί άγαθώ ό άδικος ;—τοϋτο έ'οικεν άτόπω (Πλ.), κτλ.- ύσαύ-
τως δυνάμει τών προθέσεων" πρόκειται τής χώρας όρη μεγάλα (Ξ.).
—οί πολέμιοι ύπερκάθηνται ήμών (Ξ.).—τοις πράγμασο τά όνό-
ματα επίκειται (Πλ.).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΝΝΑΊΌΝ.
2ύνταξις τών Ενεργητικών 'Ρημάτων.

§.- 1. Ενεργητικά ώνου#.σαμεν τά ένέργειαν σημαίνοντα. Ιί ενέρ-
γεια, το εναντίον ούσα της Ηρεμίας, υποθέτει πάντοτε κίνησιν καί
μεταβολην- καταστάσεως. Επειδή δέ η ενέργεια αύτη ητοι μένει έν
αύτω τω ποιοϋντι ύποκειμένω, η εξέρχεται καί μεταβαίνει εις πρό-
σωπον ii πράγμα διάφορον αύτου, δια τοϋτο και τά ενεργητικά διαι-
ρετέα ε'ς δύο, εις ενεργητικά αμετάβατα και ενεργητικά μεταβατι-
κά' εις τα πρώτα ανάγονται τά παίζω, πηδώ, βαίνω, και τα ομοία'
εις τα δεύτερα τα τύπτω, κρούω, πατώ, σφάζω, κτλ.

Σύνταξις τών Ά μεταβάτων Ενεργητικών.

»§. 2. Τα αμετάβατα ενεργητικά ρήματα δυνατόν να υποδιαιρε-
θώ σι ν εις τάς ακολούθους τάξεις'

ά. εις τά φυσικής ενεργείας σημαντικά, ώς άΜιΑάζω, βοώ,
γεΛώ, θρηνώ και τά όμοια' β'. ε:ς τά τεχνικής ενεργείας σημαν-
τικά ητοι οργανικά, ώς κιθαρίζω, κιθαρωδώ, χυμβαΛίζω, σαΛπίζω,
κτλ. γ . εις τα μιμητικά, ώς αίγυπτιάζω, άττιχίζω, δωριάζω, δωρί-
ζω, έΛΛηνίζω, μηδίζω, κτλ' δ', είς τα εφετικά, ώς γε.Ιασείω, φα~
γητιώ, θανατάω, κτλ. έ. είς τά <yp.a'c καί χρόνου σημαντικά, ώς
διαχειμάζω, εαρίζω, θερίζω, άπενιάυτίζω καί άπενιαυτώ, κτλ- ς-'.
ε.ίς τά κινήσεως σημαντικά, ώς βαίνω, βαδίζω, περιπατώ, πίπτω
π Λέω, ρέω καί τά όμοια.

§. 3. Τά ρήματα τών πέντε πρώτων τάξεων οίκοθεν σημαίνου-
σιν αύτοτε7»ές-τι* διότι α^ω==π0Λ0ϋμαι ωδην, χιθαρωδώ'=πα.ίζ(ύν
την κιθάοαν αδοί, δωρίζω:=\αι.\& η μιμούμαι την δωρικην διάλε-
κτο ν ν) τόν δωρικόν τρόπον, φαγητιώ=·1τ:ιθυμώ φαγεϋν, διαχειμά-
διάγω τόν χειμώνα. Δια τοϋτο η τίθενται είς τον λόγον άπτώ-
τως, η δέχονται τόύς προσηκοντας έκ τών προεξηγηθε'ντων κοινών
προσδιορισμ.ών. ,

§. 4 Ούτω λοιπόν λέγεται αδειν τε χαί μυθοΛογεΐν (Πλ Πολ.
r Β', γ', 312).—-τών άδόντων έν τοις χοροΐς (ΐΐλ.).—γε.Ιώσι â έ-
χθροί (Σ ).—γεΜιν èJ-ευθέρως (β 'Η Λ. 1300).—είτε παίζω. être
μή (Πλ.). — κιθαρίζειν ουκ έπίσταμαι (Αρφ.).—μηδίσας έ'φυγεν
(Ξ.).—/./σ.θήτιώ γάξ> (Àp'p.).—ro ûvprov χΛο.νσιά (Αΰφ.)==ήχεΤ oô-

I
Ι

■ ■ ;·

!
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τοματί.—χειμάσαι πυρί αφθονώ xai θερμοί ς Λουτροΐς (Ε Οίκ.
É, 19), κτλ. ·

§. 5. φσαύτως και τα τη;, έκτης τάζφς' βαδίζειν χαί ζρέχειν
(Πλ.).—-βαίνειν εν ρυθμω (Πλ.).-—ήσυχη βαδίζοντες (Ξ.). - βρα-
δέως θέειν (Πλ.).-ή πονηρία θαττον θανάτου θεΐ (πλ..).—- περι-
πατεί έν μετρίω σχήματι (ϊ1λ.)-έ'τυχον εν τω χήπω χαί εγώ τότε

περίπατων (Πλ.). Αλλά ώς κινήσεως σημαντικά δέχονται ιδιαιτέ-
ρως και τους προσδιορισμούς πόθεν και πόσε? κατά τους προεξη-
γήθέντας τρόπους* βαδίσας Μεγα ρόθεν (Πλ.) —τί ού βαδίζομε ν
παρ αυτόν (Πλ.) ;—-ώςάΛάηνχθόνα δοκών άποίσειν, αυτός εν-
θεν ην (Σ. Τ. 1178).—άποχώρησον δόμων (Αοφ.).

§. 6. Και έκ τών της πέμπτης τάξεως εισίν α. δέχονται πτωτι-
κον άντικείμενον δυνάμει της περιεχομένης εννοίας* τί δ έργασείέΐς ;
(Σ. Φ. 1001)—άπαΛΛαζείοντες τοϋ μηδιχοϋ ποΛέμου (θ. Α, 95.
ϊδε και Γ, 85).—όψέίοντες άϋτής χαί ποΛέμοιο (Ιλ Ξ, 37)=ό~τι-
κώς εχοντες=ίδεϊν έφιέμενοι. Παρά δέ Αουκιανω και άθηνιώ=ζ
Αθηνών έπιθυμώ, έπι το κ&ιμικώτέρον.

•Ο-Ο-Ο-Ο -Ο-Ο-Ο-ΟΟηΟ-Ο-Ο-

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΔΕΚΑΤΟΝ.
Σύνταξις τών Μεταβατικών 'Ενεργητικών. .

§. 1. Τα μεταβατικά ενεργητικά ρήματα σημαίνουσιν ένέργειαν
πηγαζουσαν έξ ενος και τελευτώσαν εις ετερόν τι διάφορο ν του ενερ-
γούντος υποκειμένου σημεΐον' δθεν άπάιτουσιν απαραιτήτως το
ποιούν και το δεχόμενον την ένέργειαν. Το πρώτον ονομάζεται, ώς
εις πάσαν άλλην τάξιν ρημάτων, νποκείμενον, το δεύτερον ονομά-
ζεται άντικείμενον? το πρώτον έχουσι τά μεταβατικά κοινον προς
πασαν άλλην τάξιν ρημάτων, το δεύτερον εχουσι τά μεταβατικά
ιδιάζον. ■ " ,

§. 2. Εκ τών μεταβατικών ενεργητικών τινά μεν απαιτουσιν Sv
μόνον άντικείμενον, οίον τυγχάνει ταφής (Πλ.).-—πειθαρχειν τοις
νόμοις δει (λρφ.)—é Λαγώς τά μεν τέτοχε; τα δε τίκτει, τά ^
(Ξ 1* τινά δε άπαιτοΰσι δύο, ώς πανειν τινά άμαθίας (Πλ.).-^—
αί σειρήνες τάς χείρας ονδενι προσέφερον (Ξ. Απ. Β', ς-', 31) -—
οί Πέρσαι διδάσκουσι τους παιάας διχαόοσννην (Ξ ). Εκ τούτου
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λοιπόν οίκοθεν'διαιρούνται εις δύο κλάσεις, εις τά δεχόμενα £ν μό-t
νον και είς τά δεχόμενα διπλούν άντικείμενον. Καλοϋμεν δε, συν-
τομίας χάριν, μονόπτωτα μεν τα πρώτα, δίπτωτα δέ τά δεύτερα.

§. 3. Επειδή τό άπλούν άντικείμενον πρέπει να έκφρασθή δια
μ.ιας τών πλαγίων, αί δέ πλάγιαι είναι τρε"ϊς, γενική, δοτική καί
αιτιατική, επεται ότι καί τά μονόπτωτα μεταβατικά πρέπει να υπο-
διαιοεθώσιν είς τά έκφέροντα τό άντικείμενον διά γενικής, είς τα
έκφέροντα αύτό διά δοτικής καί είς τά δι' αιτιατικής. Τούτο δέ λέ-
γεται, ώς καί επί τών ονομάτων, οτι τα δείνα ρήματα συντάσσον-
ται μ.ετά γενικής, μετά δοτικής, μετά αιτιατικής.

Μονόπτωτα μεταβατικά ενεργητικά μετά γενικής
* συντασσόμενα.

§. 4. Εκ τών μ,ονοπτώτων μεταβατικών ενεργητικών, περιλαμ-
βανομένων τυχόν καί ταυτοσήμων αποθετικών ή καί μέσων, μετά
γενικής συντάσσονται"

ά. τά μεθέζεως καί μεταΛήψεως σημαντικά' ^fri^fir, μετα-
Λαμβάνειν, μ ετ αΛαγχάνειν, κοινωνεϊν τίνος' άμείνονος μοίρας με-
ταΛαμβάνειν (Πλ. Φαίδρ. 248) =μετοχήν λαμβάνειν' β', τά
μ ε Λείας, άμε.Ιείας, κτλ», σημαντικά* επιμεΛεΐσθαι, κήδεσθαι, άμε-
Λεΐν τίνος' ύσαύ ν ω; φροντίζειν, apport ιστεϊν, όΛιγωρεΐν τίνος,
κτλ' τής ψυχής ουκ έπιμε.Ιεΐ ουδέ φροντίζεις' γ', τά επιτυχίας
καί αποτυχίας σημ,αντικά" τιμής τυγχάνειν, άτυχε ίν τών δικαίων
(Πλ. Λζιόχ.) άλλα καί άτυχεϊν εν τινι, .ττερί τι, καί άπΛώς α-
τυχεί ν, κτλ/ δ . τά μνήμης καί Λήθης σημαντικά' r?]ç àpp7c μνη~

μονεύομεν.-τής σωφροσύνης έπιΛαθεσθαι {Έ.)' ί. τά φειδοϋς καί

άφειδίας σημαντικά' φείσασθέ μου (Πλ.).—ψυχής άφειδήσαντε {Σ.)'
ς·'. τά αρχικά' γαστρός άρχειν.—άρχου σί γ ε αί τέχναι καί κρα-
τοϋσιν εκείνου ούπέρ είσι τέχναι (Πλ.).—άΛΛων δεσπόζειν.—

κυριεύειν' ζ', τά παραθέσεως ίδέαν έχοντα' πλεονεκτεΐν καί
μειονεκτεΐν τίνος.—rwr αυτούς ανθρώπων άριστεύσαντας.
Ωσαύτως καί τά ανάλογα τούτίον' Παυσανίας ύ στέρησε τοϋ νίν-
σάνδρου, κτλ. Σαλεύουσι δέ αμφότερα ταΰτ'α (ς·', ζ ·) μεταξύ τών
ουδετέρων καί τών κυρίως ενεργητικών" ή. τά εφέσεως σημαντικά,
εκτός του φιΛώ' το άνόμιον άνομοίων επιθυμεί ^Πλ.).-^—γΛιχόμε-
(ΣΠΝΤ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α.) * 5
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νος τοΰ ξήν (Πλ.) θ'. τα άπολαυστικά' σχολής άπολανομεν" I. τα

ενάρξεως καί Λήξεως σημαντικά' άρχειν χειρών άδικων.-ού μεν

δή Λήξω θρήνων στυγερών τε γόων (Σ.)* ιά. τά τών αισθήσεων, έκτος
του ο^ώ' ΰιγγάνειν, όσφραίνεσθαι, άκούειν, αίσθάνεσθαί τίνος.

§. 5. Ωσαύτως εις τά μετά γενικής συντασσόμενα προστίθενται
καί πολλά βήματα έκ προθέσεο^ν σύνθετα, καί άλλων μέν, ώς τής
àjro', ή £<f, καί wr^, μάλιστα δέ τής κατά, καί τούτων
δυνάμει ένταϋθα αναγόμενα' ούδενός χρή πράγματος τόν εν πο~
νοϋντ άπογνώναί ποτέ (Μ.) —τής εαυτού ιδέας έκβαίνειν (Πλ.)·
—προκινδννεύειν τοϋ πλήθους (Ανδ.).-ύπεροράν τών καθεστώ-
των νόμων (Ξ. '^jr α', β', 9) αλλά καί μετ' αιτιατικής εστίν ότε"
αυτός δέ πάντα τάνθρώπινα ύπερεώρα (Ξ. Απ. Α , γ , 4).— ^γ???
μ?) καταφρονεϊν τοΰ πλήθους (ΐσ.).—oùt^tç αύτός αύτοϋ κατηγό-
ρηκε πώποτε (Δ.).—μή μου κατείπης πρός τους άλλους (Πλ.)* ούτω
καταγιγνώσκειν, καταόικάζειν, καταδ ιαιτάν, xazaijr ίζε σθα ι, κα~
ταψενόεσθαι, καταλαλειν, καταγελάν, καταπτύειν τινός, κτλ.

Μονόπτωτα μεταβατικά ενεργητικά μετά δοτικής
συντασσόμενα.

§. 6. Εις τα μετά δοτικής συντασσόμενα μεταβατικά ενεργητι-
κά ανάγονται*

ά. τά συμφωνίας τημαντικά' ομονοεί ν άλλήλοις-ομολογώ σοι

(Αρφ. Πλ. 94).—rà ijpj'a oy συμφωνεί τοις λόγοις (Πλ.)' β', τά
μίζεως καί επιμιξίας σημαντικά μεμιγμένα άλλήλοις (Πλ.).— ό

Λημοχήΰης ΠοΛυκράτεϊ ώμίΛησε (Hp.).-ώμίλησαν τή Φρυγίη

(Hp. Ζ , 26)=είσήλθον" γ', τά προσεγγίσεως σημαντικά* όμοιον ό-
μοίω άεϊ πεΛάξει δ . τά περιποιητικοί καί άντιπεριποιητικά' άρή-
γειν, άμυνέιν, άλέξειν, βοηθεΐν, φθονεί ν, έπιόουλενειν, μέμφε-
σθαί τινι? καί τά όμοια* έ τά εύπειθείας καί ύποταγής σημαντικά*
πειθαρχεΐν πατρί (Σ. Τρ. 117S).—τιμαϊς ύπείκειν (Σ. Αι. G69).
Ούτω καί τά εναντία* άπειθεϊν τή πόλει.—ό δήμου ερως άντι-
στατεΐμοι (Πλ Γοργ. 513)' ς-', τά έρίσεως σημαντικά" έρίζειν,
άμφισθητεϊν, σζασιάξειν, πολεμεΐν τινι, κτλ.

§. 7. Ως πολλά ρήματα δυνάμει τ/,ς προθέσεως μεθ' ής είναι
συντεθειμένα δέχονται τήν γενικήν (§. 5), ούτω καί πολλά άλλα,
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διά τον αυτόν λόγον, δέχονται τήν δοτικήν" ποΛΛάκ,ις έντετύχηκα.
Ασπασία (Πλ. Λύσ. 249) —άγνώμονι κριτή περιτυχεΐν (Ξ.).—
συντυγχάνειν πρεσβυτέρω (S>). Ούτω καί,έγκυρεΐν, έγκαΛεΐν, έπι-
τιμαν, άνζιΛέγειν* ούτο^ς εγχειρεί ν, έμβάΛΛειν τοις πο Λ εμίοις (Ξ.
Κ. Π. ζ', ά, 9. 17).—επιχειρεί}' τοις πράγμασιν (S.).—ο ντε ικα-
νός ων εις πάσιν άγρίως άντέχειν (Πλ. ΠοΛ. Τ. 396), κτλ.

Μονόπτωτα μεταβατικά ενεργητικά μετά αιτιατικής
συντασσόμενα.

§. 8. Πάντα τά άλλα ρήματα τά μή περιεχόμενα εις τάς δύο
άνοιτέρω τάξεις συντάσσονται μετά αιτιατικής. Καί έν ώ τα άλλα
σημαινουσι τάσιν μάλλον πρός -τό άντικείμενον, φροντίζω τινός, φθο-
νώ τινι, κτλ, σαλεύοντα πολλάκις μεταξύ ενεργητικών καί ουδετέ-
ρων, υπερέχειν τινός, άρέσκειν τινι, κτλ, ταύτα σημαίνουσιν, απ' εν-
αντίας, αμιγή καί καθαρωτέραν τήν ένέργειαν, παριστώντα διά τοϋ
αντικειμένου ή όλως νέον τι παραγόμενον, ό &εος έκτισε τον κύσμον,
η προϋπάρχον μεν αλλ' ούτως ή άλλως διατιθέμενον, βάΛΛω τον
Λίθον, πλέω τήν θάλασσαν, κτλ. Διά τοϋτο, εί μεν ουχί τά μόνα,
ώς παρά τινοίν ελέχθη, δυνατόν όμως τά ρήματα ταύτα νά ονομα-
σθώσι τά κυρίως καί κατ εξοχήν μεταβατικά.

§. 9. Τά ρήματα ταύτα είναι πολυειδή' σωματικής ενεργείας,
νίπτω, Λούω, σκάπτω, πατώ' νοητικής ενεργείας, row, κρίνω, οίδα'
ηθικής διαθέσεως, τιμώ, θαυμάζω, θεραπεύω, κτλ' νεκρό ν Λούειν

(Πλ.).-φράζε πάν όσον νοείς (Γ1λ ).—φρόνησις τήν ήόονήν

(πλ. ΦίΧ 12) .-06 δοϋΛοι τούς δέσποτας θεραπεύονσιν (ΐΊλ.).

10. Και τά πλείστα δέ τών δύο άνοιτέρο> τάξεων, μεταβολή
όπωσοϋν σημασίας, έλκονται έπί τήν μετ' αιτιατικής σύνταξιν' rcor
οπΛων κείνων άνήρ άΛΛος κρατύνει νυν (Σ. ί?. 3ΰο)=ζγει τό
κράτος, κυριεύει, ορίζει έν τή συνήθεια.—ώ κρατύνων Οιδίπονς,
χώρας έμής (Σ. Τ". 14).—ro (===όπερ) πτόΛιν κρατύνει (Αισχ.

6G9).-κρατυνάμενοι αυτήν (Αντανδρον" Θ. Δ', 52).— μέμφομαι

τινι καί μέμφομαι τινα' ένοχΛεΐν τινι καί ένοχΛεΖν τινα' ύπαν-
τιάζειν τινι καί ύπαντιάζειν τινά, κτλ. ίδιαίτερον κεφάλαιον περί
τών έν τούτοις συντακτικών ποικιλιών ευρίσκεται έν τή 2. Π. Β .

g. 11. Συνηθέστατον τοις αρχαίο;; τό Οέτειν σύστοιχον αίτιατι-

* - *
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κην μετά πάσης κλάσεως ρημάτων, είτε καθαρών μεταβατικών, καί
άλλως αίτιατ,ικην δεχομένων"· cpvJlaxàς (ρυΛάζζειν (Ξ.). — 3ικάζειν
δίχας (Àpo.\ η μόνον έπι της τοιαύτης πλοκής δεχόμενων αύτην"
ώς άοχειν αρχάς (Ξ.).—ô ου Λείας δουΛεΰειν (Πλ. Συμπ. 183).—·
ποΛεμεϊν πόΛεμον.—ζήσεις βίον χράτιστον (Μ.).

§. 12. Ως δε έπι τών ονομάτων συντίθεται πολλάκις είς μίαν
7,έξιν ποοσδιορίζον καί προσδιοριζόμενο ν, οίκου δεσπότης καί οικοδε-
σπότης, παχύς τά σκεΛη καί παχυσκεΛής, χρηστός τω ηθει καί χρη~
στοήθης, ούτω καί επί τών ρημάτων τό άντικείμενον μετά τοΰ.ρη^
ματος" ναυπηγεί y, τ ροχοποιεΐν, σκυτοτομεΐν, πΛινθουργεΖν, σκυ-
Λοδεψεΐν, κτλ. Πολλά δε τούτοον, υποβαλλομένης της εννοίας τοΰ
πρώτου μέρους της συνθέσεως, καί γενικώτερον έκλαμβανόμενα, δέ-
χονται νέον άντικείμενον' οικοδομεί ν πύργον, ναόν=χ.τίζε ιν" οίχο-
δομεΐν oixov.—ό δεσπόζης βουθυτεΐϋν καί τράγον χαί χ ρ ιόν (À ρφ.
ΓΙλ. 819—20)—θύει.—νεωΛκειν νέας.

§. 13. Η σημερινή γλώσσα, εύκολίαν καί σαφηνειαν διώκουσα,
καί άποβαλουσα την περί τάς τοιαύτας διαφοράς λεπτολογίαν, με-
τέφερε πάντα σχεδόν τ à μεταβατικά ρήματα είς την μετά αιτιατι-
κής σύνταςιν* επιθυμώ την δόζαν, ποΛεμώ τους εναντίους? κτλ»
Συντάσσει μετά γενικής τά αποθνήσκει της πείνης, μυρίζει χωμα-
ζίΛας, χρασίΛας, κτλ. Μεταχειρίζεται δέ αίτιατικήν μετά της είς
η της Ακρωτηριασμένης με (μετά* μεζά χαράς' μετ'" μεζ' έχεΐνον'
μεζ έσενα θέΛω ν άμα ι, καί είς μιά Ερημιά καΛάμαι με τόν ά-
όεΛφόν), οπού παρά τοις αρχαίοι ς εχει χώραν ή δοτική* προσήΛΰε
μητρί χαί ψυζαΛμίω παζρί (Σ. 'Λποσπ. ).=έπλη σ ί α σ ε ν είς την μη-
τέρα καί είς τόν γεννησαντα πατέρα.—ομοιάζει με τόν (ρρό-

νιμον χαί αγαθόν ό άδιχος.^= ουκ έρικε τώ φρονίμω καί άγαΟώ 5

" ^ '

αοικος.

OOOJOOOO ο-οο-α

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΝΔΕΚΑΤΟΝ.
, Σύνταξις τών Δίπτωτων Μεταβατικών.

§. 1. Τα δίπζωζα ενεργητικά μεταβατικά ρήματα υποδιαιρούν-
ται εις τεσσαρας ταςεις' ά. είς τά μετά αιτιατικής χαί γενικής συν-
τασσόμενα" β', είς τα y/erà αιτιατικής καί δοτικής' γ', είς τά /«rà
δίχΛής αιτιατικής' δ. :ίς τά ^«rd δοτικής και γενικής,
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ά. Τά μετά αιτιατικής και γενικές συντασσόμενα.

§. 2. Μετά αιτιατικής και γενικής συντάσσονται' ά. τα πΛηρω-
τιχά και κ.ενωτικά, της μεν αιτιατικής σημαινούσης το λαμβάνον
την πλήρωσιν ή κένωσιν, της δε γενικής Ιτό έξ où αύται γίνονται'
ζεύγη και υποζύγια- σίτου γεμίσαντες (ϊ.).—τούτων κενώσαντ.ες την
ψυχήν (Πλ.). όμοίως και τά της αύτης ιδέας εχόμενα" γεύω, έστιώ
τινά τίνος, κτλ. Ωσαύτως χωρίζω, Λύω, παραΛύω, άπαΛΛάττω,
χωΛύω, άποτρέπω, παύω, κτλ" ^'ώ σε .-ταύσω rov θράσους (Αρφ.

ΠΛ. 129).-οΐμαι ταύτης απαΛΛάζειν σε της οψθαΛμίας (Acq.)'

εμπροθέτως δέ το έΛευθερώ έπι προσώπων συνήθως' έ.Ίενάεροΰν τάς
πόΛεις άπο Αμύντου (Η.)' β. τά μεθέζεως και άποΛαύσεως έν γένει
σημαντικά, της αιτιατικής ενταύθα σημαινούσης το u-έρος, της δέ
γενικής το δλον έξ où ή μέθεξις* μετέχειν τάφου μέρος (Αισχύ\).—
μετέΛαχες τύχης Οίδιπόδα μέρος (Εύο 1077).—ουκ έ. ici -
χιστον μέρος άπεΛαύσαμεν Χιύτής (ίσ.)' γ . τά μνημονευτικά' άνα-
μιμνήσκειν τινά τίνος' δ', τά άνταΛΛακτικά και τιμήματος ση-
μαντικά" άμειβειν τινός τι.—πΛείστου τιμάν τι. Ενταύθα ανάγον-
ται και τά πωΛήσεως και άγοράσεως σημαντικά, και έν γένει τα
δεχόμενα την εννοιαν τοϋ τιμήματος' έ. τά απαιτούντα τό ενεκα
τίνος γίνεται τι, όπερ ανάγεται εις τους γενικωτέρους προσδιορι-
σμούς (σ. 50.-)' ,θ-αυμάζειν, έπαινεΐν τινα της αρετής, ψέγειν

τής χαχίας, κτλ* ς·', τά έχοντα την εννοιαν τοϋ μανθάνειν, παρά
τινός τι μανθάνειν, πυνθάνεσθαι, άκούειν τινός τι, κτλ. slεπτί-
νου πυνθάνει (Πλ.). Ταϋτα δέ και μετά της .ταρά προθέσεως εκφέ-
ρονται" ταΰτα παρ' αντοϋ πυνθάνουΠλ. Λάχ. 187).

§. 3. Πολλά ρήματα άνάγονται ενταύθα δυνάμει τών προθέσεων'
χαταγινώσχειν τινός τι,—προτάσσειν τινός τι.—προτιμάντινός τι,
κτλ. ίΐσαύτως. και -διά ^ης άπο γ.νΧ/εχ\ {ϊπέκΛεισε' irov άνάράφ.όνοκ
τών άμφιχτυονιχών ' ίξρώκ, (.Δ- *arà Αριφοχρ. ;ή)..-—έχχέχρουκάς
με τής εΛπίάος (Πλ. Φςνίδρ. 22-8). Αίλ'εν,τδύτβις συνήθως επα;*α-
λαμβάνε'τα^ ή πρόθεσις καΐ έτίι χης .πτόιοζως! ^άπεΛάσαι. ΧαΛδαίονς
άπο^ τών άκρων (Ξ. Κ. Π.-Γ^ β', .ttyC οίχί-ας

τά νάράποδα.—* τούτον έκ τής ούσίας)έχ6έ6Ληχα ~ρος Αφοθον,ά).
β'. Τα μετά αιτιατικής και δοτικής συντασσόμενα:'.;' ;

- '§. 4. Ενταύθα ανάγονται' ά. τά ε/οντα έν. εαυτούς τήν ιόεαν της
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δόσεως έν γένει, τής μεν αιτιατικής παριστώσης τό διδομενον, της
δέ δοτικής τόν είς δν δίδεται* τά αγαθά διδόναι τοΐς δικαίοις (Πλ.).
τείχος άνθρώποις μέγα γλώσσ έκπορίζει (Ευρ. Ανδρ. 644). Ούτω
καί νέμειν, παρέχει/·, κομίζειν, άγειν, φέρειν' δώρα τω 3~εω φέ-
ρειν (Αρφ.). Ωσαύτως τα δεικνύναι, δηλοϋν, άγγέλλειν, (ρράζειν,
λέγειν τινι τι πάντα ταϋτα σοι λέγει (Αρφ.)* β . τα έχοντα εν
έαυτοις τήν εννοιαν τοϋ προσαρμ όζε ι ν καί προσάπτειν τι πρός τι
καί τά δμοια" προσαρμόζει)1" έκαστον έχαστω (Πλ. Φαιά ρ. 271).—
ενδαιμονίαν τοΐς φύλαζι προσάπτειν (Πλ.). Ούτω περιάπτει?", προ'σ-
πατταλενειν τινι τι, (Αρφ.)* κτλ" γ', τα εναντιώσεως σημ,αντικά*
ΐσονς ϊσοισι πολεμίοις άντιτιθείς (Ευο.) —εμοϊ γάρ άντέθηκας αν-
θρώπων τίν (Αρφ. 'Ιππ. 352); δ', τά μίζεως σημαντικά* χ.όπρον
ZV TV ριγ^νναι (S. Οίκ. Η, 3)* έ. τά όμοιώσεως και ίσώσεως ση-
μαντικά" έμέ &εω ούκ εΐκασεν (Ξ ).—άπισοϋν εαυτόν τοΐς κλιν-
τήρσιν (Πλούτ.).

γ'. Τά μετά διπλής αιτιατικής συντασσόμενα.

§. 5. .Μετά διπ7νής αιτιατικής συντάσσονται* ά. τά παιδευτικά'

σύ με τοϋτο έπαίδενες (Ξ. Κ.. II. Α, ς-', 20).-τά άλλα έπαίδευ-

σας τήν γυναίκα (Ξ )' β . τά ενδύσεως καί έκδύσεως σημ.αντικά"
άμχριέσας το ίμάτιον το έμαυτοϋ τούτον (Πλ. Συμπ. 219). — τήν
έσθήτα à π έδυσαν αυτόν. Ταϋτα δέ παρακολουθοϋσι καί τά στερη-
τικά καί τά αίτητικά' τά ήμέτερα ημάς (Φίλιππος) αποστερεί (Δ.).
—αίτήσας νέας ίβδομήκοντα και στρατιήν και χρήματα τους Αθη-
ναίονς (Hp.).·—τά είς τροφήν δέοντα εξετάζετε τους ύψ ϋμΐν αν~
τοις (Ξ. Κ. Π. ς-',.β , 35).—ό μέν αυτόν χάριν άπα,ιτεΐ (Πλ.)' γ',
τά 'έχοντα τήν εννοιαν τοϋ λέγειν η ποιεΐν τι, αγαθόνy κακόν η
άπλώς τι εις τι?·α πάς τις τό γυναικείον yvJov κακά πόλλ* άγο-
ρενει (Αρα. θ. 786).—-?) γή τους άριστα θεραπεύοντας αύτην πλεί-
στα άγαθά άντιποιεΐ (Ξ,.).—κακόν τι μ έργάσεσθε (Αρφ.).—τίνα
δέδρακε ταϋτα δ ήτα (Αρφ. Π. 869);—αύτ^ν οϋτ είπα οϋτ" έποίη-
σα ουδέν (Ε.). Ωσαύτως καί περί τινός τι λέγειν* εί χρή δεσπότας
ειπείν τόδε (Εύρ. Μ, 6). δ', τά ικετευτικά καί προτρεπτικά μ.ετά
τών ομοίων' ικετεύω σε τόδε (Εύρ ).—-τόν ταϋθ' ήμάς προτρέπον-
τα (Πλ. Κλ. 409). Ούτ&> καί πείθειν τινά τι% καί άγειν τινά τι'
νανς μέν γάρ οϋκ άξει σε ταύτην τήν όδόν (Αρφ. Είρ. 125). Αλλά
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ταύτα συνηθέστερον εκφέρονται έμπροθέτως' προτρέπει*' τινά εις,
τι ή έπί τι, η πρός τι' άγειν εις τι, κτλ. χαμέ κατά ταύτην τήν
ύδόν αγε (Πλ. Σοφ. 237).—εις τά τοιαϋτα άγειν τούς Λόγους
(Πλ. Γοργ. 494).

§. 6. Αλλη σειρά ρημάτων μετά διπλής αιτιατικής συντασσομέ-
νων είναι τά διά μεν τής μιας έκφέροντα τό πρόσωπον ή πραγμα,
διά δέ τής άλλης προσγινομένην αύτω μ.εταβολήν καταστάσεως, ώς
ό δέ μ' έποίησε τυφλόν (Αρφ. Πλ. 90).—χρήσιμον έζ άχρηστου
και σκληρού (τό θυμοειδές) έποίησεν (Πλ. ΠοΛ. Γ', δ', 9). Ωσαύτως
στ ρατηγόν άποδεικνύναι τινά, κτλ* ή τά τοιούτον ή τοιούτον προ-
σόν ή ονομα αύτω άπονέμ,οντα' τά κλέπτειν άγαθον ένύμιζον (Η.).

-τών έμών οίχετών πιστότατον ηγούμαι σε και κλεπτίστατον

(Αρφ. Πλ. 27).—τήν τιμήν ταύτην μισθον καλούντες (Πλ ).—ώνό-
μασέμου τήν πρόνοιαν άειΛίαν (Αρφ. Πλ. 209).

δ'. Τά μετά γενικής καί δοτικής συντασσόμενα.

§. 7. Ενταύθα ανάγονται ελλειπτικά·' τίνες φράσεις καί φράσεις
άλλαι συνεπτυγμέναι* ά. επί τών μεταδοτικώνκατά γενικήν μέν
τιθεμένου τοϋ όλου έξ ού ή μ.ετάδοσϊς, κατά δοτικήν δέ τοϋ προσώ-
που εις ό, καί έξυπονοουμένου τοϋ μεταδιδομένου μέρους* μεταδί-
δωμι τώ βονλομένω του έν τή έμή ψυχή πΛούτου (ξ. Συμ. δ', 43).
—μεταδιδόναι του βάρους τοις φίΛοις (ξ. 'Απ· β', ζ', 3). ύσαύ-
τιος, προστιθεμένου καί τοϋ τιμ,ήματος' ταύτης τής δραχμής αύτω
μεταόοϋναι τών κιχλών (Αρφ. Α, 925)' β'. έπί των σημαινόντων
μετά τίνος άΛΛου σνμμέθεζιν' μή μετεχουσών άνδράσι γυναικών
κοινή τής ζωής ταύτης (Πλ. Δ7", ζ', 815)" γ', έπί τών παραχωρη-
τικών' τις δ αν οίκέτη παραχωρήσειε ποΛιτης τών εαυτού (Λ.
πρός Παννάν. θ'); δ', έπί δικαστικών τίνων φράσεων' Σ μικρών ι
δέκα ταλάντων έτιμήσατε, και Σκίρτωνι τοσούτων έτερων (δ.
Μειδ. 573).=τιμή'ν ήτοι τίμημα έποιήσατε.

§. 8. Καί έν τούτοις απαντώνται ποΐκιλίάι συντακτικαί, έκ τών
προηγουμ,ένούν εξηγήσιμοι' ά. τό αυτό ρήμα δυνατόν, διαφορά εν-
νοίας, νά συντάσσηται μια ή δυσί πτώσεσιν' ε'οικέ τινι καί εικάζω
τινά τινι προσπελάζω τινά τινι καί, προσπελάζω τινι, οίον προσ-
πελάζω έμαυτόν τινι, προσέρχομαι.—μιγνύειν τινι τι καί άθρόοι
προσεμιζαν τοις βαρβάροις' έσμιξαν καί έν τή συνήθεια' β'. Claau-
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τως τό αυτό α δυνατόν να συντάσσεται αιτιατική καί δοτική η
διπλή αιτιατική, κατά την διάφορον εννοιαν' ai μεγάΛαι μεταθο.Ιαϊ
Λύπας τ ε καί ήδονάς ποιονσιν ήμϊν (Πλ. Φι.Ι. 43)=έμποιοϋσι, φέ-
ρουσιν.—ούκ old α δ τι χρήμά με ποιείς (Αρφ. Σφ. G99).—δίκαιο-
τέρονς έποίει τους πλησιάζοντας (Ξ. Απ. Δ , γ, 2δ).

* §. 9. Καί άνευ δέ διαφοράς σημασίας το αύτο βήμα δέχεται
μίαν η δύο πτώσεις, κατά την χρείαν, παραλειπομένου τοΰ μ.ή άπα-

ραιτητ6)ς αναγκαίου' άΛΙους ταϋτα παιδεύεις (Πλ.).-r^r ΕΛΛά-

όα πεπαίδευκεν ούτος ό ποιητής (Πλ. ΠοΛ. I, 606)' ούτω καί Βάκ—

χαις συμμετασχήσω χορών (Εύρ. Β, 63)"-ξυμμετίσχω καί^φέρω

της αίτιας (Σ. 'Αντ. 537). Ούτω καί αποΛαύειν τών αγαθών (Πλ.),
καί τ αντί τ à βέλτιστα άποΛέΛανκ Εύριπίδου (À ρφ. Θ. 1017) ~

§. 10. Ωσαύτως το άπροθέτως έκφερομενον δυνατόν δια προ-
θέσεως να έκφέρηται/πληρέστερον καί ποικιλώτερον* ποιεϊν την πό~
Mr άγαθά7 καί ποιεϊν ποΛΛά χρηστά, περί τήν πόΛιν (Αρφ. Ιπ.
811).—ά.Μάί,ασθαί τινός τι καί άΛΛάξασθαι κάΛΛος άντί κάΛ-
Λους? καί νόμισμα αντί νομίσματος (Πλ.). Ωσαύτως πωΛεΐν, πω-
Jsïv σιτία? πωίεΐν άργυρίου, τήν σοφίαν άργυρίου τω βονΛομενω
πω Αεί y (Ξ. Απ. Α , ς-', 13).—μετέχειν, μετέχει ν τινός, μετέχειν
τι, μετέχειν τινός τι, καί, άλλοιοτρόπο^ς πληρέστερβν* δπως αν ίσον
έκαστος ήμΐν μετάσχη τούδε τοϋ π.Ιούτου μέρος (Δρφ. ΠΛ. 225.
ίδε καί 1 I 44). Πλείονα περί τούτου εν Σ. Π. £'. * .

§. 11. Επί τών συνθέτων ρημάτων ώς προς τήν σύνταξιν ενίο-
τε μεν .συμπίπτει δύναμις τοϋ ρήματος καί της προθέσεως" άντάν
τινι καί ζυναντάν tin, όμοΛογείν τινι καί συνομοΑογεΐν τινι, y/c-
γνύειν τινι καί συμμιγνύειν τινι, άρμόζειν τινι και προσαρμόζειν
τινι. Αλλοτε υπερισχύει -ή δύναμις τοϋ ρήματος' κάτειπέ μοι (Αρφ.
77J. 86)=ειπέ μοι ακριβώς εν καθ' εν. Αλλοτε δε ή δύναμις της
προθέσεως" jrpôc tw ^ûr κατείπης, δέσποτα. (À ρφ. .£7^.

372)=εί'πης καθ'ημών, κατηγορήσης. *

•Ο-Ο-Ο-Ο-Ο-Ο-Ο-ΟΟ-ΟΟ-Ο '· ' ' Γ* :

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΔΩΔΕΚΑΤΟΝ..
Σύνταξις τών Παθητικών ΤΡημάτων.

§. 1. Εκ τών παθητικών ρημάτων τά μέν, εις μαΓ λέγοντα, 2χου-
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σι καί εις ώ ενεργητικού τύπον, εις δν δύνανται καί να τραπώσι,
κατ ουjiai y πατώ, τύπτομαι, τύπτω, καί ταϋτα είναι τά πλείστα,
τα δέ εχουσι μέν παθητική ν σημασίαν, άλλα, είς 6) λήγοντα, δεν
τρέπονται είς μ.αΓ, φθίνω, πάσχω. Τά πρώτα, διακρίσειος /άριν,
καλοϋμεν Παθητικά Κύρια, τα δεύτερα Αϋτοπαθή.

Παθητικά Κύρια.

2. Ετεροπαθή οντα τά κύρια'παθητικά αι'τοϋσιν, έκτος τοϋ
υποκειμένου, καί το αίτιον τοϋ πάθους. Τοϋτο δέ έκφέρεταΐ κατά δύο
μαλιστα τρόπους* 1. κατά γενικήν συνήθως έμπρόθετον' 2. κατά
όοτικήν συνήθως άπρόθετον.

Κατά γενικήν συνήθως έμπρόθετον.

§. 3. Η συνήθγς έν τούτοις πρόθεσις είναι ή ύπό' ύπό τών σ&ων
(:=:σητών) κατακόπτεσθαι (Àp<p. Α. 731).—πατεϊσθαι υπό τοϋ γέ-
ροντος (Αρφ. Γ/.7Τ. 7\).—ορθοϋσθαι ύπό μικρότερων (Σ At. 1G1)—

διασώζεσθαι-οίων ν π ανδρών ήάε φρουρείται πόλις {%. Κ. 1013).

-κάγώ γάρ ίκανώς υπό σοϋ τεθεράπευμαι (Πλ.).—μεμισημένος

xai καταπεφρονημένος ϋφ άπάντων (ίσοκρ. Φιλ. νζ').

§. 4. Είς δήλωσιν τοϋ αιτίου τοϋ πάθους έπι τών παθητικών τί-
θεται καί ή πρόθεσις παρά, καί μετ' άλλυ>ν μεν ρν,μάτων, ώς γελά-
σθαι τοϋ κασιγνήτου πάρα (Σ. Κ.. 1423).-τις αϋ παρ υμών ηχεί-
ται κτύπος (Σ. Κ. 1501);—παρ υμών ουδέν άδικήσει (Εύο. Ιφ. Αύλ.
1439).=άδικηθήσει—οφείλεται παρά τοϋ έχθροϋ τώέχθρω κακόν τ ι

(Πλ.).-έπέμφθη αύτω επιστολή παρά Αιονυσίου (Πλ.-ZZoJ. α', 332).

μάλιστα δέ μ.ετά τών βημάτων όμολογεΐσθαι, έπιδείκνυσθαι, βε-
βαιοϋαθαι καί τών ομοίων* χαλεπά δε καί παρ ήρών ομολογεί-
ται (Πλ.).— τοϋτο αυ παρά σοϋ έπιδεικνύσθω (Η. Κ. Π. É, έ, 20).
Λείποτε δέ τίθεται έπι προσώπων έν τω πεζω λόγω ή παρά,/κσλ
πολλ-ή συχνή αύτ·7ίς ή χρησις έπι τών παθητικών παρά τοΐς μεταγε-
νεστέροις. Η πρόθεσις αύτη τίθεται καί μετ'άλλων βημάτων είς δή-
λωσιν τής εκ τίνος άρχης* έμπορος ή κ ων έχ Θεσσαλίας παρά πλεί-
στων άνδραπο&ιστών (Αρφ. Πλ. 52). Περί τούτου ίδε καί έν - τώ
περί Προθέσεων. - .- - ·

§. 5. Σπανιώτερον τίθεται παρ' Αττικοίς ή πρόθεσις πρός επί
τών παθητικών, καί τοϋτο επί προσώπων' πρός τήςδ υβρίζει μη-
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τρός (Σ. 'Ηλ. 790).—προς άνδρός ήδικημένη (Εύρ. Μ. 26. Ανδρ.
624).—προς πάντων ανθρώπων λεγομένη (Πλ ).-^ρός τίνος έ-

( r\ t __\ > - »/

παινεϊσθαι, κτλ. Η οέ εκ, συνηθεστερα ούσα προς τοΰτο -παρ Ιωσι,.
σπανίους τίθεται παρ' Αττικοΐς έπί τών παθητικών, καί συνηθέστε-
ρον έπί τών δόσεως σημαντικών* τοϋτο όέ μοι πως έκ <0~εον δέδο-
ται (Πλ. Ανσ. 234), άλλα καί παρ έκείνου δίδοσθαι (Πλ. 3Αλκ.
α', 148), καί υπό τοΰ νόμου δίδοσθαι (πλ Σνμπ. 183), κτλ. ιί
δέ άπό σημαίνει τό πορρωτέρω αίτιον έπί τών παθητικών (=έκ. μέ-
ρους), καί μάλιστα μετά τών ρημάτων λέγεσθαι καί πράττεσθαι'
άφ εκάστων έΛεγοντο (θουκ. Γ', 36)=άπό μέρους.

§. 6. Τπάρχουσι δέ καί τινα ρήματα τά όποια, συγκριτικών έν-
νοιαν έχοντα, δέχονται τήν γενικήν άπρόθετον δυνάμει τής πεοιεχο-
μένης συγκρίσεως, ώς ήττάσθαί Γ6λ:ος==ήττονα είναι τινός, όθεν=
νικασθαι.—άγρυπνίας ήττάσθαί ——αισχρού, ηδονής, έρωτος, ήττά-
σθαί, κτλ. (Ξ.). Κατ' άναλογίαν δέ καί τό νικασθαι ομοίως αίσχρόν
νόμιζε τών έχθρων νικασθαι ταΐς καχοποι'Ιαις, χαί τών φίλων
ήττάσθαι ταΐς εύεργεσίαις (ΐσ. Αημ. δ .).

2. Κατά δοτικήν συνήθους άπρόθετον.

§. 7. Η μετά τών παθητικών δοτική έπί μ.έν προσώπων- δηλοϊ
τό ένεργοΰν αίτιον' τοις παλαιοίς που^τσΐς δεδήλωται (θ. α', 13).

—πολλαί θεραπεΐαι τοις ιατροίς έϋρηντάι (ίσ.).-τετάχθω ήμΐν

ο τοιούτος ανηρ (Πλ. Πολ. Η, 156). Επί δέ πραγμ-άτοιν πολλω
μάλλον τό δυναμιχόν μέσον, τό δι ον·' ή πλου τω ή πλήθει ή άλ-
Mù τω τοιοντω έπαίρεσθαι (Πλ. Πολ. Δ, 434). — νόσω έφθάραται
Αθηναίοι και χρημάτων δαπάνη (θ. -Γ', 13) .—οί Πλαταιής έπο-
Λίορκοϋντο νπύ τών ΠεΛοποννησίων και τών Βοιωτών, καί τω
σίτω έπιλιπόντι έπιέζοντο (θ. Γ', 20).

§. 8. Τό έν τή επιγραφή προστιθέμενον συνήθως υποδεικνύει ότι
απαντάται καί γενική άπρόθετος, νικασθαι τίνος, καί δοτική έμ-
πρόθε.τος, ύπά τώ πατρί τετράφθαι. ϊδε περί τούτων Σ. Π. Β'.

§. 9. Θέλοντες νά μετατρέψωμεν τό ένεργητικόν εις παθητιχ.όν
κατά πρώτον τρέπομεν τό άντικείμενον τοΰ ενεργητικού εις ύποκεί-
μενον τοΰ παθητικού κατ ονομαστικήν, δεύτερον <ρέρομ&ν τόν ένερ-
γητικόν τύπον εις παθητικάν, καί τρίτον τό τοΰ ενεργητικού ύποκεί-
μενον τρέπομεν εις γενικήν προθετόπ.τωτον ή δοτικήν άπρόθετον" οί
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'Ελληνες έμίσονν τ or Φίλιππον, ό Φ LI ίππος έμισεΐτο ύπό τών

Ελλήνων.-εγώ γ έγραφα την βίβλον, ε μ οι γέγραπται ή βίβλος.

ίο. Οταν δέ το ένεργητικόν, αναγόμενον εις τά δίπτωτα, lyvp
δι πλην αιτιατικών, τότε επί τοϋ παθητικού τρέπεται εις ονομαστι-
κήν ή το έμψυχο ν δηλοϋσα, μενούσης, ώς και επί τοϋ ενεργητικού,
της πραγματικής αιτιατικής' τον άνδρα Λάμπρος μεν έπα ιό εν σε
μονσιχήν, Αντιφών δε ρητορικήν, και ό ίινήρ υπό Λάμπρου μεν
μουσικήν έπαιδεύθη, υπ 'Αντιφώνος δε ρητορικήν (Πλ.).

§. 11. Το προσωπικό ν ύποκείμενον αρέσκει πολύ τοΤς άρχαίοις'
ώστε και επί τών μετά προσωπικής δοτικής και πραγματικής αι-
τιατικής συντασσομένων ενεργητικών, τρέπεται μεν και ή αιτιατι-
κή εις ονομαστικήν, ώς Νικίας παρήνει τοις Αθηναίοις τοιάδε
(θ. τ , 8).—τοΐς Αργείοις και ζνμμάχοις ταύτα παρενέβη (θ. ε,
69), τρέπεται δέ χαριέστερον ή δοτική" επέτρεψαν τοΐς έννεα âp~
χουσι την φυλακή ν (θ. α', 126).— οί τών 'Αθηναίων επιτετραμ-
μένοι την φυλακήν (θ. α', 126).

§. 12. Ούτοί και επί τών μετά αιτιατικής και γενικής συντασ-
σομένων* δ μεν ένεχυράζει τα χρήματά μου, εγώ ένεχυράζομαι ύπό
τοϋδε τά χρήματα, κτλ. ύπό γάρ τόκων χρηστών τ ε δνσκολωτά-
των άγομαι, φέρομαι, τά χρήμα τ ενεχυράζομαι (λρφ. Ν. 241).
—άπο δέ στέφανα)' κέκαρσαι πύργων (Ευρ. : Εκ. 910).==στεφάνη
πύργων άποκέκαρταί σου, κτλ. ϊδε Σ Π. Β.

Παθητικά Αύτοπαθή.

§. 13. Ουδέν έξωτερικόν αίτιον τοϋ πάθους δεικνύοντα, αλλ οί-
κοθεν αυτό σημαίνοντα, τά αύτοπαθή παθητικά, παρίστανται κυ-
ρίως ώς εμπαθούς καταστάσεως δηλωτικά. Τίθενται λοιπόν ώς και
τά απλώς κατάστασιν δηλούντα. λέγεται ύγιαίνω, ούτω και
νοσώ, πάσχω, άθνμώ' ύβρις δέ τοι έν νέοις ιινθεΐτε και φθίνει
πάλιν (Σ. 'Αποσπ. 34).—φθίχει μεν ισχύς γης, φθίνει δέ σώμα-
τος (Σ. Κ. 610). Δυνατόν νά προστεθη και το αέρος εις όπερ το
πάθος πίπτει* ό άνθρωπος τόν δάκτυλον άλγεΐ (Πλ.).— εν τούτω
νοσεί, κτλ. έϊς δέ λέγεται κεφαλήν άλγώ, ούτω και χεφαλαλγώ,
ούτω ποδαλγώ ή ποδαγρώ, -κτλ.

§. 14.. όταν δέ τύχη νά έξηγηθή και το δώσαν άφορμήν ζΐς τό
πάθος αίτιον, τοϋτο εκφέρεται κατ' αίτιατικήν μετά της προθέσεως
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διά' διά τό πάθος άλγεϊ (Πλ.), όπερ έν τοις μεταβατικούς ηθελεν
είναι τό προτρεπτικό/· αίτιον' διά τόν έρωτα έποίησε ταϋτα, εν θ α
διαστέλλεται τό ποιητικόν του προτρεπτικού. Πολλάκις δέ δέχονται
τά ρήματα ταύτα τήν σημασίαν και τήν σύνταξιν τών κυρίως παθη-
τικών' ΰνήσκειν ύπό τ/.>'ος=κτείνεσθαι.—νόσω7 λιμω, άποθνήσκειν,
κτλ. Τίθενται προσέτι τα ρήματα ταΰτα .συνεπτυγμένως υπό τό εί-
δος τών μεταβατικών" δέδοικα τόν νόμον (Πλ. Φαίδρ. 231)-

μα'ινω τά σαν άλκάν (Εύρ. ί». 264).-τό σον φρίσσω στόμα (Σ.

Άπ. 997), κτλ. ϊδε 2". Π. Β'.

e-o-o-o ο-οο ο eyco-o-

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΔΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΤΟΝ.

Συνταξις τών Μέσων 'Ρημάτων.

§. 1. Τ à-μέσα ρήματα, σημαίνοντα ένέργειαν αμέσως ή έμ.μέσως
είτε ε:ς ολόκληρον τό ενεργούν υποκείμ.ενον, είτε -είς μέρος εϊτε εις
πράγμα αύτου έπιστρέφουσαν, υποδιαιρούνται είς τρία' ά. είς άντα-
νακλώμενα β', είς άλληλοπαθή' γ', είς διάμεσα.

Μέσα ΆντανοΓκλώμενα.

§. 2. Τά αντανακλώ μεν α μέσα ρήματα, σημαίνοντα ένέργειαν
άμέσως και κατ' ευθείαν είς τό ένεργοϋν ύποκείμενον έπιστρέφουσαν,
ίσοδυναμοΰσι τώ συστοίχω μ.εταβατικώ ένεργητικώ καί τη συνθέτω

άντωνυμία' 2ο ν ο μ α ι="λ ο υ co έμ. αυτόν τ,=το έμαυτοϋ σώμα.-έστε(ρα-

νώσα7ο=έστεφάν63σεν έαυτόν=τήν εαυτοΰ κεφαλήν.-έκτενίζοντο

=έκτένιζον εαυτούς—τήν εαυτών κόμην.—^αΛα>*ώ>·Γα6=δαπανώσι
τα εαυτών χρήματα. Ούτω; έν τη συνήθεια Jοΰεταί,=λούει τό εαυ-
τού σώμα ή τήν κεφαλήν' ξνεται='ζύει τό εαυτού σώμα η μ.έρος αύ-
τοϋ' πλύνεται, ρϊάπτεται=τ:\ύνει, ράπτει τά εαυτού -.ιμάτια'
<^ϋίταί=έ£οδεύει τά εαυτοΰ χρήματα, κτλ. -

§. 3. Τά έκ μονοπτώτων ενεργητικών έχοντα την άοχήν àvrα-
νακλώμενα μέσα ρήματα γίνονται μάλιστα έκ τών αιτιατική, συν-
τασσομένων, καί αναφέρονται τά πλείστα εις τά; σωμ.ατικην ένέρ-
γειαν δηλούντα' λοϋσθαι, νίί'εσθαι η νίπτεσθαι, γνμνόιζεσθαι, ά-
πομόργννσθαι, άπομύττεσθαι, άλειψεσθαι, χρίεσθαι, καλλωπ'αε-
σθαιy στ'εγ ανονσθαι, κτλ. Ωσαύτως άπάγχεσθαι, σψάττ εσθαι, κ ρε-
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μάννυσθαι, χοιμάσθαι, τάττεσθαι, τρέπεσθαι, έγείρεσθαι, πορεύε-
σθαι, κτλ. f'Είσαγ. *ΕΛΛην. Συντιίζ. σ. 246)' οί γιψνασάμε-
νοι χ αϊ χρεσάμενοι, οί δέ xcd Λουσάμενοι παρήJθor (Ξ. Σ. Α,. 7).
— y.7rô r?7c φειδωΛίας άπεχείρατ ουδείς πώποτ\ όυδ' ήΛείψατο

(Αρφ. iV. 826).-'Ο^υσσεύί? (ρύΛΛοισι χα.Ιύψατο (0μ.).— σείσατο

δ είνΐ $ρό re,) (0μ ).—ixa ΛΛωπι σάμ η y ira χαΛάς παρά xaJàv ΐω
(Πλ. Συμ. 1 74).=έστολίσθην.—στεφανωσάμενος χα.Ιάμω Λευχω
(Αρφ. IV. 1016) —διαΛΰσαντες τηr σχηνήν άνεπαύοντο (Ξ.).—οί
εχρηΰοι χοιμώνται περί τά αρχεία (ξ. Κ. Π. α', έ, 9).—oi μεν çi~
πτοϋντες εαυτούς, οί δε άπαγχόμενοι, οί δ' άποφαττόμενοι (Ξ. Κ.
Π. Γ , ά, 25).—έγειρόμενόν τ ε καί έξανιστάμενον (Πλ.).—:επί τ à
μείζω έπινοεϊς τραπέσθαι (Πλ ).

§. 4. Εί'τε διακρίσεως λόγω ε'ίτε πληρεστέρας έκφοάσεο)ς χάριν,
πολλά τών τοιούτων ρημάτων δέχονται καί αίτιατικήν, καί τότε
το μέσον £'nu.x ισοδυναμεί τω συστοίχω ένεργητικώ καί τή γενική
της συνθέτου ητοι άνταναχ.Ιωμέ^ς αντωνυμίας' νίπτεσθαι τά σω-
ματ α=ν ίτ: τ ε ι ν τά εαυτών σώματα.—rà σώματα διεσωσάμεθα χαί
τά οπΑα (Ξ. Αν. Ε, έ, 13). — χάθαίρεσθαι τήν χείρα, χΛαύσασθαι
τα πάθη, χαταρρήγνυσθαι, περιχαταρρήγνυσθαι τους πέπΛους (Ξ.).
—περιεσπάσατο τήν τιάραν (Ξ ).—άποχρύπτεσθαι τήν ονσίαν·—■
όσα ει ς άπαντα τόν προ τοϋ π όΛεμον δεδαπάνησθε (Δημ. α',
1/).—παΐδας παίδων χατα. Ιείπεσθαι (Πλ. iV". Δ , 721, Συμπ. 209).
—έν χεροΐν φέρεσθαι.—χτενίζεσθαι τάς χόμας, κτλ.

§. 5. Ο υ τω δέ συνήθως εκλαμβάνονται καί τά έκ τών ήθικωτέ-
ραν εννοιαν έςηγούντων ενταύθα αναγόμενα' άποφαίνεσθαι, άποδεί-
χνυσθαι γνώμην, επιδ είχνυσθαι άρετήν, παιόείαν, ευνοιαν' δυσ-
μένειαν ένεδείξατο (δ.), κϋ?ί, άντιθετικώς, ένδ είχνυσθαι τήν ιδίαν
δύναμιν χαί βίαν χρείττω τών νόμων ούσαν (δ.).—μετα6ciJJeσθαι
τους τρόπους {λ^ο.).—άποχΛάεσθαι πενίαν (Αρφ. Σ φ. 564), κτλ.

§. 6. Εκ δε τών διπτώτων μεταβατικών τά μεν έχοντα αίτια-
τικήν καί γενική ν, γινόμενα μέσα, ή συγχωνεύοντα έν εαυτοις τήν
αίτιατικήν κρατοϋσιν άμετάβλητον τήν γενικήν, ή, αντιστρόφως,
συγχωνεύουσι τήν γενικής, κρατούντα τήν αίτιατικήν' μήτε νπνον
μήτε αφροσύνης έμπίπΛαϋΟαι (Ξ. Δ', β', 41).—εαυτόν ε'μ-ιπλάναι,
—ποΛέμου έχόρεσΟεν (Αρφ. Ε in. 12S2).—-κακών άπέχεσθαι (Ξ·),
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—πολλώ μάλλον έζόμεθά σου (Αρφ. Π λ. 10). Ωσαύτως άπώσα-

σθαι την δουλοσύνην (tfo. I. 95).—άφ' εαυτών.-άχαρίστως άπο-

πέμψασθαι ευεργέτης (Ξ. ' Ελ. , δ', 4).—προσβάλλοντας τους
Άργείους άπεχρούσαντο (Ξ.). Ως δε το άποχρονομαι=άπον.ρούω
άπ'-έμαυτοϋ, ούτω το :*αρέ\;ο/<αί.=παρέχω έκ τών έμαυτοϋ* ϊππον
εις χιλίαν τω βασιλεΐ παρειχόμην (Η. Κ. Π. Α , ς-, 2)* ούτω καΐ
συμβάλλεσθαι λογίζεσθαι πότερος ιιριθμώ πλείω συμΰέΰληται η-
μών . . . ούτος τά πλείονος at,(-α συμβέβληται (Ξ. Οίχ. Ζ , 13). t

§. 7. Ωσαύτως δε και τά αιτιατικών y^al δοτικήν έχοντα μετα-
βατικά ενεργητικά, μέσο>ς έκφερόμενα, συγχωνεύουσιν ή την αιτια-

τικήν ή την δοτικήν" Ερωτι ούάέ *Λρης άνθίσταται (Πλ.).-ιιντι-

ταζάμενοι τούτοις πολυπλασίους ένιχάτε (Ξ.)=άντιτάξαντες υμάς
αυτούς.—ούτε ύπεχστήσετα'ι σοι ό δούλος {Έ..ΑΘ. ΙΤολ. Α, 1)=^δέν

θέλει σοι προσσηκωθή. Ωσαύτως βίον πορίζεσθαι-πορίζειν εαυτω"

ουτο^ προσάγεσθαί τίνα, χομίσασθαι έπιστολήν.-ποιεΐσθαι σύιι-

μαχον. — εύρίσχεσθαί ri=εύρημα ποιεΐσθαι.——αίρομαι η===χ?ρω
έμαυτώ ήτοι έπ έμαυτοϋ.—αιρεσθαι πόλεμον.-οί. παίδες φέρον-
ται σΐτον μεν άρτους, όψον δε χάρδαμον (Ξ Κ. Π- Â, ê', 8>;=<ρέ-
ρουσιν έαυτοϊς ητοι μεθ εαυτών* ου το άντίθετον χαταλείπειν.—■
σΐτον χαϊ ποτον προσφέρεσθαι (Ξ. Κ. Π. δ', β', 41) = τρο<ρήν και
ποτον λαμβάνειν. Αύτη είναι ή συχνοτέρα χρήσις τών μέσων τού-
του τοϋ είδους.

§. 8. Τά δέ διπλή αιτιατική συντασσόμενα μεταβατικά, μέσως
έκφερόμενα, συγχωνεύουσι την προσωπική ν αι'τιατικήν* παιόενεσθαι
σωφροσννην, ενδύεσθαι χιτώνα' σχευάς μηδιχάς ένδνόμενος έχ
τοϋ Βυζαντίου εζήει (θ. α, 130). Επί τίνων δε ρημάτων δυνατόν
να μείνωσι και at" δύο αίτιατικαι, συγχωνευομένης μετά τοϋ ρήμα-
τος της δοτικής, ώς r?)r <7?)r άρχή* άψαιρούμεθά σε (ίΐλ. Επ. Γ,
315).—τόδε τοίνυν έτι μάλλον παραιτούμαι σε j(nλ. Σοφ. 241).
Το δέ αιτούμαι ά-ανταται μεν και μετά δύο αιτιατικών, συνήθως
όμως μετά αιτιατικής και γενικής προθειοπτώτου, ώς αίτεΐσθαι
ταγαθά παρά τών &εών (Ξ. Κ. Π. α', έ, 5).

β'.) Μέσα Άλληλοπαθή.

§. 9. Τά άλληλοπαθη μέσα υποθέτουσι πλείονα υποκείμενα α-
μοιβαίως έπ άλληλα ενεργούντα, και δια τοϋτο κατά πληθυντικον

♦
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αριθμόν εξηγείται ή φύσις αυτών έπιφανέστερον. Ως το ο/ ανθρω-
πνι rputoOrrcu σημαίνει ο τι έκαστος τών ανθρώπων ψιΛεϊ έαυτόν,
ούτω το αυτό δυνατόν νά σημάνη ιριΛοϋσιν άΛΛήΛους, οταν το yt-
ή ναι αμοιβαίο ν. -

10. Ιίολλαχώς άναπληροΰσα ή ελληνική γλώσσα το άμοιβαΤον
τοΰτο τής ενεργείας δεν έχει παραπολλά τοιαύτα μέσα, ώς έν τω
πρώτω είδε ι, τών άνζανακ. Ιωμ εν ω ν ' καζηγοροΰσιν άΛΛήΛων, πε-
ριέβαΛΛον άΛΛήΛους, πΛηγάς εν έτειναν άΛΛήΛοις, άΛΛηΛοκτο-
νέΐν., κτλ.

11. Εκφέρονται δέ ούτοι συνηθέστεοον" ά. τα άμοιβαίαν μί-
ξιν καί συμπΛοκήν σημαίνοντα" έπεμίγνυντο έν αύταίς (θ. α',

146).-Λοιδορούμεναι (Αρφ. Θ. 571) —ώστιί',όμεσθα (Αρφ Π.

330), καί προστιθεμένης τής άΛΛηΛοπαθοϋς αντωνυμίας' έπιαί-
γνυσθαι άΛΛήΛοις ρριΛικώς (Ξ. Κ. Π. Ζ , δ , δ).—έπιμίγνύσθαι
παρ' άΛΛήΛους (Θ. Β, 1). ύς δέ είναι ή αμοιβαία μίςις, ούτω καί
6 άμ.οιβαιος χωρισμός' διεΛύθησαν κατά πόΛεις έκαστος (Θ.).—
διεκρίθησαν απ άΛΛήΛων (θ α', 109)' β', τα έρίσεως σημαντικά,
οίκοθεν δηλούντα ένέργειαν άμοιβαίαν' διαφέρεσθαι, δ ιαφέρεσθαι
ιιΛΛήΛοις, κτλ" γ', τα συμβιβασμού σημαντικά' ούτω παρά τώ
Αποστόλου (Κολοσ. Β , 2).—συμβιβασθένΖες έν τή άγάπη'- το δέ
παρά Θουκυδίδη (Η, 9S) ξυμβιβάσθαι γράφεται ορθότερον ξυμβε-
βάσθαι, έκ τοΰ ξυμβαίνω' ούτω καί διαΛνεσθαι πόΛεμον, εχθραν,
κτλ' δ', τα σημαίνοντα διανομήν πρός άΛΛήΛους' διενείμαντο την
αρχήν ό Ζευς και ό Ποσειδών και ό IIΛάζων (ΐΐλ. Γοργ. 523).—μ g*
ρισάμενοι το έμόν χρυσίον μετά Φορμίωνος τότε (δ. προς Φορμ. ζ).

γ'. Μέσα Διάμεσα.

12. Ούτο^ς ονου.άζου.εν τά σηυ.αίνοντα ένέργειαν υπό άλλου

Ο ^ i I 4 * ·

μέν, άλλα δι' έπιμ.ελείας καί φροντίδος τοΰ υποκειμένου γινομένη ν
καί εις αύτο έπιστρέφουσαν. Εχει δέ ή έλληνική γλώσσα ολίγα τοι-
αΰτα μέσα, διά τοΰ συστοίχου μεταβατικού εξηγούσα τά άλλα' ot-
κοδομονμαι = $'Λ τοΰ οικοδόμου οίκοδομ.ώ, ναυπηγοϋμαι = διά
τοΰ ναυπηγού ναυπηγώ, άλλά καί έ ναυπηγεί ΑγησίΛαος (Ξ.), αντί
έναυπηγεϊτο. ' Ωσαύτως δέ καί τά κατ' άνοχήν τοΰ υποκειμένου έπ'
αύτοΰ γινόμενα' τύ^τομαι (Αρφ. Νεγ. 494)==jc me laisse baltre,

13. Τά εξής παραδείγματα δεικνύουσι τήν δύναμιν καί χρή-
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avj τών τοιούτων ρημάτων' έχέΛευον άπογράφεσθαι πάντας (Ξ
"EJ. β', δ', 5)—διά τοϋ γραμματέως άπογράφειν το εαυτών ονο
μα.—ούδέ δανείσασθαι ούδαμόθεν έστιν αργύριο ν (Σ. Απ. Β , ζ
2).—εϊτις βού.Ιοιτο σκντέα δ ιδάζασθαίτινα (Ξ. Κ. Π. Δ , δ , 5)

—7/ «yrôç μαθεΐν το δίκαιον, ?} vior ?) οίκέτην διδάξασθαι (Ξ.).-

σώματος εικόνα στήσασθαι (ξ. α', δ', ζ').—y/??r£_ άπονοι σΐτον πα-
ράθησθε (Ξ. Κ. Π. Η, ç', 12).

§. 14. Η φύσις καί ή δύναμις τών ρημ.άτων τούτων επιδεικνύε-
ται έναργέστερον, άντιπαρατιθεμ.ένων τών συστοίχων ενεργητικών,
άπογράφειν, δανείζειν, διδάσκειν, παρατιθέναι, κτλ" εξ ών τά μ.εν
ενεργητικά δηλούσιν ά.ΙΛω ποιεΐν τό ύπό τοϋ ρήματος σημαινό-
μενο?·, τά δέ μέσα δι âJJov τοϋτο ποιεΐν τώ νποκειμένω. Ωσαύ-
τως μισθοϋν καί μισθοϋσθαι, έγγυάν καί έγγνάσθαι, κτλ. ϊδε
Σ. Π. Β'.

§. 15. Η έξακρίβωσις τών μέσων ρημ.άτων άπαιτεϊ μεγάλην
σπουδήν* διότι ούτε απανταχού επιδέχεται ή φύσις τοϋ πράγμ.ατος
τοιούτον ρήμα, ώς έσθίω, πίνω, περιπατώ, πνέω, πεινώ διψώ,
β.Ιαοτάνω, εν δ gj, κτλ ούτε, καί όπου ούδέν τοιούτον κώλυμ.α υ-
πάρχει δοκιμάζει αύτό άπανταχοϋ ή χρησις τών ένδόξο>ν συγγρα-
φέων. Ούτω λέγεται, π. "χ. ένδιδόναι, φιΛεΐν, άναΛαμ6άνειν, φν~
Λάττειν, Λνπεΐν, εύφραίνειν εαυτόν, κτλ. άλλα καί φάγε χαί εύ-
(ρραίνον.

§. 1G. Αλλά καί επί περίς-άσεων ένθα τό μ.έσον συνειθίζεται τί-
θεται πολλάκις ένεργητικόν, είτε διότι δέν είναι ανάγκη νά δειχθη
έπιφανέσ-τερον ή μ.εσότης, είσπράττειν άντί είσπράττεσθαι προσπο-
ρίζειν άντί προσπορίζεσθαι, κτλ* είτε ττρος εύκολωτέραν άνάδειξιν
τής αντιθέσεως "τίθεται, ώς άνωτέρω (§. 15), τό ένεργητικόν μετά
τής συνθέτου άντωνυμ,ίας' γνμνάσαι εαυτόν χαί τού ς 'ίππους (Ε.).
Αλλοτε δέ μετά τοϋ μέσου προστίθεται, ώς έκ περισσού, κατά τό
φαινόμενον, καί ή σύνθετος άντωνυμία* οί στρατιώται προθύμου ς
αυτούς έν τοΐς κινδύνοις παρείχοντο (Πλ.), καί τοϋτο πάλιν πρός
αποφυγήν συγχύσεως.—οί δέ (φασίν) εαυτόν έπισφάζασθαι, σπα-
σάμενον τόν άκινάκην (Ξ. Αν. is!, ή, 29).

§. 17. Εκτος δέ τούτων τό αύτό μ.έσον δυνατόν νά άνάγηται εις
£ν η άλλο είδος* διδασκομαι τόν παΐδα' ά.=έγώ αύτός διδάσκω
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τον έμαυτοϋ πα"ϊδα" β',=διά διδασκάλου ποιώ τον έμαυτοϋ παΐδα
διδάσκεσθαι" η εις μίαν ή εις αλλ,ην τάξιν τοϋ αύτοϋ είδους' ττροσ-
φέρομαι = προσφέρω έμ.αυτον καί = προσφέρω έμαυτώ. Μόνον έκ
προθέσεως περί τούτων πραγματεία δυνατόν νά έξακριβώση τά τοι-
αύτα. ϊδε έν τούτοις Σ. Π. Β', καί Είσαγ. 'ΕΛΛην. Σνντάξεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΚΑΤΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ.
Συν τάξις τών Αποθετικών 'Ρημάτων.

§. 1. Ως αντοπαθή ονομάζονται τα πάθος μεν σημαίνοντα, άλλα είς
ώ άγοντα καί μη έχοντα τύπον παθητικον είς //«Γ, οίον .πάσ^ω,

κτλ, ούτως αποθετικά καλούνται τά είς μ«£ λήγοντα, ένέργειαν
τά πολ.λά σημαίνοντα καί μή έχοντα τύπον είς ώ, άκροώμαι, άσπά-
<,οιιαιj κτλ. είναι λοιπόν ώς προς τήν χρήσιν οιον ενεργητικά είς μ. α Γ.

§. 2. Εκ της παραθέσεως προς τά μέσα, έκ τής παραθέσεως τρος
άλλων γλωσσών παρόμοια οήαατα, καί έκ πολλών άλλων τεκμηρίων
εικάζεται ότι τά αποθετικά ρήματα ανέκαθεν ήσαν πλήρη καί εντελή
μ.έσα, έχοντα καί τύπον είς ώ έπι μεταβατικής σημασίας, αιδέσα-
σθαι καί αίδέσαι, οσφρησασθαι καί όσφρήσαι, άπο.Ιογήσασθαι καί
άποΛογήσαι, κτλ. Μετέπειτα δέ, άποβαλόντα τόν ένεργητικόν τύ-
πον, έγιναν αποθετικά.

§. 3. Επί τής μεταβολής ταύτης τινά μέν τούτο)ν διέσωσαν μάλ-
λον ή ελαττον προφανή τής αρχαίας μεσότητος ίχνη, κανχώμαι,
προ φα σίί,ομ αι, κτλ* τινά δέ άλλα, διά τής τριβής καί τής φοράς τών
χρόνων, μετέπεσαν κατά μικρόν εις τοσοϋτον διάφορον σημασίαν,
ώστε δύσκολες τά νϋν γνωρίζονται τοιαύτης μεσότητος ίχνη,
χομαι, άχέομαι, κτλ.

§. 4. Καί τά πρώτα δέ καί τά δεύτερα συντάσσονται κατά τά
ανάλογα μέσα καί ένεργητικά ή καί κατά τά ουδέτερα καί παθη-
τικά, είς άπεο κατά τήν σημασίαν άντιστοιχοϋσι. Τά καυχάσθαι,
παρρησιάζεσθαι, σκέπτεσθαι καί τά όμοια αντίστοιχουσιν εις τα
έπαινεϊσθαι, έπιδείκτνσθαι, κα.Ιΰπτεσθαι τό προφασίσασθαι εις
τό προβαΛέσθαι, τό προκαθέζεσθαι εις τό προιστασθαι, τό α.το-
Ôιοπομπεισθαι είς τό άποπέμπεσθαι καί άπωθεΐσθαι τά κζηβα-
σάαι, Ληί'σασθοΛ, κτλ, εις τά πορίσαοθα-ι, προσαγαγέσθαΐ, κτλ.

(ΣΓΝΤ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α.) Ο
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§. 5. Οΰτο) δε καί τά άγωνίζεσθαι, μάχεσθαι, πΛηχτίζεσθαΐ,
κτλ, άντιστοι/οϋσιν εις τά μίγνυσθαι, συμπΛέχεσθαΐ-, κτλ' τά iVrt-
κηρυχεύσασθαι, διακηρνχεύσασθαι, κτλ, εις τά άπογράφεσθαι, όί-
χοδομεΐσθαι, κτλ" ί'σως καί τά ώνοϋμαι καί πρίσμα ι είς τά μισθον-
μαι καί τά όμοια.

§. 6. Αφ' ετέρου μέρους τα χεΐσθαι, καθήσθαι, κτλ, άντιστοι-
χοΰσιν είς τά ουδέτερα μένειν, ηρεμεί ν, κτλ* το πένεσθαί τίνος
είς το άπορεϊν τίνος' τά φθέγγεσθαι, αίγυπτιάζεσθαι (Αρφ. <9.
922), d^-fZcrtfcu, κτλ, ει: τά βοάν, εΛΛηνίζειν, σχιρτάν, κτλ.

§. 7. Τα έπιμεΛεΐσθαι καί χήδεσθαί τίνος άντίς-οιχοΰσιν είς τα
φρρντίζειν τινός' το γΛίχεσθαι τοϋ ζην είς το επιθυμεϊν τοϋ ζην'
το χαταιτιώμαί τίνος (Ξ. Κ. Π. «Γ'·, ά, 24)— κατηγορώ τίνος* το
μέμφεσθαί τινι είς το έπιτιμάν τινι το μιμεΐσθαί τινα είς rb ζ?]-
Λοϋν τινα το δέχεσθαί τίνος η παρά τινός τι είς το Λαμβάνειν
τινός η .τα^ά τινός τι το πννθάνεσθαί τινός τι εις τό μανθάνειν
τίνος ή παρά τινός τι το χαρίζεσθαί τινι τι είς τό διδόναι η
ρέχεσθαί τινι τι (έκ τών ιδίων)" τό έργάζεσθαί τινα χαχά εις τό
ποιεϊν τινα χαχά' τό έπεξέρχεσθαι τω πατρϊ φόνου εις τό τιμάν
τινι θανάτου.

§. 8. Ως δέ τών μέσων, ούτω καί τών άποθετικών απέκλιναν τινα
προς τά παθητικά κατά τε δύναμιν καί σύνταξιν' άπεχθάνεσθαί τι-
νι, βεβιάσθαι, άποκεκρίσθαι, δεχθήναι, έωνήσθαι-, της κεκτημένης
=κατεχομένης (Θουκ. ζ', 70) καί χεχτημένης=ν.α.τεγουστις, τής
δεσποινίς, κτλ. Περί τούτων, περί τών τύπων τών άποθετιχών, ώς
καί τών μέσων, κτλ, ίδε 27 ΖΓ. Β , καί Είσαγ.' ΕΛΛην. Συντάξ.

9. Τοιαύτη ώς εγγιστα ή περι Μέσων και Αποθετικών ρη-
μάτο)ν της ελληνικής γλώσσης παρ' άπασι τοις γραμματικούς καί
λογίοις τής Ευρώπης, καί ταύτην έπροσπάθησα νά τηρήσω ώπ' αρ-
χής έν πάσαις ταΐς έκδόσεσι τοΰ παρόντος πονήματος. Είδε τις επι-
θυμεί πάντη νέαν περί τούτου φιλοσοφίαν, ές Αραβίας είς Αθήνας
μεταφερθεισαν ίνα διασκεδάσγ παλαιάς καί έρριζωμένας προλήψεις,
τόν άληθινόν φωτισμόν μεταδίδόυσαν είς τους Ελληνόπαιδας, προσ-
τρεξάτω είς. τήν ενταύθα υπό του έκ Σαραντεκκλησιών τής Θράκης
Κυρίου Δ. Ματζαράκη κατά τό παρελθόν έτος έκδοΟεΐσαν περί τών
Μέσων καί Επιμένων 'Ρημάτων τής 'ΕΛΛηνιχής ΕΛώσσης Λια-
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tçi€ήν. Εν αύτη θέλει, εύρεί δ προσεκτικός αναγνώστης και την λυ-
σιν περιέργων ζητημάτο>ν, την οποίαν ουδείς μέχρι τοϋδε, ούτε τών
αρχαίων ούτε τών νεωτέρων, ευτύχησε νά μαντεύση (ϊδε τον Προ-
λογον τής παρούσης εκδόσεως). *

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΚΑΤΟΝ ΠΕΜΠΤΟΝ.

Περί Εγκλίσεων.

§. 1. Εκ τών έγχΛίσεων τοϋ ρήματος αιτινες άντιστοιχοϋσιν εις
τ^ς πτώσεις τοϋ ονόματος ή οριστική, υποτακτική, ευκτική και
προστακτική, ώρισμένον πρόσο^πον και αριθμόν, παρεμφαίνουσαι, κα-
λοϋνται παρεμφατικai, άντιθετικώς προς την αόριστον τι, ούτε πρό-
σωπον δηλ. ούτε αριθμόν οίκοθεν παρεμφαίνουσαν άπαρέμφατον, κα-
ταχρηστικώς ονομαζομένην έ'γκΛισιν, ώς και ή ονομαστική κατα-
χρηστικώς ονομάζεται πτώσιςί

Αί Πχρεμφατικαί Εγκλίσεις.

§. 2. Η χρήσις τών παρεμφατικών εγκλίσεων είναι διττή' ά. έν
άπόΛύτω Λόγω' β . έν συνδέσει Λόγου και εξαρτήσει.

Α'. Αι Παρεμφατικαι Έγκ7ασεις έν άπολύτω λόγω.

1. Ή Όριστική 'Έγκλισις έν άπολύτω λόγω.

3. Η οριστική έγκλισις έν άπολύτω λόγω, καθ' έαυτην δηλ.
τιθεμένη και άνευ αμέσου συνδέσε6^ς προς άλλον, παριστά τό υπό
τοϋ ρήματος σημαινόμενον θετικό ν και όντως υπάρχον η υπάρ-
χον, ή ώς τοιοϋτον τουλάχιστον.

4. .Τίθεται λοιπόν εις τόν λόγον' ά. έπι ci.tojijtoi; κατα(ρά-
σεως ή άπορράσεως' εστι ταΰτα.—oùa: εσΓί ταΰτα' β . επί υποθε-
τικής περιστάσεως, ώς θετικής έκΛαμβανομέν?/ς' και δή καΐ άπο-
βαίνομεν {Έ,.Αν. Ε, ζ', 9)=άς ύποθέσωμεν ότι, κτλ' γ', επί ερωτή-
σεων ωσαύτως -θετικών, δι' ών έρωταται περί τοϋ οντος η μή ο ν-
τος, περί του γενομένου ή μή γενομένου, περί τοϋ έσομένου ή μη
έσομένου" κάστ ετι ζών ούτος (Σ. Τ. 1045); ένταϋθα ζητείται
άπόκρισις ναι ή ου.—άρ έ'φυν κακός (Σ. T. S22);—-ποιήσεις η
ου ; ή περί τών διαφόρων παρεπομένων τοϋ υπάρχοντος' τις; ποίος;
πότε; πώς; πότε ίσε ι οίκοι (Ε.);—πώς έχεις (ΙΙλ.) ; 5. επί έρω-?
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τήσεων δια τοΰ μέλλοντος της οριστικής άίτινες έξηγοϋσιν εντονον
κατα©ατικήν προσταγήν' ου* άποκτεΐτε ; ούχ επί τήν οιχίαν βα-
δ.ιεΐσθε ; ού συλλήΦεσθε. (Δ. Μ ειδ. λγ') ·=ιιποκτείνατε, κτλ καί
διά τοΰ où μή' ω μιαρώτατε τι ποιείς; ού μή καταβήσει (Αρφ. Σψ.
397); ί >σαύτ(ος δέ άνευ έρο^τήσεως, ενθα εκφέρεται άπαγόρευσις* ού
μή λαλήσεις (Αοφ. Ν. 505)=μ.ή λαλήσης.—ού μή φλυαρήσεις έ-
χων (Αρφ. Ν. 202)' έ. έπί ευχής περί πραγμάτων παρελθόντων*
εϊθεσοι τότε σννεγενόμην (Ξ. Απ. Β, 46)' έπι απευχής μετά τοϋ
μη* μήποτ ώφελον τήν Σκνρόν Λιπεΐν (Σ. Φ, 969).

2. Ή Υποτακτική έν άπολώτω 7.όγω.

§. 5. Η ύποταχτιχή έν άπολύτω λόγω, καθ' εαυτήν δηλ. τιθε-
μένη, παρίς-α τό υπό τοΰ ρήματος σημαινόμενον ώς βέβαιος μέν ουχ
υπάρχον, άλλα προετοιμαζόμενον, τε"ϊνον εις πραγματοποίησιν και
τρόπον τινα προσδοκώμ.ενον.

§. 6. Τίθεται εις τόν λόγον" ά. έπι τών ανθνποτάχτων λεγομέ-
νων' ιωμεν—·μ·>) φοβώμεθα' τούτο^ν δέ πολλάκις προτάσσονται τά
ί^ί, ft-j'i, J?) άναΛογισώμεθα τά ώμολογημένα ήμΐν
(Πλ. Π ρωτ. 332).—άγε σκοπώμεν.—φέρε σκεψώμεθα (Πλ.). Κατά
τόν αυτόν τρόπον τίθεται καί τό πρώτον ένικόν πρόσωπον, αλλά
σπανίως άνευ τοΰ φέρε, άγε ή τοιούτου τινός' φέρε â?) τάς μαρτυ-
ρίας ήμΐν άναγνώ (Δ.).—φερε δή εΐπω πρός υμάς (Δ.).-φέρε κο-
μίσω (Αρφ. Πλ. 768),—φέρε καταχέω (Αρφ. ΠΛ. 790).

§. 7. Τίθεται' β', καθ έαυτήν ή υποτακτική έγκλισις έπί· ερω-
τήσεων περί τοΰ δέοντος γενέσθαι. Τοΰτο δέ παρίσταται υπό διά-
φορον είδος* I. ώς άδεια ή γνώμη περί τοϋ πρακτέου' εΐπω τι τών
είωθώτων (Αρφ. Β. λ)]—δέζεσθε ημάς ή άπίωμεν (Πλ.).—μή à-
ποκρίνωμαι (Ξ. Απ. Α, β', 36); μετά τοΰ βούλει, ή βούΛεσθε πολλά-
κις* βούΛει θώ;■—βούΛεσθε άφώμεν ; 2. ώς άπορία περί τοϋ δέοντος
γενέσθαι' τίφώ; τί δρω; πώς Λέγωμεν ;—πώς ποιώ με ν (Πλ.) ; ποΐ
φύγω μ εν (Αισχ.) ; 3. ώς άγανάκτησις' σοι γ' εγώ σιωπώ; κτλ.

8. Διά τήν συγγένειαν τών έννοιών, τό δέον γενέσθαι παοίς-α-
ται ώς γενησόμενον, επομένως τίθεται καί μέλλων τής οριστικής
πολλάκις έπί τών τοιούτων έοωτησεων* τί ο ν ν ποιήσομεν ; πότερον
εις τήν πάλιν πάντας τούτους παραδεξόμεθα ?) τους μέν, τους δ'
Όν. (Πλ.) ; Αλλοτε δέ, όταν συμβουλεύηταί τις καθ' εαυτόν η μεν'
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άλλου περί τοΰ ευθέως πρακτέου, τίθεται ένεστώς οριστικής* .τώο
ούν ώ ΛΛχιβιάδη ποιοΰμεν (Πλ.);

§. 9. Τίθεται* -β. ή υποτακτική καθ' εαυτήν επί αορίστου κατά
δεύτερον και τρίτον πρόσοοπον μετά τοΰ μή επί απαγορεύσεως, άντι
προστακτικής* μή εΐπης.—μηδενί &υ it φοράν or ε ιδ ίσης' δ', δια τοΰ
ου μή, επί άπο φατικής· εννοίας' ου μήσε άπολίπω (Πλ. 'ΑΛχ. Α',
132:=ού δέος μήσε άπολίπω.=ούκ «πολείψωσε.—οϋποτ έξ
έμοϋ γε μή πάθη ς τόδε (Σ. '//.λ 1029). Ωσαύτως και δια τοΰ πρώ-
του αορίστου, ώς ον μήποτ ες την Σχνρον έκπλεύσης (Σ Φ. 381);
Αλλα τα τοιαΰτα συγχέονται πολ7,άκις μετά τών δια τοΰ μέλλον-
τος τ ή ς οριστικής έκφερομένων, ώς ύΰρίση και υβρίσει, και, αντι-
στρόφως, άιαζρίιί'ει και διατρίψη. ϊδε κατωτέρω έν τώ πεοί * Απο-
φατικών ΛΙόρίων.

3. Ίΐ Ευκτική έν άπολύτω λόγω.

§. 10. Η ευκτική εν άπολύτω λόγω τίθεται" ά. εις έξηγησιν fy-
X?7c> ήτις δυνατόν να πληρωθη επί τοΰ παρόντος ή επί τοΰ μέλλον-
τος, ή και νά μέίνν) ανεκπλήρωτος* ξ ν νενέγκοι ταΰτα ώς β ου Jô -
μεθα (θ.- , 20).—àJJcï βουληθείης, ώ πολυτίμητε Εύθύδημε
(Πλ. Εύθ. 296;.—έχτεΛοΐτο δή τα χρηστά.—μή ξώην μετ άμου-
σίας (Ε υρ. Ηp. Μ. 676).—μ ή μοι γένοιθ à βούλομ, à.LÎ à συμ-
φέρει (Μ.). Επί ταύτης τής εννοίας προτάσσονται και τα μόρια ει, εί
γάρ, είθε (αί, γάρ, αιθε, παρ όμήρω)' εί γάρ γένοιτο (Ξ.).—

ποτ ε γνοιης ος ει (Σ. Τ. 1068). Ωσαύτως και μετα τοΰ ούτως,
έν ε'ίδει δοκού, τρόπον τινά" ούτως οναισθε των όντων αγαθών ύμΐν
(λ. Κατά *Αφό6ου, Β', S42)=và χαρήτε τά άγαθά σας.

11. Τίθεται* β', ή ευκτική καθ' εαυτήν, μετά τοΰ μορίου αν,
εις ε ν δε ι ξι ν τοΰ δυνατού γενέσθαι γένοιτ άν.—δύ>'αιο άν. Τοΰτο
δε καλείται λόγος δυνητικός, και είναι κυρίως ύποθετικοΰ λόγου ά-
πόδοσις κατά παράλειψαν' τοΰ ηγουμένου μέρους —εί .έξείη, γένοιτ
άν, και=δύναιρ άν, ει βούλοιο.—-άψαιτό τις âv==zl τύχοι, άψαντό
τις' άν' ούτω. βου.Ιοίμην άν, {έροίμίγν άν, κτλ. 0 αυτός δέ λόγος,
είκασίαν και δισταγμον έξηγών, καλεϊτα», εικαστικός και διστακτι-
κός' "σως άν τις έπιτιμήσειε τοΐς είρημένοις (ϊσ.),

§. 12. Τίθεται' γ', ή ευκτική έγκΜσις έπι έρωτησεο)ν'δι ών έρω-
ταται, ούχι τό έσόμενον, ώς δια τής οριστικής, ουχί τό δέον γε-
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νέσθαι, ώς δια τής υποτακτικής, άλλα το Jyrarôr γενέσθαι άρα
έθεΛήσειεν âr Γοργίας ήμΐν διαΛεχθήναι -(Πλ Γοργ. 447); όπερ
προσεγγίζει είς ίκεσίαν. Είναι δε φανερόν οτι τοϋτο ουδέν ετερον η
ό ανωτέρω δυνητικός Λόγος έν ερωτήσει. Τοιοϋτον και το 5Τώς αλ*
όΛοίμαν (Εύρ. Μ. 97); όπερ προσεγγίζει είς εύχήν.

§. 13. Τίθεται' δ', ή ευκτική εγκΛισις καθ' εαυτή ν προς μετριω-
τέραν έξήγησιν τών τής όριστικής επί συμπερασμάτων' ούκοϋν ρη-
τορική δημηγορία άν ειη (Πλ. Γοργ. 502)' ή επί γνωμικών' άνήρ
άριστος ουκ άν ειη δυσγενής (Γν.)' έ. προς μετριωτέραν έξήγησιν
τής προστακτικής' χωροϊς άν εισω (Σ. 'ΗΛ. 149 I). Είναι δέ και
ταϋτα (δ', έ.) διάοορα είδη τοϋ δυνητικοϋ Λόγου. Η εύκτική εγ-
κλισις είναι ίδιαίτερον πλεονέκτημα τής ελληνικής γλώσσης δι' ιδι-
αιτέρου τύπου έξηγούσης καί αλλ,ο τι, μάλιστα δέ καθαράν εύχήν.

Ή Προστακτική έν άπολύτω λόγω.

§. 1 4. 11 προστακτική έγκλισις τίθεται" ά. επί προσταγής* απτε,

παϊ, Λύχνον, κακφερε τό γραμματεΐον (Αρφ. Ν. 18).-δεϋρ εΛθέ

(Αρφ. Ν. 58)" β'. επί άπαγορεύσεως, δ έστιν επί προσταγής τοϋ μή
ποιήσαί τι* καί τά μεν ποίει, τά δε μή ποίει (Πλ. Πρωτ. 325).
Καί συνήθους μεν τίθεται προστακτική, ενεστώτος δντος τοϋ χρόνου,
υποτακτική δέ επί άορίς-ου (άν. 9). Απαντάται δέ, άλλά σπανιώ-
τερον, καί αόριστος προστακτικής* καί συ μή πρότερον εμδαΛε τοις
ποΛεμίοις (Ξ. Κ, Π. Ζ , ά, 17). Ως επί δευτέρου, ούτοο τίθεται προσ-
τακτική καί επί τοϋ τρίτου προσώπου' εύγε μέντοι έπι στ ci σθ ω σα ν
(Ξ. Αν. Α, δ, 8).—ιερά μηδέ είς έν ίδίαις οΐκίαις έκτήσθω (Πλ·
Ν. ί, 907).

§·. 15. Τίθεται' γ . ή προστακτική έπι συμβουλής* τους μεν -9-εονς
<ροβοΰ, τους δε γονείς τίμα, τους δέ φίΛους αισχύνου, τοις de νό-
μοις πείθου (ίσ. Λημόν. δ'). Ωσαύτως καί περί τοϋ μή πρακτέου*
ρ) κατόκνει μακράν όδόν πορεύεσθαι προς τους διδάσκειν τι χρη~
σιμον έπαγγεΛΛομένους (Ϊσ. ενθ. άν.)- δ', έπι προτροπής' &άρρει,
ε'Λπαε —άσσον ιτε (ίλ. Α, 335).—ή παίδες ' ΕΛΛήνων ιτε, έΛευ-
θεροϋτε πατρίδα, έΛευθεροϋτε δε παιδας, γυναίκας Secov τε πα-
τρώων εδη, θήχας τε προγόνων (Αίσχύλ. Πέρσ. 402). Τοιαύτα και
τά άναπαύου, φάγε, πίε, εϋφραίνου (Αουκιαν.)* έ. επί ευχής και
κατάρας' χαίρε, ευτυχεί, έρρωσο.—ερρ είς κόρακας (Αρφ . ΠΛ.
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604)· ς·'. επι ικεσίας* ταϋτα χάρισαί μοι (Ξ. Κ. Π. Α', δ', 9).—
jiqrir άειδε, .S-εά (ΐλ. Α, 1).

. §. 16. Εκ τών ανωτέρω γίνεται δήλον ότι συνέβη και είς τά ο-
νόματα τών εγκλίσεων ό τι και είς τα τών πτώσεων' ώνόμασαν δηλ.
οί γραμματικοί άμφοτέρας εκ τίνος σημασίας ήν'περ ένόμισαν μό-
νην, η, τουλάχιστον, κυριωτεραν, έν ώ παοα ταύτην εχουσι καί άλ-
λ%ας. Ούτε ή γενική, π. χ. μόνον γένος έςηγεΐ, ούτε ή δοτική μόνον
δόσιν, αλλά καί, τό εναντίον, άοαίρεσιν" τοΐσιν άψε Μετ ο νόστιμον
\uap (όδ. Α, 9. ίδε Είσαγ. Έλλην. Συντάξ. σ. 199. § 47). Τό
αύτό συνέβη καί ε·ς τα ονόματα 'Οριστική, Προστακτική, κτλ. *

-Ο-Ο-Ο-Ο Ο Ο Ο-Ο- 0-0-C-0-

ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ ΔΕΚΑΤΟΝ ΕΚΤΟΝ.

Αί Παρεμ,φατικαί 'Εγκλίσεις έν συνδέσει λόγου
καί εξαρτήσει.

§. 1. Εν συνδέσει λόγου αί παρεμφατικαί εγκλίσεις φυλάττου-
σιν ώς εγγιστα τήν αύτήν χοήσιν ην καί καθ' εαυτάς τιθέμεναι. Αί
δέ διάφοροι αύτών ποικιλίαι προκύπτουσι καί έκ τής φύσεως αύτών
καί έκ τής ούσεως τών δι' αύτών έκωερομ.ένων λόγοον.

ν ί ι Γ ι 1

Ή Όριστική Έγκλισις έν συνδέσει λόγου καί εξαρτήσει.

2 Η οριστική έγκΛισις τίθεται έν συνδέσει λόγου, εις τά
έξαρτώμ.ενα κώλα' ά. έπι τών γνωστικών, εικαστικών, λεκτικών,
εκθετικών, άγγελτ ικών καί τών τοιούτων λόγων, έν οί ς τό δεύτερον
κώλον εκφέρεται διά τοϋ ότι καί ώς' εκείνο χρή γνώναι ότι ουδέν
έστι κερδαλεώτερον τοϋ νικχιν (Ξ. Κ. Π. α',^',26).—γκώσει κακοϋ
θυμοϋ τελεντήν ώς κακή προσγίνεται (Σ. Κ. 1197)..—λέγουσιν
ότι έπι τοϋτο έρχονται (Η ), κτλ.

§. 3. Γενικώτερον μέν ισχύει τοϋτο, όταν έν τώ κώλω τής κυ-
ρίας προτάσεως ύπάρχη ένεστώς ή μέλλων, παρωχημένου δέ ήγουτ
μ.ένου ή καί ίστορικοϋ ενεστώτος, τίθεται ευκτική' επεί ταϋτα έκη-
ρνχθη, έγνωσαν οί στρατιώται ότι κενός ό φοδος είη (Ξ. Αν. Β ,
β',. 26).—ot 'Ινδοί έ'λεξαν ότι χΐέμψειε σφάς ό Ινδών βασιλεύς
(Ξ. Κ. Π. Β', δ', 7). Αλλά πολλάκις, παραμελουμένης τής τοιαύτης

έξαρτήσεως ώ; πρός τήν σύνταζιν, τίθεται· όριστική καί .Ta^fôjTjp

#
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μένου ήγουμέγου, ώς ει προηγέϊτο έ?εσνάκ· :<~< μέλλων' ?/δειν δτ\
έχί-εύδον.—ήχε δ' άγγέλλων τις. ώ ς 'Ελάτεια-κατείληπται (Δ. Περί.
Στεφ.' νγ').—ήδει "Αφοβος ότι έξελεγχθήσεται (Δ.), κτλ. ϊδε κα-
τωτέρω εν τω jr^î Ευκτικής.

§. 4. Τίθεται* β', ή όριστιΧΊ} έν συνδέσει λόγου, εις τά εξαρτώ-
μενα κώλα, έπι ύποθέσέως, όταν το επόμενον παρίσταται ώς αναν-
τίρρητος συνέπεια του ήγουμ.ένου" είσιν, εστι και εργα 3~εών.
—^r «9-foy i'/ôc '//>· 'Ασκληπιός, ουκ ήν αισχροκερδής, εί δέ
αισχροκερδής, ουκ ή ν ΰεοΰ (Πλ. Πολ. Γ, 408). Ωσαύτως και έπί
τοϋ ηγουμένου μέρους τοϋ υποθετικού λόγου τίθεται οριστική, οταν

ουδεμία αμφιβολία παρεμ.φαίνηται" «ον.-<?t τοϋτο πε-

ποίηκα.—εί γενήσεται.—εί τι έσζαι, κτλ.

§. 5. Τίθεται" γ', ή οριστική εγχλισις έν συνδέσει λόγου εις τά
εξαρτώμενα κώλα, έπί αναφοράς, οταν ο αναφορικός λόγος άναφέ-
ρηται ε:ς ώρισμένον πρόσωπον η πράγμα, εις χαρακτήρα ώρισμέ-
νων ιδιοτήτων* Zfyc oc έφορά πάντα καί κρατύνει (Σ. Ηλ. 125).
•—?'/ χρηστός άνήρ πολίτης έστιν άπα σιν, όςτις γ' εστί τοιούτος
(Λον,Είρ. 909).

§. 6. Τίθεται' δ', ή οριστική εγχλισις έν συνδέσει λόγου εις τά
εξαρτώμενα κώλα, έπί χρόνου, όταν ό λόγος άναφέρηται εις ώρι-
σμένου χρόνου σημεΐον" rJrs ήνίκα ήμΐν όψολόγονν (Πλ. Συμπ.
19S).—ότε 3-εοί μέν ήσαν, Βνητά δέ γένη ουκ ?)ν (πλ. Ι7ρωτ.
320).—νυν ότ έν πόνω ζ αντ ω βεΰηκώς τυγχάνεις κακών έμοί

(Σ. Κ. 1358)' έ. έπί αιτίας' ποιητέα ταϋζα, έπεί ύμΐν δοχεΐ.-ίδεΐν

έπεθνμ ει, ότι ήχο ν ε καλόν χάγαθύν αύτον είναι (Ξ. Κ. Π. Â, γ', 1).

Τίθεται' ς-, ή οριστική έν συνδέσει λόγου έπί θετικών έρω-
τήσεων, έπί τών .αυτών δηλ. περιστάσεων καθ' άς καί έν άπολύτω
λόγω" πόθεν ήκεις ; έ ρωτώ σε πόθεν ηχείς.—τ ί εστι τοϋτο; λέξον

μοι τί έστι τοΰτο.—-μή μ àvépy τις είμι (Σ. Κ. 209).-δρα τι

ποιείς, ώ παΐ (Σ.) —δςτις ποθ' υμών Λάϊον κάτοιδεν ανδρός εχ
τίνος διώΛετο, τούτον κελεύω κτλ' (Σ. Τ. 225).

■ λ Ή'Υποτακτική καί Ευκτική έν συνδέσει λόχου -
καί εξαρτήσει.

§. 8. If ύποταχτιχή καί ή εύκτική, όμοιάζουσαι καθ' δ τι άμφό-
τεραι δεν παριστώσιν ώς θετικώς υπάρχον τό υπό τοϋ ρήματος ση-

Φ
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μαινόμενον, καθάπερ ή οριστική, διαφέρουσα απ' αλλήλων καθ' δ τι
ή ^ϊν.νποτακτική παριστα αύτο ώς έκ τής πείρας προσδοκώμενον,
ή δέ ευκτική ώς έν τω λογι.σμω υπάρχον.

§. 9. Δμφότεραι αύται αί εγκλίσεις τίθενται έν συνδέσει λόγου'
1 f.-xt υποθέσεως' 2. αναφοράς' 3. επί χρόνου' 4 επί τέΛονς' ■
5. ερωτήσεων. 11 δε ευκτική ιδιαιτέρως προσέτι και επί τών έχ·.
θετικών καί διηγηματιχών λόγων, όπερ ε/ει κοινον μετά τ?,ς opt-
σζικής (§. 3).

1. Ή 'Υποτακτική και ή Ευκτική έν συνδέσει λόγου,
έπι υποθέσεως.

10. Η υποτακτική τίθεται επί τών υποθετικών λόγων μετά
τών ΙΛΟ ρ ίο) ν, i«r, avy ή)·, έν τω ήγουμένω κώλω, όταν ή ύπόθεσις,
παρίσταται ώς δυνατή καί. προσδοκωμένη, επί τοΰ παρόντος ή μέλ-
λοντος. Καί τότε έν τ ή αποδόσει τίθεται οριστική μεν, εάν παρί-
σταται ώς θετική, ευκτική δέ μετά τοΰ άν, όταν παρίσταται ώς αμ-
φίβολος ή συνέπεια' άπας Λόγος, ar άπή τά πράγματα, μάζα ιόν τι
φαίνει at χαί κενόν (Δ.).—εάν γιγνώσκη ών δει, άΛηθής αν ειη
προστάτης (Ξ. 'Απ. Γ', δ', 6). — ουκ αποδέχομαι σου, εάν τ ο ι-
αϋζα φΛυαρής (Πλ,. ΠοΛ. Η, 33). Η διαφορά τοΰ ει γράψει καί
εάν γ ράχη] πολλάκις γίνεται άνεπαίσθτ,τος' εάν φή. — ει J αν φή-
σει (Δ.).

§. 11. Η ευκτική δέ τίθεται έν τώ ήγουμένω κώλω τοΰ ύποθε-
τικοΰ λόγου μετά τοΰ άνευ τοΰ àV, ό'ταν ή υπόθεσις ήναι προ-
βλν,ματώδτ,ς καί έν τώ λογισμώ, μή προσδοκο^μένη έκ τής πείρας'
ει τοϋτο εϊη, όπερ ίσα- δύναται τώ τεθέντος ότι ήθ.εΛεν' είναι
τοϋτο' έν δε τή άποδόσει τίθεται ευκτική μετά. τοΰ άν, εί άπαν-
τες μιμησαίμεθα τήν Λακεδαιμονίων άργίαν και πΛεονεξίαν, ευ-
θύς αν άποΛοίμεθα (ίσ. Βούσιρ. ή). Αλλά ή άπόδοσις ποικίλλει πο-
λύ ε ιδώ ς.

Ή Υποτακτική και ή Ευκτική έν συνδέσει λόγου,
έπι άν αφ ο ρ ας.

§. 12. Η υποτακτική τίθεται επί αναφοράς μετά τών πτωτικών
τε και μοριακών αναφορικών, εχόντων τόν σύνδεσμον άν, 8ς άν, δς-

τις άν, οίος άν, όσος civ, όχ; civ, όπου άν, κτλ, όταν ο λογος, εν;-
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στώτος η μέλλοντος έν τη κυρία προτάσει οντος, άναφέρηται εις
μίαν μόνην αόριστον περίστασιν έκ τών πολλών δυνατών του παρόν-
τος ή μέλλοντος' συμμαχεΐν τούτοις έθέλουσιν άπαντες, ους âr
όρώσι παρασκευασμένους χαί πράττειν έθέλοντας à χρή (Λ. Φ. Α ,
γ',).—άττ άν σοι λογιζομένω φαίνηται βέλτιστα, ταϋτα τοΐς ε ρ -
^γοις επιτελεί (ίσ προς Νιχ. 10)' ου τ ω καί δ σο ι άν, δσω αν, καθ
όσον άν δύνωμαι, όπτ( αν ήγήταε, κτλ. Η αοριστία έπιδεικνύεται
έναργέστερον διά του δς άν, κτλ., η διά του άπλοΰ 6ς._ Πολλάκις
δε ή διαφορά καταντά πολλά μικρά* ών λέγη, ών civ ειπη (Α.).

13. Η ενχτιχή τίθεται έν συνδέσει λόγου έπί αναφοράς, παρω-
χημένου χρόνου έν τ'(ΐ κυρία προτάσει οντος, μ.ετά τών άνωτέρω α-
ναφορικών, άνευ του άν προσέτι δε καί μ.ετά τοϋ ar, όταν ό λόγος
άναφέρηται εις πρόσο)πκ η πράγμ,ατα πολλνάκις έττί τοϋ παρελθόντος
έπαναληφθέντα, οσάκις ή περίστασις εφερεν Ούτω λοιπόν τό όσους
έϊάεν = οσ ους είδεν άπας.—όσους ιό οι =όσους κατά διαφόρους
καιρούς είδεν—όσους άν ιδ?/=οσους ιδη εις τό έξης' χαί ους μεν
ΐάοι εύτάκτως καί σιωπή ίόντας έπήνει, ει δέ τινας θοργβομέ—
roue αΐσθοιτο, κατασβεννύναι τήν ταραχή ν επειράτο (Ξ. Κ. Π.
Ε, γ', 55).—ôV έλοιεν τών ταύρων έ'σφαττον (Πλ. Κριτία, 119).
—καί οί μέν όνοι, έπεί τις διώκοι, προσδ ραμόντες αν είστήκε-
σαν, καί πάλιν, έπεί πλησιάζοιεν οί ίπποι, ταύτά ε ποίο ν ν (Ξ Αν.
Α', έ, 2 \ -

3. Ή Υποτακτική καί ή Ευκτική έν συνδέσει λόγου,,
έπί χρόνου.

§· 14. Περί τών χρονικών λόγων ισχύουσι τα περί τών όιναφςν
ρικών. Τίθεται Υποτακτική έν τω χρονικώ λόγω μετά τών χρονι-
κών μορίων, ότε, οπότε, έπεί, κτλ, προσλαμβανόντων τόν ar, καί
γινομένων όταν, οπόταν, έπάν, έως· άν, ό'ταν, άρκ,τικοϋ χρόνου ον-
τος εν τη κυρία προτάσει, ο λόγος άναφέρηται είς τό παρόν η μέλ-
λον' άπαντα δυσχέρεια, τήν αύτοϋ φύσιν όταν Λιπών τις άρά τά
μή προσηκότα (Σ. Φ. 471).—τοϋτο καί νΰν ποιοϋσιν οί βάρβαροι -
βασιλείς, οπόταν (ή όπου άν) στρατοπεδεύωνται (Ε. Κ. Π Γ', γ',
26)· έως αν σώζηται τό σκάφος, τότε χρή καί ναύττγν χαί κυ-
βερνητών καί πάντ άνδρα εξής προθύμους είναι, χαί, όπως μήΰ· έ-

. φ
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χών μήτ άκων μηδεις άνατρέψη, τοϋτο σκόπεΐσθαι έπειδάν δέ
V θάλαττα ύπέρσχ$, μάταιος ή σπονδή (Δ. φ. γ', ιδ').

§ 15. Τίθ εται δε ευκτική, παρωχημένου χρόνου Ηγουμένου, μετά
τών αυτών χρονικών μορίων, άνευ τοΰ άν, δταν ο λόγος άναφέρη-
ται εις πραξιν πολλάκις "έπι τοΰ παρελθόντος έπαναληφθεΐσαν, έσά-
κις ή περίστασις εφερεν, και οχι εις ώρισμένον ση μείον χρόνου" 0τε
άφίκετο=ότε έφθασεν.—όπότε ά<ρίκοιτο=οτε και ότε, κατά δια-
φόρους καιρούς, ητοι οσάκις εφθασεν.— δταν άφίκ?ιται='ότν.ν φθάση'
όπδτ εν πρόισσοι πόλις, έχαιρε, λυπρώς δ* έφερε)', ει τι δνστν-
χβΐ (Εύρ. Ίκ. 897).

4. Ή 'Υποτακτική καΐ ή Ευκτική έν συνδέσει λόγου,

επί τέλους.

§ 16. Η υποτακτική τίθεται επί τών τελικών Λόγων, μετά τών
μορί&>ν ΐνα, ώς (και όφρα παοά ποιηταΤς), όπως, ϊνα μή, coç jwrç, ο-
.tc^C μή, ενίοτε δέ και μετά μόνου του ένεστώτος η μέΛΛοντος
χρόνου έν τη κυρία ποοτάσει οντος" βάσιλενς αίρεΐται, ούχ* ϊνα
έαντοϋ καλώς έπιμελήται, αλλ' tVa και οί ελόμενοι δι αυτόν εύ
πράττωσιν (ξ. '^rr. γ', β, 3).—-'fàr rie σοι κάμνη τών οίκετών,
παρακαλείς ιατρούς, όπως μή άποθάνη (Ξ. '^.τ. β', ί, 2).— chrç-
γησόμεθα ώς μάλλον δήλον γέννται (Ξ. Κ. π. α', β', 6). Εις τό
ως και όπως προστίθεται ενίοτε και ό αν, ούτε όμως εις το fr'a
ούτε εις το μόνον μή:

§. 17. Η εύκτική τίθεται μετά τών αυτών μορίων, παρωχημένου
χρόνου έν τη κυρία προτάσει οντος' Μένων έπεθύμει άρχειν, ο-
5twç πλείω λαμΰάνοι, έπεθύμει δέ τιμάσθαι, ϊνα πλείω κερδαίνοι
φίλος τ έ.6ούλετο είναι τοΐς μέγιστα δυναμένοις, ϊνα άδικων μή
διδοίη δίκη ν (Ξ. * Αν. β', γ', 21). — όπως ασφαλώς θηρώη, ιππέας
τ ε προσέλαβε ποΛΛονς και πεΛταστάς (Ξ. Κ. Π. Α , δ , 16).

§. 18. Πολλάκις δέ, και παρωχημένον χρόνου ηγουμένου, επε·-
ται υποτακτική, ήτοι διότι, καί περ παυσάσης τής πράξεως, ό σκοΓ
πδς όμως, δι' ο ν ή πράξις εγινεν, είναι εισέτι εκτελέσιμος, ή απλώς
παραμελουμένης τής τοιαύτης συνδέσεως καί μεταφερομένου τοΰ λο-
γού εκ τοΰ παρελθόντος, δ'περ εκφέρεται δια τής ευκτικής, εις το
δια τής υποτακτικής έκφερόμενον ένεστώς καί μέλλον' ούτω κατα το
πρώτον' παρήλθομεν, όπως μή ραδίως περι μεγάλων πραγμάτων
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χείρον βονλεύσησθε (β. α', 73)" κατά το δεύτερον' επίτηδες es
ούχ ήγειρον, ίνα ώς ήδιστα διάγης (Πλ. Κρίτ. 43).—Αβροχόμας
τ ci π J οία χατέχαυσεν, Ϊνα μή Κύρος δ ια6 ή (Ξ. Ar. A, δ', 128).
Èvio.TÇ δέ τίθενται άμφότεραι εις τον λόγον' rave Κορίνθιοι έ-
πΛ-ήρουν, όπως ναυμαχίας τε άποπειράσωνι χαί τ de όλχάδας αυ-
τών ήσον οί Αθηναίοι κωΛύοιεν (θ. Ζ, 19)' ές ου φαίνεται ότι εν
τούτοις ή μέν-ύτιοταχτιχή τίθεται, οταν το τέλος θεωοήται ώς μάλ-
λον είς το βέβαιον προσεγγίζον, ή δέ ευκτική οταν έννοήται ώς άυ.~
οίβολον. ϊδε πεοί τούτων Σ. Π. Β , και Είσαγωγήν Ελληνικης
Συντάξεως.

§. 19. Προς τους τελικούς Λόγους συγγενεύουσιν οί τροπικοί,
οταν δηλ. τό o.tojc σημαίνη τό r/ri τρόπω, οποία ή τον η άττ αρ-
χής αύτοϋ σημασία' και τότε ολόκληρος ό δι αύτοϋ εκ,φερόμένος
λόγος επέχει τόπον αντικειμένου' Σεύθης κελεύει .Ξενοφώντα συμ—

προθυμεΐσθαι όπως διαθμ τό στράτευμα (Ξ. Αν. Ζ , ά, 5).-éVrf—

μελεΐτο Κύρος όπως μήποτε άνίδρωτοι οί στρατιώται έπί τό άρι-
στον χαί το δεΐπνον είσίοιεν (Ξ. Κ. Π. β', ά, 29).

§. 20. Γίνεται δέ τοϋτο μάλιστα μετά τών ρημ,άτων άτινα τά-
σιν και σπουδήν πρός τι σημ.αίνουσιν, βουλεύεσθαι, έπιμελεισθαι
σπουδάξειν, παρασκευάζειν, πράττει ν, μηχανάσθαι, κτλ. Εν τού-
τοις τίθεται ό μέλλων τής οριστικής συνηθέστερον" βουλεύεται
(ΐνΰρος) όπως μήποτε 'έτι έσται έπί τώ άδελφώ, αλλ', ήν δύνηται,
βασιλεύσει άντ εκείνου (Ξ Α ν. α\ ά, 4).—ού μικράν πρόνοιαν
ε'χειν δει, όπως κύριος έ'σται ό νόμος καί μήτε συγχυθήσεται μήτ*
αύ μεταποιηθήσεται (Δ. Α ριστοκρ. 640). Μετά τόν μέλλοντα έρ-
χεται είς χρήσιν ό δεύτερος αόριστος, και μετ' αυτόν ο πρώτος
άόριστος, ενεργητικός τε καί μέσος, τής υποτακτικής. ~

§. 21. Καί τ ά φόβου σημαντικά ρήμ,ατα τήν αυτήν σύνταξιν
δέχονται* δέδοικα μή έπιλαθώμεθα τής οϊκαδε όδοΰ (Ξ. Αν. Γ', β',
26).—εδεισαν- οί Ελληνες μή οί ΙΤέρσαι προσαγάγοιεν πρός τό
χέρας. (Ξ. Àv. Α , ί, 6"). Αλλά ώς λέγεται 'Αριστευς συνεβούλένε
τοις ά.ΙΛοις έχπλεϋσαι, όπως έπί πλέον ό σίτος άντίσχη, (θ. Â,
15),· κτλ. (§. 18), ούτω καί οί ''Αθηναίοι τούς ζυμμάχονς έδεδίε-
σαν σφών μή άποστώσιν (θ. Ε, 14). Είς γενόμενου δέ άναφερομ.έ-'
νου τοϋ φόβου, τίθεται οριστική' φοβούμεθα μή αμφοτέρων άιια

m
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ήμ αρτήκαμεν (θ. Γ', 53). Περί τών εν τούτοις παραλείψεων ϊδε

ς. π. β'. * 1 \ \

5. Ή Υποτακτική καί ή Ευκτική έν σύνδεσε: λόγου,
έπί ερωτήσεων.

Ο Ο tV ' > ' Λ ι \ ' ·*' ~ / * ■>*

- -. il υποτακτική τιοεται επι εριοτησειον εν ταΐς αυταΤς πε-
ριστάσεσιν έν αί; καί εν .άπολύτω λόγω* ώςτίεϊπω; πώς ειπώ ;
πώς άποδρώ; κτλ. (σ. 84. §. 7), ούτω καί r/ βοά J ει ϊνα ειπώ; Ε-
πειδή δέ μόνον οί άπορούντες - έρωτώσι, δια τούτο καί οί άπορημ.α-
τικοί, οί διαβούλευτικοί καί οί τοιούτοι λόγοι, καίπερ άνευ τοΰ ερω-
τηματικού τύπου, είς τήν αυτήν κατηγορίαν άνάγονται καί τήν αυ-
τήν δέχονται σύνταζιν* απορώ τήν τ ιιδελφήν δπως εκδώ καί
τάλλα οπόθεν διοικώ (λ. κατά 'Ονή τ. Α, ιζ). — ονχ ε χω όπως σοι

ειπω α νοώ (Πλ.).-βουλεύομαι πώς σε άποάρώ (Ξ).—οί κάπηλοι

ςρροντίζουσιν ο τι έ.Ιάττονος πριάμενοι πλείονος ιιποδώνται (Ξ. Απ.
Ρ, ζ , 6).—ούδέν^Σϊωκράτει διοίσει, εάν μόνον εχη δτω διαλέγηται
(Πλ. Συμπ. 194)=μετά τίνος- νά διαλέγηται. Ενίοτε τίθεται καί
με.12ων της οριστικής, παριστών τό πραγμα ώς γενησόμενον' ονχ
έχετε ότι ποιήσετε (Α.), ώς καί έν άπολύτω λόγω.

§. 23. Και ή ευκτική ομοίως τίθεται έπί ερωτήσεων έν τα"ΐς αύ-
τάΐς περιστάσεσιν, ώς έν άπολύτω λόγω, παρωχημένου χρόνου ήγου-
μ.ένου* οί 'Επιδάμνιοι τόν εν Αελφοΐς Βεόν έπηρώτων εί παρα-
δοΐεν Κορινθίοις τήν πόλιν (Θουκ. Α, 25). Τοϋτο, ένεστώ.τος ήγου-
μ.ένου, ήθελεν είναι καθ' υποτακτική ν' ί ρωτώ μεν εί παρμδώμεν ή,
κατά μέ22οντα τής οριστικής, παραδώσομεν.—-Αλκιβιάδης ήπόρει
ο τι χρήσαιτο τοΐς παροϋσι πράγμασιν (ίσ.), κτλ.

Ή Ευκτική έπί τών εκθετικών καί οιηγηματικών λόγων..

24. Ανωτέρου παοετηρήσαμεν ότι οί διά του ότι'καί ως μ.ετά
τών Λεκτικών, διηγηματικών καί έν γένει εκθετικών ρημάτων έξη-
γούμ.ενοι λόγοι, èreoTiSroç μεν ηγουμένου καί μέλλοντος, εκφέρον-
ται καθ' όριστικήν' λέγονσιν δτιτέθνηκε' παρωχημένου δέ ηγου-
μένου, κατ εύκτικήν' έΛεγον ότι εΐη. Ιίαρέτηρήσάμέν προσέτι ότι
ενίοτε, καί πα^φ row ήγουμένου, έκφέροντα». ώσαύτοίς καθ ό-
ριατικήν' ήκε δ' αγγέλων τις ώς * Ελάτεια κατείληπται (Δ." περί
Σ τ εφ. 284'. ϊδε άν, 3). Ενίοτε δέ τίθενται κάί'άμφότεράι αί έγ-
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κλίσεις αύται έν τω αύτώ λόγο/ έ'Λεγον ότι Κύρος μεν τέθνηκεν,
Αριαΐος. δε πεφευγώς εϊή (Ξ. Αν. Β , ά, 3).

§. 25. Επειδή ή ευκτική έν συνδέσει λόγου αναφέρεται συνήθως
είς τό παρελθόν, επεται ότι ή της οριστικής χρήσις εν τούτοις είναι
ώς έξαίρεσις. Εχει δέ ή έξαίρεσις αύτη τόν αυτόν λόγον βν εχει ή
χρήσις τής υποτακτικής, παρωχημένος ηγουμένου, επί τών τεΛι-
κών Λόγων, επί τών φόβου σημαντικών, επί ερωτήσεων? κτλ. Πα-
ραμελείται δηλ. ή σχέσις τής συνδέσεως, καί ο λόγος θεωρείται οχι
ώς εξαρτώμενος, αλλ' ώς αύθυπόστατος.

§. 25. Κατ' αυτόν τον τρόπον λέγεται τΐ\ νστεραία ήκεν άγγε-
Λος Λέγων ότι ΛεΛοιπώς ειη Συέννεσις τά άκρα (Ξ. Âv. α', β', 21),
καί ήΛθον άγγεΛοι ότι (οί Επιδάμνιοι) ποΛιορκοϋνται (Θ. Α 9 >26).
—άνέκραγον οί παρόντες ότι ζ ή ô άνήρ (Ξ. Âv. Ε, ή, 10), και τού-
τον μεν άνέκραγον πάντες ώς όΛίγας παίσειεν' (αυτόθι, 12).-Κύ-
ρος εΛεγεν ότι ή οδός έ'σοιτο προς βασιΛέα μέγαν είς ΒαδυΛώνα
(Ξ. Αν. Α, δ', 11)" καί εγνω ό Αρχίδαμος ότι οί Αθηναίοι ουδέν
πω ένδώσουσιν (Θουκ. Β , 12).

* §. 27.· Μεταφερόμενος 6 λόγος έκ τής ευκτικής είς τήν όριστι-
κήν καί ζωηρότερος γίνεται καί ώς βεβαιότερος εκφέρεται' τό Συέν-
νεσις ΛεΛοιπώς ειη είναι αγγελία τοϋ αγγέλου, διά τοϋ Ξενοφώντος
διαβιβαζομένη, τό ότι ποΛιορκοΰνται είναι οί λόγοι τών αγγέλων"
τό ότι ζή ό άνήρ είναι ή αυτή φωνή τών άνακραγόντων, ο'ίτινες πα-
ρίστανται ώς αυτοπροσώπως λέγοντες Cf} ό άνήρ' καί ώς ει μή υ-
πήρχε τό ότι εγώ είπον ότι άΛηθή Λέγεις (Πλ. Χαρμ. 106). ~

* §. 28. Κατά τόν αυτόν τρό.πον λέγεται οί Αθηναίοι τους Συμ-
μάχους έδεδίεσαν σφών μή άποστώσιν (&. Ε, 14)=οί Αθηναίοι έ-
δεδίεσαν περί τών συμμάχοιν μή άποστώσιν=έδεδίεσαν μή άποστώ-
σιν οι σύμμαχοι' ενθα οί Αθηναίοι χωριζόμενοι έκ τής ιστορικής διη-
γήσεως, παρίστανται είς τό μέσον, ώς φοβούμενοι μή άποστώσιν οί
σύμμαχοι. ίΐσαύτο^ς είς τό ήπόρουν τί ποτ ε Λέγει ό ^εός (Πλ.) πα-
ρίσταται δ Σωκράτης περιερχόμενος καί άπορών τί Λέγει ό $·εός, κτλ*
ομοίως είς τό οί ΠΛαταιής έβουΛεύοντο είτε κατακαύσωσι (κατα-
καύσουσι παρ' άλλοις) ιούς Θηβαίους (Θ. Β', 4), οί Πλαταιής πα-
ρίστανται βουλευόμενοι* είς τό ήρόμην "Αφοβον ει τίνες παρήσαν (Δ.)
παρίσταται ο Δημοσθένης ερωτών "τόν Αφοβον παρήσάν ζινες ; *
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* §. 29. Οί δε χρόνο*, έν τούτοις ρυθμίζονται κατά το υποτιθέ- -
μενον χοονικόν σημεΊον της υπάρξεως τών έν τοις .έξαρτωμένοις κώ-
λοι ς έκφερομένων. Εις τό tjâecr ότι έψεύδου αναφέρονται αμφότερα
οριστικώς εις τό παρελθόν και σύγχρονα* εις τό έτόΛμα (Ανδροτίο^ν)
Λέγειν ώς ύπέρ υμών και δι υμάς εχθρούς εφ εαυτόν ίίΛκυσε, xai
νυν έν τοΐς έσχάτοις έστι κινδύνοις (Α. κατά Ανδροτ. ιζ ), τό μεν
εΐΛχυσεν αναφέρεται εις τό παρελθόν,, τό δέ εστίν εις τό ένεστώς. Ώσ-
σαύτως εις το Σιμμίου Λέγοντος δ τι ήπόρει, πάνυ έθαύμαζον ει τ ι
έ'ζει τις χρήσασδαι τω Λόγω αύτοϋ κτλ. (ΐΐλ. Φαίδ. 95), ό λόγος
εκ τοϋ παρελθόντος μεταφέρεται εις τό μετέπειτα μέλλον.

* 30. Και ο δυνητιχος Λόγος τίθεται πολλάκις έν συνδέσει ά-
παραλλάκτως μεταφερόμενος έκ τοϋ απολύτου λόγου' άπεχρίνατο
ΚΛειινωρ ότι πρόσθεν άν αποθάνοιεν η τά δπΛα παραδοΐεν (Ξ. Àv.
Β , ά, 8), όπερ εν άπολύτω λόγω, οχι έκ της διηγήσεως τοϋ Ξενο-
φώντος, άλλα κατ' ευθείαν έκ προσώπου τών δια του Κλεάνορος
άποκρινομένων, ήθελεν είναι πρόσθεν civ άποθάνοιμεν ή τά δπΛα
Λαραδοΐμεν' ούτω και έπι άναφοράς' χρή, τους μέγα φρονοϋντας
μ ή τοΐς -τοιούτοις έπιχειρεΐν, ά xai τών τυχόντων άν τις κατα-
πράξειεν (ΐσ. ΦιΛ. έ)' έπι όμοιώσεως' Μανία τον Μειδιούν ήσπά-
ζετο, ώσπερ άν γυνή γαμΰρόν άσπάζοιτο (Ξ. ΕΛΛην. Γ , ά, 14).
Αλλά ή έξακρίβωσις τών τοιούτοι έκβαίνει τών ορίων τοϋ, πονήμα-
τος τοϋδε. ϊδε έν τούτοις Σ. II. Β , ώς καί περί Προστακτικής έν
συνδέσει Λόγου. *

•ο-οο «ί ο-αο-οο-ο ΟΌ

11 * ΚΕΦΑΑΛΙΟΝ ΑΕΚΑΤΟΝ EBAOMON.

Περι Απαρεμφάτου και Απρόσωπων 'Ρημάτων.

Περί Απαρεμφάτου.

§. I. Καί ή απαρέμφατος -£τοι τό άπαρέμφατον δυνατόν να θεω-
ρηθη ώς καθ' εαυτό τιθέμενον εις τον λόγον, καί ώς έν συνδέσει καί
έξαρτώμενον, οίον τό αίδεΐσθαι έν τούτοις ούκ εν εστίν, καί δέομαι
συγγνώμην ε'χειν, κτλ. Αλλά καί ώς εύκολώτερον καί ώς συμφωνο-
τερον πρός τά έν τη Β . Π. θέλομεν θεωρήσει τό άπαρέμφατον' ά.
ώς έγχΛισιν ρήματος' β, ώς όνομα. ,. :-■·'

I
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À7 Το Άπαρέμφατον ώς Έγ'κ/ασις 'Ρήματος.

§. 2. Ω; έγκλισις ρήματος το άπαρέμφατον συντάσσεται μετά τί-
νων ιδιαίτερο) ν κλάσεων ρημάτων, δέχεται ύποκείμενον όπερ προσ-
διορίζει τήν αόριστον αύτοϋ φύσιν, κατήγορουμενον επί του είναι
καί τών ομοίων, άντικείμενον καί .προσδιορισμούς.

Κλάσεις τών'Ρημάτων μεθ'ών το Άπαρέμφατον συντάσσεται.

§. 3. Αι κλάσεις τών ρημάτων μεθ' ών τό Àπαρέμφατον συν-
τάσσεται είναι μάλιστα"

ά. Τα βουΛήσεως σημαντικά και τά έκ τούτο)ν προκύπτοντα*
έθέΛω υμάς συντήξαι χαί συ μ φ ν σα ι είς τό αυτό {u\. Συμπ. 192).
Ούτο) καί αίροϋμαι, προθυμοϋμαιχεΛεύο), κτλ. πα pcc χα Jeο, προ-
τρέπω, ικετεύω, πείθω, κτλ. επινοώ. Λογίζομαι, βουΛεύομαί, κτλ.
Ωσαύτως καί τά εναντία τούτων* κωΛύω, αποτρέπω, κτλ. β ·. Τά
σημαίνοντα φύσιν-, δύναμιν, ικανότητα, έ'θος προς τι καί τά ομοια*
πέφυκεν άνθρωπος ν πε ρ φρονεί ν' ούτω δύναμαι, τοΛμώ, αναγκά-
ζω, διαπράττομαι, εϊωθα, κτλ' ώσαύτο); καί τά εναντία τούτων"
αδυνατώ, δέδοικα, αίσχύνομαι, κτλ. γ'. Τά δοξασίας, εικασίας
και τών τοιούτο)ν σημαντικά" νομίζω, συμφέρειν ήμϊν (Πλ. Φαίδρ.
230).—toùç άΛΛους ηγείται ποΛίτικούς ποιεϊν {=..).-^—πιστεύω δια-
Λύσειν τήν διαβοΛήν, κτλ. δ'. Τα Λεκτικά, μετά τών ομοίων* i^a-
σαν κατίρεϊν αύτοΰ (Ξ. Κ. Π. α', δ', 8). — fy πεπονθέναι ώμοΛό-
γουν (Ξ,. Αγ. Δ', I).—όμώμοκε δικάσειν κατά τους νόμους (Πλ.
ΑποΛ. 3δ), κτλ.

§. 4. Εν πασι τούτοις δυνατόν να θεωρηθή το άπαρέμφατον ώς
άντικείμενον τοϋ ρήματος τής κυρίας προτάσεοις ές ου κρέμαται*
επιθυμώ αυτοκράτωρ γίγνεσθαι (Ξ.) = επιθυμώ τής αυτοκρατορίας.
—βούΛομαι à ν αγνών αι=β~ο ύ λ ο p. α ι τήν άνάγνωσιν.— έ'γνω τον πο-

ταμον διαθήναι=τ·/\ν τοϋ ποταμοϋ διάβασιν.-απαΛΛάττειν τινά

οφθαΛμίας καί άπαΛΛάττειν τινά ('Λϋ) <*?7r:-παραινώ σοι ταντα

και παραινώ σοι πείθεσθαι, κτλ. Αλλά ούτε ή σημασία είναι κατά
πάντα ή αύτη, ούτε ή χρήσις αύθαίρετος.

§. 5. Ως τα άνωτεοω ρήματα, ούτο) καί τά τοιαύτην εννοιαν ε-
ζηγοϋντα επίθετα συντάσσονται μετ απαρεμφάτου' δυνατός ειπείν.
Τ—-δεινός Λέγειν*.—ΘεμιυτοκΛής ικανώνατος ?}ν ειπείν καί γνώναι
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9βαι πράξαι (Αυσ.) • —ει ζισίν άρα δοκοΰσιν £πιζήδειαι έκ είναι πα-
ύε ΐν, άλλα το πράγμα ουκ επιζήδειον (Δ. κατ 'Ανάροζ· ις).—
ταπεινή υμών ή διάνοια εγκαρτερεΐν à έ'γνωζε (©. β', 61).—μα-
λακός κ,αρτερεΐν προς ήδονάς. Εν τούτοις το άπαρέμφατον έκπλη-
ροι τα της αιτιατικής (σ. 23, §. 41). Ούτω δε καί ô χρόνο", βρα-
χύς άξίως διηγήσασθαι .ζά πραχθέντα -(Πλ.) = ώς προς τοϋτο.
Αλλαχοΰ δέ τά τής γενικής* άξιος θαυμάσαι=άζιος θαυμασμοϋ, ά-

ξιοθαύμας-ος.-άζιος εί τιμάσθαι (Π\.Άλχ. Α , 105)=άξιος τιμής.

-ζην βουλήν χυρίαν εποίησαν τής ευταξίας έπιμελεΐσθαι (ίσ.

Αρεοπ. ις-'). όμοίως το νόσημα μείζον ή φέρειν (Σ. Τ. 1293), κτλ.

6. Δυνατόν δέ καί μετά πάσης άλλης κλάσεως ρημάτων νά συν-
ταχθη το άπαρέμφατον? καί άνευ τούτου πλήρη σύνταξιν δεχόμε-
νων, καί μάλις-α μετά τών σημαινόντων διδόναι ήπροσφέρειν τινί
τι επί τινι σκοπώ' παρέχειν αύζόν ώσπερ ίατρώ τέμνειν καί
χαειν (Πλ. Γορ. 4SI) .—οί Φ Λ ιάσιο ι την πάλιν φυλάζζειν ζοΐς
Λακεδ αιμονίοις παρέδωκαν (ΐ.).—δ σο ι περιήσαν τών Θηβαίων
παρεδοσαν σφάς αυτούς τοΐς Πλαζαιεΰσι χρήσασθαι δ ζι αν βον-
λωνζαι (Θ. Β', 4).

§. 7. Εις ταϋτα τα τελευταία κυρίως αρμόζουσα ή προσηγορία
τελικά απαρέμφατα έφηρμόσθη 'έπειτα γενικώτερον καί εις πάντα
τά άλλα, δσα ή σημερινή γλώσσα δια τής υποτακτικής καί τοϋ μο-
ρίου νά συνήθο>ς μεθερμηνεύει (§. 3. ά. β'.), ώς ειδικά καλοϋνται τά
δια τής οριστικής καί τοϋ δζι Ιομηνευόμενα (§. 3. γ'. δ'.).

Τό 'Υποκείμενον του Απαρεμφάτου.

δ. Οταν ύποκείμενον τοΰ απαρεμφάτου ήναι το αϋτο πρόσω-
πον όπερ καί εις το ρήμα τής κυρίας προτάσεως έξ ου το άπαρέμφα-
τον έξαρταται, καλείται ζαύζοπροσωπία' δταν δέ άλλο ήναι το ύπο-
κείμενον τοΰ άπαρεμφάτου καί άλλο το τοϋ ρήματος τής κυρίας προ-
τάσεως, τότε καλείται έζεροπροσωπία. Επί ταυτοπροσωπίας τίθεται
το άπαρέμφατον άνευ ιδιαιτέρου υποκειμένου* ομολογώ άδικεΐν.—-
σύ μεν εϊλου ζην? εγώ δε καζθανεΐν (Σ. Αντ. 555). Μόνον δέ έν
συνεπεία λόγου τίθεται ιδιαίτερον ύποκείμενον τοΰ άπαρεμφάτου,
διά τίνος άντωνυμίας, άνανεούσης το έν τω ρήματι τής κυρίας προ-
τάσεως, καί.τοϋτο κατ' ονομαστικής ών εγώ ήθελον τούτω ταύτην
(ΣΤΝΤ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α.) 7
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ήτις ειη μεγίστη πίστις δούναι, ή μην εγώ τοΰ Jtατμός ιιχούειν
(Δημ. προς ΚάΛιππον, δ).—φασί τίνες ούχ ε νου σης εν τ y ψ'νχϊί
επιστήμης σχρεΐς εντίθεναι (Πλ.).

*'■§. 9. Γίνεται δε μάλιστΛ τοϋτο, οταν εκ τοϋ αύτοϋ ρήματος
εξαρτώνται δύο απαρέμφατα διάφορον έχοντα ύποκείμενον, καθ' έ-
τεροπροσωπίαν και ταύτοπροσωπίάν* ας (δραχμάς, Τιμόθεος) ιδία.
ε'ψη δανεΐσαι τον πατέρα 'Λντιμάχω χαί ούχ αυτός Λαβείν (Δημ.
πρός Τιμόθ. θ').—εί οιεσθε "2ΓαΛκιδέας τήν ΕΛΛάδα σώσειν ή
Μεγαρέας, ν ρ εις δ' άποδράσεσθαι τά πράγματα, ούχ ορθώς οιε-
σθε (Δημ. Φ là. Γ', ιέ). Τοιοϋτον δε καί τό παοα Θουκυδίδη (δ',
2S) ,ονχ ερρη αύτός (στρα τηγεΐν), cl J J εκείνον στ ρατηγειν. ϊδε καί
κάτοντέρω § 12. *

§. 10. Αλλως δε έπί ετεροπροσωπίας. Αύτη υποδιαιρείται εις δύο
περιστάσεις. Η πρώτη περίστασις είναι οταν το ύποκείμενον τοϋ α-
παρεμφάτου ήναι τό άντικείμενον τοΰ ρήματος τής κυρίας προτά-
σεως, καί τότε δεν τίθεται ιδιαίτερον ύποκείμενον έπί τοϋ απαρεμ-
φάτου, ώς καί άνωτέρο^ (§. 8)' δέομαι σου παραμειναι.-επέταξαν

τώ Θηραμένει άνε.Ιέσθαι τους ναυαγούς (Ξ.).-πείθω σε Λέγειν.

11. Η δευτέρα περίστασις είναι όταν ύποκείμενον τοϋ άπα-
ρεμφάτου. ήναι πάν τη διάφορον καί τοΰ υποκειμένου καί τοϋ αντι-
κειμένου τοΰ ρήματος τής κυρίας προτάσεο)ς. Τότε τό ύποκείμενον
τοΰ απαρεμφάτου τίθεται κατ' αιτιατικήν' άζιώ υμάς άΛΛήΛους δι-
δάσκειν (Πλ ). — εΰχοντο Ξενίαν χαί IIασ ίων ci ώς δο.Ιίους οντάς
■αύτούς Ληφθήναι (Ξ. À ν. Λ , δ, 7).— ιδεί ν σε βούΛομαι καί τήν
-γυναίκα χαί τον υίόν τόν μόνον (Αρφ. ΠΛ. 249)=0έλο^ νά σέ ιδγ)
καί ή γυνή και ό μονογενής υιός μου."

* §.12. Τίβεται δέ καί έπί ταύτοπροσωπίας ενίοτε το υποκεί-
μενο ν τοΰ απαρεμφάτου κατ' αιτιατικήν" όταν διακρίνη αυτό εαυτό
ώς θεωρούν καί θεο>ρούμενον, καί μ,άλιστα έπί αντιθέσεων" οίμαι
έμέ παρά σοϋ ποΛΛής καί καΛής σοφίας πΛηρωθήσεσθαι (Πλ.
Συμπ. 175).-—ρρημί δει ν εκείνους μεν άποΛέσθαι, ότι ήσέθησαν,
έμέ δε σώί,εσθαι, ότι ούδέν ήμάρτηκα (λνδ.). *
Τό Κατηγορούμενον καί οι Ηροσδιορισμοί του 'Απαρεμφάτου.

13.. Χ-ωριστόν κατηγορούμ.ενον εις τό άπαρέμ.φατον τίθεται,
φυσικώ τω λόγω, έπί τοϋ είναι, γίγνεσθαι καί τών όμ.οίων. Τίθε-

λ
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Ται δε κατ' Ονομαστικών γ; α?τιατικήν, καθάπέρ είναι ή υποτίθεται
κ.αί το ύποκείμενον" νομίζω ου δ εν χειρών είναι ζ ων άλλων. — αι-
τία ν εχω μισόδημος είναι (Πλ. Πολ Η, 566).—ούδενός ύστεροι
' γνώμΐ} (εφασαν) φανήναι (θ. α', 91). — εγώ γάρ Αθηναίους φημι

σοφούς είναι.-άνάλκιδας ήγεΐτο είναι αυτούς (Ξ.). — τ ή ν πόλιν

δντως ήγήσω πολέμου έργαστήριον είναι (Ξ. ΐ£λλ. γ', δ', 18).—
οϊτινες αυτόχθονες είναι φ α μεν (Ϊσ. Σνμμ. ιζ').

§. 14. Οταν δέ ύποκείμενον τοϋ άπαρεμφάτου ήναι το άντικεί-
μενον τοϋ ρήματος τής κυρίας προτάσεως (§. 10), τότε, έλξεως καί
άφομοι'ώσεοίς νόμοι, τίθεται συνήθους το κατηγορούμενον δμοιοπτώ-
τ-ως αύτω" εδέοντο Κύρου ώς προ&υμοτάτου προς τόν πόλεμον γε-
νέσθαι (Ξ. Ελλ.. Α', έ, 2)" καί πάντοτε σχεδόν ούτο^ς, όταν προη-
γτΐται γενική μετοχής δοξαστικού, λεκτικού ή τοιούτου τίνος ρή-
ματος" τών δοκούντων σοφών είναι (ίΐλ.).—τών φασκοντών δι-
I I καστών είναι (Πλ ). Μένει δέ ώς αμετάβλητος φράσις το είναι τι
τών δοκούντων τι είναι (πλ. Γοργ. 472).—άνδρί οιομένφ τι είναι
(Ολ. Μ εν εξ. 247).

§. 15. Ούτοϊ καί επί δοτικής' ού γάρ άλλοτρίοις ύμΐν χρω~
μένοις παραδείγμασιν, αλλ οικείοις, εύδαίμοσιν είτ,εστι γενέσθαι
(Δ. Ολ. Γ , ς-').—Κύρος ιινεγέλασεν επί τω κρείττονι τοϋ "Ερω-
τος φάσκοντε, είναι (ξ. κ. α'. τ', ά, 34). Ωσαύτως καί μ?) άναγ-
χάσης έμε κακήν γενέσθαι (Εύρ.), όπερ συμπίπτει τω άνο^τέρω γε-
νικω κανόνι, ότι το ύποκείμενον του άπαρεμφάτου επί έτεροπρο-
σωπίας τίθεται κατ αίτιατικήν (§. 11).

16. Tb αύτο ισχύει καί περί τών προσδιορισμών', έψηφίσασθε
έξελθεΐν βοηθήσοντες (Δ.).—άνευ εκείνων εφασαν γνόντες τολμή-
σαι (θ. α', 91). — ού ζοΰ βελζίονος σώματος έστιν έχοντος τά
.σχήματα σχημάτιζε ι ν (Πλ.);—τω μεν 'Αθηνοδώρω συνέβη δια-
ιρείται την δύναμιν χρήματα ούκ εχοντι παρ υμών, τω Χαβρία
δέ μίαν ναϋν εχοντι μόνη ν έκπλεϊν (Δ. κατά 'Αριστοκρ. μβ .).—
άλλως .πως πορίζεσθαι τά επιτήδεια ή ώνουμένους όρκους ήδη κα-
τέχοντας ημείς ηδειν (Ξ. 'Αν. Γ , ά, 20).

§. 17. Αλλά καί επί κατηγορουμένου καί επί προσδιορισμών,
τών μετοχικών μάλιστα, ποικίλλει πολλάκις έν τούτοις ή χρήσις.
•Δυνατόν, π.- χ. και γενικής ηγουμένης νά έπηται κατ' αιτιατικήν το

7*
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κατηγορούμενον η δ προσδιορισμός* ύπό τών δεομένων μου προσ-

τάτην γενέσθαι (Ξ. Κ. Π. Ζ , β , 23).-δέομαι υμών καταχίτηρρί-

σασθαι Θεομνήστου, ένθυμουμένους (Δ.), κτλ. ί>σαύτο>ς καί δοτικής
ηγουμένης* συμφέρει αύτοΐς φίλους μάλλον η πολεμίους είναι (Ξ.).
—ε ζε στ ι ν ύμϊν, λαβόντας όπλα, είς τόν αύτον κίνδυνον ημΐν
έμβαίνειν (Ξ. Κ. Π. Β , ά, 15).-χαί Ξενία τώ Αρχάδι ήκειν πα-
ραγγέλλει, λαδόντα τους άνδρας (Ξεν. 'Αν. Α , β', 1).

Το 'Αντικείμενον του 'Απαρεμφάτου.

§. 18. Τό άντικείμενον τοϋ άπαρερ.φάτου τίθεται κατά τήν <ρύ=-
σιν τής τών ρημάτων τάςεως εις ανήκει" επιθυμεί ν αρετής.—-
χρήσθαι βφλίοις.—πατεί ν τήν δίκη ν.—παραλΰειν τινά, τής αρ-
χής.—διδόναι τινι χρήματα? κτλ. Περί άλλων χρήσεων τοϋ απα-
ρεμφάτου καί περί τών εις αύτό προς-ιθεμ.ένων μ.ορίων ϊδε Σ. Π. Β .

Β'. Τό Άπαρέμφατον ώς *Όνομα.

§. 19. Εί μ.εν τό à παρ έμφατον διά τοϋ άρθρου δεν γίνεται τέ-
λειον ούσιαστικόν ό'νομα, πλησιάζει όμ.ως τοσοϋτον είς τήν τούτου
φύσιν, πάσαν αύτοϋ χρήσιν, κατά πασαν πτώσιν και κατά πάντα

τρόπον, έκπληροϋν, ώστε δυσκόλως διακρίνεται.-τό λέγειν και ô

λόγος, το αρχειν καί ή αρχή.

§. 20. Ως τοιοϋτον έκλαμβανόμενον τό άπαρέμφατον τίθεται εις
τόν λόγον ύποκείμενον7 κατηγορούμενον? άντικείμενον? προσδιορι-
σμός. Επειδή δέ καί ώς όνομα τιθέμ.ενον τό άπαρέμ.φατον δεν άπο-
βάλλει τήν ρηματικήν αύτοϋ φύσιν, διά τοϋτο, καί έπί της <3νομ.α-
τικής χρήσεο^ς δέχεται ίδιον ύποκείμενον, κατηγορούμενον, κτλ.
Τό Όνοματικόν Άπαρέμφατον ώς Ύποκείμενον
καί Κατηγορούμενον του 7^όγου.

§. 21. Τό όνομ,ατικόν άπαρέμφατον τίθεται ύποκείμενον καί κα-
τηγορούμ,ενον είς τον "λόγον, ώς καί παν άλλο ονομ.α' ούτοι ήδύ
έστι τό έχει ν χρήματα ούτως, ώς άνιαρόν ro άποβόιλλειν (Ξ. Κ.
Π. ίί, γ', 42).—τοΰτό έστι τό άδικεΐν τό πλέον τών άλλων ζη-
τεί ν έχειν (Πλ. Γορ. 483).—τό δίκην διδόναι πότερον πάσχει ν τί
έστιν ή ποιεΐν (Πλ. Γορ. 476);

Τό Όνοματικόν Άπαρέμφατον ώς Άντικείμενον.

§. 22. Τό όνοματικόν άπαρέμφατον τίθεται άντικείμενον είς τον
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λόγον, ώς καί το ρηματικόν, κατά τήν φύσιν τής τών ρημάτων τά-
ξεο^ς εις ή ν άνηκε·/ τοϋ διαΛέγεσθαι άμε.ϊεϊν (Πλ. Γορ. 471).·—
πιστεύω τω χοσμίως ζην (Α.).— το ζε.Ιευτήσαι πάντων ή πεπρω-
μένη χατέκρινε, τό δε χαΛώς άποθανεϊν ίδιον τοις σπουδαίοις ή
φύσις άπένειμεν (ϊσ. Αημ. δ').—το αρχικούς είναι ανθρώπων παι-
δεύεις αυτούς (β.. Oix. γ', ι δ') ;

Το Όνοματεκον 'Απαρέμφατον ώς Προσδιορισμός.

§. 23. Καί ώς παντοΤος προσδιορισμός τίθεται, είς τόν λόγον τό
δνοματικόν άπαρέμφατον, άπροθέτως τε καί έμποοθέτως' ίιήθεις
τον χαταχούειν τινός (Δημ. Ο.Ι. α', θ). — ai χαΛώς ποΛιτευόμε-
ναι δημοκρατίαι προέχουσι τω âιχαιότεραι είναι (Α ημοσθ.).-—
αισχρό ν γάρ τους μεν εμπόρους τηΛιχαϋτα πε.Ιάγη â ici περάν, έ'νε-
χα τοΰ πΛείω ποιήσαι τήν νπάρχουσαν όϋσίαν, τους όε νεωτέρους
μ?]δε τάς χαζά γήν πορείας νπομένειν έπι τω βε.Ιτίω χ ατ αστή σα ι
τήν εαυτών διάνοιαν (ίσ. Αημ. δ'.).—Σωκράτης εθαυμάζετο επί
τω εύθύμως ζε χαί εύκό.ϊως ζην (Ξ. Απ■ Δ', ή, 2). — τό προστα-
Λαιπωρεΐν τω δόξαντι χαΛώ ουδείς πρόθυμος ήν (θ. β', 53).—
Κϋρος πάντων τών ήΛίχων διαφέρων έφαίνετο είς τό ζαχύ μ αν-
άδινε ι ν â δέοι (Ξ. Κ. Π. Α, γ', 1).

Το Γΐ*ποκείμενον και Κατήγορου μεν ο ν του 'Ονοματικού
1 Απαρεμφάτου.

§. 24. Καί, επί τής ονοματικής χρήσεως δέχεται τό άπαρέμφαζον
'ίδιον ύποκείμενον καί κατηγορούμενον, κατά τους προεξηγηθένιΓας
κανόνας, κατ ονομαστικην μεν επι ταυτοπροσωπίας, κατ αίτιατι-
κήν δε έπι ετεροπροσωπίας' αντί τοϋ έπε J θ εΐ ν αντοί (θ.).—ζο είναι
ΦίΛιππον πάντων, ε να όντα, κύριον ποΛΛώ προέχει (δ. Ολ· α', γ').
—δια τό τους ποΛεμίους πρσεισεΛη.Ιυθέναι (δ.). Ωσαύτως ή πό.1ις
σφών τεζείχισζαι, ώσζε ικανή είναι, κτλ. (θ. α', 91).—ή τής ψυ~
- XVC φιΆία δ ici τό άγνή είναι χαί άχορεστοτέρα εστίν (Ξ. Συμπ.

II, ιέ).-όιά τό ξένος είναι, ουκ άν ειη άδιχηθήναι (Ε. 'Απ.

Β',ά, 15);

ΓΓερι "Αρθρου έν τω Άπαρεμφάτω.

§. 25. Επί γενικής καί δοτικής τίθεται συνήθως τό άρθρον είς τό
άπαρέμφατον, ώς μετά τών ανωτέρω πολλά άλλα δεικνύουσι παρ α-



102 ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ. ». ; ν

δείγματα* τοϋ δραπετεύειν δ εσ ri or ς οί δεσπότη ι rovc οίκέτας είρ-
γουσιν (Ξ 'Απ. β', ά, 1G).—πρός τό μετρίων δεϊσθαι πεπαιδεν-
μένος (Ξ. 'Απ. Α, β', 1). Επί ονομαστικής δέ, υποκειμένου τόπον
επέχοντος τοϋ απαρεμφάτου, καί έπί αιτιατικής, αντικειμένου τόπον
έπέχοντος, δυνατόν νά τεΟή ή να παραλειφθή τό άρθρον.

* §. 26. 'Γίς ή διαφορά τής έναρθρου καί άναρθρου χρήσε&>ς έν
τούτοις τοϋ άπαρεμρράτον είναι δυσαποφάσιστον (ϊδε Είσαγ. ΕΛΛην.
Σ υ ν τ ά ξ. σ. 484). Φαίνεται δε ότι καί ενταύθα, τό άρθρον, τά του
άοθρου έκπληροΰν, αναδεικνύει τό άπαρέμφατον ώς τό κύριον μέρος
τής προτάσεως, περί ού καταφάσκεται ή άποφάσκεταί τι' τό tî]vy
τό δ ιαΛέγεσθαι, τό θάνατον δεδιέναι, κτλ. Ωσαύτως κατ αιτιατι-
κήν' πειρώ κατεργάσασθαι τό είδε ναι â βούΛει πρόιττειν (Ξ. 'Απ.

Γ', £ 18). *

* §. 27. Παραλείπεται δέ τό άρθρον έπί άπαρεμρράτον, όταν ήναι

ύποκείμενον τών άπροσώπων ρημάτων' δει Λέγειν.-ον Jit ίιντα-

διχείν (Πλ.), κτλ. (ϊδε κατωτέρου), και ένθα ώς κυριώτερον ρ.έρος τοϋ
λόγου αναφαίνεται πολλώ μάλλον τό κατηγορούμενον μετά τοϋ έστιν,
συμπληρούμενον διά τοϋ απαρεμφάτου' οίχονόμον αγαθόν έστιν εν
οίχεΐν τόν έαντοϋ οίχον (ξ. Οίκον. α', κέ). Τοϋτο δέ προσεγγίζει
είς τήν ίδέαν τών απρόσωπων, ώς εί ήν προσήκει η προσήκον έστι
τω άγαθω οικονομώ εν οίχεΐν τόν έαντοϋ οίκον. Ούτω καί
ποΛΛους εχθρούς εχειν (Δ.,=δυσαρεστεΐ (ϊδε κατοίτέρω §. 30), κτλ.
Ωσαύτως παραλείπεται τό άρθρον έπί άπαρεμφόιτον καί έπί αιτιατι-
κής, καί τότε τό άπαρέμφατον αναλαμβάνει τήν καθαράν ρηματικήν
αύτοϋ φύσιν' βούΛομαι δηΛώσαι, κτλ. (σ. 96, §. 4). *

ΙϊερΙ 'Απρόσωπων ""Ρημάτων.

§. 28. 'Απρόσωπα ρήματα ονομάζονται τά μόνον κατά τον τύπον
τοΰ τρίτου προσώπου σχηματιζόμενα, ή έν χρήσει όντα τούλάχις-ον,
προσωπικόν δε ήτοι εμψυχον ύποκείμενον ού δεχόμενα. Τά ρήματα
ταΰτα είναι- έκ τής φοονής ώ καί έκ τής φο^νής μαΓ. Εκ τούτων δέ
τα .μέν πρώτα έξηγοϋσιν έννοιαν τοϋ πρέποντος η μή πρέποντος, του
αναγκαίου η μη άναγκαίον, κτλ. c?έΓ, προσήκει, χρή, κτλ' τά δέ
δεύτερα έξηγοϋσιν έννοιαν Λεγομένου, οριζομένου, αποφασισμένου
τινός, κτλ' Λέγεται, αδεται, ενδέχεται, πέπρωται, κτλ.

§. 29. Ώς πρός τήν σύνταξιν τά ρήματα ταϋτα δυνατόν νά θεω-
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ρτ,θώσιν ύπό δύο επόψεις" ά. ώς έχοντα ύποκείμενον τόν έζ αύτών
είτ,αρτώμενον Λόγον' β'. ό)ς έχοντα ύποκείμενον τήν άφηρημένην
εννοιαν της αύτών σημασίας.

Α.'. Τά Απρόσωπα 'Ρήματα έχοντα ύποκείμενον
τόν εξ αύτών εξαρτώμενον 7^όγον. ;

§. 30. Επί της πρώτης ταύτης περιστάσεως λόγος εκτών απρό-
σωπων εξαρτώμενος είναι τό άπαρέμφατον, επομένως τό άπαρέμ-
φατον είναι αύτών ύποκείμενον Γ Λέγειν^ οίον ειπείν ro Λέγειν,
εστί δέον.-—rô φέρον έκ $·εοϋ χαΛώς χρή φέρειν. Καί τά εικός,
αναγκαίο ν, χαΛεπόν, κτλ, μ.ετά του έστιν, ίδέαν απροσώπου έξη-
,γοϋσιν (ϊδε Σ. Π. Β . σ. 39.5), όθεν καί δέχονται τήν σύνταξιν αυ-
τών (ϊδε άνο^τέρω §. 27)' ούτοι καί Λέγεται βροντήσαι, πέπρωται
n9-ανεΐν, κτλ.

§. 31. Καί ύποκείμενον δε όν τοϋ απροσώπου τό άπαρέμφατον
δέχεται ίδιον ύποκείμενον. Τοϋτο δε τίθεται κατ' αίτιατικήν" δει
αύτούς παρεϊναι (Ξ) = τό αυτούς παρε"ϊναι = ή αύτών παρουσία

εστί δέον.-χρή έκαστον τήν εαυτού γνώμην άποφαίνεσθαι (Πλ.

Hp. 436). Ωσαύτως καί όταν τό άπρόσωπον, άπ' άλλου ρήματος
έξαρτώμ,ενον, έκφέρηται καί αύτό κατ' άπαρέμφατον' διό 3υμοειδή
καί πράόν φαμεν έκάστοτε είναι δεΐν τόν αγαθόν (Πλ. Ν. Ε, 951)'
ούτο> δέ έκφερόμενον τό άπρόσωπον καί υποκειμένου τόπον επέχον
τίθεται καί ένάρθρως" ορθώς έχει τό δεΐν είναι τοιούτον (Πλ.).

§. 32. Οταν δέ μ.ετά τά ρήματα, φημί, ηγούμαι, οίμαι, επων-
ται τά απαρέμφατα χρήναι, δεΐν, κτλ, ταϋτα άποτελοϋσιν ώς §ν
ρήμα, ηγουμαι-χρήναι, οίμαι-δεΐν' καί τότε ή δύναμις τοϋ προσω-
πικοϋ έ'λκει τήν τοϋ άπροσώπου, καί τό ύποκείμενον καί κατηγο-
ρούμενον τίθενται κατ' ονομ,αστικήν, ώς ήθελεν είναι καί λείποντος
τοϋ άπροσώπου* εί ο'ίεσθε χρήναι ύμεΐς άποΛέσαι (Λυσ.) —εί οίε-
σθε άπολέσαι. Ούτω καί έπί κατηγορουμένου* 'Λ Λκιόιάδης βδελυ-
ρός καί υβριστής ωετο δεΐν είναι . (Δ. Μηδ. μ').

~ §. 33. ί'πάρχουσι δέ καί ρήματα τά οποία, ώς προσωπικά καί
ώς απρόσωπα έκλαμ.βανόμενα, δέχονται τήν τών προσωπικών καί
τήν τών άπροσώπων σύνταξιν, κατά ταύτοπροσωπίαν δηλ. ή έτερο-
προσωπίαν* έδόκει Ξ,ενοφώντι, βροντής γε-χρμένης, σκηπτός πεσεΐν
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είς τήν πατρώα? οίχίαν (Ξ. Αν. Γ', ά, 7).— δοχεΐς civ ?) πόλιν ff
στρατόπεδον ή Ληστάς ή κλέπτας πρά^αι αν τι δύνασθαι, εί άδι-
χοΐεν αλλήλους (Πλ. ΠοΛ. Α, 351);-ώμολόγηται ό ιατρός σω-
μάτων είναι άρχων .(Πλ.).—ομολογείται τον ς από Α ιός εύγενε-
στάτονς τών ημιθέων είναι (1σ. Εύαγ. δ ).

Β'. Τα Απρόσωπα ΓΡήματα έχοντα ύποκείμενον .τήν
άφηρημένην έννοιαν τής αυτών σημασίας.

§. 34. Επί τής πεοιστάσεα>ς ταύτης τά άπρόσωπα συντάσσονται
κατά τήν έν αύτοΐς περιεχομ-ένην έννοιαν δει χρημάτων=ϊστ ι δε ία
(=ελλειψις) χρημάτων" ούτω και r<Sr ιχνών (Ξ. Κνν. Ε, 7)

=έστιν οσμή τών ιχνών τών λαγών. — ένδεϊ μοι χρ?}μά.των=ϊατι
μοι ένδεια χρημάτων.—μεγάλου τινός εδ ει σωτήρός τε αύτοy (Πλ.
Ν. Δ', 704).—μεταμέλει μοι τούτου = γίγνεται μ. ο ι μ.ετάμ.ελος
τούτου, κτλ. — αυτόν γάρ σε δει Προμηθέως (Α ισχύ λ. Προμ. 86)
=σέ αυτόν έχει χρεία Προμ.ηθέοος" ούτω παρά ΣοφοκλεΙ (φ. 646)
ότου σε χρεία καί πόθος μάλιστ εχει. Εν τοίς προηγουμένοις ή
γενική γίνεται και ονομαστική' rî>>· τοίννν ύμΐν μελησάτω τών
πεπραγμένων (Λυσ. κατά Νιχομ. §. 30) και i^ot μελήσει τοΰτο
(Αρφ. ΠΛ. 229)' τό πρώτον=έστι μ.οι μ.έλησις ήτοι φροντίς τού-
του ή περί τούτου, τό δεύτερον = τούτο εστι μ.οι φροντίς, κτλ.
ϊδε πλείονα περί 'Απρόσωπων έν Εισαγωγή Ελληνικής Συντόι-
ξεως, σ. 557.

-ο-ο o-ao-o-e-o ο- ο ο-ο

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΔΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΟΝ.

Περί Μετοχής και τών είς τ ό ς και τ ίο ς 'Ρηματικών.

Περί Μετοχής.

§. J. Δυνάμει τής ρηματικής φύσεως συντάσσεται ή μετοχή, ώς

καί πασα έγκλισις ρήματος, κατά τό ίδιον ρήμα* fjrt ?ν/<ν-

(ροιτών είς τά διδασκαλεία.-ψόγου άφροντ ιστών.-πολεμών τη

xaxki.—Λίγων ταύτα. — ώσπερεί υπό άγαθοΰ πύκτου πληγείς
(ΠΛ. Πρ. 331).—λουόμενος τήν κεφαλήν.—δύναμ-ιν χεχτΐ]μέ-
νοι (Δημ.), κτλ. -

§. 2. Δυνάμει τής επιθετικής φύσεως τίθεται εις τόν λόγον ή με-
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ζόχη τριχώς μάλιστα* ώ. έπιθετιχώς* β'. κατ?]γορηματικώς' γ'. jra-
ρενθετικώς.

Α'. Ή Μετοχή έπιθετικώς.

§. 3. Επιθετικώς τίθεται εις τον λόγον ή μετοχή συμπλεκομένη
μετά τοΰ ούσιαστικοΰ, ώς και παν,έπίθετόν' ό 3~ερμαίνων ήλιος, ή
λάμπουσα άκτίς, ro καΐον πΰρ.

§. 4. Ως δε τα καθ' αυτό επίθετα λαμβάνουσιν ενίοτε ούσιας-ικοΰ
χαρακτήρα, ούτω και ή μετοχή, ένάρθρως μεν μάλιστα, ώς ό Λώ-
ό τυχώκ, οί εχ-ο?*Γες, ot πολιτευόμενοι, κτλ" ενίοτε δέ και
άνάοθοως" ερώ>* ερωμένη απειλεί. — διαφέρει πάμπολυ μαθών μή
μαθόντος (ΓΓλ. IS. ζ', 795). Συχνότατα δέ ούσιας-ικώς εκλαμβάνεται
ή μετοχή έπι τοΰ ουδετέρου γένους, άφηρημένην εννοιαν έςηγοϋντος"
rd δεδιός=ο φόβος, το ποθοϋν=ο πόθος, τό β ούλο μ εν ο βού-
λησις, κτλ.

§. 5. Ως τό ά—αρέμφατον καί επί τής ονοματικής χρήσείος δεν
αποβάλλει τήν ρηματική ν αύτοΰ φύσιν, ούτω καί ή μετοχή' όθεν λέ-
γεται ύ τής αρετής έπιμελόμενος, ό τους θώρακας ποιών, ο γράμ-
ματα, είδώς, οί τόν θάνατον δεδιότες άνθρωποι, ώς ήθελεν είναι
καί τό τους άνθ ρώπους τόν θάνατον δεδιέναι, κτλ.

§. 6. Δέχεται δέ ή μετοχή ενίοτε καί όνοματικήν σύνταξιν παρά
ποιηταΤΙς' d Γε;κώλ\ παρά το"ϊς τραγικούς = τοκεύς, κτλ. Τοιούτον
παρά πεζοΐς τό ot προσήκοντες^οί συγγενείς, καί μάλιστα τό ανω-
τέρω (§. 4) σημειωθέν ούδετερον γένος τής μετοχής" τής ξυμφο-
ράς τω άπο6άντι (θ. β', 87). — τή άποΰάση συμφορά. — τό τοϋ
κρείττονος συμφέρον (Πλ. Πολ. Δ , 338).

Β'. Ή Μετοχή κατηγορηματικώς.

7. Ως κατηγόρημα ή κατηγορούμενον τίθεται εις τόν λόγον ή
jιετοχή, κατά πρώτον, μετά τοΰ «Vcu καί τών συγγενών ρημάτων*
é-Ζί/ί τυράννω έοικώς. — νόμος εστίν ό βοηθών· — ούδαμοϋ τά μή
όντα όντα εστίν (Πλ.). — νϋν γάρ ευτυχούσα τυγχάνεις (Σ. HJ.
794).—λανθάνει ών.—εύλαβοϋ μή φανής κακός γεγώς (Σ. Τ ρ αχ.
1129)=μή περι έμε φαύλος έζελεγχθής. Ούτ ji καί μή προδούς
7)μάς γένη (Σ. Âï. 5SS).—μή σαυτόν τ άμα χάμ όντα σαυτοϋ
πρόστροπον κτείνας γενy (Σ. Φ. 772). Περιφραστικά δέ ταϋτα=
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μή προδως, μή κτείνης, οία ουκ ολίγα τοιαύτα δια των μετοχών,

ώς φερόμενοι γίνονται, θαυμάσας έχω, κρύψας εχει=ϊγει κρ·αμ-
μένον, κτλ.

§ 8. Τίθεται, δεύτερον, ώς κατηγορούμενο ν ή μετοχή μετά τί-
νων ιδιαιτέρων κλάσεων ρημάτων, αιτινες αιτοϋσι τήν μετοχήν, ώς
αί προσηίΑειωθεΐσαι αιτοϋσι τό άπαρέμφατον (σ. 96, §. 3). Είναι, δε
τοιαϋτα ρήματα μάλιστα" ά. τά ενάρξεως, Λήξεως καί συνεχείας

σημαντικά' ήρχόμεθα πρώτον άθροίζοντες (Ξ. 0ίχ. Δ, 6).-

λόγ£ Λήγει' κινούμενον (Πλ. Φαιά ρ. 247). — ποΛεμοϋσα τόν ά ει
χρόνον όιάγει (Πλ;)* β', τα καρτερίας, ανοχής και ψυχικού πα βή-
ματος σημαντικά' εί τις καρτεροΐ άναΛίσκων άργύριον φρονίμως
(Πλ ). — σν γαρ civ άνασχοίμην πΛεονεκτοϋντας όρων τους άτα-
κτοϋντας (Ξ. Κ. Π. ζ', β'. 6). — ηδεται Λέγων αεί (Ευρ.).—- oçrtc
ισχυρώς χρήμασιν ηάεται, εύ ΐσθι τούτον καί δαπανώντα ισχυ-
ρώς άνιάσθαι (Ξ. Κ. Π. Η, γ', 44).

.§. 9. Είναι προσέτι τήν μετοχή ν αίτοϋντα ρήματα" γ', τά αίσ-
θήσεως, γνώσεως καί κατανοήσεως σημαντικά' rur J' ουκέτ' α-
κούω, ά././ αυτός ήδη παρών όρώ Λακεδαιμονίους ηκοντάς (Ε.).-

ποΛΛάς πΛηγάς οίδα Λαμβάνων (Ξ. Κ. Π. α', ς-', 29).—■κατενόη-
σαν ου ποΛΛους τους Θηβαίους όντας (θ. Β'. 3)' δ', τά δείξεως,
δηΛώσεως καί τών τοιούτο)ν σημαντικά* άνανδρίας έ'νεκα δειχθή-
σεται τοϋτο πεποιηκώς (Δ.). — τοϋτο τό γράμμα δηΛοΐ. ψευδή τήκ
διαθήκην ούσαν (Δ.)* ί. τά έχοντα τήν εννοιαν τοϋ άγγέΛΛειν που
δήτα νυν ζών ή θανών γ' άγγέΛΛεται (Σ. Τ ρ. Τ'3) ; Σ—ανιώτερον
δέ τά έχοντα τήν εννοιαν τοϋ νομίζειν , Λέγειν καί τών τοιούτων*

Ttàeri ταΰτα δεδογμένα ήμΐν νόμιζε ( Πλ. Π οΛ. Ε, 450).-πότερο ν

σε φώμεν νυνί σπουδάζοντα ή παίζοντα (Πλ. /Vp· 481); ούτω καί.
τίθημί σε όμοΛογοϋντα, κτλ.

,§.. 10. Πολλά τών προηγουμένων ρημάτων δέχονται και άλλην
σύνταξιν, καί μάλιστα τήν μετ' απαρεμφάτου και τήν μετά τής ο-
ριστικής καί τοϋ ότι ούτο), π χ. τά γνωστικά' οίδα γάρ άεί μαρ-

τυρήσεσθαί μοι ότι εγώ ήδίκησα ούδένα (Ξ. À ν. δ', ή, 10).-ουκ

οίσθα ότι καί όσον σκαρδαμύττω χρόνον πάνυ ποΛύς μοι δοκεΐ
είναι (ξ. κ. Π. α', δ', 28); ουχί δέ άδιαφόρο^ς ώς προς τήν εν-
νοιαν. Περί τούτων παραπέμπω εις τήν Σ. Π. Β', σ. 415' μάλι-
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στα δε εις τή-ί Είσαγ. ' Ελλην. Συντ. σ. 605—609, ενθα κατά
/πλάτος περί τούτου γίνεται λ%όγος.

Γ'. Ή Μετοχή παρενθετικούς.

§. 11. ΙΤαρενθετικώς ή, μάλλον, παραθετικώς καί παρατακτικώς
τίθεται εις τον λόγον ή μετοχή μετά πάσης κλάσεως ρημάτων, όταν
μ.ετά του ρήματος μεν της προτάσεως άποτελη ενα λόγον πλήρη,
άλλνά καθ' έαυτήν λαμ.βανομ.ένη άποτελή άνεξάρτητον λόγον, χρησι-
μεύοντα εις πληρέστερον προσδιορισμόν τής κυρίας προτάσεως.

§. 12. Τίθεται δε ή μετοχή κατ αύτον τόν τρόπον' ά. εις δήλω-
σιν αναφοράς' δούλος ών έ'φασκες είναι δεσπότΐ]ς=συ δς εί δούλος
=σύ εί δόΰλνος, καί εφασκες είναι δεσπότης. Αύτη καλείται αναφο-
ρική μετοχή' β'. είς έξήγησιν χρόνου' ταϋτα ποιήσαντες έπί τάς
άλλας νήσους àνάγοντο (Hp. ^ , 96)" χρονική μετοχή' = επεί ε-
ποίησαν ταΰτα" γ', είς δήλωσιν αίτιας' όλεΐσθε δ ήδικηκότες τόν
άνδρα τύνδε (Σ-. Φ. 1035)' αιτιολογική μετοχή' τό τελικό ν αίτιον
δηλουται δια τοϋ μέλλοντος, καί μάλιστα μετά τών κινήσεως ση-
μαντικών ρημάτων* ήκε δουλωσόμενος (Θ. Α, 48).— καί κατήρχετ
' ηδη (ΐνϋρος) άναπηδών έπί τους ίππους ?} διατοξενσόμενος ή δια-
κοντιούμενος άπο τών ίππων (ξ. κ. Π. α', ιδ', 5), κτλ. τελική με-
τοχή' δ . είς δήλωσιν τοϋ πόρου καί τρόπου' ληϊί'όμενοι (,ώσιν (Ξ.

Κ. Π. Γ', β', 25).-άλλα θαρρήσας λέγε (Πλ. Πολ. É, 450), κτλ*

τροπική μετοχή'=υ.ζτά θάρρους είπε" έ. είς δήλωσιν υποθέσεως'
ταΰτ έχων άπαντ 'έχω (Σ.)' υποθετική μετοχή' ς. είς δήλωσιν
έναντιώματός τίνος πρός τά ύπό τοϋ ρήματος τής κυρίας προτάσεως
έκφερόμενα* πολλοί γάρ όντες ευγενείς είσιν κακοί (Ευρ. Ηλ. 551)
=καίπερ όντες* εναντιωμάτική μετοχή.

§. 13. Πολλαί τών τοιούτων μετοχών, πρός άνάδειξιν μείζονα
τής· εννοίας αύτών, παραλαμ.βάνουσι καί διάφορα κατάλληλα μ.όρια"
ή χρονική τά ενταύθα, δ ή, είτα, κτλ' ή αιτιολογική τά άτε, οία.,
κτλ».' ή εναντιωμάτική τά καί, καίπερ, κτλ. ϊδε περί τούτων Ê. Π
Β'. καί Είσαγ. 'Ελλην. Συντάξεως·.

Περί Απολύτων Μετοχών.

14. Κατά τήν μέχρι τούδε έξηγηθεισαν χρήσιν ή μετοχή συμ-
φωνεί πάντοτε πρός τό ύποκείμενον, κατηγορούμενον, άντικείμενον,
κτλ, είς ποοσδιοοισμόν τών οποίων τίθεται, ή τών ό~οίων τον τό-



.'120 ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ.

πον Ιπέχει' βουλεύσας καϊ τόγ βουλευτικό)· δρχον όμόσας (Σωκρά-
της) ούχ ηθέλησε ν έπ ιγηφίσαι (Ξ. 'Απ. Α, ά, 18). — f/δει έαυτόν
ηζτονα orra (Η Κ. π. Α. δ', 4).—ού γάρ ηδεσαν αύτον τεθνι}χό-
τα (Ξ. À ν α', ί, 16).

§. 15. Αλλ' έκτος ταύτης υπάρχει" καί ετεροία τις χρήσις της
μετοχή;, έν η λείπει πάσα τοιαύτη συμφωνία' σεισμού γενομένου y
ή εκκλησία αν ζ η διελύθη (Θ. Ε, 45). — αλλά τό στ ρ ό ψ tor λυθέν9
τα κάρυα μούξέπιπτεν (Αρφ. 'Αποσπ.). Επί τής τοιαύτης χρήσεως
αί μετοχαί καλοΰνται απόλυτοι.

Ή Άπό7νυτος Γενική.

§. 16. Εί καί κατά πασαν πτώσιν τίθεται απολύτως ή μετοχή?
η απόλυτος δμο>ς γενική είναι ή συχνοτέρα και περιφημότερα παρά
γραμματικούς. Ως κανόνες περί τήν χρήσιν τής απολύτου γενικής
ορίζονται" ά. τό δια τής μετοχής σ χ η μ α τ ι ζο μ ε ν ο ν κώλον, δπεο σύγ-
κειται έκ διπλής γενικής, πρέπει κατά τι νά προσδιορίζη ολόκληρο ν
το κώλον τ?,ς κυρίας προτάσεως* β', πρέπει νά ήναι ετεροποοσωπία
επί τοΰ υποκειμένου τών δύο κώλο^ν* «9-foi· θέλοντος, ovcisr Ισχύει
φθόνος (Γν.). Ωσαύτως τούτων λεχθέντων (ύπ' άλλου προσώπου),
άκήλθον εγώ' τοΰτο δε εις το αύτο πρόσωπον άναφερόμενον πρέπει
να γένη ταύτα ειπών ιιπήλθον έγώ.

§. 17. Εκ τής χρονικής σημασίας ορμηθεΐσα ή χρήσις της απολύ-
του γενικής έπεςετάθη καί εις δλας σχεδόν τάς άλλας όσων ή ρ.ετο-
χή είναι δεκτική, καί μή απόλυτος ούσα* άναχωρησάντων τών έκ
τής Αττικής Πελοποη-ησίων, οί Σπαρτιαται έΰοήθουν (θ. λ , 8).
—τούτων οϋτως εχόντων (Πλ.)=έπεί.— νοσήματος μή δντος, ου-
δέν δει φαρμάκου (Πλ. Λύσ. 228)==έάν ή δταν μή ή.

* §. 18. Εί καί ανωτέρω παρετηρήσαμεν ότι ώς κανών περί.τήν
χρήσιν τής απολύτου γενικής ορίζεται ότι πρέπει νά ήναι διάφορον
το ύποκείμενον τής κυρίας προτάσεως καί τό τής μετοχής, ^ημα-
τικώς έκλαμβανομένης, πολλάκις δμίος απαντάται απόλυτος γενική
έχουσα ύποκείμενον τό τής κυρίας προτάσεως ή τό άντικείμενον αυ-
τής' βοηθησάντων ύμών προθύμοίς πόλιν προσλήβεσθε (Θ. γ', 13.
β, 83).—προσέμιϊ,,ar τω τείχει λαθόνζες ζούς φύλακας, άνά τό
σκοτεινόν ού προϊδόντων αύτών (θ. γ', 22). *
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Ή 'Απόλυτος Δοτική.

19. Σπανιωτέρα είναι ή χρήσις της απολύτου δοτικής. Τίθε-
ται δέ και αύτη μάλιστα' ά. εις δήλωσιν χρόνου' περιϊόντι τω θε-
ρει οί Κορίνθιοι έστρατοπεδ ευσαντο επί Ακτίω (Θ. Α , 30).—πε-
ριϊόντι δε τω ενιαυτω, φαίνουσι πάλιν οί έφοροι φρουράν (Ξ. 'Ελ-
Λην. Γ', β', 24) β . είς δήλωσιν τοΰ δι ού' 'Ελλήσποντον ίκοντο
νότω τρίτον ήμαρ άέντι (Θεόκρ.).

§. 20. Εκ τής οργανικής ταύτης σημασίας φαίνεται ότι εΐαβε
τάς πρώτας αρχάς ή απόλυτος δοτική, διότι ο χι ρ.όνον τό Κύρος
εξελαύνει συντεταγμένα) τω στρατεύματι παντί (Ξ. 7A v.- Α', ζ',
14), τό ηνλίζεσθε έγκεχαλινωμ ένοις τοις ΐπποις (Ξ 'Αν. Ζ', ζ',
6), κτλ, αλλά καί τό άνωτέρω περιϊόντι τω ενιαυτω, κτλ, ενταύθα
κυρίως ανάγεται = τω τελευτώντι ενιαυτω, καί, χυδαϊκώτερον, ρε
τό τέλος τοϋ έτους. Αλλαχοΰ δέ ή μετοχική δοτική τίθεται δυνά-
μει τοΰ ρήματος' άπορουιιένοις δ αύτοΐς προσελθών άνήρ Ρόδιος
ειπε (Ξ. Àv. γ', έ, 14). — ημέρα ι ήσαν τή Μιτυλήνη έαλωκυία,
έπτά, ore, κτλ. (Θ. Γ', 29)=είχε τρεις ημέρας αφ' ού.

Ή 'Απόλυτος Αιτιατική.

§. H 1. Η άπόλυτός αίτιατιχή έκ προσωπικών ρημάτων γινομένη,
μετά τών μορίων ώς καί ώσπερ,' τίθεται, κατά πρώτον, εις δεϊςιν
αληθινής ή ώς αληθινής αιτίας" ώς ούν τά μέν οίκοι στρατέ ία, ν ού-
σαν7 τάδε δέ έορτήν, έμοί μέν ού δοχεΐ διαλύειν τήν δε τήν πα-
νήγυριν (Ξ. Κ. Π. , ά, 10). — τούτων δέ φανέντων, ούδέν έτι
άλλο οίωνιΓ.όμενοι έπορεύοντο, ώς ούδένα λήσοντα τά τοϋ 3εοϋ

σημεία (Ξ Κ. Π. α', ς-', 1).-πολλοί τών άδ ε I φ ώ ν άμελοϋσιν,

ώσπερ έχ πολιτών μεν γιγνομένους φίλους, έζ άδε.Ιφών δέ ού γι-
γνομένους (η. 'Απ. β', γ', 3)=ούτως ώς ει, κτλ.

22. Τίθεται, δεύτερον, ή απόλυτος αιτιατική, γινομένη έκ τών
προ εςηγηθ έ ν τ to ν απρόσωπων ρημάτων, έπί τών αυτών περιστάσεων,
έν αίς έκ τών προσωπικών συνειθίζεται γενική' ούχ ούτοι ικανοί εί-
" αιν άγωνισταί οϊτινες, άγρυπνήσαι δέον, ήττώνται τούτου (Ξ. Κ.
η. α', έ, 7)=τοΰ άγρυπνήσαι.—τους μέν γε βωμο.Ιοχεύεσθαι xai
σχώπτειν χαί μιμεΐσθαι δυναμένους εύφυείς χαλοϋσι, προσήκον
τής προσηγορίας ταύτης τυγχάνειν τους άριστα πρός άρε τήν πε^
ιρυχότας ('ΐσ. περί Αντιδόσεως).
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§. 23. Ωσαύτως άμφοτέροις μέν δοκούν άναχωρεΐν, χυρωθέν δέ
ούδέν, οί Μακεδόνες έχω ρουν έχ οίκου (Θ. δ', 125)· αλλ έπί τού-
των τών εκ της παθητικής φωνής συνηθέστερος δ παρακείμενος'
προστεταγμένον, έπιτεταγμένον, είρημένον, κτλ' αλλά καί ώς έςε~
σόμενον, παρά Αυσία. ϊδε καί περί τούτο>ν Είσαγ. Ελλην. Συντάζ.

Ή Απόλυτος 'Ονομαστική.

§. 24. Η απόλυτος ονομαστική τίθεται μέν καί κατ' άλλον τρό-
πον, μάλιστα δέ όταν δι' αύτής αρχίζουν δ λόγος διακόπτηται μετέ-
πειτα διά τινα αίτίαν καί τρέπηται. είς άλλην 'σειράν* παθοϋσα δ
ούτω δεινά προς τών φιλτάτων, ουδείς υπέρ μου δαιμόνων μητίε-
ται(Αίσχ.Εύμ. 103)"—Λίαν,πάλαι δή σ έζερωτήσαι $~έ.1ων, σχολή
μ άπειργεν (Εύρ. 3'Αποσπ.).—- έκεΐνοι δέ είσελθόντες συν τοΐς ύ~
πηρέταις, είπεν ό Κριτίας (Ξ. Ελλ. Β , γ', 22). 1Τ απόλυτος ονο-
μαστική είναι ή κυρίως καί καθ' αύτό απόλυτος μετοχή, άναγομένη
είς τά ανακόλουθα, αί δέ λοιπαί είσιν οίον προσδιορισμ.οί.

Περί τών είς τός καί τέος ρηματικών.

§. 25. Εκ τών είς τόν μετοχικό ν χαρακτήρα προσεγγιζόντων
τούτων ρηματικών τά μ.έν εις roc δηλοΰσι* ά. τό γένόμ.ενον ήδη καί,
τετελεσμένον, ώς ποιητός, στ ατός, υφαντός, κτλ. β', τό δυνατόν
γενέσθαι, ώς ορατός καί αόρατος, τρωτός καί άτρωτος, μετακινη-
τός καί αμετακίνητος. Καί έπί τής πρώτης δέ καί έπί της δευτέ-
ρας σημασίας, κατά μ.έν τά άλλα συντάσσονται ώς" καί πάν άλλο
έπίθετον μετά τοϋ ιδίου ούσιας-ικου, οίον ά. τύπος γραπτός.-—σκεύος
πλεκτό ν' β. βασιλείς αιρετοί.—ύπερΰατόν τό περιτείχισμα (Θ.
Γ', 25), κτλ.

§. 26. Δυνάμει δέ τής παθητικης αύτών σημ,ασίας έκφέρουσι τό
ποιητικόν αίτιον κατά δοτικήν, ώς καί έν τοις έ'μπροσθεν περί δο-
τικοσυντάκτων λαλοϋντες είπομεν (Κεφ. Γ', §. 34), η κατά γενι-
κήν έμπρόθετον, οίον' ά. καίμοι έστω άρρητα τά είρημένα (Πλ.
Συμπ. 189)=ώς ειμή είρημένα ην.—-μετάπεμπτος ύπό Κυρου (Ξ.
Λν. Α , δ , 3)—προσκεκλημένος' β'. icrr' έκείνω πόιντα λεκτά,

πάντα δέ τολμητά (Σ. Φ. 633).-θεατός σοφοΐς, άγαστός θεοΐς,

I η λωτός άμοίροις, κτητός εύμοίροις (Πλ. Συμπ. 197).

§. 27. Ινατά δοτικήν, όργανικήν ύπό τών ημετέρων καλουμ.ένην
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Xcd τη τών Ρωμαίων άπενεκτική ητοι αφαιρετική αντιστοιχούσαν,
εκφέρεται καί έν τούτοις το τοϋ κυρίως ποιητικού διασταλτέον 8ρ-
γανικόν αίτιον, οίον άΛωτά γίνεται έπιμεΛεία καί πόνω άπαντα
(Μ.). Αλλα. καί κατά γενικήν, ώς δόξη χρήματα κτητά, δόξα δε
χρημάτων ουκ ώνητή (ΐσ. προς Νιχ. θ).

§. 28. Και ταϋτα μεν περί τών εις roc, τα δέ είς τέος δηλοϋσι
το δέον γενέσθαι, οίον αίτιατέος, Λεκτέος, πρακτέος, κτλ. ΐί δια-
φορά τών είς τός καί τέος ρηματικών δεικνύεται προφανέστατα δια
τών δύο επομένων έκ τοϋ Ξενοφώντος παραδειγμάτων' ποταμός

δοαΰατός.-ποταμός διαθατέος (ξ. αν. α', δ', 1S. β , δ', 6)' ώσαύ-

τως μαθητόν καί μαθητέον. Καί επί μεν αρσενικού καί θηλυκοϋ γέ-
νους συντάσσονται καί ταϋτα, ώς τά είς τός καί ώς πάν άλλο έπί-
θετον μετά τοϋ ιδίου ούσιαστικοϋ, κα,θάπερ μετά τοϋ ανωτέρου δια-
όατέος ποταμός, πολλότατα άλλα παραδείγματα δεικνύουσι" ού πρό
τής άΛηθείας τιμητέος άνήρ (Πλ. ΠοΛ. I, 595) .— ποιητέα ή ξύμβα-
σις (Θ. Ε, 15).—τριήρεις μεταπεμπτέας (Θ. 25), κτλ.

29. Τα δε ούδέτερ'α τούτο^ν δέχονται διπλήν τινα σύνταξιν,
ο-μαλήν τε και άνώμαλον. Κατά τήν πρώτην συντάσσονται καί ταΰ-
τα καθάπερ τα ανωτέρω, ώς τό διαδατέος ό ποταμός, ούτοι καί
όιαβατέον τό νάπος (Ξ. Αν. ς-', έ, 12)' ώς το άχρετέος ό Λόγος,
ούτω καί cicpετέον τό Λεχθέν (Πλ. Φαίδρ. 2G0)" ώς το ποιητεα ή
ξύμΰασις, ούτω και ποιητέον τοϋτο, έπ' αμφοτέρων πολλάκις πα-
ραλειπομένου τοϋ συνδετικοϋ.

§. 30. Κατά τήν δευτέραν τήν άνώμαλον, φαινομένην τουλά-
χιστον, σύνταξιν, άπροσώπω και άπαρεμφάτω ίσοδυναμοϋντα, τού-
TOiv και τήν σύνταξιν δέχονται" ώς λέγεται δει πράττειν, ούτω και
πρακτέον, τών αντικειμένων τιθεμένων κατά τήν φύσιν τοϋ περιε-
χομένου απαρεμφάτου' ώς Λέγεται δει άντιΛαβέσθαι τών πραγμά-
των, ούτω και άντιΛηπτέον τών πραγμάτων.—βοηθητι^τ έον ΐή
πόΛει.—τους '(ρίΛους εύεργετητέον.—τήν πόΛιν ώφεΛητέον (Ξ. 'Απ.
® j ά, 28). ^

31. Η το ύποκείμενον τής ενεργείας παριστώσα πτώσις, τό
ποιητικόν αίτιον δηλ., έπι μεν τών αρσενικών καί θηλυκών τίθεται
αεί κατά δοτικήν, ώς έπαινετέος ήμΐν ό άνήρ. — ώφεΛητέα cot ή
τΐόΛις {Ξ. Απ. Γ, ς\ 3). Ωσαύτως δε και έπι τής ομαλής συντάΐ
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ξεως τών ουδετέρων, ώς ποιητέον μ ο ι τοϋτο.—σφίσι δέ περιοπτέον
τοϋτο (Θ. Η, 48).—à τοΐς έΛένθεροις πρακτέα (Αισχίνης).

§. 32. Επί δέ της ανωμάλου τών αυτών συντάξεως συνήθως μεν
ή πτώσις αΰτη τής ενεργείας τίθεται ώσαύτως κατά δοτικήν" σκε~

πτέον μοι —ού ταχέως αϋτοΐς βονΛευτέον (θ. α', 72).-πλείω

γε φέρειν ού δ' έπιχειρητέον αύτώ (Ξ. Απ. Γ, ς-', 14) Ενίοτε δέ
καί κατ αίτιατικήν, ού δουΛεντέον τους νουν έχοντας τοΐς κακώς
(-ρρονοϋσιν (ϊσ. Εύαγ. ί). Εστί δέ πρόδηλον ότι ή μεν δοτική τίθε-
ται δυνάμει τοϋ άπροσώπου, ή · δέ αιτιατική δυνάμει τοϋ απαρεμ-
φάτου' το ού βουΛευτέον αϋτοΐς = ου προσήκει αύτο"ΐς βουλεύεσθαι
ή βουλεύσαβθαι' τό ού δ'ουΛευτέον τους νουν έχοντας=ου δει τους
νουνεχείς δουλεύειν τοΐς άφροσι. Παρά δέ Θουκυδίδη (Η , 61) απαν-
τώνται άμφότεραι* Λόγος τ ε έχ τοϋ φανεροϋ προσείργαστο αν-
τοΐς ώς ούτε μισθοφορητέον εϊη αΛΛους ή τους στρατευόμενουςy
ούτε μεθεκτέον τών πραγμάτων πΛείοσιν ϊ) πεντακισχιΛίοις.

* §. 33. Ενικά τινα παρ' Αττικοΐς, ε'ίτε δια τό μεγαλοπρεπέστε-
ρον, ειτε δι' άλλην αιτίαν, εκφέρονται πληΒυντικώς' ταϋτα~=·~οϋτο
(Εύριπίδ.)' δεινά=^ζινόν, θάτερα, μηδ έτερα (Πλ. θ. 187. Φιλ. 43)
=θάτερον, μηδέτερον. Τό αυτό συμβαίνει παρά τοΐς αύτοΐς Αττι-
κοΐς ένίοτε καί επί τών εις τδς καί τέος ρηματικών, ώς αδύνατα
ποΛεμεΐν (θ. Α', 50)=:άδύνατον.—ποΛεμητέα (θ. α', 79' 8S, ς·\
50)=πολεμητέον. — έδόκει έπιχειρητέα είναι (θ. α', 118. β', 3).
— ους (συμμάχους) ού παραδοτέα τοΐς 3Λ θηναίοις, ουδέ δίκαις xai
Λόγοις διακριτέα, άΛΛά τιμωρητέα έν τάχει καί παντί σθένει {&.
Α', 86).—συνεχποτέα σοι χαί τήν τρύγα (Αρφ. ΠΛ. 1036). — ού
γυναικών ούδέχοτ εσθ' ήσσητέα ήμΐν (λρφ. Α. 450) = ήττονας
είναι γυναικών—ηττασθαι ή νικασθαι ύπό τών γυναικών.

§. 34. Επειδή δέ ουχί μόνον έκ τών κυρίως παθητικών, ώς Λε-
κτέον, παρασκευαστέον, πρακτέον, κτλ. άλλα κατ' άναλογίαν έγι-
ναν τοιαϋτα καί έκ παντοίων άλλων ρημάτων, ώς άγωνιστέον,
άάυμητέον, άμιΛΛητέον, βαδιστέον, γνμναστέον, δηΛωτέον, έθι-
οτέον, ζητητέον, ήγητέον, θεραπευτέον, ίτέον καί ίτητέον, κακι-
ατέον, ΛαΛητέον, μοχθητέον, νευστέον (=κολυμβητέον), ξηραντέον,
οίστέον, πειστέον, πΛευστέον, πΛοντητέον, ρητέον, σκεπαστέον,
τμητέον, ύμνητέον, (ρειστέον7 (ρυΛακτέον (=δεΐ φυλάττεσθαι),
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ξ>ιστέον, rf-εχτέον, ώφελητέον, κτλ* διά τοΰτο θέλουν τις νά έξακρι-
€ώση πάν δ τι ένταΰθα γενικώς αναφέρεται, δεν θέλει ευρεΤ πιθανώς
το τοιοΰτον θέμα ιδιαιτέρας πραγματείας άνάξιον, ενθα πρός τοις άλ-
λοις έξ-ηγητέον, εί δυνατόν, διά τί παρά · τών αρχαίων, έπιρρήματα,
θετικά ονομάζονται ταΰτα. ϊδε έν τούτοις περί αυτών Κοραή ν έν
λΤροδρόμω, σελ. μά, Είσαγωγήν Ελληνικής Συντάξεως, σελ. 584
καί 2-. Π. Β', σ. 432—446.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΑΕΚΑΤΟΝ ΕΝ Ν AT Ο Ν.

Ιίερί Χρόνων του 'Ρήματος.

§. 1. Χρόνοι τοΰ ρήματος έν τή γραμματική ονομάζονται οί ιδιά-
ζοντες αύτώ σχηματισμοί πρός δήλωσιν τοΰ τμήματος τοΰ φυσικού
χρόνου, τοΰ παρόντος, τοΰ παρελθόντος ή τοΰ μέλλοντος, καθ' ο
υποτίθεται τό υπό τοΰ αύτοΰ ρήματος σημαινόμενον* γράφω, έγρα-
ψα, γράψ~ω. Είναι δε οί χρόνοι έκ τών κυριωτέροιν χαρακτηρις-ικών
τοΰ ρήματος* οθεν παρά Γερμανοις χρόνου σημαντική λέξις ονομά-
ζεται τό ρήμα (Zeiiworl).

Χρόνοι τής 'Οριστικής Έγκλίσεως.
Ό Ένεστώς.

2. ό £>·εσττώς δηλο> έν γένει, ώς καί τό ονομα δεικνύει, τό
παρόν νι ώς παρόν παοιστάμενον.

§. 3. Τίθεται λοιπόν* ά. δήλωσιν καταστάσεως, πάθους ή
ενεργείας συγχρόνου τή στιγμή καθ ή ν ό λαλών ή γράφων εξη-
γείται. Και ή κατάστασις λοιπόν καί ή ενέργεια παρίσταται ή ώς
αρχομένη* ανατέλλει ό ήλιος' ή ώς ήρχισμένη, άναπτυσσομένη, διαρ-
κούσα καθ' ην στιγμήν ό λόγος γίνεται καί ούπω παύσασα* ζή, εϋδει,
γράφει, κινείται ούτω καί πιέζεται, τήκεται, κτλ" β'. είς δήλωσιν
τοϋ άπολύτως, αιωνίως καί άπεριορίστως υπάρχοντος, συνεχομέ-
νου χαί τούτου πρός τήν στιγμήν τοϋ παρόντος' έστι 3·εός·—δ
&εός τ ε χαί τά"τοϋ S-εοϋ πάντη άριστα έχει (Πλ.)' γ', είς δήλω-
σιν τοϋ κατ εθος έπί ώρισμένου χρόνου επαναλαμβανόμενου' Ô
(πλοϊον) είς Αηλον Αθηναίοι πέμπουσιν (Πλ. Φαίδ. 58), κατ' έ-
τος δηλ. Κ. εις δήλωσιν τοΰ προ πολλού μέν γενομένου, αλλ έπί.

(ΣΤΝΤ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α.) 8 .
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τό ζωηρότερον ώς παρόντος παρισταμένου' Τισσαρρέρνης διαβάΛ-
Λει τόν Κϋρον προς τόν άδεΛφόν' ό όε πείθεται τε χαί συΛΛαμ-
βάνει τόν Κϋρον ώς άποχτενών («ε. 'Αν. α', ά,~ 7).— Α ιόνν σος Ôv
τίχτει ποθ ή Κάδμου χόρη (Εύρ. Β, 2). Ούτος καλείται ίστοριχός
ένεστώς' έ. είς δήΛωσιν τον άνενδοιάστως προσδοκώμενου' γίγνει
γάρ άνήρ μέγιστος (À ρ<ρ. 'ίππ. 178), ή τοϋ άφεύχτως καί πάραυτα
γενησόμένου' ει δέ ψησιν ούτος δ εκfar ω χαί παρασχέσθω, χάγό)
καταβαίνω (Δ. ΙΤαραπρ. θ.)' ς-'. είς δήΛωσιν τον σκοπουμένου'
παΐδ' άποκτείνεις (ΐλ. Π, 432. I, 4Q6)' ούτω πείθω=προσπάθω
πεΐσαι" διδόναι = προσφέρειν" ξυμμαχίαΥ διδόναι, μάλιστα επι
μετοχής' Λακεδαιμόνιοι δίδοντες ειρήνη ν καί συμμαχία ν (θ. δ'.
19). Περί τής ανωμαλίας τοϋ ήκω, οίχομαι, κτλ, ί'δε κατωτέρω
έν τω περί Παρακειμένου.

Ό Παρατατικός.

§. 4. 0 παρατατικός είναι προς το παρεΛθόν ο τι 6 ένεστώς
προς τό παρόν, κατά πασαν ώς εγγιστα χρήσιν αύτοϋ τιθέμενος" ά.
σημαίνει, χατάστασιν ήτις ήρχιζεν ή υπήρχε ν, ή ενέργειαν ήτις
έγίνετ ο κατά τι ση μείον τοϋ παρεΛθόντος κατ ά συνέχειαν άδιά-
σπαστον και άνεπτύσσετο συγχρόνως πρός τινα άΛ.Ίήν' άνέτεΛΛεν
ό ήΛιος'—επί Κέκροπος καί τών πρώτων βασιΛέων ή Αττική κατά
πόΛείς ώκεΐτο? καί αυτοί έκαστοι έποΛιτεύοντο χαί έβουΛεύοντο
(Θ. β', 15)' β'. τό ώς σταθερόν έ'θος χαί ώο έξις προσώπου τινός
επί τίνος χρόνου τοΰ παρεΛθόντος παριστάμενον' όστις άιριχνεϊτο
τών παρά βασιΛέως πρός Κϋρον, πάντας οϋτω διατιθείς ά-πεπεμ-
πετο, ώστε, κτλ. (ξ 'Αν. α', ά, 5)' γ', τό ποΛΛάκις καί συνήθως
έπα ναΛαμ 6 αν όμ εν ο ν' Σωκράτης, ώσπερ έγίγνωσκεν, οΰτως έ'Λεγεν
(Ξ. Λ π. α', ά, 4). — καί αύτώ (ρρουρίω οί Λ θ?]ναΐο ι έχρώντο? ότε
πόΛεμος καταΛάβοι (θ. β', 15).—ΣόΛων εν άπασιν οί ς έτίθει νό~

μοις (Δ.).—τά ποΛΛά διημερεύομεν μετ αύτοϋ (ΐΐλ. Φαίδ. 59).-

bous passions ordinairement le jour avec lui* δ'. είς δήΛωσιν
τοϋ σκοπουμένου' ΦίΛιππος *ΑΛόννησον έδίδον (Αίσχ. Κτησ. λ'.)
=/5βούλετο διδόναι' έ. είς διήγησιν ιστορικών γεγονότων ένθα

κυρίως άρμοζε ι d αόριστος.-παρεΛθόντες οί Αθηναίοι έΛεγον

τοιάδε (θ. α , 72), κτλ. ϊδε κατωτέρω έν τω π ε pi Α ορίστον.
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Ό Παρακείμενος.

5. 0 παρακείμενος παριστά το τετελεσμένον ώς προς το πα-
ρόν, καί συνήθως ώς σωζόμενον αποτέλεσμα* εύρήκαμεν Ô πάλαι.

έζητουμεν.-ζών ποιητών τίνες τών προγεγενημένωνύποθήκας

ώς χρή ζην κατ αλελοίπασιν (ΐσ. προς Νικ. ώ )=εχουσιν άφειμ.έ-

νας.-οικήματα ώκοδάμηται (Ξ. Οίκ. 0, 2).— ταϋτα καί μεμαρ-

τύρηται ύμΐν καί έπιδέδεικται (Δ. προς Βοιωτόν υπέρ προικός μη-
τρώας, β).-ου δ ε ζό ό'φλημα παν νπερ αυτής έκτέτισται, αλλ' έτι

καί νυν ό Πάμ φίλος οφειλών ζω δημοσίω έγγέγραπται (Δ. αντό-

θι γ').-άρισταν έστεφανωμένονς (Ξ. Κ. Π. Γ', γ', 39). ϊδε καί

κατωτέρω έν τω περί Λορίστον.

§. 6. Ως δέ πολλοί ένεσζώζες προσέλαβον καί παρακειμένων ση-
μ.ασίαν, οίον φευ γω=φ εύ γ ω καί=είμί φυγάς ήτοι εξόριστος, νικώ'=·
νικώ κ αί=ν ε ν ί κ η κ α ήτοι ειμ,ί νικητής, καθ' αυτό δέ παρακειμένου
ελαβον τά ^ω=έλήλυθα, οϊχομαι, κτλ" ούτως, απ* έναντίας, πολ-
λών ρημάτων παρακείμενοι μετέπεσαν είς . σημασίαν ενεστώτος.
Τούτων δέ τών ρημάτων οί ένεσζώζες ήτοι είναι άχρηστοι, τοις
Αττικοις, παρ οίς λέγεται δέδοικα και δέδια, έγρήγορα, εϊωθα,
κτλ, άντί δείδω, κτλ, ή εχουσιν άλλην σημασίαν* ϊστημι = σταίνω,
εσζηκα=σχέχ.ω' κζώμαι= αποκτώ (acquérir), κέκζημαι='ίγω ίδιο-
κτησίαν (posséder)" κέκτηαό ζε αντός ζάπερ αντός έκζήσαο, κτλ.
(Hp. ζ', 29)=jouissez donc vous seul du bien que vous avez
acquis* etc.

Ό Ύπέρσυντελικός.

7. ό νπερσνντελικός παρνστα κατάστασιν ή ένέργειαν τελειω-
μ.ένην έν τω παοελθόντι πρό τίνος άλλης* έδήωσαν ζής Αζζικής τά
ζε πρόζερον ζ εζμη μ ένα καί ει ζι έΰεόλαστήκει, καί όσα έν ζαΐς
πριν έσβολαΐς παρελέλειπτο (θ. γ', 26)" καί περιφραστικούς" ονπω
δύο ή τρεις δρόμους περιεληλνθ ότ ε ήσζην, καί εισέρχεται Κλεινίας
(Πλ. Ενθυδ. 2 73). Εν τώ εξής παραδείγματι έναργέστατα δεικνύε-
ται ή διαφορά τού παρακειμένου καί ύπερσυντελικοϋ' ή γε μέν
,3-ύρα ή έμή άνέωκτο μέν δήπου καί πρόσθεν είσιέναι τώ δεομένω
ζ ι έμοϋ, άνέωκζαι δε καί νΰν (Ξ. 'Ελλην. Ε, ά, 14).

§. 8. Οί υπερσνντελικοί τών προσεσημειωμένοον ρημάτων, των

8*
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οποίων οί παρακείμενοι κατάντησαν ώς ενεστώτες, εκλαμβάνονται,

©υσικώ τω λόγω, ώς παρατατιχοί, «?£ί?0ί*«^===έ<ροβούμΥ3ν.-αυτόθι

εωθέν τι είστήκει σκοπών (ΓΙλ. 220).—ctet γάρ (J?) Λταί της

πρόσθεν ή μέρας- είώθειμεν φοιτών (Πλ. Φαιό. 59).-à θυρωρός

όσπερ είώθει ύπακούειν (Πλ. αυτόθι)=1θ jeôlier qui do as intro-
duisait ordinairement.

Ό Αόριστος.

§ 9. 0 αόριστος τίθεται είς διήγησιν παρελθόντων πραγμάτων,
είτε καθ' ίστορικήν συνάφειαν, ειτε και καθ' εαυτά θεωρουμένων,
ασχέτως πρός τό παρόν" ώς ήθροίσθη Κ ν ρω το Ελληνικόν, ότε έπί
τον αδελφό ν Αρταζέρζην έστρατενετό, χαί όσα έν τί} άνόδω έπρά-
χθη, χαί ώς ή μάχη έγένετο, χαί ώς ό Κύρος έτελεύτησεν, έν τω
έμπροσθεν Λόγω δεδήλωται (Ξ. Αν. β', ά, 1).—ούμός πατήρ Κέ—
φα.Ιος έπείσθη μέν ύπο Περικλέους είς ταντην τήν γήν άφιχέσθαι,
ετη όέ τριάκοντα φκησεν (Αυσίας κατ Ερατ■ δ ).— ώς τό άρχαΐον
έχτίσθησαν αί πόλεις (Πλ. Ιππ. Μ, 285).

§. 10. Εκ τοϋ πρώτου παραδείγμ.'ατος τοϋ προηγουμένου παρα-
γράφου δεικνυεται ότι έν τή διηγήσει μεταξύ τών άορίστων παρεμ—
βάλλονται και παρατατικοί. Αλλ έ'καστος τουτο>ν ουλάττει τήν εαυ-
τοϋ φύσιν, ο μέν αόριστος παριστών το ποάγμ.α συνεπτυγμένον και
ώς άπαξ τελεσθέν, άνευ διαρκείας, ό δέ παρατατικός κατά παράτα-
σιν, πλατυτερον καί περιγοαφικώτερον, ουπω πάν τη τετελεσμένον,
αλλ έν παρατάσεΓ τό έστρατενετό δήλοι τήν στρατείαν ακόμη έν
κινήσει, το δέ έγένετ ο, έτελεντησε, κτλ, παρίστανται ώς εις îv ατ{-
ρ.εΐον συγ/.εντρωμ.ένα, ώ; γενόμενα. Εν τώ άορίστω θεωρείται τό
πράγμα ώς έκ τοϋ τέλους τής χρονικής γραμμής, έν δέ τω παρατα-
τικώ ώς έκ τής αρχής' έτελεύτησεν ό Σωκράτης, έτελεύτα ό Σω-
κράτης.

§. 11. Θαυμασίώς αναφαίνεται ή διαφορά τοϋ παρατατικού καί
άορίστον έν τω έπομένω παραδείγματι τοϋ Θουκυδίδου" τάς τε ούν
προσβοΛάς εύτρεπίζοντο, καί άλλως ένδιέτριψαν χρόνον περί αύ-
τήν (Θ. Β, 18). Ουτω καί (Θ. Â, 94). Πανσανίας έκ Λακεδαί-
μονος στρατηγός τών Ελλήνων έζεπεμφθη μετά είκοσι νεών άπό
Πελοποννήσου' ζυνέπλεον δέ καί Αθηναίοι τριάκοντα ναυσίν, χαϊ
τών ά.ΙΛων συμμάχων πλήθος' ένθα παρεντίθεται καί ο παρατατι-
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V-ôc, σημαίνων τήν διαρκούσαν ένέργειαν τών Αθηναίων επί τής στρα-
τείας τών Λακεδαιμονίων. Ωσαύτοις δέ, αυτόθι, έν τη συνεχεία τής
οιηγήσεο>ς, μεταξύ πολλών αορίστων παοεντίθενται παοατατικοί έπι
τω αύτω σκοπώ" έστράτευσαν, κατεστρέόταντο, έξεπολιό ρκησαν,
ι\χθοντο, ήξίουν, μετεπέμποντο, έπυνθάνοντο.

§. 12 Αλλ' ουδέν ήττον τίθεται ο παρατατικός και καθ' εαυτόν
ενθα κυρίως ήρμοζεν αόριστος' ώς άδεώς xai γενναίως (Σοάκρατης)
έτελεύτα (Πλ. Φα-ίό. 58). Γίνεται δέ τοϋτο συνηθέστερον. έπι τών
δηλούντο>ν εναρξιν πράξεως ή πράξεων, και μάλιστα όπου απαιτεί-
ται χρονοτριβή και κόπος' διέΰαινον τά όρια (Ξ. κ. π. β', ά, 1).

-τοϋτο ποιήσαντες .οί ΙΊλαταιής ες τ ε τ εις Αθήνας άγγελο ν ε-

π εμπον xai τους νεκρούς ύποσπόνδους άπέδοσαν, τά τ εν τ ή πά-
λει καθ ίσταντο (θ. Β , G).-παρελθόντες οί 'Αθηναίοι ελεγον

τοιάδε (Θ. Α, 72)' τό αυτό δέ άλλαχοϋ κατ' αόριστον* παρελθόν-
τες δε οί Κορίνθιοι είπον τοιάδε (θ. Α, 67).

§. 13. Και κατά τοϋτο μεν διαφέρει ο άόριστος τοϋ παρατατι-
κού. Σημαίνων δέ τό γενόμενον μόνον ώς προς τό παρελθόν καί άσχέ-
το)ς προς τό παρόν ο άόριστος διαφέρει καί τοϋ παρακειμένου όςτις
φέρει τό γενόμενον εις τό παρόν, ώς αποτέλεσμα σωζόμενον συνήθως
θεωρών αυτό" εκτισται ή οικία καί έκτίσθη ή οικία. — ώκοδόμηται

καί ώκοδομήθη.-πάντα πέψρακται, κτλ. (Αρφ. Σ(ρ. 351)=lous

les Irous sont boucliez, ϊδε §. 5.

* §. 14. Αλλά, παραμελουμένης ενίοτε τής ακριβολογίας, ή τοιαύ-
τη διαφορά δέν τηρείται, τιθεμένου καί αορίστου ένθα κυρίους ήρ-
Ν μ-οζε, κατά τά προηγούμενα, παρακείμενος. Ούτω, π. χ. παρά 'Θου-
κυδίδη άναγινώσκεται (Â, 93) τούτω τω τρόπω οί 'Αθηναίοι τήν
πάλιν έτείχισαν έν όλίγω χρόνο), καί όμως τά τείχη, τό άποτέ-
λεσμα τοϋ τειχίζειν, έσοίζοντο επί Θουκυδίδου, όςτις παρακατιών
λέγει* κάΐ δήλη ή οικονομία έ'τι και νυν εστίν ότι κατά σπουδήν
έγένετο' οί γάρ θεμέλιοι παντοίων λίθων υπόκεινται. — θησαυ-
ρούς κατέ.Ιιπον (ξ. 'Απ. a', 14).—ρρανήσομαι μηδ ένα μεν πώ·
ποτε άδικήσας, πλείους δέ και τών πολιτών και τών ά. U ων Ελ-
λήνων &ύ πεποιηκώς7 και μείξου ς δωρεάς έκατέροις δεδωκώς ή
σύμπαντες οί προ έμοΰ βασίλευσαντες (ΐσ. Νικ. 0). Ωσαύτως
καί εκ τοϋ εναντίου' τίθεται δηλ. παρακείμενος σημαίνων τό προ-
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φανώς ού σωζόμενον* ά σοι τύχη κέχρηκε, ταϋτ άψε Lier ο (Μεν.). **

§. 15. Τίθεται προσέτι δ αόριστος, κατά τινα άνώμ.αλον φαινο-
μένων χρήσιν' ά. είς δήλωσιν τοϋ συνήθως γινομένου έπί τοιούτο>ν
περιστάσεο>ν, οποίας εξηγεί το ύπ' αύτοϋ ώς άπαξ γενόμ.ενον έκφερό-
μενον" ràç τώ/· φαύλων συνουσίας ολίγος χρόνος διέλυσε (ίσ.
Λήμ. ά), κτλ' έν τω* έπο μένω π α ρ α δ ε ί γ μ α τι δεικνύεται ή χρήσις
αύτη έπιφανέστερον, παρατιθεμ.ένου καί τοϋ ένεστώτος' ό τύραννος
ταϊς μεν πρώταις ημέρα ις προσγελά τε χαί ασπάζεται πάντας,
νπισχνεΐταί τ ε πολλά χαί ιδία χαί δημοσία, χρεών τε ήλευθέρωσε
χαί γήν διένειμε δήμω τε χαί τοΐς περί εαυτόν, καί πάσιν ϊλεώς
τε χαί πραός είναι προσποιείται (Πλ. Πολ. Η', 566).'

* 1G. Τίθεται' β'. ο αόριστος, οίον κατ άνώμ.αλον χρησιν, έπί
πρώτου προσώπου είς δήλωσιν οχι προγενεστέρας ένεργείας ή κατα-
στάσεως, άλλα διαθέσεως έν τή στιγμή τοϋ παρόντος αναφαινομέ-
νης·' ώ 'γαθέ, xai αύτός έμαυτοϋ νϋν δέ 'κατεγέλασα (Πλ. Ν. Γ', 686)
=καταγελάσαι με δει. Αλλ' ή διάθεσις αύτη έννοεΤται ώς πρώην
έτοιμαζομένη* ούτως εγέλασα, έπήνεσα, ήσθην, έδεζάμην, άπέ-
τιτυσα, κτλ, παρά δραματικούς. Τοιοϋτόν τι φαίνεται καί τό παρ'
ήμϊν παρά τίνων έν τοΐς χαιρετισμ.οΐς έθιζόμενον, σ έπροσκύνησαy
όπερ οίον τετελεσμένον εκφέρει τό νϋν γινόμ.ενςν. Α

§. 17. Τίθεται' γ. έπί άποφατικής έρίοτήσεως διά τοϋ τί ου;
ήτις, θαυμασμόν δηλοΰσα διά τί μ-έχρι τοϋ δε δεν εγινε τό περί ού ό
λόγος, παρεμφαίνει προσταγήν εντονον ίνα γένη' r/ arcu <5yvo<>

αυτόν έφρασας τίς έστιν (Πλ. Γοργ. 503) ;=φοάσον.-τί ούκ ά-

ποχρίνει (Πλ. Γοργ. 468) ·=άποκρίνου'—τί ούχ απεχρίνατο (Πλ.);
—άποκρινάσθω.—τί ούχ έχαλέσαμεν ;=καλέσωμεν. Ίο αύτό δε

καί δι ένεστώτος ένίοτε' τί ού καλοϋμεν (Αοφ. Α. 1105);-rt

βαδίζομεν παρ' αύτόν (Πλ. Πρωτ. 316); * . ~

§. 18. Οχι ανώμαλος, αλλά κανονική φαίνεται ή χρήσις του
αορίστου έν τοις έβασίλε υσεν, ίσχυσε ν, έτυράννησεν, έβούλευσεν,
ήγήσατο, κτλ' διότι, εί καί τό έβασίλευσε δεν σημ.αίνει έτελείωσε τό
'βασιλεύειν, ώς τό έτελεύτησε σημαίνει έτελείωσε τό ζην, σημ.αίνει
όμως έτελείωσε τόκ ιδιωτικό ν βίον χαί μετέβη είς τόν βασιλικόν'
κατέστη είς τήν βασιλείάν Jρταζέρζης (Ξ. \4ν. α', ά, 3), κτλ*
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οττερ είς τον χαρακτήρα τοϋ αορίστου ανάγεται- ϊδε. πλατύτερον
•περί τούτου Είσαγ. ΕΛΛην. Συντάζ. σ. 523—524.

Ό Μέλλων.

§ 19. Ο μιέΛΛων σημαίνει απλώς μέλλουσαν ένέργειαν ή κατά-
στασιν' τοϋτο ποιήσομεν, ραδίως τά επιτήδεια εζομεν, όσον χρό-
νον εν τΐ\ πο. lea let έσόμεθα.—ε στ at Λοτέ7 ότε δεήσει (Ξ.).—άποΛώ
τον άνθρωπόν (Αρφ. ΠΛ. GS).-τί διαφέρουσιν, . . . ει γε πει νή-
σου σι καί διψήσουσι καί ριγώσουσι καί άγρυπνήσουσι καί μοχθή-
σουσιν έχοντες (Ξ.. 'Απ. Β', ά, 1·/)",—χρηστός έ'σει, εάν κέρδη νο-
μίζης δι ών ευδοκιμήσεις, à J Λα μή δι ών εύπορήσεις (ίσ).

§ 20. Ο μέ. IΛ ων της οριστικής έ κ πληροί πολλάκις τά τής προσ-
τακτικής, έκφέρων ώς άφεύκτως γενησόμενον τό δέον γενέσθαι
πρός ταϋτα πράξεις, οίον αν θέ.Ιης. Κατά άποφατικήν έρώτησιν
εκφέρει εντονον καί αύστηράν προσταγήν" παίδες ού σκέψεσθε (Πλ.

Συμ. 212);-ούκ αποδιώκεις σαυτόν από τής οικίας (Αρφ. Ν.

1298); Απαγόρευσις εκφέρεται ώσαύτως διά του μέΛΛοντος καί
τοΰ δπως μή' σκοπεί όπως μ ή εζαρνος έ'σει â νυν Λέγεις (Πλ.
Εύθυδ. 283) καί δια τοΰ ού μή (σ. S3, §. 4).

Ό Περιφραστικός Μέλλων.

§ 21. Διά τοΰ ρήματος μέΛΛω καί τοΰ απαρεμφάτου κατά μεΛ-
Λοντα ενεστώτα, σπανίους δέ κατ άόριστον, σχηματίζεται περι-
φραστικός μέΛΛων^ δηλών τό νΰν μελετώμενον ΐνα τελεσθή'· οίσθα
ούν S μέ.ΙΛεις νΰν πράττειν

(Πλ. Πρωταγ. 312); — ως εγω αρα
έίτ,απατήσας ύμάς μέΛΛω άγειν είς Φάσιν (Ξ. Αν. Ε, ζ, 7).—
μέΛΛω υμάς διδάξει ν (Πλ. ΑποΛ. 21)—εί μέΛΛει κακός γενέ-
σθαι (Πλ.). Τό μεΛΛοτέΛεστον τοΰτο, διά τοΰ παρατατικού ή αο-
ρίστου τής οριστικής, εξηγούμενον, μεταφέρεται έκ τοΰ ένεστώτος
είς τό παρελθόν", ένεθυμοΰντο οί ΕΛΛην ες ότι άγοράν ουδείς ετι
πα pat, ε ιν ήμεΛΛεν (Ξ. Αν. Γ , ά, 2). — έμέΛΛησαν έκπΛεΐν (ίσ).
Εκ τούτου δέ έν τή συνήθεια, τοΰ θέΛω έπί μελλοντικής έννοίας
λ, α μ β α ν ο μ έ ν ο υ, ΘέΛω Λέγει7 ΘέΛω ειπεί, ΘέΛω τρώγει, ΘέΛω φάγει.
Προφανώς δέ διάφορος ή βουλητική έννοια* θέΛει νά (]άγη.

Ό Μετ' ολίγον μέλλων. - - .·■

§. 22. Ô Μετ όΛίγονμε'ΛΛων, είτε διά τοΰ παρακειμένου τής με*
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το/ής καί τοΰ ρήματος είναι, εϊτε διά τύπου ιδιαιτέρου σχηματιζό-
μενος, οίον πεποιηκώς εσομαι, επί τών ενεργητικών, είργασμένος
εσομαι επί τών αποθετικών, διεφθαρμένος εσομαι, τετεΛεσμένον
εσται, πεπράξεται, ΛεΛύσεται, κτλ, · επί τών παθητικών, σημαίνει"*
ά. ro £> τώ μεΛΛοντι τείειοιμένον χαι έτοιμον, ώς άμεσον συνέ-
πειαν προγενομένης πράξεως' παρά τούτων δίκη ν ειΛηφότες εσεσθε
(Αυσ.).—εί παρελθών εις όστισοΰν δνναιτο διδάξαι χαί πεΐσαι τις
παρασκευή χρήσιμος εσται τ ή πόΛει, πάς ό παρών φόβος ΛεΛύσεται
(Δ. περί Συμμορ. ά) β'. προγενεστέρας πράξεως διαρκούν άποτέΛε-
σμα' τής δυνάμεως ήμών ες άί'διον τοΐς επιγιγνομένοις μνήμη χατα-
Λελείψεται (Θ. β', 64). Ενίοτε δέ φαίνεται παριστών ο χρόνος ού-
τος τό πάραυτα πραχθησόμενον' φράξε καί πεπράξεται (λ ρφ. ΙΙΛ.
1027)' καί έκ τούτου ελαβε τό ονομα. Αλλά περί τούτου ϊδε Σ. Π.
Β\ σ. 464, §.-65.

Οι Χρονοι τών άλλων Εγκλίσεων.

§. 23. Οί χρόνοι τών άλλων εγκλίσεων φυλάττουσι μέν έν γένει
τό έν τη οριστική αυτών σημαινόμενον, αλλά κατά τήν φύσιν τών
διαφόρων εγκλίσεων. Τό άγωμεν, π. χ. σημαίνει χίνησιν κατά διάρ-
κειαν, ώς καί τό άγομεν, αλλ' εις προσδοκώμενον χρονικόν σημείον"
τό. πίνωμεν σημαίνει διάρκειαν πόσεως, ουχί δέ γινομένην, αλλά
γενησομένην' τό πίωμεν σημαίνει .-rdo'tr κατά συντέλειαν ουχί κατά
διάρκειαν, αλλ' εις χρονικόν ση μείον έσόμενον καί ουχί ύπάρξαν, ώς
είναι τό έπίομεν. ί2σαύτως i'àr κάμνη καί ôàr κάμη.—όπως μή
κωΛυώμεθα, καί όπως μή κωΛυθώμεν, κτλ.

§. 24. Ούτω λοιπόν ή υποτακτική εγκλισις, έξ ιδίας φύσεοϊς είς
τό μέλλον αναφερομένη, καί ού χρήζουσα δια τοϋτο ούτε ιστορικών
ούτε καθ αυτό μεΛΛόντων χρόνων, καί τόν ϊδιον ενεστώτα και «</-
ριστον είς τό μέλλον αναφέρει, τόν μέν κατά παράτασιν καί διάρ-·
κειαν, τόν δέ κατά συντέλειαν καί ώς έν ώοισυ,ένω σηυ.είω, εί καί

' ν I ι ' ι · '

πολλάκις, συμπιπτούσης τής χρήσεως, αναιρείται πάσα σχεδόν δια-
φορά. Αλλά καί τόν καθ αυτό παραχείμενον είς τό μέλλον έφέλκεται
ή υποτακτική, τό τέλειον έν τω μέλλοντι δι' αύτου σημαίνουσα"
arr άν χεκΛόφωσί μου (Αρφ. 'Iπ:π. ]148)=δσα θέλουσι μου εχει
κλεμμένα.

* §. 25. Τό αυτό ισχύει, κατά τό μάλλον καί ήττον, καί περί ένε-
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ctcotoç καί αορίστου τών ά.Μων έγκΛίσεων' εϊθε Μιμβάνοιμι καί
είθε Λάΰοιμι, οπως Λαμθάνοιμι καί όπως Λάβοιμι, φράζε καί φρά-
σον, γράφειν .καί γράφαο' ωσαύτως καί περί μετοχής, ο γράφων, ό
γράψας, κτλ. Αλλά, ει και απανταχού τηρείται ή διαφορά τοΰ
οτώτος και αορίστου, ώς πρός τό διαρκές τε και μή, επί ^.έν τής ευ-
κτικής αναφέρονται είς τό παρελθόν, ώς καί δ μέλλον/ οί όε Βοιω-
τοί ουκ εφασαν παραμενεΐν, ειμή τις αύτοΐς τήν καθ ήμέραν τρο-
ρρήν δώσοι (Δημ. προ ς Τιμόθεον, γ')=εμελλε δώσειν, όπερ επί ένε-
στώτος χρονικού τμήματος ήθελεν είναι ου φασι παραμενεΐν, εί μή
τις δώσει' επί τής προστακτικής αναφέρονται είς το ούπω μεν ον άλλα
γενησόμενον ή τά νΰν ή μετέπειτα* επί άπαρεμφάτου συμμεταψέρον-
ται κατά τό ρήμα τής κυρίας προτάσεως έξ ου αυτό κρέμαται* βού-
Λομαι γράφειν ή γράψαι, βουΛήσομαι γράφειν ή γράύαι, ήΰού.ΐετο
γράφειν ή γράψαι, έθο^ΐήθη γράφειν ή γράΦαι, κτλ. Ωσαύτως
και επί μετοχής" εργαζόμεναι ήρίστων, άριστώσιν, άριστήσουσιν'
έργασάμενν.ι, ήρίστων, άριστώσιν, άριστήσουσιν. Αλλά περί τού-
το) ν και τών τοιούτοι ίδε Σ. Π. Β , καί Εισαγωγή ν Ε.ΊΛηνικής
Συντάξεως. *

* §. 26. 0 δυνητικός σύνδεσμος άν, όχι μόνον επί τής υποτακτι-
κής καί ευκτικής τιθέμενος αυξάνει τήν άοριστίαν τών εγκλίσεων
τούτων, δπως άν είδής (Α ίσχύλ.), ώς αν ποτ αθ ειη y (Σ. Αποσπ.),
έκ τοΰ ποτάομαι, κτλ, άλλα καί επί τής όριστικής μετατρέπει τήν
θετική ν είς υποθετικήν εννοιαν' εΑεγον=ϊ'λζγ α' ε.Ιεγον «ν==ήθελ α
λέγει' fcîcjA'c/* α>·=ήθελε δώσει. Ωσαύτως· επί απαρεμφάτου' δυ-
νηθήναι και δυνηθήναι άν, πο.Ιεμήσαι καί ποΛεμήσαι άν' καί έπι
μετοχής' ώς ά'Λόντος αν τοϋ χωρίου (Ξ,. Àv. Ε, 28. ϊδε καί Α', ά,

90).-ώς εν àJJoiç ουκ άν δηΛώσαντες τήν γνώμην (Θ. γ', 37).

Αλλα τα περί τοΰ ar είναι τοσοΰτον πολύπλοκα ώστε ο περιώνυμος
Ερμαννος δεν έδίστασε τέσσαρα ολόκληρα βιβλία νά συγγράψνι περί
τοΰ μορίου τούτου, ουδε καί ταΰτα ικανά φανέντα. ϊδε έν τούτοις
/7. 2?'., καί Είσαγ. 'Ε.Μην. Συντάξεως, σ. 428. *

OS Ο Ο ο-ο-ο Ο Ο·
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' ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΙΚΟΣΤΟ*.

Περί Επιρρημάτων καί Επιφωνημάτων.

Περί Επιρρημάτων.

§. 1. Ως πρός τήν σύνταζιν τά επιρρήματα, δυνατόν νά έξετα-
σθώσιν ύπό τάς έξης πέντε επόψεις* ά ώς κυρίως καί καθ αυτά
έπιρρήματα,. οίον τών ρημάτων επίθετα' β. ά>ς τών επιθέτων προσ-
διοριστικά' γ'. ojr τών ουσιαστικών προσδιοριστικά' δ. ώς άλλων
επιρρημάτων προσδιοριστικά' έ ώς μετά πτώσεως συντασσόμενα.

Α'. Τα Επιρρήματα ώς κυρίως καί καθ' αύτό επιρρή-
ματα, οίον τών 'Ρημάτων επίθετα.

2. Περί τών κοινών προσδιορισμών έν τοΊς εμ.προσθεν λαλούν-
τες (σελ. 50) είπομεν καί περί τούτου τά δέοντα' κατατάξαντες
δηλ. τά έπ«5ρήμ.ατα είς τέσσαρας κλά"σεβ| τάς κυριωτέοας, είς ro-
πικά, χρονικά, ποιότητος καί ποσότητος σημαντικά, διά πολλών
παραδειγμάτων έδείξαμεν ποία τις εκάστου τούτων ή συνήθης χρή-
σις' εί δέ τις επιθυμεί πλείονα τών έκε'ί παραδεΐ"/μ.άτων προχειρό-
τατα θέλει εύρε! ζητών. Ούτω π. χ. ραδίως αν Αθήνηθεν είς
Ολυμπίαν άψίκοιο (Ξ. 'Απ. Γ. ι γ', 15). — etre τήμερον είτε α ΰ-
ριον δοκεϊ ύπερβάλλειν το όρος (ξ. αν. δ', ς-', S). — κοιμη*
θήναι καί πρωί άναστήναι (Ξ. Απ. α', ά, 3).—τό κάνουν δ ό παις
περίεισει τηνάλλως έχων (Φιλ.)=τήν άλλως άγουσαν :αδόν=μοε-
ταίως.—ορθότατα λέγεις (Πλ. Φιλ. 49).

§. 3. Ενταύθα δέ θέλομεν προσθέσει" ά. ότι είς τά ποιότητος ε-
π^ρήματα υπάγονται καί τά κυρίοος οργανικά, ώς λάξ ποδί κίνη-
σα ς (ίλ. Κ.. 158).—πυξ πατάξας.—διατρώξομαι όδ"άτό δίκτυον
(Αρφ Β, 548.' Σ©. 1G4)" β. ότι τά έκ πληθυντικών γενικών είς
ώς γινόμενα επιρρήματα, αληθώς, καλώς, κτλ, καλούνται ύπό τίνων
μεταγενεστέρων γραμματικών -μεσότητος επιρρήματα, «και είρηνται .
με-σότητος παρ'οσον είσί μέσα αρσενικών καί θηλυκών ονομ,άτων»
(~χολ. Διονυσίου τοϋ Θρακός)" αλλ' όρθότερον οί αρχαιότεροι γραμ-
ματικοί μεσότητα ώνόμαζον πάν έπίρρημα έν γένει, ώς μέσον ονό-
ματος καί ρήματος όν. Αλλ' ή έξακρίβωσις τούτων καί ή κατά μ.ι-
κρόν άνάπτυξις καί οριστική διαίοεσις τών μερών τοϋ λ,όγου ανήκει
κυρίως εις τήν ίστορίαν τής γραμματικής.. Τ
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Τά Επιρρήματα ώς τών 'Επιθέτων προσδιοριστικά. *
§. 4. Ως τα επιρρήματα κατά πάσαν σχέσιν, τοπικήν, χρονική ν,
κτλ. προσδιορίζουσι τά ρήματα, ούτως έν μέρει τά ποιότητος καί
βαθμού σημαντικά επιρρήματα προσδιορίζουσι τά έπίθετα. Ως λέ-
γεται παντελώς θανεϊν (Σο©. Τ. 689), ούτω καί >·?/εζ' παντελώς

■χ εν ai.-χρώματα λευκά παντελώς (ε. γΕλλ. β', ά, 18. à υ>\ ,δ'.

7).-ή τραγωδία όλως σοφό ν δοκεΐ είναι (Πλ. Πολ. Η'. 568).—

φόνων τών πάνττ} άνοσιω τάτων (Πλ. ν. θ. 827).—χαλεπή ν οΰτω
φύσιν (Πλ. Πολ. ς-, 500). — ορχή οντωσί καλή καί νεανική (πλ.
Πολ Η , 563).-οί μή πάνυ άλκιμοι.—οί πάνυ ταπεινοί.

5. Ούτο> δε και έπι ποσότητος" ώς, κατά τά προηγούμενα,
λέγεται παίω νιν δις.—τρις είπόντος (Αίσχ. Αγ. 1405. Επτ. 745).

-καί δις καί τρις πίνειν (Πλ· Φαιά. 63), ούτο> και δις έν (πλ.

Παρμ.' 143).—δις τρία (Πλ. Θ. 204).—έξήκοντα δίς^τ/Αποσπ.).

-εκατόν δις (Αίσχ. Πρ. 342).-εκατόν τοσαυτάκις (Πλ. Πολ. Η',

546).—ότι έστί τά δώδεκα δις έ£ (Πλ. Πολ. α', 337). — ~ρϊς Ϊξ
βάλλειν (Αίσχ. Αγ. 14Û5).—τρίς έννέ αυτή κλώνας τιθεις ελαίας
(Σ. Κ. 483).—τετράκις τρία (Ηλ. Πολ. Α, 339).—πεντάκις χί-
λιοι (Πλ. Ν. É, 737). πολλάκις μύριοι (Πλ Θ. 175). Ωσαύτως δις
τόσσον (0δ. I, 49). — τρί ς τόσσα (ίλ. Α, 243).—δις τόσα (Σ. Α-
ποσπ.).—πολλάκις τοσαΰτην έποίησεν (Πλ. Πολ. Α , 330).—δις
και τρις κα. Ιόν (Πλ. Γοργ.. 495). *

* § 6. Τινά τών ανωτέρω συντίθενται μετά έπιθε'τούν προς έπί-

^ ~ ·. / Λ ~ ι , ^ Λ' ?

τασιν της αυτο.>ν έννοιας, η μεταποιούσαν εις τοιαύτα τα μευ cov
συντίθενται ουσιαστικά. Ούτοί, κατά το πρώτον, έκτος τών J'icX't""
λιοι, πεντακιςχίλιοι, τρίςμνριοι, τετ ρακιςμν ριοι, κτλ, καί τριςά-
θλιος, τριςΰάρδαρος τριςκακοδαίμων, τρίλλιστος (Ϊλ. Θ, 488).—
τριςμάκαρες (0δ. Ζ, 154).—τριςόλδιος, κτλ. Παρά. δε Αριστοωά-
νει (Πλ 85), τριςκακοδαίμων καί τετράκις καί πεντάκις καί δω-
δεκάκις καί μυριάκις, (Είρ· 242y" /ώ, Πρασιαί, τριςάθλιαι

χ&ί πεντάλ ι ς καί πολλοδεκάκις. Κατά το δεύτερον, δίπους τρί-
πους, δίμετρος, τρίμετρος, τετράπτερος (Σ. 'Αποσπ.). τετρα-
σκελής (Αίσχ. Π ρ. 395). Τινά δέ μένουσι καί έν τη συνθέσει ώς
r,σαν καί πρότερον, ουσιαστικά, ώς ί χα Λ χ ου τετράδραχμον, τρίο-
cory τετ ραοόος, ούτοι τρίαινα, τρικυμία και τα εςης.
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' * §. 7. Ούτω παρ' ήμΐν κ α! κατά τους τρεις τρόπους, ώς δίπατος^
δίστομος, δίφορον δένδρο?', τριςάγιος, τ ριςκατάρατος, ώς καί παρά
Δημοσθένει (κατ Αριστογ. ι ή), τρίκΛωστος. ί*2σαύτο)ς δίβουλος καί
τρί-βουΛος, δίγαμος, δίγΛωσσος, δικέφαΛος, δLîa.iior τουφεκιον,
δίΛογον ροΰχον, διπρόσωπος, τρίκωχος, τετράπαχ'ος, πεντάπτω-
χος. Μένουσι δε ουσιαστικά τά δίπαππος (=πρόπαππος) δισέγγο-
νος, τρισέγγονος, ώσαύτως διγόνια, δικράνιον, δισσάκιον, διχά-
Λα, τριφύΛΛιον, και ώς τοιαύτα κατήντησαν τά δίκοπος καί
κοπον, τό σχιστικόν ό'ργανον, δίμιτόν, τό τριήμερον, τό τ ριςάγιον.
Εις τά άνωτέρω δυνατόν να αναχθώ σι και τά ήμιβάρβαρα δίπορ-
το ν, τρίστρατον, τρικάταρτον, τρικούΰερτον.

Γ'. Τά Επιρρήματα ώς τών Ουσιαστικών προσδιοριστικά.

§. 8. £*1ς προσδιορίζουσι τήν τών ρημάτων καί τήν τών επιθέτων
ιδιότητα τά επιρρήματα, ούτω καί τήν τών ουσιαστικών. Ως λέγε-
ται Λιτ/κ άχθομαι (ίλ. Ε, 361).—c^od^a Λίαν (Σ. *ΗΛ. 1292).
—άγαν έΛευθεροστομείς (Αισχ. Πρ. 180). — ourf χαίρων οΰτε
Λυπούμένος άγαν φανήσεται (Πλ Μενεξ. 24S)" καί ώς λέγεται Λίαν
μέγα πήμα (ίλ. I. 289) —Λίαν σοφή {Εύο. 'ίππ. 262).-—Λίαν άχά-
ριστοι (ξ. Αν. Ζ', 17).—Λίαν μανικό ν (ξ. Αγ. Ε. 14.), οντο>
καί τήν Λίαν φιΛότητα (Αισχ. 124) —τήν Λίαν νΰριν (ξ.

iiX/. Β. ά. 16). — τήν άγαν άναρχίαν (Πλ. *Επισγ. Η, 354).
ί>σαύτο)ς ?/ άγαν εΛευθερία είς άγαν δουΛείαν μεταΰάΛΛει καί
ιδιώτη και πόΛει (Πλ. Πολ. Η, 564).—εστίν ή Λίαν δυσπραγία Λίαν

δίδουσα μεταΰοΛάς (ΐνυρ. ίφ. Τ 721).-αί άγαν τρυφαί (Εύρ.

Αποσπ.)—αί Λίαν. άνεπιστημοσύναι (ξ. Οίκ. Κ . 20)-τήν οίκοι

ποΛιτείαν (ΐΐλ ν. δ', 712).—διατρίψ-ομεν τήν τήμερον ήμεραν (ξ.
Âv. δ , ί , 6).:—τών πάΛαι προγόνων (ξ. Κ. Π. Ε, ε, 8).-τών πά-
λαι σοφών-ανδρών (ξ. Απ. Α'', ς-', 14.)=:τών παλαιών σοοών.

§. 9. Εν τούτοις τα επιρρήματα έπέχουσι τόπον επιθέτων άκλί-
των (ϊδε σελ. 48. §. 20). Γίνονται δέ ουσιαστικά, ό'ταν, παραλνει-
πομένου τοϋ ποοσδιοριζομένου ούσιαστικοϋ, καταλαμβάνωσι μετά
τοΰ άρθρου τον τόπον αύτοΰ' οί εκεί, rô (Η. Κ. Π. Δ', ά, 3) τά

οΐκοι (ίΐλ. Ιίολ. Α, 371).—οί πάΛαι.—οί πάνυ.-τών νυν οί τότε

μνρίω προς ευδαιμονία ν διέφεραν (ΠΛ. ΠοΛ. 272). Ωσαύτως εν-
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θ ουσιαστικούς ποιεί ή (ρρυγιστι άρμονία (Αριστοτ.) καί ή μιξοΛυ-
διστί και <\υντονοΛυδιστί . ... ή ιαστϊ και Λυδιστί. .... ή δω~
ριστι και (ρρυγιστι (Πλ Πολ. Γ'. 3S9). Ουτ co και το άνω, το κάτω,
το πέραν, το σήμερον, τό αϋριον, τό Λίαν, τό ρρανερώς, κτλ.

10. Ùç δε έν το"ϊς προηγουμ.ένοις τά έπιόρήματα, μετά τών
ουσιαστικών τιθέμ.ενα, έπέχουσιν επιθέτουν τόπον, - ούτο>ς έν άλλοις,
αντιθέτως, τά επίθετα έκπληροϋσι τά τών επιρρημάτων' όρθριος
■ϊ/κων (Πλ. Κ par. 313). — ή δ ε μοι (νόσος) οξεία φοιτά καί τ αχ ει
απέρχεται (Σοφ. Φ. 80S). — Ωσαύτως και πότερον εκών ή άκων
περί αυτών Λέγει (Πλ Κρατ. 427); — μή άσμενοι ε χει σε ιοιεν
(ΐΤλ. Φαίδ. 670), καί άσμένως έπί το μανΘάνειν ιόντα (Πλ. ΠοΛ.
Ε, 4/5.—μή ιρεύγειν τους πόνους, ci Λ Λ έθεΛοντήν ύπομένειν (Ξ.
Αχ. β', ά, 3). ϊδε κ.ατο:>-έρο> 14—15.

Α'. Τά Επιρρήματα ώς άλλων Έπιρρημ,άτων
προσδιοριστικά.

11. Τά επιρρήματα τίθενται ώσαύτως και είς άλλων έπι^ργι-
μάτων προσδιορισμ.όν* ούτω τά τοπικά κάστ" ούχ έχάς που (Σ.
Φ. 41)—άΛΛοθί που είναι τήν ψυχήν (Πλ. Φαίδ. 91.) — ένταϋθά
που (Πλ. ΦιΛ. 33.)—εξω μέ που καΛύγατε (Σ. Τ. 141 0.)—άΛΛο-
θέν γέ πόθεν, ή αμόθέν γέ πόθεν (ΓΙλ. Γοργ. 492) — ούδαμόθεν
άΛΛοθεν (Πλ. Φιλ. 30). Ούτοί τά χρονικά ετι ποτέ — ήδη ποτέ (Σ.
Αϊ. 1121.) — πάΛαι ποτέ (Αρφ. Πλ. 1002)—άείποτε (Ξ. Πόρ. α'.

1.)—νυν πρώτον.-τότε πρώτον (Ξ.)" και τό μ.εν τότε αναφέρεται

είς ώοισμένον (παρελθόν ή μ.έλλον) χρόνου σημείο ν, τό δε ποτέ είς
άόριστον.—πάΛιν αύθις (Àoo. Πολ. 860).—όΛίγον ύστερον {β.. Αν.
δ\ β'. 11) — ουτ ω π:ρω, (Πλ. Κρίτ. 41). Κατά τά άνοοτέρω δέ το-
πικά καί χρονικά είναι καί τά τοΰτ έκει νυν (Εύρ.) == ακριβώς έκεΤ,

ώς λέγεις.-τα νυν τάδε (Hp. Ζ. 104)~άκριβώς ή μάλιστα τώρα.

-εύτυχεΐς τά νυν τάδε (Εύρ. ΙΙρακ. 641). ούτο) δέ καί τά ποιό-
τητος καί βαθμ.οϋ σημαντικά, οίον παντάπασι μανικώς (Πλ. Σ. 21G).
—ευ πως (Πλ.) θείως πως (Ξ.).—πάνυ ραδίως (Ξ.)—ούτως άτίμως
(Σ. Κ..428)*—ούτως οξέως (Η. Κ. 11. β', δ', 6).—οϋτω πανταχώς
(Πλ. Παρμ;. 14).—ταχύ πάνυ.—ώμώς άγαν δύξασα προστατεύειγ
■(ξ. ΙΙόρ. é. 6). ' : .
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"* §. 12. Κα! έν μεν τοΐς προηγουμ.ένοις το εν έπίρρημ.α προσδιο"
ρίζει το ετερον, αμφότερα δε ομού λέγονται συλλήβδην κατά του
ρήματος" οΰτω, τζ. χ. έν τω (ξ. Πόρ. ε', β/ ώ^ώς άγαν, προστα-
τεύειν, το μεν ώμώς προσδιορίζει το προστατενειν, το δε άγαν το
ώμώς, αμφότερα δε συνάμα τήν όλην εννοιαν τοϋ ρήμ.ατος=ώμ.ό -
'τατα προστατεύεινΓ εν τω cJîc εκατόν νήες (Αίσχ. Πέρσ. 343)" το
μεν εκατόν προσδιορίζει πρώτον τό νήες, τό δε προσδιορίζει τό
εκατόν, αμφότερα δε όμοϋ τον ολον αριθμόν τών νηών. Ουτ&> έν
τω (Αισχ. Πέρσ.. 321) πεντήκοντα πεντάκις νηών -ζαγός'· ωσαύ-
τως έν τοΐς πάντη πάντες όμοΛογούμενοι Λόγοι.-πάντ-η πάντες

στ ε ρου μέν ο ις ( Π Λ. Τ.ιμ. 29. Παρμ. 160), καί οΰτω καθεξής: *

* §. 13. Αλλως δ' έχει τό πράγμ.α, όταν εκάτερον τών επινοη-
μάτων προσδιορίζη τό ρήμα, ώς α>'ω κάτω (Πλ ).—ευ εϊσει αντίκα
δή μάΛα (πλ. Πολ· Α. 338). — cul καί πανταχού (ΠΛ. Ν. β', 667).

—ούδέν πόπωτε κακώς ποιοϋντες (Ξ. Αν. Ε , ί, 7).-ενταύθα δέ

καί κάΛΛιον έθεασάμην Σωκράτη (Πλ. Σ vu. 221). —τότε καί
νϋν ονχ ήττον εγκωμιάζω τήν δύναμιν (Πλ. Σνμ. 212).—καί νϋν
τε καί άεί (ΠΛ. Σνμ. 213). — διαφερόντως ή πρότερον (πλ. Πολ.
Η, 538) .—η εν η κακώς πραττειν (Πλ. Προ^τ. 313). *

§. *14. Η συγγένεια τών επιθημάτων πρός τά έπίθετα ίκανώς
δεικνύεται έκ τών προηγουμένων, ένθα παρατηρείται ότι ή αύτη
λέξις διά μόνης τού σχηματισμού μεταβολής τίθεται έπί τω αύτω,
προσδιοριστικοί σκοπώ, ποτέ μέν έπιθετικώς, ποτέ δέ επι^ρηματι-

κώς' καθαρός βίος καί καθαρώς βιώσας-έντιμος, ευσεβής -άνήρ

καί τοΐς εντίμως βεθιωκόσι—βεδιωκότα εύσεθώς (Πλ. Ν. <Γ'ν762.
Αςιόχ. 382). Ούτω παντεΛής δάμαρ.—παντεΛής μοναρχία (Σ.
Τ. 390. Άντ. 1163), καί πριν παντεΛώς ήδη βίος όιεκπερανθτ} (Σ.
Αποσπ.), ομμένος καί ασμένως, θαρροϋντες καί θαρρούντως, ήδό-
μενοι καί ήόέως. Ετι δέ μάλλον δεικνύεται τοϋτο έκ της αυτής λέ-
ξεως τω αύτω σχηματισμώ ποτέ μ.έν έπιθετικώς, ποτέ δέ έπι^ρη-
ματικώς τιθεμένης" ήδεΐα πνοή καί ηδύ πνέειν (0δ. Α', 446).—ταχύ
έργον καί ταχύ βοηθεΐν (Θ. Α', 69) —κάΛΛιστα έργα καί κάΛΛιστα
τραφείς (Σ. T. 1172). — θανών υπέρ 'ΈΛΛάδος κάΛΛιστα, (Ευρ.
'βκ. 310).

1θ. Τοιαύτα είναι καί τά άνήρ ταχύς καί όρμάσθω ταχύς.—!
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ε'ρπεις ταχύς (Σ. Φ. 256, 1223).-ώνηρ βέΰηκεν έξ οργής ταχύς

(Σ. \4ντ.~766).-βραδύς έρπει, χΛύων σου δεΰρ άφίξεται τα-

^χύς (Σ. Κ. 306). Ωσαύτως το ευρεία χθων (ίλ. Α. 740) καί rcite
jr/θί χάνει ευρεία χΰών (ίλ. Δ 108)=εύρέο^ς. όμοίως καί τό προα-
ναφερθέν ηδε (ή νόσος) μοι οξεία φοίτα και ταχεία απέρχεται (Σ.
Φ. SOS) —ούτοι θαΛάσσιον έχρίψατε (Σ. Τ. 1441) = καταποντί-
σατε, άλλα ούτε είς τούτο υπάρχει επίρρημα σύστοιχον, ούτε είς το
απάγετε ότι τάχιστα με (Σ. T. 1340)=έκτοπίσατέ με.

Ε'. Τά Επιρρήματα ώς μετά πτώσεως συντασσόμενα.

16. Κατά τρεις τρόπους απαντώνται τά επιρρήματα μετά
πτώσεως συντασσόμενα' ά. δυνάμει της επιθετικής αυτών αρχής
αξίως ή μ Άν αύ τών (Δημ. . . . ).-ποΛυωφεΛώς μέν πόΛει τ ή 'Α-
θηναίων, τυχηρώς δέ ήμΐν αύταις (Αρφ. Θ', 304). — ομολογουμέ-
νως τοις είρημένοις (Ε. 3ΑποΛ. 27).—τους φύσει τ ε χαι διαίτη
νγιεινώς έχοντας τά σώματα (Πλ. ΠοΛ. Γ', 407)' β', κατά προ-
θετικήν δύναμιν' αϊ τ ε'ισω στέγης, αϊ τ έκτος τής ανΛής (Σ. Τρ.
203).—εϊσω τοϋ έρύματος, τοϋ τείχους, τής οιχίας (Ε.).—θεσμών
εξω φέρομαι (Σ. Αντ. 775). — έχτος τών ορών τής χώρας (Πλ.
Ν. Θ', 854). — εγγύς στέγης (Εύρ. Μ. 129 '). — τής Πελοπον-
νήσου έγγύς χείμεθα (Θ. Ε, 84, 108). — πόρρω Τροίας (Εύρ. Τρ.

189).--στάντες ού πόρρω τών βωμών (Πλ. Ν. ζ', 800).—

πόρρω τοΰ στρατοπέδου (Ε. Κ. Π. Γ , γ', 3). Αλλά καί μετά τής
άπο προθέσεως" ού πόρρω κατακείμενος έιπ έμοΰ (Πλ. 'Επιστ. ιγ',
360).—πόρρω άπο τοϋ Λιμένος (Ε. ΕΛΛην. Α", ά, 1).—πριν ώρας
(Πίνδ. Πυθ. Δ', 43). — ποΛΛάκις τοΰ μηνός, κτλ.

17. Τίθενται' γ'. τά επιρρήματα μετά πτώσεοίς συντασσόμε-
να κατά συνεπτυγμένην εννοιαν. Ως τό χαΛώς=ζν καλώ, τό έν-
τανθα=ίν τούτω, ούτω καί είμι δέ ■ ποΐ γης (Αρφ. Πλ. 605);=
-είς ποίον μέρος γης", — πανταχού τής γης (Πλ. Φαίδ. 111). Κατά
τούτο δε και τό λατινικόν ubique terrarum—ή έκαστος έτύγ-
χανε τοϋ νάπους ών (Ε. Αν. Ε, έ, 22).—ένταϋθα τοΰ βίου.—έν-
ταϋθα Λόγου (Πλ. Συμπ. 211. Πολ. Θ , 58) .—τής ή μέρας οψε'ήν

(Ε. Κυν. ς-', κέ).-τής δέ ώρας έγίγνετο 6\Jrè (Δ. Μ ειδ. κδ'). Κατά

τό άνωτέρω τοϋ Ξενοφώντος είναι καί τό παρά Ρωμάίοις serutû
erat diei.
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* §. 18. Τοιαύτα είναι καί τά διά του εν ήκειν=εΖ έχειν γινό-
μενα" roùç κάρτα έχοντας εν φρενών (Εύρ. 'Ιππ. 362).-τοϋ βίου

εν ήκοντι.—άνδρες χρημάτων εν ήκοντες (Hp. Α', 30. Ε, 62). 0
εκδότης του Ηροδότου' Ι'βειγάϋσερ έν ταΐς ανωτέρου γενικαΐς υπο-
νοεί τό ένεκα' καί τοϋτο μεν κατά τήν εννοιαν ού κακόν = ίσον τω
ώς .π^ος έκλαμβανομένου τοϋ ένεκα, οία τά ήμ,έτερα υπάγει καΛά
είς τήν ύγείαν, είς τά χρήματα κτλ' κατά γραμμ,ατικήν δέ άνά-
λυσιν φαίνεται ορθότερον νά έκληφθώσι καί ταύτα ώς τά άνίοτέρω
—έν καλώ έχοντες, έν καλή καταστάσει χρημάτων όντες, <fV ft'f-
στοϊ (tip. a', 8δ) = hommcs distingués par leurs richesses.
Ούτω καί τό παρά τω αύτω Ηροδότω (α', 102) έωυτών εν ήκον-
ζες=ίν καλή καταστάσει εαυτών έχοντες ήτοι ό'ντες^^^ηβ un
étal florissant, καί &εών χρηστών εν ήκοιεν (η', 111)=είχαν κα-
λούς θεούς, protégés par deux divinités favorables. H γαλλική
μ,ετάφρασις εξηγεί όπωσοΰν τήν εννοιαν, αλλ' ούδαμ.ώς βοηθεΐ εις
τήν γραμματικήν άνάλυσιν.

* §. 19. Κατά τό ανωτέρω τοϋ Ηροδότου εωιτώκ £Ù ήκοντες
είναι καί τό τοϋ Ηλάτο>νος (ΠοΛ. Q , 571) όταν ύγιεινώς έ'χη τις
αύτός εαυτοΰ καί σωφρόνως==\οτ$([\ϊ' un homme mène une vie
sobre et reglée (Cousin) Ως δέ ο Ηρόδοτος είπε (1, 30) τής πόΛιος
ευ ήκούσης.—florente ci vitale —dans une ville florissante \7)9
ούτω κατ' άναλογίαν είπεν άλλ,αχοϋ (α', 149) —οί ΑίοΛέες χ'ώ-
ρην μέν ετνχον κτίσαν τ ες ά μείνω 'Ιώνων, ώρέων δέ ήκουσαν ούκ
ομοίως, οίον ειπείν · ού τοσούτον ευ mais quant à la tempe-
rature des saisons, il n' en approche pas. Μετετράπη δέ εις
έπίθετον τό επίρρημα έν τω (Hp. ζ', 157) σύ δέ δυνάμεως ηκεις
μεγάΛης=ζυ ήκεις δυνάμεως, vous êtes puissant. Εις τά ανωτέρω
ανάγονται καί τό ώς είχον τάχους (θ. ζ', 2).—ώς οργής εχω (σ.
Τ. 341 ).—ί—πώς τάχους έ'χω (Πλ. Γοργ. 45). ~ -

* §. 20. Εάν παραβάλωμεν τό ανωτέρου πόρρω Τροίας καί τά
όμοια πρός τό πόρρω ήδη έστι τοϋ βίου (Πλ. ΑποΛ. 28), εύκο-
λους παρατηροϋμεν τήν διαφοράν. Εν άμ.φοτέροις μέν τοΐς χο^ρίοις
τό πόρρω δηλοΐ μακράν άπόστασιν, άλλ' έν μέν τώ πρώτω σημ.αί-
νει άπόστασιν από σημείου ώρισμένου, οίον προτεθειμένου καί έπι-
διωκομένου, έν δέ τώ δευτέρω άπόστασιν από τίνος σημ.είου άρξα-



ΚΕΦ. "Κ. . ΠΕΡΙ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΦΩΝΗΜΑΤΩΝ. 129

μ,ένην καί βαθμηδόν προβαίνουσαν" το μέν σημαίνει απέχει της
Τροίας, το δέ ότι είναι πολύς καιρός άφ' ού έγεννήθη, δ έστιν <5
βίος είναι πολυ προχωρημένος, έν γήρατι, ώς δηλοΐ τό προστιθέμε-
νον θανάτου â' εγγύς, Ώσαύτως καί ουτ ως ήδη τότε πόόρω τής ηλι-
κίας ην, ώστ' ουκ αν πολλώ ύστερον τελευτήσαι τόν βίον (Ξ. λ^τ.
Δ', ή, 1). *

§. 21. Τοιαύτα εισι μετ άλλοiv καί τά ώς rîyr νύχτα ήγρύ-
π νησα ν, έχάθευδον μέχρι πόρρω της ημέρας (Ξ. rΕΛΛ. Ζ, β', 19).

-έ'πειτά μοι Λίαν πόρρω εδοίτ,ε τών νυχτών είναι (ΠΧ ΤΙρωτ. 310),

εν οίς δτ,λοΰται ότι ή ημέρα καί ή νύξ, άφ1 ού ήρχισαν, ήσαν πολύ

•προχωρημένα·..-πόρρω προβεθηχότα αμαρτίας (Πλ. Ν. β', 660).

-προΰήσεσθαι πόρρω μοχθηρίας (ξ. 'Α ποΛ 30) —ουτ ω πόρρω

Ι. φυΛαχης προεΛηΛύθασι (ξ. Ιέρ. δ', δ'). — τους πόρρω αεί φιΛοσο-
<ρίας έΛαύνονται (Πλ Γορ. 486.'Κρατ. 410).—ουτω πόρρω σοφίας
ηχείς (ΠΕύθ. 2eJ4); Καί ηθελεν είναι όντως γελοία ή τούτου
μεθεομήνευσις διά τοΰ τόσον ποΛύ απέχεις τής σοφίας; ώς ηθελεν
είναι ώσαύτως γελοίο ν, εί τό (Ξ. 'Απ. Γ , έ, 15) Λέγεις πόρρω που
είναι τη πόΛει τήν χαΛοχάγαθίαν, δια τοΰ ή καλοκαγαθία είναι
πολύ προχωρημένη έν τή πόλει, έν ω σημαίνει οτι λείπει. *

Περί Επιφωνημάτων.

§. 22. Τά έπιφωνήματα δυνατόν νά διαιρεθώσιν είς δύο' ά. είς
τό χΛητιχόν ώ" β'. είς τά πάθημα ψυχής έξηγοΰντα, Λύπην, χαράν,
κτλ. τά παθηματιχά έν γένει.

Α'. Το κλητικό ν ώ.

§. 23. Τό χΛητιχόν ώ τίθεται μετά τής κλητικής έπί τακτικής
καί άταράχου ομιλίας, είς προσφώνησιν τοΰ πρός 8ν h λόγος άποτεί-
νεται, καί συνήθως μέν έπί έμψυχων εστι τό τοΛμάν, ώ φίΛ , ά>—
<^ός ού σοφοΰ (Γν.).—ώ Ααΐμον Αγαθέ, σό>- r<3 βούΛευμ ούχ έμόν
(Αρφ. *Ιππ. 108).—ώ μώρε, θυμός έν χαχοΐς ού ζύμφορον (Σ. Τ.
582). 0 λεξικογράφος Ρείμερος παραβάλλει τοΰτο πρός τό γαλλικόν
monsieur Οταν δέ ο λόγος έκφέρηται έπί τό έμπαθέστερον, τίθεται
τό χΛητιχόν ώ καί έπί ά 1/ύχων" ώ γ ή χαί ήΛιε χαί σύνεσις (Α ίσχ.).

•-ώ γήρας, ώς επαχθές άνθρώποισιν εί (Γν.).

§. 24. Η θέσις τοΰ χΛητιχοϋ ώ ποικίλλει. Επί επιθέτου καί ου-
(ΣΤΝΤ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α.) 9
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σι αστικού προτάσσεται τοϋ επιθέτου επί μείζονος έμ.φάσεως* ώ κα-*
Λοί παίδες.—ώ κάκιστε άνθ ρώπων^ κτλ. Ωσαύτο:>ς καί οτε προσ-
τίθεται το συ' ό χρυσός, ώ σοφέ συ, καΛά ποιεί φαίνεσθαι (Πλ.).
Προτάσσεται τοΰ ουσιαστικού επί έλάττονος έμφάσεως" ώ φάος
άγνόν' ή .ένθα ούσιαστικον και ,έπίθετον άποτελοΰσι, τρόπον τινά,
μίαν λέξιν' ώ Ζεϋ πατρώε. — ώ Ααΐμον Αγαθέ, ('Αρφ. )=ζ À γ α-1-
θοδαΊμον—ώ παΐ καΛέ (Πλ.)' τοιούτον φαίνεται καί τό ώ "Ανδρες
'''Αθηναίοι. Τίθεται προσέτι καί έν τω μεταξύ' πάτερ ώ ξεΐνε {'θδ.

(9, 409).—έρεβος ώ (ραεννότατον (Σ. Αι. 395).-Μυκηνίδες ώ

cpiJai (Εύρ. "Ορ. 1246). — Θαυμάσι ώ Κρίτων (Πλ.), κτλ. Ωσαύ-
τως, ώ πρός θεών (Πλ. Πρωτ. 310).—ώ πρός Α ιός (Πλ.). ίδε Εί-
σαγωγήν *ΕΛΛηνικης Συντάξεως, σ. 769.

§. 25. Εις κ2ητικήν μετά τοϋ ώ δυνατόν να προστεθη και ονο-
μαστική έναρθρος ώς προσδιορισμός' ώ άνδρες οί παρόντες (Πλ.).
Ωσαύτως καί δια τοϋ καί' ώ Κϋρε καί οί a J Jo ι ΙΤέρσαι (Ξ.)=και
ύρ.ε"ϊς οί άλλοι Πέρσαι.

§. 26. Η δέ κΛητική άνευ τοϋ ώ, τίθεται επί κεΛεύσεως' παΐ
Λαβέ τό β ι6Jίο ν καί Λέγε (Πλ.)' επί παραινέσεως' γύναι, γνναιξίν
κόσμον ή σιγή φέρει (Σ. Αί. 293)' επί θαυμασμού' άνθρωπε, τί
ποιείς (Ξ. Κ. Π. β', β', 7); επί άγανακτήσεως' èu6ρότητε είτα
νυν Λέγεις (Δ. περί Στεφ. οά,); Ενίοτε δέ καί μετά τοϋ ώ τίθεται η
κλητική επί υβρει ή έπιπΛήςει άγαθής γυναικός έστιν, ώ Νικο-

στράτη, μή κρείττον' είναι τάνδρός, άΛΛ ύπήκοον (Γν.).-ώ βΛασ-

(ρημών περί έμοϋ (Δ.). Τιθεμένου δέ ή εννοουμένου τοϋ συ ή ύμεές,
τίθεται καί Ονομαστική έναρθρος επί προ στακτική ς* ίθι μεν ούν σύ
ό πρεσβύτατος (-Πλ.).—ό παις άκοΛούθει δεϋρο (Ào<p. Β, 521).—
παρατηρείτε τούτον οί πΛησίον (Ξ. 'Απ. Γ . ι δ', 4)..

27. Τό επικρατήσαν έθος τοϋ δι' ύποστιγμής νωρίζειν τήν
κλητικήν τοΰ λοιπού λόγου, ούτωσί, ώ παΐ καΛέ, έννόησον (Πλ.),
αποδοκιμάζεται παρά τίνων νεωτέρων φΆολόγων" διότι κατ' αύτο ν
τόν τρόπον, λέγουσι, πρέπει να χωρισθώσι τά φύσει οντα ηνωμένα,
ώς είναι τά έγκλινόμενα πρός τά εγκλιτικά' ίθ , ώ τέκνον, μοι σπεύδε
(Εύρ. Ôp. 123) .—συ δ , ώ τέκνον, μοί Λείπε πωΛικούς ό'χους (Εύρ.
ΙψτΑύΛ. 613). Αλλ/ ούδέν κωλύει να συμπεριληφθη και τό έγκλι-
νόμενον εντός τής παρενθέσεως' σύ δ\ ώ τέκνο ν μοι, κτλ. . -
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28. Κατόπιν τοϋ κλητικοϋ ώ δυνατόν 'ίσως να ταχΟώσι τά έκ
ρημ,άτων έχοντα τήν αρχήν, παρακεΛεύσεως επιρρήματα καλού-
μενα—φέρε, ιθι άγε νϋν, άγε πας (Αρφ. Είρ. 504).—φέρε,
τί ονν (Αρφ. ΠΛ. 94);—άγε δή πειθώμεθα (Πλ. Φαιά. 116). Ρη-
ματικής φύσεως είναι προφανώς και τό άμέΛει ά.=θάρρει' è'.=
Όντως, βεβαίως* άμέΛει ουδέν civ γένοιτο θαύμα στον (Πλ. Πολ. δ',
422). 'Τοιούτον καί τό παρ' ήμΐν ε.Ια, ώς £?α=έλθέ, καί ε.ΐ άς

ύπάγωμεν.-ε Λα άμετε' τούτου τό εναντίον άπέΛα απαντάται -παρά

Ξενοφώντι (Κ. Π. Η, γ'. 32),=«,.-^0 Oct (έλαύνω)==α.τε.?#ε. Παοά
δέ Πινδάρω \Ισθμ. Λ, 3S) καί ε.? α. νυν μοι πεδόθεν, όπερ, εί μέν
δεν είναι αυτό τοϋτο τό παρ' ήμιν ε'Λα (=έλθέ\ ούδε όμως παρα-
πολύ απέχει. Ισως δέ καί τό χυδαϊκόν ε ζ σι, παρεμο ρφώθη έκ τοϋ
εστι, κατ' άμ.υδράν άναλογίαν προς τό ί'σκε, ώς ή μυΛίσχη εγινε
μοΛίτσα (Κορ. r. καί ή κορίσχη χορίτσα, καί ή σκιρίσχη ίσο)ς
τσιρίτσα, κτλ. (ϊδε όρθογραφικοϋ σελ. 83).

Β'. Τά ΠαΟηματικά Επιφωνήματα*

29. Παθηματικά έπιφωνήματα είναι τά πάθημα ψυχής ση-
μαίνοντα μόρια, επιρρήματα παρά τών άρχαίοιν γραμματικών κα-
λούμενα' σχετΛιασμοΰ, ώ, t'co, tot', οϊμοι αυμασμοϋ, ^εό, βαθαί,
παπαί' έχπΛήξεως, ά, at' θειασμον, εύο?, ε ν ci v, κτλ.

§. 30. Πολλά τ co ν τοιούτοι ν έπιφ&)νημ.άτων χρησιμ.εύουσιν είς
πλειόνοίν ψυχικών παθημ.άτων δήλωσιν' τό ά, π. χ. είναι 3αυμαστι-
xôr' ά, μέγα τοΛμήεις χηρός άνεπΛάσατο (Επίγρ.)' έπιτιμητιχόν ή
μεμπτικον' ά, ά, άόικος, άδικα τότ άρ εΛακεν (Εύρ. 162).

Ωσαύτως δέ και ^αρας σημαντικόν" είτε rot χαίρων ύ γεωπόνος
à, κτλ, (Επίγρ.)* έφεκτικόν ή χωΛοτικόν' à, et, μηδαμώς, μή πρός
3-εων β ε Λος αφής (Σ.). Τό ώ είναι θαυμαστικό ν' ω, τί Λέγεις (Πλ.);
—ω, τις ό τεχνίτης τόδ' άνέπ.ΐασεν (Επίγρ.); σχετΛιαστικόν' ώ,
πόΛΛ εγώ μοχθηρός (Σ.)' καί χΛευαστικόν' ώ, γενναίος, κτλ.
(Πλ·). Τό οΐμοι έκλαμβάνεται σχετΛιαστικόν' ο'ιμώς τεθνήξει (Αρφ.
Αχ. 565)' ^-ajpàc σημ.αντικόν" οίμ', ώς ήδομαι (Αρφ. Ν. 773). «Τό
οϊμοι καί ωμοι ποτέ μέν έπ' ευφροσύνη κείμενο ν εύρηται, ποτέ δέ
_ έπί λύπης" καί έπ' ευφροσύνη μ.έν ώς ένταϋθα' έπί δέ λύπης ώς τό
ct«ot τάΛας» κτλ. (Σχολιαστ. αυτόθι). Ωσαύτως τό at at καί at at

9*
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ευρίσκεται σχετλιαστικόϊ·, δυσφορικόν, μεμπτικόν, έχπΛηχτιχόν^
κτλ. Οΰτω καί το (ρεύ, ώς εν Λέγεις (Πλ. Ιππ. Μ. 281).

§. 31. Οί αρχαίοι γραμματικοί καί ot αρχαιότεροι έκδόται έν
πολλοίς τούτων ήλλασαν καί τόνον καί πνεύμα, κατά τήν ο'.άφορο ν
σημασίαν. Ούτω, π χ. έγραφαν α επί σχετλιασμού (ίλ. Ρ, 443.
Αρφ. Πλ. 1052), καί α έπι θαυμασμού (Αρφ. Πλ. 127)* την σή-
μερον όμως γράφουσι καί επί τών τριών χωρίων ά. Το αύτο δέ α ή
α εκλαμβάνεται καί επί χλευασμού, δασυνόμενον δέ â â Ύ[ à à έπι
γέλωτος, γελαστικόγ=γά χά. ϊδε καί κατωτέρω §. 34 περί του
ώ καί ώ.

§. 32. Τά έπιιρωνήματα ταύτα, έκ τών αρχαιοτέρων η, μάλλον
ειπείν, έκ τών πρωτογόνων λέξεων τής γλώσσης οντα, ισοδυναμοΰσι
όλοκλήρω προτάσει' ^αό'αί^Οαυμάζω^έγώ είμι θαυμάζων* οϊμοι
=άλγώ, κτλ.

§. 33. Τοιαύτα δέ οντα τίθενται, κατά πρώτον, τά επιφωνήματα,
ταΰτα είς δήλωσιν τοΰ παθήματος, αλλ' ασχέτως προς τον λοιπόν
λόγον, όςτις ακολουθεί ώς εί ουδέν τοιοΰτον προϋπήρχε, καθάπερ
εν τη ποιήσει τίθενται πολλάκις μή αποτελούντα μέρος τοΰ στίχου'
βαβαί, καλός γε και (ροιπκιονς (Αρφ. Όρ. 272. ϊδε καί El ρ. 248).
—ιού, ιού, εξολεΐτε μ, ώνάρες (Àpcp. Είρ. 318).-<ρεϋ, ώς εύ λέ-
γεις (Πλ ). Ωσαύτως τίθενται έπιφερομένης ονομαστικής ή κλητι-
κής, έξηγούσης τον οίκτειρόμενον, ταλανιζόμενον, κτλ" οϊμοι τάλας
(Αρφ.)—ώμοι έγώ πανάποτμος (ίλ. Ω, 555).—φεϋ, γεν, μάτερ α-
θλία, (ρ εν τ εκν or (Σ.'yirr. 1299.— ώ τλήμων έγώ (Αρφ. ΠΛ. 777).

§. 34. Εκ τούτου γίνεται δήλον ότι, διακρίσεως χάριν τούλάχι-
στον, απαιτείται διάφορος γραφή εις το κλητικον ώ χρνσέ, ώ πλού-
τε, κτλ, καί είς τό ώ χρυσός, ώ εόενος, κτλ. Εν πολλοίς δμως το-
σοΰτον συμπίπτει δ θαυμασμός καί ή έπίκΛησις ή προσφώτησις,
ώστε αποβαίνει δυσαποφάσιστος ή γραφή' ώ τάΛας καί ώ τάλας,
κτλ' ούτως ώ πρός ^·εώr καί ω προς ^■εώr (Ξ. *Âr. Ζ , β', 15. Βουτμ.
Αιεξοό. Γραμματ. Β , σ. 303).

§. 35. Τίθενται προσέτι τά παθηματικα επιφωνήματα γενικής
έπιφερομένης ήτις εξηγεί το τίτος έ^εκα το ψυχικόν πάθος προξε-
νεΐται, κατά τα άλλαχοΰ ρηθέντα (σ. 69, § 2)' οϊμοι τώτ κακών
(Αρφ.).-— ιού ιού τών ορτέων, ίου τών χοψίχων (Αρφ. "Opr. 305).
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-φευ τής άνοιας (Σ. 'ΗΛ. 290).—ώ τής τύχης, ώ τής μωρίας,

κτλ. Τίθενται δε καί κατ' άλλον τρόπον. ϊδε περί τών 'Επιφωνη-
μάτων Σ. Π. Β', σ. 516 Είσαγ. ' ΕΛ2ην. Συντάξεως, σ. 765 καί
Κοραή Πρόδρομον, σ. λθ .

§. 36. Οί γραμματικοί παρέλαβον εν τοις έπι^ρήμασιν ού/ί μό-
νον ονομ.άτο^ν τττώσεις, ένικάς τε καί πληθυντικάς, άλλα καί ρή-
ματα άγε, φέρε, τό εύκτικόν εΐθε καί πάν μέρος λόγου. Παρά τω
(Ετυμ.ολόγω σ. 98) λέγεται «έκ ποίίον μερών του λόγου γίνονται τά
επιρρήματα; έκ πάντων.» Ανά τοϋτο ύπό τών Στωικών ώνομάσθη
το έπίρρημα. πανόέκτης, μερισμός δηλ. ήτοι διαίρεσις=κλάσις. ϊδε
Κοραην έν Προδρόμου σ. λθ'. Εκτός δέ τούτο^ν παρέλαβον καί τα
έπιφωνήμ.ατα άτινα πάθος ψυχής έκφέρουσιν.

* §. 37. Οί Ροψ.αΊοι γραμματικοί, άποσπάσαντες τα επιφωνήμα-
τα έκ τών επιρρημάτων μ,εθ' ών οί Ελληνες τά συ γ κ ατη ρ ί θ μη σα ν, τα
κατέταξαν είς χωριστόν μ.έρος λόγου, interjeelionem αύτό καλέ-
σαντες* «sed accedit superioribus interjectio (Quinlil.). Τούτους
άκολουθοϋσι καί οί νεώτεροι φιλόλογοι, εύρίσκοντες αυτά διαφόρου
φύσεοίς παρά τά επιρρήματα. 0 μακαρίτης Κοραής μετέφρασε (ένθα
άνωτέρο;») τήν inlerjectiouem παρέμβλημα. Ηθελ.ε φανή κατ'αρχάς
οτι, ώς ή praepositio λέγεται πρόθεσις, ούτοι καί ή interjectio
κατ' άναλογίαν έπρεπε νά λέγηται παρένθεσις. Αλλ'έπειδή το jacio
είναι βά22ω καί ούχί τίθημι, pono, καί έπειδή αί μέν προθέσεις
τίθενται είς τόν λόγον ήσύχως καί άταράχως, ώς παρατίθεται είς
τόν άνθρωπον κοσμίως ή τράπεζα, τά δέ επιφωνήματα παρεμβάλ-
λονται, όπως τό πάθος φέρει, καθάπερ παραβάλλεται καί παρα^ρί-
πτεται είς τά θηρία ή τροφή, διά τοϋτο καταλληλότερον φαίνεται
τό παρ έμβλημα ή καί παρεμβολή. *

* §. 38. Μετ' άκριβες-έραν δέ έ;έτασιν ευρίσκεται ότι ούτε τό έν
ούτε τό άλλο είναι κατάλληλον. Διά τούτο, έν ςα πάντες έπεδοκίμα-
σαν τόν χωρισμόν, ουδείς έπήνεσε τό όνομα interjecliO' όρθώς λοι-
πόν <5 Κοραής μ.ετεχειοίσθη τό επιφώνημα ή έπίφθεγμα- Είς τά πα-
θηματικά δ' επιφωνήματα ίσως δέν είναι άνάρμοστον τό όνομα άνα-
φώνημα. * *
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΙΚΟΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΝ.
ΙΙερΙ τών Άποοατικών Μορίων.

ι ι \

§. 1. Περί της έν τή συντάξει χρήσεως τών άτΐο<ρατικών μορίων,
ου καί μή, ώς γενικός κανών επικρατεί δ εξής. Τίθεται μεν το ον έν
γένει όπου ή άπόφασις ίίτοι άρνησις οίκοθεν ενυπάρχει είς τό πραγμα,
.τίθεται δε τό όπου αυτή έρχεται έξωθεν. Τό μεν oi) αναιρεί
πραγματικώς τό μεθ' ου τίθεται, τό δέ ήτοι δια τοΰ λογισμού
υποθέτει τό άνύπαρκτον τοΰ πράγματος, ή τείνει είς άναίοεσιν ri

κώλυσιν αύτοϋ* ουκ εστίν.-ουκ εγένετο.-μή τι άΛηθες ή (Πλ.).

μή τ ι νεώτερον άγγέΛΛεις ;—μή Λέγε.—μή Φ ευ σης.-μή γένοιτο.

§. 2. Τίθεται λοιπόν τό ου' ά. έν άτεο.Ιύτ ω ά.~ΐοφάσει ήτις είναι

αντίθετος τη άπολύτω καταφάσει" ου δύναμαι.-ουκ άζιώ.-—ουκ

εστι παρά ταΰτ ciJJci (Αρφ.).-ούχ ηγούμαι.-?)μΐν cf oy^'i συ]—

χωρητέα (Σ.).—ονδ άμαρτεΐν οίον τ ήν αυτών (Ξ Κ. Π. Α, δ', 11).

§. 3. Τίθεται" β. τό οΰ επί ανεξαρτήτων ερωτήσεων α'ίτινες,
θετικήν άπόκρισιν άπαιτοΰσαι μάλιστα καί αποκρούουσα', δια. του
ερο>τηματικοΰ τρόπου τήν άπόφασιν, περιεχουσιν έν έαυταΐς απολύ-
του καταφάσεο>ς στοιχεία' όύχΊ σύ γε αντίκα μάΛα ευδαίμων εγέ-
νου (Ξ. Κ. D. 11, γ', 46};—ού καί σύ αν ομολογήσεις μηδέν νπ
έμοϋ άδ ικεϊσθαι ; ά.ΙΛ ανάγκη ε'φη (Ξ. Κ. Π. Ε, έ, 13*. Ουδέν δμως
τό κωλΰον ώστε παρ' ελπίδα τοΰ έροοτώντος να ή ναι έν τούτοις
καί άποφατική άπόκρισις' ουκ αίσχ-ρον ήγεΐ δήτα τά κ~ευδή Λέγειν;
ούκ (Σ. Φ. 108). ' * "

§. 4. Τίθεται* γ', τό οΰ έν τή παρ' έπικοΐς συνήθει χρήσει τής
υποτακτικής καθ' ην προσεγγίζει εις τόν μέλλοντα τής οριστικής*
οΰττω τοίους ίδον άνέρας, ούδε ίδωμαι (ίλ. Α, 262^=ουδέ ίδεΐν
δυνήσομαι=ουδέ οψομαι. —πΛηθύν δ ουκ ctv εγώ μνθήσομαι,
ού δ όνομήν ω (Ιλ. Β, 488. ίδε καί Ιλ. Η, 197;.

5. Τίθεται' δ. τό ου έν απολύτου χρήσει τής ευκτικής, τη
προσεγγιζούση είς τήν σημασίαν τής οριστικής* ουκ άν γένοιτο ταντα

=oùy. εστι γενέσθαι.-ούκ άν διείτΐοιμι (Σ. Τρ. 22), κτλ. Τό αυτά

δε καί όταν, περί παρελθόντος τοΰ λόγου οντος, τίθωνται παρωχη-
μένοι τής οριστικής" ούκ άν τάδ' εστη τήδε, μή &εών μέτα (Σ. Αϊ.
950/ καί ώς έν τώ ονκ ά)· γέ)·οιτο ταντα περιέχεται ή έννοια ον
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γενήσονται, ουτοίς έν τω ουκ à ν εστη περιέχεται ή έννοια ε στη. ϊδε
•περί * Υποθετικά ν Λόγων. Τό αυτό δε και κατ' έρώττ,σιν.

§. 6. Εν άπολύτω άποφάσει δεν τίθεται ουδέποτε μή' δ'Οεν δεν
"λέγεται μή Λέγω? ώς λέγεται ού Λέγω. Τίθεται δε επί έρωτή-
σεοίς, οταν περιμέν-ηται άποφατική άπόκοισις' -//ή καί σί> ήδε έίττα
χαΛεΐς κακά χαι ανιαρά άγαθά (Πλ Πρωτ. 351); Σπανίως δε κα-
ταφατικής άποκρίσεως περιμενομέν7}'ς* πώς μή ψέύσομαι ;=άνάγκη
ψεύσασθαι. Τίθεται δεύτερον, επί απευχής περί πραγμάτων πα-
ρελθόντων' yàç è.Tt ζ ε ν ας θανεϊν έχρηζες (Σ Κ. 1712).—μή-
ποτ ώφε ίον Λιπεΐν τήν Σκϋρον (Σ. Φ. 969).— δ μήποτ έγώ τά-
Λας έπωφέΛησα πόλεως έζελέσθαι ίΣ. Κ 540/=είθ' ώφελον ρ.ή
δέξασθα·.=είθε μήποτε έδεξάμην παρά τής πόλεως ΓΣχολ.

§. 7. Επί υποτακτικής καί ευκτικής έν άπολύτφ λόγω, εξαιρου-
μένων τών προσεσημειωμένων περιστάσειον (§. 4—5), τίθεται πάν-
τοτε μή' επί αύθυποτάχτων' μή ψοθηθώμεν' επί έρωτήσεως' μή
Λάβω; μή εΐπω ; Ωσαύτως μή γένοιτο.—μη-· ζωην μετ άμουσίας
(Εύρ. Ίΐρ. Μ. 676).—πώς μή τό ον Λέγοι (Πλ.) ;

δ. Επί άπαγορεύσεως, άποτροπής καί τών τοιούτων, τίθεται
πάντοτε μή' jaj ποίει τάδε, μή βούλου, κτλ. Ωσαύτοος /<?/ (ρθονή-
σης, θανμάσης, μή δίκη ν δικάσης, κτλ. Ούτω καί πλουτεϊν
αδίκως, μ ή κλέπτειν, μή άρπάζειν, κτλ.

9. Èv δέ συνδέσει λόγου τίθεται τό ού όπου ή σύνδεσις είναι
μόνον έξοίτερική καί συμπλεκτική Ουτω, π. χ. επί τών διηγημα-
τιχών καί εκθετικών έν γένει λόγων, έν οίς το otî καί coç χ,Ρ'Οσι-
μεύουσι μόνον είς έπιπλοκήν τών δύο κώλοον, άλλα δεν έξαοταται
άναγκα,ίως έκ τοϋ πρώτου το δεύτερον, εστο^ τό Τελευταΐον τοϋτο
καθ' όριστικήν ή ευκτική ν, μετά ή άνευ τοϋ άν, όπως ή έννοια απαι-
τεί' Λέγονσιν ότι έπι τοϋτο έρχονται (Ξ. Κ. Π. Α , β , 9).—Λέγων
ότι.ούπω δή ποΛΛοϋ χρόνου ήδίονι οϊνω έπιτυχοι (Ξ. Αν. Α, 0,
14). — Λταί οί^'ΐ τοϋτο Λέγω ώς ού δει ίέναι \Β'.).—μέγα τεκμή-
ριον ώς ουκ civ άπέκτεινε Φρύνιχον (ΑυσΛ— 'ΗράκΛειτος Λέγει
ώς δις είς τόν αύτόν■ ποταμόν ουκ άν έμβαίης (Πλ. Κρατ. 402'.
Ούτως οιδα ότι ού, μανθάνω ότι ού, κτλ.

* 10. Πολλώ μάλλον ώς αύθυπόσταΤος θεωρητέος ό λόγος επί
αντιθέσεως, 'ένθα έπεται τό δεύτερον κώλον δ·.ά τοϋ ού, ώς εί κα9
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εαυτό ύπαρχε* σόν άρα τονργον, ούκ έμόν κεκΛήσεται (Σ. At
1368).—έγώ, σάφ ίσθ\ ονχ άλλος (Σ.)" έπί όμοιώσεως' σύ âè
χαντης άπειρος είναι (ραίνει, ούχ ωσπερ εγώ έμπειρος (Πλ.). Καί
υπονοουμένου του ενός κώλου' χαι παράδειγμα τόδε τον λόγου ονχ:
έλάχισ τόν έστι (Θ. α\ 2), (άλλα μέγιστο ν).-χαι ονχ οί άσθ εν ά-
στατοι (Θ. 10).—ού περί βραχέων (Θ. α', 78)" έ—ί συνεπείας
συνείθισθε ήδη τάδιχήματα αύτοϋ άχούειν, ώστ ού θανμόιζετε
(Αισχ.)" έπί άποχρίσεως δ'/ αύτοϋ του περί ού δ λόγος μορίου' ούχ
αίσχρον ήγεΐ δήτα τά ψευδή Λέγειν ; ούχ' κτλ. (Σ. Φ. 108).

11. Τίθεται, δεύτερον, έν συνδέσει λνόγου τό οϋy αιτίας έπι-
φερομένης δια τοϋ ότι, ώς, διότιy έπεί' τούς ποΑΑούς Αέληθεν, ότι

ονχ ίσασι τήν ονσίαν εκάστον (Πλ. Φαίδρ. 249).-δ ι ούδέν άΛΛο

ι) διότι (Πλ. Πρωτ 353). — σφων δ' εύοδοίη Ζευς, τάδ* εί τελεΐ-
τέ μοι θανόντ' έπί ον μοι ζώντι γ* αύθις έ'ζετον (Σ. Κ. 1435)=
ού/ εςετον τελείν μοι. Τίθεται δε μή? όταν ή έννοια τοϋ αίτιολο-
γουμένου κώλου κρέμαται όλως διόλου έκ τοϋ τό αίτιον έ£ηγοΰν-
τος" f^ft μηδέν άντιπίπτει (Π7.ούτ.). Αλλά περί τούτου ίδε Είσα-
γωγήν 'Ελληνικής Σνντάζεως, σ. 7S6.

§. 12. Επί ύποθετιχών καί τελικών λόγων τίθεται μή έάν μη.

πάσι κηρύξης τάδε (Σ 'Αντ. 87).-ειμή ρρνλάξεις μίκρ', άποΛεϊς

τά μείζονα (Γν.).—Ινα μή έθιζώμεθα (Πλ. Γορ. 454).-παρήΑάο-

μεν, υπως μή χείρον βουλεύσησθε (Θ. α', 23).—όπως τά δπΛα μή
αϊσθησιν παρέχοι (θ. γ', 22).

§ 13 Απόρροια των υποθετικών λ,όγων είναι οί περιορισμούς

καί ύπεζαιρέσεις σημαίνοντες' εί μή κωφός γ' ειμί (Πλ.).-εί γη

τι σύ άΛΛο Λέγεις■ Είρωνικώς δε τίθεται πολλάκις τό ειμή' ειμή
άδιχώ Ι,Πλ.)' ώσαύτως καί τό ειμή άρα Κατά παράλειψιν τοϋ προη-
γηθέντος βήματος προύκυψε τό είδε μή' όψον τοϋτο έχουσιν, είδε

μή (οψον έχουσι), τό χάρδαμον (Ξ Κ. Π. Α , β , 11).-ήμΐν ουδέν

έστιν άγαθόν άΛΛο, ειμή δπΛα χαί αρετή (ξ. Αν. β', ά, 12), κτλ. *

14. Κατά τήν έξηγουμένην δε εννοιαν ρυθμ,ίζονται καί οί άνα-
(ψορικοί Λόγοι είς ώρισμένον τι χαί βέβαιον .ή ώς τοιούτον αναφε-
ρόμενοι δέχονται τό οϋ' Θερσίτης τις ην, 6ς ουκ άν εϊλετ είσά-

παζ ειπείν (Σ. φ. 442).-όταν τοιαύτα λέγης, â ούδείς άν (ρή-

σειεν ανθρώπων (Πλ. Γορ. 473). Πάντοτε δέ ούτως, άρνησεως ή-
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ηγουμένης, ώς έπί τών οϋδείς έστιν oc, ουκ εστίν oc, ουκ ίσθ' όπως,
κτλ. Δέχονται δέ το μή είς αόριστον τι, άβέβαιον καί ύποθετιχον
άναφερόμ-ενοι* κωφός άνήρ τις, ôV 'ΗρακΛεΖ στόμα μή παραβάΛ-
Λει (Π'.νδ. Π. Θ , 87)=εί μή τις παραβάλλει=δστις μή παραβάλ-
λει το εαυτοϋ σώμ.α=όστις μ ή εγκωμιάζει τόν Ηρακλέα (Σχολ.).

-βουΛηθ είς τοιούτον μνημεΐον καταΛιπειν <3 μή τής άνθρωπίνης

φύσεως εστίν (ΐσ. Πανηγ. κέ;" ενθα διά του μή εξηγείται ό σκοπός
του μ,έλλοντος καταλιπεΐν τό μνημείο ν Ξερξου^οποΐον νά μ.ή υπάρ-
χνΐ* διά τοΰ ου ηθελεν εξηγείται ή ύπαρξις τοΰ πράγματος, βεβαιου-
μένη καί παρά τοΰ διηγουμ,ένου Ισοκράτους=6πο'ϊον δέν υπάρχει.

15. Ωσαύτως καί οί χρονικοί λόγοι' ότ όύκέτ ειμί, τηνι-
χαϋτ άρ είιι άνήρ (Σ. Κ. 393);=οτε δέν υπάρχω πλέον, δεν α-
ξίζω τίποτε, τότε λοιπόν θά είμαι άνήρ ·,=άνδρε"ϊος, μέγας.—τέΛος
δ or ουδέν ήν έρευνώντι, Λέγει τις είς (Σ. 'Αντ 268).—εί τότε άω-
ροι θ , ότ ουδέν ?) χάρις χάριν φέρει (Σ. Κ. 776).—οπότε μή φαΐεν
(αγαθόν τι δεδρακέναι), άπόιγοντες άπέχτεαον (Θ. Γ. 59). — έπεϊ
μή άντανάγοιεν, άναχωρούντες ήσύχαζον (Θ, Η, 38). Ώσαύτως
Ζηνός ό' ουκ αν εγωγε Κρονίονος άσσον έκοίμην, ότε μή αυτός
γε κεΛεύοι (1λ. Ξ, 247)==εί μή,' κτλ.

-§. 16. Τό αυτό ισχύει καί περί τών εξαρτωμένων ερωτήσεων' δέ-
χονται μ.έν τό μή, όταν άναφέρ ωνται είς αόριστον τι, τό δέ ού, 8-
ταν, εις ώρισμένον, ώς ήθελαν είναι καί έν άπολύτω λόγω' όσάκις
Λθήναζε άφικοίμην, έπ ανηρώτων Σωκράτην Ô μ?) έα ε μνήμην (Πλ.

θεαιτ. 143).-έρήσονται εί ουκ έναντιώτατον έχθρα φιΛία (πλ.

_Λύσ. 216). — χαί όποτε τις αυτών ε'ροιτο τών έν τέΛει όντων ότι
ού απέρχεται έπί το χοινόν, εφί] τους συμπρέσόεις άναμένειν (Θ.

' α', 90).

* § 17. ùç έςαίρεσις τών προηγουμένων φαίνονται χωρία τινά τών
ύποθετικών λόγoiv, έν οίς απαντάται ου άντί μή' εί τους θανόντας
ουκ έάς θάπτειν (Σ. Αϊ. 1131).—έάν δ' ού φάσκη (Αυσ.). Αλλ' έν
τούτοις τό οϋ, τά τοΰ στερητικού άΛφα έκπληροΰν, αποτελεί [Λίαν
έννοιαν μ,ετά τοΰ ρήμ,ατος' ούκ ά£ς=κωλύης, ού (ράσυί^^άρνήται.
ίϊσαύτως τό θαυμάζω εί ού, κ.τλ=θαυμάζω ότι ού, κτλ' ούτω καί
επί τών τε. Ιιχών. ίδε Σ. Π. Β , σ. 527. *

§. 18.. Επί του τεΛικοϋ απαρεμφάτου λεγομ,ένου, ώς έξαρτωμε-
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νου έκ τοΰ ρήματος της κυρίας προτάσεως, τίθεται μη δεόμενοι

σφάς περιοράν φθειρομένους (Θ. Α, 24).-προεΐπον όε αυτοίς μή

ναυμαχεΐν (Κορινθίοις θ. α, 45).-μή όκνεΐν άεΖ (θ. α', 120;.

—XPVr ύμάς ή μή κακώς Λέγειν ή μή ξυ ν είναι (Αυσ.).-έν τώ

άσφαΛεϊ ήδη κείσόμαι, ώς μηδέν άν ετι κακόν παθεΐν (Ξ.). Ωσαύ-
το>ς δέ μή δέχεται τό άπαρέμφατον καί όταν, καθ' εαυτό δι à
τοΰ άρθρου έκφερόμενον, παριστά εννοιαν αυθυπόστατον" το μή ά.Ι-
Λοθι διατρίβειν άΛΛ έν τούτω ευ έχει (Πλ.)' τό μή πυθέσθαι,
τοϋτο μ' άΛγύνειεν άν (Σ. Τ ρ. 458)' ούτω καί μικρόν έςέφυγε
τοΰ μή καταπετρωθήναι (ξ. Αν. α', γ', 2). — διά το μή είναι (θΑ
-—επί το μή Λυπεί ν και μή βΛάπτ εσθαι 'Δ.). Ωσαύτα>- καί άναρ-
θρος' τίνα δ' αίσχιον μή φιΛεΐν ή τόν άδεΛφόν Ξ.);

§. 10. Επειδή τό ειδικό)· άπαρέμφατον λεγόμενο ν (σ. 9/, §. 7)
Ισοδυναμεί οριστική μετά τοΰ οΓ£, Λέγουσιν £ί>-α<ι=λέγουσιν ότι
έστίν, ή δε οριστική μετά τοΰ <5W δέχεται επί αρνήσεως τό ου
(§. 9), τούτοις έπόμενον ήτον ώστε καί τό άπαρέμφατον επί τής
αυτής περιστάσεως να δέχηται ωσαύτως το ου' Λέγουσιν ότι ουκ
εστι καί Λέγουσιν ουκ είναι. Καί όμως, άν καί δεν λείπουσι τοιαύ-
τα παραδείγματα (ίδε κατωτέρω §. 22), ή συχνοτέοα καί ή συνή-
θης χρήσις εκφέρει τό άπαρέμφατον έν τούτοις διά τοΰ μή' Λέ-
γου'σι μή είναι.

§. 20. Ούτω μετά τα ρήματα Λέγειν, φάναι, είδέναι, έπίστα-
σθαιj όράν, δοκεΐ.)·, νομίί'ειν, οίεσθαι, μετά τά ρήματα δεικνύναι,
δ?]Λοϋ)·} όράν, πυνθάνεσθαι, ύπισχνεΐσθαι, άπειΛεΐν, βουΛενεσθαι,
μεταγιγνώσκειν, μετά τά όμνύναι, όμοΛογειν, άρνεΐσθαι, μετά τά.

ανάγκη, εικός, άδυνατον, δίκαιον εστι, κτλ, επί τοΰ έκ τού-
τοι εξαρτώμενο a απαρεμφάτου τίθεται ί/ ?/ ' .τώο «λ" τοΛμώμεν Λέ-
γειν τό καΛον μή καΛόν είναι (Πλ.); -ε φα σα ν μ ή άδικήσ εσθαι

(ξ. I—έπιστάμεθα μή πώποτ αυτόν τί-εϋδος Λακ ει ν (νσ.\

* §. 21. Ω: λόγος τής τοιαύτης διαφοράς επιφέρεται ότι επί μεν
τοΰ απαρεμφάτου ή εννοι-α κρέμαται πάντη πάντως έκ τοΰ βήματος
τής κυρίας προτάσεως, ό έστιν έκ τής γνώμης τοΰ Λέγοντος, νοιιί-
ξοντος, κτλ, επομένως ή άρνησις 'έρχεται εξο^θεν (§. 1)' επί δε τής
οριστικής μετά τοΰ or; κάί côc θεωρείται οίον αύθυπός-ατος καί ανε-
ξάρτητο: έκ τοΰ ηγουμένου κώλου, χρησιμεύοντος τοΰ μορίου μόνον
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ζΐς έπιπ'λοκήν καί σύνδεσιν τών δύο "λόγων, επομένο^ς ή άρνησις ένυ-
στάρχει είς αύτό τό πράγμα (§. 1). Ούτω λοιπόν, κατ' άκριβο5£ημο-
σύνην, τό μ.έν φημί ταϋτα μη όντως εχ ε ιν εκφέρει τήν περί του προ-
κειμένου κρίσιν έπί τό μετριώτερον, κατά τήν γνώμη ν τοϋ λέγοντος,
τό δε [ρνμί ότι ταϋτα ονχ όντως έχει εξηγεί τήν αυτήν εννοιαν έπί
τό βεβαιότερον, ώς όντως ύπάρχουσαν καί ουδαμώς έκ τοϋ ηγουμέ-
νου έξαρτωμ.ένην=ταϋτα ούκ εχει ούτω, καί λ,έγω τοϋτο.

§. 22. Αλλ' ούδέν ήττον καί μετά τά ανωτέρου ρήματα απαν-
τώνται άπαρέμ.φατα τό ον έχοντα" ηγούμαι γάρ αυτούς ούτι δια-
rτράζασθαι (Πλ. ΣΓρωτ. 317).—άνθρωπον νομίσαιμι έμαυτόν
είναι (Πλ.).-κινδυνεύει ούχ όντως εχειν (Πλ. Αντερ. 133/ μάλι-
στα δέ μετά τα λεκτικά' .φημί δ ον σε μανθάνειν (Σ. Φ. 1389).

-φημί αύτον ού διαμενεΐν (Ε. ΑποΛ. 30 . ϊδε περί τούτων Εί-

σαγ.^ΕΛΛην. Συντ. σ. 791—.

23. Εί μεν ουχί άπαντα, τά πλείστα τούλάχις-ον τών τοιού-
τον; χωρίων δυνατόν ίσως νά άναχθώσιν είς δύο γενικωτέρας περι-
στάσεις τάς έξης" ά. όταν ο διά τοϋ απαρεμφάτου λόγος άποφάσκη-
ται έπι τό βεβαιότερον καί άνενδοιάστως, επομένως ισοδύναμη τώ
διά της οριστικής καί τοϋ ότι (§. 21)' καί τότε τίθεται ου φησϊ δεΖν
ούδέν τριοϋτον προσφέρειν τω φαρμάκω (Πλ. Φαίδ. 63).—μηδέν,
δύσοιζ οϋ ποΛεμίονς δράσαι τάδε (Εύρ. Ρ. 805)' ούτως ϊσοίς καί
τό αίσθόμενος ούκ αν πείθειν (θ. Ε, 4).

§. 24. Τίθεται* β . ον έπί τοϋ απαρεμφάτου, όταν ή άρνησις πί-
πτη είς μ.ίαν μ.όνην εννοιαν. Γίνεται δέ τοϋτο μάλιστα έπί άντιθέ-
σεων, οτε είς κώλον άποφατικόν αντιτίθεται κώλο ν καταοατικόν
ισοδύναμου" κοϋτε άπόρρνζα έ(ρη αντάς (τάς γυναίκας) èxçpéçeiv, σέ
δε κάμε τοϋτο δ par αεί ί,Αρφ. 'ΕκκΛ. 442;, ή καί αντιστρόφως"
καί ταϋτ άποφέρειν (έφη) πάντα κούκ άποστερεΐν (αυτόθι 449).
-ώμο σε δ' ούκέτι Λοιπόν νπερ πεΛάγους πόδα θ είναι, ά.ΙΛά μ έ-
ν ε ιν έπί γής (Θεόκρ. κά, 59). Ενίοτε δέ, τιθεμένου τοϋ ενός μόνου
κοίλου, έξυπονοεΐται τό άλλο (§. 10)* έγώ οΐομαι συν ύμΐν ώς
πιστοΐς βονΛενόμενος ούκ civ έζαμαρτάνειν (Ξ. Κ. Π. Ε, β , 23).—
ήγησάμενος ούκ έτι έμόν έργον είναι παρεΐναι έν ταίς συνουσιαις
(Πλ. Πρωτ. 335), κτλ. ϊδε κατωτέρω έν τέλει τοϋ κεφαλαίου §. 35»
§ 25. II μετοχή δέχεται, τό μή' ά. έπί πλοκής λόγου οίκοθεν
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άπαιτβύσης τήν τοιαύτην άρνήσιν, ώς έπί προστακτικής' ψηφίσασ&€
zàr πόλεμο y μηδέν φοβηθέντες τά αντίκα δ εινόν (Θ. Α, 124), ώς
έπί απαρεμφάτου απαιτούντος τό r/ ο)Λ εστίν, ft Xf^ 7) χεΛευ-
σθεϊσαν Λέγειν Ε: p. 'ΐφ. T. 11 8S) * β'. οταν έξη γη έννοιαν υπο-
θετικήν* φίΛοι γε ουκ αν εϊεν μή περί ποΛΛοΰ ποιούμενοι έαντονς
(Πλ.)=εί μ.ή.—ουκ εστι μή νικώσα σωτηρία (πλ.) κτλ.

§ 26. Δέχεται, τουναντίον, το ον, οταν έξη γη έννοιαν θετικήν*
οίνος οΐεσθαι νουν εχειν ποιεί τών πινόντων τους-ποΛΛονς ούχ

ίχοντας (Πλ. Κρατ. 406)=έν φ ουκ. έχουσι.-τί ταντ ανίας ρι

ονδϊν ώφεΛουμένη (Σ. Αντ. 550);-χαί γάρ έμοί πό.Ιεμιός έστιν

ούχ έμέ μισών, άΛΛ οίόμενος άσύμρρορον έαντω μεγάΛονς είναι,

ήμάς (Ε. Κ. Π. Ε, β', 24).—οί ού όυνάμενοι (Θ. Β , 25).-οί οντε

άγαθο\ οϋτε χαχοί πως οντες (Πλ.).

§. 27. Τά εξής παραδείγματα σαφηνίζουσι το —ραγμα καλλιώ—
τερον" ό μέν Λαβών άργύριον ύπερεπήνεσεν, ό δ' ον Λαβών, κτλ.
(Αρφ. ΕκκΛ. 186).—είώθατε τά ούκ όντα Λογοποιειν ώς εστίν
■ήμΐν έτοιμα (Αν .).—ούτος γάρ έδόκει καί πρότερον ποΛΛά rjârf
άΛηθενσαι τοιαύτα, τά όντα τ ε ώς όντα καί τά μή όντα ώς ούχ
όντα (ξ. 'Α ν. δ', δ , 15).

* §. 28. Πολλά τών ανωτέρω σημειωμένων βημάτων (§. 20) συν-
τάσσονται καί μετά μετοχής, καθάπερ έν το"ϊς έμπροσθεν παρετηρή-
σαμεν, κατηγορουμένου τόπον έπεχούσης (σ. 105, 7. σ. 106, §.
10). Και τότε δέ, ισχύοντος του ανωτέρου κανόνος, δέχονται ου, έπί
θετικής, καί μή, έπί υποθετικής εννοίας' φανερός γέγονεν ον συγ-
γενής ών (Ξ ).— καί ουτ' έπιχειρήσας ουτ' έπιθυμήσας οίδα ότ ον
ήτύχησα (Ξ. Κ. Π. Η, 7).—ισζτε μέν με ούδένα πω χίνδννον προ-
ξενήσαντα ύμΐν έ3εΛούσιον Ξ. 'Αν. Τ', έ, 14) -όρώ ού δυναμέ-
νους (Ξ.). — ήγγειΛε τήν πόΛιν ού ποΛιορκηθεΐσαν (Ξ.). Ώσαύτοις
εύ ϊσμεν μή αν ?)σσον ύμάς Λυπηρούς γενομένους τοις ξνμμάχοις
(Θ. α', 76).—ώς μι^κέτ οντά κεΐνον έν φάει νόει (Σ. Φ. 415)=
ζώντα, ώς εί μ.ή ήν.—ώς μηδέν είδότ ισθι μ ων ανιστορείς (Σ.

Φ, 253). *

§. 29. Η αυτή χρήσις τών δύο άποφατικών μ.ορίων ου καί μή
επικρατεί έπί τών ούσιαστικών έπί τών έπιθέτων, έπί τών έπιρ-
ρημάτων καί έπί τών έαπροθέτων πτώσεων' τίθεται δηλ. μή έπί
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Αποθετικής καί oô επί θετικής έννοιας' δεινόν δ' έστϊν ή μή εμπει-
ρία (Αρφ. 'ΕχχΛ. 1 15).—γράψας την τών γεφυρών ού διάΛυσιν
(θ. Α, 137) —χατά τήν ούχ έξουσίαν τής άγωνίσεως (Θ. É, 50).

-ούτοι φίλα τά μοι cpiJa {Εύρ. Τρ. 465).—ού δίκαια δρας (Ξ.);

-ού φίΛα τοι έρέω (tip. Ζ, 104).—τό δε μή έμποδών άνανταγω-

νίστω εύνοια τ ετ ίμηται (Θ. Β , 15).—μή άΛογίστως (Θ.).—μή κα-
Λώς (Εύρ). ούχ είχότως (Θ.). —ούχ εύχαίρως (ίσ.).— â μή μετά
■νόμων ημαρτεν -{&. Γ , 62).—επί κακόνργία καί ούκ άρετή έπε-
τήδευσαν !θ. Α, 37).—ούκ έν πατρίδι {&. ς·', 68).

* 30. Ούτω λοιπόν, δεχόμενοι τάς άνωτέρω εξαιρέσεις, καθ' <$ς
έν τω έξαρτωμένω λόγω τίθεται ού άντι μή, δεχόμεθα φαινομένας
μόνον έξαιοέσεις* διότι, ειτε τό ου,, τά τοϋ στερι^τικοϋ â.lcpa έκπλη-
ροϋν, άποτελε"ϊ μίαν εννοιαν μετά τής άποφασκομένης λέξεοίς (§. 17),
ειτε εκφέρει τόν δι' άπαρεμφάτου λόγον ίσοδύναμον τω διά της ορι-
στικής καί τοϋ ότι (§. 23), ειτε, τελευταίο ν, άποφάσκει οχ ι όλον τον
λόγον, άλλα μίαν μόνη ν εννοιαν, ώς επί τών άντιθέσεων (§. 24),
πάντοτε άποφάσκει, κατά τήν ιδίαν αυτοϋ φύσιν, οίκοθεν, ουχί
εξωθεν καί δυνάμει εξαρτήσεως. *

* §. 31. Δεχόμενοι δε άφ' ετέρου ώς έλλειπτικας τάς φράσεις έν
αίς, έπι τοϋ άπολύτου λόγου, τίθεται μή' ώς μή ;=βούλει
ίνα μή ε'ίπω ; μή γένοιτο=·βουλοίμην 'ίνα μή γένοιτο, κτλ, έλευ-
θεροϋμεν δια τούτου παντελώς τον καθ αυτό απόλυτον λόγον
άπο τοϋ μορίου μή, ώς δια τοϋ προηγουμένου (§. 30) έλευθεροϋ-
μεν τόν αληθώς καί όντως έξαρτώμενον λόγον από τοϋ μορίου ού.
Και ούτως ευρίσκεται κατά πάντα ισχύων δ έν αρχή τοϋ κεφα-
λαίου τοϋδε τεθείς κανών, ότι τό μέν ου εν γένει τίθεται όπου
7) άπόρρασις ενυπάρχει οίκοθεν είς το πράγμα, τό δέ μή όπου έρ-
χεται έξωθεν (§. 1).

* §. 32. Ταύτας τάς άρχας άποδεχόμενο'ι δυνάμεθα, μετά μείζο-
νος ή έλάττονος ίσχυρίσεως, πολλά τών ποιητών καί συγγραφέων
χωρία νά προσελκύσωμεν είς τους ανωτέρους τύπους' πώς διέξης ή
πόθεν μνδέν ποών (Αρφ. ΠΛ. 906);=εί, ώς λέγεις, μηδέν έπόεις
=έποίεις' τό ούδέν ποιών ήθελεν είναι=Βς ή έπεί ούδεν έποίεις.

-Λύσετε δε ούδέ τάς Λακεδαιμονίων σπονδάς, δεχόμενοι ή μας

yιηδετέρων όντας ξυμ μάχου ς (Θ. Α', 35) = ώς εί μοδετέρων ήμεν
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σύμμαχοι, επί ταύτη τη ύ-οθέσει* το ουδετέρων οντάς ήθελεν εϊνα
=οΓίτι.νες ή έπεί ουδετέρων εσμέν σύμμαχοι. *

§. 33. Δυσκολώτερον τό πάλαι δέ μή παρών θαυμάζεται (Σ. Τ
289), έν ω επρεπε νά ήναι où .-ττα^ώ^. Αλλ' ίσως καί τοϋτο==θαυ-
μάζεται ει μή ούτος πάρεστι. Το τοϋ Θουκυδίδου λτλϊ <?c άχρόα
αν τό μή μυθώδες αυτών άτερπέστερον φανειται (θ. α', 22)=
άτερπέστερον φανεΐται τοΐς άναγινώσκουσιν, όταν μή εύρωσι το μυ-
θώδες, ώς ήλπιζον, καί, κατά τον Αρτουγγ=τοσοί>τον μάλλον άτερ-
πές, δσον έλαττον μυθώδες' το où μυθώδες ήθελε φανερώσει το euro
λύτως χαί χαθ αύτο άψευδές, άπ ουδεμίας τοιαύτης εξωτερικής
σχέσειος έξαρτώμενον. Το τοϋ Ηροδότου (α', 32) ήμετέρη εύ~

δαιμονίη οϋτω τοι ιιπέρριπται ές τό μηδέν ; κτλ ^ είς τοσούτον ώ-
στε μηδέν είναι=ώς εί μηδέν ήν; *

§. 34. Τά τελικά άπαρέμφατα δέχονται το μή (§. 18), έπομέ-
ν6ίς καί όταν σημαίνωσι συνέπειαν τών 7"ροηγουμένων" τοσούτον
προβέβηκεν ώστε μή ζητεΐν αύτήν έν αίσθήσει (Πλ. Θεαιτ. 1S7).
Καί όμως παρ Ευριπίδη άπανταται ούμός γάμος ώνησεν 'Ελλάδ 'ού
χρατεΐσθ έκ βαρβάρων (Εύρ. Τρ. 932). Φαίνεται ότι ένταϋθα ετέθη
το οΰ είς ένδειξιν ότι ή συνέπεια δεν άφίνεται. αμφίβολος, αλλ' εκ-
φέρεται- ώς γενόμενοντ=ώνησεν είς τό άκράτητον ύπό τών βαρβάρων
τήν Ελλάδα είναι=διά τόν έμόν γάμον ή Ελλάς ού κρατείται ύπό
τών βαρβάρων. Αλλο τοιοϋτον παράδειγμα έκ τοϋ Πλάτοίνος ϊδε
έν Εισαγωγή 'Ελληνικής Συντάξεως σ. 794.

§. 35. Καί τούτου όμως τεθέντος, είναι αδύνατον νά άρνηθώμεν
ότι υπάρχου σι καί χωρία τά οποία πρέπει νά άφεΟώσιν έίς δευτέρας
φροντίδας. Ισως δε καί ζήτημα δυνατόν νά κινηθη" Εί παρά τήν
επίπονο ν κατάταξιν πασών τών εξαιρέσεων είς έλάττονας ή πλείονας
περιστάσεις //. Β , σ. 527. σ. 531) κατά τήν είς τόν προσήκοντα
τόπον, πιθανώς ή άπιθάνως, άνευ ή μετά βίας, άναγωγήν τών δια-
φόρων χωρίων, δεν είναι ορθότερον νά δεχθώμεν καί έν τούτοις,
επί τίνων τουλάχιστον, εξαιρέσεις, οποίας απανταχού άπασα γλώσ-
σα έχει.

§. 36. Τά περί τών απλών μορίων ο£ καί j«?) λεγόμενα εννοούν-
ται καί περί τών έξ αυτών μετ' άλλων μορίων ή καί πτωτικών συν-
τιθεμένων, oy'c£ χα), μήτε, ουδέ καί oi'cÎftç καί μηδ εις, κτλ,
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προστιθεμ.ένης πάντοτε καί τ*7,ς εννοίας τών προσλαμβανομένων" οντε k
<ρωνεΐς, οντ ε, δρασείεις σοφά—ot>r' έμοί καλόν τόδ* εστίν, ouzrf σο/.

-oy'rf συγγτώμΐ]ν εχειν δίκαιον εστίν, οντ έποικτείρειν τινι (σ Φ.

1245. 1300. 1329).—μήτε είσδέχεσθαι μήτε περιφρονεί ν τινα (Σ.
T. 238)—μήτε δεΐσθαι τών μετρίων, μήτε π J οντ ω ύπ ερφέρειν~(Ξ.

Λ. Ι1ο"λ. ΙΕ, δ').-ονδ* άστν γ\ ούδέ πύργος, ούδέ δαιμόνων άγάλ-

μαθ ίερόι (Σ. Τ. 13/8), ήσαν άν έφίμερα, δηλ.—τά'δε ρηθέντα
βούλον μηδέ μεμνήσθαι (σ. Τ. 1057).

§. 37. Ωσαύτως κατά γήν πόλεμ^ος ουδείς συνέστη—ουδείς ήσ-
θετο ότο> τρόπος έκαστος διεφθάρη (Θ. Α. 15. Γ', 80).—όσσα μη-
δεις τών έμών τύχοι φίλων—μηδέίς κρατείτω τής εμής γνχής ποτ ε
(Σ. Φ. 509. Τ. 102 7).— ώς ήμάς πρέπει βονλεύεσθαι άδικο νμένονς
μ?]δείς διδασκέτω (Θ. Α, 86). Ούτως ούκέτι καί μηκέτι, ούπω καί
μήπω, ούδαμοΰ καί μ?)δαμού, ούδέποτε καί μηδέποτε, κτλ. Πάντα τά
ανωτέρω, χωρίς ανάγκης τών προστιθεμένων μορίων, ήθελον έκφρα-
σθή κατά τον εν άρχη τεθέντα κανόνα, διά τοϋ οί) καί Η δε έν-
νοια τών μετά τούτων συντιθεμένων μορίων εξηγείται έν τώ περί
Συνδέσεως Λόγων έπο μένω τμήματι.

§. 38. Αλλ' έκτος τούτων ύπάρχουσι καί δύο συνδυασμοί τών ά-
ποφατικών μ,ορίων, τό où καί μ?) où'. To πρώτον τίθεται μετά τών
φόβου, υποψίας, μερίμνης καί τών τοιούτων σημαντικών ρημάτων,
κατά μέλλοντα της οριστικής μετά, ή άνευ ερωτήσεως, καθ υποτα-
κτικήν τοϋ αορίστου καί σπανίως τοΰ ένεστώτος" οί (ΐή προσοίσεις
χείρα, μ η δ* âtjrrj πέπλων (Εύρ. 'Ιππολ. 606);—y/à τόν Α πάλλω ον
μή σ έγώ περιόγομ άπελθειν (Αρφ. Β. 508). — οντ ι μή ληφθώ
δόλω—οντι μή φνγί] μόρον (αϊσχ. *Επτ. 199. 281)—όταν'τονς
φίλους κρατής εν ποιών, ον μή σοι δύνωνΐαι άντέχειν όί πολέμιοι
(Ε. ίέρ. ΙΑ', ιέ,), ϊδε καί σ. 83, §. 4. 85, §. 9. \ - ■ ~ .· *

* §. 39. 0 ελλειπτικός ούτος τρόπος τοϋ λέγειν εχε ι τήν αρχήν
έξ άλλου προγενεστέρου, οίος έν τοις εξής παραδείγμάσιν" ώστ' ονχΐ
■ δέος μή σε φιλήση (Αοφ. Εκκλ. 650).—ούδέν δεινον αύτω μή ποτ
άδικηθή (Πλ. Γοργ. 520) .—ού γάρ ήν δεινον κάτά τούτο μή άλω
π ον (hp. ε, S4).—ον φόβος μή σε άγάγω (ξ. Απ. β', ά, 25). Εν-
νοείται δέ ότι έν τούτοις τό ον δέν αναφέρεται είς τό αύτό ρήμά μετά
τοϋ μή, άλλ' είς τό παραλειπόμ.-svov έστι, καί τούτο τό ον ανά ι es?
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τήν έν τω δευτέρω κώλω ύποψίαν, οίον ειπείν ού δέδοικα μή, όπερ
έστι το έναντίον τοϋ δέδοικα μή. Ούτω τό παρ Ηροδότω (Ζ, 155)
τούτο δέ δ εινόν γίνεται (=φόβος έστι) μή πέσρ πάσα -η 'ΕΛΛάς
ήθελεν έχει άντίθετον τό ούδέν δ εινόν (=ούδείς φόβος) μ ή πέση ή
*ΕΛΛάς, καί, τελευτα"ιαν, ου μή πέση ή Ελλάς. Ουτο> δε καί ούδέν

δεινοί τοι έσονται (οί Αυδοί) μή άποστέωσι (ίϊρ. Α, 156).-il n y

aura plus à craindre de rév< It<» de leur p.irl (L ). Καί τό μεν
δεινόν ό.περ άλλαχοΰ φοβερόν καλεί ο Ηρόδοτος,=<ρόβος, τό δε

δεινοί, άντί â εινόν, κτλ, είναι κατά τά δίκαιος είμι ειπείν.-ή μ εις

δίκαιοι έσμεν κινδυνεύειν (Πλ. Μρωτ 319 Κρίτ. 45") κτλ.*

§. 40. 0 δεύτερος συνδυασμός τών δύο άποοατικών μορίων, τό
μή αυτήν μετά τοΰ πρώτου έχων αρχήν, τίθεται ώσαύτως

μετά τών αυτών ώς έγγιστα ρημάτων, καί κατά τους αυτούς χρό-
νους. Αντίθετον δέ τοΰ προηγουμένου ον κατά τήν σύνδεσιν, καί
κατά τήν έννοιαν είναι τό άνάπαλιν. Τό μέν πρώτον σημαίνει ούδείς
φόβος, ού δέδοικα, μή τοϋτο γένηται, οζ) γενήσεται, τό δε δεύτερον
δηλο"ϊ φόβος εστι, δέδοικα, μή ού γένηται. Ούτω δέδοικα μή θιινη,
ηθελεν ειπεί ό μή έπιθυμών τόν θάνατον τοϋ αρρώστου, άλλα φοβού-
μενος περί τούτου' oy (δέδοικα) jî/?) θάνη, ήθελεν ειπεί ο ώσαύτως
μή έπιθυμών τόν θάνατον τοΰ άσθενοΰντος, αλλά θαρρών έν ταύτώ
έπί τή υγιάσει" δέδοικα μή ού θάνη, ήθελεν ειπεί ο έπι θυμών τόν
θάνατον τοΰ άσθενοΰς καί φοβούμενος μ.ήπως δέν άποθάνη.

§. 41. Πάμπολλα έκ ποιητών καί συγγραφέων παραδείγμ,ατα
δεικνύουσι τοΰτο' Ούτω δείδω μή ουτις τοι νπόσχηται τόδε έργον
('/./. Κ. 39) .—ύποπτεύομεν καί υμάς μή ού κοινοί άποβήτε (Θ. Γ y
53) .—ώστε ού τοϋτο δέδοικα μή ούχ εχω δ τι δώ έκάστφ τών
φΙΛων, αν ευ γένηται, άΛΛά μή ούχ εχω ικανούς οίς δώ (Ξ. Αν
Α, Ζ, 7). Ανευ δέ τοΰ προηγουμένου κώλου είναι τό όυ.ηρικον μή-
νύ τοι ού χραίσμη σκήπτρον καί στέμμα 3-εοΐο (ίλ. Α, 25). ύσαύτως
άΛΛά μή ού τοΰτο η τό χρηστήριον (Hp É, 79).

§. 42. Τό μή ον συντάσσεται καί μετ' άπαρεμ.φάτου, άναρθρου
τε καί ένάρθρου* ούδ' έθέΛω προΛιπεΐν τόδε μή ού τόν έμόν στο-

Υαχειν πατέρ άθΛιον (Σ. 'ΗΛ. 133).-ούδ ενός ένδεΐς μή ού μαί-

Ύεσθαι (Εύρ Ιφ. Αυ. 40) —ουδέν έ Λ Λείψω τό μή ού πάσαν πυ-
θέσθαι τώνδ* άΛήθειαν πέρι (Σ. Τ ρ. 88)' μή παρης τό μή ού φράσαύ
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(2. Τ. 283)' καί μετά μετοχής' δυσάΛγητος γάρ άν εΐην τοιάνδε
μή ου κατοικτείρων εδραν (Σ. Τ. 12).—τοιαύτης όε τιμής τυχεΐν,
ώστε θνητόν δντα 3-εών γενέσθαι κριτήν, ούχ οίόν τε μή ού τον
ΛοΛύ τ fi γνώμη διαφέροντα ( Ισ. EJ. 'Εγκ: κά).

43. Περί τών δύο τούτων συνδυασμών τών άποφατικών μο-
ρίων πολλοί πολλά έγραψαν, κατά το μάλλον ή ήττον επιτυχώς.
Oùk ολίγα δέ τών δι' αυτών έκφερομένων χωρίων είναι αμφισβη-
τήσιμα καί κατά τήν εννοιαν καί κατά τον βαθμόν της καταφάσεως
η αποφάσεως, κτλ. Προς πληρεστέραν δέ τούτων γνώσιν παρα-
πέμπω εις τήν δευτέραν Περίοδον τοΰ Συνταχτικού, είς τήν Είσα-
γωγήν τής ΕΛΛηνικής Συντάξεως, μάλιστα είς τάς δύο μεγάΛας
Προσθήκας. (ούτοος επιγράφονται προς διάκρισιν άλλων μικρότε-
ρων) είς τήν κατά το 1829 έν Κεοκύρα μετατυπωθεΐσαν Μετά-
φρασιν τής τοΰ Βουτμάνου Γραμματικής τής *Ε2.1ηνιχής ΓΛώσ-
σής, ένθα περί τοΰ οΰ μή καί μή ου έκ προθέσεως καί κατά πλά-
τος πραγματεύομαι.

* -O-OO-0C-C

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΙ KO ΣΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΙ. -
ΙΙερΙ Προθέσεων.

1. ύς πρός τήν άρχήν αυτών θεωρούμεναι αί Προθέσεις ήσαν,
αί πλεΐσται τουλάχιστον, τοπικά επιρρήματα, ύς πρός τήν συντα-
κτικήν χρήσιν άναπληροΰσι τά τών πτώσεων, έζηγοΰσαι σχέσιν Ονό-
ματος πρός ό'νομα' υιός μετά πατρός.—βεΛτίους έποίει τους πο~
Μτας άντϊ χειρόνων (Πλ. Γοργ. 515). Εάν λοιπόν υποθέσω υ,εν
γλ.ώσσαν δεκατρείς πτώσεις εγουσαν, ώς ή Φιννιχή, αυτή εχει μι-
κροτέραν χρείαν τών προθέσεων, δι' ιδιαιτέρου τύπου έξηγοΰσα ό τι
αλλαι διά προθέσεως. Ετι ολιγώτερον' χρήζει τών προθέσεω-ν · γλώσ-
σα είκοσι πτώσεις έχουσα. Εάν δέ, τουναντίον, ύποθέσωμεν γλώσ-
σαν ολως άπτοίτον, ή γλώσσα αύτη δεν δύναται σχεδόν νά κινηθή
άνευ προθέσεων, ώς συμβαίνει έν τα"ϊς πλείσταις γλώσσαις τών νεο>-
τέρων εθνών.

§. 2. Τίθενται δέ αί προθέσεις είς τόν λόγον κατά δύο τρόπους,
έν συντάξει, χωριστά δηλ. τοΰ ονόματος πρός ο φέρονται, ώς έπί
γης, έπι τών ώων, έν ούρανώ, κτλ,, καί ir συνθέσει, μετά τε δνό-
(ΣΥΝΤ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α.) ' " 10
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μ α το ς καί ρήματος, κατ' έπιόρηματικήν 'εννοιαν, επίγειος, ένουρά
ηος, έπωάζειν, κτλ' πολλάκις δε και προθετικών άποσκιρτψν τι-
yoç.—à^çZ ενεχέσθω (Πλ.).—ο ποταμός διαρρεΐ τήν πόλιν. . Συνή-
θως δέ προτάσσονται έν συντάξει ούσα'., καί πάντοτε έν συνθέσει,
καί έκ τούτου το ονομα πρόθεσις, όπερ έν άλλαις γλώσσαις δεν α-
ληθεύει.

§. 3. Ως προς τάς πτώσεις μεθ' ών συντάσσονται, αί προθέσεις
διαιρούνται είς μονοπτώτους, μετά μιας μονής πλαγίας, είς c5i;>tT ci-
rcle μετά δύο πλαγίων, καί είς r^iJtrwroyç, καί μετά τών τριών
συντασσομένας.

Προθέσεις Μονόπτωτοι.

§. 4. Προθέσεις μονόπτωτοι είναι επτά, ή αντί, ή îLtto., η εξ η
έκ, ή πρό, μετά γενικής συντασσόμενοι, ή fùr ή σύκ καί ή i'r, μετά
δοτικής συντασσόμεναι, καί ή εις ή ες μετά αιτιατικής.

. 1. Ή ΠροΟεσις άντι.

§. 5. Η πρόθεσις αντί σημαίνει* 1. ανταλλαγή ν' πεζή ν- δύναμιν
έχων, άνθ' ής άλλην ούκ αν δέζαιο (Ξ. Κ. Π. Λ, ς-', 10)* 2. άντι-
κατάστασιν' βουλεύεται όπως βασιλεύσει άντ έκείνου (Ξ. Αν. Α,
ά, 4). — àrrt μεν δούλου πολίτης γεγένηται, àrr^ jrrw^oz;
πλούσιος, àrrt Je ύπογραμματέως νομοθέτης (Αυσίας)' 3. άμοιβήν'

αντί τών πολλών πόνων σμικρά άπολαύσαι (Πλ ).-αντί τοϋ κα-

κοϋ έργον τιμής άζιονν ξ. κ Π. δ', ς-', 15)' 4. προτίμησιν' τόν
καλόν θάνατον αντί τοϋ αισχρού βίου αίρεΐσθαι (Ξ.)' 5. αίτιον'
τον Μίνων τιμωρούμεθα, άνθ ών ή μας ή ν άγ κασέ τόύς δασμούς
τελεϊν εκείνους (Πλ.). — αντί τοϋ (Ξ,. Κ. Π. Η, γ', 31) ;=τίνος ένε-'
κα ; Πάντα δέ τα σημαινόμενα ταύτα είναι προφανώς ποικιλίαι τοϋ
πρώτου οπερ προύχ.υψεν έκ τής πρωτίστης σημασίας τοϋ άντικρ>ύ,
σωθείσης είς τό έπίρρημα άντ α καί είς τό λατινικ,όν ante.

§· 6. Εν συνθέσει ή πρόθεσις àrrt σημαίνει* 1. άντικαταστασιν'
2. τό εναντίον. Καί τής μέν πρώτης σημασίας επικρατούσης, συν-
τάσσονται τά μετ αυτής συντιθέμενα γενική' ούκ άντιτιθέντες τήν
Αθηναίων εκ πολλού έμπειρίαν τής σρρετέρας δι ολίγου μελέτης
(Θ. Β , 85. Γ , 56. Εύρ. Ίρρ. Τ. 358)' τής δέ δευτέρας επικρατού-
σης, συντάσσονται δοτική* τή αλήθεια άντιλέγειν (Πλ.).—άντιτάΐ-
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τ εσθαί τινι η πρός τινα (Ξ.).—ό âè "Αρχιππος ήντιδίκει ή μην τόν
*ΕρμίJr ύγιά τ ε και όλον είναι (Λυσίας κατ Ανδοκ. Ασε6. 12)
=·άντίδικος ών έλεγε ν, άντιδικαζόμ,ενος, ήμΐν δηλ. καί τοΰτο ές-ι το
συνηθέστερον. Συντάσσονται δε τά μετ' αυτής συντιθέμενα ρήματα
καί δυνάμει τής ιδίας αυτών σημασίας, ουδεμίαν ροπήν έχούσης τής
προθέσεοις προς τήν σύνταξιν" άνταδικεϊν άλλήλους (Πλ.)=έξ'άμ.οι-

€ής άδικεΐν.-άνθυβρίζειν.— άνταγοράζειν σϊτον (Ξ.), κτλ. Καί

τά άντέχεσθαί τίνος, àντιλαμ6άνεσθαί τίνος, κτλ,( δέχονται τήν
γενικήν ώσαύτο:>ς _ δυνάμει τής σημασίας" διότι καί άπλα ο'ντα ούτω
συντάσσονται" Λαόόμένος τής δεξιάς τοϋ Κυαξάρου (S Κ. Π. Ε, έ,
7).— αντελάόετο τοϋ τρίβωνος τουτου'ί (Πλ. Πρωτ. 335).—τής γνώ-
μης άεί τής αυτής έ'χομαι (θ α', 140).—τής θαλάσσης μάλλον
άντείχοντο (θ. α', 13).

2. Ή Πρόθεσις άπό.,

§. 7. Η πρόθεσις άπό σημαίνει* 1. χωρισμόν' άπό δ' αύχένος
ώμ ον έέργαθεν (0μ..)* 2. άπομάκρυνσιν' άπό σκοποϋ' 3. τό ση μείον
εξ ού όρμάταί τι καί έ'χει τήν άρχήν ά. επί τόπου εν γενεί' ενθα
δέ είσιν αί διώρνχες άπό τοϋ Τίγρητός ποταμοϋ ρέουσαι (Ξ.).—
άφ ηλίου ανιόντος (Ξ.)' β', επί πατρίδος' άπό Ζάγκλης (©.)' γ'.
■επί καταγωγής' οί άπό Αημαράτου (θ.)' δ', έπί πλήθους' τών άπό
δήμου τις (©·)" έ. έπί προσώπου' άπ εκείνου έρχομαι (Πλ.)' ς.
έπί θέσεως' άφ ΐππου, άπό νεώς, άπό αρμάτων, άπό πύργων μά-
χεσθαι (Ξ.)' ζ', έπί χρόνου' άπό τούτου, άπό γενεάς, άπό παί-
δων, άφ ου (Ξ.)" ή. έπί άφορμής' άπό στάσεων έχπίπτοντες (Θ )*
θ', έπί συμφωνίας' άπό σημείου ενός επιστρέφαντες (θ.)* ί. έπί
δργάνου' ή άπό τόξων μάχη.—άπό κυάμου άρχοντας καθίστασθαι
(ξ)" ιά. έπί ύλης' άπό κέδρου (Hp.)' ι β', έπί πόρου καί- μέσου'
άπό σιδηρείας ό βίος (Ξ.). — άπό τοϋ συκοφαντεί ν ζην (Πλ.) —
άπ ελαχίστων όρμάσθαι (Ξ.).-—άπό σμικρού έθελω διαπράξαι (Αρφ.).

§. 8. Εν συνθέσει ή πρόθεσις άπό ση μ. αίνε ι μάλιστα χωρισμόν,
άπομάκρυνσιν καί αποβολή ν' άπέρχεσθαι, άποσκιρτάν, άπομανθά-
νειν' αϊτησιν δέ, δόσιν καί λήι(riv οφειλομένου δήλοι έν τοις άπα ι-,
τειν, άποδιδόναι, άπολαμβιίνειν' άπανταχοΰ δ έπικρατεϊ, διχε>όρ(£ς
τρεπόμένή, ή έννοια τοΰ ές άλλων χωρισμού. Εκ. ταύτης δέ. πδονί'Κ-

10'
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θεν ή σημασία της τελειώσεως' άποτεΛεΐν, άπεργάζεσθαι, άπερη-
μοϋν, άποδεικνύναι = άπεργάζέσθαι, παρασκευάζει, παρέχειν (Ξ
κ. π. α, β', 5. β', ά, 23 η, ά, 35)* ούτω δέ καί άπαριθμεΐν=·
τελευταν τήν άοίθμησιν" r« χρήματα ών είπε ν ό Κϋρος διπΛά-
σια άπηρίθμησεν (ξ. κ. π. γ', ά, 42)=Ιπλήρωσεν, κυρίως δέ=
έμέτοησεν" ούτω δέ καί άπογεγραμμένοι ή=τελέσαντες το άπο-
γράφεσθαι, ή—διά τής έν καταλόγω απογραφής κεχωρισμένοι τών
άλλων. Τά μετ' αυτής συντιθέμενα συντάσσονται η δυνάμει τής προ-
θέσεως, ώς άπέχειν τινός, ά^ο^ωρεΖν cijtJ τίνος καί τίνος, η
δυνάμει τοϋ ρήματος" άπέρχεσθαο είς Λακεδαίμονα, άποδιδόναι
τινι τι, άπαιτεΐν τινά τι. Δυνάμει τής τώ ρήματι διδομένης σημα-
σίας συντάσσονται καί τά παρά τοις έκκλησιαστικοΐς" ΙΤανΛος τοις
άδεΛφοϊς άποταξάμενος (Π ρ. Αποστ ΙΗ, 1S) = άποχωρισάμενος
καί χαίρειν ειπών.—άποτάσσει τώ σατανά; το εναντίον τοϋ συν-
τάσσεσθαι τω Χριστώ.

3. Ή Πρόθεσις εξ ή Ι κ.

§. 9. Η πρόθεσις εξ ή εκ σημαίνει έν γένει τήν εκ τίνος περιφε-
ρείας πλατυτέρας ή στενωτέρας, έξαγωγήν' ά. έπι τόπου' έξιέναι
έκ γης είς (ρώς (Πλ.)" β. επί προσώπου' εξ έμοϋ' γ. έπι αποστά-
σεως' έκ βεΛέων, έκ ποδών, εξ όφθαΛμών, άνθρώπων έγένετο
=έξηφάνισται" δ', έπι νΛης' έκ πέτρας. Ωσαύτως τίθεται ή εκ, ώς
ή άπό, εις δήλωσιν τοϋ τής άρχής σημείου' τοπικώς, χρονικώς, αί-
τιο Λογικώς, μεταΰοΛικώς, εκ προηγουμένης συμφωνίας, έκ κανό-
νος, κτλ. ώς έκ δεξιάς, έξ άριστεράς, ό τόπος άπότομος έκ 3~α~
Λάττης, ό έξ Αθηνών, έκ. παίδων, έκ ποΛΛοϋ, τούτον=ίχ. τού-
του τοϋ χρόνου=έκ τούτου τοϋ αιτίου, έκ ποΛΛοϋ=χ~ο πόλλοϋ
χρόνου, καί έκ ποΛΛοϋ προοράν=·ΖΥ. μακοοϋ τόπου=μακοόθεν, εκ
πένητος πΛούσιος, έκ τών πρόσθεν δακρύων γεΛάν, τώκ
κειμένων ποιεϊν, r<3r έργων κρίνειν. Ούτω λοιπόν έκ τής ro-
tupcîJç προκύπτει ή χρονική, έκ τής χρονικής ή αίτιοΛογική ση-
μασία, κτλ·

§. 10. Εν τα"ϊς συνθέσεσι τής προθέσεως εξ ή Ι* επικρατεί μά-
λιστα ή έννοια τοϋ ε ξ ω' εκδημος, έξιέναι, έκβάΛΛειν, έκπέμπειν'
ή έννοια τής άποστάσεως, έκ ποδών. Εκ ταύτης δέ άνεπτύχθη ή ση-
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μασία τοϋ Λίαν' έκπεπταμένως εύφραίνεσθαι (Ξ. Κ. Π. Η, ζ', 7)'
τοϋ έντεΛώς' έξοπΛίζεσθαι, έκπληροϋν, εκπονεί)', έκπΛεως' ή ση-
μασία τής καταγωγής, εκγονος. 0σαύτο>ς καί ή τής μεταβολής έν
ταύτω" £ ξεΛΛη νίζω, έκβαρβαρόω, κτλ. . Καίπερ δέ ομοιάζουσα έν
πολλοίς τη Από, διάφερε», ομοις έν άλλοις' έκμανθάνειν=1ντ.ζλύίς
μ.ανθάνειν, άπομανθάνειν=·\τ,σμονεΐν, ούπερ ή σημερινή γλώσσα
εχει το έναντίον* άπέμ α θ ε rτ ελ ε ί ω σε τό μ.ανθάνειν, έξέμαθ εν=^
έλησμ.όνησεν.

4. Ή πρόθεσις προ.

11. Η. πρόΟεσις προ σημαίνει" 1. τό έμπρός' πρό τών όφθαΛ-
μών προφαίνεται (Αισχύλ.).—προ ποδών (Πλ.).—φρουρών τό πρό
τής χώρας (Ξ,.)' 2. τό πρότερον' οί πρό ημών γεγονότες (ίσ.).—
πρό ημέρας (πλ.)' 3. ύπεράσπισιν' πρό δεσποτών θνήσκειν (Ευρ.)*
πρό- τίνος βουΛεΰεσθαι 4. προτίμησιν' πρό τούτου τεθνάναι αν
ποΛΛάκις εΛοιτο (Πλ..).—χάΛΛιον πρό τοϋ φεύγειν ύπέχειν τήν
δίκην (Πλ.).-τους έπαινοϋντας πρό δικαιοσύνης άδικίαν (Πλ.).

12. Και έν ταΤς συνθέσεσίν έπικρατοϋσι τά αυτά σημαινόμε-
να, άπερ ουδέν έτερον ή ποικιλία», τοϋ πρώτου" προαύΛιον, πρόθυ-
ρον, πρόδομος, πρόστωον, πρόΛογος, πρόρρησις, προστασία, προ-
τίμησις, πρόκειμαι, προέρχομαι, προτάττω, προαγορεύω, προασπί-
ζω, προαιρούμαι, προνοώ' έαυτοϋ τε κήδεται ό προνοών άδεΛψοΰ
(Ξ. Κ. Π. Η, γ', 15). Ούτω καί έν τοΤς προβοΛή, πρόγονος, πρόε-
δρος, πρόβατον' ωσαύτως καί πρόθυμος, προπετής' τοιούτον βέ-
βαια καί τό προδότης. Καί τό τής σημερινής δέ γλώσσης πρό τής
συγκομιδής τοϋ καρποϋ συμφωνητικόν προστοίχιον μάλλον ή προς-
τύχιον έννοητέον.

5. Ή πρόθεσις εν.

13. Η μετά δοτικής συντασσόμενη πρόθεσις εν σηααίνει τό
εν τινι περιφερεία είναι, πλατυτέρα ή στενωτέρα' έν ονρανώ, εν
γή, έν Σπάρτη, κτλ- Τοϋτο δέ, διαφόρως ποικίλλον, εξηγεί' ά. τό
εντός' έν οικω' β · τό επάνω' έν όρεσιν' γ . τό ύποκάτω' έν τοΐς ύψη-
Λοΐς δένδρεσιν (Πλ.)' δ. τό μεταξύ' έν φίΛοις' έ. τό ένώπιον' έν
δήμω ç. τό πΛησίον' ή έν ΜνκάΛη μάχη' ζ', τόν γρόνον' έν ήμε-
ρα, έν θέρει, εν τώ παρόντι, έν τώ τοιούτω=ίν τοιαύτη πραγμά-
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C6JV καταστάσει.—έν τοιούτοις δντες πράγμασιν (Ξ. 3'Αν. Β',ά, 3)„
Ωσαύτως και κατά διαφόρους άλλους τρόπους, κυριολεκτικώς τε καί
τροπικώς ποικίλλον, εξηγεί διάφορον υπάρξεως κύκλον, πολιτικόν,
έπιστημονιχόν, τεχνικό)-, ηθικόν, κτλ' èr ολιγαρχία, τών εν τέλει,
έν φιλοσοφία, έν αρετή, έν τέχνη, έν έλπίσιν, εν χρηστώ τρόπω,
κτλ. Παραλειπτικά δε είναι τά έν έίδου, τόπω δηλ. èr Α ρίφρονος,
οικία δηλ. Ωσαύτως Κλωπιδών (Àp©. *Ιπ. 79), δήμω, κωμι-
κώς, αντί Κρωπιδών.

§. J 4. Η πρώτη σημασία, το έ'κ rtrt είναι, επικρατεί καί έν ταΤς
συνθέσεσι τής προΟέσεο^ς ταύτης κατά διαφόρους τροπάς' ένοιχεΐν,
έμμένειν, ένάνειν, έ'ναυλος, έννομος, έντιμος, ενάντιος, κτλ' ούτω
καί έ'νθα (εν Gà=<la γερμ.). Η σύνταξις τούτων βαίνει κατά τήν έν
συνθέσει επικρατούσαν εννοιαν* έμφε^ρής τινι= όμοιος"—έγγελάν
εμοί (Σ. 'Ηλ. 270).—ού γαρ civ τοσοντονί ένέχραγες ήμΐν (Αρφ.

Πλ. 224). — έμπίπτειν τινί, έμπίπτειν άλλήλοις.-ένίστασθαι

τοΐς ποιουμένοις (Θ. Η, 69)=άνθίστασθαι* ή δυνάμει τοΰ μετ' αυ-
τής ονόματος ή ρήματος, άνευ ροπής τής προθέσεο^ς ώς προς τήν
σύνταξιν' έμπειρος γεωμετρίας (Πλ. Πολιτ. ζ'. 529)=έν πείρα
γεωμετρίας.—τούναντίον ών βούλονται (Ξ. Κ. Π. Η', δ. 32)=το
εναντίον τών $ βούλονται.—ένθυμεΐσθαι, έννοεΐν τι=ίν θυμώ, έν
νώ τιθέναι τι. — έμκεδονν όρκους (Ξ. Αν. Γ', β', 10) = βεβαιοΰν?
κυροΰν, οίον έν πέδω ή πεδίω πηγνύειν.—τήν τοϋ βίου όδον ένί-
στ ασθαι (ΐ1λ.)·==εισέρχεσθαι. ί'ίσαύτως έμφαγεΐν καί έμπιεΐν.-ένέ-

6αλεν είς τήν πολεμίαν (Ξ.)=εισεβαλεν, κτλ.

6. Ή Πρόθεσις ξ ύ ν ή συ ν.

§. 15. Η μετά δοτικής, ώς ή εν, συντασσομένη πρόθεσις ζύν ή
συν σημαίνει σύνδεσιν καί συνάφειαν' τής γης συν άνδράσι κάλ-
λιο ν ή κενής κρατεί ν (Σ.).—συν τοΐς δπλοις.-συν τω σω άγαθω

ή συν τή σή ζημία (Ξ. Κ. Π. Γ', ά, 13). Εκ ταύτης προκύπτει ή
σημασία τής συμφωνίας' συν τω νόμω (Ξ.)' καί ή τής βοηθείας' συν
θεώ, κτλ. Εστι δε τό μεν ζύν συγγενές τω ζυνος=/-οινός' ώς δέ
τό συν προυκυψεν, αφαιρεθέντος τοΰ χ (ξύν = κσύν, σύν), ούτως αφαι-
ρεθέντος τοΰ σ προύκ,υψε τό λατινικόν cum, οίον κύν.

%· 16. Η σημασία τής συναφείας, ενώσεως καί συμπλοκής έπι-
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κρατεί και εν συνθέσει* συμπορεύεσθαί ζινι, σνμπΛονς zir'l.—υ 'ίπ-
πος τοϋτο (το όπλον) συμφέρει (ξ. κ. Π. δ', γ', 17)=φέρει δμοϋ.

-συγκροτ εΐν τώ χεΐρε. Ωσαύτως καί ή της βοηθείας' συμπράζ-

τειν, σννεργεΐν, συνήγορος, σύμφορον, κτλ. Εκ της πρώτης προκύ-
πτει και ή σημασία τής er τάξει και αρμονία π.Ιοκής' συντάττειν,
συντιθέναι, συγγράφειν, όθεν και συγγραφή το έγγραφον συμφω-
νητικών, syngrapha' το αύτο δέ καί=(1υοιιιηοηΙ, Urkunçle γεο-
μανιστί. Ούτω σύμμαχος, σύντροφος.

7. Ή ΠρόΟεσις εις ή ες.

17. Η πρόθεσις είς ή ες, μετά αιτιατικής συντασσόμενη, είναι
η αντίθετος τής "ε£ ή ε*' διότι ή μεν ε<"Γ ή «ί σημαίνει τήν εκ τίνος
άρχήν, ή δε είς η σημαίνει τό εις τι τέρμα' έκ θα.Ιάττης είς θά-
Ιατταν (Ξ.). Εκ ταύτης προκύπτει ή σημασία τοϋ τέΛους' ποΛΛά
δεΐ μοχθεΐν τον ήξονζ είς έπαινο ν εύκΛεώς (Γν.)' ή τοϋ εναν-
τίον' σζραζεία είς Ποζίδαιαν (Πλ.)' ή τοϋ έσω' είς φρέαρ έμθά.Ι-
Λειν (Πλ.)' ή τοϋ ώς πρός' είς χρήμαζα.— είς γε ζό ίδιον (Η.),
συμφέρον δηλ. το εναντίον τοϋ είς ζην πόΛιν.

§. IS. Εκ τών αψύχων μεταφέρεται ή πρόθεσις αύτη είς τα έμ-
ψυχα, όταν μετά τοϋ προσώπου έννοήται καί ό τόπος' είς ΑεΛφούς
(Αρφ.) —είς ύμας είσεΛθών (Αυσ.)=είς υμάς τους δικαστάς, είς το

δικαστήριον.-είς Πέρσας πορεύεσθαι (ΐ).—είς τήν χώραν τών

Περσών. Επί προσώπων δέχεται πολλάς ποικιλίας" είς ζούς πρώ-
ζους άγειν, άΛηθής είς φι J ου ς, Λέγειν είς άπανζας, κτλ.

§. 19. Το προμνημονευθέν ζ έρμα σημαίνει ή πρόθεσις αύτη, δια-
φόρους τρεπόμενον* έπι αριθμών' ες είκοσι μάΛισζα (θ.)=ού πλείο-
νας τών είκοσι.-είς δώδεκα ζό βάθος (Ξ.).— είς ζούς ζριακοσίους

(Ξ.), ΰσαύτο^ς επί χρόνου' ήκεζε είς τήν τριακοσζήν ήμέραν (Ξ.)'
τοϋτο είναι τό τέρμα τής προθεσμίας —είς δύναμιν=^οηον εκτείνε-
ται ή δύναμις.-είς άργύριον ,?ογί('εσθαι=ώς αργύριον, ώς νόμι-
σμα λογαριάζεσθαι. — είς καιρόν=ί*>(γ.αίρως. — είς κάΛ.Ιος
εύπ ρ επ ώ ς.-ε ίς ζ έΛο ς=τ ελευ τ α"ϊο ν.

20. Κατά βοαχυλογίαν δε είναι, μετά τών ομοίοιν, τό ές ζήν
ΣαΛαμϊνα ύπέκκειζαι ήμΐν ζέκνα ζ ε καί γυναίκες (lip. Η', 60)=
είς Σαλαμίνα-,άχθέντα υπέκκειται έν Σαλαμΐνι. Τοϋτο δέ είναι τό
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άντίθετον τοΰ κάππεσον èr Αήμνω (ίλ. Α, 593)=εις Λήμνον πε-
σών έκείμην έν Αήμνω' ούτ&> καί είς τό αυτό χωρίον παρεΐναι (Ξ.)'
εν δέ τω (Ξ. Κ. Π. Β', ά, 9) γέρρον δε εις τήν άριστεράν, κοπίς
δέ ή σάγαρις είς τήν δεξιάν, ή είς=ζν, $ πολλώ μ.άλλον=διά,
διά τήν άριστεράν, καί διά τήν δεξιάν. Π<χραλειπτίκά δέ τά είς δι-
δασκάλου, είς παιδοτρ 16ου, κτλ.

§. 21. ■ Ù; έν ταΐς συνθέσεσι τής εξ ή εκ έπικρατεΤ ή έννοια τοΰ
έξω, έξάγω, έκπίπτω, κτλ, ούτως έν ταΤς συνθέσεσι τής εις ή le ε-
πικρατεί ή έννοια τοΰ εϊσω ή έσω' εισάγω, είσπίπτω, έξοικίζω καί
είσοιχίξω, έξαναγκάζω καί είσαναγκάξω' ούτως έκπΛους καί eter-
πλους, είσοδος καί έξοδος, κτλ. οΰταις είσορώ, είσδύομαι, κτλ.

Προθέσεις δίπτωτοι.

22. Προθέσεις δίπτωτοι, μετά δύο πτώσεο^ν συντασσόμ,εναι,
είναι τέσσαρες, ή àrà, ή διά, ή κατά καί ή υπέρ. Εκ τούτοον δέ ή
ρ.έν άλ'ά συντάσσεται αιτιατική καί δοτική, ή δέ c^ci, καί ιλτεμ
γενική καί αιτιατική.

1. Ή πρόθεσις ανά.

23. Αιτιατική συντασσομένη ή άνά πρόθεσις σημ.αίνεΓ 1. το
έπάνω, έπί μεγάλης εκτάσεως' άνά τά όρη πλανάσθαι, τρέχειν (Ξ.).
—ά>··ίί πάσαν γήν καί θάλασσαν ειρήνη εσται (Ξ.)' το δέ άνά τον
ποταμόν πλέειν (Ηρ.)=πρός τάς πηγάς* 2. χρόνον' άνά πάσαν
7)μέραν (£.)' 3. διανέμησιν' άνά εκαστον έ'τος (Πλ.)' έκ τής έννοίας
τής τοπικής εκτάσεως προκύπτει ή τής δυναμικής" άνά κράτος=ό-
σον φθάνει ή δύναμ.ις=ολαις δυνάμ.εσιν.

§. 24. Η μετά δοτικής σύνταξις τής προθέσεως άνά, έπί τής ση-
μασίας'τής er, απαντάται μόνον παρ' έπικοΤς (ΐλ. Α, 14) καί παρά
λυρικοΐς (Πίνδ. Π. A, G)' έκ τούτων δέ μ.ετειρέρθη καί εις τά λυρι-
κά τεμ.άχια τών αττικών τραγικών" άνά τε νανσίν καί συν δπλοις
(Κύρ. 'Icp. Ανλ. 754).

§ 25. Εν συνθέσει ή άνά πρόθεσις σημαίνει' 1. τό επάνω' άνα-
πηδάν έπί τόν ΐππον' 2. τό οπίσω' άναποδίξειν, άναχωρεΐν, άνα-
τίθεσθαι=Χ7ϊοσύρειν, άλλάσσειν θέσιν τοΰ λίθου έπί τής παιδιάς,
καί—άλλάσσε^ν γνώμην, rétracter 3. τό πάλιν' άναμάχεσθαι, ά-
ναβιώσκεσθαι, άναδιδάσκειν τά δράματα=ίχ νέου παριστάν, κτλ.
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4. έπίτασιν' άναβοάν, άναγελάν, ά^α*α^£Γ>··==μεγαλοφώνως κα-
"λειν, προτρέπειν' το δέ άναχαλεΐσθαι xvraç^=Ka."kstv όπίσω. Εκτα-
σιν δε σημαίνει έν τοις άνοίγειν, άναπετανΥνναι, κτλ. ούτω καί έν
τω άναστομοϋν=<χνοίγειν στόμα ή δίοδον (Ξ Κ. π. ζ', ιέ, 15)'
ούτω —αρ ίατροΤς άναστομωτιχά, τά δύναμιν του ά\αστομοϋν ήτοι
άνοίγειν έχοντα.

2. Ή προθεσις δι ά.
§.26 Η πρόθεσις cfià, μετά γενικής συντασσομένη, σημαίνει τό
μέσου' τοπικώς' δ ici τής αγοράς πορεύεται (Α.)* έπι προσώπων'
ôià βασιλέων π^υκώζ'^^κ.αταγόμενος, οίον διαβάς' όργανιχώς' διά
rrroç δ ιαγινώσκειν' χρονικώς' âià β ίο ν εύτυχεΐν' τροπικώς' ή à-
ρετή βαίνει διά μόχθων (Εύρ.).—όιά πένθους τό γήρας άγων (Ξ.).

§. 27. Εκ τούτου προκύπτει ή σημασία τοϋ μετά τοσοϋτον διά-
στημα το—ικόν ή χρονικόν* δια δέκα επάλξεων (Θ. Γ', 21). — διά
τετρακοσίων έτών=·χζτά τετρακόσια έτη' διά χρόνου' διά τέλους
=μέχρι τέλους. Ωσαύτως καί ή τοϋ οργάνου καί μέσου, έπι έμψυ-
χων τε καί αψύχων* λέγειν δι έρμηι έως (Ξ. À, Β . γ', 19).—δι
έαυτών κτάσθαι (Ξ, Κ. Π. À ν. ά, 6). — διά λόγου μανθάνειν (Ξ.).

-αί διά καρτερίας έπιμέλειαι (Ξ. Απ. Β', ά, 10)

§. 28. Μετά αιτιατικής συντασσομένη ή πρόθεσις διά σημαίνει
τό αϊτιον' διά τους άδίκως πολιτευομένους έν τή ολιγαρχία δη-
μοκρατία γίγνεται (Αυσ.).—διά τήν άμετρον εξιν (Πλ.).—διά τό
έράν τοϋ έργου' παρά δέ ποιηταϊς σημαίνει καί τό διά μέσον, ώς
μετά γενικής' φεύγει ν διά κϋμ άλιον (Α ίσχύλ.). — διά πόντιον
χΰμ άλμας έπόρευσας έμάν άνασσαν ' (Εύρ. *Ιππολ. 753). — διά
τους ευ μαχομένονς αί μάχαι κρίνονται (Ξ,. Κ. Π. Ε, β'. 35)=οί
εύ μαχόμενοι κρίνουσι τάς μάχας.

δ 29, Εν συνθέσει ή πρόθεσις διά σημαίνει' 1. διέιδασιν,
χεαθαι, διατρέχειν, διαγγέλλειν' 2. διάρκειαν μέχρι τέλους' δια-
μένειν, διατελεΐν, διαβιούν, διαγίγνεσθαι 3. χωρισμόν καί
στασιν' δια&ιίλλειν, διέχειν' 4. διανομήν καί σκορπισμόν, διαδι-
δόναιy διαπέμπειν? κτλ. Εξαιρουμένου τών λαμβανόντων τήν εν-
νοιαν τοϋ έρίζειν, δοτική συντασσομένων, ώς διαφέρεσθαί τινι, δια-
πολιτενεσθαί τινι, κτλ καί τών λαμβανόντο^ν τήν εννοιαν τής
ρροράς καί ά.τοσΓασεωο, γενική συντασσομένων, διαφέρειν τινός,·
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καί διέχειν τινός, κτλ, επί των άλλων επικρατεί ή κάτ' αιτιατικής

σύνταξις' άιάγειν, διαιρεΐν, διακριθούν, κτλ, ώς καί -ο διαδέχε-
σθαι. Εν δε τω (Ξ. Κ. II Η. ς-', IS) τω νυχτερινά άγγέΛω τόν
νυκτερινόν διαδέχεσθαι, παθητικώς, καθ' Ερμαννον* εστί δ ο μ ως
καί—ετεσθαι έκλαβειν το διαδέχεσθαι* τα δέ δ ιαμάχεσθαι, δια-
μιΛΛάσθαι, κτλ, δέχονται δοτικήν δυνάμει τής αυτών σημασίας.

3. Ή Πρόθεσις κατά.

§ 30. Η πρόθεσις κατά, μετά γενικής συντασσόμενη, σημαίνει,
κατά πρώτον, τό άνωθεν προς τά κάτω, έξηγουμένου η τοϋ ενός
σημείου, ώς ερρίπτεον εαυτούς χατά τοΰ τείχεος κάτω (tip. Η, 53}
=en se précipitant du hint du mur.—τόν νέκυν κατά τοϋ τεί-
χεος κατακρεμάσαι (Hp. β , 121), ή τοϋ άλλου, ώς μύρον κατά της
κεφαλής καταγέειν (Πλ.).— ελείβετο αύτή τά δάκρυα κατά τών
παρειών (Ξ. Κ. Π. Τ', δ', 3), ή καί άμ.©οτέρων* χείμαρροι κατ δ-
ρεσφι ρέοντες ές μισγάγκειαν σνμβάλλετον ύδωρ (Ιλ. Δ, 452).

§ 31. Εκ τούτου προκύπτει ή σημασία τοϋ επάνω κατά πολ-
λούς τρόπους, κυριολεκτικώς τε καί τροπικώς, έννοουμ.ένου" χατά
κόρης τνπτειν.—καθ' ιερών όμννναι.—μή κατ ανθρώπων σκοπεί

μόνον τοϋτο, αλλά καί κατά ζώων πάντων καί φυτών (Πλ.).-

κατά σκοπού τοξεύειν^^Ιπάνω-ψενδ εσθαι κατά $·εοϋ (Ξ )=περί.

—καθ υμών έγκώμιον (α. Φ. β', 6S).—οί κατά Λ ημοσθένονς έπαι-
νοι (Αίσχ. Κτησ. ιθ'), μάλιστα μ.ετά τών λεκτικών ρημάτων τούτο.
Συνήθως δέ έπί τής σημ.ασίας τοϋ έναντίον' κατ' εμον μάρτυρας
παρασχέσθαι (Πλ.), κτλ. Ωσαύτως καί ή τοϋ κάτω' άφανίζεσθαι

κατά τής θαλάσσης (Hp ζ', 6).-κατά τής γης δϋναι τ) καταδϋναι

(ξ. Jv. Π. ε, έ, 9). — τόν κατά γής (ξ. κ. γι δ', έ, 5)=τόν ύπό
γής, τόν τεθαμμένον.

§. 32. Μετά αίτιατ.κής συντασσόμενη ή πρόθεσις κατά σημ.αίνει*
1. διατριβήν εν τινι ή περί τι κατά τήν άγοράν άότευδεΐν νόμος
γέγραπται (Δ. Αεπτ. 459)' 2. διεύθυνσιν. πρός τι π α ρή ε σαν αί
παρθένοι κατά πατέρας (Hp.) —οί "Ελληνες ενικών τό καθ αύ-
τούς (Ξ.,)==τό καθ' αυτούς βλέπον, τό καταντικρύ των.

§. 33. Εκ τής πρώτης σημασίας, τής τοπικής, της εν τινι δια-
τριβής, προκύπτει ή χρονική σημασία' κατά τόν πρότερον πόλεμο ν
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(lip.).-οί καθ εαυτούς άνθρωποι (Ξ.)=οί σύγχρονοι. Εκ δε τής

σημασίας τής διευθύνσεως προκύπτει ή τής συμφωνίας' κατά μοΐ-
ραν, *arà roùç τόμους, Λ-arà ro εικός, κατά ΠΛάτωνα' έκ τούτου
δε κατ à κράτος=συμ.(ρώνως τή δυνάμ.ει=:όσον δυνατόν' κατά χώ~
ραν=ϊχ.αστον έν τω π-ρο'σήκοντι τόπιο. Εκ ταύτης δε ή σημασία τοϋ
ο, όσον άφορα κατά τήν τροφήν τών παίδων τοσαϋτα

ε.Ιεγον (Hp.)' καί τής συγκρίσεως' κρείττων ή κατά άνθρωπον (Ξ,.)*
έκ ταύτης δέ ή σημ,ασία τοϋ χωρισμού, μετά τών άντανακλωμ.ένων
άντωνυμ.ιών" αυτό εαυτό (Ϊσ.)=καθ' εαυτό καί τών άλλων κε-

χωρισμ,ένον θεωρούμενο ν. Εκ τής τοϋ χωρισμοϋ προκύπτει ή τής.
διανεμήσεως σημασία' κατά μίαν καί δύο Λαμβάνειν (δ.).

§. 34. Εκ τής αυτής σημασίας τ ή ς διευθύνσεως προκύπτει καί.
ή τής προσεγγίσεως' έπί άοιθμών" κατά έξήκοντα ε'τεα καί χίΛια
(lip.), πρός τοϋτον τον αριθμόν έκλιναν. Ωσαύτως καί ή τοϋ σκοπού'

κατά θεαν ήκειν (Θ. 31).-κατά τί;—προς τί; διά τί;

§. 35. Εν συνθέσει ή πρόθεσις *arà σημαίνει' 1- το κάτω' κατα-
βάΛΛειν, καταπηδαν, κατακΛίνειν' έπιστ ροφήν δε καί εκ τής εξο-
ρίας έπάνοδον έν τώ κάθοδος' ή κάθοδος τών ΗρακΛειδών' 2. τό
εναντίον' καταψεύδομαι 3. τό εξ όΛοκΛήρου' χαταπιμπράναι,
κατασβ εννύναι, καταφαγειν' κατακΛεισάμενος (Ξ.) Ούτω καί κατα·
6όστpvxoç=~\rtρης βοστρύχων, κατάδρυμος=^π'λ'})?'ίιζ δρυμών.

36. Εί καί πολλά ρήματα έκ τής προθέσεως ταύτης σύνθετα
συντάσσονται συνήθως μετά γενικής προσώπου καί αιτιατικής πρά-
γμ.ατος, κατηγορεΐν τίνος, κατάδικάξειν τινός τι, κτλ, απαντώνται
όμως καί άλλως συντασσόμενα" καταφρονεί με καί Θήΰας όδε (Ευρ.
Βάκχ. 503. Θουκ. 34. Η, S2).— ον χ ήδομένως πράττοντά με
κατέγνως (Ξ,. Κ. Π. II, δ', 9. ϊδε καί Αοο.'ίππ. 46)=έ®ώρασας.—
υμάς ενιοι καταποΛιτεύονται (Δ. περί τών έν Χερρον. ιγ ).—-ουκ
έάσεις καταγεΛάσαι ήμΐν (Ηρ. ζ', 9. ίδε καί Γ, 155).—καθυθρίξειν
. τινι (Σ. Αι. 153).—τοΐσι μέν κατακέκριτο θάνατος (lip. Ζ , 146).

4. Ή Πρόθεσις υπέρ.

37. Η πρόθεσις υπέρ, μετά γενικής συντασσόμενη, σημαίνει*
1. τό ύπεράνω, έπί τοπικής θέσειος' ό &εός έθηκε τον ήΛιον ύπερ
γής (Πλ.).—ύπερ τής κώμης γήΛοφος ήν (Ξ, ).—ύπερ τών πρδσθεν
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διακοντίί.ειν (Ξ. Κ. Π. Τ', γ', 34)' 2. ύπεράσπισιν' άποθνήσκειν
ύπερ ζών δικαίων (ίσ.).—ύπερ τοϋ χοινοϋ (Ξ.)" 3. τό περί οδ 15
Λόγος' διχάσει)- ώμομόκατε ύπερ ών ή δίωξις=τζζρί. — ύπέρ τίνος
3-αρρεΐν (Ξ )=~ζρί τίνος" 4. εις τόπον τινός' εγώ ύπερ σον άπο-
χρινοϋμαι (Πλ·)=άντί.

§. 38. ΪΝΙετά αιτιατικής δε συντασσόμενη σημαίνει τό έπέκεινά,
τίνος όρίου, καί τούτο μάλλον εττί κινήσεως' ijri^ όρους αφα-

νισθείς (Πλ.). Συνηθέστατα δε τίθεται ή μετά αιτιατικής επί.

ύπερθάσεως μέτρου χαί άριθμοΰ' ύπερ ζ à εσκαμμένα.-

θρωπον (Πλ.).—ύπερ ημάς ζούς άΛΛους (Πλ)=ύπερ τήν ήμετέοαν
κατάληψιν"—ζούς ύπερ ζριάχονζα έ'τη γεγονόζας (Πλ.).—ύπερ .τà
ήμισυ Ξ.).—ό δείνα ευδαίμων υπέρ τι/ν πόΛιν (Δημ. Συνζάξ. ζ ).

§. 39. Εν συνθέσει ή πρόθεσις ύπερ σημαίνει" 1. νπεροχήν*
ύπερέχειν, ύπερβαίνειν' 2. ύπερβοΛήν' ύπεράγασθαι, ύπερμισεΐν,
υπερεμπίπΛασθαι, ύπέρπΛουζος, ύπέρα> σχρούπε ρ6 αΛΛόντως' 3.
χαταφρόνησιν' ύπεροράν, ύπερούία' ά~ανταχοϋ δε αναφαίνεται ή
έννοια τοϋ έπάνω.

.Προθέσεις Τρίπτωτοι.

§. 40. Προθέσεις τρίπτωτοι? καί μετά τών~ τριών πλ,αγίων συν-
τασσόμενα'., είναι αί έπόμεναι επτά, ή άμφί, ή περί, ή έπι, ή μετά,
ή παρά, ή πρός, ή ûjtJ.

1. Ή Πρόθεσις άμφί.

§. 41. Η πρόθεσις άμφί, μετά γενικής καί δοτικής συντασσό-
μενη, σημ.αίνει σχεδόν τά αυτά" ά. τό πέριξ' τοις άμφί ταύτης οί-.
χέουσι τής πόΛεως (Hp·)' β', τό ένεχα' οί ποΛέμιοι πρόσδεσαν άμφϊ
ών ειχον διαφερόμενοι (Η.)' γ', τό περί ού ό Λόγος' πυθέσθαι δεό-

μενος τά τ άμφί σοϋ, τά τ άμφ 'Ορέστου .(Εύρ. 'Ο ρ. 865).-όπως

ακούσης τής δίκης τής άμφί τοϋ πατρός (Ξ Κ. Π. Γ', ά, 8;.-άμφί

φαιδίμοις ώμοις έχων (Σ. Αποσπ.).-θανάτου άμφί φόβω (Εύο.).

—άμφί νόστω τώ βασιΛείω (Αισχ.).-άμφί τώ θανάτω αυτής δι-

ξός Λέγεται Λόγος (Hp.). Η μετά γενικής σύνταξις τής άμφί δεν
είναΐνπο-λλά συχνή παρ' Αττικοΐς* ή δε μ.ετά δοτικής είναι άχρηστος
παρά τοις πεζοις αύτών.

42. Μετά αιτιατικής ή άμφί σημαίνει τό πέοιξ, τοπικώς'
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&μφί Τροίαν (Σ.) —άμφί τόν π orator (S.)" το περίπου, επί j^po-
>"oy" δόρπιστον, μέσον ή μέρας (ξ.)" επί αριθμού άμφΐ

τους δισχιλίους (Ξ.), κτλ. Μετά τών ρημάτων «rai καί ση-

μαίνει άσχολεΐσθαι περί τι άμ φ ί ταΰτα t)σαν.—οί πολέμιοι ειχον
άμφι τά αύτών. (ξ. κ. π. τ', 6, 1).

§. 43. Το οί άμφί Tira, επί κυρίου ονόματος, εννοείται τριχως'
ά. εννοείται δι' αύτοϋ 6 όνομαζόμενος, έπίσημόν τι πρόσωπον, μετά
τών περί αυτόν, ύπ αυτόν, οπαδών, όμοιων, κτλ' οί άμφί Σω-
κράτη, οί έιμφί Κΰρον, οί αμφι Z^rtora, οί άμφί Εύθύφρονα, κτλ*
β'. μόνον τό όνομαζόμενον πρόσωπον, άνευ οπαδών, κτλ. Αλλά
τοϋτο μόνον παρά γραμματικούς καί σχολιασταΐς, οί περί Ζήθον
χαί Α μφίονα'===·ο .Ζήθος καί ο Αμφίων, οί περί Ο ρέστη r καί Π υ-
λάδην, κτλ. Τώ παρά τοις ένδόςοις τοιαύτα χωρία δυνατόν άπαρα-
βιάστως νά αναχθώ σι ν είς τήν ά. κατηγορίαν' γ', μόνον οί περί τό
όνο μ α ξόμενον πρόσωπον, αν ευ τούτου, ώς οί à μ φι Ορφέα=οι όρ-
φικοί. Αλλά καί τούτων τα πλείστα χωρία δυνατόν νά άναχθώσιν είς
τήν ά. κατηγορίαν" Συνηθεστέρα έν τούτοις είναι ή πρόθεσις περί.

§. 44. Εν συνθέσει σημαίνει ή πρόθεσις άμφί συνήθως τό εκατέ-
ρωθεν, άμφιφορεύς, άμφίβιος, άμφιδέξιος, αμφίστομος' ούτω καί
αμφίβολος καί άμφίλογος' ενίοτε δέ καί τό άπαν τ αχ όθεν, αμφία-
λος, άμφιέννυμι, κτλ* τό δέ (Πλ. Τιμ. 86) πυρετούς άμφιμερι-
^οΰς=καθημερινούς.

2. Ή Πρόθεσις περί.

§. 45. Η πρόθεσις περί εχει τα αυτά σημαινόμενα τή άμφί, τής
οποίας ομως είναι συνηθεστέρα εις τόν πεζόν λόγον.

§. 46. Μετά γενικής συντασσομένη ή πρόθεσις αύτη μόνον παρά
ποιηταΤς απαντάται επί τής κυριολεκτικής σημασίας τοϋ πέριξ τεί-
χη περί Ααρδανίας (Εύρ.)"· παρά δέ τοις πεζοΐς τίθεται είς δήλωσιν
τοϋ περί ού- ό λόγος θέματος' περί τε τών roσηpώr χωpίωr καϊ
τών υγιεινών λέγοντες (ξ. κ. Π. α', ς-, 13).—φοθεϊσθαι περί τίνος'
—τό περί ήμών δίκαιον (Ϊσαως)=τό ήμέτερον δίκαιον" έν τοις περί
πολλού ποιεισθαι, κτλ, ή περί=ΐ)πέρ (Σ. Π. Β', σ. 576).

§. 47. Μετά δοτικής συντασσόμενη η περί σημαίνει τό πέριξ'
περί Tfj χειρϊ χρυσοΰν (εχειν) δακτύλιον (Πλ. Πολ. Β', 359)" είναι
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δέ τοϋτο ο'/ι τοσούτον συχνόν. Συχνότερον τίθεται μετά τών φόβου
καί θάρρους σημαντικών ρημάτων* δεδιότες περί τώ χωρίω (Θ. Α,
CÔ).—θάρρει περί σεαυτώ (Πλ. Θεαιτ. 148).

§.'48. Μετά αιτιατικής ή ποόθεσις περί σημ.αίνει, το πέριξ, κυ-
ριολεκτικώς' περί τον ουρανό ν, περί τήν γήν, περί τήν θάλατταν
(Πλ )' τροπικώς' περί ΰεούς καί περί άνθρώπους (Πλ. Γοργ. 765).

-τάς περί τά μαθήματα ήδονάς (Πλ. Φιλ. 52). Ωσαύτως περί έτη

πέντε καί έξήκοντα (Πλ.). — περί τους τριακοσίους.-οί περί τον

Αριαΐον (Ξ.). — οί περί Αρχίδαμον (S )=ol οπαδοί τοϋ Αρχιδά-
μ.ου, κτλ. ϊδε τά περί τ ής άμφί ρηθεντα.

§. 49. Év συνθέσει επικρατεί 1. ή έννοια τοϋ πέριξ' περιάγω,
περιπέττω=κεο ι κ αλύ-τ&>, περίβολος, περίοικος, περίδρομος=£Ά I-
lerie. . Εκ τούτου ή έννοια τοϋ φιλοφρονεΐσθαι, ^τερί£?τω=περι-
ποιοϋμαι* 2. ή r?}ç st'c ε"ο εναντίον τροπής' περιπέτεια' περιτρέπω
=ιίς τουναντίον τρέπω* 3. ή roo λίαν' περίβλεπτος, περιαλγεϊν'
έκ τούτου ή έννοια τοΰ περιτ'τώς, ματαίως καί άπερισκέπτως' περιερ-
γάζομαι' 4. ή τής καταφρονήσεως' περιοράν' το δέ περιφρονεΐν*
ά.=λίαν σοφόν είναι" ου περιφρονούσαν ήλικίαν έχει (Πλ. 'Λξιόχ.
365)' β\=καταφρονε!ν" περιφρονώ τοϋ ζην (Πλ. αυτόθι 372).

3. Ή Πρόθεσις έπί.

§. 50. Η ποόθεσις «r/, μετά γενιάς συντασσομένη, σημαίνει τό
έπάνω, κυριολεκτικώς' τυγχάνει τά έπί γής ύπό τω ούρανώ οντ α
(Πλ.). —ίππων όχεΐσθαι.—τών ορέων τών ύφηΛοτάτων (Hp ).

§. 51. Εκ τής κυριολεκτικής ταύτης σημασίας ή έννοια τοϋ έπάνω
τρεπομένη λαμβάνει πολλάς ποικιλίας' την τοϋ ενώπιον' έπί τοϋ
δικαστηρίου'. τήν τοϋ χρόνου' έπί ειρήνης, Θησέως' τήν τοΰ

σημείου έφ οϋ αναφαίνεται τι έπί πολλών εστίν ίάεϊν, κτλ* προσή-
κει έπί τών κινδύνων τήν άνδρίαν ένδείκνυσθαι (λ. Συμμορ γ ).

—έπί Λυδίας οϊχεσθαι (Ξ.)=είς Αυδίαν.-επ' οίκου διεκρίθησαν

(θ. α', 25). Τό δε έπί τίνος λέγειν=~ζρί τίνος ώς τό parler sur
quelque sujet.

§. o2. Μετά δοτικής ή πρόθεσις îjtî σημαίνει* 1. τό irrarw* ά-
λωπεκίδας έπί ταΐς κεφαλαΐς φορεΐν (Ξ.)" τό πλησίον' έπί τη
θαλασσή (Ξ.)" 3. τό κατόπιν καί τό ύστερον' έπί τούτω —οί έπί
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ttaac=zοί όπισθεν των -άλλων τεταγμένοι, ή ουρά τοΰ στρατοΰ' 4.
σχο:τόν' έπί χαχω άνθρωπου σίδηρος άνεύρηται (γΐρ. λ', 68)" 5
συνθήχην" επί τούτω ύπεζίσταμαι της αρχής (Ûp.). το εναντίον'
συνιστάς τους 4ρχάδας έπί τή Σπάρτη. τό πάν μηχανήσασθαι
έπί Αίγινήτησι Hp. 74. 88)' τά ôè έπί σφίσι έχοντας (tip.
Τ', 49) είναι αύτο το παρ' ήμΐν τά έ'χει μ' αυτόν, μ' έκεΐνον,
jr ι* αύΐούς y.'c'k. το έπί τινι είναι=ζις τήν έξουσίαν τίνος είναι.—
£^9 ήμΐν, κτλ.

§. 53. Μετά αιτιατικής ή πρόθεσις επί σημαίνει' 1. διεύθυνσιν'
ά. πρός τά άνω' αναβαίνειν έφ ϊππον' β', άιεύθυνσιν πρός τι έν
γένει' ejrt τας ήδονάς όρμάν Ισ. ' γ . έχθρικήν χίνησιν' έ.Ιαύνειν
έπί Πέρσας Hp. . Σημαίνει* 2. εχτασιν τοπιχήν' τό όμμα δύναται
έπί πολλά στάδια έ^ιχνεΐσθαι (Σ.) Σημαίνει* 3. διάρχειαν' έπί
δέχα έ'τη Θ.). Εκ τής σημασίας τής πρός τι διευθύνσεως προκύπτει
η σημασία τής συμφωνίας' έπί στάθμη ν (Ο μ.).

■§. 54. Εν τα"ϊς συνθέσεσι τής προθέσεως, ταύτης έπικρατει μά-
λιστα" 1. ή σημασία τοΰ έπάνω και τοϋ προσέτι' έποικοδομεΐν, έπι-
τιθέναι, έπιπίστωσις' έπήρξε δέ χαί Ελλήνων ;.Ε. Κ. Π Â, ά, 4).
έπιγίγνεσθαι=μ.ετέπειτα γεννάσθαι, έπιγινόμενοι=οί μεταγενέστε-
ροι' 2. ή τοΰ εναντίον' έπιστ ρατεύειν, έπιγελάν■ 3. ή τοΰ ένά.Ι-
λάξ' έπιγαμία= γάμων έπαλλαγή' 4. ή τοΰ όπισθεν' έπιτάττειν
τή φάλαγγι (Ξ-), κτλ' το δε έπιζητεΐσθαι (Η. Κ. Π Α', β', 4)=ζvjr
τεΐσθαι ώστε παρεϊναι.

4. Ή Πρόθεσες μετά. . .

ξ 55 Μετά γενικής συντασσομένη ή πρόθεσις μετά σημαίνει το
ομού" μετ' έχείνου περιεπόΛουν \Πλ ) —μετά τίνος είναι, μάχε-
σθαι. — μετά πενίας, μετά χαχής έλπίδος (Πλ ) έν τοις y/ετά το£>
σώματος μηδέν γνώναι (Πλ.).—^ετά τής.ποιήσεως έπιχρύπτεσθαι
(Πλ ), κτλ, αναφαίνεται ή έννοια τής διόι=($ιά τής ποιήσεως.

§ 56 Μετά αιτιατικής ή πρόθεσις μετά σημαίνει' ά το ύστε-
ρον Ααρεΐος μετά Καμβύση ν Περσών έβασίλευσεν (Θ Α, 14)' β',
το έκ χαιρώ μεθ ήμέραν=χ.ατά τήν ήμέραν, τό έναντίον τοΰ τύ~
χτωρ \S δ', ς-, 12 ί παρά ποιηταΐς -σημαίνει και τήν προς

rtra διεύθυνσιν βήναι μετά Νέστορα (Ομ ), κτλ' έκ τούτου έν τ^
συνήθεια μ έ τόν Νέστορα, μετ εσεχα—μετά σοΰ.. ·
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§. 57. Μετά δοτικής μόνον παρά ποιηταΐς απαντάται ή μετά,
σημαίνουσα τά χαρά τοις πεζοΐς διά τής εν καί συν έξηγούμενα"
μετά ίρρεσίν (0μ.).:—ταΐς ίδαίαισι γυναιξί παρθένοισί τε μέτα
(Εύρ. 'Εκ. 355). Ουτω καί 'μετά χερσίν (καί μετά χείρας) εχειν,
έξ ου το μεταχειρίζεσθαι ma nier).

§. 58. Év συνθέσει ή πρόθεσις μετά φυλάττει μάλιστα το ση-
μαινόμενον τής κοινωνίας καί συμμεθέςεως' μετέχειν, μεταόιάό-
ναι. Το συν έχε IV δηλοΐ μάλλον συνάφειαν, τό μετέχειν μάλλον
συνύπαρξιν, κατά Κρύγερον. Ωσαύτως καί τό τής μεταβοΛής' μεΟι-
στάναι, μετανοεΐν, μεταάοξάζειν7 μέτοικος' έν το"ϊς μεταπέμπομαι,
μετέρχομαι, μέτειμι, κτλ. έφύλαξε τήν σημασίαν τοϋ jr^o'c rira*
εν τοις μεταδιώκω, μεταθέω, κτλ, τήν τοϋ κατόπιν.

5. Ή Πρόθεσις παρά.

§. 59. II πρόθεσις παρά, μετά γενικής συντασσόμενη, σημαίνει
τό τίνος, προσώπου, συνήθως, άέχεσθαί τι έτερος παρ* έτέρου
δεχόμενος (Πλ.)" ούτω Λαμβάνειν, ζητεΐν, άκονειν, μανθάνειν,
πυνθάνεσθαι παρά τινός τι, κτλ. Ωσαύτως ήκειν, ερχεσθαι, πέμ-
χεσθαι παρά τίνος, κτλ. Σπανιώτερον δέ επί αψύχων, Λαμβάνειν
παρά τής γής (Πλ.).—παρά φύσεως Λαμβάνειν (Πλ.). Τό δέ άνή-
Λωσα παρ έμαυτοΰ (ϊσαΤος) καί τά ομοια=έκ τοϋ έμοϋ βαλαντίου,
έξ ιδίων.

§. 60. Μετά δοτικής σημαίνει ή παρά' 1. τό πΛησίον, συνήθως

επί προσώπων" jrap ήμΐν έτράφην (Αίσγίν).-πάρει μητρί, παρά

τω διδασκάΛω σιτεΐσθαι (Ξ. Κ. Π. δ', β', 8)' 2. κτήσιν' τό παρ' υ-
^tv (ναυτικόν) ro ήμέτερον ίθ. α', 36)' 3. κρίσιν' παρά Αα-
ρείω κριτή (Ηρ ). — θαυμαστότερος παρά πάσι νομίζεται (α). Παρ'
όμήρω δέ ή πρόθεσις παρά απαντάται καί μετά γενικής καί μετά
δοτικής επί αψύχων* ενίοτε δέ καί —αρά τοις άττικοΐς ποιηταΐς"
μόνος παρά σκηναΐσιν (Σ. ^ί". 9 S5). Υποπτο ν δέ τό (Θ. Β', 89)
jrapà rate ναυσίν? τινών μεν αντιγράφων φερόντων ^ ταΐς, τινών
δε rate rs.

§. 61. Μετά αιτιατικής ή πρόθεσις παρά σημαίνει* 1. κίνησιν
πρός εμψυχον' ερχει παρά τόν Πρωταγόραν (Πλ.)=πρός. 2. τό
πΛαγίως καί παραΛΛήΛωζ πΛησίον κινεΐσθαι καί κεΐσθαι παρά
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τήν Βαβυλώνα Tta ρ ιέ ν at (Ξ.).—ι)σαν πολλαί κώμα ι παρά τόν πο-
ταμό y (Ξ.), κτλ.

§. 62. Πς δε. το iêrai παρά Τισσαρρέρνει (Η. 'Ay. β', έ, 27)=
ιέναι παρά Τισσαφέρνη καί μένειν παρά Τισσα©έρνει, ούτοκ, απ' ε-
ναντίας, το στητέ παρ' έμέ πλησίον (Αοφ. Λ. 1122) = £λθόντες
παρ' έαε στήτε παρ'έμ.οί (ϊδε 20).-Εκ τούτων προύκυψαν τά
είναι, "μένειν, καθήσθαι παρά τίνα, κτλ. Επί δέ αψύχων μετά αι-
τιατικής ή παρά σημαίνει καί, άνευ τής παρασημασίας τοϋ παραλ-
λήλως ή τής συμπτύζεως τής κινήσεως καί ηρεμίας, απλώς το
πλησίον' παρά τήν πόλιν ήν πυραμίς (ΐ.).— παρά τάς ναϋς άρι-
στοποιεΐσθαι (Θ.).—παρά τό τείχος.—Φρυγία ή παρά τόν 'Ελλή-
σποντο ν (Ξ.).

§. 63. Εκ τής τοπικής άνεπτύχθη ή χρονική σημασία' .παρά τόν
πόλεμον (ϊσ.)* εκ δέ τής σημασίας τοϋ πλησίον άνεπτύχθη ή σημα-
σία τής παραθέσεως' ήλιου έκ λείπεις πυκνότεροι παρά τά έκ τοΰ
πριν χρόνου μνημονευόμενα (θ. Λ, 23). Εκ ταύτης δέ ή σημασία
τής διαφορας' παρά τέσσαρας ψήφους (Ισαίος). Διαφόρως δέ άνε-
•πτύχΟησαν ή σημ. α σία τοϋ αιτίου' παρά τήν ιδίαν άμέλειαν (Δ.), καί
ή ση μ. α σία τής παραβάσεως' παρόν τό δίκαιον (Πλ.).—παρά φύσιν.
-παρά, τά σημαινόμενα.—παρά οιωνούς (Ξ.)=ι n ν ι lis au gar lis.

§. 64. Εν τ αϊ ς συνθέσεσι τής προθέσεως παρά επικρατεί ή σημα-
σία* 1. τής παρουσίας, τοϋ παρουσιάΐ'εσθαι' πν.ρεϊναι, παραγίγνε-
σθαι, παρέρχεσθαι 2. η τοϋ πλησίον' παρακαθήσθαι, παραζιθέναι,
παρακαλεΐν' 3. ή έ'ννοια τοϋ τίνος' παραΐ Ια μ βάνει ν, παραιρεΐν
τινός τι ή. τής παραβάσεως, κυριολεκτικώς τε καί τροπικώς' παρα-
μείβεσθαι, παραΰαίνειν, παρασπονδεΐν, κτλ" και συχνάκις σημαί-
νει στρεβλόν τι παροράν, παρακούειν, παρερμηνεύει)', κτλ.

6. Ή Ιϊρόθεσις πρός.

§. 65. Μετά γενικής συντασσόμενη ή πρόθεσις .xpoc σημαίνει" 1.
τήν τίνος διεύθυνσιν, το μέρους' προς τής Βοιωτίας κείται
(Δ.)' 2. καταγωγή ν' προς πατρός, προς μητρός (Δ.)' 3. συμφωνί αν'
χρηστού προς ανδρός (Μ.)' το ποιητικον αίτιον επί τών παθητικών
ρημ,άτων* rô ποιεύμενον προς Λακεδαιμονίων. Ωσαύτως δέ καί .tpoc
στυγούμενον (Σ.).—rrvvoc τών Ατρειδών ώς-όιόλλνμαι (Σ.).
(ΣΓΝΤ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α.) 11
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Èκ τής πρώτης προκύπτέι ή έννοια τοΰ πλησίον- προς θαλάσσης
(Hp. Γ, 154', καί ή τής πρός τι διευθύνσεως' οίκέ&ιν πρός νότου
ανέμου (Hp. γ', 101)' ούτίο πρός &εών, πρός ανθρώπων.

§. 66. Μετά δοτικής ή πρόθεσις πρός σημαίνει, κατά πρώτον, το
πλησίον' πρός τω Ευφράτη ποταμό). — πρός τη Α σσυρία (,Ξ.).—
πρός έαυτοΐς ε'χειν (ϊ.)=πλησίον, μ.εθ εαυτών. Εκ ταύτης άνεπτύ-
χθη ή σημασία τοΰ προσέχειν τινι' πρός τω λαβείν ό νους ων (Γν.)"
καί ή σημασία τοΰ αρμόζοντος' αί ασπίδες πρός τοΐς ώμοις ούσαι
(S. Κ. Π. Ζ , ά, 33). Ωσαύτως και ή σημασία τοΰ προσέτι πρός
τούτοις.—πρός τοΐς άλλοις πάσι χαί πανούργος έστιν.

§.. 67. Μετά αιτιατικής συντασσόμενη ή πρόθεσις πρός σημ.αίνει
διεύθυνσιν πρός τι' έπί τόπου' πρός ' βορράν.—πλέε ι ν πρός οίκους
(Σ.)' έπί προσώπων' 'Ατρείδας πρός φίλους \Σ.)' έπί ερ>γου' χωρώ
πρός έ'ργον.—αθύμως μέν ήλθον πρός τά όπλα, άθύμως δέ έπί τάς
φνλαχάς (Ξ. Αν. ά, 40)' έπί σκοπού μανθάνομεν πρόςτό είδέναι
τήν άλήθειαν (Πλ.)* έπί ηθικής τάσεως' πρός τ ά χρηστά όρά (Σ.).

§. 68. Εκ ταύτης άνεπτύχθη ή χρονική σημασία" πρός έσπέραν
(Πλ.)' προς ήμέραν (Ξ. Αν. Δ, έ, 21), ώς καί, έν τή συνήθεια" πρός

τά χαράγματα' ή τοΰ εναντίον' ταχθέντες ίσοι πρός ίσους.-κύων

φέρεται πρός κάπρον (Ξ. Κ. Π. Α , δ, 21), ή της παραθέσεως' λή·
ρος πάντα έδόκει είναι πρός τό άργύριον έ'χειν (Ξ. *Λν. Ζ , ζ', 41).

—ούδέν πρός έμέ' ή τής συμφωνίας' πρός αϋλόν αδειν'-πρός τόν

δεσπότην δει ζην έμέ (Μ.).—προς ταΰτα==τζρος ταΰτα αποβλέπων

=Εετούτων ούτως έχόντων=δθεν.-πρός ηδονή ν Λέγει ν=ώ στε ήδε-

,σθαι τον άκούοντα.—πρός βίαν=^$>ιαίο^ς.

69. Εν τα~.ς συνθέσεσι τής προθέσεως ταύτης έπικρατεΐ ή ση-
μ.ασία τής πρός τι κινήσεως- η διευθύνσεως' προσιέναι, προσέρχε-

,σθαι, προσκαλεΐν.—ή τής τοΰ πλησίον' προσεχής.-ή τοΰ προσέτι

προστιθέναι, προσαποβάλλειν' προσδεΐν==~οος τοις ούσι δειν.-η

τοΰ άρμόζοντος' προσήκον. — οϋ σοι προσήκει=^($ϊν άρμ.όζεί είς σέ,
δεν είναι έργον σου.

7. Ή Ιίρόθεσις υπό.

;§. 70. Η πρόθεσις ύπό, μετά γενικής συντασσομ.ένη, σημαίνει το
ν&οκάτω' πηγή ύπό τής πλατόινον (Πλ. Φαιό ρ. 230).—-χ ά ύπό γης
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δικαστήρια (Πλ. Φαίδρ. 249).—υπό μάΛης (ϊ!λ. Ν. ζ\ 7S9).—
ύπό χθονός (Σοφ.) καί τοοττικώς" ύπό κήρυκος. Ούτω καί κατέσχεν
ύπό σκότου τον ψθδνοτ (Ξ. Κ. Π. δ', γ-', Ϊ4)=εκρύψεν, ύπεκοίνατο.
Επί τών παθητικών ρημάτων σημαίνει το ενεργούν αίτιον' υπό ποΛ-
Λών τιτρωσκεσθαι (Ξ.).—ύπό τών εχθρών συκογαιπεΐσθαι (Ξ.).—·"
υπό τοϋ τόπου διδάσκεσθαι (Πλ.), κτλ. (ίδε περί τών-Παθητικών
'Ρημάτων). Ωσαύτως, κατ' άναλογίαν, S-ανεΐν ύπό τίνος.—παθεΐν
υπό τίνος.—ντζ έΛπίδων διώΛεσεν. Ούτω καί ύcp ηδονής, υπό τής
χα ρ μονής, υπό κάΛΛους και μεγέθους.

§. 71. "Μετά δοτικής ή πρόθεσις υπό σημαίνει ωσαύτως το ύπο-
χάζω' ύπό ζ ή άκροπό.ϊει' υπό στέγη' υπό σκηναΐς' έκ τούτου καί ή
προσεπισημασία τοϋ οργάνου' ώ Ζεϋ, ύπό σώ ψ θ ίσον κεραυνώ (Σ.)'
τής έπικρύψεως' υπό ζω ίμαζίω, καί "ή τής υποταγής' υπό νόμοις
χαί πατρί (Πλ. Πο.Ιιτ. ©', 574).—-ζρέψεσθαι ύπό ζή μηζρί, όπερ
εμφαίνει τι φιλοφρονέστεοον του τρέφεσθαι ύπό τής μητρός.

§. 72. Καί μετά αιτιατικής ή πρόθεσις ύπό σημαίνει τό ύπο-
κάτω' έπι κινήσεως' (ροιτα γαρ ύπ άγρίαν ν.Ιην (Σ.).—άνακεχωρη-
χότες ύπό τό τείχος (Ξ.). — υπό τήν σκιάν έκαθέζετο (Ανδ.), ένθα
καί τις έκτασις π ρ ο σε π ι σ η μ α ί ν ε τ α ι ' επί ύποταγή ς' ύφ εαυτούς ποι-
εΐσθαι (Πλ. ΠοΛ. a', 348" άλλοι γράφουσιν εαυτοίς). Ωσαύτως
οί υπ' αυτόν άρχοντες. — οί ύπό βασιΛέα βάρβαροι (Ξ.). Τίθεται
προσέτι είς δήλο^σιν χρόνου* ύπό τήν νύχτα, ύπό τήν έ'ω, ύπό τόν
σεισμό ν (©. Β', 27).

§. 73. Εν ταΐς συνθέσεσι τής προθέσεοος ταύτης επικρατεί μά-
λιστα* 1. ή σημασία τοϋ νποκάτω, κυριολεκτικώς τε καί τροπικώς"
ύπόγειος, ύποζύγιον, -νφυδρος, νγα.Ιος, υποχείριος, ύπόσπονδος'
2. ή τοϋ σχοΛαίως, ανεπαισθήτως καί χρυφίως' ύποχωρώ, ύπά-
γω, ύποδύομαι. Εκ τούτων προκύπτει καί ή τοϋ ό.Ιίγον' ύπάργυ-
ροςy ύπόχαΛκος, ύπόΛευκος=οοχΙ καθαρώς λευκός, ύπόφαιος, ύ-
πόπικρος.

§. 74, Τοσαϋτα καί περί τών προθέσεο^ν, άτινα όμως καί; άλλως
έπ* άπειρον σχεδόν ποικίλλου'σιν. Επειδή δηλ. πάντα τά προσεχή
ευκόλως εναλλάσσονται, και επειδή ο τόπος καί δ χρόνος κοινώ-
νοϋσι τοσοϋτον πρός άλληλα, διότι δι'αυτών καί έπ' αυτών ενεργεί
ο νοϋς, διά τοϋτο- καί επί -τών -προθέσεων, ώς καί "έπ! άλλων, ή
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τοπική σημασία εύκολώτατα μ,εταπίπτει εις τήν χρονικήν' ώ; είναι
το κατά τήν άγυιάν περιέρχεσθαι, ώς πρός τό εν, ούτως είναι τό
κατά τήν ήμέρτιν, ώς προς τό άλλο. Επίσης ευκόλως γίνεται ή έκ
τής κυριολεκτικής είς τήν τροπικην σημασίαν μετάπτωσις" ο υπερ-
βαίνων τους νόμους είναι ώς ό υπερβαίνων τους τεθειμένους όρους
(Hp. <Γ', 108).

*■;§. 75. Ουτ:ος ο άναιδείην έπιειμένος (ίλ. Α, 149) είναι οίον δ
χιτώνα έπιειμένος' ο τιμάς τινι περιάπτων ή άνε.ίέυθεμίαν (Ξ. Κ.
ΓΙ. ζ', έ, GO. II, δ', 32) είναι οίον ό περιδέραιον ή άλλο τι περίαμ.-
μα ύλικον περιτιθείς τινι' προσποιούμαι τήν νίκην=τζρος έμ.αυτφ
ποιώ τήν νίκην, οικειοποιούμαι* όθεν καί ουδέν πέπονθε δεινον ό
λοιδορούμενος, «far yr>) προσποιήται=ϊάν μή οίκειοποιήται, έάν
μή ώς περί αύτοϋ λεγομένην έκλαμβάνη τήν λοιδορίαν (Ϊδε Κοραην
είς Θεοφράστου Χαρακτήρας, έν τέλει)* προσποιούμαι βήττειν (Ξ.
Κ. Π. Β', β', 5)=ποιώ έμαυτόν πρός τό βήττειν, υποκρίνομαι f
μόνομαι έν τή συνηθεία)' προσποιούμαι τών χρημόιτων, τοΰ ό)·ό-
ματος (ΐσαΐος)=:::πρός έμαυτοϋ ποιοϋμ.αι, άντιποιοϋμαι* ούτω παρο-
ράν, άνέχειν έπί διαφόρων σημαινόμενων, κτλ, υποβαστάζειν, ύ-
πέχειν χείρα, ύποστήναι κινδύνους' ούτως νπόστεγος ό υπό τη
στέγη καί ο εντός τής οικίας, ύπουλος ο ύπό τη ούλη, είτα δε ό
κρυόλνους, ό δόλιος, κτλ. Η τοιαύτη σπουδή εσται ωφέλιμος προ-
παρασκευή είς τήν Ερμηνευτικήν. *

* §. 76. Αλλά έκτος τούτου αί προθέσεις, ύπό διαφόρους έπόψεις
θεωρούμενα·., καί έκ συγγενοϋς είς συγγενή σχέσιν τρεπόμ,εναι, πα-
ρίστανται έν τέλει ύπό τοσούτον κεχωρισμένα καί άπ' άλΛηλων διά-
φορα σημαινόμενα, ώστε μόλις διακρίνεται ή αρχή καί ή συγγένεια
τούτων, καί δυσκόλως προσδιορίζεται ή καθ' αύτό δύναμ.ις τής προ-
θέσεως* άνεΐλε τόν άνδρα καί άνεΐλεν ή Πυθία' παραβαίνειν, έπί
τών ομηρικών <3χημ.άτων, παραβαίνειν συ ν θ ήκ ας, καί παράβασις έν
τή κωμωδία διαγράφειν πόλιν (Πλ.), διαγράφει ν στρατόν, διαγρα-
φειν δίκψ', καί, μέσως, διαγράψασθαι τήν κατηγορίαν, διαγρόιψα-
σθαι τήν γ ραφή ν' άπογράφεσθαι τήν 'Οδύσσειαν καί άπογράφεσθαι
είς τόν κατάλογον' πρόσοδος' ά=προσέλευσις, προσευχή' β'==πά-
ροδος τοϋ ρήτορος είς τό βήμα" γ'=αί πρόσοδοι, τά είσοδήμ,ατα,
(υ; και τα προσιοντα τή πο> h ι (Αυσ. Απολογ. Λωροδοκίας §. 13).
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Αλλοτε δε συμ.πίπτουσιν ει: τήν ηηΐΛασίαν διαοοοώτατάι ποοθέσεις*

' » ι ι V *

«rà κράτος, κατά κράτος, είς âvrciuir, κατά δύναμιν' êôiàov έχά-
στω προς τήν άξια)· (Ε.)* καί r?)r άξια)·' άφ ού καί £cf κτλ.*

§. 77. Γεννάται λοιπόν ή ελλογος επιθυμία του γινώσκειν αν τά
διάφορα ταύτα τών προθέσεων σημαινόμενα δυνατόν νά άναχθώσιν
είς S ν πρώτον καί κύριον ές ού τά λοιπά έπήγασαν, ποιον τόϋτο, τίς
καί ποία ή κλίμ.αξ δι' ή:, καί ό τρόπο; κκθ' 3ν τόσα; βαθμίδας' κα-
τήλθον, τίνα τά όρια εκάστης, κτλ' πώς ένεογοϋσιν αί πτώσεις είς
τάς προθέσεις και αί προθέσεις είς τάς πτώσεις, παραινώ τινι καί
παρακα.Ιώ τινα' πώς ή έννοια είς τήν σημασίαν τοΰ ρήματος, αύτη
δέ είς τήν σύνταξιν αύτ.όυ, κτλ. Ωσαύτως τίνι λόγω συμ.πίπτουσι
τά σημ.αινόμενα. Αλλά ή έςακρίβωσις τούτων ήθελεν απαιτήσει ολό-
κληρου, καί ταυ την ουχί μικράν, ερμηνευτικήν ποαγματείαν. Εν
τούτοις καί περί τούτων είπον άλλαχου ολίγα τινά, κατ' άναλογίαν
προσπαθήσας νά εξηγήσω άλλα. ίδε Είσαγωγήν είς τήν 'ΕΛΛην ι-
χήν Σύνταξιν καί Σ. Π. Β .

78. Κατ' αυτόν τόν τρόπον δυνατόν 'ίσως καί άλλα πολλά τών
ποοθέσεο^ν έξηγήσαι, δυσκολώτερα καί οίον άλλήλοις μαχόμενα πα-
ριστάμ.ενα. Ούτο), π. χ. συνηθέστερον μέν καί σαφέστερον λέγεται
χαΛεΐσθαι άπό τίνος (Ho. Α', 7. Θ. 2, κλ.), λέγεται όμως καί
χαΛεΐσθαι έπί τίνος (Hp. Α, 94. δ', 45). Ωσαύτως και έπι τοΰ
τΛαντος οί άνθρωποι ούτοι έγένοντο επώνυμοι' χαΛέονται γάρ άή
"Ατλαντες.—έπ\ Αυάοΰ έ'σχον τή)· έπωννμίην (Hp. δ', 184. ζ'.
74). Tc/ΰτα εξηγούνται παραβαλλόμενα πρός τά έπι'γης, έπ άγχυ-
ρέων (Hp ζ', 188), έπί τοΰ άξεστου πέτρου (Σ. Κ. 19). Ως δηλ.
ταϋτα παρίστανται οίον έπί βάσεώς τίνος στηριζόμενα, ούτως εκείνο
παρίσταται οίον έπί αρχετύπου τινός έκτυπωΟέν καί έκε"ΐθεν άπο-
μ.αχθέν. ϊό αυτό δε δι' άλλης προθέσεως έκφέοεται καί ομ,αλώτερον
καί σαοέστερον" κατά. τοΰ Λύκου τήν έπωνυμίην Αύχιοι έχΛήθησαν

(ΗΓρ. Λ, 173). *

§. 79. ϊό Λέγειν έπί τινι έ'παινον (Θ. Β . 34), καί τό όστις έρεί
επί τοις άποθανοϋσι (ΠΛ. Μ εν εξ. 234), είναι ώς εί έλέγετο έπί τω
τάφω, όθεν καί επιτάφιος. Τό έπί παισί Γε./ίΐταΓ=άποθνήσκει άφί-
νων παΐδας, είναι ώς εί έλέγετο έπί τ αϊ ς άγκάλαις τών παίδων.
Ωσαύτως ξήν έπί παισί. — φεύγει ν έπί τίχνοις=ίν ω είχε, τέκνα.
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Τοιούτον φαίνεται καί. το (Hp. δ', 154) Ôç έπι θυγατρί άμήτope
ε'γημε άλλην γυνάικά=='ί'λαβε.ν άλλην γυναίκα, εν φ είχε θυγατέρα
άμ-ήτορα, έφερε μητρυιάν είς τήν ορφανή ν θυγατέρα του. Κατηγορεί-
ται Αιμίλιος Πόρτος 6 Κρής ότι, κατ' άλλα παράλληλα τοΰ Ηροδό-
του χωρία, ήρμήνευσε καί τοΰτο επί καχω τής θυγατρός. *

§. 80. Αλλ' εί μεν τοϋτο δεν περιέχεται είς τάς λέξεις, έν πρά-
γματι "δμως ενυπάρχει' διότι 6 Ηρόδοτος τοις ανωτέρω ύποσυνάπτει
« ή δέ έπεισελθοΟσα έδικαίευ είναι καί τω έργο.) μητρυιή. » Ούτ&)ς
'ίσως έκληπτέα καί τά τοΰ Εύριπίδου χαι μή πιγήμης τοις άε μιγ-
τ ρυιήν τέκνοις.-—μή γαμεΐν άλλην γυναίκα εφ ν μι ν μηδ άτ.ιμάσειν
έμέ, (Αλκ. 302. 307). Πάντη δε διάφορα τά τοΰ Ανδοκίδου (περί
Μυστηρίων, κά) έπέγημε τή θυγατρί τήν μ?]τέρα, ήτοι μετά. τήν θυ-

„ ν' V / « , , *

γατερα εγημε και την μητέρα, ο εστίν αμ.φοτερας.
-» . " §. 81. Ως δέ έν τη έπι ποοθέσει επικρατεί ή έννοια τοΰ έπειτα,
οΰτως έν τη άπο επικρατεί ή έννοια τοΰ εκ τίνος όρμάσθαι, χωρί-

ζεσθαι, παύειν' τους ισθμούς άπελάμβανον.-είς τοντο πάντα

άπ εκρίθη (Θ. À, 7. -49)=έχωρίσθ7]σαν, μετέβησαν.-όσον άπο ζην

(θ. α', 2)=δσον άπο τούτων ζήν, τά εαυτών νεμομ.ένους καί περιου-
σίαν ούκ έχοντας=οσον νά ζώσι μ.όνον, καί ουδέν πλέον, ήτοι λα—
τώς και μετρίως·—άπομάχεσθαι (θ. Α, 70).—άπολογεϊσθαιδιά
λόγου αποκρούει ν τήν κατηγορίαν. Ούτως άπαυδάν, άπειρηχέναι, à-
ποχάμνειν. Ούτως έιπαλγεΐν, άπολοψύρεσθαι (θ. β', 46)=παύειν
τΟΰ ολοφυρμοϋ, ούκ άπέχον του παρ' ήμϊν άποχλαίω, ώς καί
άποτραγιοάώ, - άπέφαγεν, άπέμαθεν, όπερ καί άλλως έζεσχδλισε
λέγεται. Τοιαύτα δέ καί τά ώς άντίθετα ωαινόαενα.* άποδειλιαν^ά-

I ι ι

ποβάλλειν τό θάρρος, καί άπθθρασύνεσθαι=άποβάλλειν τήν δειλίαν .
καί θρασύν γίνεσθαι. Κατά τούτο δέ καί άποχινδννεύειν, έιποτολ-
μάν, άποθαρρεΐν, ούτινος εναντίον είναι τό παο' ή μι ν νά πάρη
τόν άποθαρρόν του. Ούτιος έιπογαλαχτίζω, αφυπνίζω, κτλ. ίσως δε
καί εις τά παρά μνηστής άλδχοισι, π αρά /Ια ρε ίω, παρ' έαυτίο,
παρ άνθρωποις, παρά θεω, παρά, ταύτα, παρά, νδμον, κτλ, δέν
είναι αδύνατον νά έφαρμοσθή ή διάφορος μ.εταποίησις τής τοΰ πλη-
σίον εννοίας, κτλ. *

%. 82. Κατ άναλόγίαν δέ πειρατέον έξηγησαι καί άλλα ούκ ολίγα
τών προθέσεων, απέχοντα κατά τό φαινόμενον τής πρώτης αύ-
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τών σημασίας, ώς διασύρείν πτώμα καί διασύρειν=κα κ ολο γ ε ι ν.
δια6άΛΛειν±=— εραν άπό μέρους είς μέρος καί=διασύρειν λόγοις
ητοι συκοφαντεΐν" μή έντρεπώμεθα (Σ. Τ. 1547) = μ.ή έπιστρε-
<ρώμεθα=μή μ,έλλωμεν, αποτέλεσμα ον τοϋ έπιστρέφεσθαι ή τοΰ
παρ όμήρω (ϊλ. Ζ, 496) έντροπαλίζεσθαι' πρόσχημα — καλλώ-
πισμα καΙ·= πρόφασις, διότι άπάνταχοΰ οίον προπέτασμα πα-
ρίσταται, όθεν καί τό προτωπεϊον δυνατόν νά όνομασθή ούτως,
ί^σαύτως καί τά συνεπτυγμένην εννοιαν έχοντα, ώς έχμοχθεΐν εΰ-
κΛειαν=$>ιά μόχθων κτασθαι" άπορχήσασθάι τόν γάμον (Hp. ^ ,
159)=δια τής όρχήσεοίς άποβαλεΊν:—καθιπποτροφεϊν τήνούσίαν=

δι' ίπποτοοφίας καταδαπαναν.-καρδίας δ' εξίσταμαι τό δράν (Σοφ.

Αντ. 11Ό5)=μεθίσταμαι τής γνώμης=άλλάσσω γνώμην=πείθο-
μαι τό δράν. *

* §. 83. ΑνάλνΟγα δε τούτων καί τα κίνησιν μεν σημαίνοντα, αλλ''
ώς στάσεως σημαντικά παριστάμενα καί τούτων τήν σύνταξιν δεχό-
μενα, ώς οί εν τω Ηραίω καταπεφευ·γότες (Ξ ΕΑ.Ι. δ', ς-', 5) =
οί εις τό HpaJiov καταπεφευγότες καί έν αύτώ διατρίβοντες' éV τά-
φοις θεσθε (Σοφ: Ο ιδ. Κ. 1410)=θέσ0ε είς τάφους καί έατε έν
τοις τάφοις μ.ένειν* καί αντιστρόφως τά στάσιν μεν σημαίνοντα, άλλ
ώς κινήσεως σημαντικά συντασσόμενα, οίον είς δόμους μένειν—
είσελθεΐν είς δόμους καί μένειν έν αύτοίς ή άπλώς=βεβηκεναι" ούτω
καί εστηκε πέτρα ν (Εύρ. Ιχ 987)' όν τινα κείται τόπον (Σοφ. Φ.
145)' ούτω καί θέσιν κειμένη (Θουκ. Α, 37)=διά τοΰ κεΙσΟαι θέσιν
έχουσα τοιαύτην. * -

84. Ως τά επιρρήματα προθετικώς ενίοτε εκλαμβάνονται -(σ.
127), ούτω καί αί προθέσεις έπΐρρηματικώς, άπασαν μεν σχεδόν
παρ' όμ.ήρω, συχνόν δέ καί τοις πεζογράφοις ίωσι τοΰτο' εν δε"χαί
Αιθίοπες (hp θ', 32).— πρός δέ (ΐίρ. α', 7. β', 119, καί πολ-
λαχοϋ). — επί δέ.—μετά δέ (lip. α', 128. 171, κτλ). Εκ δε τών
Αττικών παρά μ.εν τοις πεζογράφους ή πρός μετά τοΰ δε, πρβς δε,
επομένου συνήθως τοϋ καί' πρός δέ καί ύπεσχόμην αν τω (Ξ. Κ.
Π. ς-', δ', 8).—πρός δέ καί κατά τύχην (Ξ. Α. Ποί. Β, ι β )" ή
διά τοϋ καί πρός' καί πρός, τό άνάθημτι (δ Μειδ. ιέ)' παρά ΓΙΛά-
τωνι καί έ.Ιεεινόν γε πρός (Πλ. Γοργ. 469), παρά Ηενοφώντι (Κ.
Π. β', ά, 3.1) πρός δ' ετι' παρά δε ποιητανς καί ή h.s καί η ξνν3
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καί ή μ et à καί ή χαζά' κάπιθωνξω γε πρός.—πρός ό â βούΛομαι
.Ιέγω (Aίσχ. Πρ. 73. 928). — χαζά air φθίσας ζάν γαμύώνυχα
παρθένο}· (Σ. Τ. 1198).—ί^άσω τε .-r^cic (Εύρ. Ορ. 622).

* §. 85. Αι προθέσεις ενίοτε τίθενται μετά τάς ιδίας αυτών πτώ-
σεις, άναβιβαζομένου συνήθως τοΰ τόνου έπί τών δισυλλάβων' ^ρ-
céptât ξύν (Ου..).—Λόγων πέρι (Πλ.)' τοΰτο καλείται sir α στροφή.
Αλλοτε δε χωρίζονται τών πτώσεων, άλλης λέξεως μεσολαβούσης,
ώς παρά τι ποιεί ν (ξ. ^ly/rr.h, ιζ').—τάΰτ επιεικώς έστι υπό τι
άτοπα (ΠΑ. Γοργ. 493)' ο χωρισμός ούτος καλείται Τμήσις. *

§. 86. Εκ τοΰ ονόματος τούτου ήθελε συμπεράνει τις ότι, έν ώ
ησαν ήδη έ';ί τών Αττικών αί προθέσεις άνεπτυγμέναι καί πάντη
πάντως κατηρτισμέναι, διεχώρισαν αύτάς βιαίως. Αλλά τό πράγμα
ουκ εχει ούτιο' πολλού γε καί δει. Απ έναντίας έπί Ομήρου αί προ-
θέσεις είχαν, έπιρ ρηματική ν δύναμιν" τά τοιαΰτα λοιπόν είναι λεί-
ψανα τής αρχαίας αυτών χρήσεως. Παραβαλλομένης λοιπόν τής με-
τέπειτα συνηθεστάτης συνθέσεως πρός τό σπανιώτεοον τοΰτο φαι-
νόμενον, έγεννήθη πιθανώς τό όνομα Τμήσις. Τοιούτον φαίνεται
καί τό (θ. τ', 13) ξύν κακώς ποιεΐν, τό οποίον προύτεινάν τίνες
νά γραφή ξυγχαχωςποιεΐν, ώς άνζευποιεϊν καί άντιπείσεται. Τοι-
αΰτα είναι τά έν τοις έμπροσθεν έξηγηθέντα. Τοιαΰτα καί τά παρ
ήμΐν όέν μετά τό κάμνω.—.τάρα τό έξήΛωσε.—άεν τό Λέγει ξανά. *

§. 87. Αι μέχρι τοΰδε έξετασθεΐσαι είναι αί κύριαι καί γνήσιαι
προθέσεις, μετά όνόμ.ατος καί ρήμ,ατος συντιθέμενα».. Εκτός δέ τού-
των υπάρχουσι καί άλλαι τινές ήμ.ιτελεΐς, ού τε μ.ετ' ονόμ.ατος ούτε
μετά ρήματος συντιθέμ.εναι, καί μόνον τήν μετά πτώσεως σύνταξιν
δεχόμεναι. Αύται ανάγονται είς τά επιρρήματα ή είς τούς συνδέ-
σμους. Τοιαΰταί είσιν άνευ, 'ένεκα, μεταξύ, άχρι, μέχρι, εντός,
έκτός. Καί τό χάριν άναφέρουσιν ένταΰθα αλλ αυτό είναι προφα-
νώς ονομ.α, ώς ίσως καί τό χωρίς.

88. Περί τούτοιν ώς καί περί τών άνο^τερο), καί περί άλ-
λων εις τάς προθέσεις ιδιαζόντων κατά πλάτος πραγματεύομ.αι
έν Σ. Π. Β', καί έν τή εις την· 'Ελληνικήν Σύνταξιν Εισαγωγή.
Αλλά ήθελεν είναι τοΰ κόπου άντάξιον πλήρες περί Προθέσεων
πόνημα, περιλαμ.βάνον παν ό τι ένταΰθα αναφέρεται. Δέν θέλει έν
τούτω βέβαια παραλειφθή καί τό περί τάς αρχάς τής ένεστώσης
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εκατονταετηρίδος έν Γερμανία, μεταξύ τοϋ περίφημου θεολόγου
Παύλου καί τών τά τοϋ φιλολόγου Φρ. Φισχέρου άσπαζομένον; ά-
ναφυέν πεοίεργον ζήτημα. Εί τά έκ προθέσεως σύνθετα ρήματα
σημαίνουσί τι πλέον τών απλών, ή ούχί' οπεο έκ τών τής Θείας
Γραφής συγγραφέων άρξάμενον έπεξετάθη μετέπειτα καί είς τους
έγκριτους ήτοι κλασικούς τών αρχαίων. Τό πρώτον έδέχετο ό θεο-
λόγος, τό δεύτερον οί φιλόλογοι.

-0-30-0 OOOùf Ο Ο-Ο-

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΙΚΟΣΤΌΝ ΤΡΙΤΟΝ.
ΤΙερι Συ ν δέσμιο ν καί Πολυσήμων Μορίων.

§. 1. Οί σύνδεσμοι- χρησιμεύουσιν, ώς και το ονομα δήλοι, είς
τήν προς αλλήλους σύνδεσιν τών λόγων και τών μερών αύτών. Επει-
δή δε ή σύνδεσις είναι πολυειδής, δια τοϋτο πολυειδεΤς είναι καί
οί σύνδεσμ,οι.

§. 2. Ως κύριοι δε σύνδεσμοι, τών οποίων ή δύναμις καί άναγ-
καιότερον απαιτείται καί καθαρώτερον αναφαίνεται έν τή συνδέσει
καί συναφεία τών εννοιών, δυνατόν να διακριθώσιν οί εξής, Ονομα-
ζόμενοι έκ τοϋ κυοιωτέρου αύτών έργου.

1. Οί συμπλεκτικοί, καταφατικώς μέν' καί, τ ε' άποφατικώς δέ'
ούτε, μήτε' ούδέ, μηδέ' συμμίκτως' où μόνον,—àJ.hl καί.

2. Οί διαζευκτικοί' ή, ήτοι, είτε.

3. Οί άντιθέτικοί ή έναντιωματικοί' μέν, δέ, άλλά, άτάρ, μέν-
τοι, καίτοι, καίπερ, όμως, αν.

4. Ot αιτιολογικοί' έπεί, ότι, διότι, ώς, ίίτε, ότε, όποτε, γάρ,

5. Ot τελικοί' ίνα, ώς, ο.τως, δγρα.

6. Οί υποθετικοί' εί, έάν (έκ τοϋ εί άν), άν, ?/V.

7._ Ot γρολ7ΛΌ6* orf, όποτε, ήνίκα, έπεί, έπειδή, εςτε, έως, α-

ΜΠ34·

8. Οί συλλογιστικοί ή συμπερασματικοί' ώς, ώστε, άρα,
ού)·, το ί νυν-

9. Οί αναφορικοί έν οίς καί οί συγκριτικοί καί παραβολικοί ώς,
ωσπερ, καθώς, καθιι, καθάπερ.

10. eùhxot ή δ ιηγημαζικοί' ότι, ώς. ■ ·" ··

.· §. 3. Πολυειδώς διαιρούνται καί ονομάζονται οί σύνδεσμοι πζρά



170 - ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ»· :

τών αρχαίων γραμματικών* διότι έκτος τών ανωτέρω αναφέρονται
παρ' άύτών διαδεβαιωτικοί, διαπορητικοί, διασαιρητικοί, έΛεγκτι- .
κοί, έπιφορικοί, συναπτικοί καί παρασυναπτικοί, ούτω καλούμενοι
οί υποθετικοί, κατά τήν διάφορον σχέσιν τής υποθέσεως καί συνε-
πείας, άποτεΛεστικοί οί τελικοί, κτλ. Τούτο)ν ή έξακρίβωσις συν-
δέεται μετά τής περί τήν Αογικήν έρεύνης, ώς έποαγματεύθησαν
αυτήν οί Στωικοί" ίδε Δ. Α. Ζ, 71.

§. 4. Επειδή δια τούτο>ν καί τών εκ τούτων γίνεται ή σύνδεσις
τών λόγο^ν καί τών μερών αυτών, δια τοϋτο ό περι τούτον; λόγος
γίνεται οίκειότερον έν τώ έπο μεν ω Περί Συνδέσεως Τμήματ ι, νυν
δέ ολίγα τινά περί ΠοΛυσήμων Μορίων.

§. 5. Μόρια έν τή γραμματική, οίον μικρά μέρη, αντιθέτως προς
τα μεγαλήτερα, είναι βέβαια καί τά αριθμητικά ονόματα, καί αί
άντο^νυμίαι καί τά άρθρα* συνήθους όμο>ς καλοϋνται ούτο) τά άκλιτα
μ,έρη τοϋ λόγου, τά επιρρήματα, αί προθέσεις καί οί σύνδεσμοι. Ανω-
τέρω εϊ^ομΐν ότι ποικίλλούσι μεν καί ταϋτα βέβαιους ενίοτε κατά
τήν χρήσιν' αί προθέσεις, π. χ. έκλαμ.βάνονται έπιρρημ-ατικώς, καί
άλλαχοϋ μεν, ώς σοι δε τάδε Λέγω, rf προς (Εύρ )==ποοσέ-

τι, καί έν τή λεγομ,ένν} τμήσει, συχνότερο ν μεν παρά το"ϊς έπι-
κοΤς, σπανιώτερον δε παρ' Αττικοί:, καί μάλιστα τοις πεζογοάφοις,
ώς ξ υ ν κακώς ποιεϊν (Θ )' τά επιρρήματα καί οί σύνδεσμοι εκλαμ-
βάνονται ποοθετικώς, οίον εγγύς τοντου, κτλ' ούτε όμ.ο^ς αί τοιαϋ-
ται μετατροπαί συχναί, ούτε ή κατ' αύτάς σημ. α σία δυσεύρετος.
Αλλ' έκτος τών μέχρι τοϋδε έζηγηθέντojv, υπάρχουσι καί άλλα μ.ό-
ρια, ών καί ή άρχή πολλάκις δυσεύρετος και ή χρήσις πολύ ποικίλω-
τέρα καί ή σημασία ούκ εύθήρατος'· ταϋτα δυνατόν καλέ σα ι ποΛύ-
σημα μόρια.

§ G. Είναι δέ καί ταϋτα, ώς εν γένει τά μόρια, ή λείψανα πτώ-
σεων άρχαίο^ν, ώς Γθΐ=τώ, κατά τό ο?ΛΓθ6=οίκοί), ry, ώς ούδέτε-
ρον τοϋ ryr, κατά τό r/^ùr καί rçtf-y, ή θραύσματα άλλων μεγαλυ-
τέρων, ώς cî?) έκ τοϋ ήδη, καί έκ τοϋ άρα, έκ τοϋ άρα, έ?εν
έκ τοϋ θέν, έκ τοϋ ,περ έκ τοϋ περί, γέ7 εκ τίνος αγνώστου

(ίσο)ς γά, άγαν), ή συμπίλησις πολλών ομ.οϋ, ώς γάρ έκ του γέ καί
άρ, α ντε έκ τ&0 αύ καί τέ ή τέν, όθεν καί τό λατινικόν aulem, γοϋν
εκ τοϋ γε καί oyr, τοίνυν έκ τοϋ rot καί νυν, κτλ. Αί διά τών πο-
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"λυσήμ.ων τούτων μορίων προσδιοριζόμενα', σχέσεις τών προτάσεων
πρός άλλήλας είναι τοσούτον ποικίλαι και τοσούτον λεπταί ώστε
διαφεύγουσι τών πλείστίον τήν προ σο y ή ν. ΕΙ δε έκ τούτου δυσκολία
προύτρεψε πολλούς τών νειοτέρων έν ίδιαιτέροις πο νήμα σι νά πρα-
γυ.ατευθώσι περί αυτών, και είς ταΰτα παραπέμπονται οί άναγνώς-αι"
ουδέ ό ημέτερος δε μ.οριολόγος Ανανίας έστιν ευκαταφρόνητος.

§ 7. Ισως τό πολύσημ,ον καί τό έν πάση περιστάσει δυσεύρε-
τον τής άρμ.οζούσης σημασίας τών μ,ορίων τούτων ήνάγκασε τους
γραμματικούς νά κατατάςωσι καί παραπληρωματικούς συνδέσμους,
ουχί βέβαια ώς πάντη πάντο^ς άσημάντους καί περιττούς, αλλ' ώς
συμπληροΰντας κατά τι τήν έννοιαν. ϊό εμτε â?)='£!α. δά=1ΐοΐΏΓα
doch, ήθελεν είναι έλλειπές άνευ τοΰ cf//. Αληθεύει δέ μάλις-α τόΰτο,
οταν, είς άλλα μόρια προσκολλώμενοι, έπιτείνοισι, κολάζωσι, μετα-
ποιώσιν όπο^σοΰν, καί προσθέτωσιν έν γένει παράσημ.ασίαν ήτοι προσ-
σημ.ασίαν είς τήν έννοιαν" ειγε, ώςγε, ειπερ, χαίπερ, αύτε, αύτάρ
■ ήτοι ai) τε «ρ, ούκ oùr, ονχούν, καί ούχουν, κτλ. Ινα άληθεύη λοιπόν
τό παρά τοις αρχαίοι; «άναπληροΰν τό κεχηνός τής ερμηνείας,» πρέ-
πει νά σημαίνωσί τι. ίνα γίνωνται συσσημαίνοντα, πρέπει νά ήναι
πρώτον σημαίνοντα·

-ο-ο ο ο c-oo oroto·



ΠΕΡΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΜΕΡΩΝ ΑΥΤΩΝ.

ρ C- ©-€ t> <.· ο ο ο ο-

Κ ΕΦ Α Α Α ΙΟίΝ Π Ρί 5 TO Χ.
11εοι Συνοέσεο^ς καί τών Διαφόρων αύττ,ς Τρόπων.

§. 1. Επειλη ούτε ή άπλή ούτε ή σύνθετο; πρότασις έςαρκεΐ είς
τον σκοπόν τής ομιλίας, διά τοΰτο ανάγκη νά ένωΟη πρότασις μετά
προτάσεως 'ίνα άποτελέσωσιν ολον πλήρες, καί τοϋτο πάλιν μ.ετ' άλ-
λου, έπί τω αύτω σκοπώ, καί ούτω καθεξής, προς εντελή έκπλήροοσιν
τών διανοητικών χρειών τοϋ ανθρώπου. Τοϋτο καλείται Σύνάεσις.

§. 2. Συνδέεται δε είτε μέρος προς μέρος ίνα άποτελέσωσιν ό-
λον, ώς έν τα"ϊς συνθέτοις προτάσεσιν" έπί ύποκειμ.ένων,
άκονομεν' έπί κατηγορουμένων, παλαιός κ αγαθός, (φίλος τ έμός'
ώσαύτως έπί αντικειμένων καί προσδιορισμών' καί κράνος, κα\ πε-

ριβραχιόνια καί ψέλια πλατέα (Ξ.).—φίλους τε καί πολίτας.-

άρτι τε καί ύστερον.—νΰν τε, έπειδάν τε' είτε ολον προς ολον "ίνα
άποτελέσωσιν ολον πληρέστερο'/ ούτως ισχυρό ν έστιν ή άλήθεια,
ώστε πάντων έπικρατεΐ τών άνθρωπίνων λογισμών (Αίσχίν. Τι/ι.
ι ο )" είτε μέρος πρός όλον' εστίν αξία ή χώρα καί ύπό πάντων έ-
παινεΐσθαι, ον μόνον ν (φ ημών (Πλ.)' είτε καί αντιστρόφως όλον

πρός μέρος' τήν Εκτορός τε χ άτέρων πολλών κάσιν (Εύα.).-

κίνησις γάρ αν τη μεγίστη à ή τοΐς 'Ελλησιν ϊγένετο καί έπί πλεί-
στον ανθρώπων (Θουκ.).

3. Η σύνδεσις γίνεται κατά πολλούς καί διαφόρους τρόπους'
ά. κατά συμπλοκή ν, καταφατικώς ή άποφατ ικώς η σνμμίκτως' β .
κατά άιάζευξιν' γ. κατ άντίθεσιν ή έναντ ίωσιν' δ. κατ αίτιολο-
γίαν' ε κατά τέλος' ς. καθ ν πόθε σι ν ζ. κατά χρόνον' ή. κατά
συμπέρασμα ήτοι σννέπειαν' θ', κατ αναφορά ν' ί. κατ είόίκενσιν
ήτοι ΰιήγησιν.
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4. 11 τοιαύτη σύνδεσις γίνεται δια τών καταλλήλων μορίων
-ήτοι συνδέσμων. Κατά τον τρόπον δέ καί τό είδος της συνδέσεο)ς
καλούνται και οί λόγοι συμπλεκτικοί, διαζευκτικοί, αντιθετικοί,
αιτιολογικοί, τελικοί^ υποθετικοί, χρονικοί, συλλογιστικοί η συμ-
περασματικοί ήτοι λόγοι συνεπείας, ειδικοί ήτοι διηγηματικοί.

-ο ο ac ο ο <* ο c o ο ο-

Κ ΕΦ Λ ΛΑΙΟ Ν ΔΕΥΤΕ ΡΟΝ.
Περι Λόγων Συμπλεκτικών.

§. 1. Οί συμπλεκτικοί λόγοι εκφέρονται καταφατικώς μέν διά
τών συμπλεκτικών συνδέσμων, καί, τέ, καί τών συνδυασμών αυτών,

9CCIÎ—καί' τέ-τέ καί—τέ' τέ—καί' άποφατικώς δέ δια των ούτε

—ούτε, μήτε—μήτε, ουδέ, μηδέ, καί συμμίκτως διά τών. οι) μόνον
-ιι λ λα καί.

2. Η διά τών συμπλεκτικών τούτων μορίων σύνδεσις οχι μό-
νον δεν γίνεται άδιαφόρως καί αυθαιρέτους, αλλά, τουναντίον, καί
κατά τήν φύσιν τών συνδεομένου καί κατά τον βαθμό ν τής έν τή
συμπλοκή ενώ σε ο) ς είναι τοσούτον α—' αλλήλων οί τρόποι αυτής δια-
φέροντες, ώστε άο ενός μέν δεικνύουσι τήν λεπτρνοιαν τών Ελλή-
νων, αφ έτερου δέ γίνονται δυσπεοίληπτοι, πολλάκις δέ καί δυσδιά-
γνωστοι. Λέγομεν δέ περί τούτο)ν, ώς έν τύπω, τα έξής^

3. Εκ τών συμπλεκτικών συνδέσμων ο καί ένόνει μετ' αλλή-
λων δύο ή πλείονα, όμοια ή ανόμοια, μέρη λόγο.)ν ^ λόγους ολο-
κλήοους, εν ολον άποτελών δι' αυτών, δυάδα, τριάδα, κλ. d Μαρ-
τίου παις καί σύ.—φϋλον ορνίθων ... καί θηρών αγρίων έθνη (Σ ).
—cUc καί τρις. Συζεύγει δέ μάλιστα λόγους ολοκλήρου;, ώς ή d'èyn)
νόσος άεί τέθηλε κέιπί μείζον έρχεται (Σ ).—έλεοϋσι μέν καί που
τι καί βοράς μέρος προσέδοσαν (Σ.). Ενίοτε δέ καί τριπλασιάζε-
ται καί τετραπλασιάζεται' καί περί παιδαγωγών, καί .τ^ί ^oy-
σείων, καί περί έρμαιων (Αίσχ.).—καί οϋτως ημάς κατεφρόνησε,
καί τους πολεμίους έδεισε, καί ίππεύειν έπεθύμησε καί τών νό-
μων ούκ έρρρόντισεν (Λυσίας).

4. Τίθεται δέ καί κατ' έπιδοτικήν σημασίαν" ένθα λαμβάνει
οίον έπιρρηματικήν εννοιαν=προσέτι* «yrct ·)*£ ταύτα καί οί θεοί
πεπόνθασιν (Πλ. Ευθνφρ. 36G)=où μόνον οί άνθρωποι, άλλα καί οί
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θεοί.—χαί συ Βροΰτε (ϊδε κατωτέρω) ; Καί, τουναντίον, κατ' έ.Ιατ-
τωτικήν έννοιαν, έκ τοΰ μείζονος είς τό έλαττον τίθεται ο χαί' ίέ-
μενος καί καπνόν άποθ ρώσχοντα νοήσαι (0δ. Α, 58)=καί καπνόν

μόνον ———καί άνευ άλλου. -—aroi τριχός άξιον (Αρφ. Bp. 604).-

ά,Ί.ί άρκεΐ καί ζοϋζο (Πλ.). Εκ ταύτης προκύπτει ή έναντιωματική
σημασία τοΰ μορίου τούτου, μάλιστα μετά μετοχών" καί μισοϋντες
ανζους όμως άπείχοντο αυτών (Ξ.)' τοΰτο δέ συνηθέστερον εκφέρε-
ται διά τοΰ καίπερ' καίπερ χαΛεπόν (τό χωρίον or), κτλ. (Θ.).

§. 5. Ομοίους δέ καί ο ζ ε συμπλέκει μέρη λόγου καί λόγους όλο-
κλήρους, άλλα σχέσιν έχοντας πρός αλλήλους" Τεύκρος εγώ ζε (Σοφ.).
— αί Μυχήναι, ή Σπάρτη τ ε (Σ.).—άσκοπα κρυπτά ζ έ'πη (Σοφ.).
—δράν Λέγειν τε — τόΛμησον, οϊκτειρόν τε μιν (Σοφ.).-επιστρα-
τεύει πατρίδα ... κτείνει ζ άναχζα (Σ.). IT χρήσις τοΰ ζέ μόνου
συχνοτάτη μέν ούσα παρά το"ϊς έπικοις, συνήθης δέ καί παρά τοις
τραγικοΐς, είναι σπανιωτέρα παρά τοις πεζοΤς" Τισίαν δέ Τοργία>ν
ζε έάσωμεν εΰδειν (Πλ. Φαίδ ρ. 267. ίδε καί Θουκ. Α, 14. 60. β', 12).

§. 6. Περί διαφοράς τών διά τών συνδέσμ.ων και καί ζέ συμ.πλε-
κομ.ένων υπάρχει διαφωνία τών φιλολόγων, άλλων άλλα λεγόντων,
ούτε σύμφο:>να ούτε άείποτε σαφή. Φαίνεται δε ότι ορθότερα τά τοΰ
Ερμ.άννου, σαφέστερόν τε καί όρθότερον έξηγηθέντος μ.ετέπειτα (0J
pusc. III.) ή έν Βιγέρω. 0 μέν καί, κατ αυτόν, έστι κυρίως συμ,πλε-
κτικός, δ δέ ζέ προσθετικός*'δ λέγο>ν έγώ καί συ πορευόμεθα δηλοΐ
ότι οί δύο βαδίζουσιν όμοΰ, οίον ζεΰγος άποτελοΰντες, ο λέγων εγώ
σύ ζε πορευόμεθα δηλοΐ ό'τι τοΰ ενός βαδίζοντος έπεται ο έτερος, καί
λείποντος δέ τούτου ήθελε βαδίζει δ πρώτος* προσθέτει λοιπόν εις τι
προηγούμενον κυριώτερον αλλ,ο τι οίον δευτερεΰον. Εί δέ τοΰτο άπαν-
ταχοΰ έπ' ακριβές δυνατόν έφαρμ.οσθήναι, άλλο ζήτημ.α.

§. 7. Εκ τών συνδυασμών τών προειρημ.ένών τούτων σνμπΛεκτι-
χών μορίου ν δ μέν λταί—*αί συμ.πλέκει, κατά τήν φύσιν .τοΰ· άπλοΰ
και, μέρη λόγων καί λόγους, σημ,αίνων τό ζόσον τοΰτο όσον χαί ε-
κείνο' χομίσας καί χρήματα καί άνδρας (ΐίρΛ-ύρώσι κάμε χάσε

—καί τόν εχθρόν καί τόν yLlov τιμώσιν (Σοφ.).—τοΛμάν ανά-
γκη, xclv τύχω καν μή τύχω (Εύρ.)"—καί νυν καί αεί (Πλ.).

§. 8. 0 ri—τέ συμπλέκει, ώσαύτως κατά τήν ούσιν τοΰ άπλοΰ
τε, μέρη λόγων καί λόγους, μάλιστα ομοειδείς, ώς εν τ όδύναις
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ομ.οΰ, λιμώ τ ε οικτρός.—τοΰ σό>ματος αυτός τ ε ούκ ήμέλει, τους τε
άμελοϋντας ουκ έπη ν ει (Ξ 'Απομν. À, β', 4) —ούτοι τε βελτίονες
έσόμεθα, οϊ τ ε παίδες ούκ άν ραδί;,) ς πονηροί γίγνοιντο (Ξ.)' καί.
ούτος δε τριπλασιάζεται καί τετραπλασιάζεται καί πενταπλασιάζε-,
ται, ώς έν ταΤς άπαριθμ.ήσεσιν, ύπερ τ εμαυτοϋ, τοΰ &εοϋ τε, τήςδέ

τε γης (Σοφ.).-τυφλός τά τ ώτα, τόν τε νοϋν, τά τ' όμματα ήν,

(Σο©.)" πενταπλασιάζεται δ' έν Τραχινίαις (1084—1089).

§. 9. 0 καί—τε προσθέτει λόγον λόγω=προσέτι δέ' καί τε ΰεοί,
ζείνοισιν έοικότες (0δ.).—καί τ έσσυμένην κατέρυκε (ίλ·). Τίθεται·,
δε —αρ Αττικούς συνήθους διαχωριζόμενος διά τίνος μορίου (καί ήδη
τ ε, καί τήν τε J, καί άλλου λόγου έπο ένου μετά τοΰ καί, ώς χάί-
■ηδη τε ή ν άμφί άγορά ν πλήθουσαν, καί πλησίον ήν ό σταθμός ("Ξ.-
3Αν. Α, ή, 1). Μόνον δέ τό καί—τ ε, άνευ άλλου επομένου καί, φαί-
νεται οτι δεν απαντάται παρά το"ϊς Αττικούς πεζογράοοις, όθεν τό
παρά Θουκυδίδη (Α, 9) κρίνεται ΰποπτον. Αλλοις δέ παρά τοις ποιη-·
ταΤς αυτών (Σοφ. Τρ. 550, καί άλλαχόθι). · ·-

10. 0 τέ-καί συμπλέκει μέρη λόγων, καί λόγους έξηγοΰντας-

μ.άλιστα εννοίας ομ-οειδεΤς" ώς άνδρες τε καί γυναίκες.—τά τε λε-%
γόμενα καί πραττόμενα (Ξ.) —ή Ελλάς μ ετανίστ ατό τ ε καί με-
τωκίζετο (Θ.). Ωσαύτως ορθώς τε λέγετε, καί εγώ τω νόμω πείσο-
μαι (Ξ.). 0 τέ προετοιμ-άζει καί προσαπαιτεΐ τόν Ιπόμενον καί, ή δε
σνέσις τών συνδεομ-ένων είναι στενωτέρα έν τούτοις ή έν τω καί—χαί.

§. 11. Καί τοσαΰτα μ.έν περί καταφατικής συμπλοκής' εστι δέ^
ώς ε'ιπαμ,εν, καί άποφατική. Ως δηλ. τό τέ—καί ένόνει εις. âv όλα τά
συνδεόμενα, άνδρες τε καί γυναίκες.—πεζοί τε καί ιππείς, ούτω
και τό ours "ούτε* ώς ούτε άνδρες οντε γυναίκες.—ούτε πεζοί ούτε
ιππείς. Αλλά τό μεν πρώτον καταφατικώς, τό δέ δεύτερον άπο-;
ωάτικώς" τό πρώτον λέγει περί αμφοτέρων ναι, τό δεύτερον λέγει
περί αμφοτέρων ουχί. Επειδή δέ καί τό πρώτον. καί τό δεύτερον
εξηγεί περί άμφοτέροον τών συνδεομένων κοινόν τι σημεΐον έπαφής,
δια τοΰτο καί τά διά τοΰ οϋτε—ούτε συνδεόμενα κατατακτέα είς
τους συμπλεκτικούς λόγους. Ωσαύτως τά δια τοΰ μήτε—μήτε. Λ
12. Εν τούτοις τηρείται ή δύναμις τών άποφατικών μορίων
ου, μή, τοΰ συμπλεκτικού τέ, καί τοΰ δέ, συμπλεκτικώς έκλαμβανο-
μένου. Τίθεται λοιπόν τό οϋτε—οντε, κατά μεν τήν άπόφασιν, εν?
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θα, δίχα συμπλοκής, άρμοζε* τό οϋ, δυνάμει δε του r£ ένθα τό ri--

καί, επί λογικών άντιδιαιρέσεων ενός τίνος όλου' ot>Vc θεός οϋτε άν-
θρωπος (Αρφ. ΠΛ. 42).—ής (παιδεύσεως τής ψυχής) οντε άνθρώποις
οϋτε θεοίς τί} άΛηθεία τιμιώτερον οΰτε εστίν οϋτε ποτέ εσται (Πλ.
Φαίδρ. 241). Ωσαύτως καί τό μήτε—μήτε, ένθα άλλως αρμόζει τό
μή καί τό rf* καί δπΛα μή έπιφέρειν τω ΠεΛοποννησιών στρατό),
μήτε κατά γήν μήτε κατά θάΛασσαν (θ. δ. 1g).-μή δώμεν αύ-
το tç σχοΛήν μήτε β ο υ Λ εν σα σθα ι, μήτε παρασχενάσασθαι αγαθόν
έαυτοϊς μηδέ/ ξ. κ. Π. δ', β', 22).

§. 13. Επειδή δέ καί 5 σύνδεσμος δε εκλαμβάνεται ενίοτε συμ-
πλεκτικώς (ϊδε κατωτέρω περι Λόγων Αντιθετικών), δια τοϋτο και
τό ούδε καί τό μηδε τίθενται επί άπο φατική ς συμπλοκής" ούδε τοϋτο
=καί τοϋτο ουχί.—μηδε τοϋτο=/.άά τοϋτο μή" ήν δε ούδε αδύνα-
τος (Θουκ. Δ , 84)=προς το"ϊς άλλοις δέν ήτον καί αδύνατος.—μ?/δε
τοϋτό τις πρεσδύτατον ήκει κρίνας (Θ. Δ , 61). Ωσαύτο)ς επί έπιδο-
τικής καί έλαττωτικής εννοίας" ούδ' έωρακότες (Ξ. Κ. Π. Α, ά, 3).
——άνδρες γεωργοί καί ού θαΛάσσιοι, καί προσέτι ούδε με.Ιετήσάι
έασόμενοι (θ. α', 142).—μηδε βεΛόνης, ώ ρρίΛτατ , επεθύμησον
άΛΛοτρίας ποτ ε ΦιλΛ Αλλα καί ή εκδοχή καί οί συνδυασμοί πάν-
των τούτων προς άλληλα ποικίλλουσι τά μέγιστα, προς έζακρίβωσιν
τών οποίων ούτε τόπος ένταϋθα, ούτε καιρός, ούτε σκοπός.

§. 14. Εκτός δέ τούτων υπάρχει καί τρίτος άλ7^ος τρόπος συμ-
πλοκής συμμικτος, καταοατικός τε καί άποοατικός συνάμα, διά τοϋ
ού μόνον—άΛΛά καί συνήθως έκφερόμενος, καί οίον κΛιμακωτος ων,
μείζονος ή ώς'μείζονος τίνος προστιθεμένου δια τοϋ δευτέρου κώ-
λου' ού σοι μόνον Λοιδορήσεται, άΛΛά και εμοί (Ξ. Κ. Π. Α , δ , 9).
—ού μόνον κερραΛνν καί σώμα καί πόδας αρκεί αύτοΐς έσκεπά-
σθαι, άΛΛά καί περί άκραις ταΐς χερσί χ ει ρ ΐδ ας δασείας καί δα-
χτυΛήθρας εχουσιν (Ξ. Κ. Π. Η, ή, J 7).

§. 15. Είναι δέ περί τούτου σημειωτέα τα εξής* ά. ότι άνευ τοϋ
xal έτι μάλλον εξαίρεται τό έν τω δευτέρςο κώλω' καί ιμάτιο ν ήμ-
φίεσαι (ώ Σώκρατες) ού μόνον ψαϋΛον, άΛΛά το αυτό (Ξ. 'Απομν.
Α, ς·, 2)' β . ότι πολλάκις τιθεμένου τοϋ ού μόνον έν τω πρώτα)
κώλω, έζυπονοοϋνται τά λοιπά έκ τών ηγουμένων" καί σχοΛή, ε'ψη,
'£στα-ι} ώ πάτερ, σωμασ/.εΐν τοις στρατιώταις; Ού μά Λί, ε<ρη ό
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κατή ρ, ού μόνον (σχολή έσται), άΛΛά καί ανάγκη (ξ. κ. Π. α',
> γ· ότι άντί του άΛΛά καί, τίθεται πολλάκις δ δέ έν τω

άευτέρω κώλω* oy μόνον αγαθός αν στρατιώτης είη, πόΛιν

âè καί άστη δυνάμενος διοικεΐν (Πλ. Ν. Β', 666).

16. Καί το ούχ ότι — άΛΛά καί, καί ού^ όπως — άΛΛά καί
τίθενται έπί τοιαύτης συμμίκτου συμπλοκής, άλλά μετά τίνος διά-
φορος. Το μ.έν ούχ ότι—άΛΛά καί, όπερ κυρίως=ού λέγοί τοϋτο
ότι, κτλ, έκφερε ι καταφατικήν έννοιαν=ούχί μ,όνον τοϋτο άλλά καί
έκεϊνο, ο έστι καί τοϋτο καί έκεΐνο* ούχ ότι άνδρες, άΛΛά καί γυ-
ναίκες (Πλ. Συμπ. 179). — καί ούχ ότι μόνος ό Κρίτων έν ησυ-
χία ήν7 άΛΛά και οί (ρίΛοι αύτοϋ (3. 3Απομν. Β', θ', 8), ένθα ίδε
Κοραην. Αποφατική έννοια δι' αύτοϋ εξηγείται, προστιθεμένου έν
τω επομένοο κώλω τοϋ ούδέ' ούχ ότι τά έν τή Ευρώπη, άΛ~ΐ ούδέ
εν τη ^Ασία (Θουκ. Β', 97).

§. 17. Τουναντίον δέ το ούχ όπως, είτε επομένου τοϋ ούδέ, είτε
τής αντιθέσεως μ,όνον έν ταΐς έννοίαις ένυπαρχούσης, εξηγεί εννοιαν
άποφατικην=ου μ,όνον τοϋτο ουχί, άλλ' ούδ' έκεινο, δ έστιν ούδέ
τοϋτο ούδ' έκεινο* ήμΐν δ' ούχ όπως περί τοϋ τόκου Λόγος εστίν,
άΛΛ ούδέ τάρχαΐα παραΛαΰείν δυνάμεθα (Δημ. Α ιονυσιοδ. θ').—
ούχ όπως ήμΐν τών αύτοϋ τι άπέδωκεν, άΛΛά καί τών ύμετέρων
ποΛΛά ύρρήρηται (Αυσ. κατά Νικομάχου Γραμματέως §. 26).—ούχ
όπως κωΛυταί γενήσεσθε, .... άΛΛά καί περιόψεσθε, κτλ. (Θουκ.
Α, 35). Σπανιώτερον απαντώνται τά ούχ οίον καί ούχ όσον (Πο-
λύβ. Â, 18. Γ', 82. Θουκ. δ', 62) έπί τής τοιαύτης σημασίας. Το
δέ (Θουκ. Η, 89) ούχ όπως ίσοι άΛΛά καί . . .=ου μόνον τούτο,
άλλα και ετι μ.είζον, διότι δεν επεται αντιθετική έννοια.

§. 1S. Επί άπο φατικής έννοιας εκλαμβάνονται καί τά μή ότι καί
μή όπως, τιθέμενα ένθα άλλως άρμοζε', τό μή' ούκ αν άσφαΛώς έρ·
γαζοίμεθα, μή ότι τήν τούτων, άΛΛ?' ούδ' άν τήν ήμετέραν (ξ. κ.
π. γ , β . 21).—μή όπως όρχεΐσθαι έν ρυθμώ, άΛΛ ούδ όρθοϋσθαι
ήδύνασθε (ξ. Κ. π. Α', γ', 10. ϊδε καί Θ. γ , 42). Μετά μείζονος δέ
έμφάσεως καί τό ούχ όπως καί τό μή ότι επιτάσσονται είς τόν λόγον"
ούδ εστάναι χαμαί, ούχ όπως βαδίζειν ήδύνατο (Αουκ. Νεκρ. ΑιαΛ.
Κζ').—ούδέ πΛεΐν, μή ότι άναιρεΐσθαι τού ς άνδρας δυνατόν ήν
(Ξ. *ΕΛΛην. Β', γ', 35). Καί άλλα δέ τινα περί τούτου είσί σημειω-
(συντ. περιοδοσ Α.) 12
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τέα, αλλ' ή έξακρίβοοσις αυτών παραπέμπεται είς τους έκ προθέσεως
περί υ.οοίων τής έλληνικής Γλώσσης πραγμ.ατευθέντας. ϊδε έν τού-
τοις καί Εισαγωγή y 'Ελληνικής Συντάξεως, σ. 819—821.

* §. 19. Κατά τα άνω πειρατέον έζηγήσαι καί τά χωρία, έν οίς
φαίνεται ή πεοιττεύων ή ελλείπων σύνδεσμος ή καί έπιρρημ.ατικώς
έκλαμβανό μένος, καί τήν σχέσιν δε προσέτι τών συμπλεκομένων, ει
συμπλέκεται μέρος καί μέρος, δλον καί δλον, μ,έρος καί δλον ή συναμ-
φότερα' εί δια τοΰ συνδέσμου προστίθεται νέα έννοια ή έπί μ.αλλον
αναπτύσσεται ή προηγουμένη, καί είτι έτερον. Αλλά ή σχέσις αύτη
είναι πολλάκις τοσοΰτον ποικίλη καί λεπτή ώστε αποβαίνει δυσεύ-
ρετος. Καί περί τούτων δέ καί περί τής μετ' άλλων μορίο^ν συζεύ-
ξεως τών συμπλεκτικών, οίον καίγε, καίτοι, καί γάρ, χαί μήν, ώς
καί περί τής ορθής ακολουθίας τών ου, ούτε, ούδέ, μή, μήτε, μηδέ,
κτλ, επίσης παραπέμπονται οί άναγνώσται είς τους έκ προθέσεο.>§
περί τούτο^ν πραγματευθέντας μοριολόγους, οιτινες όμως πολλάκις
διαφωνοΰσιν. *

οοο-ο ©οο-ο © ο Ο-Ο·

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ.
Περί Λόγων Διαζευκτικών.

§. 1. Ως οί συμπλεκτικοί λόγοι ύποθέτουσι συμ.φο>νίαν τών συν-
δεομένων κώλων, ούτως, άπ' έναντίας, οί διαζευκτικοί χο^ρισμ,όν. Ως
τό άνδρες τε καί γυναίκες ενόνει τά δύο κώλα εις εν δλον, τό οϋτε
άνδρες ούτε γυναίκες ώσαύτως, τά ενόνει δηλ. καθ' δ τι αποκλείει
αμφότερα τής περί αυτών γινομένης κρ'.σείος, ου τ ω τό ή άνδρες ή
γυναίκες τό Ιν μέν παραδέχεται, τό δ έτερον άπώθέϊται καί άπο-
κλείει* περί τοΰ ενός λέγει ναι, περί τοΰ άλλου λέγει ουχί.

§. 2. Φανερόν δέ ότι, οταν τά διαζευγνύμ,ενα ήναι έκ διαμ,έτρου
αντικείμενα, μηδέν έχοντα τό μ.εσολαβοΰν, καθ' αυτό άντιοάσκοντα,
τοΰ ενός άληθεύοντος, τό έτερον είναι ψευδές" ή ζο>ή ή θάνατος*
ουχί δέ καί έπί τών άλλως έχόντων, ώς ή μελαν, ή λευκόν' διότι
δ»νατόν μηδέτερο,ν νά άληθεύ/f ούτως ή χρυσός ή άργυρος, κτλ.
ϊδε κατωτέρω 4. καί §. 5.

3. Οί διαζευκτικοί λόγοι έκφέρονται διά τών διαζευκτικών
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μορίων ?}—?/' η Λέγε τι σιγής κρεΐζζον ή σιγήν ε'χε (Εύο.).—ή πο-
Λέμω κρατηθείς, η καί άΛΛον τινά τρόπον δουΛωθείς (Ξ. Κ. Π.
Γ', ά, 11). Το διαζευκτικόν ή, ποοσλαμ,βάνον το roi (=τώ, έ—ί τω,
όντως), γίνεται ήτοι' καί δ· σύνδεσμος ούτος συνήθους προτίθεται επί
τών διαζευκτικών "λόγων" ήτοι τό πρόζερον (?τοπρότερον, έπΐ(5ρη-
ματικώς) ή ύστερον ούκ ορθώς Λέγει (Πλ. Πρωζ. 339).—ήτοι μα~
χομένους ή πεισομένους (Ξ.). Σπανίως προτάσσεται τό ή τοϋ ήτοι.
Εστι οέ το διαζ ευκτικόν τοϋτο ήτοι ού διάφορον ί'σο^ς τοϋ παο' έ-
πικοΐς ήτοι.

4. Ωσαύτως γίνεται ή διάξευξις δια τών είζε—είζε' καί δεί-
ξεις τάχα, είζ ευγενής πέφυκας, εϊζ' έσθΛών κακή (Σ. Âvz. 37—

38) •-παρά ζής Εκάζης έ'ξεσζι ζοΰζο πυθέσθαι, ειζε ζό πΛουζείν

εϊζε ζό πεινήν βέΛζιον (Αρφ. ΠΛ. 594—). Τό αύτο καί μετά τοϋ
ονν' εϊζ' ούν άΛηθές, εϊζ' our ij-εΰδος (Πλ. 'ΑποΛ. 34). Τίθεται δε
μάλιστα τό εϊζε—εϊζε, πλειόνων όντων κώλων άπεο, φυσικώ τώ λό-
γω, ούκ άναιροϋσιν άλληλα, καί αδιάφορος, τρόπον τινά, παρίσταται
ή παραδοχή τοϋ ενός ή τοϋ άλλου* eî'r' ε*" γραφική, εϊζ' èr ρουσική,
ei're J?) èr ποΛιτική (Πλ. ΠοΛίτ. Τ , 493). Ωσαύτως δια τοϋ mr
re—far re, ήν τε—ήν re' ό αγαθός άνήρ, σώφρων ων καί δίκαιος,
ευδαίμων έστί καί μακάριος, ear re μέγας ισχυρός, εάν ζε
σμικρός καί ασθενής ή, καί εάν πΛουζή καί μή (Πλ. iV". Β', 660).
•Ενίοτε δε και διά τοϋ etre ?'/" etre Λυσίας ή ζις άΛΛος πώποζε έ-
γραψεν (Πλ.).

§. 5. Ως δέ <5 Λταί καί ζέ καί τρις καί πολλάκις επί συμπλοκής
τίθενται, ούτως δ η επί δ^αζεύςεοις" ή Αίας ή 'Ιδομενεύς ή δίος Ο-
δυσσεύς.—ί) κύνες καθήγισαν ?/ θήρες ή πζηνός οιωνός (Σ.).—r) re-
κνον ?} Λέχος ή χρέος ή θεός. Επί τοιαύτης περιστάσειος δ ή σύνδε-
σμ.ος καλείται παρά τών γραμματικών παραδιαζευκζικός. Εν τή
παοαδιαζεύξει ταύτη τό εν δεν αποκλείει αναγκαίους τό έτερον, αλλά
δυνατόν καί và συνυπάρχωσιν' «ή γάρ τό 'εν, ή τό έ'τερον, ή καί αμ-
φότερα» κατά τους γραμματικούς. Καί πάλιν, ώς επί τών συμπΛε-
κζικών λόγο^ν πολλάκις τίθεται εις μόνος σύνδεσμ,ος, καί Σωχράζης
είπε ζαϋζα, ούτοί καί επί τών διαξευκζικών τίθεται μόνον τό εν
μόριον, έξυπονοουμ.ένου τοϋ άλλου* ζηζών οΛεθρον ή φυγή ν (Σοφ.).

-ζοΰζό εστίν, ήτοι ζούζου ζι είδος ή δικαιοσύνη (Πλ. ΠοΛιζ. Δ ,

12*
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433}=7) τοϋτό έστιν, ή βεβαίως τούτου είδος.-—ίζ ?} έπτά (Ξ. *Ε12.
Γ', γ', 9). — εν r sa ή δέκα (Ξ.). — δυο ή καί Λ Λείου ς ημέρας (Σοφ.).
Εκ τούτίον τά παρ' ήμΐν πέντε καί πεντέζ' έπτά, ο*Γώ* ώσαύ-
τως άνωθεν ή κάτωθεν (Ξοφ.).

§. G. Εκ τούτου δ ή', μόνος τιθέμενος, λαμβάνει τήν σημ.ασίαν
τοϋ είμη μηδένα παριέναι ή τους φίΛους (Ξ. Κ. Π. Ζ , έ, 41).
Ωσαύτως τήν τοϋ εί ί?ε jw?/, ώο ^rr άνάγκη τοϋ παρεστώτος 3-έρους
Τροίαν άΛώναι ~ π άσ αν, ή δίδωσ εκών κτείνειν εαυτόν, ην τάδε
feυσθή Λέγων (Σ. Φ. 1341. — ϊδε καί Θουκ. Α, 78. 121. Ε, 64).
Επί δε προτιμήσεως, όταν έξηγηται ότι έκ δύο τιθεμ.ένων τό Sv λαμ-
βάνεται τό δ' έ'τερον απωθείται, καλείται δ ή διασαφητικός, ώς βού-
Λομαι πΛοντεΐν ή πένεσθαι.—■ βούΛομ έγώ Λαό ν σων έμμεναι ?)
άποΛέσθαι (θμ.). .

§. 7 Δια τήν συγγένειαν τών έννοιών δ σύνδεσμ.ος η τίθεται
καί έπί διαφορικής έννοιας μετά τοϋ άΛ.ίος, ουδείς άΛΛος καί τών
δμοίοιν, ώς ουδέν άΛΛο αυτοί έπιτηδεύουσιν η άπόθνήσκειν τε χαί
τεθνάναι (Πλ. Φαίδ. 64), όπερ πλησιάζει είς τόν άντιθετικόν Λόγον
=τό μέν. άποθνήσκειν έπιτηδεύουσιν, αλλ' ούδέν άλλο, ώς καί τά
προηγούμενα.—είσήΛθε δέ καί ές τών Καβείρων τά ιερόν, ές τό οϋ
3-εμιτόν έστιν έσιέναι άΛΛον γε ή τόν ιερέα (Hp. Γ', 37. ιδε Σ.
Π. Β', σ. 647). Ωσαύτως καί έπί έρωτήσεως' τί âJJo ούτοι ή έπε-
βούΛευσαν (Θ. γ', 39); Εχ, τούτου δέ' καί έπί συγκριτικής έννοιας*
μείζω ν) κατά δύναμιν (Σ.).—βούΛομαι έζαμαρτεϊν μ άΛΛ ο ν η νι-
κάν κακώς (Σ.).

* §. 8. Τίς ή αρχή τοϋ μορίου η, καί πώς έκ της πρώτης ση-
μασίάς μετέπεσεν είς τόσας άλλας, κάί μάλιστα είς τήν συγκριτι-
κών, δποΤον έν ουδεμία τών συγγενών γλο>σσών ευρίσκεται, τοϋτο
μετ' άλλων ούκ ολίγων, καί. μ,ετά τάς παντοίας προσπαθείας τών
φιλολόγων, μ,ένει πάντοτε δυσεξήγητον. Ούδεμίαν ουν τών πρώην
εύρίσκοντες άποχρώσαν τούτου έρμηνείαν, παρεδέχθησαν εσχάτως
τινές αύτό οίον παρασχηματισμόν τοϋ ώς, κατά τό πώς καί πη,
δίχως καί διχή, πάντες καί πάντη. Καθάπερ λοιπόν λέγεται ου-
δείς μέγας ώς σύ=οσον σύ, ούτω καί ούδείς μείζων ώς σύ, έν τέλει
δέ καί ούδείς μείζων ή σύ. Τοϋτο δ' άν είη, κατ' αυτούς, τό γερ-
μανικον als=also. *
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§. 9. Μεταξύ άλλων παραδειγμάτων παρά τοις άρ/αίοις συγ-
γραφεΰσι φέρεται καί το του Πλουτάρχου (Κοριο.Ι. \ς) ούάενί
μάλλον έπρεπε τηρείν χάρο· ώς σοι' ενθα δ Κοραής σημειόνει'
« Οι προ ημών έτρεψαν το παραβολικόν ώς εις το συγκριτικόν ή,
διά το προηγησάμ.ενον μάλλον, άγνοήσαντες ή έπιλαθόμ-ενοι ότι
ουδέ το ώς (εί καί μακρώ σπανιώτερον τοΰ η) τήν συγκριτικήν α-
ποστρέφεται σύνταξιν, έπί τών άποφατικών ή ώς άποφατικών μά-
λιστα προτάσεων » ϊδε αυτόθι καί άλλα παραδείγματα. *

* §. 10. Αλλά πώς ήλλαξε πνεύμα, τόνον προσλαβόν, οίον πρός
άποζημίωσιν (ώο, η. ; ΐΐ αύτη δυσκολία μένει καί έαν, κατ' άλ-
λους, δεχθώμ.εν ότι τό ί) εγινεν έκ του διαβεβαιωτικού ?/, μ,ετά ή
άνευ έρωτήσεο>ς. Ετι δε μείζων φαίνεται ή δυσκολία είς τον θελή-
σαντα νά έξηγήση πώς έκ τοΰ τοπικού $=όπου έγεννήθη έπίρ£ημα
η έν τω ή θέμις έστιν (0δ. Γ', 45. κλ), ώς γράφεται τά νΰν, άντί
τοΰ πρότερον γραφομένου ?} θέμις έστίν=ώς' μήπως τοΰτό έστιν=:
S θέμις έστιν ; Ταΰτα καί τά τοιαΰτα είναι ζητήματα, τών οποίων
ή λύσις δεν είναι τοΰ τυχόντος έργον. *

■Ο-Ο-Ο-Ο-Ο-Ο Ο-Ο Ο Ο Ο-Ο-

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ.
Περί Λόγων 'Αντιθετικών.

§. 1. Οι αντιθετικοί λόγοι δηλ,οΰσιν αντίθεσιν. Εστι δέ άντίθε-
σις εκείνη τών κώλοίν ή σχέσις, καθ' ήν τό âv κώλον ήτοι περιορί-
ζει όπωσοΰν ή αναιρεί τό άλλο, ή διάφορον τι έν γένει έκφέρει' ώς
τό σοφός τε χαί χρηστός συμπλέκει δύο τινά προσόντα είς τό αυτό
ύποκείμενον ή κατηγορούμενον, κτλ, αναφερόμενα, ούτως, άπ' εναν-
τίας, τό άγροιχος μέν, χρηστός δέ, εκφέρει περί τοΰ αύτοΰ δύο διά-
φορα, περιοριζομ.ένου τοΰ πρώτου διά τοΰ δευτέρου. ί"2ς τό έγώ χαί
συ παίζοαεν εκφέρει κοινόν τι προσόν είς δύο υποκείμενα, ούτως,
άπ' έναντίας, τό έγώ μεν σπουδάζω, σύ δέ παίζεις έκφέρει δύο
διάφορα περί δύο διαφόρο^ν. Εν τώ ποώτω παραδείγματι τό παί-
ζειν έστι κοινόν άμ.φοτέροις, έν τώ δευτέοω μόνον τω ενί αρμόζει'
ώσαύτως το μέν εότεγε, τό â* έπήνει (θλ.), κτλ.

§.,2. Εκ τούτου δήλον ότι ή άντίθεσις, είτε είς τό αυτό ύποκεί-
μ,ενον ε'ίτε είς διάφορα άναφέριται, δυνατόν νά ήναι απλή διαφω-
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via τών προσόντων ή καί καθαρά άντίφασις, δι' ής το £ν αναιρεί-
ται υπό τοϋ άλλου, ώς έν τη προεξηγηθείση καθαρά διαζεύςει (ήτοι,
ήμερα η ν ν ζ) καί παραδιαζεύςει (?) Αϊ ας -ή Ιδομενεύς ή δΐος Ο-
δυσσεύς ). Τό αυτό δε- έννοεΐται και περί κατηγορουμένων καί περι
αντικειμένων και περί προσδιορισμών. Καθάπερ δέ τά διαζευγνύ-
μ.ενα διαζευγνύουσι μέν τάς έννοιας, συνδέουσι δέ τόν λόγον, ούτω
τά άντιτιθέμ.ενα, χωρίς λαμ.βάνοντα τάς εννοίας, συνδέουσι διά τού-
του τόν λόγον.

§. 3. Τά μόρια δι' ών τά αντιθετικά κώλα συντίθενται είσΐ τά

μεν—δέ, μέ>--άΛΛά, μεν—όμως, κτλ' τά· μεν άΛΛα επιεικής,

άφωνος δέ (tip.).—έκεΐνος μέν απ ιών ωχετο, έγώ δ έκάθευδον
(Λυσ ).—τοΐς μέν Λόγοις ηϋφρανε, τοΐς εργοισιν ου (Εύρ. Ôρ.
287).—μή καινά μέν, πιστά δέ (Θουκ.). Ούτω και άκόιρπων μέν,
χρησίμων δέ (Αριστ.). — άκων μέν, είπε δέ.—τό μέν ώφέΛιμον
καΛόν, τό δέ βΛαβερόν αίσχρόν (Πλ.).—μορφή μέν ούκ ευφυής,
άνδρεΐος δέ άνήρ (Εύρ. Ορ. 916).—τήνδε μέν μή κτείνετε, ημάς
δ άγοντες προς- πυράν Α χιΛΛέως κεντεΐτε, μή φείδεσθε (Εύρ. Έκ.
385) .—(ρανερώς μέν ου, κρύφα δέ (θ. α', 67).

§. 4. Τίθεται δέ καί δ μέν καί δ δέ ρ.ετά τήν λέξιν, έφ' ής ή άν-
τίθεσις πίπτει" ό μέν—d δέ' τοϋτο μέν—τοϋτο δέ' ένταϋθα μέν—
έκεΐ δέ, κτλ. Πολλάκις τίθεται δ μέν, άνευ επομένου δέ' έγώ μέν
ούκ οίδα (Ξ.). Ενταϋθα παραλείπεται υπονοούμενον τό άλλον κώλον

τής άντιθέσεως, οίον άΛΛοι δ' ϊσως γιγνώσκουσιν.-έγώ μέν ού κέ-

κΛοφα (Αρφ.): Ωσαύτως τίθεται ο δέ άνευ προηγουμένου μέν' οί
αιχμάλωτοι ωχοντο είς Αεκέλειαν, οί δ' είς Μέγαρα (Ξ )=οϊ μέν,
οί δέ.—τέθνηκεν άνδρος ούδενός, θεοϋ δ' ϋπο (Σοφ.). Αλλοτε δέ
τίθεται πολλάκις' τών φίΛων ό μέν ίμάτιον, ô δέ προσκεφόιΛαιον,
ό δέ ότι ε'τυχεν εδωκεν είς τήν έκείνου ταφήν (Αυσίας).

§. 5. Επί επαναλήψεως τής αυτής ή συνωνύμου λέξεο^ς δ δέ φαί-
νεται λαμβάνων προσθετικήν δύναμιν=προσέτι δέ* έγώ συνειμι
μεν θεοΐς, συνειμι δ' άνθρώποις τοΐς άγαθοΐς (Ξ. 'Απομν. Β', ά,
30). όσαύτο^ς μετά τοϋ καί τιθέμενος* Ααρεΐος Κϋρον σατράπην
έποίησε, καί στρατηγόν δέ άπέδειζεν (ξ. :Αν. α', ά, 1).—- καί
πάντες δ οί τών βαρβάρων άρχοντες μέσον έχοντες τό αϋτών ή-
γοϋντο (Ξ. Αν. α', ή, 22). Αλλ' οίδέν ήττον ή ένυπάρχουσα άντι-
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θετική δύναμ,ις τείνει προς μείζονα άνάδειξιν του κώλου μεθ' ου τί-
θεται. Ως δέ το ούτε συμπλέκε ι άποφατικώς, οΰτω καί το ονδε'
ουδεμία τέχνη ούδ άρχή τό αυτή ώφέ.Ιιμον παρασκενάζει (Π,λ.
ΛΤοΛιτ. Α.', 346)=ού παρασκευάζει τέχνη, καί ου παρασκευάζει

άρχή·

§. 6. Γίνεται δέ, τελευταΤον, ματαβατικός ο δέ, χρησιμεύων είς
μ,ετάβασιν του λόγου έκ προσώπου είς πρόσωπον ή έκ πράγματος
είς πράγμ,α, ίνα μ.ή μένη ο λόγος ασύνδετος καί κομματικός" έπεί
âè έκεινοι ωχοντο, ό Κΰρος εΐ,πεν (ξ. κ. Π. δ', έ, 1).—είε>·" τώ>·
âè δ ή χρόνων (δ.), κτλ.

§. 7. Μείζων γίνεται ή άντίθεσις δια τοΰ άΛΛά, ώστε, εί μίν τό
πρώτον κώλον είναι καταφατικόν, τό δεύτερον είναι-άποφατικόν καί
άντιστρόφοος* φι.Ιοσόφονς, άΛΛ ον φιΛοδόζονς χΛητέον (Πλ. ΠοΛ.
Ε, 408).—ονχ αύτω, άΛΛά σοι.—ού μόνον βουΛεύματα, άΛ.ΐ έρ-
γα δρώμενα (Σοφ.). — οντ άρα Τρωσίν, άΛΛά σοι μ αχού μεθ α (Σ.).

-ονχ, άΛΛ άΛηθεις (Σοφ. ΦιΛ. 993)=ού ψευδείς τούς θεούς τί-

θημ.ι, αλλ' αληθείς.—οϋ γάρ σοι ζω δοϋΛος, άΛΛά Λοξία (Σοφ. Τ.
410).—ονχ, άΛΛά κάτωθεν (Πλ. Φαίδρ. 229).

* §. S. Καθαρά δέ έναντίωσις καί άντίφασις δηλοΰται δια τών
μέντοι όμως, άΛΛ όμως, κτλ, προτασσομένοίν ή ουχί, έν τώ έτέρω
κώλοι, τών μέν, καίτοι, καίπερ'. Λέγεις μέν είκότ , άΛΛ όμως σε
βούΛομαι έκπΛεΐν.-ή φύσις βούΛεται μέν, ού μέντοι δύναται (α-
ριστ.).—πάνυ μέν ούχ ήθεΛεν, όμως δ' ήναγχάσθη όμοΛογήσαι (Πλ.

ΣΓρωτ. 328;.-καί τοι φαμέν γ έπου αδύνατον είναι, άΛΛ όμως

αύτοΐς συμβαίνει (ϊΐλ. Φαίδ. GS). — χαίπερ αίσθανόμενος ταϋτα,
όμως έπέμενεν (Ξ.). Τοΰτο παρά τοΤς ποιηταΤς εκφέρεται καί δια
μ.όνου τοΰ πέρ' μή πρόσΛευσσε, γενναίος περ ών (Σ. Φ. 1068)' παρά
ποιηταΤς δέ καί πεζοΐς καί διά τοΰ άπλοΰ καί (σελ. 173). Παρα-
λείπονται δέ ένίοτε καί τά έν τή άποδόσει μόρια' οΐπερ πρόσθεν
προσεκύνουν καί τότε (όμως) προσεκύνησαν, καίπερ είδότες ότι έπί
■Ο-ανόιτω έίγοιτο (Ξ. \4ν. Α, ζ', 6). *

§. 9. Λντιθετικήν εννοιαν εκφέρει καί το ού μήν άΛΛά, όπερ κυ-
ρίθ)ς=ού μην τοΰτο γίγνεται ή γέγονεν, άλλα, κτλ' τοιούτον τι τό
ο ίππος πίπτει είς γόνατα, καί μικρού κάκείνον έξετραχήΛισεν' ού
μήν (έξετραχήλισεν), άΛΛ έπέμεινεν ύ Κϋρος μόΛις πως, καί ό ίπ-
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πος έξανέστη (Ξ. Κ. Π. α', δ', 8). Αλλά-καί άλλοις τίθεται τοϋτο.·

§. 10. 0 άλλά τίθεται καί προς μετάβασιν εννοίας' καί ό Αβρα-
δάτας είπεν' Ad.là τά μεν καθ ήμάς έμοι γε άοκεΐ καλώς έ'χειν,
κτλ.. (Ξ. Κ. Π. ζ', ά, 16)* ένθα παραλείπεται το προηγούμ,ενον, ούτε
αναιρούμενον ούτε δμολογούμενον. Καί δ άλλά δε καί τά άλλα μό-
ρια, τα μέχρι τοϋδε έξηγηθέντα, δέχονται καί άλλους συνδυασμ,ούς,
οίον μένάτάρ, μέν-αύθις, μέν-γε, μέντοι, μέν-είτα, δε-γέ, δέ-
γάρ, άλλά-γάρ, κτλ. Περί τούτων παραπέμ.πεται ό αναγνώστης έίς
τά λεξικά καί είς τους μοριολόγους. *

-O-O-O-OfVO-OO-C-O ©~ο-

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΠΕΜΠΤΟΝ.
Περι Αόγων Αιτιολογικών.

§. 1. Οί αιτιολογικοί Λόγοι έξηγουσι τήν σχέσιν του παράγοντος
καί παραγομένου, του αίτιου καί αιτιατού' άΛΛ όγε φέρτερός ε-
στίν, έπεί πΛεόνεσιν άνάσσει (Ιλ. Α, 281) —σοι όε τοϋτ ούκ έστ ,
έπεί τυφλός τά τ ώτα, τόν τ ε νουν, τά τ δμματ ει (Σοφ. Τ. 371).
—άρχομεν, ότι τε ναυτικόν πλείστον τε καί προθυμίαν άπροφάσι-
στον παρεσχόμεθα, καί διότι, κτλ. (Θ. Τ , 83)=καί δια τοϋτο ότι.

§. 2. Τά μόρια δι ών συνήθως εκφέρονται οί αιτιολογικοί ^όγοι
είναι τά ε-όμενα, έπεί, επειδή, ώς, ότι, διότι, προτασσόμ.ενα καί
επιτασσόμενα* πράσσει νυν κακώς, έπεί «9-ανών 'Αντίλοχος αντώ
φρούδος (Σ. Φ. 424).—λέγω δ , επειδή καί τυφλό ν μ δον ε ίδ ι σας
(Σ. Τ. 402).—άλλά μοι σαφώς καί ακριβώς λέγε, ώς ε^ώ ουκ απο-
δέχομαι σου, εάν νθλους τοιούτους λέγης (Πλ. Πολ. α', 336).
•—όσοι οϊονται τή άληθεία πολιτικοί είναι, ότι έπαινοννται νπό
των πο. ΙΛών (Πλ. ΠοΛιτ. Δ', 426). — ιδεί ν επεθύμει, ότι ήκουεν

αυτόν καλόν καί άγαθόν είναι (Ξ. Κ. Π. Α, γ', 1).-θηλέων βοών

ούτι γεύονται, διότι περ ούδέ Αιγύπτιοι (Hp )=διà τόν αυτόν τοϋ-
το ν λόγον, δι 8ν, κτλ.—εν μεν ούν τώ πολεμάδιότι ούκ ήσαν δί-
και, ού δυνατοί ήμεν παρ' αύτών â ώφειλον πράξασθαι (Λυσ. περί
Αημοσίων Αδικημάτων, §. 3)" ώσαύτως καί διά τοϋ άτε επί μετο-
χής συνήθως" άτε άήθους τοις Λακεδαιμονίοις γεγενημένης της
συμφοράς, πολύ πένθος ήν (η.).
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§. 3. Πάντα τά προηγούμενα μόρια εκλαμβάνονται και χρονικώς.
Κ,αί το ότε ώσαύτως εκλαμβάνεται χρονιχώς τε και αίτιοΛογιχώς'
ότε γε (ΐηδ* ύμάς δύναμαι πείθειν (Πλ. Φαίδ. 84). ί'ΐσαύτως καί τό
οπότε, ώς οπότε ενταύθα έσμεν τοΰ Λόγου, ζόδε άποχρινώμεθα (πλ.
]Ϋ. I, 895), δ—εο παρ' όμηρος ούχ εύρηται αίτιολογικώς, έν ώ ευρί-
σκεται ούτοΥς ένίοτε τό δζι καί συχνάκις τό επεί.

§. 4. Καί διά τοϋ γάρ έκφέοεται αιτιολογία, άλλ' έπιτασσομέ-
νου συνήθως* ούχ έμοί χαΛεπανεΐς, γιγνώσχεις γάρ τους αίτιους
(ίΐλ. Φ>αίδ. 11G). Ενίοτε δέ καί παρεντιθεμένου" ύ άέ, χρίνουσι γάρ
βοή χαί ού ψήφω, ούχ εφη διαγιγνώσχειν (θ. α', 87). Πολλάκις
δε, παρασιωπωμ.ένου τοϋ αίτιολογουμένου κώλου, τίθεται μόνον τό
διά τοϋ γάρ αίτιολογοϋν, καί κατ' αυτόν τόν τρόπον τό γάρ έκπλη-
ροΤ δύο έργα, βεβαιώσεως καί αιτιολογίας* Λυσιστ ράτη' άχθομαι,
ότιή παρά μέν ζοΐς άνδράσι νενομίσμεθα είναι πανούργοι. ΚαΛο-
νίχη χαί γάρ έσμεν νή JÉία (Αρφ. Λ. 10—)=δικαίως* καί γαρ

έσμέν.-Φ>ιΛοχτήτης' ήδη, τέχνον, στέΛΛεσθε ; ΑεοπτόΛεμος' χαι-

ρός γάρ χαΛεϊ (Σοφ. Φ. 466). Εκ τούτου πολλάκις δ γάρ εκλαμβά-
νεται έξηγητικώς" έμέ γάρ τις ού προσεΐπε ;—οίσθα γάρ Ôv αύδώ-
μαι (Σ. Φ. 852)=δηλαδή.

§. 5 Η αιτιολογία έκφέρεται προσέτι καί κατ' άλλους τρόπους*
διά τών πλαγίων πτώσεων' ενεχα .τούτου [£■). — cFîcî τους έπανορ-
θόυντας άεί τι τών μή χαΛώς έχόντων αί έπιδόσεις γίγνονται ταΐς
πόΛεσιν (Ϊσ.).-έχω γάρ ά χω διά σέ (Σ. Κ. 1129)' Si' απαρεμφά-
του ένάρθρου καί έμπροθέτου* διά τό μή είναι (Θ.), κτλ. Ωσαύτως
διά μετοχής' άσεβήσας έχοΛάσθη. Αλλά έν τούτοις δεν διακρίνον-
• ται καθαρώς δύο λόγοι συνδεδεμένοι, διότι τά κώλα συγχωνεύονται
είς εν. ϊδε πλείονα περί τούτου έν Σ. Π. Β'.

§. 6. Καί έν τούτοις μ.εν δεικνύεται προφανώς τό καθ' αυτό αί-
τιον, τό γενετικόν, ούτο^ς ειπείν, δι' ού εξηγείται ότι τό έ'ν χρεώστε!
τήν έαυτοϋ ύπαρξιν είς τό έτερον* ούχ όρα τυψΛός γάρ ό άνήρ,
υπάρχει όμως καί έτερον τι αίτιον, διασαφητιχόν ή άποόειχτιχόν.
Ούτω, π. χ. έν τώ μαίνεται ό άνήρ, έπεί τοιαΰτα Λέγει, αίτιον τής
μανίας δεν είναι τό τοιαΰτα Λέγειν, άλλα τεκμήριον καί άπόδειξις^
Ούτως έτεθνήχει ό Φ>ίΛιππος' έΰασίΛευε γάρ ΛΛέξανόρος, κτλ. Εν-
ταϋθα ίσο)ς άνακτέον καί τό τοϋ Κωμικού (Αρφ. Ν. 207) κωμικώ-
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τατον' είπόντος δηλ. τοϋ μαθητοϋ αϊδε μεν Αθήναι, αποκρίνεται ο
Στρεψιάδης ον πείθομαι επεί όιχαστάς ούχ όρώ καθήμενους.

ΟΟ Ο-Ο Γ» Ο Ο-Ο οοο-ο-

ΚΕΦΛΑΑΙΟΝ ΕΚΤΟΝ.
Περί Λόγων Τελικών.

§. 1. Το αίτιον, γενικώτερον λαμ.βανόμενον, περιλαμβάνει και το
τέλος, δθεν καί ο: τελικοί λόγοι έν γένει μέν περιλαμβάνονται εις
αυτούς, μερικώτερον δέ λαμβανομένου τοϋ αίτιου, οί τελικοί λόγοι
διαστέλλονται μέν τών αιτιολογικών, συγγενεύουσιν δμως -αύτοΤς,
τοϋτο μόνον διαφέροντες, ότι έπί μέν τών αιτιολογικών προηγείται
τοϋ παραγομένου τό παράγον, έπί δέ τών τελικών γίνεται ή πραξις
ϊνα προέλθη τό τέλος. Είς τό στέφανοι ό δ))μος Αημοσθένη, άρε-
τής ενεκα καί εύνοιας (λ.) προηγείται τοϋ στεφάνου ή άρετή καί ή
εύνοια' είς τό δένδρα πειρώνται θεραΖιεύειν τοϋ καρπού ένεκεν
(Ξ. 'Απομν. Β, δ', 7), προηγείται ή θεραπεία τών δένδρων, ίνα
'προκύ^η ό καρπός.

§. 2. Εν φ λοιπόν οί κυρίως αιτιολογικοί έκφέοουσι τήν σχέσιν
τοϋ Jtapâ^orroc καί παραγομένου, οί τελικοί λόγοι έξηγοϋσι τήν
σχέσιν τοϋ μέσου πρός έπιτυχίαν τον τέλους, ώς μανθάνω ϊνα σοφός
γένομαι ή πρός άποφυγήν κακού' παραφνλάττονσι δ αλλήλους,
οίτως μ?'? jrore r*ç έπαναστή (Πλ. iV. δ', 715), όπερ καί αυτό' τέ-
λος εστίν.

§. 3. Οί τελικοί λόγοι έκφέρονται συνήθως δι' υποτακτικής ή
εύκτικής καί τών τελικών μορίου ν, καί άποτ ελεατικών καλουμένων
υπό τινοιν αρχαίων γραμματικών, ira, όπως, ώς' δι' υποτακτικής
μέν, όταν έν τή κυρία προτάσει υπάρχη ένεστώς ή μ.έλλων οριστικής,
προστακτική, υποτακτική έν έρωτήσει, ή ευκτική, όπερ συμβαίνει
έπί πραγμ.άτων είς τό μ.έλλον αναφερομένων" IV' έμπολά (οέλτιον,

έπιθνμεΐ μαχών (Αρφ.· 447).-ήζομεν πάλιν .... όπως

φέρωμεν (ς. Ηλ. 53). — ou κατάστησον, IV' όρμώμεθ' ές ναϋν
(Σ. Φ. 880).—ί^τω ri ch/ra tVa d^ÎQ? .TT.&V (Σ. Γ. 364);

—προσμύλοι μόνον, IV' έκδιδαχθή ("Σ. 7\ 111). Δι' εύκτικής δέ,
οταν προηγήται χρόνος παρωχημένος, όπερ αναφέρεται είς τό παρελ-
θόν" ά-φικόμην όπως ... εν πράζαιμί τι (Σ. Τ1. 1005).—κατεϊχ Α-
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χαιοΰ ç, cl>c πατήρ . . . εκθΰσειε τήν αντοϋ κόρη ν (Σ. *Ηλ. 571).
Ωσαύτως προς εξ odor στ είχονσα, Παλλάδος όπως ίκοίμην ευγιιά-
τω>~ προςήγορος (Σ. 'Αντ. 1185) = ότε εστέιχον.— τοΰ θανόντος
ίμέρω, όπως ϊδοιμ' άθαπτον (Σ. Φ. 350)=ίμ.είρω\==έπεί Τμειρον.

* §. 4. Πεοί τούτοίν έλαλήσαμεν καί έν τοΐς 'έμπροσθεν (σ. 88—
.89), ένθα έσημειώσαμεν καί τ.ινας εξαιρέσεις* προσσημειο:>τέον δ' εν-
ταύθα* ά. ότι ενίοτε τίθεται ευκτική, ένεστώτος προηγουμένου, ού
μόνον δταν δ ένεστώς ούτος ήναι ιστορικός (ώς έν 10. ^ycrôr
έχπεμπει, κλ.), άλλα και όταν δ ένεστώς άναφέρηται είς παλαιότε-
ρον σκοπόν τοϋ ενεργούντος και αποτυχόντα, οίον τό πεοίφημον (λρφ.
Βατρ. 24)' τοϋτον cî' ο^ώ, ϊνα μή ταλαιπωροΐτο, μηδ' άχθος cpépoi
διότι ότε δ Διόνυσος έθεσεν έποχον τόν Ξανθίαν, ούτος ην δ σκοπός
αυτοϋ' προσέτι δε καί είς ένδειξιν αμφιβολίας περί τής του σκοπου-
μένου επιτυχίας' ΐσως δε που η άπο σκάπτει, τι ?} άποτέιχίζει, ώς
άπορος εϊη ή όδός (Ξ. 'Αν. Β', β , 2)=Τνα, εί δυνατόν, άπορος ή
οδός ή, όπερ δμο^ς, πιθανώς, ούκ εσται. Τοϋτο δε ισχύει παρά Θουκυ-
δίδη, ος, παρωχημένου χρόνου ηγουμένου, θέτει υποτακτικήν ή εύ-
κτικήν ή καί άμφοτέρας, κατά τήν πιθανότητα, ΐσοχ, τής επιτυχίας.
Αλλ' επειδή έν γένει τοϋτο επιδέχεται αύθαιρεσίαν, δια τοϋτο καί
τά αντίγραφα πολλάκις διαφέρουσι καί οί φιλόλογοι διαφωνοϋσιν είς
τήν παραδοχήν τής μιας ή άλλης γραφής. *

* §. 5. Σημειωτέον' β', ότι οί Αττικοί πολλάκις ρ.ετά τό όπως επί
υποτακτικής προσθέτόυσι τόν civ' νΰν δίδασχ, όπως αν εκμάθω'
σπανιώτερον δέ μετά τοϋ ϊνα. Εί τώ οντι υπάρχει διαφορά είς τόν
μετά ή άνευ άν λόγον είναι αμφισβητήσιμο ν* γ', ότι τό όπως μή
πολλάκις δεν εκφέρει τέλος, άλλα είναι συμβουλή -καί προτροπή=
(ρνλαξαι όπως μή' δ', τοιαύτη δέ ελλειψις γίνεται καί έπι τέλους'
Ζευς ε'σθ', ι ν' είδης (Σ. Φ. 989)=Ζεύς έστι, καί λέγω σοι τοϋτο "ίνα
?δής" έ. ότι ενίοτε, καίπεο ευκτικής ηγουμένης, ένθα έπρεπε, κατά τά
προεξηγηθέντα (§. 3), νά τεθή υποτακτική, άπανταται ευκτική' γενοί-
μαν . . . , τάς ιεράς όπως προσείποιμι Αθάνν.ς (Σ. Αϊ. 1217).*

6. Εκφέρεται δέ τό τέλος καί δια τών τελικών απαρεμφάτου

λεγομένων (σ. 97 §. 6-7)' τοΐς Αίγινήταις οί Λακεδαιμόνιοι εδο-

σαν Θυρέαν οίκεΐν (Θουκ. Β , 27). — παρέχειν έσθίειν (Αρφ. Είρ.
23)' καί τά μ.ετά τοϋ ώστε χο>ρία, προτασσομένης αιτίας ικανής ΐνα
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παραγάγη τό δια του απαρεμφάτου έξηγούμενον, ομοιάζουσα του—
τοις, αλλά δεν είναι πάντη πάντως τά αυτά' διότι εντούτοις δηλοϋ-
ται μάλλον συνέπεια τών προηγουμένων ή τέλος σκοπούμενο ν* i^v^c
εγχλημ Ατρείδαις, ώστε θυμοϋσθαι (Σ. 323).-οίμαι μεν άρ-
χει ν σοι γε χαι τά σά .. . άλγήματα, ώστε μή τά τών πέλας στένειν
(Σοφ. Φ. 340)=vous avez assez de maux à déplorer, sans
prendre encore part à ceux de vos amis (ϊδε άν. σ. 97 καί κα-
τωτέρω περί Λόγων Συμπερασματικών). ί^σαύτως καί δια μέλ-
λοντος μετοχή:, τής τελικής λεγομένης, επί τών κινήσεοίς σημαντι-
κών ρημάτων' ήλθον εγώ πανσουσα τό σον μένος (ΐλ.^ Α, 207).-

προσευ.ξόμενος ήχω (Αρφ. /ZJ. 84). — τοΰ τ' άναθήσων έρχομαι
πρός τόν 3-εόν (Αρφ. Πλ. 844), ώς έν τοις περί Απαρεμ.φάτου καί
Μετοχής διελάβομεν. Ενίοτε δέ καί κατ' ενεστώτα, ώς γινομένου
καί ουχί ώς γενησομένου θεωρουμένου τοϋ πράγματος" δ ιενοονντο
πρέσβεις πεμπέιν κωλύοντας (Θουκ. Τ , 88).

§. 7. Καί διά τών πλαγίων πτώσεων επίσης εκφέρονται οί τε-
λικοί λόγοι τής Κορινθίων 'ένεκα ήσυχίας (Θουκ. Ε, 53).—επί τω
ήμετέρω άγαθώ (Ε.). — ίέναι έπι πΰρ, έ(ρ ύδωρ, έπΙ ξύλα, κατά
&έαν τοϋ χωρίου (Θ. Ε, 7), τοΰ έπαινεΐσθαι 'ένεκα, κτλ, ώς έν τώ
περί Προθέσεων διελάβομεν. Αλλα καί ένταϋθα δεν αναφαίνονται
δύο λόγοι συνδεδεμένοι. - .

MflO DtHOOOOO

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΒΔΟΜΟΝ.
r Περί Λόγων Υποθετικών.

ξ. 1. Οί υποθετικοί λόγοι, έςηγοϋντες και ούτοι τήν σχέσιν τοϋ
παράγοντος καί παραγομένου, συγγενεύουσι τοις αίτιολογικοις. Αλλ
οί μεν αιτιολογικοί έζηγοϋσι τοϋτο πραγματικώς, κατά τοϋτον τόν
τύπον" διά τό δείνα προήλθεν ή προέρχεται, έκωλύθιγ η κωλύεται
τό δείνα' οί δε ύποθετιχοί υτοθετικώς κατά τοϋτον τόν τύπον' τοϋ
δεινός τεθέντος, προκύπτει η ού προκύπτει τό δείνα, roî> δεινός
μή τεθέντος, προκύπτει i) ού προκύπτει τό δείνα. Σύγκεινται δέ
έκ δύο μέρων, έξ ών τό μεν περιέχει τήν παραλαμβανομένην υπόθε-
σιν, τό δε τήν έκ ταύτης συνέπειαν" τό πρώτον καλείται ήγούμενον
καί π-ρότa&ic9 τό δεύτερον καλείται έπόμενον και άπόδοσις' ει μέν
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sicrt βωμοί, είσί κα\ 3-εοί.— ήν θάνατος έλθη, ουδείς βούλεται
π9-νήσκειν (Εύο. ^ Α λκ. 574). Δυνατόν δέ εις τον λόγον νά προταχθή
καί ή άπόδοσις' ούκ άρα έτι μαχεϊται, εί εν ταύταις ού μαχεϊται
ζαίς ήμέραις (Ε. *Αν. Α, ζ', 18).

2. Οι υποθετικοί λόγοι εκφέρονται δια τών υποθετικών μο-
ρίων, εί, εάν, αν, i\v, κατά τους ακολούθους μάλιστα τρόπους.

' t Λ \ W /

Α. Τίθεται όριστική μεν εν τνΓ προτάσει, μ.ετά τοΰ μ.ορίου fi,
κατά ενεστώτα, μ.έλλοντα Υ) παοωχημένον χρόνον, όταν η ύπόθεσις
παρίσταται ώς δυνατή, καθάπερ έπί τών έν'τη φύσει καί παρ' άν-
Ορώποις όντων καί γινομένων, ούτε αμφιβολίας περί μή υπάρξεως,
ούτε νύξεως περί ύπάρξείος τοΰ ύπ' αυτής έξηγουμένου ύποδεικνυο-
μ.ένης, έν δε τη άποδόσει* 1. ώσαύτως οριστική, άνευ τοΰ άν, όταν
η συνέπεια θεωρηται ώς αναγκαία καί απαραίτητος' 2. ευκτική
μ.ετά τοΰ άν, όταν παρίσταται ώς ένδοιαστή καί οίον έκ περιστά-
σεων εξαρτώμενη* 3. ευκτική άνευ τοΰ άν, έπί ευχής ή κατάρας* 4.
προστακτική, έπί προσταγής, παραινέσεως ή τοιούτου τινός, καί
πάντοτε κατά τόν άπαιτούμ.ενον χρόνον* ούτω π. χ.

1. είτι μεμπτός είμι, κάρτα μαίνομαι (Σ. Τρ. 445).—εί ταϋτα
Λέξεις, ίχθαρείς εξ έμοΰ (Σ. 'Αντ. 93). Πσαύτοις it αύτη ή πόλις
Αΐ](ρθήσεται, έ'χεται καί ή πάσα Σικελία (Θουκ. 91), ένθα προς
μείζονα βεβαιότητα τρέπεται είς ένεστός τό μέλλον τής συνεπείας*
-εί ταύτα έδρα, 3-ανεΐν χρήν αύτόν (Σ. Η Λ. 577). — τού ς τριη-
ράρχους ήνάγκαξεν έπισκευάί'ειν τάς νήας, εί τις έπεπονήκει (Θουκ.

ζ', 38).-εί εθρόντησε καί ήστραψεν.— εί ci έργάσει μή ταϋτα,

Λύπην πάσιν Α ργείοις βάλεις (Σ. Φ. 66).

2. εί τάδ' έχει κατά νοϋν κείνω, ταϋτ αν άπαρκοΐ (Σ. Κ. 1768).
—εί γάρ κτ ενοϋμεν, σύ τοι πρώην &άνοις άν (Σ. *Ηλ. 582).—
πάν τοίνυν, εί καί τοϋτο έτλη, κλύοι τις άν (Σ. Τ ρ. 71).

3. σφων δ εύοδοίη Ζ^ύς, τάδ εί τελείτε μοι (Σ Κ. ,1435) —
όλοίμαν, φρόνησιν εί τάνδ* έχω (Σ. Τ. 663).

4. ει τι χρήζεις, φράζε (Σ. Φ. 49).—εί γάρ θέλεις, δίδαξον (σ.
^Η λ. 385).-ει τις οί δ\ έμοί κατειπάτω (Αρφ. Είρ. 20).

§. 3. β'. Τίθεται υποτακτική μετά τών μορίων εάν, civ, ήν, έν
τ^ προτάσει, μ.ετά νύξεως ένδεχομένης ή καί προσδοκωμένης έπα-
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ληθεύσχως, έν δέ τή ά.τοδόσει τίθεται συνήθως οριστική χατ' ενε-
στώτα ή μέλλοντα, οταν ή συνέπεια θεωοήται ώς θετική, ευκτική
μετά του οταν θεωρήται ώς ενδεχομένη, και προστακτική, οταν
παρίσταται ώς προσταγή ή ώς παραίνεσις" ècor άλ?]θεύσης, ύπισ-
χνούμαί σοι ôèxa τάλαντα (Ξ. Vir. α', ζ', 18).-—iàr ημείς δυνώ-
μεθα σώζεσθαι, έν πολλή ν μ εις ειρήνη εσεσθε (Ξ. Κ. Π. Τ', ά, 18).
—αν αύτω διδως άργύριον,·καί σε ποιήσει σοφό ν (Πλ. Πρωτ.
310).—ήν φράσω, διόλλυμαι (Σ. T. 1159). —τ- ήν τις άνθιστήται,

πειρασόμεθα χειροϋσθαι (Ξ. "Αν. Ζ, γ', 11).-άπας λόγος? ci ν

άπή τά πράγματα, μάταιο ν τι φαίνεται χαί κενόν (Δ. Ο λ. Β , έ).
—ταμ εάν θέλης επη κλύών δέχεσθαι, άλκήν civ λάΰοις κάνα-
κούφισιν κακών (Σ. Τ. 218). — ήν γάρ εύρεθή λέγων σοι ταϋτ,
εγωγ αν έκπεφευγοίην πάθος (Σ. Τ. 839). — αν βούλησθε, χει-
ροτονήσατε (Δημ. Φ Γ , ι δ').

§. 4. γ'. Τίθεται εύκτική μετά του ει, ,^νευ τοϋ αν, έν τή προ-
τάσει τών υποθετικών λόγων, όταν ή υπόθεσις, μ.όνον έκ τοϋ λογι-
σμοϋ τοϋ λέγοντος λαμβανομένη, ήναι απλώς ιδεατή καί προβλη-
ματώδης, άνευ νύξεως έπαληθεύσεως ή μ.ή έπαληθεύσεως, έν δέ τη
άποδόσει τίθεται ευκτική μ.ετά τοϋ civ, όταν ή συνέπεια παρίσταται
ώς ένδεχομένη, οριστική δέ άνευ τοϋ αν, όταν παρίσταται ώς α-
ναμφίβολος' ει τις τους κρατουντας τοϋ πλήθους έπ' άρετήν προ-
τρέψειεν, άμφοτέρους αν ώφελήσειεν (ίσ. ;rpôç Νικοκλ. β ). —
πάλιν άναβλέψειας, ώσπερ καί προ τοϋ, φεύγοις αν τούς πονη-
ρούς (Αρ. ΠΙ 95),*—το λέγειν εύ δ εινόν έστιν, εί ρρέροι τινά,
βλάβην (Ευρ. Αρχελ. Αποσπ.)—τί δει καλής γυναικός, ειμή τάς
(ρρένας χρηστά ς έ'χοι (Εύρ. Αντιόπ. Αποσπ.) ;

§. 5. Δ. Τίθεται οριστική κατά παρατατικόν, αόριστον καί ύ-
περσυντελικον μετά τοϋ εί έν τή προτάσει, όταν ή ύπόθεσις παρί-
σταται προφανώς μ.ή έπαληθεύουσα, έν δέ τή άποδόσει οριστική άνευ
τοϋ αν, οταν ή συνέπεια παρίσταται ώς άφευκτος, οριστική δέ μετά
τοϋ αν, οταν θεωρήται ώς ενδεχομένη καί δεκτική έπαληθεύσεως"
ή πόλις εκινδυνευσε πάσα διαφθαρήναι, εί άνεμος επεγένετο {θ.
Γ', 74).—εί έξ άρχής ταύτα έγίγνωσκε, πολέμιος μεν ήν, ού μέν-
τοι πονηρός γ αν δικαίως ένομίζετο (3. 'Ελλ. β', γ', 27).—εί δε
τοϋτ έποίει 'έκαστος, ενικών αν (δ. 'Ολ. γ', ς-'). — εί μέν είχε-



. ΚΕΦ. ζ\ IÎEPI ΛΟΓΩΝ ΤΕΑΙΚΩΝ.υ*η>$ιάα*ϊ. 191

την ήδη φρένας, πόΛ.ΐ άν παρήνουν (Σ. Τ. 151). — ειμή πατήρ
ι\σθ , είπον άν σ ουκ ευ φρονεί ν (Σ 'Αντ 755).

§. 6. Οι χρόνοι τών υποθετικών λόγων λαμβάνονται ήτοι εκ τοΰ
αύτοΰ ή έκ διαφόρου χρονικού τμήματος, κατά τήν σχέσιν της ύπο-
θέσεοίς πρός τήν συνέπειαν" ήτοι δηλ. συμπεραίνεται' 1. έξ ένεστώ-
τος περι ένεστώτος* ή* 2. έκ μέλλοντος περι μέλλοντος, ή' 3. έκ
παρωχημένου περί παρωχημένου. Εν πασι τούτοις εξηγείται ότι, ε!
μεν υπάρχει, υπάρξει, υπήρξε τό έν τή υποθέσει, υπάρχει,, υπάρξει,
υπήρξε καί τό έν τη συνεπεία. Προκύπτει λοιπόν ο εξής τύπος" se
ταντα .Λέγει, ψεύδεται εί ταϋτα Λέξει, ψεύσεται' si ταϋτα ε'Λεξεν,
έψενσατο. Οταν δε υπάοχτ) ευκτική μετά τοΰ άν έν τή άποδόσει,
τότε ή έννοια είναι ότι, ει μεν τοϋτόέστι, δυνατόν προκύιίται ε-
κείνο' όταν ευκτική άνευ τοΰ άν, ή έννοια γίνεται, εί μεν τοϋτό
εστι, είθε γένοιτο έκεΐνο' επί δε προστακτικής, εκφέρεται προστα-
γή, παραίνεσις ή τοιοΰτόν τι" κατά τόν τύπον, εί μεν τοϋτο εστι,
γενέσθω έκεΐνο.

§. 7. Ωσαύτως και επί άποφατικής εννοίας. Οταν δηλ. ή άπό-
ψασις υπάοχη έν τή άποδόσει, γίνεται ο εξής τύπος" εί μή ύπάρχει,
υπάρξει, κτλ, τοϋτο, προκύπτει έκεΐνο, κτλ" εί μή Λέγω τάΛηθές,

άξιώ 3-ανεΐν (Σ. T. S94).-ή χάρις, . .. ειμή κακός πέφυκα,

προσρριΛής μενεΐ (Σ. Φ. 558).-σιγάν άν άρμόζοι σε τον πΛείω

Λόγ ον, εί μή τι Λέξεις παιδί τω σαυτής (Σ Τ ρ. 731)" ούτω καί ειμή
καιρόν τυγχάνω, μεθάρμοσον (Σ. 3Η Λ. 31). Οταν δε ή άπόφασις
ύπάρχη έν τη άποδόσει, τότε γεννάται ο έξής τύπος" εί υπάρχει,
νπάρξει, κτλ, τοϋτο, ού προκύπτει, ού προκύψει, κτλ, έκεΐνο' εί
επεστι νέμεσις, ον Λέγω (Σ. 'ΗΛ. 1467) —εί μείζον τι Λέξεις,
ουκ άν άντείπ οιμι (Σ. Η Λ. 376)=ουκ άν δυνάίμην άντειπεΤν, ούκ
άντερώ" ούτω δέ καί επί εύχής ή κατάρας' μή νϋν όναίμην, . . ·. .
εί σέ τι δέδρακα gjv έπαιτια με δράν (Σ Τ. 644)=καλον να μήν
ιδω, εάν, κτλ. Οταν δέ, τελευτα"ΐον, ή άπόφασις ύπάρχτ) καί έν τή
προτάσει καί έν τή άποδόσει, τότε γεννάται ό έξής τύπος' εί μή
υπάρχει, ύπάρί.ει, κτλ, τοϋτο, ού προκύπτει, ού προκύψει έκεΐνο.

-εί τά τόξα μή Ληφθήσεται, ούκ εστι πέρσαι σοι τό Ααρδάνου

πέδον (Σ. Φ. 68).-εί γάρ μή τοϋτο πεισθήσεσθε ταΐς ψυχαΐς,

ουκ έΟεΛήσετε ύπερ τών πραγμάτων σπουδάζειν (Δημ. Χ-ερρον. ιά).
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* §. 8. Καί τοσαϋτα μέν περί τής περιστάσεως Α, .έξ ής ευκό-
λως εννοούνται καί τα περί τών περιστάσεων Β', γ', Δ. Επί τής
περιστάσεως δηλ. Β ό τύπος έστίν, ώς επί τής πρώτης, καθόσον εις
τό μέλλον αναφέρεται, έάν ύπάρχη, ύπαρξη τοϋτο, υπάρχει ή
Υπάρξει εκείνο, ή τό εναντίον, επί άποφατικής εννοίας, μετά τής
διαφοράς ότι διά τής υποτακτικής εκφέρεται τι είς τήν εφεξής πεΐ-
ραν άνατιθέμενον, εί μέλλει νά πραγματοποιηθη ή ούχί, κατά την
φύσιν τής υποτακτικής, έν ώ τοιούτον τι δεν υπάρχει έν τοις δι ο-
ριστικής έκφερομένοις. Εί δε τό εί γενήσεται διάφορον τοϋ say γέ-
νηται, ή διαφορά έστι τοσοϋτον μικρά καί λεπτή, ώστε καταντα.
σχεδόν ανεπαίσθητος.

* §. 9. Επί τής περιστάσεως Γ' 6 τύπος έστίν, επί υποθέσει ότι
ι\θελεν υπάρξει τοϋτο, ήθελε προκύψει βεβαίως η πιθανώς εκείνο.
Επί τής περιστάσεως Δ δ τύπος έστίν, εί έγίνετο τοϋτο, προϋκυ-
πτε βεβαίως ή πιθανώς έκεϊνο. Η διαφορά έστιν ότι διά μεν τής
ευκτικής ούτε πιθανόν ούτε προσδοκώμενον περιέχεται, δεν άπο-
κλείεται όμως τό δυνατόν, ώς έν τη δια τών παρωχημένων τής ορι-
στικής υποτιθεμένων' έν τω εί άναβλέψειας, π. χ. δεν εξηγείται
τό αδύνατον τής άναβλέψεως, έν δέ τω εί φρένας είχέτην περιέχε-
ται ή έννοια ούκ έχετε φρένας' τουναντίον δέ έν τώ διά τής άπο-
φάσεως' έν τω εί μή πατήρ ήσθα, π. χ., περιέχεται ή έννοια εί πα-
τήρ, καί τοϋτο κωλύει με ειπείν ότι ούκ εύ φρονείς. *

* §. 10. ύ,ς δέ έκ τής διαφόρου σχέσεο^ς τής υποθέσεως προς
την συνέπειαν, ώς προς τό βέβαιον, άβέβαιον ή αδύνατον, προκύ-
πτει ή διαφορά τών εγκλίσεων, ούτως έκ τής σχέσεως τών αυτών
ώς προς τόν χρόνον, καθ' δν λαμβάνεται ή ύπόθεσις καί ή συνέπεια,
προκύπτει ή διαφορά τών χρόνων. Συμπεραίνεται δηλ. ουχί μόνον
έκ τοϋ αυτοϋ περί τοϋ αύτοϋ χρονικοϋ τμήματος, ώς άνωτέρω, άλλά
καί έκ τοΰ ενός περί τοϋ ετέρου' I. έκ τοϋ ένεστώτος περί τοϋ μέλ-
λοντος ή περί τοϋ παρωχημένου' ή χάρις, .... εί μή κακός πέφυ-
χα, προσφιλής μεν ει (Σ. Φ. 558).—πεσούμεθα, εί χρή (Σ. 1ÉJ.
399).— εί μάλα καρτεράς εσσί, θεός που σοι τόγ' εδωκεν (Ιλ. Α,
177)' 2. έκ τοϋ μέλλοντος περί τοϋ ένεστώτος ή περί τοϋ παρωχη-
μένου' εί â â συμφέρει χωρίς κολακείας έθελήσετε άκούειν, έτοι-
μος λέγειν (Δημ. Φιλ. Γ\ β'). — εί μεν ούν έ'τι λέξει τον αύτοy
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αριθμόν, ούκ έγώ "κτανον (Σ. Τ. 843)" 3. έκ τοΰ παρωχημένου
-περί τοΰ ένεστώτος ή μέλλοντος" εί πέπαύται, κάρτ αν εύτυχεΐν
δοκώ (σ. Αί. 263).—τάς :τόΛεις αύτονόμους άςρήσομεν, εί και αυ-
τονόμου ς έχοντες έσπεισάμεθα (Θουκ. α', 144). *

* §. 11. Κατά, τα άνωτέρω εξηγούνται καί άλλα πολλά τών
υποθετικών λόγων οΐτινες, διά τήν άπο έγκλίσεως εις εγκλισιν, δυ-
νάμ,ει τής τών έννοιών συγγενείας, καί διά τήν από χρόνου είς χρό-
νον μ,ετάβασιν, δυνάμει της μ.εταξύ υποθέσεως καί συνεπείας συνα-
φείας, καί δι' άλλας προσέτι περιστάσεις, καταντώσιν έκ τών δυσ-
κολωτέρων της ελληνικής συντάξεως. Κατά τό παράδειγμα (§. 2. ά)
τους τριηράρχους ήνάγκαζε, κτλ, εξηγείται καί τό ει μέν έπίοιεν
οί Α θηναίοι, ύπεχώρουν (οί Συρακούσιοι), εί â άναχωροΐεν, έπε-
κειντο (Θουκ. ζ', 79. ϊδε και 11, 69) , 'ένθα διά μέν τής ευκτικής
εκφέρεται τό κατ' έπανάληψιν, τό οσάκις, διά δέ τών παοςοχημ,έ-
νων τής οριστικής τό ιστορικόν καί θετικόν" τό (Αρφ, *Ιπχ. 776.
αλλ. 725) χρήματα ττΛεϊστ άπέδειζα, ού φροντίδων τών ιδιωτών
ούδενός, εί σοι (τώ δήμο.)) χαριοίμην, έχει τήν μέν άπόδοσιν κατά
μ.ετοχην, ού φροντίδων, είς τό προηγούμενον ρήμα άπ έδει ς α άνα-
φερομένην, τήν δέ πρότασιν άναφέρει είς τό μέλλον έπί τοΰ παρελ-
θόντος. Εστι δέ τό όλον=£6 έμεΛΛόν σοι χαριείσθαι, ούκ èçppôv
τιζον περί άλλου. *

* 12. Ούτοίς έν τω (Η. Κ. Π. Η, 10) f/δει γάρ ότι εί τι
μάχης δεήσοι, έκ τούτων αύτω και παραστάτας και έπιστάτας
ληπτέο ν εΐη, αναφέρεται μέν ώσαύτ6)ς ή πρότασις είς τό μέλλον
έπί τοΰ παρελθόντος, ή άπόδοσις δέ τίθεται κατ' εύκτικήν άνευ τοΰ
άν, ώς είς τόν πλάγιον ήτοι διηγηματικόν λόγον αναγόμενη. Εν τώ
χαίροις άν, εί σοι χαρτά τυγχόινει τάδε (Σ. Η Λ. 1475), ίσα δύ-
ναται ή εύκτικη τή προστακτική, ώς καί τό άπαρέμφατον έν τώ
(Σ. Τ. 462) καν λάβης μ έψευσμένον, (ρόισκειν έμ· ήδη μαντική
μηδέν τρρονείν. Τοιοΰτόν τι καί τό (Πλ. Φαίδ. 78) αύθυπότακτον

' επανέλθωμεν, εί σοι ήδομένω έστιν, έλλείψει πρώτου προσώπου έν
τη προστακτική.

* §. 13. Εύκολώτερά είσι τά χωρία έν οις ή πρότασις εκφέρεται
διά μετοχής, ώς μαθών γάρ ούκ αν άρνοίμην το δράν (Σ. Φ. 118)
=έάν μ,άθο).—-ούκ civ δύναιο μή καμών εύδαιμονείν (Εύρ. Αποσπ.)
(ΣΥΝΤ. ΠΕΡΙΟΛΟΣ Α.) 13
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=έάν μή κάμης" ή εν οίς παραλείπεται, παραλαμβανομένη εκ τών
ηγουμένων, ώς όϋΤ£ έσθίουσι πλείω ή δύνανται φέρει ν, διαρρα-
γεΐεν γάρ civ, άμφιέννυνται πλείω ή δύνανται χρέρειν, «.το-
πνιγεΐεν γάρ civ (Ξ. Κ. Π. Il', β', 21), ένθα προ μεν τοϋ διαρρα-
γεΐεν έξυπονοείται το £ύ ήσθιον, προ δέ τοϋ άποπνιγεΐεν τό ft
φιένννντο. Ούτω δέ καί έπι τών βουλοίμην άν, έροίμην άν, ν,αί
τών ομοίων, ένθα υπονοείται τό £ί ή άλλο „τι τοιοϋτον. Ούτω

δέ καί ό'ταν πολλαί προτάσεις άναφέρωνται είς μίαν απόδοσιν, ή
μία ποότασις είς πολλάς αποδόσεις, ή πολλαί προτάσεις είς πολλάς
αποδόσεις, η μία άπόδοσις κήται μεταξύ δύο προτάσεων, ώνπερ καί
ή έννοια ουχί δύσκολος καί τά παραδείγματα προχειρότατα. *

* §. 14. όμοίως δέ καί όταν ή άπόδοσις παραλείπηται, εί'τε έκ
τών ήγουμένίόν παραλαμβανομένη, ώς εί κερτόμησίς έστι τέιληθή

λέγειν (Σ. Φ. 1236), ένθα υπονοείται έν τη άποδόσει τό λέγω.-

εϊ μοι τι τόξων τώνδ à π η μ ελημ έ ν ο ν παρερρύηκεν (Σ. Φ. 653),
ένθα έκ τών ηγουμένων παραληπτέον τό βούλομαι λαβείν,-τ, έκ τής
εννοίας άναπληοουμένη, ώς έν τω τί γάρ, έάν πορθώσι τήν

έμήν (Σ. Φ. 1405) ;=τί εσται, ή τί ποιήσεις; καί όταν παραλεί-
πηται όλόκληρος πρότασις, ό είς σύνδεσιν χρησιμεύων κρίκος τών
εννοιών, ώς εί τήν είρήν?]Υ γέγεις, σύ καί τήν ζυμμαχίαν εγραψας
(Αίσχ. Παραπρ. λθ)' ένθα τό πλήρες εί τήν ειρήνη ν Φέγεις, γί-
γνωσκε ή ένθυμοϋ ότι, κτλ. *

* §. 15. Ωσαύτως δέ καί όταν πάντη πάντως παρασιωπάται-ή
άπόδοσις, σπεύδοντος τοϋ συγγραφέως είς τό έπόμενον κυριώτερον
κώλον, δια τοϋ εί δ έ μή άρχόμενον, ώς έν τα"ϊς άποσιωπήσεσιν, οίον
αν £ιέν ô Κύρος βυύληται, εί δέ μή, ύμεΐς γε τήν ταχίστη ν πάοε-
οτε (Ξ. κ. Π. δ', έ, 11. ίδε καί ζ, έ, 54. Η, ζ', 24), έ'νθα ανα-
πληρωτέον τό καλώς, εύ έχει, ή τι τοιοϋτον. Ακριβώς δέ διασταλ-
τέα ή μ.έχοι τοϋδε έξηγηθεΐσα καθαρά υποθετική τών άλλο>ν τοϋ
μορίου εί σημασιών, ο'ία, π. χ. ή διστακτική ή έρευνητική, ώς £6
πέπαυται τής έδωδής σκέψομαι (Αρφ. -ê"^. 29), ή ή καθ αυτό θε-
τική υπό ερμηνείαν ήτοι έκφρασιν ύποθετικήν, ώς θαυμαστόν ούδέν
πεποιήκαμεν, εί άρχήν διδομένη ν έδεξάμεθα (Θουκ. α', 76. ϊδε
καί Γ , 65), ένθα ή άπόδοσις καί διά τοϋ ότι ήδύνατο να έξηγηθη,
καί μ.άλιστ-α καταλληλότερον καί σ^φέστερον' ούτω καί ουδέν θαυ-
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^ιαστον, ει,τι πεπ Λεονέκτηκεν (Φίλιππος) ήμ ών (Δημ. Φ. 'Επιστ.
§. έ), όπερ, βέβαιον ον /.ατά το πραγμα, καλύπτει και κρύπτει,
τρόπον τινά, εου,ηνεία οίον άμ.©ίβολο<:. "

» 7 . ι 1 I 1

OOOÛDO tM) Ο Ο ΟΟ-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ν ΟΓΔΟΟΝ.
Περί Λόγων 'Αναφορικών.

§. 1. Οί διά τών αναφορικών αντωνυμιών καί,τών αναφορικών
μορίων γινόμενοι αναφορικοί Λόγοι έξηγοϋσιν αναφορών. Εστι δέ
άναφορά εκείνη τών κώλων τοϋ λόγου ή σχέσις, καθ ήν τό επόμε-
νον άναμιμνήσκει πάντοτε ήγούμενόν τι" πρόσο^πον άναμιμνήσκει
άλλο σχετικό ν πρόσωπον, πραγμα άναμιμνήσκει άλλο πραγμ.α, καί

s

περίστασις άλλ,ην περίστασιν.

§. 2. Σύγκεινται λοιπόν οί αναφορικοί Λόγοι έκ δύο μερών, έκ
τοϋ αναφερομένου όπερ εκφέρεται διά τών όεικτικών έιντωννμιών
καί τών δ ειχτ ιχών μορίων, καί έκ τοΰ αναφορικού, έξηγουμένου δια
τών αναφορικών αντωνυμιών καί τών αναφορικών μορίων, άνα-
μιμ.νησκόντων πάντοτε τά δεικτιχά, λεγόμενα ή νοούμενα, καί εις
ταΰτα αναφερομένου. Τό ος άναμιμνήσκει τό ούτος ή εκείνος ό ά-
νήρ, τό άναμιμνήσκει τό τοϋτο ή έχει ν ο το πράγμα, τό o'jtoy
-ανακαλεί τό τό ore τό τότε, τό οτως τό o#ro)c, κτλ.

§. 3. ύς πρός τήν σύνταξιν δυνατόν νά θεωρηθώσιν οί αναφορικοί
λόγοι" ά: ώς ίσοδ υναμούντες τή δειχτιχή αντωνυμία χαί τώ συμ-
πΛεκτικώ συνδέσμω καί' δς=Ααί ούτος ή ούτος δέ' β', ώς έζηγοϋν-
τες χαραχτηριστ ιχόγ τι κατηγόρημα (τοιοϋτος ή τοιούτος, κτλ) xcà
προσδιορισμον μέρους τής κυρίας προτάσεως" τους πρώτους καλοΰ-
μεν, συντομ.ίας χάριν, προσθετικούς, τούς δευτέρους προσδιοριστι-
κούς' διά τών πρώτων ένείρεται νέα έ'ννοια είς τήν προηγουμένην,
διά τών δευτέρων χαρακτηρίζεται καί προσδιορίζεται ή προηγουμένη.

§. 4. Οί προσθετικοί άναφορικοί Λόγοι δέχονται συνήθως τήν
σύνταξιν τών απολύτων λόγων, τιθέμενοι καθ' όριστικήν, άνευ τοΰ
«V τά πολλά, ή κατ' εύκτικήν μετά τοΰ civ, έπί δυνητικής έννοίας,
ώς ήθελε τεθή καί ό διά τοΰ καί ούτος ισοδύναμος λόγος' παρήν ο
Jl/ηδοσάδης, όςπερ έπρεσβευεν αύτω πάντοτε (Ξ. ^Αν. ζ', β', 23)=
/cai ούτος έπρεσβευεν,—ro .ταγός roi τείχους, όπερ νυν. έτι δήΛόν

13*
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êcττι περί τόν Πειραιά (Θουκ. Â. 93)=τοϋτο δε καί νυν ετι δήλον.
Ωσαύτως καί κατ' εύχτιχήν, εάν ποτ ε συ μ βή τι πταίσμα, â ποΛΛά
γενοιτ αν άνθρώποις, κτλ. (Δ. Χερρον. ΐ)=καί ταϋτα πολλά γέ-
νοιτ' άν.—πάν εξαιρεί Λόγός, ο χαι σίδηρος πολεμίων δράσειεν άν
(Ευρ. Φ. 520)' καί κατά προσταχτιχήν' κρατήρες είσιν, ών κράτ'
ε'ρεψον (Σ. Κ. 472). Περί υποτακτικής ί'δε κατοιτέοω §. 8.

§. 5. Καί οί προσδιοριστικοί αναφορικοί Λόγοι δέχονται τήν
σύνταξιν τών απολύτων λόγων, τιθέμενοι καθ' όριστικήν ή εύκτικνν
μετά τοϋ άν, όταν έξηγώσι θετική ν ή δυνητικήν εννοιαν' ιππέας

όσους γε δή καί οΐους έτύγχανεν έχων (Ξ.).-ούδεμίαν ήγοϋμαι

τοιαύτην είναι τέχνην, ήτις τοις κακώς πεφυκόσι πρός αρετή ν, σω-
φροσύνη ν αν χαί δικαιοσύνην έμποιήσειεν (Ισ. Σοφ. ιά).-ού ρά-

διόν εστίν εύρεΐν έργον, έφ ω ούκ άν τις αιτίαν εχοι {'Σ.Απ. Β', ή,
5)' επί δέ παρελθόντος' ή ξ ίου τήν αύτήν Πασίωνι ψευδομένω γίγνε-
σθαι ζημίαν, ής περ civ αύτός έτύγχανεν, κτλ. (Ϊσ. Τραπεζιτ. ιά).

§. 6. Εν πάσι τούτοις ό λόγος ούτε περί ιππέων, ούτε περί τέ-
χνης, ούτε περί έργου, ούτε περί ζημίας απλώς, άλλά περι τοσού-
των καί τοιούτων ιππέων, περί τοιαύτης τέχνης, περί τοιούτου έρ-
γου, περί τοιαύτης ζημίας. Ούτοί λοιπόν τό τοϋ Λυσίου (^Ερατ. Φό-
νου Απολογ.- λά)" καί ούτω σφόδρα ό νομοθέτης επί ταΐς γαμεταΐς
γυναιξί δίκαια ταϋτα ήγήσατο είναι, ώστε καί έπι ταϊς παλλα—
καις ταΐς έλάττονος άί,ίαις τήν αύτήν δίκην επέθηκεν, είς άναφο-
ρικόν λόγον άναλυόμενον, ήθελεν είναι* αίτινες έλάττονός (άξιας)
είσιν' τοϋτο δέ κατά τόν δεύτερον τρόπον έκλαμβανόμενον ήθελε
παρέχει διάκρισιν π αλλ α κ ώ ν=επί έκείναις μόνον ταϊς π αλλ α καις
αΐτινες κτλ" όπερ άτοπον* κατά τόν πρώτον δέ τρόπον, τόν μόνον
ορθόν=έπί τών παλλακών, αΐτινες, κτλ,==αυται δέ έν γένει έλάτ-
τονός είσιν άξιαι τών γαμετών.

§. 7. Οταν δέ οί τοιοϋτοι λόγοι έξηγώσιν νποθετικήν εννοιαν,
τότε τίθεντοίι καθ ύποτακτιχήν μεν μετά τοϋ άν, όιρκτικοΰ χρόνου
ηγουμένου, κατ εύκτικήν δε άνευ τοϋ άν, ιστορικού χρόνου ηγου-
μένου' οί άνθρωποι τούτοις μάΛιστα έθέλουσι πείθεσθαι, oi)ç άν ή-

γώνται βέλτιστους είναι (Ξ. Απομν. Γ', γ', 9).-οί Αθηναίοι ή-

ξίουν ους μή μόνοι νιχώεν ού δ αν μετά συμμάχων δύνασθαι (Λυσ.
3Επιταφ. §. 24). Ισοδυναμεί λοιπόν τό μεν oyç civ ήγώνζαι, τφ εάν.
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τινας ήγώνται, το δε οΰς μή νικωεν τω εί τινας μή νικωεν' οΰτ(ος
βς άν τυγχόινη=·ίά.Ί τις τυγχάνη, δς τνγχάνου=·ύ τις τυγχάνοι.

§. 8. Διά τών αναφορικών Λόγων τοΰ πρώτου είδους καθ' υπο-
τακτικών εγκλισιν εκφέρεται καί τελική έννοια' είς καλόν ήμΐν 'Α-
νντος όδε παρεκαθέζετο, ώ μεζαδώμεν τής σκέγεως (Πλ. Μέν. 89)
=ίνα μ.εταδώμ.εν" τοΰτο δέ=>ςαί μ.εταδώμεν τούτω (σ. 84, §. 6).
Συνηθέστερον δε τοΰτο εκφέρεται διά τοΰ μέλλοντος της οριστικής'
άποχωρίσαι τάξεις, αΐτινες βοηθήσονσι (Λυσ. Μαντιθ Απολογία

ΐς-).-τεκμήριόν τί μοι έπιδείξατον, ω εϊσομαι ότι άληθή Λέγετον

(Πλ. Εϋθυδ. 294)* εκφέρεται δε καί συνέπεια' τίς οντω μαίνεται,
όστις ον σοι βούλεται φίλος είναι (Ξ. *Αν. Β, έ, 12); ταΰτα δέ
καί είς τους προσδιοριστικούς δυνατόν άναγαγεΐν. Ωσαύτο^ς καί αί-
τιον* θαυμαστον ποιείς δς ούδέν δίδως (Ξ, Απομν. Β', ή, 13)=
ότι. Τοιαύτα καί τά (Ξ. Απομν. Α, β , 64) πώς ονν ένοχος είη τή
γραφή ; ός, κτλ=ούτος γάρ.—άτοπα Λέγεις, ώ Σ άκρατες, καί ού-
δαμώς πρός σον, ός γε κεΛεύεις έμέ νεώτερον όντα καθηγεΐσθαι
(Η .'Απ. Β', γ, 15).* - ,

9. Είς τούς αναφορικούς λόγους ανάγονται καί οί παραβο-
λικοί, οί έκφέροντες παραβολόις, αίτινες κοσμοΰσι την ποίησιν καί μά-
λιστα τήν όμ.ηρικην* διότι καί έν τούτοις παρατηρείται σχέ(5ις αμοι-
βαία, καί οχι μ.έρους πρός μ.έρος, άλλα κώλου πρός κώλον' ώς πα-
τήρ ον πατρός οδύρεται όστέα καίων . . . , ως ΑχιΛΛεύς ετάροιο
όδύρετο όστέα καίων (ίλ. Ψ, 222).—οί δ' έφέΰοντο κατά μέγαρον,
βόες ώς άγελαΐαι (Oô. Χ, 299·, κτλ. *

οοο οο-ο-ο-ο-αο c

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΕΝΝΑΤΟΝ.
Περί Λόγων Χρονικών.

§. 1. Οί χρονικοί λόγοι έξηγοΰσι τήν πρός άλληλα σχέσιν δύο
κώλο} ν κατά τι χρονικόν σημεΐον. Εστι δέ ή σχέσις αύτη, ώς έπί τών
αναφορικών, διττή* ήτοι δηλ. τό âv κώλον προσθέτει νέαν εννοιαν είς
τό προηγούμ.ενον, η προσδιορίζει τό κατά τον χρόνον τής υπάρξεως
αύτοΰ. Εν τω ταϋτα έγένετο χθες περί τήν μεσημδρίαν, οτε καί
ηστραψε, τό οτε καί ηστραύε ήθελε σημαίνει οτι καθ' ήν στιγμήν
έγένοντο τά περί ών ο λόγος, συνέβη προσέτι καί ή αστραπή' έν τώ



ISO ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΝ.'

ότε ούκ έτ ειμί, τηνιχαϋτ dp εϊμ àrr/p (ς. Κ. 393), τό δ ι α του
ότε κώλον προσδιορίζει το διά τοϋ ή νίκα, ορίζει δηλ. το χρονικόν
σηαεϊον έν ώ-τοϋτο υπάρχει ή γίνεται.

§. 2. Κατά ταϋτα λοιπόν δυνατόν ειπείν ότι οι χρονικοί λόγοι
δμοιάζουσιν ώ; προς τήν σύνταξιν τους προεξηγηθέντας άναφορι-
χούς, διαιρούμενοι καί ούτοι είς προσθετικούς καί προσδιοριστιχούς,
- οιτινες τελευταίοι υποδιαιρούνται είς τους θετική}' καί είς τους υπο-
θετική ν εννοιαν έζηγοϋντας. ός δε έπι τών αναφορικών λόγων ύπάρ-
χουσι δύο κώλα, το άναφοοικόν και τό άναφερόμ.ενον, ούτο) και έν-
ταϋθα, επί μέν τών προσθετικών τό προστιθέμενον καί τό είς ο προσ-
τίθεται, επί δέ τών προσδιοριστικών τό προσδιορίζον καί τό προσ-
διοριζόμενον ήτοι κύριον κώλον.

§. 3. Οί προσθετικρί χρονικοί Λόγοι διά τών χρονικών μορίο)ν
έκφερόμενοι δέχονται τήν σύνταξιν τών απολύτου/ λόγο^ν, καθ' ορι-
στική}' ή ενκτικήν τιθέμενοι, κατά τήν φύσιν τοΰ λόγου. Είναι δέ
σπάνιοι* ό.Ιίγον πρόσθεν, ότε έγώ εψην πΛουτεΐν, έγέΛασας (Ξ.
Οίκ· Β', 9).—ΦίΛιππος cj>vJàtaç τους ετησίας επιχειρεί, ήνίκ αν
ημείς μή (η ου) δνναίμεθα άφικέσθαι (Δημ.. Φ. Α, ιά).

§. 4. Οί προσδιοριστικοί χρονικοί Λόγοι δέχονται τήν οριστικήν,
όταν έξ-^γώσι μερικόν γενόμενον, είς ώρισμένον χρόνου σημ,εΤον άνα-
φερόμενον' νυν γάρ οίμώξαι πάρα, . . . . όθ ώδ έχων προς τήςδ

υβρίζει μητρός (σ.- 'ΙΙΛ. 788).-ότε πΛούσιος ήν, έψοβούμην (ε.).

—μέχρι μεν (οί A â η ναι οι ) άπο τοϋ ϊσου ήγοϋντο, προθΰμως είπό-
μεθα (θ. γ', 11).—Μεσσηνίους ού πρότερον επανσαντο (Λακεδαι-
μόνιοι) ποΛιορκοϋντες, πριν ίξεβαΛον έκ τής χώρας (ίσ. Παν. λέ).
Ούτο) καί . . . όποτε οί Λακεδαιμόνιοι ενέβαΛον (Ξ. *Ιππαρ ζ', ιδ ).
—έως άψίκοντο (Θουκ.).—εως ζυνετρίβη τής κερραΛής (Αρφ. Είρ.
71).—έςτε ηνάγκασαν (ξ.). — έως έστί καιρός, έιντιΛάβεσθε τών
πραγμάτων (Δημ.). Εν τοις χο^ρίοις τούτοις παρίστανται οίον σύγr
χοονα τά ύπο τών δύο κώλων έκφερόμενα, έν τώ ένεστώτι καί παρω-
χημένο», τοϋ χρονικοϋ μ.ορίου σημαίνοντος τό πότε καί έως ού.

§ 5. Οταν δέ ώσαύτως μέν άναφέρηται τό πράγμ.α είς ώοισμ.έ-
νον χρόνου σημεΐον, άλλά ή μία ενέργεια γίνηται μ.ετά τήν άλλην,
τότε τό προσδιοριστικόν χρονικόν κώλον εκφέρεται διά τών χρονι-
κών μορίων ε πει,, επειδή, ώς, or^ οπότε, ήνίκα' έπεί 'δάκρυσα χεί-
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Vor, ζ ci θ δπλ άπήτουν τον πατρός (Σ. Φ. 360).—ταύτη r, επειδή
θαλερός είχ ήβης χρόνος, μνηστήρες ή τ ου ν * Ελλάδος πρώτοι χθο-
νός (Εύρ Η λ. 20) —ώς τάχιστα 'έως ύ π. έφαινε ν, έθύοντο πάντες
παρόντες οί στρατηγοί (Ε... "Αν. δ', γ', 9).=εύθύς αφ' ού.—τοιού-
τος ήσθα τοις λόγοισι, χώτε μου τ ci τόί? έκλεπτες (Σ. Φ. 1271).—
οπότε γε καί τόν έν χεροΐν κατεΐχον Σ. Κ. 1220).—ήνίκ εβλεπον
(.Σ. Τ. 1470).—ήνίκ α εξω μέσου ημέρας έγένετ ο (Η. Κ. Π. δ', δ', 1).

§. 6. Οταν δέ ο λόγος άναφέρηται είς αόριστον χρόνου σημ.ε'ϊον
έπί του ένεστώτος, μέλλοντος, ή παρωχημένου, τότε τά προσδιορι-
στικά χρονικά κώλα, λαμβάνοντα τόν χαρακτήρα τών υποθετικών,
δέχονται καί τήν τούτων σύνταξιν, ώς έπί τών αναφορικών, καθ' 6-
πο τακτική ν ή εύκτικήν τιθέμενα" καθ' ύποτακτικήν μέν, ένεστώτος
Υ) μ.έλλοντος, κατ' εύκτικήν δέ ιστορικού γοόνου ηγουμένου, όπερ δη-
λ ο"ΐ ότι τά μ.έν πρώτα αναφέρονται εις τό ένεστώς ή μέλλον, τά δέ
δεύτερα εις τό παρελθόν* έπί αμφοτέρων δέ δηλουται ήτοι άπαξ γι-
νόμενον ή πολλάκις έπαναλαμβανόμ.ενον.

* §. 7. Καί ή μ.έν υποτακτική δέχεται συνήθους τόν δυνητικόν σύν-
δεσμ.ον civ, είτε χωριστόν, είτε μ.ετά τών χρονικών μορίο^ν είς μίαν
λέξιν συγχωνευόμ.ενον, ώς ε στ civ, άχρι αν, μέχρι άν, έ'ως άν,

άν, καί όταν=οτε άν, ο.ττοΓατ'^^όπότε άν, ^άκ=έπεί άν, έπήν=
έπεί ήν, ^£ί(?ά>'=έπειδή άν* ή δέ ευκτική τίθεται συνήθως άνευ του
άν. Ούτοο, π. χ. δει τους γενομένους μέχρι civ ίέώσι πονεΐν (Μέν.).

-<%r' cî ν λεύσσω (Σ. Η λ. 105)' καί έπειδάν άκούσητε, κρίνατε

(Δημ.).-orar άγασθώ τινι (Ξ. Κ. Π. Β', δ', 9).—οπόταν δνοφερά

νύζ ύπολειφθμ (ς. 'Ηλ. 91). Ωσαύτως πορεύεσθαι έκέλευσεν ήσύχως,
εως άγγελος ελθοι (Ξ. Κ. Π. Γ', γ', 53=εοος ού ελθη —καί διά
παντός τοΰ πολέμου, όποτε ξυμβαίη αύτοΐς, έχρώτο τώ νόμω (θ.

β', 34)=όσάκις.-ότε εξω τοϋ δεινού γένοιντο, πολλοί τον Κλέ-

αρχον άπέλειπον (Ξ. Αν. Β , ς-, 12). — όπότ εν πράσσοι πόλις,
έ'χαιρε, λνπρώς δ έ'φερεν, εί'τι δνστνχοί (Εύρ. Ικ. 89S). Ενίοτε
παραλείπεται μ.έν ό άν έπί τής υποτακτικής, ώς ε στ έγώ μόλω
(Σο®. Αϊ. 1183), τίθεται δέ έπί τής εύκτικής, ώς οπόταν ήχοι.—
οπόταν σπου δ cit. ο ι (Ξ. Κ. Π. Α, γ , 11).

* §. 8. .Οί χρονικοί λόγοι έξ ιδίας αυτών φύσεο)ς όμοιάζουσι τοις
άναφορικοίς, διότι ώς τά τοπικά έπιρρήματα, ούτω καί τά χρονικά
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ουδέν έτερον η αναφορικά είσιν. Ως τό 8ς ποος το εκείνος, το ώ<*
προς το όντως, το όπον προς το εκεί, ούτω καί το οτε προς τδ
τότε, κτλ. (σ. 195) διά τοΰτο _ δέχονται και τήν σύνταξιν αυτών.
Ù; πρός τό ώρισμένον χρονικόν σημεΐον, τό προτερόχοονον καί ν-,
στερόχοονον, δμοιάζουσι τοΈς αιτιολογικούς, μετά της διαφορας οτι
έπί μέν τών χρονικών τό έν συμβαίνει κατά σύμ.πτωσιν μ,ετά τό
άλλο, έπί δέ- τών αιτιολογικών τό έν προκύπτει διά τό άλλο, καί
τοϋ πρώτου αφαιρεθέντος συναφαιοεΐται καί τό δεύτερον. Επειδή δέ
πολλάκις συμπίπτει χρόνος καί αίτιον, διά τοϋτο πολλά μόρια έκ
τών προηγουμένων είσί χρονικά έν ταύτώ καί αιτιολογικά, έπεί,
έπειδή, οτε, οπότε, ώς. Εκ τούτου λοιπόν καί διά τών χρονικών
λόγο^ν εξηγείται αίτιον, ώς καί διά τών άναφορικών* οτε τοίννν
τονθ' ούτως έχει·, προσήκει προθνμως εθέΛειν άκονειν τών βου-
2ο μέν ων σνμδον.Ιενειν (Δημ. ΟΛννθ. Γ', ά). *

§. 9. Ϋπάρχουσι δέ καί χωρία έν οίς δυσκόλως αποφασίζεται
εί μόνον τυχαία χρονική περίστασις εξηγείται η συνάμα καί αίτιον.
Καί τοις υποθετικούς όμοιάζοΤισιν οί χρονικοί λόγοι ώς πρός τό μέλ-
λον' διότι επίσης άμφίβολ.ον τό έπϊειδάν έ'Λΰη, ώς καί τό εάν εΛθη,
μετά τής διαφορας οτι έν μέν τω πρώτω ή άμ.φιβολία πίπτει έπί
τοΰ χρόνου μάλιστα, έν δέ τω δευτέρου έπί αυτής τής έλεύσεως. *

§. 10. Τα χρονικά μόρια οτε, όποτε, μετά τοΰ αναφορικού ώς,
παραλαμβάνονται καί έπί τών παραβολών, προτιθέμενα ή έπιτιθέ-
μενα. Συχνότατον δέ τοΰτο έν ταΐς όμ.ηρικαίς παραβολαΐς (ϊδε ίλ.
Β, 147. 209. Γ, 33. Δ, 130. 402. Ν, 471. όδ. Δ, 335. Ε, 125,

κτλ). Αύται δέ αί όμηρικαί παραβολαί καί διά τόν συντακτικόν
τρόπον καί δια τήν ποιητικήν καλλονή ν έγιναν ιδιαιτέρων πραγμ.α-
τειών θέμα, πολλών καί διαφόροίν πονημάτων περί τούτων γρα-
φθέντων. *

σ-c-o-cy οο-ο-οο-αοο-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ν ΔΕΚΑΤΟΝ.
Περί Λόγων Συμπερασματικών ήτοι Λόγων Συνεπείας.

§. 1. Καλοΰμεν Λόγους σνμπερασματικονο ήτοι Λόγους σννε-
πείας εκείνους τους λόγους, ών τό δεύτερον κώλον περιέχει συνέ-
πειαν τοΰ πρώτου" Λακεδαιμόνιοι τοσούτον άποΛεΛειμμεν οι τής
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κοινής παιδείας καί φιλοσοφίας είσίν, ώστ' ovâè γράμμαΤα μαν-
θάνουσι (ΐσ. liar. πγ').—τά πολλά Πρωταγόρας ένδον διατρί-
6ει, ώστε θάρρει, καζαληψόμεθα αύζόν, ώς τό εικός, ε/δον (Πλ.

Πρωζ. 311).- . . . ώστ ούκ ε'χω ζάλαινα ποΐ γνώμης πέσω (Σ.

Τρ. 705).—αίδοΰς δ ένεπίμπλατο, ώστε καί έρυθραίνεσθαι (ξ.
κ. π α, δ , 4). όμ.οίαν σχέσιν έξηγοϋσι βεβαίο^ καί οί αιτιολο-
γικοί καί οί τελικοί λόγοι, αλλ' οί μεν εχουσι τήν συνέπεσαν σκο-
πουμ,ένην καί άναγκαίαν, οί δέ συμπερασματικοί δχ>.: σκοπουμ.ένην,
ουδέ πάντοτε άναγκαίαν.

§. 2. Οί σνμπερασ^ιατικοί λόγοι έκφέρουσι τό δεύτερον κώλον
δια τής οριστικής καί του ώστε, όταν ή συνέπεια παρίσταται ώς
τικόν γινόμενον, γενόμενον ή γενησόμενον' τ à έν τω βίω ούτως
ήμΐν δοκεΐ παντός άξια είναι, ώσΓ£ πάντες τό καταλιπεΐν αύτά
πάντων μάλιστα φεύγομεν (Ξ. 'Απομν. Β', β', 3). — ώστε έ'γωγε,
εξ ών άκούω, ουδέ να κρίνω ύπό πλειόνων πεφιλήσθαι οϋτε 'Ελ-
λήνων οϋτε βαρβάρων (Ξ. 'Αν. α', θ', 28) —ταχύ δέ τά έν τώ
παραδείσω θηρία ό Κϋρος άνηλώκει, ώστε ό Αστυάγης ού'/. είχεν
αύτω συλλέγειν θηρία (ξ κ. π. α', δ , 5).—ώστ έν δόμοισι τοίσι
σοΐς στήσω σ άγων (Σ. Κ. 1342).—άλΧ εστίν εύνουΐώστε πράς
πίστεις έρείς (Σ. 'Ηλ. 1204). *

§. 3. Εκφέρεται κατ' άπαρέμφατον μετά τοϋ ώστε τό δεύτερον
κώλον τών συμπερασματικών λόγων, όταν ή συνέπεια παρίσταται ώς
αποτέλεσμα σύμφωνον καί σύμμετ ρον τή έν τή κυρία προτάσει ί-
διότητι οταν δηλ. το έν τή κυρία προτάσει παρίσταται ώς ίκανον
ΐνα παραγάγη τοϋτο ή εκείνο τό αποτέλεσμα* τοιούτοι ήσαν, ώστε
ζούς ήμαρτηκότας άργύριον λαμβάνοντες άφιέναι (Αυσ. Αήμου Κα-
ταλ. Λπολ. §. 26), ήσαν δηλ. ικανοί ποιεΤν τοϋτο,,εί δέ καί έποί-

ουν ού δηλοϋται.-Κλέαρχος ή λ αν ν εν επί τούς Μένωνος, ώστε

εκείνους έκπεπλήχθαι (Ξ. 'Αν. Α', έ, 13).—κρανγήν πολλή ν έποι-
ουν, ώστε καί τούς πολεμίους άκούειν (Ξ. Αν. Β', β, 17).

§. 4. Τίθεται ευκτική μετά τοϋ άν, οταν ή συνέπεια έκφέρηται
δυνητικώς" επίστασθε, ώστε καν άλλους είκόζως αν διδάσκοιζε
(ξ.).—ώσζε βουλοίμην άν' χα pit εσθαι σοι, εί μον δνναζά δέοιο
(Πλ. Πρωζ. 335). ΰσαύτοος δέχονται τόν άν σύνδεσμο ν οί ίστορι-
κοί χρόνοι, οταν ή συνέπεια έκφέρηται κατά τόν αυτόν δυνητικον
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τρόπον' το χωρίον πανταχόθεν κάτοπτόν εστίν, ώστε τις αν άπε-
τόλμησεν έπιχειρήσαι τοιούτω πράγματι (Α. Σηκού Α πολ. §· 28);
Τίθεται δε προστακτική καί υποτακτική προστακτική ισοδυναμού-
σα, όταν η συνέπεια παρίσταται ώ ς προσταγή, ώς παραίνεσις, ώς
δέησις, κτλ" ώστε μή λίαν στ εν ε (Σ. 'Η Λ. 1172). — ώστε μηκέτι
άπόρει (ξ. Σνμπ δ', 16).—ώστε μοι συγγνώμην έ'χε (Πλ.). Ούτολ
δέ καί ώστε μή άποκάμης σαντόν σώσαι (Πλ. Κρίτ. 45), διότι επί
αορίστου τίθεται υποτακτική. '

§. 5. Μετ' άπαρεμφάτου τίθεται πολλάκις τό δεύτερον κώλον
τών τοιούτων λόγων έπι τής σημασίας τοΰ έπι συμφωνία Συνέβη-
σαν ώστε ξύμμαχοι είναι καί όμηρους δούναι (θ. Ε, 61).-έξη ν

αϋτοΐς τών λοιπών άρχειν Ελλήνων, ώστ αυτούς υπακούειν /3α-
σιλεΐ (Α. Φ. Β , β ). Το αύτο δέ εκφέρεται διά τοΰ εφ ω τ ε καί τής
οριστικής' ξυνέβησαν προς τούς Λακεδαιμονίους έφ> ώ τε έξίασιν
έκ Πελοποννήσου καί μηδέ ποτ ε έπιβήσονται αυτής (θ. α', 103).
Ωσαύτως τίθεται τό έιπαρέμφατον μετά τοΰ ώστε καί έπι τής συν-
ήθους, άνευ τοϋ ώστε, αύτοϋ χρήσεως' τούς Ελληνας ή πύλις ά-
πελύσατο δουλείας ώστε έλευθέρους είναι (Πλ. Μενειξ. 245).—
Ού γάρ έπειθε Ιστιαίος τούς Χίους ώστε έαυτω δούναι νέας (Hp.
ζ , 5) Επί ταύτης δέ τής περιστάσεως, εί μέν δέν ταυτίζονται τοΤς
τελικοΐς άπαρεμφάτοις, προσεγγίζουσιν όμως τοσοϋτον ώστε ολί-
γον διαφέρουσιν. Επί τώ αύτώ σκοπώ τίθεται καί τό ώς, αλλά
σπανι ώτερον.

ο-ο-νο ooo-o&c ο-ο

κεφαλαιον ενδεκ-ατον.
Περί Λόγων Ειδικών ήτοι Διηγηματικών..

§. 1. Λόγους ειδικούς ήτοι διηγηματικούς καλοϋμεν τούς δια.
τοϋ ότι καί ώς, διά τών ειδικών λεγομένων απαρεμφάτων ή διά
τών ειδικών μετοχών εκφέροντας τό δεύτερον κώλον όπερ, είδι-
κεϋον τό όιά τοϋ πρώτου γενιχ. ώτερον έζηγούμενον, έκθετει καί ερ-
μηνεύει τό όλον' εύ γάρ οιδα ότι νοσείτε πάντες (Σ. Τ. 60).—-
σφών δ έννεπω γε τοΐν παρεστώτοιν ότι νυν καιρός έ'ρδειν (Σ.
Ίίλ. 1368).—έξοιδα <Γ ώς μέλει γε (Σ. Φ. 1037), δηλ. θεοΐσι δίκης.
* τηύτόν φημι είναι το βέλτιον καί τό κρεΐττον (Πλ. Γοργ. 489). *



. ΚΕΦ, ΙΑ'. ΠΕΡΙ ΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ. 203

—•Λυπηρός ϊσθ' ών (Αρφ. 'Αχ. 455). Γίνεται δε τοΰτο μάλιστα
μ.ετά τών γνωστικών, Λεκτικών, άγγελτικών, διηγηματικών, δο-
ξαστικών καί τών τοιούτων ρημάτων.

§. 2. Επί τών ειδικών ήτοι διηγηματικών Λόγων πρόκεινται
εις έξέτασιν τά έξης τέσσαρα", ά. ή χρήσις τών έγκλίσεων' β'. ή
χρησις των χρονών γ . ?/ σχεσις των οια του οτι και ως προς τους
δι απαρεμφάτου καί μετοχής έκφερομένους, καί' δ', ή προς αλλή-
λους σχέσις τών δι' αύτών τούτων, ότι καί ώς, έκφερομένων λόγων.

ά. Ή χρησις τών Έγκ7άσεων.

§. 3. 11ς πρός τήν χρήσιν τών έγκλίσεων έν τοις έμπροσθεν ήδη
παρετηρήσαμεν ότι ώς γενικός κανών ορίζεται ό έξης" 'Ενεστώτος
η μέλλοντος έν τή κυρία προτάσει ηγουμένου, 'έπεται όριστική,
*Iστορικοϋ δε χρόνου ηγουμένου, έπεται ευκτική άνευ τοϋ άν'
οίσθ ότι χαίρομεν

(Πλ. Πολ. I. 605).—Λέξω δέ σοι ώς δίκη
γ' (Αγαμέμνονα) εκτεινας (Σ. Ηλ. 560 —Περικλής προηγόρευε
τοις Αθηναίοις ότι Αρχίδαμος μέν οί ξένος είη (θ. Β , 13). Αλ-
λ' έν ταύτώ παρετηρήσαμ.εν ότι πολλάκις,-παραμελουμένης τής τοι-
αύτης έξαρτήσεως, τίθεται καί οριστική, καίπερ ιστορικού χρόνου
ηγουμένου' ότι δ' άΛηθή ε'λεγεν, ώδε έδίδασκεν (Ξ. Vijt. α', γ',

2).-έλεγον οί επιτήδειοι μου ώς έλπίξουσιν, κτλ. (ϊσ.). ίδε σ.

93, 24 σ. 94, 28. Προσσημειωτέον δέ ένταΰθα ότι ή ρ.ετά
ευκτικής σύνταξις τοΰ ori, ούκ άπαν τω μένη παο' όμήρω, είναι με-
ταγενέστερον έπινόημα τών Αττικών, μ,όνοις αύτοΐς ιδιάζουσα, κατά
Α'πολλώνιον τόν Δύσκολον (Βεκκέοου

'ΕΛΛην. σ. 501).
β'., S ^ρησις τών Χρόνων.

§. 4. Ωσαύτως άνωτέρο) παρετηρήσαμεν ότι οί γραμματικοί χρό-
νοι ρυθμίζονται κατά τήν ύποτιθεμένην σχέσιν τοΰ έν, τή κυρία
προτάσει καί τοΰ έν τώ δευτέρω κώλω χρονικοΰ τμήματος' τό προη-
γόρευεν ότι είη έκφέρει αμφότερα τά κώλα, κατ' έξάρτησιν, είς τό
παρελθόν καί ώς σύγχρονα' τό Κϋρός έ'λεγεν ότι ή όδός εσοιτο
πρός Βασιλέα μέγαν, είς Βαβυλώνα (Ξ. "Αν. Α, δ, 11) εκφέρει
τό μέν της κυρίας προτάσεως είς τό παρελθόν, τό δέ τοΰ έξαρτο)-
μ.ένου κώλου είς τό έπί τοΰ παρελθόντος" μέλλον=εμελλεν ,έσεσθαι*
τό μετεμέλοντο οί Αθηναίοι ότι ού ξυνέβησαν (Θ. Ε, 14) εκθέτει
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αμφότερα είς τό παρελθόν, σύγχρονα καί ώς αύθυπόστατα. (ϊδε κα-
τωτέρω)' είς τό fé'oa ό βάσκανος ούτος ότι δεινά ποιώ (δ. Στεφ~
μβ'), τό μεν αναφέρει είς τό παρελθόν, τό δε παριστα ώς ένεστώς"
είς τό ελπίδα εϊχον ώς άνευ ρήσεις, κτλ. (Πλ. Λ άχ. 200)- τό μ,έν
αναφέρει είς.τό παρελθόν, τό δε μεταφέρει είς τό μ.έλλον.

γ'. Ή σχέσις τών δια του οτι καί ώς προς τους δι' απα-
ρεμφάτου καί μετοχής έκφερομένους λόγους.

§. 5. Δυσκολωτέρα είναι ή σχέσις τών διά τοΰ qztî καί ώς πρός
τους δι' απαρεμφάτου καί μετοχής έκφερομένους λόγους, ή όμοιότης
δηλ. καί ή διαφορά τών ούτως ή εκείνους έξηγουμένων λόγων" διότι,
καίπερ ή δια τοΰ μετ' αιτιατικής καί απαρεμφάτου πλοκή τοΰ λόγου
εκλαμβάνεται ισοδύναμος έν γένει τή διά τής όριστικής καί τοΰ ozrc
καί ώς, καί απαντώνται παραδείγματα ικανά πρός άπόδειξιν τούτου,
oîov κα/ r^c Οί rô3r οίκετέων εξαγγέλλει ώς οί παις γέγονε.—ότε
οί εξήγγειλε ό οίκέτης παΐδα γεγονέναι (Ηρ· 63. 65).—πολε-
μίους λέγεις ιππείς έΐτ,ακισμυρίους είναι.—λέγει ότι ήκρυσιν αύτω
άγγελοι (Ξ. Κ. Π. β', ά, 6. Ε, γ', 26), υπάρχει όμως καί διαφορά
είς τήν χρήσιν, εί καί ουχί πάντοτε ί'σως τηρουμ,ένη, ώς καί έν αύ-
τοις τοις δια τοΰ ότι καί ώς.

§. 6. Ποό πάντο^ν σημειωτέον περί τούτων έν γένει οτι διά μέν
τοΰ ότι έκφέρεται ή έννοια ώς πραγμ,ατικόν γενόμ.ενον, εσωτερικώς
άνεξάρτητον έκ τοΰ ρήματος τής κυρίας προτάσεως (ϊδε τόν έπόμ.ε-
νον παράγραφον), οίον άγγέλλουσιν ότι ή πόλις πολιορκείται (Ξ.)*
διά τοΰ ώς έκφέρεται ώς γενόμενον άμ.φίβολον καί υπό σκέψ.ιν καθυ-
ποβαλλόμενον* λέξουσιν ώς είσί τή πόλει δύο-νόμοι κείμενοι, κτλ.
(Αίσχ.)' διά τοΰ μετ αιτιατικής καί άπαρεμφάτου ώς γνώμη πάντη
πάντως έκ τοΰ ρήμ.ατος τής κυρίας προτάσεως έςαρτωμ,ένη" τόν Κϋ-
ρον εφασαν λέγειν (ΐ.)' διά δέ τής μ.ετοχής ώς κατηγορούμ.ενον ένυ-
πάρχον είς τό ύποκείμ.ενον" ζώντες ήγγελμένοι ήσαν (Ξ. 'Ελλ. ς-',
δ, 16).—δειχθήσεται πεποιη'χώς, κτλ.

§. ' 7. Τούτιον δέ τό μ.έν πρώτον, τό διά τοΰ ori, "σα δύναται τώ
ή πόλις όντως πολιορκείται, καί τοΰτο άγγέλλβυσι τό δεύτερον,
το δια τοΰ ώς, ισοδυναμεί τω ότι. είσί τή πόλει δύο νόμοι κείμενοι,
ώς αυτοί λέξου σι, φαίνεται μοι άβέβαιον καί λοιπόν έξετ αστέον.
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Είναι λ,οιπόν, κατά τά πολύκροτα και περιλάλητα ονόματα τής γερ-
μανικής φιλοσοφίας, τό μεν πρώτον εκ μέρους τοϋ αντικειμένου ήτοι
•πραγματικόν καί βέβαιον, τό δέ δεύτερον έκ μέρους τοϋ υποκειμένου
ητοι προσωπικόν, κλινβν πρός τό άβέβαιον καί οίον άρνήσιμον υπό
τοϋ άναφέροντος αυτό' έν τώ τρίτω τώ δια τοϋ άπαρεμφάτου, τό
πάν στηρίζεται επί τοϋ ρήμ,ατος τής κυρίας προτάσεως, επί τοϋ έφα-
σαν, ούτε ομ.ολογοϋντος οϋτε άναιροϋντος τοϋ συγγραφέως" έν τώ
τετάρτω, τώ διά τής μετοχής, δηλοϋται βέβαιον τι, ώς έν τω πρά)-
το>, καί μάλιστα οίον έγκείμενον τώ υποκειμένοι ώς κατηγόρημα" έν
τοις σύ ήγγέλθης γεγενημένος (Hp. 69).— ήγγέΛης ματ είς (Εύρ.

Ιφ. Τ. 932).-άγγέλλεται άφιγμένος (Θ. Η, 79), ή μετοχή έστιν

οίον κατηγορούμ.ενον (ίδε σ. 105. §. 7). Ταϋτα δέ, ώς καί τά άγ-
γελθεΐσα γενναίος ήτοι γενναία (Εύο. Εκ. 591), άγγέλλεται â ό-
λος κρύφιος (Εύρ. P. 9J), κτλ, πλησιάζουσι, κατά τήν σύνταξιν,
εις τά Λέγεται- ά (ριγμένος, εστίν άφιγμένος y εστί μανείς ήτοι μα-
νικός, κτλ' ούτω καί ΤΙείσανδ ρος ήγγέΛΛετο τετεΛεντικώς (Ξ. Ελ-
λην. Δ, γ, 7), δειχθήσεται πεποιηκώς=ύζιχθήσεται ποιητής τοϋ
πράγμ.ατος, ώς τό έσται ποιητής, κτλ.

* §. 8. Εκ τούτου προκύπτει ή διαφορά τής συντάξεως τ/τις, καί-
περ πολλάκις κρεμ.αμ.ένη έκ τοϋ σκοποϋ τοϋ λέγοντος ή γράφοντος,
θέλοντος να δώση τοϋτον ή εκείνον τόν χαρακτήρα είς τήν έξηγου-
μένην εννοιαν, δεν είναι όμ.ο)ς πάντνι αύθαίρετος, άλλως έπ' άλλίον
επικρατούσης τής χρήσεως. Ούτω λοιπόν τά γνωστικά, τά δείζεως,
δηλώσεως σημ.αντίκα, καί έν γένει τά ρήμ.ατα τά έχοντα τοιοϋτον
πραγματικής η ώς πραγματικής ύπάρξεο>ς χαρακτήρα, δέχονται
συνήθως τήν δια τοϋ ότι καί ώς σύνταξιν" τοϋτο γιγνώσκονσ ότι
αίσχρόν (Σοφ. 3ΗΛ. 98S).—-έπιστάσθωσαν ότι ούτε άποδεδράκα-
σ ιν, κτλ. (Ξ. 3Αν Λ, δ',\8).—εί μεν ηπιστάμεθα ότι σαφώς ή ξ ε ι
πλοία (Ξ. 'Av. É, ά, 22). — όπως έπίστωνται ως δει άπιέναι (Ξ.
Κ. Π. Β', γ', 10).-δείξωμεν τοις (3αρ6άροις ότι καί άνευ τοϋ εκεί-
νους 3-αυμάζειν δυνάμεθα τούς εχθρούς τιμωρεΐσθαι (Ξ. 'Ελλην.
Λ, ς-', 1). — δηΛοΐ πολλαχοϋ ότι ούτως έχει. — δήλωσον ότι Φω-
κής ματεύουσ άνδρες Αίγισθόν τίνες (Σ. 'Ηλ. 1106). *

* §. 9. Επειδή δέ, ώς ανωτέρω παρετηρήσαμεν (§. 7), τα δια τής
μετοχής ομ,οιάζουσιν, ώς πρός τό βέβαιον, το"ϊς καθ όριστικήν κ<4
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τοϋ ort έκφερομ»ένοις, δια τοΰτο καί αυτά τά ανωτέρω ευρίσκονται
καί μετοχή συντασσόμενα' όθεν ουχί μ,όνον γιγνώσκων ότι ήδ εστίν
ή σώζουσα (Σ. Αντ. 1SS), αλλά καί εν αύτοισιν κακοΐς τοΐσιν
μεγίστοις όνΐες ού γινώσκετε (Σ. ΗΛ. 1329).—-τούτο έπίστω ore
έγώ . . . (Ξ- Κ. Π. Γ', β, 16). — ώς ζώντα έπίστω χαί κρατούντα
{Σ. Τρ. 182). — ώς εϊσ αληθείς οίδα (Σ, Φ. 320). —â κρείττων
ήδει ών.—άπερ ήδει έαυτον ήττονα όντα (Ξ. Κ. Π. Α, δ', 4)* ούτω
καί έγνωκα φωτός ήπατημένη (Σ. Ac. S07)=o~i ήπατήθην υπό τοϋ
ανδρός, ϊδε καί 7 έν τέλει. *

* §. 10. Τουναντίον δε τα δοξαστικά, οίον οιεσθαι, ήγεΐσθαι, νο~
μίζειν, ύποΛαμβάνειν, καί πάντα έν γένει τά έχοντα χαρακτήρα
δοξασίας, υπάρξεως δηλ. έν τώ νώ, καί ουχί έν αύτοΐς τοις πράγμ,α-
σιν, ώς τα άνοίτέρω, συντάσσονται συνήθως μ.ετά άπαρεμ.φάτου,
σπανίως έκφερόμενα καθ όριστικήν μ.ετά τοϋ ότι καί ώς' οίμαι γ' εί-
δέναι (Πλ. Πρωτ. 312).—'ίσως ταύτα ορθώς ήγεΐσθ-ε Λέγεσθαι (Α.
Φ. À, ί). —:Αθηναίους πάντας νομίζεις άυνήσεσθαι ποιήσαι πεί-
θεσθαί σοι (ϊ. 'Απομν. Γ , ς , 15); Ωσαύτως καί τό δοκεΐν καί έλ-
πιζε ιν' έμοί â ουδείς δοκεΐ είναι, πένης ών, άνοσος, αλλ? άεί νοσεΐν
{Σ. 'Αποσπ. Κρεούσ.).—εί σύ ... μ' ήλπισας άξειν (Σ. Φ>. 1175). *

* §. 11. ύς δέ τά έν τώ προηγουμ.ένω παραγράφω σπάνίως έκφέ-
ρονται καθ'όριστικήν μετά τοϋ ότι ή ώς, καί ετι σπανιώτερον τά
τελευταία, δοκεΐν καί έλπίζειν,- ούτως, άπ' έναντίας, τά άνωτέρω
(§. 8. 9), μετά τής οριστικής* καί τοϋ ότι ή ώς ή διά μ,ετοχής έχοντα
τήν συνήθη σύνταξιν, σπανίως έκφέρονται δι' απαρεμφάτου. Ούτο>
δέ καί τά λεκτικά, Λέγειν καί ειπείν, ουχί είς άπλήν γνώμην, αλλ'
είς βεβαίωσιν .αναφερόμενα" άΛηθή άρα έγώ ελεγον λέγων ότι . . .
(Πλ. Γοργ. 468) —λέξω δέ σοι ώς ού δίκη γ' εκτεινας (Σ. '//.Λ
560) —ήμεϊς δέ εϊπομεν ότι . . . (Πλ. Πολ■ Ε, 466).—εϊποις αν
ώς θέλοντι τοϋτ έμοί τότε πόλις τό δώρον είχότως κατήνυσεν (Σ.
Κ. 431). Αλλως δέ τό <ράναι, όπερ, ώς δοξασίαν καί γνώμης άπό-
φανσιν σημαίνον, είς τά δοξαστικά άναγόμενον, τούτων καί τήν
•σύνταξιν δέχεται' φής ή καταρνεί μ?) δεδρακέναι τάδε; και φημί
δράσαι κούχ απαρνούμαι τό μή (Σ. 3Αντ. 442—443). *

* §. 12. Οτι πάντα τά άνωτέρω δέν απαντώνται πάντη άνεξαι-
ρέτως καί οίθν μετά μαθημ.ατικής άκριβείας, τοϋτο καί οίκοθεν έν-
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νοείται, ώ ς είς πάσαν γλώσσαν έν γένει, καί μάλιστα είς τήν έλλη-
νικην μ. αχό μ. ε νο ν, καί άνωτέοοί έσημειώδη διά του προστιθεμένου
συνήθως δέχονται τήν τοιαύτη? σύνταζιν, κοί παραδείγματα ούκ
ολίγα δεικνύουσι* Λέγεις δέσποινα? είναι τήν δε σήν (Σ. Τ ρ. 40* ) ;
—ταύτας δέ έγώ Λέγω είναι (Ξ,. Κ. Π. Α, ς-, 41, καί άλλαχοΰ).
Δεν ανάγεται όμως είς τήν αύτήν κατηγορίαν άλλη έξαίρεσις πολ-
λών ρημάτων έκ τών προηγουμένου, άτινα δέχονται μεν τήν μετ'
άπαρεμ.φάτου σύνταξιν, έπί άλλης όμως έννοιας' διότι έπί μ.έν τής
καθ οριστικήν καί τοϋ ότι ή διά μετοχής συντάξεως δηλοϋται οτι
γίνεται, γέγονεν η γενήσεταί τι, έπί δέ τής περί ής ό λόγος μετ' άπα-
ρεμ.φάτου ότι υπάρχει προσταγή ίνα γένη τι ή ικανότης καί εμπειρία
περί τό ποιεΐν τι" τά πρώτα είναι, κατά τάς προσηγορίας τών γραμ-
ματικών,είδικαί μετοχαί, τά δεύτερα τεΛικά, απαρέμφατα. *

* §. 13. Ούτω, π. χ. τά έγώ κατενόησα ότι οί πρόγονοι χείρον ες
ημών ουδέν έγένοντο (Ξ. Κ. Π Α, έ, 8), καί Λέγω Οιδίπουν οΛω-
Λότα (Σ. Κ. 1580) —οίδα ότι ένίκα έν ύμϊν τοιόιδε τις δόξα (Πλ.

Γοργ. 4S7).-οίδα υμάς κοινωνούς γεγονότας (Πλ. ένθ. άν.), καί

τά όμοια, δηλοϋσί τι γενόμενον, τά δέ Λέγω σ έγώ δόΛω ΦιΛοκτή-
την Λα6εΐν (Σ. Φ. 101)=κε7νεύω, "ίνα, κτλ, ώς καί είπε κάπέσκηφεν

είρξαι Αϊαντα (σ. Αι. 752).-Λύπην οίδεν εΰνους ίάσθαι φίΛος

(Μ.)=δύναται.-ϊνα είδήτε ότι καί άρχεσθαι έπίσταμαι (Ξ. Αν.

Α, γ', 15)==γνωρίζω, κατέχο) τήν τέχνην. Κατά τά πρώτα είναι
μ. ε τ' άλλων καί τά γνώσονται ότι κερδαΛέον έστι (Ξ ).—έ'γνω αύ-
τον έπιθ υ μουντά (Ξ. Κ. Π. Α, δ', 7)=ενόησεν οτι έπεθύμει" κατά
τά δεύτερα τά άνθρωπος ών γίγνωσκε τής οργής κρατεί ν (Μέν.).—-
ϊνα γνώ τρέφειν τήν γΛώσσαν ήσυχωτέραν. (Σ. Αντ· 1087)—"ίνα
μ.άθη, κτλ. *

ν ' ~ çv \ ~ ι·/ ν r * ' Λ '

ο. Σχεσις των ο ι α του οτι και ως εκφερομ,ενων λόγων.

§. 14. Οτι μέν έν γένει όμοιάζουσι πρός αλλήλους οί διά τοΰ ότι
καί ώς έκφερόμ.ενοι λόγοι τοϋτο δεικνύεται ουχί ρ.όνον έκ τών ανω-
τέρω καί πολλών άλλο^ν παραδειγμάτων, άλλά καί έκ τής όμοιας αύ-
τών άρχης" διότι άμ*ρότερά είσιν άναφορικά. Ως δηλ. τό ο είναι ουδέ-
τερον τοϋ αναφορικού ός, οΰτω τό ότι τοΰ ότι ς (0ό. Α, 47, καί πολ-
λαχοϋ)=6ςτις. Καί καθώς τό χαΛώς έκ τοϋ καΛός, ούτω τό ώς
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του δς. Δια τοΰτο οί δι' αυτών έκφερόμ,ενοι λόγοι όμοιάζουσι τοΐς
αναφορικούς, τιθέμενοι καθ οριστικών ή εύκτικήν, ώς ήθελαν τεθή καί
Ικτός συνδέσεως, απόλυτοι οντες (σ. 195). ύς δέ επί τών καθ αυτό
αναφορικών τά δς καί â αναφέρονται είς τά δεικτικά ούτος καί
τοϋτο κτλ. ούτω καί τά δια τοΰ ότι καί ώς' τω φθόνω τοϋτο μό-
ror άγαθόν .τρόσεστιν ότι μέγιστον κακόν Τοις έχουσιν εστίν (ίσ.).
—δρας τόδ' ώς εϊρηκας ώς άγαν νέος (2. 'Αντ. 735); Καί ένθα
δέ δεν προηγείται δεικτικόν τι, έξυπονοούμ,ενον διασαφεί τό πράγ-
μα, ότι δηλ. τό δια τών μορίων τούτων επόμενο ν κώλον προσδιο-
ρίζει τό άλλο' τό δε μέγιστον, ότι ταϋτα ούτως έχει (Πλ. Εύθυδ.
303)=τό δε μέγιστον τοΰτό έστιν ότι, κτλ.

* §. 15. Η πλατυτέρα τοΰ πράγμ.ατος τούτου άνάπτυξις καί ή
πρός τά ομηρικά (ίλ. Θ, 362. Λ. 439. Σ. 197. 0δ. Γ, 166) πα-
ράθεσις, διεξοδικωτέρα γινομένη, ήθελε μάχεται πρός τόν σκοπόν
τοΰ πονήματος. Διά τοΰτο παρατρέχοντες επί τοΰ παρόντος τοΰτο
σημειοΰμεν μόνον ότι αμφότερα .τά μ.όρια ταΰτα, ώς καί τά καθ
αυτό αναφορικά (σ. 195) μετέπεσαν καί είς τήν αίτιολογικήν ση-
μ.ασίαν' συμφωνία καλείται ότι ταϋτα πάντα . . άρμονία τινί
πολει άμα πάντα (Πλ. Κρατύλ. 405). — ειπών δ χρήζεις λήζον'
ώς εγώ νοσών ούδεν ζυνίημι ών σύ ποικίλλεις πάλαι (Σ. 'Γρ.
1120). Η καθ αυτό δέ κλίμαξ τής τοιαύτης μ.εταβάσεως εγινε διά
τών παθηματικών ρημάτων, χαίρειν, λυπεΐαθαι, όργίζεσθαι, με-
ταμέλεσάαι, κτλ* τό εγώ δ' άλγύνομαι τοϋτ αύθ\ ότι ζώ ζύν
κακοΐς πολλοίς τάλας (Σ. Φ. 1021)=το αίτιον δι'â άλγύνομ.αί
έστι τοΰτο, καί * πάλιν=τοΰτο αυτό έστιν έφ' φ άλγύνομαι. Αλλά
τα πλείστα τούτων ελαβον τήν μ,ετά δοτικής έμ.προθέτου ή άπρο-
θέτου καί τήν μετά μετοχής σύνταξιν. *

§. 16. Επειδή δε επί μεν τοΰ ότι έπεκράτησεν ή αναφορική μά-
λιστα έννοια, επί δε τοΰ πολυσημ.οτάτου ώς ή άνέκαθεν παραβολι-
κή ήτοι όμοιωμ.ατική, δια τοΰτο έν πολλοίς διαφέρουσι τά μόρια
ταΰτα τό μεν ότι δηλ. εξηγεί θετικόν τι καί έξωτερικώς υπάρχον,
τό δέ ώς φαινόμενον, ομοιάζον μεν τοις άληθέσιν, άλλα καί άπα-
τηλόν. Καθώς δηλ. τό ώς μέλλων άποπλείν—ούτως ώς ό μ.έλλω.ν
άποπλεΐν, τό ώς έτητόμως=ουτως ώς έστί τό έτητύμ/ως, ώς βέλ-
τιστα, ώς μάλιστα, κτλ, ούτω καί έν τοις είδικοΐς λόγοις' ούτω
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3 ει υμάς γιγνώσχειν ώς χαΛά διαπράττονται (Ε.).—Λέγεις ώς φι-
Λίαν χτησάμενος ουδέν ετι δεήσεται (Ξ. 'ΐέρ. ί)=τοιαύτη έστίν ή
?δέα σου οτι, κτλ. Συχνότατα είναι τα τοϋτο έρεΐ ώς.—'έκεΐνον

τόν Λόγον έρεΐ ώς, κτλ.-οί Λεγόμενοι μϋθοι ώς τόν ένθάδε άδι-

χήσαντα δει έχει διδόναι δίκην (Πλ. ΠοΛ. α', 330). Μετά τών
δοξαστικών και τών τοιούτων ρημάτων τιθέμενον εκφέρει τό πρα-
γμα ώς άβέβαιον καί ούκ αληθές' νομίζουσιν οί εκείνη άνθρωποι
ώς Ηφαιστος χαΛκεύει (Θ. γ', 88).—·οί σοφισταί πειρώνται πει-
θειν τούς νεωτέρους ώς·, ην αϋτοΐς πλησιάσωσιν, à πραχτέον έστίν
εϊσονται (ΐσ. Σοφιστ. γ'). *

* §. 17. Και πανταχοϋ σχεδόν τό ώς έν τοις τοιούτοις τίθεται έπι
λόγου ώς μή αληθούς έκφερομένου, προφανεστάτης ούσης πολλάκις
τής τοϋ ότι προς αύτο διαφορας* Λέγει δ' ώς ημείς ήλθομεν επί
τήν οίχίαν τήν τούτου δστραχον έχοντες, χαί ώς ήπείΛουν αύτώ
έγώ άποκτενεΐν, χαί ώς τοϋτο έστιν ή πρόνοια' έγώ δ' ήγοϋμν.ι,
ώ βουΛή, ράδιον είναι γνώναι ότι ψεύδεται ... τω γάρ civ δό~
ζειε πιστόν ώς έγώ προνοηθεί ς ήΛθον έπι τήν Σίμωνος οίχίαν
μεθ ήμέραν ; . . . άΛΛως τε χαί είδώς ότι . . . καί εί μέν ήν παρά
τούτω τω μειράχιον, είχεν civ τινα Λόγον τό ψεϋδος αύτώ, ώς
άρ έγώ διά τήν έπιθυμίαν ήναγκαζόμην . . . (Λυσ. πρός Σίμωνα

§. 28, §. 31).-Λέγε κάνταϋθα τάΛηθή, or ι ούχ οίσθα (ξ. κ. π.

Β', δ', 31). *

* §. 18. Τίθεται δε τό ώς μάλιστα μετά λόγους αποβατικούς' ού
μεν δ ή ουδέ τοϋτ αν τις εϊποι ώς τούς κακούργους καί άδικους
Κϋρος εϊα χαταγέΛάν (Ξ. 'Αν. α', θ', 13)' ή όταν άπόφάσκηται δ
δι' αύτοϋ έκφερόμενος λόγος" ού τοϋτο Λέγω ώς ού δει ίέναι έπι
τούς ποΛεμίους (Ξ.)" ότι δε και πολλαχοϋ ίσοδυναμοϋσι τό ότι και
ώς και οίκοθεν εννοείται, καί πολλά τών προηγουμένων καί άλλων
-παραδειγμάτων δεικνύουσιν. ϊδε περί τούτου Σ. Π. Β'. *

§. 19. Ενίοτε άρχίζων δ λόγος δια τοϋ ότι ή ώς μετατρέπεται
είς τήν δι' άπαρεμφάτου πλοκήν" οί Λακεδαιμόνιοι είπον ότι σφίσι
μέν δοχοΐεν άδιχεΐν οί Αθηναίοι, βούΛεσθαι δέ χαί τούς πάντας
ξυμ μάχου ς παρακαΛέσαντες ψήφον έπαγαγεΐν (Θ. Α , 87). Αλλοτε
δέ πάλιν, τουναντίον, τρέπεται δ λόγος έκ τής άπαρ εμφατικής πλο-
κής εις τήν καθ' όριστιχήν μετά τοϋ ότι ή ώς* τόν δ αύ Τισσα-
(ΣΥΝΤ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α.) 14
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φερνην τάς te ναύς ού κομίζει ν (διεβόων), xai τροφήν ότι ού ξύ-
νεχώς ονδ' εντελή διδονς κακοί το ναντιχόν (Θ. Η, /S).

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΔΩΔΕΚΑΤΟΝ.
Περί Λόγων Ερωτηματικών.

§. ]. Μεταξύ τών καταφατικών καί άποφατικών λόγων κείνται
οί δι' ερωτήσεως γινόμενοι ερωτηματικοί Λόγοι, υποβαλλόμενοι υπα
τήν κρίσιν τοΰ έρωτωμένου, "ίνα άποφασίσ-/! δια τής άποκρίσεως το

χαταφατικόν η άποφατικόν αυτών' έγρήγορας; ναί.-ενδεις ; ουχί.

• §. 2. Η έρώτησις ήτοι, γνοίστοΰ οντος τοΰ προσώπου γι πράγμα-
τος, άποβλέπει ιδιότητα ή συμβεβηκός αυτών, ή, γινωσκομένης τής
ιδιότητος, αποβλέπει τό πρόσο^πον ή πράγμα, ή αποβλέπει αμφό-
τερα ταΰτα, αγνοούμενα. Κατά τόν πρώτον τρόπον λέγεται εϋδεις
Ατρέως υιέ; — ποιόν σε έπος φύγε ν έρκος οδόντων (ίλ. Β, 23. Δ,
350);—τί δ' έστίν, ώ παΐ; ποΐ ποτ έξέδης Λόγω ;—απορείς όέ-

του συ (2. Φ. S97 — 9) ;— πού σύ μάντις εί σαφής (Σ. Τ. 390);-

ποΰ έστιν ούτος (Σ.);—πότε εσει οίκοι (Ξ.);—πώς εχεις (Πλ); Εν
πάσι τούτοις τό έοωτωμενον πρόσωπον παρίσταται γνωστόν, και
μόνον περί τίνος ποιότητος ή περιστατικού είς αυτό αναφερομένου
γίνεται τό ερώτημα. Ούτως έν τώ (Σ Φ. 421)' τί ό' ; δς παλαιός,
χάγαθος, φίλος τ εμοϊ, Νέστωρ ô Πύλιος, εστίν ; έρωτα ο Φιλο-
κτήτης εί ζή ό Νέστωρ. Α ρ.©', βάλλουσα δέ ή Αντιγόνη είγε ή προσ-
εγγίζουσα γυνή ήτον ή Ισμήνη έρωτα (Σ. Κ. 316)' àp εστίν ;
άρ ούκ έστιν ; αύτη δηλ. ή Ισμήνη.

§. 3. Κατά τον δεύτερον τρόπον λέγεται τις ούτος ; — ώμοι τις
ώνήρ ,(Σ. Φ. 976);-:—τίνος ποτ' έστίν ή ξένη βροτών ; τις ή τ έχου-
σα ; τις ô φιτύσας πατήρ (Σ. Τρ. 310); Εν πάσι τούτοις παρί-
σταται άγνωστον τό περί ού έρωταται πρόσωπον. Κατά τόν τρίτον
τρόπον λέγεται τις πόθεν είς ανδρών ;—νυν δε τις ώδ' ήγειρε (0δ.
Α, 170. Β, 28); — τις άρα νέατος (Σ. Αϊ. 1185);=τίς εσται δ
ύστατος ήτοι τελευταίος .αριθμός τών πολυπλάγκτων ένιαυτών; τό
δέ πολυπλάγκτων ή κατά τό όμηρικόν περιτελλομένων ένιαυτών,
% πολλώ μάλλον==πολυπλανών.—ώ παΐ, οίσθά τ ίνας άχαρ ιστούς
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JTαλονμένους (S. Απ Β7, β , 1) ; Εν τούτοις έρο)ταται και περί προ-
σώπου ή πράγματος καί περί ποιότητος ή περιστατικού αύτοϋ.

§. 4. Η έρώτησις ήτοι διακρίνεται μόνον διά τής άναγνώσεως.
καί διά τοϋ ερωτηματικού σημείου έπί γραφής, ή διά τίνος έρωτη-
μ.ατικνίς, επιθετικής η έπιρρηματικης, λέξεο)ς, ή διά τίνων μορίων.
Κατά τόν πρώτον τρόπον είναι' "Ελληνες όντες βαρΰάροις δουλεύ-
σομεν (Εύρ. Τηλέφ. Αποσπ. ) ; Κατά τόν δεύτερον τρόπον είναι"

τί τοϋτο;-π-ώς ήμΐν έχεις ; καί πολλότατα τών έν τω προηγου-

μενω παραγράφου παραδειγμάτων.

§. 5. Μόρια έρο^τημ.ατικά, προαγγελτικά καί οίον είσάγοντα τήν
έοώτησιν είναι μάλιστα τά οϋ, οϋχουν, cifa, μή, /ιών, ή. Καί διά
μ.έν τοϋ ον καί ο ν χουν περιμένεται καταφατική, διά δέ τών άρα,
μή, μών, άποφατικη άπόκρισις (σ. 124, §. 3. σ. 127, §. G)' ανα-
ποφάσιστος μ.ένει ή δι ά τοϋ ή. Παραλειπτικώς δέ τίθεται τό τί δήτ
άν ; έτερον εί πύθειο τοϋ Σωκράτους φρόντισμα (Αρφ. Μ. 155);
=τί δητ' αν είποις ; κτλ.

6. ΐί έρώτησις είναι απλή, όταν δ'ι'-αυτής γίνηται Εν μόνον
ερώτημα, καί είναι σύνθετος, οταν πλείονα έν ταύτώ. Απλή έρώ-
τησις είναι τό εγώ γάρ εΐμ-c πτωχός (Αρφ. 'Αχ. 569); καί πάντα
τά έν τοις προηγουμ.ένοις παραδείγμασι. Σύνθετος είναι μετά τών
δμ.οίων καί τά ώ Ζεϋ, τί ταϋτα; πότερο ν εύτυχή λέγω, ή δεινά

μέν, κέρδη δέ (Σ. "Ηλ. 767);-τίνες τ ε καί ποΐαι φύσεις έπιτή-

δειαι εις πόλεως φυλακή ν (Πλ. Πολ. Β', 3/4);—ποίον τοϋτο καί
τί πεπονθός (Πλ. Φαιό ρ. '264) ; Καί ή άπ. Ιή δέ καί ή σύνθετος έρώ*
τησις είναι απόλυτος ή εξαρτώμενη. -

§. 7. Η έρώτησις είναι άπόλυτος, οτε τίθεται καθ' εαυτή ν εις
τόν λόγον, κατ' ευθείαν ύπό τοϋ έοωτώντος έκφωνουμένη, από παν-
τός προηγουμ.ενου ανεξάρτητος" τίς άνήρ (Σ.);=τίς ό άνήρ;—τί
δήτα χρήζεις (Σ.) ;—ποϋ ποτ έστι (Σ.) ;—πώς λέγεις τοϋτο (Πλ.;;
ώς και έπί τών προηγουμένων παραδειγμάτων.

§. 8. Σύνθετος δέ ούσα ή άπόλυτος έρώτησις εκφέρεται παρά
μ.έν όμ'ήρω μ,άλιστα διά τοϋ ή—ήέ—ή—ή' ή ρ , οι γ ύΰρισταί
τ ε καί άγριοι ούδέ δίκαιοι, ήέ φιλόξενοι (όδ. Ζ, 120) ; παρά δε
Λττικοΐς σπανιώτερον μ.έν τοϋτο, συνηθέστεοον δέ τό πότέρον—ή,
ποτέρα—ή. Τό ανωτέρω ομ.ηρικον ήθελεν είναι παρ' Αττικοΐς jto-

14*
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τερον ούτοι ύβρισταί είσιν ή φιλόξενοι ; ούτω και πότερο?" (pari
rai Tira τον ταύτα χωλύσοντα χοιεΐν αυτόν έχρην η μή (Δημ..
Στεφ. κβ') ;—καί τούτων πότερα τους 3-εούς ή τό αύτόματον χρή

αίτιάσθαι {Λυσ. κατ Α νδοκίδου Ασεβείας §. 25);-πότερα φώ~

μεν ή μή (ρώμεν (Πλ. Φιλ. 40);

§. 9. Καί παρ' όμ.ήρω δέ παραλείπεται πολλάκις εν τω πρώτω
κώλοι το ή, καί παρ' Αττικοί; το πότερον, ώς είλαπίνΐ} ?)έ γάμος
(θδ. Α, 223);—άρτι, ώ Τεργίων, ?} πάλαι εξ άγρον (Πλ. θεαιτ.
άρχ.) ;—ήόονή καί λύπη πέρας εχετον ή τών τό μάλλον τ ε καί
ήττϋτ δεχομένων έστόν (πλ. Φιλ. 27); Ενίοτε τίθεται το πότερα
καί έπί πλειόνων κώλων, ώς πότερα παρά δήμου η ολιγαρχίας
ή μουνάρχου (Hp. Γ', 82); Αλλοτε δέ πάλιν τίθεται καί έπί ενός
μόνου κώλου* πότερα δέ κερτομέωτ λέγεις τάδε (Σ. Φ. 1235)·; υ-
πονοουμένου τοϋ άλλου κώλου, τό όλον=παίζων yj σπουδάζουν; Τά
δέ περί τών άνίοτέρω έ ρ ω τ ν, ρ. α τ ικ ώ ν μορίων ίσχύουσι καί έπί τού-
των, ώσπερ έπί τών άπλών έρωτήσεων.

10. Αί εγκλίσεις έπί της άπολύτου έρωτήσεως, απλής η συν-
θέτου, ρυθμίζονται κατά τά άλλαχοϋ ρηθέντα (σ. 93, §. 22-23).

Εκφέρεται δηλ. έρωτημ,ατικώς ή έννοια κατά τήν αυτήν εγκλισιν καθ'
ην ήθελε τεθή καί μ.ή έν ερωτήσει ουσα* εστι ταϋτα ; όρας ; μών ού

χέκλοφας, άλΧ ήρπακας (Αρφ. IT λ. 372);-μή τών τυράννων; Εύ-

ρύτου σπορά τις ήν (Σ. Τ ρ. 316);—ουκουν έγώ σοι ταϋτα προϋλε-

γον πάλαι (Σ. Τ. 375);—ποϋ τις αν τράποιτο (Αοφ.);-πότερ αν

δέξαιό σοι είναι άγαθά ή κακά (Πλ.) ;-τίό'τερον <ρώμεν είδότας αυ-
τούς έξαπατάν ή λεληθέναι καί εαυτούς (Σ.); Εν πάσι τούτοις ού-
δεμ.ίαν μ,εταβολήν λαμβάνει ό λόγος καί άφαιρεθείσης τής ερωτή-
σεως* εστι ταϋτα.-όράς.—κέκλοφας.-ουκ εστίν.

§. 11. Κατά τά άνω ρυθμ.ίζεται συνήθως καί ή άπόκρισις, αλλ' ή
ελληνική γλώσσα είναι καθ' ύπερβολήν πλουσία είς τους τρόπους τής
καταφατικής ή άποφατικής άποκρίσεως. Επί καταφατικής μεταχει-
ρίζεται τά έπιόρήμ,ατα ναι, πάνυ μέν ούν, παντάπασι μέν ούν? χο-
μιδή μέν ούν, πάνυ γε, παντάπασι γε, μάλιστά γε? πώς γάρ ου ;
κτλ. Ώσαύτως τά ρήματα <ρημί, εστι, καί τό π α ρ α χω ρ η τ ι κ ό ν έστω"
έπί άποφάσεο>ς τά ουκ, ου φημι, ουκ εστι? κτλ.

§. 12. Επί άποκρίσεως είς έρώτησιν τό πρόσωπον άποβλέπουσαν
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τίθενται αϊ κατάλληλοι αντωνυμία»., οντος, εκείνος, κτλ, η τά κα-
τάλληλα Ονόματα* "Ελληνές έσμεν.—αύδώμαι Νεοπτόλεμος (Σ. Φ.
234. 240)' επί ά—οκρίσεως εις έρώτησιν συμ.βεβηκός άποβλέπουσαν
τίθενται τά προσήκοντα επιρρήματα, εκεί, τότε, ούτως, έκείνως, κτλ.

§. 13. Εξαρτώμενη έρώτι^σις είναι καί λέγεται οταν, άλλου
προηγουμένου λόγου προσάρτημα παρακολουθούσα, κρέμαται άπ' αύ-
τοϋ, ώς τό άντικείμενον έκ τοϋ μεταβατικού ρήματος. Αύτη δέ κα-
λείται καί πλαγία έρώτησις.

§. 14. Προτάσσονται δ' έν τούτοις επί τής κυρίας προτάσεως τά
ρήματα έρωτάν, πυνθάνεσθαι, ζητείν, καί τά περιέχοντα έν εαυτοΐς-
τήν εννοιαν τής ερωτήσεως, σκοπεί ν, σκέπτεσθαι, (=προσέ-

χειν, φροντίζειν), άγνο&ΐν, ούκ είδέναι, άπορεΐν, άμηχανεΐν, ούκ
εχειν, άδηλον είναι, κτλ. ώς τόν Θηραμένη ν ήρώτων εί δοκεΐ
αύτώ έπ άγαθω τό τείχος οίκοδομεΐσθαι (Θ. Η, 92|.-—ζητήσομεν
ποιον τι εστίν (Πλ. Πολ. Br, 369). ίδε και s. 16.

§. 15. Επι της περιστάσεο^ς ταύτης, ένεστώτος χρόνον ή μέλ-
λοντος ηγουμένου έν τή κυρία προτάσει, ίσχύουσι τά άνο^τέρο.»' τό
εξαρτώμενον κώλον δηλν., ώς αύθυπόστατον θεωρούμενον, τίθεται
κατά τόν αυτόν τρόπον καθ' 8ν ήθελε τεθή καί καθ εαυτό' είρεαι
όπ πόθεν είμέν (οδ. Γ, 80) .—ούκ εγομεν όπόθεν έπιπληρωσόμεθα

τάς ναϋς (Θ. Ζ , 14).-δρα κατ ' Αργός εί τις νμΐν έγγενής έσθ',

δςτις civ σου τοϋτο προσχρήζοι τνχείν (Σ. Κ. 1167). — βουλεύο-
μαι γε όπως σε άποάρώ (Ξ. κ. π. α', δ', 13).

§. 16. 'Ιστορικοϋ δε χρόνου εν τή κυρία προτάσει ηγουμένου,
τότε κανονικώς τίθεται ώς έπι τών διηγηματικών λόγων, ευκτική
είρετο Καμβύσης ό τι τή πόλι οϋνομα ειη (Hp. Γ , 64).—ήρώτα
τόν Αλέξανδρον ο Πρωτεύς τίς ειη καί οπόθεν πλέοι (Hp". Β , 115).

-άνηρώτα τί βούλοιντο (Ξ. 'Αν. β', γ', 4).—ή μήτηρ διηρώτα

τόν Κϋρον πότερο ν βούλοιτο μένειν η άπιέναι (Ξ. Κ. II. Α, γ , 15).
Επειδή δε ή τοιαύτη έρώτησις είναι οίον άλλου λόγου προηγουμένου
εξάρτημα, τό ερωτηματικό ν ση μείον έν αύτώ είναι περιττόν, ώς όταν
σ έρωτα τίς τε καί πόθεν πάρει (Σ. Φ. 56).—είδέν.αι δέ σου πρώ-
τιστα χρήζω τις σ απέστειλε βροτών (Σ. 'Ηλ. 669).

§. 17. Επί τής έξαρτωμ.ένης ερωτήσεως τίθενται αί άντωνυμ.ίαι
όστις, όποιος, όπότερος, όπόσος, καί τά μόρια οπότε, όπου, όπως'
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ήρόμην οπότερος τοντοιν τοΐν άνδροΐν άμείνων πεποίηται τω * Ομή-
φω (Πλ. Ιππ. Ελάτ. 370).—καί ηρετο ότι καί εϊη τέ σύνθημα (Ξ,
Αν. Α, ή, 16).—μετά δε ταΰτα ήρόμην όπου ô σίτος εϊ?\ ό άπ?γ-
λοημένος (Δημ. Φ>αίνιπ. γ ).

§. 18'. Ως όε επί τών διηγηματικών λόγων, ουτο> και ένταϋθα
πολλάκις, διακοπτόμενης τής σειράς τής διηγήσεως, ώς εί μή υπήρξε
τι προηγούμενον, τίθεται καθ οριστικήν το εξαρτώμενον κώλον, -καΊ
ιστορικού χρόνου ηγουμένου' εί εροιτό τις υμάς' είρηνην άγετε (Δ.};
—σύ δε έπ?] ρώτας ώδέ πως' άρά γε, είπες, ώ παΐ, καί οικονομίας τί
σοι έπεμνήσθη ό έινήρ, ω τόν μισθόν έφερες (ξ. κ. Π. α. ς , 12); %
καί μεταφερομένου τοϋ λόγου έκ τοϋ παρελθόντος είς τό ένεστώς"

έπυνθάνετο ποίοις ού χρή θηρίοις πελάζειν (Ξ. Κ. Π. Α, δ , 7).-

ηρωτων τί χρή ποιεΐν (Ξ.)' ένθα ώς έν μέσω παρίσταται τό παρει-
σαγόμ.ενον ποόσα>πον, οίον άπ ευθείας ποιοϋν τήν έρώτησιν.

§·. 19. Εκ τούτου λοιπόν καί επί έξαρτωμ.ένης ερωτήσεως τίθενται
πολλάκις αί άπλαΐ άντωνυμίαι, τις, πότερος, κτλ. καί τά μ.όρια που,
πότε, κτλ, και έν συνεχεία λόγου" αί γυναίκες ?}ρώτων αύτούς τί-
νες είεν (Ξ. 'Αν. δ', έ, 10).—ήρώτων τί χρή ποιεΐν (Ξ.). Είς τήν
αυτήν τάξιν το~.ς έπι τής έξαρτωμένης έροιτήσεως προτασσομ.ένοις ρή-
μασι (§. 14) ανάγεται καί τό θαυμάζω' έθαύμάσεν δτω ποτέ τρόπω

έγενετο (Ξ. Λακεδ. Πολιτ. Α , 1).-θαυμάζω ουν όπως ποτέ έπεί-

σθησαν Αθηναίοι Σωκράτι^ν περί τούς θεούς μή σωρρρονεΐν (S.
Απομν. Α, ά, 20). Αλλά καί πολλάκις έθαύμασα τίσι ποτέ λόγοις,
'έπεισαν .... ώς άζιος. εΐη θανάτου (Ξ. Απομν. Α, ά, 1). Ούτω
καί θαυμαστόν ότι, εί, κτλ.

• §. 20. Συνθέτου δέ τής έξαρτωμένης ερωτήσεως ούσης, διαστέλ-
λονται τά κώλα, ώς καί τά τής απλής (§. 8). Ωσαύτως διά τών ειτε
—εΐτε' έΰουλεύοντο ειτε κατακαύσωσιν, έμπρήσαντες τό οίκημα,
ε'ίτε τι άλλο χρήσωνται (θ. Β , 4). Ούτω καί διά τών εί—η ϊνα
έπισκε\[·αίμεθα εί ό άριστος εύόαιμονέστατος καί ό κόικιστος άθλιώ-
τατος ή άλλοις, έχει (Πλ. Πολ. Η, 544).

§. 21. Επί τής συνθέτου ερωτήσεως ή άπόκρισις αναφέρεται εΓς
τό δεύτερον κώλον* Ημίχορος" τί δρώμεν; άγγέλλωμεν ές πόλιν
τάδε, ή σΐγ έ'χωμεν ; Ημί^ορος' άσφαλέστ ερον (Ευρ. Ο ρ. 1539)=
άσφαλέστερον σίγα έχε ι ν. Οταν δέ πλείονες έρωτήσεις έπωνται άλ-
λήλαις, ή άπόκρισις γίνεται κατά τήν αυτήν τάξιν' όταν σ έρωτα,
τις τε καί πόθεν πάρει ; λέγειν Αχιλλέως παις . . . πλεΐς δ ώς
προς οίκον (Σ." Φ. 56).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ.
Περί Σχημάτων.

\

1. ^xqmà έν τη συντάξει καλείται.πάσα πλοκή λόγου έκτρε-
πομ.ένη τοϋ κανονικωτέρου καί -φυσικωτέρου τύπου κατά συγχωρη-
τήν παράβασιν. Η κανονικωτέρα π. χ. καί τυπικωτέρα πλοκή είναι
τό συμ.πλέκειν ενικό ν ρήμα μ.ετά ενικού υποκειμένου, πληθυντικόν
μ.ετά πληθυντικού, καί όμως ό'χι μόνον συγχο>ροϋνται τά ό δή/ιος
έψηφίσαντο, τά ζώα τρέχει,, κτλ, άλλά καί ές ανεκτών κατήντησαν
πολλαχοϋ τά επικρατέστερα.

§. 2. Ούτε εις τά ονόματα τών σχημάτων συμφοινοϋσιν οι γραμ-
ματικοί, άλλοις άλλοι τά αύτά καλούντες, ούτε είς τόν αριθμόν,
παραλαμβάνοντες είς τά σχήματα ενίοτε κοινοτάτας καί ούδέν ίδι-
αίτερον έχούσας πλοκάς λόγου.

§. 3. Καθ' 8 παράόασις διαφέρουσι της κυρίας συντάξεως τά σχή-
ματα, καθ' â δέ συγχωρητή παράβασις, είς τήν χρήσιν τών. ένδόξο^ν
ποιητών καί συγγραφέων στηριζομένη, διαφέρουσι τοϋ σολοικισμού
δςτις είναι παράβασις καί κακία λόγου ασυγχώρητος. Τά συντακτικά
σχήματα είναι πάν τη διάφορα καί τών γραμματικών παθών λεγο-
μένων καί τών ρητορικών σχημάτων, καθ'ά δ λόγος λέγεται ε σχη-
ματισμένος καί ασχημάτιστος. Εκ τούτο>ν λοιπόν τών συντακτικών
σχημάτων θέλομ.εν πραγματευθή ένταϋθα διά βραχέων τά κυριώτερα.
Α'. Σχήμα κατά Σύνεσιν.

§. 4. Σχήμα κατά σΰνεσιν καλείται έκείνη τοϋ λόγου ή πλοκή,
έν ή ή σύνταζις βαίνει κατά τήν εννοιαν καί ουχί κατά τήν λέξιν.
Γίνεται δέ τοϋτο κατά πολλούς καί διαφόρους τρό—ους' 1. κατά γέ-
νος, διαφερόντων τοϋ ουσιαστικού τών επιθετικών, είτε ώς κατηγο-
ρουμένων είτε ώς προσδιορισμών τιθεμένων' τά μοχθηρά ανθρω-
πιά πασών τών επιθυμιών ακρατείς, είσιν (Ξ. Κ. Η Ε, ά, 14' ά-
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χρατή, παρ' άλλοις, ου/, ορθώς). — έλθών έχάχωσε βίη Ηρακληείη
(ίλ. Λ, 690).—φίλε τέχνον (ίλ. Χ. 84).—βρέφος έσορώ φέροντα,
τόξον (Àva/.ρ. 'Ωά. Γ').—ψυχή άπολιπών (Ξ. Κ'. Π. Ζ, 8).-φά-
λαγγες έλπόμενοι (ϊλ. Π, 280). 2. Κα τ αριθμόν" opvCç βεΰρώ τες
(Σ. 'Αντ. 1022). 3. Κατ' αμφότερα' έπί τήν πόλιν έ'πλεβν έν
πολλή ταραχή καί φόΰω όντας (θ. Γ , 79), κτλ. ϊδε και κατω-
τέρω §. 8. Είς το άνωτέρω όρνις, κτλ, ο Τρικλίνιος σημειόνει. «Ις-έον
οτι ένικώς πρώτον ειπών τό όρνις, επειδή ούχ είς ο ποιών τήν βοήν
αλλά πολλοί, πρός πληθυντικό ν άπέδωκε τό βε6 ρώτες, εί και αμα-
θείς τίνες τό όρνις άντι τοϋ όρνιθες φασι, και τό ροιΰόεΐ άντί τοϋ
ροιΰδοϋσιν. »

§. 5. Ακριβώς εξετάζοντες τά προηγούμενα χωρία ευρίσκομεν οτι
έν πάσι τούτοις δ νοϋς, παρατρέχο^ν τήν νεκράν λέξιν, διορα τήν υπό
ταύτη ένυπολανθάνουσαν καί ζώσαν έννοιαν, καί κατά ταύτην συν-
τάσσει" τό μοχθηρά άνθρώπια=ο·. μοχθηροί καί ευτελείς άνθρωποι-'
τό βίη Ηρακληείη=5 γενναίος Ηρακλής" τό φίλε τέχνονζ==·φίλε υιέ"
τό βρέφος φέροντα=πα"ϊδα φέροντα" τό φάλαγγες έλπόμενοι'==·οχ
φαλαγγηδόν τεταγμένοι, οί φαλαγγΐται έλπόμενοι* τό έπί τήν πόλιν
όντας=ϊ~\ τους πολίτας όντας, κτλ. Διά τοϋτο ή πλοκή αύτη κα-
λείται καί Σχήμα κατά ή πρός τό νοονμενον καί Σχήμα κατά ή
προς το ση μ α ι ν όμ ενόν, ιδιαιτέρως δέ καί Σχήμα κατά τό Συνώ-
νυμον, οταν τό επόμενον, έπί τών αναφορικών μάλιστα, έκφέρηται
δια λέξεο^ς ετερογενούς μέν καί έτεοαριθμού πολλάκις τής προηγου-
μένης, άλλα συνωνύμου κατά τι άλλο' νεφέλη άμρρι6έ6ηχε κυανέ?],
το ονποτ ερωει (θδ. Μ, 75)=ο, νέφος.

§. 6. Ούτοι καί δταν, προηγηθέντος τοιούτου τινός ουδετέρου,
μειράκιον, π. χ. έ'πηται έν τω έπομένω κώλω αυτόν η εκείνον' ϊν
οπότε έξέλθοι τό μειράκιον είσαρπάσαιεν αϋτόν (Λυσ. Α πολ. πρός
Σίμωνα §. 11)=τόν νεανίσκον ή τόν Θεόδοτον, ώς ώνομάσθη προ-,
τερον τό μειράκιον' έντυχών à* έγώ τούτων μέν ούχ ήπτόμην, τοΰ
μειρακίου â έπελαμ 6 α νόμην ' ούτοι â' εκείνον τ ε -ήγον βία χαί έμέ
έ'τυπτον (αυτόθι §. 37).

§. 7. Υπό τό κατά σύνεσιν ήτοι κατά τό νοονμενον σχήμα δυ-
νατόν νά άναχθή καί ή τών περιληπτικών ονομάτων σύνταξις, άτι-
να, ώς είναι γνωστόν, καί άριθμοϋ ενικού ό'ντα, συντάσσονται πλ>3-
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θυντικω ρήματι (σ. 9, §. 11. σ. 10, §. ,12)· τό πλήθος επεβοήθη-

σαν (Hp. 0, 23).-ô άλλος στρατός άπέβαινον (θ. Δ', 32). — τό

στρατόπεδο ν άνεχώρουν (θ.)' διότι καί έν τούτοις επικρατεί βέβαιους
ή κατ εννοιαν σύνταξις" τό πλήθος οιονται (Θ.)=οί πολλοί οί'ον-
ται.-ό άλλος στρατός άπέβαινον=οί άλλοι στρατιώται άπέβαινον.

§. 8. Το αύτο ισχύει περί τών στράτευμα εύθύνοντας (Εύρ. Εκ.
38), τοϋ στόλου πλεόντων (Δ. Μειδ. ρ.ς-'), καί άλλων τοιούτων,
ομοίου ν όντων τοις άνο^τέρω (§. 4). Οταν δέ τά περιληπτικά ταϋτα
ονόματα, κατ όνομας-ικήν όντα καί μετοχικόν έχοντα προσδιορισμόν,
φέρωνται ώς ύποκείμενον πρός ρήμα, τότε δυνατόν' ά. ή μετοχή να
ηναι άριθμοϋ πληθυντικού καί. τό ρήμα ώσαύτως πληθυντικού"
Τροίαν έλόντες στόλος Αργείων θεοΐς λάφυρα ταντ επασσάλευσαν
(Αισχύλ. Αγ. 582)' δυνατόν" β'. τής μετοχής πληθυντικής ούσης,
τό ρήμα να ήναι ένικόν* στρατός έκβάντα πάς ήσπάζετ r όμνύντες
βλέπειν τόν Αχιλλέα πάλιν (Σ. Φ. 356) —όχλος ήθροίσθη, 3αυ-
μάζοντες και ιδεί ν βουλόμενοι (Ξ. 'Ελλην. Α, δ', 13)' δυνατόν' γ',
τής μετοχής ενικής ούσης, κατά τό ονομα εις 6 αναφέρεται, τό ρί,μα
νά ήν αι πληθυντικόν' ο δήμος Συνιστάμενος και άναθαρσήσας έπε-
θεχτο (θ. γ', 82)' δ υνατόν" ο . πολλών ούσών τών μετοχών, ή μία
νά ήναι ενική, ή άλλη πληθυντική, καί τό ρήμα πληθυντικόν" ό δή-
μος λαβών τό σαφές, καί δεινόν ποιούμενοι . . . , τόν μεν μηνυτήν
έλυσαν, τούς δε καταιτιαθέντας, κρίσεις ποιήσαντες, roi)c ά-
πέκτειναν, rôVr c^è διαφυγόντων θάνατον κατ αγνόντ ες έπανεΐπον
άργύριον τω άποκτείναντι (Θ. 50).

Β'. Σ·χημα 'Αττικό ν ή Αττική Συν τάξις.

'§. 9. Σχήμα άττικόν ?) αττική σύνταξις καλείται ή καί το"ϊς άρ-
χαρίοις γνωστή πλοκή τοϋ λόγου, καθ' ήν ουδέτερον πληθυντικόν
ύποκείμενον συντάσσεται ένικώ ρήματι' κακού γάρ άνδρός δώρ όνψ
σιν ουκ έχει (ΐΐύρ. Μηδ. 618).—τά καλώς εύρημέν έργα τώ λόγω
μηνύεται (Σ. Κ. 1188). Ούτως έλεγε καί ό ολίγον γυναικάρεσκος
αρχαίος κωμικός* διά τάς γυναίκας πάντα τα κακά γίγνεται (Μ.).

§. 10. Παρ' όμήρω καί παρ' Ιωσιν απαντάται μεν τό τοιοϋτον'
καί τότ έπειτα νομό ν δ' εξέσσυτο άρσενα μήλα (όδ. I, 438)' άλλα
δεν ήτο σταθερά χρήσις, ενίοτε δε έν τώ αύτώ κώλω απαντώνται
<χμ<ρότεραι α; συντάξεις* δοϋρα σέσηπε νεών καί σπάρτα λέλννταύ
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(ίλ. Β, 135). Παρ' Αττικό"ϊς, τουναντίον, έγινε σταθερά ή τοιαύτη
χρήσις μετά όλίγων έξαιρέσεων.

§. 11. Αί συνηθέστερα', εξαιρέσεις.είναι όταν τό ύποκείμενον ση-
μαίνη έμψυχο ν" τ cl ré J?/ τών Λακεδαιμονίων (=ol έν τοις πράγμ,α-
σιν) ύπέσχοντο αύτοΐς (θ. α, 58).—τά μειράκια âιαλεγόμενοι έπι-
μεμνηνται Σωκράτους {Πλ Λάχ 180).—τοσάδε μεν μετ* Αθη-
ναίων ε'θνη έστράτευον (θ. Ζ . 58), κτλ' καί δεύτερον όταν άναδει-
κνύηται ή έννοια των καθέκαστα' τά μειράκια κατετρρόνησαν (ΐσ.
Παναθην. 'V) ή όταν έξαίρηται ή έννοια της εκτάσεως-' πολυμερών
και ή τής πληθυος' βασίλεια ήσαν (Ξ. 'Αν. α', β', 23).-καί υποχω-
ρούντων φανερά, ήσαν καί ίππων καί ανθρώπων ίχνη πολλά (ξ. Α ν.
Α, ζ', Ι?)· Αλλα καί ταϋτα δεν είναι γενικά" έν τώ πρώτω μάλιστα
παραδείγματι παρ' άλλοις φέρεται ,ϋπέσχετο.

* §. 12. Εάν δεχθώμεν ώς άληθινήν τήν γνώμ.ην ότι οί Αττικοί
μετέχειρίζοντο τήν περί ής ο λόγος σύνταζιν, θεωροϋντες τό υπό τοϋ
υποκειμένου σημαινόμενον ώς σωοόν πραγμάτων, τότε πρέπει νά εί'-
πωμεν ότι καί ή σύνταξις αύτη ανάγεται είς τό κατά το νοούμενον
σχήμα' διότι τό έξορύττοιτό αν σκαπτό μεν α τά φυτά (Ξ. Οίκ. ΙΘ ,
δ )=έξοούττοιτο άν δ σωρός τών φυτών" εξαίρετα δέ αρμόζει τοϋτο
είς τά ομηρικά δσσα τ ε φύλλα καί άνθεα γίγνεται ώρη (Ιλ. Β, 467)"
διότι παριστώσιν άπειρον πλήθος φύλλων καί ανθέων, αλλ άνει*
άτομ.ικής υπάρξεως. *

Γ'. Σγ'ημα Πινδαρικό ν 'ήτοι Β οιώτιον.

§. 13. Πινδαρικον ήτοι βοιώτιον σχήμα καλείται έκείνη ή πλο-
κή του λόγου, καθ ήν, εναντίον τής κοινής συνήθειας, ύποκείμ.ενον
πληθυντικόν, αρσενικού ή θηλυκού γένους, συντάσσεται μ.ετά ένικοϋ
ρήματος' μελιγάρυες ύμνοι ύστερων άρχαί λόγων τέλλεται (Γΐίνδ·
Ολ. I, 5, Β).—άχείται τ όμφαί μ ε λέων συν αύλοίς, άχείται Σε-
uLlav ελικάμπυκα χοροί (πίνδ. Αιθυρ. Γ', 3Αποσπ.).

§. 14. Εκτός τών άνωτέρω, έν στιχω 1022 της Σοφοκλέους Αν-
τιγόνης αναφέρει ο Τρικλίνιος καί τό εξής έκ τοϋ τετάρτου τών Πυ-
θίων, στίχω 57' ή pà Μήδειας επέων στίχες' έκλαμ,βάνων τό =
εφασαν, όπερ ο Σχολιαστής ούτ&>ς έρμ.ηνεύει « εφη ή τής Μηδείας
στιχομυθία' συνήθως δέ ό Πίνδαρος πληθυντικούς ενικά έπήγαγεν. »



ΚΕΦ. Β'. ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΜΑΤΩΝ. 219

Κατωτέρω δέ άλλος, ώς φαίνεται, σχολιαστής" « ό δε τους' όντως
είρήχασιν οί της 'Μήδειας Λόγοι. »

§. Ιο. Το πινδαρικον ήτοι βοιώτιον σχήμα διαφέρει τής αττι-
κής συντάξεως μόνον καθ' ότι έν ταύτη μέν είναι ούδέτερον, έν έ-
κείν ω δέ αρσενικό ν ή θηλυκόν τό ύποκείμενον, αμφότερα δέ είναι τό
άντίθέτον τής έπί τών περιληπτικών συντάξεως, έν οίς ενικόν ύπο-
κείμενον φέρεται πρός πληθυντικό ν ρήμα" τό στράτευμα άπήΛθον.

§. 16. Το πινδαρικον ή βοιώτιον σχήμα φαίνεται ότι ίδίαζεν
έξαιρέτως εις τήν βοιωτική ν ήτοι αίολικήν διάλεκταν" άπανταται
δμως και παρ' όμήρω ένίοτε έν το"ϊς ύμνοις, ώς F ar θ αϊ δέ χόμαι χα-
τενήνοθεν ( Τ μ ν· Λήμ. 279), καί παρ' Ησιόδω καί παρ' Ηροδότω.
Παρά δέ Αττικοίς μάλιστα μετά τών εστι καί ήν, προτασσομένων
-τοϋ λόγου" εστι γάρ έ'μοι γε χαί βωμοί (Πλ. Ενθυδ. 302).—ην δ"
(ΐμφίπΛεχτοι χΛίμαχες (Σοφ. Τ ρ. 520).

Δ'. Σχήμα καθ' ολον καί μέρος.

§. 17. Σχήμα χαθ όΛον χαί μεροόπερ, συντομίας χάριν, καί
όμοιόπτωτον έν μέρει δυνατόν ρνομάσαι, καλείται πλοκή λόγου καθ'
-^ν, τιθεμένου πρώτον τοΰ όλου, όμοιοπτώτως έπειτα προστίθεται
καί τό υ.έοος έ©' ού καθ' αυτό ή ένέογεια πίπτει. Γίνεται δέ τοϋτο*

ι 4 7 ι ' ι 1

ά. κατ ονομαστικών* β . κατά γενικήν* γ . κατά δοτικήν" δ. κατά
αιτιατική, ν.

ά. Κατ' ονομαστική ν.

§. 18. Κατ' ονομαστικήν γίνεται τό σχήμα τοΰτο έπί τών όνο-
μάτων έκαστος, έχάτερος, πάς, άΛΛος, άΛΛος άΛΛοθεν, έν οίς, τι-
θεμένου τοϋ όλου ώς υποκειμένου τής προτάσεοις, έπεται κ.ατά τήν
αυτήν πτώσιν τό μέρος, έξυπονοουμένου τοΰ ρήματος κατ' αναλο-
γία ν* οί δε κΛήρον έσημήναντο εχασχος (ίλ. Η, 175)=ούτοι δέ
έσημ.ήναντο κλήρον, έκαστος δηλ. έσημήνατο τόν έαύτοΰ κλήρον.-—
οί δε Λόγους πΛάττοντες έκαστος περιερχόμεθα (Πλ. Λημ. Φ. Α, ι ς- ).

§. 19. Σημ.ειο.>τέον δέ ένταΰθα" ά. ότι, παραλειπομένου πολλάκις
• τοΰ γενικού υποκειμένου, μένει ώς ύποκείμ.ενον τοϋ όλου τό ύποκεί-
μενον τοϋ μ.έρους, αλλά κατά πληθυντικόν αριθμόν" δ ιεδ ίδ ρασχον
ήδη έχαστος έπί τά έαντοϋ, βονΛόμενος τά οντά εκποδών ποιεϊ-
σθαι (Ξ. Κ. Π. Γ', ά, 3)=οί Αρμένιοι διεδίδρασκον άπαντες, έκα*
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στος δηλ. διεδίδρασκε, βουλόμενος, κλ.-ήρώτων άλλος άλλο (Πλ.).

—ήσπάζοντο άλλος άλλοθεν (Πλ. Χαρμ. J 53)=ήσπάζοντο πάν-
τες, ο μεν δηλ. ήσπάζετο έξ ενός, ο δέ έξ άλλου μέρους' β'. ότι πολ-
λάκις το ρήμα, καίπερ τοϋ γενικού υποκειμένου πλνίθυντικοϋ οντος,
προς τον αριθμόν τοϋ μερικοϋ υποκειμένου ελκόμενον, τίθεται ενι—
κόν' ούτοι μεν .... άλλος άλλο λέγει (Ξ. Αν. Β', ά, ,15).-πάν-
τες όε ούτοι κατά έθνη έν πλαισίω jcλήρει ανθρώπων ε'καστον
έθνος έπορεύετο (αυτόθι Α, ή, 9).

β'. Κατά γ ενική ν.

§·. 20. Κατά γενική ν γίνεται τό καθ" όλον και μέρος σχήμα, ο-
ταν, τεθέντος τοϋ όλου κατά γενικήν, επηται καί τό μέρος κατά τήν
αύτήν πτώσιV εί μεν γάρ τοϋ παιδυς τοϋ σου τοΰδε, έστεώτος έν
τοΐσι προθύροισι, βαλών τύχοιμι μέσΐ]ς τής καράίης (Hp. Γ', 35)"=
τύχοιμι τοϋ παιδός, τής μέσης καρδίας δηλ. Η πλοκή αυτή διαφέρει
τής διπλής γενικής, ήν ενίοτε δέχονται, ενεργητικώς τε καί παθητι-
κώς, τά ονόματα, ώς Ιστιαίος ύπέδννε τήν τών 'Ιώνων ήγεμονίην
τοΰ πρός Ααρεϊον πολέμου (Hp. 2), καί τής άλλης πλοκής κατά
τήν πεοίστασιν όταν ή μία γενική εξαρτάται τής άλλης, ώς ό τών
τοϋ βασιλέως ιππέων στρατηγός' ομολογητέον όμως ότι δεν είναι
άδυνατον. καί τό ανωτέρω παράδειγμα νά έκληφθή κατά τόν αύ:όν
τρόπον' τύχοιμι μέσης καρδίας τοΰ παιδός, ή καί, τον παιδός ê-
βτεώ>τος, τύχοιμι μέσης καρδίας αύτοϋ.

γ'. Κατά δοτικήν.

§. 21. Τό κατά δοτικήν δμοιόπτωτον γίνεται μάλιστα έπι άν-
τωνυμίας, ότε δηλ. πρός ταύτνι τίθεται καί. ονόματος δοτική πρός
άκριβέστερον προσδιορισμόν τοϋ γενικώτερον έκφρασθέντος' έν τ -άρα

(ρϋ χειρί (Ιλ. Ζ, 253, καί άλλαχοϋ).-τόν ρά οί εμΰαλε χερσίν

(ίλ. Ξ, 218).—Ôv (κόσμον) σ<ρι Ζεύς γένει ώπασεν (Π'.νδ. "θλ. Η,
S3).—κελαινώπιν δ έπι οί νεφέλαν άγκύλω κρατί κατέχενας
(Πίνδ. Πυθ. Α , 7). Ούτω καί παρ' Ηροδότω (Β , 18) μαρτνρέει δέ
μοι τή γνώμη.

ο. Κατ' αίτιατικήν.

§. 22. Κατ αίτιατικήν γίνεται, όταν ώσαύτως τό μέρος επηται
κατά τήν πτώσιν ταύτη ν, καθ' ήν προτάσσεται καί τό ολον" Εκτο-
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pa δ* air or αχ ο ς πύχασε cppèraç άμφιμ ε J a ira ς (ίλ. Ρ, 83). Ητον
βέβαια δμαλώτερον και εύσυντακτότερον νά τεθή το δλον κατά γε-
νικήν" ο νους δμο)ς ευρίσκει εύκολώτερον νά σύνδεση δμοιον ποός δ-
μοιον κατά τήν έξωτεοικήν μάλλον σχέσιν ή κατά τήν έσωτέρικήν
συνάφειαν. Κατά τόν πρώτον τρόπον ήθελεν είναι airor άγος πύχα-
σε τάς (ppéraç τον Εχτορος, κατά τόν νυν τρόπον είναι airor αχός
πύχασεν Εχτορα, τάς φρένας δηλ. αυτοϋ. Τοιαύτα είναι τα
Λειν τινά στήύος, μετωπον, μετάφρενον.—ro** cT' άορι πλήίf' αν-
χενα (ίλ. Α, 240), κτλ. Ενίοτε δέ καί κατά δοτικήν εκφέρεται τό
δλον" άάκε âè (ppéraç Εχτορι μύθος (ίλ. Ε, 493. ϊδε καί 0δ.
Σ, 88).

§. 23. Η τοιαύτη κατά δοτικήν καί αιτιατικήν δρ.οιόπτωτος
πλοκή τοϋ λόγου ιδιάζει μάλιστα το"ΐς έπικο"ΐςν απαντάται όμως ε-
νίοτε καί παοά τοΐς δραματικούς τών Αττικών" πρόχειρο)" εϊτι σοι,
réxror, πάρα ticpoç χειροΐΎ, πόιταξον εις âxpor πόδα (Σ. Φ. 747)
=ει πάρεστί σοι, ταΐς χερσί δηλ.—μεθεςμε, προς θεών, χείρα,
raror τεχνον (Σ. Φ. 1301) . — xai rir άρθρα χείνος ενξεύέ,ας πο-
δοΐν (Σ. Τ. 717). Τοιοϋτον δέ φαίνεται καί τό σύ μ εξ όδοϋ πόδα
χ piny or χατ άλοβος (Σ. Κ. 114), αλλ' αντί νά άναλυθή χρύγον- με
χατ άλσος, Tor πόδα μου δηλ., ορθότερον αναλύεται άγουσα πόδα
μου (ή πόδα εμδν) εξ όδοϋ χρύότον με χατ άλσος' ώσαύτως καί τό
(Εύο. *Εχ. 807) π οι μ' ύπεξάγεις πόδα; Σπανιώτερον δέ τό σχήμα
τοϋτο παρά τοις πεζογράφοις' ώχνουν επανερέσθαι, ^ σοί έμπο-
δών εϊην τι} επιδείξει (Πλ. Ίππ. 'Ελ. 364).

§. 24. Το αύτό δμοιόπτωτον συμβαίνει καί επί τών επιμερι-
σμών, επί τών λογικών δηλ. διαιρέσεων ενός τίνος όλου, ότε, αντί
να τεθή τό δλον κατά γενική ν, ώς ήτον ή φυσικωτέρα πλοκή, οίον
râir or των rcl δε ούχ εφ ή μ ir (Επίκτ.), τίθεται

δμόιοπτώτως τοις μέρεσι" rà δοϋρα άλλα μεν πάγεν,.....

πολλά δε χαί ir γαίη ΐσταντο (ίλ. Λ, 571). — οιχίαι αί μεν πολ"
λαϊ πεπτώχεσαν, όλίγαι δε πεpι^σar (Θ. α', 89). Περί άλλο)ν τί-
νων σχημάτω)'· ί'δε έν τω έπο μένω κεφαλαίω.
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ΚΕΦ ΑΛΑΙΟ Ν ΔΕΤΤΕΡΟΝ.

Περί Ιδιωμάτων.

§. 1. Είτε τά ιδιώματα έκληφθώσι συνώνυμα τοϊς σχήμασιν, ώς
παρά πολλών γίνεται, είτε θεωρηθώσιν ώ; γένη, υπαγομένων υπ' αυ-
τά τών ανοίτέρο^ -/.αί.-άλλων παρομοίων σχημάτων, είναι καί ταϋτα
πάντοτε οίον συγχωρητή παράβασις τή; κανονικωτέρας καί τυπικω-
τέοας πλοκής. Τπο τήν δευτέραν τ,αύτην εποψιν θέλομεν εξετάσει
δια βρα/έων· τά εξής τέσσαρα γενικώτερα ιδιώματα της ελληνικης
γλώσσης, τήν "ΕΛΛ&ιύιν, τον Πλεονασμό*·, τήν ' Ελξιν η "Εφελ-
cfir καί το Α νακόλουθον, συμ,περιλαμ.βάνοντες κάί τά ύπό ταϋτα
υπαγόμενα σχήματα.

Α'. Περί 'Ελλείψεως καί τών ύπ' αυτήν υπαγομένων
Σχημάτων.

2. Τό ό'νομα δεικνύει τήν φύσιν τούτου τοϋ ίδιώμ.ατος. Πολ-
λάκις δηλ. όμ.ιλοϋντες καί γράφοντες παραλείπομ.εν λνέξιν η λέξεις
αίτινες διά τήν άκρίβειαν έπρεπε νά τεθώσιν, άλλ' »μ.ως, καίπεο πα-
ραλειπόμεναι, ήτοι διά τήν συνάφειαν. ευκόλως έννο%ϋνται, ή διά τήν
συχνήν χρήσιν κατήντησαν γνωσταί, είς τήν δείνα ή δείνα περίστα-
σιν, έπί ταύτης ή έκείνης τής σημασίας, ακριβώς τιθέμεναι, ώς τό-
σοι τεχνικοί όροι. Τοϋτο καλείται Ελλειγις.

§. 3. Ούτω παρετηρήσαμεν έν τοις έμ,προσθεν ότι παραλείπεται
τό συνδετιχόν έκ τών μ.ερών τής 'απλής προτάσεως. Αλλ' ουδέν ήτ-
τον καί είς τό ού* αγαθόν πολυκοιρανίη, καί είς τό άριστον μεν
νδωρ, κτλ. καί ή θέσις τών μερών είναι τοιαύτη, καί τοιαύτη ή
σχέσις τών εννοιών πρός άλληλας, ώστε ού δευ. ίαν δυσκολίαν άπαν-
τα ο νο ϋς ίνα έννοήση ότι τό £ν είναι κατηγορούμ,ενον τοϋ άλλου,
καί ότι τά ά ν ω τ έ ρ ω=ο ύ κ αγαθόν έστιν ή πολυκοιρανία, καί=τό
ύδωρ εστίν άριστον, κτλ. (σ. 3, §. 11-).

§. 4. Επίσης παρετηρήσαμεν οτι, έπί ώρισμ.ένων περιστάσεων,,
καί τό ύποκείμενον καί τό κατηγορούμενον καί τό άντικείμενον
δυνατόν νά παραλειφθη. Ούτω δέ καί έπί μ.ετοχής' έπιπίπτων (Δη-
μοσθένης) zroic Α μ6 ρακιώταις ετι εν ταΐς εύναΐς (Θ. γ', 112), ούσι
δηλ.—οί δε Αθηναίοι τους πρώτους φύλακας ενθυς διαρρθείρονσιν
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ετι έν ταΐς εύναΐς (Θουκ. δ', 32), οντάς δηλ.—ώς έμονμόνης πέ-

Λας (Σ. Κ. 83), ούσης δηλ.-ών υφηγητών (Σ. Τ. 966), όντων δηλ.

Ωσαύτως καί ολόκληρος πρότασις" fc'ç κόρακας (εέρε), ît^o'c σε γο-
νάτων (ικετεύοί, κτλ. σ. 4, 14—16. σ. 5, §. 17—19). Ούτως

oirç ότι=οί) λέγο> ότι.-y/?) οτύ=μή εΐτω ότι. — ο,ττως ctr?)p iW

=όρα τίνι τρόπω εσει άνήρ.-όπως έσεσθε άνδρες άξιοι τής ελευ-
θερίας ής κέκτησθε (Ξ.'Αυ. α', θ", 3).—όπως μή 'ρεΐς (Αρφ. Βατ ρ.
7)=πρόσεχε μ. ή τό είπης(ίδε σ. 189, §. 5).

§. 5. Εκ τής συχνής δε και ώρισμένης χρήσεως κατήντησαν οχι
μόνον εύληπτα πολλά επίθετα άνευ ούσιας*'·κών τιθέμενα, άλλά σχε-
δόν κατέλαβον τόν τόπον αυτών. Ούτο) λέγομ.εν τή ύστεραία, κατά
γε τήν εμήν, δεξιά, διάμετρος,- κτλ, μόλις Εχοντες χρείαν νά υπεν-
θυμ.ίσωμ.εν ότι τό πλήρες έν τούτοις είναι ήμερα, γνώμην, χειρ,
γραμμή, κτλ. Ούτοχ έν μ.έν Ιλιάδος Σ, 22 λέγεται άμφοτέρησι
γερσίν ελών . . , έν Οδύσσειας Ε, 428 άμφοτερησι χερσίν έπεσ-
σύμενος, έν δέ Οδύσσειας Σ, 28 κοπτών άμφοτερησι. Τινα όε κα-
τήντησαν οίον έπιρ ρηματικά, έν μ.έρει μεν ποόχειρον έχοντα τό κατ'
άρχας 'ίσως ά ν α πλη ρ ο ύ μ ε ν ο ν ούσιαστικόν, ώς άπό τής ίσης (©. α',
15), μοίρας δηλ., cîià πάσης (©. Α, 14) rrçç r^ôç (ί'σο^ς), δυσκο-
λ^ώτερον δέ άλλοτε, ώς εκ καινής (Θ. Γ', 92), διά κενής (Θ. δ',
120)", scar à μόνας '(Θ. Α', 32). Αλλά καί τεθέντος ότι ευρίσκεται
ούσιαστικόν κατάλληλον πρός άναπλήρωσιν, ήθελεν είναι βεβαίως,
σχολαστικώτεοο^ του δέοντος τό ειπείν καί γράψαι, Λά κενής χει-
ρός, κατά, μόνας μερίδας, καί ε ι τι τοιούτον.

6. 'Ελλείψεως είδος είναι καί ή «Λοσέώπ^σίς, έν ή ό ήοχι-
σμ,ένος λόγος, διά διαφόρους αιτίας, καί πάντοτε επί ρητορικώ σκο-
πώ, διακόπτεται" εί μεν δχώσουσι γέρας Αχαιοί (ίλ. Α, 135), ενθα
επρεπε νά άκολουθήση καλώς έχει, παύσομαι, ή άλλο τι ομοιον,
αλλ' ό νους, σπεύδουν είς τό έν τώ δευτέρω κώλω σπουδαιότερον,
παοαλείπει τήν άπόδοσιν τοΰ πρώτου. Ωσαύτως παρά Ξενοφώντι
ÇAv. Β', ζ', 15)" εί μεν σύ τι έχεις, ώ Μηδόσαδες, λέγειν' εί δε
ρ.ή, ήμεΐς πρός σε έ'χομεν. — κν.ί ην μεν ξνμβή ή πείρα είδε μή
(Θ. Γ', 3). Αλλά καί όλως άποσιωπωμένου τοΰ δευτέρου κώλου" ήν
α ελω ποτέ (Σ. Κ. 810). — καί μήν, άν σε λάβω ποζέ (Νεκρ
Α ιαλ. κ γ ). , . ; _ 5)
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§. 7. Επειδή εν τούτοις άποσιωπαται ή άπόδοσις, δια τούτο η
πλοκή αύτη καλείται Σχήμα Ά νανταπόδοτον, συνηθές-ατον ον παο'
Αττικοΐς (ϊδε Ξ. Κ. Π. Η, ζ', 22. Άπ ομν. γ', ά, 9. Γ', θ', 11.
Πλ. Πρωτ. 325. Πολιτ. θ', 575, κτλ)" όθεν παρά τοις γραμμα-
τικούς λέγεται αττικό ν δε καί το άνανταπόδοτον (Γοηγ. Κορίνθ.).
Αμ©·.σβητοΰσι δε περί άλλων τε καί περί τοϋ (Ξ. 'Αν. Ζ , ά, 31)
δοχεΐ ειπείν ότι ή μ εις ουδέν βίαιον ποιήσονζες παρ εληλύθαμ ε ν
είς τήν πό.Ην, άλλ' ήν μεν δυνάμεθα παρ υμών αγαθόν τι εύρο-
σχεσθαι εί όε μή, κτλ' ένθα το ήν δυνάμεθα οί μέν ώς εν παρεν-
θέσει δέχονται—'fa* ιδωμεν εί, κτλ, οί δέ είς τά άνανταπόδοτα έλ—
κουσιν' ούτω καί το θουκυδίδειον (δ', 13)' ήν μεν άντεκπλεΐν εθέ-
λωσι σφίσιν ες τήν εύρυχωρίαν, ένθα ώς άπόδοσιν δυνατόν εννόη-
σα·. το ώς εν ταύτη (τη ευρυχωρία), ναυμαχήσονζες η ϊνα ναυμα-
χήσωοΊν.

§. 8. Το άντίθετον τοϋ προηγουμένου είναι ό δυνητικός λόγος,
άπόδοσις ών τοΰ ύποθετικοΰ λόγου, κατά παράλειψιν της ευκόλως
έννοουμένης προτάσεως" βουλοίμην àv=fioυλοίμην άν, εί δυναί-

μ,ήν.—-ήάέως- αν ϊίκουσα^ηδέως άν ήκουσα, εί έξήν, εί έλέγετο.-

ούδ'. αν είς άνζείποι (δ.).—ήδέως άν εγωγ' εροίμην (δ.-ϊδε σ.

194, καί σ. 85, §. 11).

§. 9. ύς δέ διαφέρει .τής άποσιωπήσεως ή ελλειψις καθ' δ'τι η
μέν πρώτη γίνεται διά ρητορικόν, ή δέ δευτέρα διά γραμματικον.
σκοπόν, ούτω διαφέρει κατ' άλλον λόγον καί τής β ftιχυλογίας.

§. 10. Βραχυλογία ιδιαιτέρως παρά τών νεωτέρων φιλολόγων
όνομάζεται είδος ώρισμένον ελλείψεως, έν φ παρίσταται μέν οίον
έλλεΤπόν τι, ώς έν τή κυρία ελλείψει, όπερ έπρεπε κατ' άκριβολο-
γίαν καί πρός ολοκληρίαν τοΰ λόγου, νά τεθή, αλλά μόνον κατά τό
φαινόμενον, άλλως λανθάνον έν τοις ήγουμένοις ή επομ.ένοις, ήτοι
αύτο τοΰτο ή σύστοιχον τή ρίζη τής λέξεως, διάφορον μ.έν κατά σχη-
ματισμόν, συγγενές δέ κατά τήν έννοιαν, ένίοτε δέ καί όλως διά-
φορον ή καί τό άντίθετον, επομ.ένως αύτόθεν κατ' άναλογίαν παρα—
λαμβανόμ.ενον.

§. 11. Κατά τόν πρώτον τρόπον ή αυτή λ,έξις άπαξ τεθείσα πρέ-
πει νά έννοήται δίς" άπαν S-εοϋ μοι δώμ', ϊν αν Λάΰοι μ ύπνος
(Eèp. Icùvi, 315) = άπαν θεοϋ δώμ,' έστί μ.οι δώμ.α.-(ριλόψογον
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âè χρήμα θηΛειών έ<ρν (Εύρ. Φ. 206)=τό χρήμα τών θηλειών εφυ
φιλόψογον χρήμα. Είς ταΰτα ελκει δ Ερμάννος καί το (Σ. Φ. 81)
âJJ ΐ)άυ γαρ χτήμα, κτλ=οδύ κτήμά έστι το κτήμα τής νίκης
λαβείν. Καί έν τούτοις μεν το ύποκείμενον παραλαμβάνεται έκ τοΰ
κατηγορουμένου, έν δέ τω έπομένω παραλαμβάνεται το κατηγορού-
μενον έκ τοΰ υποκειμένου" ϊσθι γάρ έζ εμέο τά ποιεύμενα ύπό
Μήδων (Hp. Η, 80)—ίσθι έξ έμέο ποιεύμενα τά ποιεύμενα ύπό
Μ ή δω ν.

§. 12. Ωσαύτως το αύτο ρήμα είς το Ιν κώλον τιθέρ.ενον εν-
νοείται και είς το άλλο" ό μεν πεπραμένος ήν τοϋ σίτου, ό âè έν-
δον άποκείμενος (Δ. Φαίνιπ. γ'). -—χατ à μεν εΛενσαν αυτοϋ τήν
γυναίκα, χατ à âè τά τέκνα (Hp. ©', 5). Καί πρόθεσις παραλαμβά-
νεται εκ κώλου εις κώλον* ή âJôç ή επί τής γής (0δ. Μ, 27).—
Χαρίτεσσί τε χαί συν Αφροδίτη (Πίνδ.). όμοίως σύνδεσμος* ζώει
, όγε ή τέθνηκεν (0δ.).—:έχοντα μήτ άκοντα (Σ. Φ>. 771)— μήθ' ε-
κόντα μήτ' άκοντα. — γή δ', ούδ' άήρ, ούδ' οϋρανος ήν (Àpφ.
"Ορν. 694).

§. 13. Καί ολόκληρος λόγος δ προηγούμενος παραλαμβάνεται έκ
τοΰ πρώτου είς τό δεύτερον κώλον. Ούτως, είπόντος τοϋ Σωκράτους
ονκονν κακω ϋπερβάΛΙον το αδικεί ν κάκιον άν εϊη τοϋ άδικεΐσθαι;
αποκρίνεται ο Πώλος δήJov δή ότι (Πλ. Γοργ. 375)=δήλον δή ότι
κάκιον αν εΐη. Ούτως επί τών υποθετικών λόγων τό εί δε μή περιέ-
χει εν έαυτω δλόκληρον προηγούμενο ν λόγον" εΐμοι θέμις, θέ.Ιοιμ
αν, ει δέ μή, .-τάρες (Σ. Φ. 661)=ει δέ μή θέμις μοι. Η τοιαύτη
πλοκή τοΰ λόγου καλείται Σχήμα άπο κοινοϋ, διότι ή αύτη λέξις ή
ρήσις, άπαξ τεθείσα, εννοείται από κοινοϋ είς αμφότερα τά κώλα.

§. 14. Κατά τόν δεύτερον τρόπον γίνεται ή βραχυλογία, όταν
εννοήται μέν ή αύτη λέξις, άλλα κατ' άλλον σχηματισρ.όν διάφορον
είς άριθμόν, είς πρόσωπον, είς χρόνον, είς έγκλισιν, κτλ, η είς πολ-
λά δμοϋ* σύ τε 'Ε Λ Λην εί, καί ήμεϊς τοσούτοι δντες (Ξ. 'Αχ. β', ά,
16)=καί ημείς Ελληνές έσμεν. — ού γαρ διά τήν παράνομον ενοί-
χ-ησιν αί ξνμφοραί γενέσθαι τή πδ.Ιει (Θ. β', 17), ένθα παοαλη-
-πτέον τό δοκοϋσιν έκ τοΰ προηγηθέντος δοκει' τουναντίον δέ παρά
τω αύτώ Θουκυδίδη ολίγον τι κατωτέρω (β', 20), λέγοντι το πεδίον
τεμεΐν καί προς αύτήν τήν πδ.Ιιν χωρήσεσθαι, παραληπτέον τό έ-
(ΣΤΝΤ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α.) 15
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δόκει έκ τοϋ προηγηθέντος έδόκου ν.— οί στρατηγοί έν άθυμία.
ήσαν, οι ι αύτοΐς τοϋτό τ ε πρώτον άντεκεκρούκει καί οί Ρηγίνοι,
ούκ έθελήσαντες ξυστ ρατεύειν (θ. , 46)=καί οί Ρηγίνοι άντε-
κεκρούκεσαν.—ή μ εις δέ όμοιοι τότε καί νΰν έσμέν (θ. Η, 36)=
καί τότε ή α εν καί νϋν έσμέν.

15. Τοιαύτα είναι καί τά ώ μήτε ρ, ώς πράσσεις κακώς, δσον
περ εύ ποτέ (Εύρ. Εκ. 56), ένθα παραλαμβάνεται τό επρασσες.—-
συ μεν τιμής, ημείς ôè ησυχίας επιθυμούμε?·'.-καί τοις γε Α θ η-
ν α ίο ις βοηθεΐν, όταν ύπ άλλων, καί μή αύτοί τους πέλας άδικώσιν

(θ. 1 , 79)=όταν ύπ' άλλων άδικώνται.-οι (Αθηναίοι) άρχειν τε

τών άλλων άί,ιοΰσι καί έπιόντες τήν τών πέλας δηοϋν μάλλον -ή
τήν έαυτών όράν (Θ. β', 11)=δράν δηουμένην.-7)μεΐς ôè εν ου-
δεμία πω τοιαύτη αμαρτία οντ ες οϋτ αύτοί οϋθ υμάς όρώντες (θ.
Α, 78)=ούθ υμάς όρώντες έν τοιαύτη αμαρτία οντάς.-ούτε πάσ-
χοντες κακόν ούδέν ούτε μέλλοντες (ίσ.)=μέλλοντες πάσχειν.

16.· Δυσκολώτερος είναι ο τρίτος τρόπος της βραχύ λογίας,
καθ' 8ν ούτ' ή αύτη ούτε σύστοιχος λέξις έπαναληπτέα έκ τοϋ ενός
είς τό άλλο κώλον, άλλά κατά τήν εννοιαν μόνον συγγενής, είς εύ-
ρεσιν τής οποίας πολλάκις πρέπει νά μοχθήση ό νοϋς* ώς έκάστω
έργον προστάσσων (Hp. Α, 114)=ώς έκάσ.τω ήρμ.οζεν.-απέπλευ-
σαν ώς έκαστοι κατά πόλεις (Θ. Α , 89)=ώς έκαστοι είχον πα-
τρίδος, ούτως απέπλευσαν έκαστοι είς τάς έαυτών πατρίδας.

17. Ούτω βέβαια καί τό παρά Θουκυδίδη (Α, 142) τό δε
ναυτικόν τέχνης έστιν, ώσπερ καί άλλο τι, καί ουκ ενδέχεται,
όταν τύχη, έκ πάρεργου μελετάσθαι, άλλά μάλλον μηδέν εκείνω
πάρεργον γίγνεσθαι' ένθα πρό τοϋ γίγνεσθαι έννοητέον τό χρή, έκ

τοϋ προηγηθέντος ενδέχεται κατ άναλογΓαν παραλαμ,βανόμ.ενον.-

καί βασιλεί έξεΐναι άεί έπί τους αύτοϋ (=αύτόθι, έν Ασία) λυπη-
ρούς τούς ετέρους έπάγειν (θ. η, 46)=έζείναι έφη, έκ τοϋ προη-
γηθέντος παρήνει παραλαμβανόμενον. εν δέ τώ (θ. δ', 85) καί τήν
αιτίαν ούχ εξω πιστήν άποδεικνύναι, άλλ ή άδικον τήν έλευθε—
ρίαν έπιφέρειν ή άσθενής καί άδύνατος τιμωρήσαι τά πρός Αθη-
ναίους, ήν έπίωσιν, άφΐχθαι, έν τω δευτέρω κώλω άναπληοωτέον
τό δ όξω, εξ όλης τής προηγουμένης ρήσεως παραλαμβανόμ.ενον.

§. 18. Γίνεται δέ τοϋτο μ.άλιστα έπί αντιθέσεων, έν αίς άναπλη-
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ρωτέα ή αντίθετος έννοια" νυχτί δ' d//wc πλείειν (6δ. Ο, 34)=νυ-

χτί και ήμ,ατι.-εύ πράσσε' τά φίλων â' ούδέν, ?/r r^c δυστυχή

(Εύρ. Φ. 406)=εύ πράσσε καί τά φίλων έσται τι,"κτλ. (ίδε σ. 25,
§. 2)' άλλως δε ο Ούαλκεναΐρος" ούτως επί του ο ν χ ήκιστα πολλά-
κις αντιθέτως έννοητέον τ·ο μάλιστα.

§. 19. Κατά τα προηγούμενα (§. 14—15) μετά πλείστων άλλ<ύν
είναι καί τά επόμενα' ro?c c^è βοηθοϋσιν ή πόλις ή πέμπουσα πα-
ρεχέτω μέχρι μεν τριάκοντα ήμερων σΐτον, έπη y ελθη ές τήν
πάλιν τήν έπαγγείλασαν βοηθεΐν (Θ. Ε, 47), ένθα μετά τό ελθη
εννοείται τό ή βοήθεια, έκ τοϋ προηγηθέντος βοηθοϋσιν.— ού γάρ
οί άρχοντε-ς άλλων, ώσπερ και Λακεδαιμόνιοι, ούτοι δεινοί τοις
νικηθεΐσιν, άλλ ήν οί υπήκοοι που τών άρζάντων αυτοί έπιθέμενοι
χρατήσωσιν (θ. Ε, 91), ένθα μετά τό άλλά έννοητέον δεινάν,
παραλαμ.βανόμ.ενον έκ τοϋ προηγηθέντος δεινοί.

§. 20. Ωσαύτως δέ καί τά έξής, έν οίς εκ τοϋ προηγουμένου έζα-
κτέον τό άντίθετον* άμελήσας ώνπερ οι πολλοί (Πλ, "Απολ. 36),

επιμ.ελοϋνται δηλ.-άλΧ ού δίκαιον (τους μεν πολεμίους, ώφελεΐν,

τούς δέ ξυγγενεις διαφθειραι), άμύνειν δέ (Θ. Τ', 79)—άμύνει'ν δέ

δίκαιον.-ό τ έχων άμφότερα (τό γνώναι τε καί σαφώς διδάξαι),

cfi δέ πάλει δύσνους, ούκ αν ομοίως τι οίκείως cppcit.oi προσόντος
δε καί τοϋδε (θ. Β , 60)=καί τοϋδε τοϋ εύνου τή πόλει, κτλ.

§. 21. Εις τήν βραχυλογίαν, γενικώτερον έκλαμβανομένην, πρέπει
νά άναχθή βέβαια καί π&σα άλλη πλοκή λόγου συνεπτυγμένη. Ούτω,
π. χ. τό (Η. Αν. Ε, γ', 12) άλσος ήμερων δένδρων εφντευθη όσα
εστί τρωκτά ώρα?α==δένδρων οσα εστίν οία τρωκτά ώραΈα φέρειν.
-—ό δε (Ξενοφών) τούς ημετέρους πόνους έχει (Ξ. 'Αν. ζ', ς-', 9)==
τόν μ.ισθόν τών ήμ.ετέροιν πόνων' ούτως εν τή συνήθεια τρώγει τούς
κόπους μου.-εί μέλλουσι τοιαϋται διάνοιαι έγγραφήσεσθαι άν-
θρωπο ις (Ξ. Κ. Π. Γ', γ', 52)=ταΙς τών ανθρώπων ψυχαΐς.—έπι-
θυμήσαντες δε κύριοι είναι πάντων, διά ταϋτα χαί ών είχον άπέ-
τυχον (Ξ. Κ. Π. Α , ς-', 45)=ών τε έπεθύμ.ησαν καί εκείνων ά είχον

άπέτυχον.-κα\ είκοσι μάλιστα ένέμειναν τή έί,όδω έθελονταί

τρόπω τοιώδε (Θ. Γ, 20)=τρόπω τοιώδε παρασκευασθεί ση.

§. 22. Ακριβώς δε ειπείν καί πολλά τών έν τή άρχή τοϋ πονή-
μ,ατος τούτου είς τήν παράλειιΗν έν γένει αναφερθέντων (σ. 3—4,

15*
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§. 11-,—13. σ. 4—5, §. 14—19) κυρίως είς τούτο τό είδος της
παραλείψεως ανάγονται, εις τήν βραχυΛογίαν. Τοιοϋτον και τό τοϋ-
τό μοι έν τοΐς θειδτατον φαίνεται γενέσθαι (Hp. ζ', 137)=έν τοις
θείόις θειότατον (σ. 49, §.-24), κατ' άλλους δέ=έν τοις θειότατον
(=:θειοτάτως) γινομένοις.

§. 23. Ούτω λοιπόν καί τό άσύνδετον σχήμα λεγόμεν ο ν εις την
βραχυΛογίαν ανάγεται. Καλείται δέ άσύνδετον σχήμα ή άνευ συμ-
πλεκτικών καί συνδετικών μορίων πλειόνων συμπλοκή" ην τε έν τω
στρατεύματι πάντα όμοϋ άκοϋσαι, οΛοφνρμδς, βοή, νικών τ ες, κρα-
τούμενοι, άΛΛα δσα έν μεγάΛω κινδύνω μέγα στ ρατδπεδον ποΛυ-
ιιδή άναγκάζοιτο φθέγγεσθαι (θ. ζ', 71).—συμΰαΛδντες τάς άσπί-
άας έωθοϋντο, έμάχοντο, άπέκτ εινον, άπέθνησκον (η. * ΕΛΛ. δ', γ',
12). Οΰτως άσυνδέτο^ς έκ,φέρεται τό άνω κάτω έν τω άνάτρεψον εμ-
παΛιν, άνω κάτω τά πάντα σνγχέας όμοϋ (Εύρ. Βάκ. 348. ϊδε καί
1φ. Τ. 282), άλλως λεγόμενον άνω τε καί κάτω (Εύρ. Φ. 188), κλ.
Εκ τούτου δέ ϊσως τό παρ' ήμϊν κατωνικον=ί.·πι·π\<χ. ή κινητή ουσία,
άνω καί κατά κάτω μετακομιστή* ή καί έκ τοϋ κατούνα, περί ου
ϊδε Κοραήν έν ''Ατάκτοις (τόμ. Β', σελ. 186) καί Ελλισσεν έν Α να"
Λέκτοις (Τόμ. É, σ. 310).

§. 24. Ωσαύτως καί επί πλοκής ολοκλήρων λόγων" χαί έκ τών
παθόντων έΛπίδα χρή εχειν' ήδη τινές καί έκ δεινοτέρων η τοιού-
των εσώθησαν (Θουκ. ζ', 77), ένθα δικαιολογείται τό άσύνδετον,

κατά τόν Πόππον, διά τό πάθος τοϋ λαλοϋντος.-τους τά τοιαύτα.

παρά τών θεών πννθανομένους άθέμιστα ποιεΐν ήγεΐτο (Ξ. Απομν.

Α, ά, 9), όπερ οίον άνακεφαλαίωσις τών προηγουμένων.-ουκ αν

ποΛΛή άμαθία .εϊη καί κακοδαιμονία τοΐς ε π ώφεΛεία πεποιημένοις

έπι βΛάδη χρήσθαι (Ξ. 'Απομν. β', γ', 19);-ένί δέ μδνω πρβέ-

χουσιν οί ιππείς ημάς' φενγειν αϋτοΐς άσφαΛέστερδν έστιν ή ήμΐν
(Ξ. 'Αν. Γ', β', 19)· ένθα τό τελευταΐον είναι άνάπτυξις τοϋ προε-
ξαγγελθέντος' ούτω καί επί συμπερασμάτων* μή καταφρδνει, έ'φη, ώ
Νικομαχίδη, τών οικονομικών άνδρών (Ξ. 'Απομν. γ', δ', 12). Καί
επί άλλων προσέτι περιστάσεων γίνεται τό άσύνδετον, περί ού καί
ιδιαίτερα πονήματα έγράφησαν (ϊδε καί Λογγΐνον Κεφ. Ιθ').

§. 25. Είς τήν βραχυΛογίαν άνάγεται καί τό σνντακτικόν σχήμα
τό καλούμενον Ζεϋγμα. Καλείται δέ ζεϋγμα εκείνη τοϋ λόγου τχ
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πλοκή καθ' ^ν είς πλείονα κώλα-τίθεται £ν κοινόν £ήμα, ούτινος όυ.ως
-η έπι τοϋ ενός σημασία δεν άομόζει είς τό άλλο, άλλά πρέπει ή τό
αυτό νά έκληφθή κατ άλλην σημασίαν, ή έκ τής συγγενείας τών εν-
νοιών τοϋ ενός καί άλλου κώλου πρέπει νά έξαχθή άλλο (5ήμα κατάλ-
ληλον* ελεν δ' Οίνομάου βίαν παρθένον τε σύνευνον (Πινδ. 'θλ.
Α , 88), ενθα τό il&r έπί μέν τοϋ πρώτου κώλου σημαίνει τό ενί-
γησεν ή ερόνευσεν, έν δέ τώ δευτέρφ τό ί,ΐαβεν.—η μεν (θέτις)
άλα άλτο, Ζευς δ' jt^oc δώμα (ίλ. A', 532), ενθα παραλη-
πτέον ή άλλο τι τοιοϋτον άνάλογον" όθεν καί έξ αναλόγου êv-
Υοεϊσθαι λέγεται περί τών τοιούτων" ούτω καί ή πνοαΐσιν ή βαθυ-
σχαρρεΐ κάνει χρύψον τιν (Σ. Η λ. 435), ένθα ή άγνοια τοϋ τοιούτου
σχήματος έγέννησε'τάς άτοπους διορθώσεις ποαΐσιν καί ροαϊσιν' εν
φ έν τώ τίνοαΐσιν, έκ τοϋ έν τώ έπορ.ένο) κρύψον, παραληπτέον κατ'
άναλογίαν piyov, ^ôc, $ τοιοϋτον τι" τοιοϋτον καί τό ,Σ. Τ1. 269)
εύχομαι &εους μήτ âporor αύτοΐς γήν άνιεναι τινά, καί τοϋτο
διορθωθέν" ούτω καί τό (Πλ. 2Γαρμ. J 61) υποδήματα σκυτοτομεϊν,
χαί λήκυθον χαϊ στλεγγίδα, και τάλλα πάντα κατά τον αυτόν λό-
γον ; καί πολλότατα άλλα, περί ών έν τή Β' Περίοδοι.

§. 26. Είς τό ζεϋγμα άνάγεται καί ή πλοκή τοϋ λόγου καθ' -?ίν
τό ρήμα τοϋ προηγουρ.ένου κώλου, συνεπτυγμένην έννοιαν έχον, συνά-
πτει δύο έννοίας είς μίαν" άνίστατο είς οίκημά τι (Πλ. Φαιά. 116)
=άνίστατο ϊνα πορευθή, κτλ.—βοά πυρ χαί διχέλλας, ώς κατα-
σκόπων πάλιν (Εύρ. Φ>. 1161)=βοών αιτεί.—εβουλεύοντο εκ-
λιπεΐν τήν πόλιν είς τά άκρα τής Ευβοίας (Hp. 100). Ούτω
παρ' ήμΐν λείπει είς τήν ζενιτείαν. ύσαύτως οί 'Αθηναίοι μετέ-
γνωσαν Κερκυρολοις ξυμμαχίαν μή ποιήσασθαι (α', 44)=μετέ-
γνωσαν καί έγνο^σαν, ή μεταβαλόντες γνώμην έγνωσαν.

§. 27. Ζεύγματος είδος είναι καί έκείνη ή πλοκή τοϋ λόγου,
καθ' δύο ενικά υποκείμενα έχουσι κοινόν ρήμα, κα,τά πληθυντικον
αριθμόν ρ.εσολαβοϋν" Πυριψλεγέθων τε ρεουσιν Κωκυτός θ'" (όδ.
Κ, 514. ϊδε καί Ιλ. Ε. 774, Τ. 138). Ωσαύτως καί ή κατά
πτωτικήν σύνταξιν μεσολάβησις πληθυντικού έπιθέτου είς δύο Ινικά
ουσιαστικά άνήκοντος' τον μεν 'Εχίονα, κ εχλάδοντα,ς ή β α, τόν â
Ευρυτον (Πίνδ. Πυθ. Δ', 179). Τοϋτο καλείται ιδιαιτέρως Άλκμα-
γικόν Σχήμα καί Προεπιζευκτϊκόν ή ΙΊροεπίΐ,ευ 6c.
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Β'. Περί Πλεονασμού καί τών υπ' αυτόν υπαγομένων

Σχημάτων.

§. 28. 0 πλεονασμός είναι το άντίθετον της ελλείψεως. A ιά τής
ελλείψεως παραλείπομέν τι όπερ έπρεπε μέν νά τεθη, άλλά δέν τί-
θεται ώς .ευκόλως υπό τοΰ νοός άναπληρούμενον, διά τοΰ πλεονασμον
προστίθεται τι οπερ φαίνεται περιττόν, ώς δι' άλλο/;ς ήδη συνωνύμ.ου
λέξεως ρηθέν* 'Αλέξανδρος ό Φιλίππου (υιός). — (ονομασμένος χέ-
κληται, κτλ.

§. 29. Αν καί ό πλεονασμός φαίνεται εύκολώτερος της προεξη-
γηθείσης ελλείψεως, εχει όμως καί ούτος τάς δυσκολίας του' διότι,
εί μέν ό πλεονασμός εμφαίνει τι~ περιττόν, πάνθ* οσα τιθέμ.ενα είς
τόν λόγον δεν προσθέτουσι μέν νέαν εννοιαν, αλλ' έμπσιοΰσι δύναμιν7
χάριν, διάχρισιν, περιγραφέν καί πληρεστέραν έκφρασιν, δέν πρέ-
πει νά άναχθώσιν είς τούς πλεονασμούς, διότι δέν είναι πάντη πάν-
τως περιττά, ώς απαιτεί ή φύσις τοΰ πλεονασμού.

§. 30. Διά τοΰτο, άφαιρέσαντές έκ τών καθαρών πλεονασμών
τούς φαινομένους πλεονασμούς, ώς έκ τών κυρίων ελλείψεων τάς
καταχρηστικώτερον έλλείψεις λεγομ.ένας, ήλάττο^σαν παραπολύ τόν
αριθμόν καί τών ελλείψεων καί τών πλεονασμών οί περί τά τοιαύτα
ασχολούμενοι φιλόλογοι.

§. 31. Επειδή τό ύποκείμενον είναι ώρισμένον, καί άπλούστατον
το καθαρόν συνδετικόν, διά τοΰτο οί πλεονασμοί εύκολώτερα πίπτου-
σιν έπί τών κατηγορουμένων καί έπί τών προσδιορισμών' η γένει
γενναία (Πλ. Σοφ. 231).—φενγων φνγή (Πλ. Συμπ. 195).—φύσει
πεφυκώς (Ξ.), κτλ. Εξαιρέτο)ς δέ έπί τών μορίων* χαί πολλώ μετέ-
πειτα χρόνω ύστερον (Hp.).—πάλιν αύθις.—ωσαύτως οϋτως (Πλ.
Γορ. 460) .—όποια κισσός δρυός όπως τήςδ εξομαι (Εύρ. Εκ. 398).
—όσον άπό βοής ένεκα (Θ. Η, 92), κτλ. Πλεοναστικά είναι καί τά
παίδων άπαιδες (Εύο. 'Ανδρ. 613).—οίκοφύλαξ δόμων, κτλ.

§. 32. Χωρίζουσι δέ τών κυρίων πλεονασμών τάς πολλών ένεκα
γινομένας προσθήκας εις τόν λόγον' ά." περισσολογίας χάριν πρός
μείζονα τοΰ πράγματος άνάδειξιν' πολεμίζειν ήδέ μόιχεσθαι> ηγή-
τορες ήδε μέδόντες, θάνατόν τε μόρον τε' β'. επεξηγήσεως χάριν'
ίππους αθλοφόρους, oî άέθλια ποσσίν άροντο (ίλ. I, 124). Ούτω
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δε, κατά Νίτσην, καί το πολύτροπον (=πολύπλαγκτον), δς μάλα
πολλά πλάγχθη (θδυσ. γ'· περιγραφής καί πληρεστέρας

εκφράσεως χάριν' όδυρμάτων θρήνοι^ θρήνων όάνρμοί, κοίτης
λέκτρον, J έχτρων κοϊται, καί άλλα τοιαύτης φύσεως' συνήθης δε
μάλιστα ή τοιαύτη λογοπλήθεια τοΐς τραγικούς ποιηταΐς προς πε-
ριγραφήν πάθους, εις ύπερβολήν πολλάκις καταντώσα.

§. 33. Εις τούτους ανάγεται καί ή πλοκή του λόγου, καθ' ην ή
αυτή έννοια εκφέρεται καταφατικώς τε καί άποφατικώς* κατ' αϊ σαν
ούά ύπέρ αίσαν (Ιλ. ζ, 333)- —εχαστάτω, oùdè ^«Λ εγγύς (ίλ. Κ.

113).-où μέν μοι άοκέεις ό κάκιστος 'Αχαιών έ'μμεναι? ά.Ό' ώ-

ριστος (Οδ. Ρ, 415) .-oy^- ήκιστα, ά.ΛΜ μάλιστα (lip. Β , 43).—

Σύνηθες δε τοϋτο το"ϊς Ιωσι μάλιστα, καί φύσει λαλιστέροις ούσι
καί προσπαθοϋσι νά άφαιρέσο)σι πασαν άμφιβολίαν περί τοϋ πρά-
γμ.ατος, πανταχόθεν θεο^ρουμένου. Αλλά καί παρά τοΐς Αττικοΐς α-
παντώνται' γνωτά χ ούκ άγνωτα (Σ. Φ. 58). — έκόντες, οίκ ά-
κοντες (Εύο. 'Ανάρ. 357).-μέγιστον δέ χαί ούχ ήκιστα έ'βλαψεν

ό παιωνισμός (θουκ. ζ', 44).-βία λαμβάνειν, ού πείθοντας (ξ.

'^r. Ε, έ, 11)·-λέξω πρός ύμας . χαί ούκ άποκρύψομαι (Δημ.

Χερσ. ιΓ)· Τοϋτο δέ μετά τών όμ.οίων ονομάζεται Σχήμα έκ πα-
ραλλήλου., παρά δέ τοις νεωτέροις άντιθετικυς παραλληλισμός.

§. 34. Είς τούς πλεονασμούς ανάγεται καί το σχήμα τό παρά
το"ίς γραμματικούς καλού μ εν ο ν έν διά δυοΐν, οίον χρυσό ν καί ρριά-
Αας=ζγρυσάς φιάλας. Τοιαϋτα καί τά παρ'Ηροδότω (α', 111) έ-
θάμβευον δε όρέων χρυσω τε καί εΐμασι χεχοσμ?ιμέ νον=γ ρυσοϊς εϊ-

μασι.-καί (Γ , 1) έν έσθήτί τ ε και χρυσω^=ζν έσθήτι χρυσή' ούτω

καί (Πινδ. ΤΙυθ. α', 37) στεφάνοισι ϊπποις Τ£=στεφάνοις ιππικοί;,
έν ιππικοί ς άγώσι δηλ. διδομ.ένοις.

§. 35. Καίπερ δέ έπροσπάθησαν οί φιλόλογοι νά διαστείλωσιν
ακριβώς τά τής κυρίας ελλείψεως καί τά τής βραχυλογίας, τά τοϋ
κυρίως καί καθαρού πλεονασμού καί τοϋ καταχρηστικώς λεγομέ-
νου πλεονασμού, μ-ένουσιν όμως πολλά άμ.φιβαλλόμενα, πολλά περί
ών διαοοονοϋσιν οί περί τά τοιαϋτα δεινοί εί πρέπει νά αναχθώ σι ν
εις το Ιν ή τό αλλ ο είδος έκατέρου τοϋ γένους.

§. 36. Εί μ.έ^ ονομασθώσι καθαροί πλεονασμοί τά £> rep .τα.-
ρόντι νυν (Ε. Κ. Π. Γ', ά, 29).—r^cà. παντός αεί τοΰ χρόνου (Ξ.
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Κ. Π. Η, β7, 1). — Êv δέ δώρον άπειμι έχων παρά σον, άνθ* οτ>
ούά' αν τ ci έν ΒαδυΛώνι . . . , ουδέ τ à πανταχού άντί τούτον? ού
σύ μοι δεδώρησαι, ήδιον άν έχων άπέΛθοιμι (Ξ. Κ. Π. Ε, β , 8),
'ίσως καί το άύτόθεν εζ αυτής (Ξ. Κ. Π. É, β', 31)' ώσαύτως τά

κραυγή βοάν (Ξ. Κ. Π. Α, ς-', 40).-δρδμω S-εϊν (Ξ. *Ar. δ', ς-',

25).—φεύγειν φυγή (Πλ. Συμπ. 195), κτλ' δυσκόλως όμως θέ-
λουσιν έκληφθή ώς τοιούτοι πολλαί άλλαι φράσεις, έν αίς το προσ-
τιθέμενον χρησιμεύει εις άκριβέστερον ποοσδιορισμ.όν τοΰ ηγουμέ-
νου' είς Μήόους ένθάδε (Ξ. Κ. Π. α', γ', 15).-οίκοθεν έκ Περ-
σών (Ξ,. κ. π. γ', β', 29). — ένθάδε ποι πρός τον Πακτω.Ιόν tco-
ταμδν (ξ. κ. Π. ζ', γ', 4). Ουδέ τά έ—όμ.ενα δέ είναι πάντη πάν-
τως αργά; κατεθεάτο άκοβΛέπων (Ξ. α', ή, 14).-arazrd μέρος

μερισθέντις (Ξ. Ε, ά, 9).—ά.-τοσττάσας έστρατοπεδεύσατο χω-
ρίς (Ξ. "Ar. ζ', β', 11).— σί>κ roiourw έθισθέντες (Ξ. Κ. Π.
Α, ς-', 33), κτλ. Αλλά οταν ή τοιαύτη έξακρίβωσις ήναι αδύνατος,
τότε άρκείτω, μ-έχρι δευτέρων φροντίδων, ή έπι τό γενικώτερον χα-
ρακτήρισις εί εστι πλέον ή έλαττον τοΰ απολύτως αναγκαίου.

Γ'. Περί Έλξεως ή Έφέλξεως καί τών ύπό ταύτην
υπαγομένων Σχημάτων.

§. 37. "ΕΛξις, "Εφε.Ιζις ή 'ΕφέΛκυσις, κατά τόν μακαρίτην
Κ,ούμ.αν, έν τή συντάξει καλείται εκείνη τοΰ λόγου ή πλοκή, καθ
ήν δύο κώλα συνδεδεμένα ούτο)ς έπενεργοΰσι πρός άλληλα, ώστε η
τό έπόμενον ελκει καί συμμ.ορφόνει προς εαυτό τό ήγούμενον ή, Αν-
τιστρόφως, τό ήγούμενον συμμεταβάλλει πρός εαυτό τό επόμενον*
τό ούτός εστίν ό άνήρ Ôv είάες γίνεται ούτος εστίν 8ν είδες άνδρα'
εκ τοΰ χρώμαι τοις άγαθοΐς â έχω γίνεται χρώμαι οίς εχω άγα-
θοΐς. Εν τω πρώτο.) παραδείγματι τό άνήρ, εις τό ήγούμενον κώ-
λον ανήκον, μετατρέπεται είς τό άνδρα, κατά τήν πτώσιν τοΰ ανα-
φορικού δν7 είς τό έπόμενον κώλον ανήκοντος' έν τώ δευτέρω πα-
ραδείγματι τό ά τοΰ δευτέρου κώλου εγινεν oJc, κατά τό άγαθοϊς
τοΰ πρώτου, ώς καί τό, εν §. 36, ού cry j^oî δεδώρησαι.

§ 38. Δεν υπάρχει ισως ιδίωμα ή σχήμα έν τή ελληνική συν-
τάξει ούτε γενικώτερον ούτε ποικιλώτερον παρά τήν εφε.Ιζιν ήτις,
τείνουσα νά ένωση είς £ν δύω κεχωρισμένας εννοίας, μ,εταβάλλει
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καί μ.εταμορφόνει τά κώλα του λόγου εις τοιούτον τρόπον, ώστε
πολλάκις καταντώσι δυσδιάγνο^στα.

§. 39. Παρατηρείται δε μάλιστα ή εφελζις έπι τών αναφορικών
λόγων, μ.ετασχημ.ατίζουσα, ώς είπομεν, ήτοι τό ήγούμενον κατά τό
έπόμ.ενον ή,' αντίστροφους, τό επόμ,ενον κατά τό ήγούμενον, άπερ
είναι τά δύο κυριώτερα είδη τοϋ περί ού ό λόγος τούτου σχήματος
η ιδιώματος.

§. 40. Εκ δύο μερών συνισταμένων τών αναφορικών λόγων (<γ.
196, §. 2), ή φύσις αυτών άπαιτεΈ ώστε τό μεν πρώτον, τό άνα-
φερόμενον, νά περιέχη τήν βάσιν τής αναφοράς, τό δέ δεύτερον μέ-
ρος νά έχη τό àvaçpopixôy·, άναφέρον καί άναπολοϋν τό έν τω πρώ-
τω μέρει. Πτωτικόν δέ ον τό άναφορικόν πρέπει, κατά τήν τακτι-
κωτέραν πλοκήν, νά συμ.φο)νή κατά γένος καί κατ' αριθμόν προς τό
προηγούμ.ενον, τό άναρρερόμενον, ή δέ πτώσις νά ήναι ώς απαιτεί
τό ρήμ.α έκατέρου τοϋ κώλου" εστι δίκης οφθαλμός, 0ς τά πάνθ" ό-

ρά (Γν.).-Σωκράτης ήναντιώθη τοιαύτη άρμη τον όήμον, ήν ούχ

âr οίμαι άλλον ούόένα άνθρωπον ύπομεΐναι (Ξ. Άπομν. δ', δ', 2).

§. 41. Καί ταϋτα μέν κατά τήν φυσικωτέοαν πλοκήν, δυνάμ,ει
δέ τής έφέλζεως τοϋ προ'^του είδους, τό άναφερόμενον ούσιαστικόν,
όπερ έπρεπε νά προτάσσηται, μ,εταβάλλον θέσιν, μεταβάλλει καί
■πτώσιν, τιθέμ.ενον έν τώ κώλο* τοϋ αναφορικού καί κατά τήν πτώ-
σιν αύτοϋ' ούτως, ώς άνωτέρο} είδομεν, έκ τοϋ οντός έστιν ό άνήρ
8ν είδες, γίνεται ούτός εστίν 0ν είδες άνδρα' έμφάσεως δέ καί
μ,είζονος αναδείξεως γάριν καί προτάσσεται όλόκληρον τό άναφορι-
κόν κώλον, ούτοί μ.εταβεβλημένην έχον τήν πτώσιν* 8 ν είδες άνδρα

ούτός εστίν.-τον άνδρα τούτον Ôv πάλαι ζητείς ούτος έστιν έν-

θάδε (Σ. Τ. 449).-τήν ούσίαν ήν κατέλιπε τω νίεΐ ον πλείονος

αξία εστίν (Αυσ. 'Λρίστορρ. Χρημ. §. 49).—Μελέαγρος τάς τιμάς
άς ελαΰε ρρανεραί (ξ. Κννηγ. α', 10)=φανεραί αί τιμαί ας Μελέα-
γρος έλαβεν.

§. 42. Ενταϋθα, νομ.ίζοί, έφελκτέον καί τό τοϋ Λυσίου ( Ερατ.
Φόνου 'Απολογία §. 32) έάν τις άνθρωπον έλεύθερον ή παΐδα αι-
σχύνη βία, διπλήν τήν βλάόην όφείλειν, έάν δ έ γυναίκα, έφ αίς-
περ άποκτείνειν εξεστιν, εν τοις αύτοΐς ένέχεσθαι. Αλλ έν τούτο/
ά. μέν μ.ετά τό γυναίκα προσθετέον πειθοΐ αισχύνη' β. τρεπτέον
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τό εφ αίςπερ εις τό ίφ' οίςπερ, ίνα ?/ έφ οίςπερ άμαρτήμασιν ά-
ποκτείνειν έ'ξεστιν, εν τοΐς αύτοΐς ένέχεσθαι καν άνευ τούτου ό-
μως δυνατόν, θηλυκοϋ προηγουμένου, νά επηται ουδέτερον, καί
τοϋτο τό όρθότερον" εφ αϊςπερ (αίτίαις) άποκτ είνειν εξεστιν, εν
τοΐς αϋτοΐς ένέχεσθαι, ο έστιν άποκτεινέσθω. (Ϊδε Ταύλωρον εις
τοϋτο τοϋ Λυσίου τό χωρίον).

§. 43. Συνήθως δέ έκοέρονται ούτω τά ούδείς ός τις ού'=ούδείς
έστιν ος τις ού' ούδενός ότου ού πάντων άν υμών καθ ηλικίαν
πατήρ είη ν (ΓΓΧ. Π ρω τ. 317)=ούδείς έστιν ότινος ούκ άν είη ν πα-
τήρ.—Γοργίας ούάενί ότω ούκ άπεκρίνετο (Πλ. Μεν. 70/=ούδείς
ήν ότω ούκ «πεκοίνετο.—ούδ ίνα κίνδυνον όντινα ούχ ύπ έμειναν
οί πρόγονοι (δ. Στεφ. νθ')=ού8εΙς κίνδυνος όν=—άντα.- Απολ-
λόδωρος κλαίων καί αγανακτώ ν ούδέ να όντινα ού κατ έκλασε τών
παρόντων, πλην γ ε Σωκράτους (Πλ. Φαίδ. 127)^=ούδείς ήν όν-
τινα. Τό άρχαιότερον παράδειγμα τής τοιαύτης συντάξεως απαντά-
ται παρ' όμήρω (ίλ. Σ, 192)' άλλου δ οϋ τευ οίδα, τεΰ αν κλντά
τεύχεα δύω, όπερ τινές, ού πάνυ έπιτυχώς, παραβάλλοντες πρός τό
(ίλ. Ο, 411) ός ρά τε πάσης εν είδη σοφίης=ος είδήμ.ων ή, άνα-
λύουσιν=ούδένα οίδα ού τίνος κτλ. Τό ένταϋθα είνα>.=τίνος τεύ-
χεα δύω' ούδενος άλλου οίδα, εί μή Αίαντος σόικος. Σπανιώτερον
δ έν τούτοις τό άπλοϋν ός.

§. 44. Τό δεύτερον είδος τής εφέλξεως καθ' δ τό επόμενον, ύπό
τοϋ ηγουμένου έ<ρελκόμενον, συμμορφοϋται καί συσχηματίζεται κατ'
αυτό, γίνεται, όταν τό μέν ρήμα τοϋ άναοορικοϋ κώλου άπαιτή αί-
τιατικήν, τό δέ άναφερόμενον ούσιαστικόν ήναι κατά γενικήν ή δο-
τικήν' άχό τώκ. ί^ώρωκ ώ>· λαμΰάνονσιν (Πλ.)=άπό τών δώρων,
ά λαμβάνουσι. — χειμώνος οντ ος οίον σύ λέγεις (Ξ. 'Αν. Ε, ή, 3)
=οίον σύ λέγεις.—εξελεγχομένης τής αιτίας, (ίσ. Αντιδ.

όζ').—τοΐς άγαθοΐς οί ς εχομεν εν τή ψνχή (ίσ. Σ νμμαχ. ι ο'). Είς
ταϋτα ελκουσι καί τό δμηρικόν (ίλ. Ε, 265) τής γάρ τοι γενεής,
ής Τρωί'περ ενρύοπα Ζεύς δώχ .... Αλλά τοϋτο τότε αληθεύει,
όταν έννοηθή ότι δ Ζεύς εδω/.ε τώ Tcou ολόκληρον τήν γενεάν τών
ίππων έκείνων, ουχί δε καί όταν είς τό ?/ç δοθή διαιρετική εννοια=
έξ ής έδωκε, κτλ Ωσαύτως δέ καί έναλλασσομένης της τάξεως' ά-
πολαύω ο)ν έχω αγαθών.—-χρώμαι οίς εχω βιόλίοις^ κτλ' καί πα-
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ραλειπομ.ένου τοΰ ουσιαστικού* άμελώ ων μ s δει πράττειν (Ξ.).—
ών ε'λαβεν (ή πόλις ημών) άπασι μετέδωκεν (ίσ. Πανηγ. ς).

§. 45. 11 αυτή ελζις επικρατεί ένίοτε, καί οτε τό άναφορικον
κώλον έπρεπε κανονικώς νά ήναι κατ' όνομαστικήν' ανθρώπους αί~
ρούμεθα τους μέν όπόλιδας, τους δ αυτομόλους, οϊς οπόταν τις
πλείονα μισθόν διδώ, μετ έχείνων έγ ημάς άκολσυθήσουσιν (ίσ.

Συμμ. ις-·)=οΐ, οπόταν, κτλ.-πολλά civ ειπείν έχοιεν 'Ολύνθιοι

νϋν, â τότ εί προείδοντο ουκ civ άπώλοντο (Δημ. Φ. Γ', ι δ').

§. 46. Γίνεται δε τοΰτο μάλιστα έπι τοΰ οίος μετά τοΰ ρήματος
είναι. Ούτο5, π. χ. ήδέως χαρίζονται οΐω σοι άνδρί (Ξ. Άπομν. Β',
θ', 3). Τοΰτο κυρίους μεν έπρεπε νά ήναι άνδρί τοιούτο), οίος σύ ει'
διά δέ τής έφέλζεως, παραλειπομένου τοΰ ρήματος είναι, γίνεται
άνδρί τοιούτο) οΐω σοι, όπερ κατά μ.ετάθεσιν γίνεται τοίουτω οίω
σοι άνδρί, καί, τελευταίο ν, κατά παράλειψιν τής δεικτικής άντωνυ-
ρ.ίας, ήδέως χαρίζονται οΐω σοι άνδρί. Παραλείπεται δέ καί τό οό-
σιαστικόν, ώς χαλεπόν ήρου καί οΐω γε έμοί παντάπασιν άπορον
(Πλ. Σοφ. 237). Τοιαΰτα δέ καί τα τήν γυναίκα ενρον όσην τ 0-
ρεος κορυφήν (0δ. Κ, 1Χ3)=όση έστιν ορεος κορυφή.—τό μεν (ρό-
παλον) ααμες έί'σκομεν είσορώοντες, δσσον θ ίστόν νηός έεικοσό-
ροιο (θδ. I, 321)=τοΰτο ήμ.είς ορώντες άπεικάζομεν είναι τόσον,
όσος εστίν ο ιστός νηός είκοσήρους.

§. 47. Καί ταΰτα μ.έν περί μεταβολής τής πτώσεως, αλλ' έπί
τών αναφορικών ή εφελζις φέοει μ.εταβολήν καί ε!ς*το γένος καί είς
τόν άριθμ.όν. Γίνεται δέ τοΰτο, όταν τό άναφορικον μετά τών ρη-
μάτων είναι, χαΛεΐσθαι, όνομάζεσθαι καί τών ομοίων, προσλαμβά-
ν η δμ.οιόπτωτον άλλο ονομα* ό φόβος ό τότε παρών, ?)λ" αΜώ ει-
πομεν (Πλ. iV. γ', 699).—ror ούρανόν, o$c πόλους καλοϋσι
(Πλ. Κρατ. 405).-λόγοι μην είσιν έν έχάστοις ή μ ων, ας ελπί-
δας όνομάζομεν (Πλ. Φιλ. 40). Τής αυτής φύσεως είναι καί τό (θ.
α'. 68) ών τό μέν (ή Ποτίδαια) έπικαιρότατον χωρίον. Ωσαύτως
δέ (Θ. Β18) καί αύτω φρουρίφ οί Αθηναίοι έχρώντο, οπότε
πόλεμος καταΛάβοι=καί αύτη (τή Οινόη).

§. 48. Συνήθης δέ ή μεταβολή τοΰ αριθμού έπί τοΰ 6ς καί όστις
περιληπτικήν ίδέαν εχόντων" κάκείνους στνγώ τονς παΐδας, όστις
του μέν άρσενος πατρός ούκ ώνόμασται, τής δέ μητρός έν πόλε ι
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(Εύρ. 'ΗΛ. 934).—γίγνονται πάνθ' ότι βούΛονται (Αρφ. iV.,348)·
καί αντιστρόφως' τοϋτ' ήν â νϋν σοι φανερά σημαίνω χαχά (Εύρ.
'ίων. 945). Τοιαύτα είναι καί τά όστις ô' άφιχνεΐτο τών παρά βα-
σιΛέως πρός αυτόν, πάντας άπεπέμπετό . . . (Ξ. Αν. Α , ά, 5).—τών
βαρβάρων τίνες ιππέων διά τοϋ πεδίου έΛαύνοντες ωτινι έντυγ-
χάνοιεν, πάντας εχτεινον (Ξ. 'Αν. Β', έ, 32). — εχέΛευε δε χαίειν
άπαντα δτω έντυγχάνοιεν χαυσίμω (Ξ. Αν. Τ', γ', 15).

§. 49. Είναι δέ σημειωτέα καί ή περίστασις καθ' ήν τό άναφο-
ρικόν, υπό τής μετοχής ελκόμενον, μόνον είς αύτήν αναφέρεται!, καί
ουδαμώς είς τό £ήμα είς 8 καί ή μετοχή άποδίδεται. Εάν, π. χ. εί'—
7C6ομεν τείχος όποτε 'Αχαρνάνες τειχισάμενοι χ-οινόν διχαστήριον
είχον, τό άναφορικόν δ αναφέρεται καί είς τό ρήμα είχον- καί είς τήν
μετοχήν τειχισάμενοι, δι' ή ς, οίον διά μ.έσου, είς τό ρ'μ.α, ώς προς
τέλος, φθάνομεν. Εστι δε τ'οΰτο^^ έτείχισαν καί δ είχον οί Ακαρ-
νανες" τουναντίον είς τό (Θ. Γ, 105) τείχος οπ.οτε Λχαρνάνες τει-
χισάμενοι χοινω διχαστήρίω εχρώντο, τό αύτο άναφορικόν μ.όνον
είς τήν μετοχήν άναφέρετ«ι=οί Ακαρνανες έτείχισαν τό τείχος, καί
εχρώντο αύτώ κοινώ δικαστηρίω. Ούτω καί (Θ. Β , 39) S μή χρυ-
φθέν άν τις τών ποΛεμίων ίδών ώφεΛηθείη'=-ζΙ τις δε τών πολε-
μίων τούτο, μή κρυφθέν, ιδοι, ώφεληθείη άν.

§. 50. Ουτω καί έπι μορίων αναφορικών' έμοί πειθόμενος άχο-
Λούθησον ενταύθα, οϊ άφιχόμενος εύδαιμονήσεις (Πλ. Γοργ. 527).
—ήν (τιμωρίαν)* πριν έμπεσεϊν, είχός είναι τοϋ βίου τι άποΛαν-
σαι (Θ. Β , 53;' τοΰτο έν τή συνήθεια ήθελεν είναι προ τής επιπτώ-
σεως τής όποιας' τό αύτο δέ δεικτικώς ήθελεν είναι χαί πριν ταυ-
την έμπεσεϊν.

§. 51. Ετι μείζων άνωμαλία γίνεται, όταν τό δς ή δςτις, άντί
νά άναφέρηται είς πρόσωπον (ούτος—δς), άναφέρηται είς πραγμ.α-
τικόν τι, καί ουτο^ς έναλλάσσεται ο πρώην είρμ,ός τοΰ λόγου* συμ-
φορά δς ιϊν τύχη χαχής γυναικός (Γν.)=ει τις τύχη, τό τυχεϊν.—
σχαιόν τι δή τό χρήμα γίγνεσθαι φιΛεϊ, $·εών άνάγχας όστις ίά-

σθαι θέΛ&ι (Εύρ. Αίχτ. 'Αποσπάσμ.)=·ει τις θέλει, τό θέλειν.-τό

χαΛώς άρζαι τοϋτ εστίν δς άν τήν πατρίδα ώφεΛήση ώς πΛεΐστα,
ή έχων είναι μηδέν βΛάψη (θ. Τ', ιδ')=τό ώφελήσαι ή μ.ηδέν
βλάψαι.
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52. Προσόμ.οια δέ καί τα σωφρόνων άνδρών, οίτινες τάγαθά
ές άμφίβολον άσφαλώς έθεντο (θ. δ', 18)=σωφρόνων ανδρών Ιργον
η ίδιον εΐ τίνες, κτλ, ή=σω<ρρόνων ανδρών έργον ποιοϋσιν οιτινες,
κτλ.-παντάπασι δε άπορων εστί καί άμηχάνων καϊ ανάγκη έχο-
με ν ων, και τούτων πονηρών, οΐτινες έθέλουσι δι έπιορκίας τε προς
3-εούς καί άπιστίας πρός άνθρωπους πράττειν τι (ξ. 'Αν. β', έ, 21).

-Ουτω καί απλώς τε άδύνατον και πολλής εύηθείας όστις οίεται

τής ανθρωπείας φύσεως ορμώμενης προθυμως τι πράξαι αποτρο-
πή ν τινα έχειν (Θ, Γ, 45), ενθα ο Κρύγεοος γενικήν απόλυτον δέ-
χεται τό ορμώμενης.

§. 53. Τό αύτό συμβαίνει καί όταν, τρεπομένου τοϋ λόγου έκ τοϋ
πραγματικού είς τό χρονικόν είδος, γίνηται μεταβολή τοϋ είρμοϋ*
ούδεν άλλο, πλήν όταν κείνω δοκή (Αίσχ. ΙΤρομ. 25S), οπερ ομα-
λώτερον άν είη ούτως έκφερόμενον' ούδεν άλλο, πλήν ότι έκείνω
δοκεΐ=τό έκείνω δοκούν, ή=ούδέποτε άλλοτε, πλήν όταν έκείνω
δοκη. Καί άντιστρόφως δέ έκ ,χρονικοϋ είς πραγμ,ατικόν είδος" καί
δταν τις τόν αύτοϋ βίον τοΐς έχθροΐς καί τοΐς σνκοφάντας διάνε-
μη, τοϋ τ' έστι τό τον βίον άδίωτον βιοϋν (Λυσ. κατ 'Αν δ. §. 31).

§. 54. Η εφελξις έπενεργεΐ καί έπί τών τοπικών σχέσεων. Εν
τούτοις δηλ. τό πλήρες τοϋ λόγου απαρτίζεται έκ δύω, έκ τής έννοιας
τοϋ έκεΐ η έκεΐσε καί όπου ή όπόσε, έκ τής τοϋ έντενθεν ή έκεΐθεν
καί δθεν η οπόθεν' ού άν τις εαυτόν τάξη, ένταϋθα δει μένοντα
χινδυνεύειν (Πλ. 'Απολ. Σωκρ. 28).—έκτου αύτοϋ χωρίον ή όρμή
έσται, δθεν και εκείνος έμέ έπε δέκατο γυμνή ν (Hp. Α', 11).—έν-
θεν μ' ώδ' άνέστησεν μολεΐν ό κοίρανος (Σ. Κ. 1286), διότι τό ώδε
=ένταϋθα, ούχί=ούτως, ώς άλλαχοϋ* όθεν=έκ τοϋ βωμού τοϋ θεοϋ.

§. 55. Τούτο>ν δέ παραλειπόμ.ενον πολλάκις τό £ν υπονοείται'
μαχόμενοι δε οί πολέμιοι, καί δπη είη στενόν χωρίον παρακατα-
Λαμδάνοντες, έκώλυον τάς παρόδονς (ξ. 'Αν. Δ, β , 24).—επεσθε
(έκεΐσε), δπη άν τις ήγήται (θ. β', 11).—φοδοίμην αν μή ήμάς άγά·
γοι, δθεν ούχ οίόν τε έσται έξελθεΐν (Η. 'Αν. Α, γ', 17)=έκεισε όθεν.

56. Δυνάμ,ει δέ τής έλξεως τό ήγούμενον κώλον λαμβάνει τό
είδος τοϋ επομένου ή άντιστρόφως' βήναι κεΐθεν όθεν περ ήκει (Σ.
Κ. 1227)=κεΐσε όθεν.—διεκομίζοντο (Αθηναίων τό κοινόν) ευθύς,
δθεν ύπεξέθεντο παΐδας κα\ γυναίκας καί τήν περ ιού σαν κατ α-
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σχενήν (θ. λ\ S9)=£κεϊθεν όπη ή οπου.-έχ γης, όθεν προνχειτ

άναζέουσι θρομβώδεις αφροί (Σοφ. Τ ρ. 701) —έκ γής εν η ή ένθα
προύκειτο.—καί άΛΛοσε, δποι âv άρρίκτ), έιγαπήσονσί &ε (Πλ. Κρίτ.
45)=καί άλλαχοϋ δποι ή καί δ—οι άλλοσε άν άφίκτι.

§. 57. Εκ τούτων έγεννήθησαν τά συνεπτυγμένην εννοιαν έχοντα*
εκείθεν πόλεμο ν δεϋρο ήξοντα (Α. γ', ς-')=τόν εκεί πό-

λεμον εκείθεν δεϋρο ήξοντα.— τώλ* έκεϊθεν ξνμμάχων παραλαβών

(θ. ζ , 26).—ôjrwc εϊργωσι τούς εκείθεν έπιβοηθεΐν (θ. α', 62).-

επεχείρησαν διαφορήσαι τάνδοθεν (Δ. Εϋβουλ. κ/)·——τοϋτο δή τό
χρεάδιον τών ένδοθέν τις είσενεγκάτω Λαβών (Αρφ. iZ.i. 22/)=
τών ένδον όντων ένδοθεν έλθών καί λαβών είσενεγκάτω. Ούτω καί
διά τοϋ αύτόθεν' ρριλονειχών μεν ό αύτόθεν (θ. ζ', 71)=ο έκ της
γης πεζός στρατός=ό έν τή γή στρατός τών Συρακουσίων, αύτόθεν
έκ τής γης φιλονεικών. Ούτως (θ. Γ , 7) νπό τών αύτόθεν ξυμβοη-
θησάντων (ϊδε καί θ. β', 25. δ', 129. é, 52, κτλ.).

§. 58. Εί δέ είς πάντα έν γένει καί ανεξαιρέτως τά είς θέν επιρ-
ρήματα επικρατεί ή τοιαύτη σημασία τής εχ τίνος ορμής, δ», ήν γί-
νεται ή προεξηγηθεΐσα έφελξις, ή πολλότατα κατήντησαν ίσοδύναμ.α
το"ϊς ιδίοις πρωτοτύποις, τό χάτωθεν=·Λά-τω, τό άνωθεν^^'χνω, κτλ,
περί τούτων φ,ιλονεικοϋσιν οί φιλόλογοι. Ζητείται, π. χ. άν τό οί
κάτωθεν θεοί (σ. 'Αντ. 1070)=οί κάτ&ί θεοί ή=οί κάτωθεν ενερ-
γούντες' άν τό οί άνωθεν οιωνοί (σ. 'Η Λ. 1058)=οί άνω οιωνοί ή
οί άνωθεν προς τά κάτω, πρός τήν γήν, πετάμενοι. ϊνα έφαρμοσθη
είς πολλά άλλα ή δευτέρα εκδοχή, πρέπει νά έννοηθή ή έκ τών άνω
προς τά κάτω ή άντιστρόφως κίνησις τών όμ.μάτων. Ούτως ήθελεν
είναι τό (σ. Φ. 28) άνωθεν ή κάτωθεν ;—Γου πΛοίον τ à κάτωθεν
(δ. Φ. β', δ), ο' κάτωθεν νόμος (Δημ. :Αριστοκρ. À, ς-'), όπερ ήθε-
λεν είναι .ώς τό τής συνήθειας ό κάτωθεν ύπογεγραμμένος, κάτωθεν
δηλ. θεωρουμένου τοϋ γράμματος.- Τπάρχουσιν δμως καί χωρία άτινα
καί πρωτότυπα σύστοιχα ουκ εχουσι, καί τοιαύτην θεωρίαν δυσκό-
λως επιδέχονται. Αλλά περί τούτοον άλλαχοϋ.

§. 59. Συνηθεστάτη δέ ή τοιαύτη έφελξις έπι τών προθέσεων άπο
καί εκ' διήρπαστο τά άπο τών οικιών ξύλα (Ξ. 'Αν. Β', β', 16)=

τά έν ταΤς οίκίαις ξύλα διήρπαστο άπο τών οικιών.-ερρενγον οί άπό

χών εν δεξιά οικιών (Η. 'Av. É, β', 24).---α^ας rt zw ά.το <r?7c



ΚΕΦ. Β'. ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΜΑΤΩΝ. 239

τραπέζης (©εόφ. Xap. B')=il prend ensuite quelque morceau
choisi de ce qui est servi sur la table (Kop.).—μή τούς έχ τής

•νήσου άναλάβωσιν.-τούς έχ τής νήσου είς το r Ηραίο ν μετεκόμι-

σαν (©-. Γ , 79).-οί Πλαταιής τά έχ τής χώρας κατά τάχος έσε-

χομίσαντο (©. β', 5). — οί έκ τοϋ πλοίου σύσκηνοι (Ξ. 'Αν. É, ζ',
15).—άπολωλεκώς άπαντα τάχ τής οικίας (Αρφ. ΠΛ. 857).— ζυνε~
πεύχοντο άε καί ό άΛΛος όμιλος ό έκ τής γής (©. τ', 32)=δ έν τή
γ ή ών έκ τής γ?,ς ή αύτόθεν ξυνεπεύχόντο.

§. 60. Τοιούτον καί τό (Ξ. Αν. Α, β', 1S) ητε Κίλισσα εφυγεν
εχ τής άρμαμάξης, καί οί έκ τής άγοράς χαταΛιπόντες τά ώνια ί-
ρρευγον' ένθα τό μεν δεύτερον προφανώς=κ α ί οί έν τή άγορα εφευ-
γον έκ τής άγορας' δυσκόλως δε δυνατόν ειπείν ότι καί ή Κίλισσα
καταλιποΰσα τήν άομάμαξαν έφυγε' διότι εύκολώτερον ήδύνατο ©εύ-
γειν επί τής άρμαμάξης έλαύνουσα* όθεν έκλτ)πτέον=έφυγεν έκ τής
θέσε&)ς τής άρμαμάξης, έκ τοΰ τόπου ένθα ΐστατο ή άρμάμαξα. Ταΰτα
ο Κρύγεοος, ορθώς βέβαια, ούκ έ'στιν ου. ω ς πάντν) αδύνατον ίσως νοή-
σαι-ότι έκ τής άρμαμάξης, ύπό βοών Ελκομένης, εφυγεν εφ'"ίππου.

§ 61. Ούδε ή παρά καί ή περί μένουσι τοΰ τοιούτου πάντη ε-
λεύθερα»." όστις à' άφικνεΐτο τών παρά βασιλέως προς αυτόν (Ξ.
3αν. α', ά, 5)=όστις τών παρά βασιλεϊ όντων παρά βασιλέως άφι-
κνεΐτο.—εξήγγελλον γάρ τίνες τών παρά Τισσαφέρνους Ελλήνων
(Ξ. 'Αν. Β', δ', 24). — οί παρ Αριαίου (Ξ. 'Αν. Β', β', 1). — τά
παρ' 'Εγεσταίων (θ. 22).

β. 62. Ούτω καί τά περί δίκης (Πλ. Φαίδ. 58) . — τα περι τοϋ

φρουρίου (ξ. κ. π. ε, γ', 26).-τά περί Προξένου (ξ. 'Αν. β', έ,

37).-τά περί τοϋ *Ετεονίκου (S. ΕΛΛ. Ζ', θ , 1), κτλ. Ταΰτα, tva

ομοιάσωσι τοΤς προηγουμένοις, πρέπει να έκληφθώσιν=τά έν τή δίκη
γενόμενα καί τά περί δίκης πυθέσθαι, τά rà Προξενώ συμβάντα
καί τά .π^Ζ Προξένου. Αλλ' εύκολώτερον έν τούτοις δυνατόν έννοή-
σαι τά λεγόμενα' ο δέ Εϊνδόρφιος είς τήν τΟιαύτην εφελξιν ανάγει
καί τό τοΰ Πλάτωνος έν αρχή τοΰ Τιμαίου, ένθα έρούτηθείς ύπό Σω-
κράτους ο Τίμαιος δι ά τί έλειπεν δ τέταρτος τών χθες δαιτυμόνων
(? δ Πλάτων), αποκρίνεται ότι ασθένεια συμπεσοΰσα έκώλυσεν αυ-
τόν, δ δέ Σωκράτης έρωτα' ούκοϋν σδντώνδέ τε έργον καί το υπέρ
τοϋ απόντος ΐιναπληρού ν μέρος ; Τοΰτο δέ εννοεί, ώς φαίνεται, δ
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Εΐνδόρφιος=τό μεοος του απόντος υπέρ τοΰ άπόντος* C est donc
à toi et à ceux-ci de remplir la place de Γ absent.

§. 63. Τό παραβολικόν ώσπερ συντάσσεται ομ.αλώτερον κατά το
ρήμα εις δ αναφέρεται" καί στρεπτόν δε έφόρει καί xfréJJia καί τα.Ι-
λα, ώσπερ -(φοροΰσιν) οί άριστοι Περσών (Ξ. Ar. Α, ή, 29). Αλλά
καί τοΰτο δυνάμει τής ελξεο^ς άφομ,οιοΰται πρός τό άλλο κώλον'
πρός άνδρας ονκ άποΐέκτονς ώσπερ καί ημάς (Θ. 68).—οίμαι.

τονς νεωτέρους πυνθάνεσθαι ώσπερ καί έμέ (Αντιφ.).-καί νϋν τους

'Αθηναίους ούχ έκάς, ώσπερ έκεΐνον, άλΧ έγγύς οντάς περιοράτε
(Θ. Α, 69)=ούχ εκάς όντας, ώσπερ έκεΤνος ήν.

§. 64. Αλλο είδος έρρέίξεως, εκτός τούτου τοΰ έπί τών αναφορι-
κών, γίνεται έπί τών προεξηγηθέντων ειδικών λόγων, όταν ήναι μ.έν
τά δύω κώλα τοΰ λόγου κεχοορισμ,ένα, καί ό'χι εις έν συγχωνευμένα,
ώς ή φύσις τής έιρέίξεως απαιτεί, άλλά ή πτώσις, ήτις έπρεπε νά
ήναι ύποκείμενον τοΰ δια τής οριστικής καί τοΰ ότι τ) ώς έκφερομέ-
νου κώλου, μεταφέρηται εις το πρώτον κώλον ώς άντικείμ.ενον τοΰ
έν αύτω ρήματος* εγνων δημοκρατίαν ότι άδύνατόν έστιν ετέρων
άρχειν (Θ. Γ^, 37).—Λέγονσι δ' ημάς ώς άκίνδυνον βίον ζώμεν
κατ οίκους (Εύρ. Μηδ. 248)=λέγουσιν ώς ήμ.ε"ϊς άκίνδυνον βίον
ζώμ.εν.—εί βούλεσθ' άκοϋσαι τήνδ' δπως άπώ.Ιετο (Αρφ. Είρ.
604). Ενταύθα, ανάγεται καί. τό τήν γήν όπάση εστίν είδέναι (Ξ.

Άπ. λ', Γ, 2).

§. 65. ί"ϊς δέ τό τελευταϊον (§ 64) είναι διάφορον τών δύο προεκ-
τεθέντων ειδών τής έρρέλξεως, ούτω πάλιν διάφορον τούτου είδος
είναι όταν ή άπρόσο>πος σύνταξις τών άπαρεμφάτοιν τρέπηται εις
προσωπικήν" πρέπων έιρνς προ τώνδε (ρωνεΐν (Σ. Τ. 9)=πρέπει
σε προ τώνδε φώνέίν.—ον προσήκομεν κολάζειν τοΐςδε, άΛλά Φω-
κίων γή (Εύρ. 'Ορ. 869)=ου τούτοις προσήκει κολάζειν ήμ.άς, άλλά
τή Φωκέων γή. ·

§. 66. Ώσαύτως έγώ δίκαιός είμι τώνδ' άπηΛΛάχθαι κακών (t.
Αντ. 400)=δίκαιόν έστιν έμέ.—καί σύ ούν ήμΐν δίκαιος εί άντι-
χαρίζεσθαι (Ξ Κ. Π. δ', ά, 20). Ούτω καί έπί τών άξιος, αναγ-
καίος, δήλος, άδηλος καί τών τοιούτων" εστι δ έ εκείνο ουκ άδηλος
έρών (δ. Με ιδ. ιθ')=ούκ άδηλόν έστιν έκεΐνο αυτόν έρεΐν' καί τούτα
διά τήν συγγένειαν αυτών πρός τά απρόσωπα (σ, 103, §. 30), καί
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δια τήν κλίσιν ι'σως τών Ελλήνο^ν εις το προτιμ.άν, οπού ενεστιν,
εμψυχον ύποκείμενον (σ. 75, §. ] 1). Κατά μ,ίμησιν δε καί τά ού-
χουν γέλως ήδ ιστός είς εχθρούς γελάν (Σ. Αί. 79);=oî>2' ήδιστον
εστίν είς εχθρούς γελάν;—έν θ υμουμένους ότι ήμισυς βίος βιώναι
κρείτων άλύπως έστιν η διπλάσιος λυπουμένω, ώσπερ ούτος (Λυσ.
χατ Ανά οχ. §. 32).

§. 67. ^Εφελζις επικρατεί καί είς τήν επί ταυτοπροσωπίας σύν-
ταξιν τοϋ απαρεμφάτου* ■ 'Αλέξανδρος έφασχεν είναι Α ιός υιός.
Ωσαύτως επί τών έδεοντο αυτού είναι προθύμου. —εζεστί μοι γε-
νέσθαι εύδαίμονι.—Αημοσθένης σεμνύνεται τώ γραφείς άποφυ-
γείν, κτλ* διότι τό προτασσόμενον ύποκείμενον ή άντικείμενον έφέλ-
κει καί συσχημ.ατίζει πρός εαυτό τό έπόμενον (ίδε σ. 99, §. 14 καί
ανωτέρου §. 37). Ωσαύτως καί έπι μετοχής' ΰανών γούν ώδε χάλ-
λιον 3-ανεΐν (Εύρ. 'θρ. 779)=κάλλιον τό θανεΐν σε ώδε.

§. 68. Καί επί τούτων μ,έν φαίνονται δύο κώλα τοΰ λόγου, ε'ίτε
καθ' όλου (§. 41—45), ειτε κατά μέρος (§. 64), ένούμενα δια της
έφέλξεως. Αλλ' ή δύναμις αύτής εκτείνεται καί είς λόγον έξ ενός
μ.όνου κώλου συγκείμενον. Γίνεται ·δέ τοΰτο μετά τών ρημάτων εί-
ναι, γίγνεσθαι, καλείσθαι, όταν έφελκόμενα ύπό τοΰ κατηγορουμέ-
νου τίθο^νται μάλλον κατά τόν αριθμόν αύτοϋ ή κατά τόν τοΰ υπο-
κειμένου, ώς ή κοινή χρήσις άπαιτεΐ' τό μήκος τοϋ ορύγματος έπτά
στάδιοί είσι (Ηρ·). — αί Θήδαι Αίγυπτος έκαλέετο (ΐίρ. δ', 15).—
Χάριτες J ομοίως χέχληται γόος εύχλεής (Αίσχ. Χ. 3Ι8)=ο γόος
κέκληται Χάριτες.

69. Και έπι πολλών άλλων περιστάσεοιν παρατηρείται ή δύ-
ναμ.ις τής έφέλζεως, αΐτινες όμοίς δυνατόν νά 'άναχθώσιν είς τήν γε-
νικήν ταύτην περίστασιν" rΟπου χαί οσάκις ή δύναμις τοϋ ηγουμέ-
νου υπερισχύουσα εφ έλκε ι πρός εαυτό χαί συ σχηματίζει κατά τι
τό έπόμενον, ?} άντιστρόφως τό αυτό ποιεί ή δύναμις τοϋ επομένου
πρός τό ήγούμενον, καί ουτω μεταβάλλεται ή φυσικωτέρα τοϋ λό-
γου πλοκή-, υπάρχει έλί,ις η ε'φελζις, τείνουσα είς τό καταστήσαι
τόν λόγον μάλλον συντεταμένον καί άπηρτισμένον, δεικνύουσα καί
διά τοϋ έξωτεοικοϋ σχήματος τήν έν ταΐς έννοίαις ύπάρχουσαν ενότητα.

§. 70. Τοΰ ιδιώματος ή σχήματος τούτου παρά τοις Ελλησι
γ ρ α μ μ. α τ ι κ οΐς ό'νομ,α γενικον δεν ευρίσκεται, διαφόρως άποκαλοΰσι
(ΣΤΝΤ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ Λ.) 1(3
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τάς κατά μέρος περιστάσεις αύτοϋ, έμ.οί τουλάχιστον δέν είναι γνω-
στόν. Υπάρχει ή λέξις ύ π αλλαγή, σχήμα δηλοϋσα έν ω τό έπίθετον,
άντί νά συ μ φωνή ση πρός τό κύριον. καί κατάλληλων ουσιαστικόν, συμ.-
φωνε"ϊ πρός άλλο εξ αύτοϋ έξαρτώμενον, οίον κυνός λακαίνης ώς τί-
νος ένρινος βάσις (Σ. 8), έν ω κυρίως ουχί ή βάσις ήτοι πορεία,
άλλά ό κύων εστίν ευρινος, ήτοι εύόσφρητος* ουτω καί λευκοπήχεις
κτνπονς χεροΐν (Εύρ. Φ. 1360), έν ω κυρίους αί χεΐρές είσι λευκο-
πήχεις, κτλ" τοιούτον καί τό {ko®. Είρ. 155) χρυσοχάλινον πάτα-
γον ^α^ί'ων=χρυσοχαλίν&)ν ψαλίων πάταγον, ν.αίπεο άντιλέγοντος
τοϋ ΒοΟίου (Bolho*). Αλλά, ώς έκαστος βλέπει, τό ονομ.α τοϋτο ήθελε
περιλάβει μόνον μέρος τής εύρυτέρας έφέλξεως. Οί Ρωμαίοι -γραμ.-
ματικοί καί οί νεώτεροι φιλόλογοι όνομάζουσι τό σχήμ.α τοϋτο at-
tractionem, έλξιν, εφελξιν ή ècpέλχνσιν, κατά τόν μακαρίτην Κού-
μαν. Είσί δέ τών νεωτέρο)ν καί φιλόλογοι, ώς ό Κρύγερος, οΐτινες^
είς τήν άφομοιωματικήν δύναμιν τούτου αποβλέποντες, προτιμ,ώσι
τό όνομα άφομοίωσις (assimilatio) ή πρόληψις (aulicipatio), πάντ-/}
άνοίκειον καί άνάρμοστον εύρίσκοντες τό πρώτον.

§. 71. Εστω δέ τό ό'νομα οποιονδήποτε, ύπό τό ιδίωμα τοϋτο
πρέπει να άναχθή καί ή μετάθεσις τών λέξεων, τήν οποίαν ίδιαίτερον
σχήμα ορίζει ό Βουττμαννος. Εστι δέ μετάθεσις ή έκ τής οικείας είς
άλλην θέσιν μετατόπισίς τίνος λέξεως, γινομένη διά πολλούς λόγους"
τι:αρ ονκ έθέλων εθελονση (0δ. Ε, 155).—αισχυνών πάλιν τήν
αντος αύτον.—έν άλλοτε άλλη=χΧλοτε έν άλλη.

§ 72. Είς τήν μετάθεσιν ανάγεται καί τό *Χπερΰατόν Σχήμα
λεγόμενον, verbi transgressio παρά Ρωμαίοις, όπεο δύο λέξεις είς
μίαν εννοιαν άνηκούσας διαχωρίζει μ.εσολαβήσει άλλων λέξεων" άλ.ί
άπερνκει χαί Ζεύς κακάν χαί Φοίβος ζΑργείων ψάτιν (Σ. Αί'. 187),

ένθα τό χαχάν χωρίζεται έκ τοϋ cράτιν είς ό ανήκει.-καί προσα-

ναγχαστέον τήν τοΰ αγαθόν εικόνα ήθονς έμποιεϊν τοΐς ποιήμασιν
(Πλ. Πολ. Γ , 401);—άξιώ μηδεμίαν μοι διά τοϋτο παρ' υμών όρ-
γήν γενέσθαι (Α. Φ. γ\ β',).—σπείρουσι δ\ ή τώ ζώσι, Αήμητρος
στάχνν (Εύρ. Κνκλ. 121); Παοάδοξον δέ ύπερβατόν προΟέσεο^ν ευ-
ρίσκει ο Βουττμαννος έν τω (Σ. Φ. 668) έξεπεύξασθαι άντί έπεξεύ-
σασθαι—ϊ-'. τινι εύξασθαι, όπεο άνύπαοκτον.

§. 73, Είς τό ύπερβατόν άνάγουσι καί τά έπόμ.ενα* λέγοντι δ'έν
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τιαΐ θαλάσσα (Πίνδ. 'Ολ. Β', 28)=καί εν θαλάσση.— ήν δ* έχοντες
σοφοί και πολίταις εδοξαν εμμεν (Πίνδ. 'Ο λ. Ε, 10)=καί σοφοί

έδοξαν είναι.-έ Ριγήσαμε νος πάσαν χαϊ έπ ιδεί; ας την 'Ελλάδα

τοΐσι Πέρσησι (tip. Γ , 133).—ήξειν αντίο σέ πολύ Αράσπον άν-
ά ça χαϊ πιστότερον χαϊ άμείνονα (Ξ. Κ. Ώ.· ^',δ', 8).—οίμαι ούν πο-
λύ αν τήν χατασχενήν μοι λαμπροτέραν φανήναι (Η. Σνμπ. Λ, δ').

§. 74. Ως δέ τά ομοια ή καί τά αντίθετα αναδεικνύονται καλ-
λιώτερον άλλήλοις παρακείμενα* ποικίλη ποικίλους (Πλ.).—-τήν

αυτός αύτοϋ.-παρ ουκ έθελων έθελούση, κτλ* ούτω δια τοΰ υ-

περβατοΰ χωριζομ.ένη ή λέςις έκ ττ,ς οικείας θέσεως ελκύει μάλλον
τήν προσοχήν τοΰ άναγνώστου ' προς τήν δι αυτής παρισταμένων
έννοιαν.

§. 75. Πολλάκις μέν καί ή μ.ετάθεσις καί το ύπερβατον φέρου-
σιν εύφοίνίαν, καί έςαίοουσιν, ώς είπομ.εν, τήν έννοιαν" άλλα καί
δυσκολίαν φέρουσιν άλλοτε διά τον χωοισρ.ον τών οικείων καί τήν
μετατόπισιν* έχεις πάλαι ών έπεθύμεις (θεόκρ. Ι, 17)=εχεις ών
έπεθύμεις πάλαι. Προς τοΰτο παραβάλλουσι τό τοΰ Αριστοφάνους
\Νεφ. 1315) οίμαι γάρ αυτόν αύτίχ εύρήσειν όπερ πάλαι ποτ ε
έζήτει.— περί γάρ τίΐ'ος άν μάλλον πολλάκις τις νουν έχων
χαίροι λέγων καί άχούων (Πλ. Πολ. Β', 358) πολλάκις λέγων
καί άκούων.

§. 76. Οτι τό ύπερβατον φέρει δυσκολίαν προ πολλού παρετήρη-
σεν ο συγγραφεύς τής πρός 'Αλέξανδρον Ρητορικής (Κεφ. λά)' Ασα-
φώς μέν δηλώσωμεν . . . άπό μέν τών πραγμάτων, έάν μή ύπερβατώς
αυτά δηλώμεν, αλλά τά πρώτα πραχθέντα, ή πραττόμενα, ή πρα-
χθησόμ.ενα, πρώτα λέγωμ.εν, τά δέ λοιπά έφεξής τάττωμεν' άπό δέ
τών δνομ.άτο^ν,^ έάν μ.ή υπερβατώς αυτά τιθώμεν, άλλ άεί τά έχό-
μ.ενα έξης τάττο^μ.εν.» Ενίοτε δέ δι' αυτοΰ αναγκάζονται πολλάκις
νά έξηγήσωσι χωρία, άτοπον άλλως ή δύσκολόν τι παριστώντα. Είς
τό ύπερβατον ήναγκάσθη δ Πλάτο^ν νά προστρέξη ΐνα υπεράσπιση
τό υπό τοΰ Προ^ταγόοου κ α τ α δ ι κ α ζ ό μ ε ν ο ν πεοιώνυμον χωρίον τοΰ
Σιμωνίδου' άνδρα άγαθόν μέν άλαθέως γενέσθαι χαλεπό ν (Ιστορ.
*Ελλήν- Ποιητ. κτλ).

§. 77. Δια τής ρεταθέσεως γίνεται καί τό Χιαστόν Σχήμα λε-
γόρ.ενον, καθ 8 δύο σχετικά κώλα τοΰ επομένου λόγου τίθενται
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κατά τάξιν εναντίαν του ηγουμένου, ώστε το άντίθετον παράκειτΛ
εις το άντίθετον' ούτω, π. χ. είς τό τοϋ ποιητοϋ οιμωγή τε χαϊ
ενχωΛή rc LU ν ανδρών όΛΛύντων τ ε xal δΛΛυμένων (ίλ. δ, 450),
ούτε τό όΛΛύντων αναφέρεται εις τό προταχθεν οιμωγή, ούτε τό
Λυ μένων είς τό έπιταχθέν ενχωΛή' διότι ή μεν οιμωγή είναι τών
όΛΛυμένων, ή δε εν χωλή τών ôJJvv των' όθεν ή κανονικωτέρα
πλοκή ήτον όΛΛνμένων τε καί όΛΛύντων.

§. 78. Λέγεται δέ χιαστόν, διότι ή αληθής θέσις τών κώλων πα-
ρίσταται δια τοϋ γράμματος Jft, σταυροειδώς άναγινωσκομένων

οιμωγή "V/ εύχωλή
ολλύντων·^\.<3λλυμένων

Τό αύτο δέ καλείται καί χιασμός. Διάφορα τούτου παραδείγματα
'ίδε παρ' Ισοκράτει, σημειούμενα ύπό Κοραή (ίσ. Β', σ. 17. 43. 67. 293).

§. 79. Ωσαύτως δια τής μεταθέσεως γίνεται καί τό λεγόμενον
ΙΤρωθύστερον Σχήμα. Καλείται δέ ούτο^ς εκείνη τοΰ λόγου ή πλοκή,
καθ' ήν προτάσσεται είς τόν λόγον τό φύσει ύστερον και επιτάσσεται
τό φύσει πρότερον' έν σοι μεν Λήξω, σέο δ άρξομαι (Ιλ. I, 97).—

ώς σύ μεν χΛνης, έγώ δέ φράξω (Σ. Φ. 25).-οικτρότατα θοινά-

ματα και σφάγια γενναίων τέκνων (Εύρ. Ο ρ. 8 J 2). Ούτοις έκ-
λαμβάνουσι καί τό (Εύρ. Φ. 21) ό δ' ήδ ο νή δούς είς τ ε βαχχεΐον
.τ£σώ>·=κάτοινος έδωκεν (εαυτόν) τή ήδονή.

§. 80. Τοιαϋτα καί τά (Ξ. Ατιομν. Γ', έ, 10) τήν 'Ερεχθέως
γε τροφή ν καί γένεσιν, κατά μίμησιν τοΰ όμηοικοΰ "Αθήνη θρέψε,

τέκε δέ ζείδωρος ''Αρουρα (ίλ. Β. 547. ίδε καί Ôc). Μ. 134).-έμ-

τζιεΐν χαί φαγεΐν (Ξ. Κ. Π. ζ', ά, 1). — πιόντα ?) φαγόντα (Πλ.
Πρωτ. 314), καίπερ προηγηθέντος σιτία καί ποτά πριάμενον. Εις
τοΰτο τό σχήμα ανάγει 6 Κούγερος καί τό (Θ. 11, 88) καί δ μεν
άρας εύθύ τής ΦασήΛιδος καί Καύνον άνω τον τζΛονν έκοιεΐτο'
διότι βέβαια ή Καΰνος προηγείται τής Φασήλιδος τώ πρός ανατολάς
βαίνοντΓ τουναντίον δε έν τώ (Θ. Η, 108) άπό τής Καννου καί
ΦασήΛιδος είς τήν Σάμον.

§. 81. Αλλ έν τούτοις εστι ση μ ει ώ σαι ότι ούδείς δύναται νά ά-
ναγκάση τόν νουν να προτάξη τό εν ή τό άλλο, νά θεωρήσν) τό δέν-
δρον έκ τής ρίζης ή έκ τής κορυφής, τόν άνθρωπον έκ τής γεννή-
σεως ή έκ τής τελευτής. Διά τοΰτο ουδέ είς τό (ξ. κ. π. δ', β', 22)
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ννχτερενσαι xat δειπνήσαι χαί βιοτεύειν είναι ανάγκη να προτα-
χθή το άειπνήσαι, ώς πολλοίς έδοξεν.

Α'. Περι Άνακολούθου και τών ύπ' αυτό αναγομένων

Σχημάτων.

§ 82. Αναχόΐουθον καλείται εκείνη τοϋ λόγου η πλοκή ήτις,
εκτρεπομένη τοϋ κατά φύσιν καί άκριβοϋς είρμοϋ τής άρχισθείσης
σειράς, εκφέρει τό τέλος διάφοοον παρά τήν αρχήν. ΑναχόΛουθον
είναι παρ' ήμιν, μεταξύ άλλων, τό έγώ âià ταύτα âér με μέάεΐ
διότι άρχίσας ό λόγος διά τοϋ εγώ, επί σκοπώ νά άκολουθήση διά
καταλλήλου ρήματος, Jsr φροντίζω ή τοιούτου τινός, μεταβάλλε-
ται ακολούθως, ώς εί, άντι έγώ, ύπήοχεν ^«g.

83. Τό έιναχόΛουθον είναι τό άντίστροφον τής έφέΑξεως' διό-
τι, έν ώ αύτη τείνει νά συγχωνεύση τά δύο είς έν, τοέπουσα, π. χ.
τό οργάς άφες, ας έχεις, είς τό άς έχεις οργάς αψες, εκείνο χωρί-
ζει τό Ιν είς δύο. Ούτο^ς είς τό τοϋ Πλάτωνος cuco6Jéijraç πρός τού-
τον τόν στόΛον ε'όοξέ μοι πάγχαΛος είναι (Ν. F, 686), ή μία έν-
νοια τήν οποίαν έπρεπε νά έκφέρη ό λόγος, κατά σειράν ομαλή ν" ά-
ποΟΛέβαντί μοι έδοξεν ή άπο6Λέψας ήγησάμην, κτλ, χωρίζεται
διά τοϋ άναχοΛονθου είς δύο * 1. άποβΛέψας, κτλ' 2. έδοξέ μοι, κτλ.

§, 84. Επίσης εκτεταμένη καί ποικίλη είναι ή χρήσις τοΰ άνα-
χοΑούθου έν τη ελληνική συντάξει, ώς ή τής έφέ,Ιξεως, κατά πολ-
λούς καί διαφόρους τρόπους γινομένων αμφοτέρων, ίδιαιτέροϊν πο-
νημάτων καί περί τούτου γραφέντων.

§. 85. Και πρώτον μέν γίνεται τό αναχόΛονθον έν τή ελληνική
συντάξει όταν, άρ/ίζων δ λόγος δι' Ονομαστικής, άντι νά άκολουθή-
σγ, τό κατάλληλον ρήμα είς ο έπρεπε ν' άποδοθή, τρέπηται είς άλ-
λοίαν σειράν, ώς εί υπήρχε δοτική, καθάπερ είναι τό ανωτέρω χω-
ρίον τοϋ Πλάτωνος (§. 83), τό τοϋ Ξενοφώντος βονΛόμενος (ο Κϋρος)
χατάσχοπόν τινα πέμβαι, έδοξεν αύτώ έπιτήδειος είναι ό Αρά-
σπας έΛθεΐν επί τούτο (Ξ. Κ. Π. ζ', ά, 31), καί πολλά άλλα
τοιαϋτα.

§. 86. Είς τό τοιοϋτον άνακόλουθον ανάγονται έν μέρει καί αί
απόΛντοι ονομαστιχαί' διότι καί έν αύταις αρχόμενος 5 συγγραφεύς
τοϋ λόγου δι' ονομαστικής καί προβαίνων μέχρι τινός^ κατ αυτών
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τόν-..ειρμον, παρ αιτών αύτον μετέπειτα, λαμβάνει άλλον, δι ού,
γραμματικής άκαταλληλίας γινομένης, ή όνομ.αστική μ,ένει άνεν>
ρήματος, εκκρεμής και όντως άπόλυτος" μ έ.Liter ôè πέμπειν μ Ο ι-
δικού κλεινός γόνος 7 εν τώδ έτι ε σζ peu ευ car 'Αργεΐοι πάλιν
(Εύρ. Φ- 290).

§. 87. Δεύτερον δε γίνεται τό άνακόλουθον, τρεπομ,ένου τοΰ κώ-
λου αντιθέτως, ή έν τώ προηγουμένςο, άρχίζοντος δηλ. τοΰ λόγου δια
δοτικής καί τελευτώντος είς όνομ.αστικήν' τοΐς Σνραχουσίοις

χατάπληξις ούχ όλίγη έγένετο, . . . όρώντες, κτλ, (θ. ζ', 42). ί*2ς
δέ τό άνωτέροί εί ν α ι=β ο υλο μένω τώ Κύρω έδοξε, κτλ, ούτοί τοΰτο
είναι—οί Συρακούσιοι κατεπλάγησαν ορώντες. Προήλθε λοιπόν έν
τούτοις τό άνακόλουθον έκ τής κατά τήν εννοιαν καί ούχί κατά τήν
λέξιν συντάξεως (ϊδε καί Θ. Γ', 36. 24. 61. Ζ , 42. 70).

§. 88. Διά της κατ' εννοιαν ήτοι διά τής κατά τό νοούμενον η
σημαινόμενον συντάξεως γεννάται τό άνακόλουθον καί έν τω r<x
Πύλον ύπ άμιροτέρων χατά κράτος έπολεμεΐτο' 'Αθηναίοι
μέν όυοΐν νεοΐν έναντίαιν et ει τήν νήσον παραπλέοντες τής ημέ-
ρας, Πελοποννήσιοι δ έν τή ήπείρω στ ρατοπεό ευόμενοι και προσ-
βολάς ποιούμενοι τώ τείχει (Θ. δ', 23), ώς εί προΰπήοχεν àjicpô-
τερο,ι έπολέμουν' οί μέν . . οί δέ . . . κτλ. (ϊδε καί Θ. Ε, 70.
Hp. Η', 74).

§. 89. Ανακόλουθος είναι βέβαια καί ή πλοκή έπί τών παραβο-
λικών λόγων, όταν τό ρήμ.α, άντί νά σύμφωνη πρός τό κύριον κώ-
λον, διά τής έλξεως φέοηται πρός τό διά τοΰ ώσπερ άρχόμενον"
όσοι ώσπερ καί ημείς ύπ Αθηναίων έπιΰουλευόμεθα (θ. Α , 82).
—ήν οί ηγεμόνες ώσπερ νϋν ύμεΐς διαγνώ/ιονας ποιήσησθε (Θ. γ',
67). ί>σαύτως καί έπί συγκρίσεων' ήπερ (τύχη) άεί βέλτιον y ήμεΐς
ήμών αύτών έπιμελούμεθα (δ. Φ>. α , έ).

§. 90. Καί /.ατά πολλούς άλλους τρόπους γίνεται τό άναχόλου-
θον, είτε ρήματος τιθεμένου όπου έπρεπε, κατά τά προηγούμ.ενα,"
νά ήναι ρ.ετοχή, είτε διά πολλών παρενθέσεων διακοπτομ.ένου τοΰ
λόγου καί οίον λησμονουμένης της πρώην σειράς, κτλ" ώστε, ώς ο-
πουδήποτε τό επόμενον ένεργοΰν είς τό ήγούμενον συμ.μ.εταβάλλει
αύτό κατά τι ή, άντιστοόοο^ς, τό ήνούαενον είς τό έπόυ.ενον, έπι-

' ' I i 1 ι I - · ι 7

κρατεί εφελζις, ούτως υπάρχει άν ακολουθία λόγου καί άνακόλου-
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ΰον σχήμα η ιδίωμα οπού το τέλος δεν συμφωνεί πρός τήν άρ/ήν
τοΰ λόγου.

91. Τοσαΰτα καί περί τούτου, ολίγα βέβαια έ/. τών πολλών
καί παμ.πόλλ&ίν ά ήν δυνατόν ειπείν, ικανά δέ είς νύξιν προς περαι-
τέρο) έρευναν. Αλλων πληρέστερα πονήματα θέλουσι πραγματευθή
τό θέμ,α τοΰτο τελειότερον, έξακριβόΰντα τήν γένεσιν, τήν ανάγκην,
τήν χρήσιν, τήν διαίρεσιν τών σχημάτων καί ίδιωμάτο^ν, τήν άνα-
γωγήν αυτών είς γένη καί εϊδη, τήν επί τό αυτό πολλών σχημ,άτων
πολλάκις σύμπτωσ'.ν, τήν δ'.ά κρίσιν τών ρητορικών καί συντακτικών
οχημάτων, τόν σκοπόν εκατέρων καί τά όμοια.

§. 92.. Επειδή δέ τοιαύτη έξέτασις καί έξήγησις τών συντακτι-
κών σχημάτων βοηθεΐ μεγάλους είς τήν έρμηνείαν τών ποιητών καί
συγγραφέων, διά τοΰτο τοιοΰτον σύγγραμμα θέλει είναι αναντιρ-
ρήτως εύπρόσδεκτον είς τους περί τήν ελληνικήν σύνταξιν άσχολου-
μ.ένους, της οποίας μόνον τά στοιχεία πραγματεύεται τό παρόν σχέ-
δίασμ.α, καί τοΰτο άνευ αξιώσεων, ασμένως παραχωρουμένου είς
τήν φιλοτιμ.ίαν τής νέας γενεάς, ήτις θέλει διαδεχθή τους πρεσβυ-
τέρους ή μας έν τω βίω τε καί έν τοις γράμμασιν. Καί τώ μεν τής
παλαιοτέρας γενεάς έργα διά τών προόδων τής νεωτέρας θέλουσι
συγκαλυφθή βέβαια ύπό κρειττόνων άλλων, ώς κρύπτονται οϊ ακα-
τέργαστοι λίθοι έν τοις θεμελίοις τών οικοδομών, ή δέ νεωτέρα,
καί τάς δυσχεοείας καί τάς ολίγας τότε ελπίδας τής αρχαιότερα;
άναλογισθεΐσα, θέλει κρίνει όρθότερον περί αυτής, εάν θέλη νά ήναϊ
δικαία.

ζΰν τω ôcxaÎcù γάρ μ ε γ' εξεστο φρονεί κ (Σ. Αί. 1125).

ΤΕΛΟΣ
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ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

ΤΟ ΪΠΟΓΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΓΣΕΩΣ.

Προς τους ΓυμνασιΑρχας, ΣχοΛάρχας χαϊ * Ελληνικά -Σχο-
λεία Λιενθύνοντας Α ιδασχάλους.

Εκ, τίνων δεδομένων είκάζομεν ότν γίνεται εν τισι τών διδακτη-
ρίων, που μεν λεληθότως, που δε καί έμ.φανέστερον, χρήσις διδα-
κτικών βιβλίων, μή παρά -τοϋ Υπουργείου, οϋ προϊστάμεθα, έγκε-
κριμένων. Καί οσον ουπω θέλομεν προβή είς τήν έξέλεγξιν τοϋ
τοιούτου ατοπήματος, καί τήν κατά συνέπειαν ταύτης ένέργειαν
τών δεόντων. Νυν δε περιοριζόμ.εθα μ.όνον, ΐνα υπομ.νήσωμ.εν ύμ.ας,
υπ'οψιν έχοντες τήν ύπ' άριθ. 20215 έγκύκλιον τοϋ 1S43 τοϋ
καθ υμάς Υπουργείου, ότι διδακτικόν βιβλίον τής Ελληνικής Συν-
τάξεως εν τε τοις Ελληνικούς Σχολείοις καί τοίς Γυμ.νασίοις είναι
« ή Πρώτη Περίοδος τοϋ περί Ελληνικής Συντάξεως » πονήματος
τοϋ Καθηγητού Κ. Κ. Ασωπίου, τό κοινώς « Μικρόν Συντακτικόν
Ασωπίου » καλούμενον. Οπως δέ καί άλλοτε, ούτο^ καί νϋν έπανα-
λαμβάνομεν πρός υμας, ότι ή χρήσις χειρογράφων, ώς κειμένων,
διδασκαλίας απαγορεύεται, ώς καί ή μή εγκεκριμένων ρητώς βι-
βλίων.

Ο Υπουργός
Β. Κ. ΝΙΚΟΑΟΠΟΤΑΟΣ.

Π. Κλάδος.
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