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ΑΠΟΛΛΨΝΙΟΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΨ 
ΠΕΡΙ ΕΠΙΡΡΗΜΑΣΨΝ 

On Adverbs 
 
2.1,1.119 Πάσῃ λέξει παρέπονται δύο λόγοι, ὅ τε περὶ τς ἐννοίας καὶ ὁ  
περὶ τοῦ σχήματος τς φωνς. ὅθεν καὶ  τν ἐπιρρημάτων διέξοδος  
εἰς τοὺς προκειμένους λόγους ποσταλήσεται. καὶ πρότερόν γε τὸν περὶ  
τς ἐννοίας λόγον ποιήσομαι.  
Ἔστιν οὖν ἐπίρρημα μὲν λέξις ἄκλιτος, κατηγοροῦσα τν ἐν τος  
ῥήμασιν ἐγκλίσεων καθόλου ἠ μερικς, ὧν ἄνευ ο κατακλείσει διάνοιαν.  
Ὅτι μὲν οὖν ἑνὶ σχηματισμῶ κέχρηται, προῦπτόν ἐστιν, ἀποδείξεως  
παρεπομένης τοιαύτης. — ἧ τν ὀνομάτων σύνταξις πρὸς τὰ ῥήματα  
παρίστησι διάθεσιν ἐγγιγνομένην τος πτωτικος, ἔσθ᾽ ὅτε καὶ τν πλαγίων  
πτώσεων συμπαραλαμβανομένων, ἐφ᾽ ἃς καὶ συντείνει  διάβασις  ἀπὸ  
τς ἐνεργείας. οἷον Σρύφων περιπατε·  διάθεσις  ἐκ τοῦ περι-  
πατε ἐπὶ τὸν Σρύφωνα συντείνει. Σρύφων τύπτει Διονύσιον·   
ἐκ τοῦ Σρύφωνος διάβασις ἐνεργητικὴ διαβιβάζεται ἐπὶ τὸν Διονύσιον.  
καὶ ἐπὶ παθητικς διαθέσεως, πὸ Σρύφωνος τύπτεται Διονύσιος  
 
2.1,1.120 Σὰ δὴ οὖν πτωτικὰ τὴν τοιαύτην σύνταξιν πρὸς τὰ ὀνόματα μὴ ἀνα-  
δεξάμενα, ἐπικείμενα δὲ τος ῥήμασιν, ἅπερ πρὸς ἕτερα πτωτικὰ τὴν  
τοιαύτην σύνταξιν ἐποιοῦντο, ἐκαλετο οκέτι πτωτικά, ἀλλ᾽ ἐπιρρήματα  
διὰ τὸ σύνταξιν ἐπιρρημάτων ἀναδέξασθαι. οἷον ὁ μὲν λέγων οὕτως  
ταχὺ περιπατε κατηγορε τάχα τινὸς πτωτικοῦ ταχέος, ὡς εἰ  
μειράκιον περιπατε, καὶ εἰ οὕτως τις εἴποι, τὸ ταχὺ περιπατε  
μειράκιον· τὸ τηνικαῦτα γὰρ τὸ ταχύ ἐπίκειται τῶ μειράκιον, καὶ ἔτι  
καλεται ὄνομα ἐπιθετικόν, καὶ διὰ τοῦτο συγκλίνεται τῶ μειρακίῳ, τοῦ  
ταχέος μειρακίου, τῶ ταχε μειρακίῳ. νίκα μέντοι ο κατηγορε  
ὀνόματος, τοῦ δὲ συντασσομένου ῥήματος, ὡς ἐν τῶ ταχὺ περιπατε  
τὸ μειράκιον, καλεται ἐπίρρημα, (ἴσον γάρ ἐστι τῶ ταχέως  
περιπατε τὸ μειράκιον,) καὶ καθ᾽ ἕνα σχηματισμὸν ἐκφέρεται,  
ταχὺ περιπατοῦντος τοῦ μειρακίου, ταχὺ περιπατοῦντι τῶ  
μειρακίῳ. — Διὰ τοῦ τοιούτου ποδείγματος δε τοὺς διακρίνοντας  
τὰς τοιαύτας συνεμπτώσεις τῶδε τῶ λόγῳ κεχρσθαι. — ἀπόδειξις οὖν  
ἱκανὴ τοῦ καθ᾽ ἕνα σχηματισμὸν ἐκφέρεσθαι τὰ ἐπιρρήματα, ὅπου γε  
καὶ τὰ πτωτικά, σύνταξιν ἐπιρρηματικὴν ἀναδεξάμενα, καθ᾽ ἕνα σχημα-  
τισμὸν ἐξηνέχθη.  
Ὡς δὲ καὶ κατηγορε τν ἐν τος ῥήμασιν ἐγκλίσεων, σαφὲς πάλιν  
καὶ διὰ τοῦ προκειμένου λόγου, ἐν οἷς πάντα τὰ πτωτικὰ ἐπιθετικά,  



3 
 

http://www.bibletranslation.ws/ 

 

κατηγοροῦντα ο τν ὀνομάτων, τν δὲ ῥημάτων, ἐπιρρήματα ἐγένετο,  
καὶ τὴν τούτων ἀκλισίαν ἀνεδέχετο. καὶ ὃν τρόπον ἔστι μὲν ὄνομα  
κύριον ἠ προσηγορικὸν ἐπινοσαι μὴ ἀπαιτοῦν ἐπιθετικὸν ὄνομα, ἐπι-  
θετικὸν δὲ ὄνομα πάντως ἀπαιτοῦν ᾧ ἐπίκειται, ἐξῃρημένων τῶ ἰδίᾳ  
τεταγμένων, λέγω τοῦ τερπικέραυνος, ἐννοσίγαιος, τὸν ατὸν ἀεὶ  
 
2.1,1.121 τρόπον ἔστιν ἐπινοσαι ῥμα μὲν δίχα ἐπιρρήματος συγκλεον λόγον,  
ἐπίρρημα δὲ ο μὴν δίχα ῥήματος ἠ μετοχς, ἣ τις δυνάμει ἰδίωμα  
ἔχει τὸ τοῦ ῥήματος. καὶ ο τοῦτό φημι, ὅτι αἱ μετοχαὶ ἀπαρτίζουσι  
διάνοιαν, ἀλλ᾽ ὅτι τὰ ἐπιρρήματα καὶ ἐπὶ μετοχὰς φέρεται. ντελέστερον  
μέντοι δεδείξεται ἐν τῶ περὶ συντάξεως, ὡς τὰ μὲν θεματικώτερα μέρη  
τοῦ λόγου ὀνόματά ἐστι καὶ ῥήματα, τὰ δ᾽ πόλοιπα τν μερν τοῦ  
λόγου ὡς πρὸς τὴν τούτων εχρηστίαν ἀνάγεται, τὰ μὲν ἄρθρα πρὸς  
τὰ πτωτικὰ ἠ ὡς πτωτικά, τὰ δὲ ἐπιρρήματα ὡς πρὸς τὰ ῥήματα, αἵ  
τε προθέσεις πρὸς ἀμφότερα· διὸ καὶ μόναι ἀναστροφς τόνου ἔτυχον,  
καὶ τῆδε δύνανται συντάσσεσθαι, λέγω ὀνόμασι, καὶ τῆδε, λέγω ῥήμασιν.  
εἰρήσεται δὲ καὶ πότε ἀντωνυμίαι ἀντ᾽ ὀνομάτων παραλαμβάνονται,  
τίνες τε ἐν τῶ καθόλου σύνδεσμοι συνδέουσιν ὄνομα καὶ ῥμα, καὶ τί-  
νες εἰσὶ μερικοί.  
Ο μόνον δὲ ῥητος οὖσι τος ῥήμασι κατὰ τὴν σύνταξιν τοῦ λόγου  
τὸ ἐπίρρημα προσφέρεται, ἀλλὰ καὶ σιγωμένοις, εἴγε καὶ αἱ ἐπιφωνήσεις  
οδὲν ἄλλο εἰσὶν ἠ ἐπιρρήματα τν ῥημάτων οκ ἐπιγινομένων, καθὸ  
τος εὖ ἀναγινώσκουσι τὸ κάλλιστα ἐπιφωνοῦμεν καὶ τος εὖ διατιθεσιν  
μς τὸ ἣδιστα, καὶ τος ἀκριβοῦσι τὰς ἰδίας πράξεις καὶ τέχνας τὸ  
καλς ἐπιφωνοῦμεν. Ἀλλ᾽ ἐκενό τις εἴποι ἄν, ὡς κατὰ τὸν τοιοῦτον  
λόγον περιγεγράψεται τοῦ κατὰ τὰ ἐπιρρήματα μερισμοῦ τὸ οἴμοι  
καὶ τὰ τοιαῦτα τν ἐπιρρημάτων, λέγω τὰ σχετλιαστικὰ καὶ εαστικά.  
Πρὸς ὃν ἔστι φάναι, ὡς τάχα μὲν καταχρηστικώτερον τὰ τοιαῦτα  
ἐπιρρήματα εἰρήσεται, ᾧ λόγῳ καὶ αἱ μονογράμματοι συλλαβαί, οκ  
οὖσαι συλλήψεις στοιχείων. μή ποτε δὲ καὶ ατὰ δυνάμει ἀπὸ διαθέσεως  
ῥηματικς ἀνάγονται· οἱ γὰρ σχετλιάζοντες πεπόνθασι, τὸ δὲ παθεν  
πεσίν τινα τν ἐκ πράγματος δηλο.  
Παρὸν δὲ καὶ ἐξ ποδείγματος πιστώσασθαι τὸν λόγον πάλιν. τὸ  
 
2.1,1.122 Σρύφων ἀναγινώσκει ποιε λόγον, ο μὴν τὸ Σρύφων καλς,  
εἰ μὴ προσθείημεν τὸ ῥμα. ᾧ λόγῳ καὶ ἐπὶ τοῦ ἄρθρου τὸ κατὰ  
ἀρσενικὴν προφορὰν ὁ πάλιν ο ποιε λόγον ἐν τῶ ὁ ἀναγινώσκει,  
εἰ μὴ προσλάβοι ὄνομα ἐφ᾽ ὃ φέρεται, τὸ ὁ Σρύφων ἀναγινώσκει.  
διὸ καὶ ἐν τος ποτακτικος ἄρθροις κοινὸν λαμβάνεται τὸ προκείμενον  
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ὄνομα, κατὰ ἀναφορὰν παριστάμενον, ἐπεὶ παρεπόμενόν ἐστι τος πο-  
τακτικος τν ἄρθρων μετὰ ῥήματος ἀποτελεν διάνοιαν, ἄνθρωπος  
παρεγένετο ᾧ ἐλάλησα, κοινοῦ παραλαμβανομένου τοῦ ἄνθρωπος.  
εἰ γὰρ μὴ προτεθείη ὄνομα τοῦ τοιούτου ἄρθρου, οδ᾽ ἂν ἔτι τὸ ἄρθρον  
ὡς ἄρθρον ἀκούοιτο, ὡς δὲ ἀόριστον μόριον, εἰ τῆδε ἀποφαινόμεθα,  
ὃς μεθύει, βλάπτεται· ἴσον γάρ ἐστι τῶ εἴ τις μεθύει, βλάπτε-  
ται. τὸν τοιοῦτον λόγον ἀκριβέστερον ἐν τῶ περὶ συντάξεως ἐκτεθείμεθα.  
Καὶ τὸ καταφατικὸν δέ καὶ τὸ ἀποφατικόν, ἰδίᾳ λεγόμενον, πάλιν  
πρὸς ἀπαρτισμὸν τοῦ ῥήματος τοῦ λεγομένου παραλαμβάνεται· πρὸς  
γὰρ τὴν ἔγραψας; φωνὴν φαμὲν ναί ἠ οὔ.  
Ἔτι φαμὲν οὕτως, καλς ὁ ἄνθρωπος γράφει, καὶ ἔστι κατάλ-  
ληλος ὁ λόγος· ἕκαστον γὰρ τν μορίων συμφέρεται τῶ ἰδίῳ συντάγματι.  
ἀλλ᾽ ὁπηνίκα τὸ ἄρθρον ἐμπεριλαμβάνει τὸ ἐπίρρημα, οκέτι τὸ κατάλ-  
ληλον σώζεται, ὁ καλς ἄνθρωπος γράφει, διὰ τὸ τς οἰκειότητος  
ἀπεσπάσθαι τὸ μόριον· μεταξὺ γὰρ γινόμενον τὸ ἐπίρρημα δύο πτωτι-  
κν, λέγω τοῦ ἄρθρου καὶ τοῦ ὀνόματος, οκ ἔχει τὴν καταλληλότητα  
τὴν ἐπὶ τὸ ῥμα, ὡσανεὶ πὸ τοῦ γένους συνεχόμενον. καὶ ἔνθεν  
οὔτε ἐπὶ τὸ ὄνομα δύναται ἐνεχθναι, ὅτι ἀλλοτρία  σύνταξις, οὔτε  
ἐπὶ τὸ ῥμα, καθὼς προειρήκαμεν, συνεχόμενον πὸ τοῦ γένους. μεταξὺ  
οὖν τούτων οκ ἄλλο τι πέπτωκεν ἠ μόνη  μετοχή, δυναμένη καὶ  
τὸ γένος μηνῦσαι καὶ τὸ πργμα, ὅπερ ἐπιζητε τὸ ἐπίρρημα. καὶ  
ἐπί γε πάλιν τς τοιαύτης συντάξεως ο γίνεται τὸ κατάλληλον ἄλλου  
του ἐπιφερομένου ἠ μόνης μετοχς, μεθ᾽ ἥς πάλιν καὶ ῥμα συγγενήσεται  
πὲρ τοῦ συγκλεισθναι τὸν λόγον. ἐφ᾽ ὃ οκέτι τὸ προειρημένον  
ἐπίρρημα ἐπιφέρεται. διὸ καὶ προείπομεν, ὡς καὶ ἐπὶ μετοχὰς φέρεται  
τὰ ἐπιρρήματα. τὸ δὲ πόδειγμα τοῦ λόγου τοιοῦτόν ἐστιν, ὁ καλς  
ἄνθρωπος γράψας ἐτιμήθη. — πάλιν  τοιαύτη σύνταξις διὰ  
πολλν παραθέσεων ἐν τῶ περὶ συντάξεως ἀποδίδοται. — Καὶ τοσαῦτα  
μὲν περὶ τοῦ ὅτι κατηγορε τν ῥημάτων τὸ ἐπίρρημα.  
 
2.1,1.123 Υαμὲν δὲ ἠ καθολικς συνεναι τος ῥήμασι τὰ ἐπιρρήματα ἠ μερι-  
κς, ἐπεί τινα μὲν σύνοιστά ἐστι, σημασίας οκ ἀντικειμένης, ἁπάσαις  
τας ἐγκλίσεσιν, ἅπασι τος χρόνοις, ἅπασι τος προσώποις, ὡς ἕνεκα  
ποδείγματος τὸ καλς ἔστι παραλαμβάνειν, τὸ οὕτως, ἄλλα πάμπολλα,  
τς φράσεως, ὡς ἔφαμεν, οκ ἀντιπιπτούσης, καθότι πάλιν καὶ ἐπὶ  
τν ὀνομάτων οἷόν τέ ἐστι παραδέξασθαί τινα τν ἐπιθετικν δυνάμενα  
συντείνειν ἐπὶ πάντα τὰ ὀνόματα, τινὰ δὲ πάλιν μερικωτέραν ἔχει τὴν  
σύνταξιν (τό τε γὰρ μέλας ἠ λευκός ἐπὶ πν σμα δύναται συντείνειν,  
ο μὴν τὸ λόγιος ἠ συνετός, ὅτι μὴ ἐπὶ τν δυναμένων ἀναδέξασθαι  
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σύνεσιν ἠ λόγον, ἅπερ ἂν εἴη λογικὰ ζα)· τὸν ατὸν δὴ τρόπον καί  
τινα τν ἐπιρρημάτων εἴργεται τς συντάξεως ἕνεκα τοῦ σημαινομένου.  
τὸ ἄγε παρακελευστικὸν ο τετάξεται σὺν ὁριστικῆ προφορᾶ, ἀλλ᾽ οδὲ  
εκτικῆ ἠ ἄλλῃ τινὶ ἠ μόνῃ τῆ προστακτικῆ, οὕτως ὥστε καὶ τὰ ἀμφί-  
βολα τν ῥημάτων τῆ ἰδιότητι τς συντάξεως ἀπολύεσθαι τς ἀμφιβο-  
λίας διὰ τς ἰδίας ατοῦ παραθέσεως. τὸ λέγετε ὁριστικόν, ἀλλ᾽ ο τὸ  
ἄγε λέγετε, ἄγε τύπτεσθε. — τὰ χρονικὰ ἐπιρρήματα συμφωνοῦσαν  
τος τοῦ ῥήματος χρόνοις ποιεται σύνταξιν. οἷον τὸ ἐχθές παρῳχημένῳ  
συντετάξεται, ἐχθὲς ἔγραφον, ἐχθὲς ἔγραψα. τὸ γὰρ αὔριον ἀντι-  
κείμενον τῶ παρῳχημένῳ, ο συντετάξεται ἠ πάλιν τος ὁμολογοῦσι τὸ  
μὴ παρῳχσθαι, αὔριον γράφω, αὔριον γράψω, αὔριον ἀνα-  
γινώσκω. τὰ μέντοι ο διορίζοντα τὸν χρόνον, κοινὴν δὲ παράτασιν  
δηλοῦντα τοῦ παντὸς χρόνου, συμπαραλαμβάνεται κατὰ πάντα χρόνον,  
ὡς ἔχει τὸ νῦν ἐφρόνησα, νῦν φρον, νῦν φρονήσω· ἢδη  
ἔγραψα, ἢδη γράφω, ἢδη γράψω. ὁ ατὸς λόγος συντεινέτω ἐπὶ  
πάντων τν τοιούτων.  
Ἔστιν οὖν πάντα τὰ συγκεχυμένα κατὰ χρόνον ἔν τε μετοχας ἔν  
τε ῥήμασι διὰ τς τούτων παραθέσεως ἀπαλλάξαι τς ἀμφιβολίας. τὸ  
 
2.1,1.124 λέγων μετάληψίς ἐστιν ἐνεσττος καὶ παρατατικοῦ, τὸ λέγειν ἀπαρέμ-  
φατον. ἀλλ᾽ νίκα μέν φαμεν ἐχθὲς λέγων Δίων ἣμαρτεν ἠ  
ἐχθὲς Δίων λέγων ἐτιμήθη, τὸ τηνικαῦτα τὸ λέγων μόνον παρα-  
τατικοῦ ἐστιν. ὁ ατὸς λόγος καὶ ἐπὶ τοῦ λέγειν· τὸ γὰρ μέλλω  
λέγειν αὔριον παράτασιν ο δηλώσει, τὸν δὲ ἐνεσττα χρόνον, ὃς  
συντάσσεται τῶ αὔριον, αὔριον λέγει Σρύφων. πάλιν  τοιαύτη  
ἔννοια ἐπὶ τὰ ὅμοια διηκέτω.  
ἧ οὔ ἀπόφασις, μαχομένη τῆ ναί καταφάσει, τὰ ἐν καταφάσει  
ῥήματα ἀναιρε, ἅπερ ἐστὶν ὁριστικά, ἔχοντα ἐν ατος τὴν κατάφασιν,  
ἀνθ᾽ ἥς καὶ πολλάκις παραλαμβάνεται, ο γράφω, ο ποι·  δὲ  
μή ἀπαγορεύουσα τὸ ἐν προστάξει πάλιν καταφατικὸν ἀναιρε, γράφε  
μὴ γράφε, λέγε μὴ λέγε. ἔστι δὲ ὅπου καὶ τὸ μή, παραλαμβανό-  
μενον ο μόνον κατὰ ἀπαγόρευσιν, ἀλλὰ καὶ κατὰ διαπόρησιν, τος κατ᾽  
ἐρώτησιν προοιστος συντάσσεται, μὴ ἔγραψας; μὴ ἐλάλησας;  
Καὶ ἐν παρῳχημένων δὲ διαφορας πάλιν τὰ ἐπὶ παρῳχημένου  
χρόνου ἐπιρρήματα παραλαμβανόμενα οχ οἷόντε διήκειν ἐπὶ ἐνεσττος,  
ὡς ἐπὶ τοῦ πάλαι ἔστιν ἐπινοσαι ἠ πρώην. οἷόν τε μὲν γὰρ ἐπὶ τοῦ  
περσυντελικοῦ τοῦτο φάναι, πάλαι ἐγεγράφειν, πάλαι ριστή-  
κειν, ο μὴν ἔτι ἐπὶ τοῦ παρακειμένου, ἐπεὶ τὸ ἅμα νοήματι νυσμένον  
δι᾽ ατοῦ νοεται, τὸ δὲ πάλαι νυσμένης πράξεώς ἐστι παραστατικόν.  
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ὁ γοῦν καλούμενος ἀόριστος, προσλαβὼν τὸ πάλαι, περσυντελικὸς  
μλλον ἀκούεται. ἐμπεριέχει γὰρ τὸ παρῳχημένον τοῦ παρακειμένου  
καὶ τοῦ περσυντελικοῦ, ὥς γε καὶ ἐπὶ ὀνόματος ἔστιν ἐπινοσαι κοινό-  
τητα ἀρσενικοῦ καὶ θηλυκοῦ. ἔνθεν καὶ τς ὀνομασίας ἔτυχε, κατὰ  
ἀπόφασιν εἰρημένος τοῦ μὴ ὁρίζειν τὸν παρῳχημένον. [διὸ καὶ κατὰ  
ἀπόφασιν τν προειρημένων δύο χρόνων ἐθεματίσθη. ᾧ λόγῳ καὶ τὸ  
σώφρων τὸ ὁ προσλαβὸν νοεται μόνως ἀρσενικόν.] — Εἰς τὴν ατὴν  
 
2.1,1.125 ἔννοιαν τοῦ προκειμένου λόγου πλεστα ἔστι παραθέσθαι, ἀπόχρη μέν-  
τοι εἰς ἀφορμὴν τὰ προκατειλεγμένα τοῦ διακρναι καὶ τὰ πόλοιπα.  
Ἔτι δὲ κἀκενο δε προσθεναι, ὡς οδὲ κατὰ πν πρόσωπον  
σύνεστι τὰ ἐπιρρήματα, ὡς ἔχει τὸ ὤμοι, περὶ οὗ καὶ ἐν τος ἑξς  
εἰρήσεται, εἰ, ὡς ἔνιοι πετόπησαν, ἔχει συγκειμένην τὴν μοί ἀντωνυμίαν.  
Μηδὲ ἐκενό γε παραλελείφθω, τί δή ποτε, εἰ καὶ ἐν ποτάξει ἐστὶ  
τὰ ἐπιρρήματα τοῦ ῥήματος καὶ ἐν προτάξει, ἀπὸ τοῦ προτετάχθαι τὴν  
ὀνομασίαν ἔλαβε; Πρὸς ὃ ἔστιν παντσαι ὅτι ὅμοιόν ἐστι τῶ καὶ τὴν  
ατός ἀντωνυμίαν ἐπιταγματικὴν καλεν. ἐπιτάσσεται μέν,  
ατὸς ἑκών οἱ δκα (δ 649)  
καὶ ατῶ τοι μετόπισθ᾽ ἄχος ἔσσεται (Ι 249)·  
ποτάσσεται δὲ οὕτως, σοὶ δ᾽ ατῶ μελέτω (Ο 231)·  
καὶ ὁμοίως ἀπὸ τς κατὰ τὴν ἀρχὴν συντάξεως ἐπιταγματικὴ ὠνόμασται.  
οδὲν οὖν κωλύει καὶ τὸ ἐπίρρημα τῆδε ἐσχηματίσθαι. — Προσθείημεν  
δ᾽ ἂν κἀκενο, ὡς ψευδὴς πόληψίς ἐστι τοῦ καὶ τὸ ἐπίρρημα ποτάσ-  
σεσθαι. τὸ γὰρ δέον ἐστὶν  πρόταξις, καὶ τὸ ποτεταγμένον δυνάμει  
ἐστὶν περβατόν· ἀλλὰ τὸ σύνηθες τοῦ λόγου ὡς ἐν ἴσῳ τὴν σύνταξιν  
ἐποιήσατο. καὶ τὸ τοιοῦτον ἐν τῶ περὶ συντάξεως ἀκριβέστερον εἰρή-  
σεται, εἰς μέντοι κατάστασιν βραχεάν τινα ἀπόδειξιν ληπτέον. εἴπομεν  
ατὰ δυνάμει ἐπιθετικὰ εἶναι τν ῥημάτων. ᾧ λόγῳ οὖν καὶ τὰ ἐπι-  
θετικὰ τν ὀνομάτων προηγεσθαι θέλει τν οἷς ἐπίκειται, τὸν ατὸν  
 
2.1,1.126 δὴ τρόπον καὶ τὰ ἐπιρρήματα προηγεσθαι θέλει τν ῥημάτων. — Ἀλλ᾽  
ἴσως τις φήσειε διάλληλον τὸ τοιοῦτον. τί γάρ ἐστι μλλον ξανθὸς  
Ἀτρείδης ἠ Ἀτρείδης ξανθός; Πρὸς ὃν ἔστι φάναι, ὅτι καὶ τὸ  
τοιοῦτον περβατόν. καὶ σαφὲς μὲν ἐκ τς πολλς χρήσεως, νεφελη-  
γερέτα Ζεύς, γλαυκπις Ἀθήνη, ποδάρκης δος Ἀχιλλεύς·  
ἀλλὰ καὶ δι᾽ ἀποδείξεως ἔστι τὸ τοιοῦτον παραστσαι. ἰδοὺ γὰρ τὸ  
ἄρθρον, ὅτε μὲν μόνον ἐστὶ τὸ ὄνομα ἠ τὸ προσηγορικὸν ἠ τὸ κύριον,  
ἀκωλύτως πρόσεισιν, ὁ ἄνθρωπος διαλέγεται, ὁ ἵππος τρέχει·  
ὁπηνίκα μέντοι τὸ ἐπιθετικὸν σύνεστιν, οκέτι πρόσεισιν. ο γὰρ  
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φήσομεν ὁ ἄνθρωπος σεμνὸς διαλέγεται, ὁ ἵππος λευκὸς  
τρέχει. εἰ δὲ ἀποκατασταίη εἰς τὸν δέοντα τόπον  τοῦ ἐπιθετικοῦ  
σύνταξις, τὸ τηνικαῦτα ὁ λόγος καθίσταται, ὁ σεμνὸς ἄνθρωπος  
διαλέγεται, ὁ λευκὸς ἵππος τρέχει. — Ἔστι δὲ καὶ ἐπὶ τν  
ἐπιρρημάτων, εἰ καὶ μὴ δι᾽ ἄρθρου ἢ τινος τοιούτου ἔστιν ἀποδεξαι,  
ἀλλὰ οὖν γε ἐκ τς κατὰ πεῦσιν ἐπιρρηματικς συντάξεως. δεόμενοι  
γὰρ τν πράξεών φαμεν οὕτως, πς ἔγραψας; οκ ἀνάπαλιν ἔγρα-  
ψας πς; καὶ ἔτι ἐπὶ τοῦ ποῦ ἀπλθες; ο μὴν ἀπλθες ποῦ;  
 — Εἰ δέ τις εἴποι· ἀλλ᾽ ἰδοὺ κατὰ τὴν ἀόριστον προφορὰν ποτάσ-  
σεται τὰ ἐπιρρήματα, ἔγραψέ πως, ἀπλθέ που, ἴστω ὅτι διὰ  
φυσικώτερον λόγον τὸ τοιοῦτον περεβιβάσθη. τὰ γὰρ ἀοριστούμενα  
ἐγκλιτικά ἐστι, τὰ δὲ ἐγκλιτικά, ἵνα ἐγκλινόμενα γένηται, ποτακτικά  
ἐστιν. ἐπεκράτησεν ἄρα  φωνή, ἐγκλιτικὴ γενομένη, τς ἐπιρρηματικς  
συντάξεως.  
Καὶ τοσαῦτα μὲν περὶ τς ἐννοίας τοῦ ἐπιρρήματος. πεὶ δὲ καί  
τινα ἐν ἀμφιβόλῳ καθέστηκε τοῦ εἰς τὰ ἐπιρρήματα παραλαμβάνεσθαι  
ἠ μή, ἀκολούθως καὶ περὶ τούτων σκεπτέον.  
Οὔ φασι τὸ οἴμοι ἠ ὤμοι ἓν εἶναι, ἐκ δὲ ἀντωνυμικοῦ τοῦ ἐμοί  
καὶ τοῦ οἴ ἠ ὦ συντάσσεσθαι, πειρώμενοι πρτον μὲν ἐκ τς φωνς,  
ὡς ἔστιν εἰς μοι περατούμενον, καὶ καθότι διακρίνει πρόσωπον τὸ  
 
2.1,1.127 πρτον, ὅπερ ἴδιον ἀντωνυμιν, εἴγε, φασί, τὸ μὲν ἐπίρρημα,  
μένον καθ᾽ ἕνα σχηματισμόν, κατὰ παντὸς προσώπου δίεισι, τὸ δὲ ἐν  
διακρίσει προσώπου πρώτου ἠ ἐν ῥήμασίν ἐστιν ἠ ἐν ἀντωνυμίαις· καὶ  
εἰ μὴ ῥμα τὸ ὤμοι, σαφὲς ὅτι ἀντωνυμία. πρὸς οἷς, ὅτι καί, ὡς  
ἔφαμεν, τὸ πλρες τς φωνς ἀκούουσιν ὢ ἐμοί, ὡς ἔχει καὶ παρὰ  
Παρθενίῳ ὢ ἐμὲ τὴν τὰ περισσά·  
καὶ ἐπίμεμπτον γοῦνται τὸ ὤμοι ἐγώ (ε 299), προβιβάζονταί τε  
λέγοντες καὶ ἐν τρίτῳ εἶναι τὸ ὠοιοί.  
Ἀλλ᾽ ἔστι πρὸς τούτους τοὺς λόγους φάναι. διότι μὲν οὖν τὰ  
ἐπιρρήματα ταῦτα ο μέτεισι κατὰ πν πρόσωπον, σαφὲς γενήσεται. —  
Καθόλου τὰ τοιαῦτα τν ἐπιφθεγμάτων, ἐξ ατοπαθείας ἀναπεμπόμενα,  
τὴν περὶ τὸν λέγοντα μόνον πεσιν ἀφηγεται, καὶ ἔνθεν οκ ἐπικοι-  
νωνε δευτέροις καὶ τρίτοις. ἔφαμεν δέ, ὅτι οδὲ ἐπὶ ῥμα φέρεται.  
καὶ τὸ τοιοῦτον πάλιν ἐπελύετο, ὡς πν πάθος γίνεται ἔκ τινος δια-  
θέσεως, ἴδιον δὲ τν ῥημάτων διάθεσις, καὶ ἤν κατὰ τοῦτό γε πάλιν  
ἐπίρρημα τὸ ὤμοι, ἐπεὶ διάθεσιν τὴν ἐκ ῥήματος ἀναπεμπομένην εἶχε.  
καὶ ὡς μὲν ο δίεισι κατὰ πν πρόσωπον, σαφές. — Οδέποτε ἀντω-  
νυμίαι διπλασιάζονται, τὰ δὲ σχετλιαστικὰ τν ἐπιρρημάτων· τοῦ γὰρ  
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πάθους ἐπιμένοντος ἐπεκτείνεται, αἴ αἴ αἴ, οἴ οἴ οἴ. ἐπὶ μὲν οὖν  
θρήνου αἰαί, οἰοί. τοιοῦτον δέ ἐστι καὶ τὸ οἰμοιμο. — ἧ οι δίφθογγος  
μακρά ἐστιν ἐν ἀπτώτοις, ὡς ἐπεδείχθη ἐν τῶ περὶ χρόνων, καὶ διὰ  
τοῦτο ἐπίρρημα μὲν τὸ ωμοι ὂν παροξύνεται, ὄνομα δὲ προπερισπται.  
εἴπερ ἄρα δύο μέρη λόγου τὸ ὤμοι ἤν, καὶ πάντως  τοῦ ὦ περισπω-  
μένη ἐσώζετο, εἴγε ἀμετάθετοι αἱ περισπώμεναι, κἂν ἐγκλιτικὸν ἐπι-  
φέρηται κἂν ἀνέγκλιτον. ὡς ἂν οὖν νωμένου τοῦ σχήματος  ὀξεα  
πρὸ τέλους ἐστὶν ἐν τῶ ὤμοι. — Πς δ᾽ οχὶ καὶ γέλοιον ἐν τῶ  
ὠοιοί τὸ οι ἐκ τρίτου ἀντωνυμικοῦ παρακεσθαι; πς πάλιν δεδιπλα-  
σίασται; ποῦ  δασεα τς ἀντωνυμίας, ἠ ποῦ  περισπωμένη; νίκα  
γὰρ οκ ἐγκλίνεται, περισπται. καθάπερ οὖν τῶ πόποι τὸ παπαί  
παράκειται καὶ τῶ ὀτοτο τὸ ἀτατα, οὕτως καὶ τῶ ὠοιοί τὸ ὠαιαί,  
 
2.1,1.128 ὅπερ συναλειφθὲν καὶ ἐν βαρείᾳ τάσει γινόμενον παρ᾽ Αἰολεῦσίν ἐστιν  
ᾤαι· διότι καὶ τὸ ι πρόσκειται, κράσεως γενομένης καὶ προσλήψεως. —  
Οδέποτε ἀπ᾽ ἀντωνυμιν τν κατὰ τὸ πρτον ἠ δεύτερον ῥήματα  
παράγεται (προστέθεικα δὲ δεύτερα, ἐπεὶ καὶ τὸ ἀπὸ τοῦ τρίτου  
παραγόμενον ἀπὸ συνάρθρου ἐστὶ καὶ ταύτῃ ἄλογον, λέγω τὸ σφε-  
τερίζω)· ἀπὸ μέντοι ἐπιρρημάτων, ὡς παρὰ τὸ αἰαί τὸ αἰάζω καὶ  
λίαν λιάζω. τάχα δὲ καὶ παρὰ τὸ οἰοί τὸ οἴζω ἐστί, καὶ καθ᾽ ἑτέραν  
παραγωγὴν καὶ διαίρεσιν τς διφθόγγου τὸ ὀΐζω ὀϊζύω, ἔστι δὲ καὶ  
παρὰ τὸ οἴμοι οἰμώζειν· ὅπερ ἴδιον ἐπιρρημάτων.  
Καὶ τὸ χρή δὲ καὶ τὸ δε ἀκριβοῦς ἐπιστάσεως δεται, ἐπεὶ τὸ  
πλέον γε πρὸς ἁπάντων πελήφθη ἐπιρρήματα. — Καὶ ἔστι γε ἀφορμὴ  
πλείστη πὲρ τοῦ κατατάσσεσθαι ατὰ εἰς τὸν τν ἐπιρρημάτων ἀριθμόν.  
 — κ μὲν οὖν συντάξεως γένοιτο ἂν ἐπιρρήματα τῆδε· ὅτι ἐπίκειται  
τὰ ἐπιρρήματα τος ῥήμασιν (ὡς ἐν τος προκειμένοις ἀπεδείξαμεν),  
καὶ ὅτι μετὰ πτωτικς συντάξεως καὶ τν συνόντων ῥημάτων λόγον  
ἀποτελε, πῆ μὲν προτασσόμενον κατὰ παράθεσιν, πῆ δὲ ποτασσόμενον,  
ὀρθς μεταμέλει Διονυσίῳ, μεταμέλει ὀρθς Διονυσίῳ·  
καλς ἀναγινώσκει Δίων, ἀναγινώσκει καλς Δίων. τοιαῦτα  
δὲ καὶ τὰ προκείμενα ἐν συντάξει τῆ κατὰ τὰ ἀπαρέμφατα, Ἀπολλώ-  
νιον χρὴ γράφειν, Διονύσιον χρὴ περιπατεν, Διονύσιον  
δε διαλέγεσθαι. καὶ μερικώτερόν γε, καθότι καὶ τὸ ἄγε ἐπίρρημα  
τος προστακτικος καὶ τὸ εἴθε τος εκτικος. — Ἔτι τὰ ἐν προσώποις  
ἀντωνυμικος καθ᾽ ἕνα σχηματισμὸν ἐκφερόμενα κατὰ τὰ τρία πρόσωπα,  
ἐπιρρήματά ἐστιν.  γὰρ ἐν ῥήμασι σύνταξις μετὰ ἀπαρεμφάτου συσχη-  
ματίζει κατὰ τὸ πρτον καὶ δεύτερον καὶ ἔτι τὸ τρίτον, βούλομαι  
ἐγὼ γράφειν, βούλῃ σὺ γράφειν, βούλεται ἐκενος γράφειν·  
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θέλω ἐγὼ διαλέγεσθαι, θέλεις σὺ διαλέγεσθαι, θέλει ἐκενος  
 
2.1,1.129 διαλέγεσθαι· μέλω ἐγὼ ωκράτει, μέλεις σὺ ωκράτει, μέλει  
ἐκενος ωκράτει· τύπτομαι ἐγὼ πὸ Διογένους, τύπτῃ σὺ  
πὸ Διογένους, τύπτεται ἐκενος πὸ Διογένους. τὰ δὲ  
ἐπιρρήματα καθ᾽ ἕνα σχηματισμόν, ἑλληνιστὶ λέγω ἐγὼ, ἑλλη-  
νιστὶ λέγεις σύ, ἑλληνιστὶ λέγει ἐκενος. καὶ εἰ καθ᾽ ἕνα τὸν  
σχηματισμὸν ἢδη φαμὲν ἐμὲ δε γράφειν, σὲ δε γράφειν, ἐκε-  
νον δε γράφειν· ἐμὲ χρὴ γράφειν, σὲ χρὴ γράφειν, ἐκενον  
χρὴ γράφειν, σαφὲς ὅτι καὶ κατὰ τὴν τοιαύτην ἔννοιαν ἐπιρρήματά  
ἐστιν. — Ἔτι ἐγκλίσεις διάφοροι κατὰ τὸ ατὸ ο παραλαμβάνονται,  
ὅτε μὴ τὰ ῥήματα προαιρετικά ἐστιν, οἷς παρακολουθε τὸ μετὰ ἀπα-  
ρεμφάτων συντάσσεσθαι, βούλομαι γράφειν, θέλω ἀναγινώσκειν,  
βούλομαι φιλολογεν. ἄλλη γὰρ ἔννοια ῥημάτων οκ επαράδεκτος.  
ο γὰρ φαμὲν γράφω τύπτεσθαι ἢ τι τν οὕτως λεγομένων. τὰ  
δὴ οὖν προκείμενα εἰ μὲν ῥήματά ἐστιν, ὀφείλει προαιρετικὰ εἶναι· εἰ  
δὲ ο προαιρετικά, ο ῥήματα, συντασσόμενα ἀπαρεμφάτοις.  
Ὅτι δὲ ῥήματά ἐστι τὰ προκείμενα μόρια, σαφὲς ἐντεῦθεν. — Πν  
ἀπαρέμφατον ὄνομά ἐστι πράγματος, καὶ εἰ ἔστιν εἰπεν, ατὸ τὸ γενι-  
κώτατον ῥμα τὸ παρυφιστάνον τὸ οκ ἐγγινόμενον ἐν προσώποις,  
τουτέστιν ὃ δηλο τὸ ἀπαρέμφατον. ὅθεν καὶ κατὰ τοὺς δέοντας λόγους  
ἄρθρου ἐστὶ προσδεκτικά, ἐπεὶ ἅπαξ παρυφίσταται ὀνοματικὴ κατηγορία  
τοῦ πράγματος. κἀκενο δέ ἐστιν ἀληθές, ὡς τὰ ῥήματα θέλει συντάσ-  
σεσθαι τος πτωτικος ἠ ὡς πτωτικος. καὶ δὴ τὰ προκείμενα τν μορίων,  
ῥήματα καθεσττα, σύνταξιν ποιεται τὴν εἰς τὰ ἀπαρέμφατα ὡς πτω-  
τικά, ὅτε λέγομεν οὕτως, δε περιπατεν· σημαίνει γὰρ τὸ τοιοῦτον,  
λείπει ὁ περίπατος. διὸ καὶ δοκε μοι διὰ τοῦτο ἐπ᾽ αἰτιατικὴν  
φέρεσθαι ὁ σχηματισμός. ὅσα γὰρ ἐπ᾽ εθείας νοεται μετὰ ῥήματος  
τοῦ συνόντος, ταῦτα τὴν ἐνέργειαν μετατίθησιν ἐπὶ τὴν αἰτιατικήν,  
τύπτει Διονύσιος Ἀπολλώνιον· ἔστι γὰρ  διάθεσις ἀπὸ τοῦ  
τύπτειν ἐπ᾽ αἰτιατικὴν μετιοῦσα τὴν Ἀπολλώνιον. κἂν ἐν δοτικῆ δέ  
ποτε ὁ σχηματισμὸς γένηται ἠ γενικῆ, πάλιν ἔστιν ἐπινοσαι τὴν  
 
2.1,1.130 κατ᾽ αἰτιατικὴν ἔσωθέν τινα δρσιν γινομένην, ὡς ἔχει τὸ Διονύσιος  
τέμνει Ἀπολλωνίῳ· τοιοῦτον γάρ τί ἐστι, τέμνει τι εἰς περι-  
ποίησιν Ἀπολλωνίου. — Καὶ  διάθεσις οὖν  τοῦ δε ἐλλειπτικὴ  
μετὰ τοῦ ἀπαρεμφάτου ἐν εθείᾳ συντασσομένου μέτεισιν ἐπὶ τὴν  
αἰτιατικήν, δε γράφειν Ἀπολλώνιον, ἵνα ᾖ τι τοιοῦτον, λείπει  
τὸ πργμα τὸ ἐκ τοῦ γράφειν Ἀπολλώνιον. ὅπερ ὁ βίος ὡς  
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ἐπιτατικὸν μλλον ἀνεδέξατο, ὅπερ οκ ἤν, ἀλλὰ ἔλλειψις τοῦ πράγ-  
ματος, ὃ καὶ δέον ἤν ποιεν· καὶ ἐντεῦθεν  δόκησις τς ἐπιτάσεως.  
Ἔστι γοῦν καὶ τὸ ῥμα ὅτε φθάνει ποτὲ ἐπὶ τὴν εθεαν τοῦ ὀνό-  
ματος, καὶ τὸ τηνικαῦτα καταλαβέσθαι τὸ ἀπαρέμφατον, ὡς οκ ἔστιν  
εθείας, ἀντιμετειλημμένον δὲ εἰς αἰτιατικήν. καὶ δι᾽ ἑτέρου δὲ πο-  
δείγματος σαφὲς γινέσθω· ἀπολείπει Ἀπολλώνιος τὸν περί-  
πατον. ἀλλὰ καὶ ὁ περίπατος ἐν τῶ ῥήματι γινόμενος αἰτιατικὴν  
μεταποιε τὴν Ἀπολλώνιον, ὡς εἰ καὶ ατὸ τὸ δε ἀντιμεταλάβοι ἀντὶ  
τοῦ λείπει[ν], δε Ἀπολλώνιος τὸν περίπατον, ὡς εἴ τις ἔλεγεν  
οὕτως, δέεται τοῦ περιπάτου Ἀπολλώνιος, καὶ ἀνάπαλιν.  
ἔστιν οὖν ὅτε μὲν ἐν εθείᾳ τὸ ἀπαρέμφατον, τὸ συνὸν πτωτικὸν πάλιν  
ἐν αἰτιατικῆ οὕτως, ἠ ἀνάπαλιν, δε Ἀπολλώνιος τὸ γράφειν,  
 
2.1,1.131 ἐν οἷς αἰτιατικς γίνεται τὸ γράφειν. ὁ ατὸς λόγος καὶ ἐπὶ τοῦ χρή,  
συνωνυμοῦντος τῶ δε.  
Ἀλλὰ πς ἄκλιτον, εἰ ῥμα; πς ο συσχηματίζεται τος προσώποις;  
Ὅτι  γινομένη ατοῦ σύνταξις οκ ἐπὶ τὰ πρόσωπά ἐστιν, ἐπὶ δὲ τὸ  
[πρὸς ᾧ] ἀπαρέμφατον, ὅ ἐστι μονοπρόσωπον, καὶ ἔνθεν μονοσχημά-  
τιστον τὸ ἐμὲ δε γράφειν. τὸ γὰρ δε ἐπὶ τὸ γράφειν φέρεται,  
ὅπερ ο προσώπου ἐστὶ δεκτικόν. καὶ ἔνθεν, συντενον εἰς [ατὸ] τὸ  
γράφειν, καὶ ατὸ τὸν ἕνα σχηματισμὸν ἀναδέχεται. Πρόδηλον δὲ  
γινέσθω καὶ ἐκ ῥήματος τοῦ λείπει. ο γὰρ ἔστιν ὅστις ὀλίγον διστάσειεν,  
ὅτι τὸ λείπει ῥμά ἐστι· καὶ ο παρὰ τοῦτο οχὶ ῥμα γενήσεται, ἐὰν  
μονοσχημάτιστον γένηται μετὰ τς τοῦ ἀπαρεμφάτου συντάξεως. ἔχει  
γὰρ τῆδε τὰ τς συντάξεως, λείπει ἐμὲ τὸ γράφειν, λείπει σὲ τὸ  
γράφειν, λείπει ἐκενον τὸ γράφειν. καὶ ἐπεὶ οκέτι μεταπε-  
ποίηται πρὸς τὸ πρτον ἠ δεύτερον ἠ τρίτον, οχὶ πάντως ο ῥμα.  
πάλιν γὰρ καθ᾽ ἕνα σχηματισμόν ἐστι διὰ τὴν σύνταξιν τὴν τοῦ ἀπα-  
ρεμφάτου, ὅπερ τρίτον ὂν ἀμέριστον ἤν κατὰ τὴν προσωποποιίαν. καὶ  
σαφὲς ἔτι, κατὰ τὴν τοιαύτην σύνταξιν ὡς τὸ γράφειν ὀρθς ἔσται  
πτώσεως διὰ τὸ λείπει. — Καὶ ὡς μὲν καθ᾽ ἕνα σχηματισμὸν ἐκφέρεται  
τὸ χρή καὶ δε, ἐν διαφόροις προσώποις ἐγγινόμενον, ἀπεδείχθη.  
Ἔφαμεν δὲ καὶ τὰ ἐπιρρήματα συνηθέστερον πρὸς τὰς ἐγκλίσεις  
ἐπάγεσθαι, τὸ ἄγε καὶ τὸ εἴθε. καὶ κατὰ τὸ τοιοῦτον τὸ χρή καὶ τὸ  
δε πελαμβάνοντο ἐπιρρήματα. — Ἀλλὰ καὶ τοῦτο ἀπεδείχθη, ὡς  
ψυχικς παρεμφάσεως οκ ἤν ἐμφατικὰ τὰ ἀπαρέμφατα, οδὲ ῥήματα  
ἐγκλίσεως μεμοιραμένα, ὀνόματα δὲ τν πραγμάτων. τος δὲ ὀνόμασι  
μλλον τὰ ῥήματα σύνοιστά ἐστιν, ὡς ἐν τας ἐγκλίσεσι τν ῥημάτων  
τὰ ἐπιρρήματα. τὸ δὴ λέγοι καὶ λέγε ἐγκλίσεις ῥημάτων εἰσί, καὶ διὰ  
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2.1,1.132 τοῦτο αἱ ἐοικυαι ἐπιρρηματικαὶ συντάξεις συμφέρονται. καὶ κατὰ τὴν  
τοιαύτην ἄρα σύνταξιν δέδεικται, ὅτι μλλον ῥήματά ἐστι, συντασσόμενα  
ὡς ὀνόμασι. — ταύτῃ γὰρ καὶ τὰ προαιρετικὰ τν ῥημάτων συντάσσεται  
τος ἀπαρεμφάτοις, καθὸ προαίρεσιν δηλοῦντα ἐλλέλοιπε τῶ πράγματι.  
τὸ γὰρ θέλω καὶ τὰ ὅμοια ῥήματά ἐστιν ἐλλείποντα πράγματι, ὅθεν τὸ  
λεπον τοῦ πράγματος κατὰ τὴν ἰδίαν ὀνομασίαν συντασσόμενον, ἀπα-  
ρεμφάτῳ πάλιν προφορᾶ συντάσσεται, θέλω γράφειν, προαιροῦμαι  
ἀναγινώσκειν, ὡς προαιροῦμαι τὴν ἀνάγνωσιν. καὶ σαφές ἐστι πάλιν,  
ὅτι καὶ κατὰ τοῦτο δείκνυται τὰ ἀπαρέμφατα, ὀνοματικς ἐχόμενα συν-  
τάξεως, τῶ λείποντι πράγματι τὴν ὀνομασίαν προσδιδόντα, βούλομαι  
γράφειν, κἂν μετὰ ἄρθρου, προῃρούμην τὸ φιλολογεν ἢπερ  
τὸ ῥᾳθυμεν. τὴν τοιαύτην σύνταξιν ἀκριβέστερον ἐν τῶ περὶ συν-  
τάξεως ἀποδώσομεν. — Καὶ κατὰ τοῦτο ἄρα ἐδείχθη, ὡς οκ ἐπιρρημα-  
τικς συντάξεως ἔχεται τὰ προκείμενα, ῥηματικς δέ.  
Ἴδιον ῥημάτων ἐστὶ τὸ ἐν παρῳχημένῃ προφορᾶ, εἰ ἀπὸ συμφώ-  
νων ἄρχοιτο, τὸ ε προσλαμβάνειν ἔξωθεν. καὶ οκ ἄλλῳ τῳ μέρει  
λόγου τοῦτο παρεπόμενόν ἐστι. πς οὖν κἂν κατ᾽ ὀλίγον τις διστάσειε  
τὸ δε ὅτι ῥμά ἐστι, καὶ οὕτως ὥστε τὸ συγκεχυμένον τν χρόνων  
διαστέλλειν; ἐνεσττος γὰρ χρόνου γενήσεται τὸ δε γράφειν, λέγω  
τὸ γράφειν· παρατατικοῦ δὲ τὸ ἔδει γράφειν, προσλαβὸν ἔξωθεν τὸ  
ε, ὅπερ ἴδιον ῥήματος, ὡς εἰ καὶ τὸ θέλω γράφειν εἴη ἐνεσττος  
διὰ τὸ θέλω, παρατατικοῦ δὲ ἐν τῶ ἔθελον γράφειν. τὸ δὲ ατὸ  
παρεπόμενόν ἐστι καὶ τῶ χρή.  
Καὶ κατὰ τὸ λγον δὲ ῥμά ἐστι τὸ δε, εἴγε αἱ τοιαῦται προφοραὶ  
ἐν συναιρέσει εἰσί, πνέει πνε, χέει χε, ῥέει ῥε. καὶ οὕτως δέει  
καὶ δε καὶ ἔδει. οδὲ γὰρ ἔστιν ἐπινοσαι ἐπίρρημα εἰς ει λγον ἐν  
περισπασμῶ, κατὰ τὸ κοινὸν ἔθος, διὰ τὸ παρὰ Δωριεῦσι πε γὰρ ἁ  
ἄσφαλτος (fr. Sophr. 35 Ahrens) καὶ εἷ τὰ τν χοιραγχν (fr.  
Sophr. 86 Ahrens). τὸ μὲν γὰρ σὺν τῶ ν λεγόμενον πάλιν ἑτέρας ἐννοίας  
ἐστί, λέγω τὸ δεν, ἐκ μετοχικοῦ τοῦ δέον συνῃρημένον Ἀττικώτερον,  
καθὸ καὶ τὸ πλέον πλεν φασίν. — ἧ μέντοι χρή φωνὴ τῆδε πάλιν  
καταστήσεται. — τὸ δέω καὶ τὸ χρέω συνωνυμε, οκ ἀγνοοῦντός μου  
 
2.1,1.133 ὅτι καὶ τὸ δέω πλείονα σημαίνει καὶ τὸ χρέω· ἀλλὰ καὶ ατὸ τὸ ἐνδεν  
σημαίνει τὸ χρέω. σαφὲς ἐκ τοῦ παρακειμένου οδετέρου, λέγω τοῦ  
χρέος, ὡς καὶ ἐν τῶ ἔπω ἔπος παράκειται. καὶ ἐξ πομνήσεως τὸ  
τοιοῦτον δε παραλαβεν, ὅτι παραγωγή τίς ἐστιν  τοῦ χρμι, ἥς τὸ  
τρίτον πρόσωπόν ἐστι χρσι, καθότι καὶ παρὰ τὸ φημί φησί. καὶ ὃν  
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τρόπον παρὰ Ἀνακρέοντι (fr. 41 Bergk3) τὸ φησίν ἀποκοπὲν φή ἐγέ-  
νετο, σὲ γάρ φη ταργήλιος, τὸν ατὸν τρόπον καὶ τὸ χρσι χρή  
ἐγένετο ἀποκοπέν. ὅπερ ἐπίμεμπτον ἐν τῆ κατὰ τὸν παρατατικὸν προ-  
φορᾶ κατὰ τάσιν, ἐχρν, καὶ ὅτι [καὶ] σὺν τῶ ν λέγεται [ἐχρν].  
καὶ πάλιν ο κατὰ τὴν ἑτέραν παράθεσιν, καθότι καὶ τὸ ἤν ἐν τρίτῳ  
ἐνοετο. καὶ τὸ συνὸν δὲ ἀπαρέμφατον χρναι ἐπιμαρτυρε τῶ σχη-  
ματισμῶ.  
χομένως σκεπτέον περὶ τοῦ ἕκητι, περὶ οὗ καὶ ἐν τῶ περὶ συν-  
δέσμων ἐξεθέμεθα, πότερον ατὸ καταριθμητέον εἰς τοὺς αἰτιολογικοὺς  
συνδέσμους, ὡς ἴσην ἔχον δύναμιν τῶ ἕνεκα, ὥς γε ἔστι σημειώσασθαι  
ἐκ τς ἐπὶ ατὸ φερομένης συντάξεως, ἕκητι σέθεν, ὡς ἔχει καὶ τὸ  
ἕνεκα σοῦ, καθότι καὶ ὁ σύνδεσμος ἐπὶ γενικὴν φέρεται καὶ τοιοῦτόν  
τι σημαίνει, ἑκόντος σοῦ, ὡς ἐθέλοντος σοῦ. ᾧ παράκειται τὸ ἐθε-  
λοντί, καθότι καὶ ἄλλοις τὰ τοιαῦτα παράκειται, ἀθεωρητί, ἀκλαυτί.  
ἐντελέστερον μὲν οὖν, ὡς εἴπομεν, κριβώθη ὁ περὶ ατοῦ λόγος ἐν  
τῶ περὶ συνδέσμων· καὶ νῦν δὲ δι᾽ ὀλίγων ἀποδεικτέον, ὡς μλλον  
ἔχεται τοῦ μερισμοῦ τν ἐπιρρημάτων. — Ὅτι οἱ σύνδεσμοι τὰς ἀπο-  
φατικὰς φωνὰς ἠ τὰς στερητικὰς ο δύνανται ἀναδέχεσθαι, δλον ἐν-  
τεῦθεν. ἐπὶ καταφάσει τινν τὰ τοιαῦτα μόρια παραλαμβάνεται εἰς  
ἀναίρεσιν τς καταφάσεως. οἱ δὲ σύνδεσμοι οὔποτε κατ᾽ ἰδίαν σημαί-  
νουσί τι, συνδέουσι δὲ τοὺς λόγους, ἑξς τάσσοντες καὶ οὕτως ἐπισυν-  
 
2.1,1.134 δέοντες καὶ ἑνοῦντες. οκ ἔνδεκτον οὖν, τὸν ἕκητι σύνδεσμον ὄντα  
ἐν συνθέσει στερήσεως γεγενσθαι ἐν τῶ ἀέκητι. ο γὰρ ὁ ἕνεκα τὸ  
τοιοῦτόν ποτε ἀνεδέξατο, οὔτε ἄλλος τις τν προκειμένων. Ἔστιν  
οὖν καὶ οὕτως φάναι. εἰ ὁ λόγος κατὰ ἀπόφασιν τὴν τν συνδεομένων  
παραλαμβάνοιτο, συνόντων καὶ συνδέσμων, οκ ἐν στερήσει τὸ τοιοῦτόν  
ποτε γενήσεται, ἐν δὲ παραθέσει τς οὔ ἀποφάσεως, ὅτι φιλ σε  
παραγίνομαι, οχ ὅτι φιλ σε παραγίνομαι· ἔγραψεν Ἀπολ-  
λώνιος, ο μὴν ἔγραψεν Ἀπολλώνιος, ἀνέγνω δέ· ἕνεκα  
σοῦ παρεγενόμην, οχ ἕνεκα σοῦ παρεγενόμην. εἰ δὲ τοῦτο  
ἀληθές, σαφὲς ὅτι καὶ τὸ ἕκητι μόνον ἂν τὴν οὔ ἀπόφασιν ἀνεδέχετο  
ἐν τῶ οχ ἕκητι, οχὶ καὶ στέρησιν. ἔστι δὲ ἐπινοσαι ἐν ἐπιρρήμασι  
καὶ παράθεσιν τς οὔ ἀποφάσεως καὶ σύνθεσιν τς α στερήσεως, ο  
φίλως ἀφίλως, ο σεμνς ἀσέμνως. τῆδε ἂν ἔχοι καὶ τὸ ἀέκητι.  
Ἀλλ᾽ ἴσως καὶ τὸ τοιοῦτον ἔχοι ἂν πάλιν ἐπίστασιν, ὡς ο τὰ ἐν  
στερήσει τν ἐπιρρημάτων γινόμενα ἰδίᾳ ἐγένετο, ἐν μεταλήψει δέ ἐστι  
συνθέτων· τὸ γὰρ ἀφίλως παρὰ τὸ ἄφιλος, καὶ τὸ ἀσέμνως παρὰ τὸ  
ἄσεμνος. ἔνθεν καὶ μένει ὁ τόνος ἐν τῶ ἀψευδς καὶ ἀσαφς, εἴγε  
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καὶ τὸ ἀψευδής καὶ ἀσαφής συνέμεινε κατὰ τάσιν.  
Σρύφων (p. 39 Velsen) φησὶ καὶ διὰ τὸ ἀκατάστατον τοῦ τόνου μὴ  
ἔχεσθαι ατὸ τοῦ κατὰ τὰ ἐπιρρήματα μερισμοῦ. τὰ γὰρ τοιαῦτά φησιν ὀξύ-  
νεσθαι, ἀναιμωτί, ἀκονιτί, ἀδακρυτί, κἂν ᾖ σὺν τῶ ς, ἑλληνιστί, δωριστί,  
αἰολιστί. Πάνυ δὲ ἀπόβλητος ὁ λόγος. ο γὰρ τὰ παρὰ πνεύματα ἠ τόνον  
ἢ τι τν παρεπομένων τας φωνας ἐκφερόμενα περιγράφεται τοῦ δέον-  
τος μερισμοῦ. ο γὰρ ἐπεὶ μὴ δεόντως τὸ πούς ὀξύνεται, οκ ὄνομα·  
ἠ ὅτι τὸ ἅπαξ βαρύνεται καὶ πέριξ, τν ἄλλων ὀξυνομένων οκ ἐπιρ-  
ρήματα.  
Πρὸς οἷς καὶ δεδείξεται, ὅτι κατὰ τὸν τόνον ἀνάλογόν ἐστι.  
Καταστατέον οὖν τὰ τοῦ σχηματισμοῦ τῆδε. ἀπὸ ῥήματος τοῦ  
ἀεκάζω, ᾧ συνήθως Ὅμηρος κέχρηται, πόλλ᾽ ἀεκαζομένη (Ζ 458)  
ἔπιπτεν ἐπίρρημα τὸ ἀεκαστί, καθότι τῶ ἰάζω παράκειται τὸ ἰαστί,  
ἑλληνίζω ἑλληνιστί. καὶ  μὲν ὁλόκληρος προφορὰ τοιαύτη. ἐνδεήσαν-  
 
2.1,1.135 τος δὲ τοῦ ς, καὶ Ἰωνικώτερον μετατεθέντος τοῦ α εἰς η, καθότι καὶ  
τὸ διπλάσιον διπλήσιον, ἀναγκαίως καὶ τὰ τοῦ τόνου συνανεβιβάζετο,  
καθ᾽ ὃν τρόπον καὶ ἄλλα μόρια, ἐνδεήσαντα τοῦ ς, ἀνεβίβαζε τὸν τόνον,  
δεσποστής δεσπότης, ἐργαστής ἐργάτης, οτασμένοι οτάμενοι, συν-  
εληλασμένοι συνεληλάμενοι. αἴτιον γὰρ τὸ ς τς ὀξύτητος ἐγένετο,  
ἐπεὶ τος ἀπὸ ῥημάτων παραχθεσιν ἐπιρρήμασι καὶ ὀξυνομένοις σύνεστι  
τὸ ς, δωρίζω δωριστί, αἰολίζω αἰολιστί. τὸ δὴ οὖν αἴτιον τς ὀξύ-  
τητος ς ἐν πάθει πεστέλλετο, καὶ ἐπεὶ οκέτι ὅμοιον ἐγίνετο τος προ-  
κειμένοις, εἰς τὸν κοινὸν τν ἄλλων ἐπιρρημάτων τόνον μετῄει, ἅπερ  
ἐβαρύνετο, ὡς τὸ ὕψι, ἶφι, αὖθι. τὸ τοιοῦτον ἐντελέστατα ἐπιδεδεί-  
ξεται, ὡς πν σχμα λέξεως, τὴν ὁμοιότητα τν προκειμένων μορίων  
ἀποβαλὸν ἐν πάθει, εἰς τὸν τόνον μεταβάλλεται τὸν δυνάμενον τὴν  
ὁμοιότητα τοῦ πάθους ἀναδέξασθαι. ὥς γε ἔστιν ἐκ τν προκειμένων  
μορίων ἐκθέσθαι. τὰ εἰς στης ῥηματικά, ὅτε ἐστὶν πὲρ δύο συλλαβάς,  
ὀξύνεται, εἰλαπιναστής, λιθαστής, θεριστής· τὰ δὲ διὰ μόνου τοῦ της  
ἐκφερόμενα μετὰ βραχείας τς παρεδρευούσης βαρύνεται, οἰκέτης, ἀρότης,  
ἐλάτης. ἔνθεν ο συμμένει  ὀξεα ἐπὶ τοῦ ἐργάτης  τοῦ ἐργαστής,  
ἀλλ᾽ ἅπαξ ἂν ἀποβάλλῃ τὸ ς, ὅμοιον γινόμενον τῶ ἐλάτης καὶ ἀρότης,  
σὺν ἐκείνοις καὶ βαρύνεται. — Καὶ ὡς μὲν παρκται κατὰ λόγον τν  
ἐπιρρημάτων, σαφὲς ἐγένετο.  
Καταστατέον δὲ καὶ πς τὸ ἕκητι ἐγένετο. δόκησιν μὲν ἔχει προϋ-  
πάρχουσαν τοῦ ἀέκητι, καθὸ τὰ ἁπλ προϋφέστηκε τν συνθέτων. ἀλλ᾽  
ἔστι γε ἀποδεξαι πάμπολλα ἁπλ ἀπὸ συνθέτων γεγονότα, ὡς ἔστι γε  
ἐπινοσαι καὶ ἐπὶ τν κατὰ σύμπηξιν σωμάτων ἀποβολάς τινων μερν,  
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ἁπλότητος μὲν ἐχομένας, δηλούσας δὲ τήν ποτε γενομένην ατος σύμ-  
 
2.1,1.136 πηξιν, ὡς εἰ κλινιδίου ποὺς ἢ τι τοιοῦτον μερικόν τὸ πόδειγμα ἐπὶ  
πολλὰ συντείνει. ἔστιν οὖν τις τρόπος καὶ τοιοῦτος ἐν λέξεσιν, ὃς δοκε  
μὲν ἁπλοῦς εἶναι, πόμνησιν δὲ ἔχει τοῦ ἐκπεπτωκέναι ἐκ συνθέτου  
λέξεως. καὶ ἕνεκά γε ποδείγματος ἕν που καὶ δεύτερον παραληπτέον.  
 — Σὸ νορέα, ἁπλοῦν νοούμενον ἁπάντοτε, ο καταστήσεται. πόθεν  
γὰρ παρὰ τὸ ἀνήρ ἠ τὴν ἀνέρος γενικήν, ἠ τὴν συγκεκομμένην ἀνδρός,  
τὸ νορέα συστήσεται ἠ ἀνερία (ὡς αἰθέρος αἰθερία), τς δὲ ἀνδρός  
(ὡς καὶ ἔστιν)  ἀνδρία; — ἀλλὰ καὶ τὰ τοῦ λόγου τῆδε ἔχει. τὸ  
ἀνήρ συντιθέμενον τὸ α εἰς η μεταβάλλει, τὸ δὲ η εἰς ω. ἀνήρ ἀντήνωρ,  
ἀγαπήνωρ, εήνωρ, λεφήνωρ· φαμὲν δὲ καὶ διὰ τοῦτο καὶ τὸ Νικά-  
νωρ, Εφράνωρ Δωρικά. ἤν οὖν καὶ τὸ εήνορα οἶνον (δ 622),  
ἀφ᾽ οὗ γέγονεν  εηνορία καὶ εηνορέα, καὶ ἐλλείψει τς ευ διφθόγ-  
γου, νορέα. καὶ γὰρ σαφές, ὅτι τὸ δόμοις ἔνι ποιητοσιν (ν 306)  
ἐν ἐλλείψει ἐστὶ τοῦ εὖ· ἐστὶ γὰρ ἐν τος εὖ πεποιημένοις· καὶ τὸ  
κρητρα τετυγμένον (Χ 741)  
σημαίνει τὸν εὖ τετυγμένον. καὶ ἄλλα δὲ πολλά ἐστιν, ἅπερ ἁπλς  
μὲν λέγεται, συνθέτως δὲ νοεται· ἀλλ᾽ μες ἔρχεσθε (Ι 649)  
ἀντὶ τοῦ ἀπέρχεσθε, καὶ πικρὰς ὠδνας ἔχουσαι (Λ 271)  
ἀντὶ τοῦ ἐπέχουσαι, καὶ τὸ οἵ σφιν γείτονες ἤσαν (ι 48)  
ἀντὶ τοῦ ἀστυγείτονες. καὶ ἀνάπαλιν παρὰ προθέσεις ἐλλείποντα ῥήματα,  
πάρα δ᾽ ἀνήρ, ὃς καταθήσει (π 45).  
ἀλλ᾽ ἄνα, εἰ μέμονάς γε (Ι 247). —  
Ἀλλ᾽ οδὲ τὸ φρον πάλιν ῥμα συστήσεται. παρὰ γὰρ τὸ φρήν καὶ  
τὴν τούτου γενικὴν φρενός ἀπετελετό τι φρεν, καθὸ καὶ παρὰ τὴν  
ἑνός φωνὴν ἑν που γίνεται. ο δὴ οὖν ἔστι θαρρσαι, ὡς κατὰ  
πάθος τὸ ε εἰς τὸ ο μετετέθη ἐν τῶ φρον. ο γὰρ ἤν  ατὴ ἔννοια,  
εἴγε τὰ πάθη ο τν λεκτν, τν δὲ φωνν. ἄλλως τε τὸ μετατί-  
θεσθαι τὸ ε εἰς τὸ ο ἐν βαρυτόνοις ῥήμασίν ἐστι, φέρω φορ, πέρθω  
πορθ, νέμω νομ. ἔχει οὖν τὰ τς καταστάσεως τῆδε. τὸ φρήν πάλιν  
 
2.1,1.137 συντιθέμενον τὸ η εἰς τὸ ω μεταβάλλει, φρήν ἄφρων, σώφρων. ἐγίνετο  
δὲ πάμπολλα πάλιν τοιαῦτα ῥήματα ὀνοματικά, ὡς παρὰ τὴν εδαίμο-  
νος γενικὴν γίνεται τὸ εδαιμον, παρά τε τὴν ἀγνώμονος τὸ ἀγνω-  
μον. παρὰ τὴν ἄφρων οὖν εθεαν ἐγίνετο ἀφρον, κατὰ στέρησιν  
τοῦ φρονεν. ἐπεὶ δὲ τὰ ἐν στερήσει παραλαμβανόμενα καὶ ἐν κατα-  
φάσει παραλαμβάνεται, ἀφαιρουμένης τς στερήσεως, τὸ φρον ἐγίνετο  
εἰς κατάφασιν τοῦ ἀντικειμένου τοῦ ἀφρονεν. — Εἰ δέ τις [καὶ] τὸ  
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ἀκριβὲς ἐπιστήσειε, καὶ τὸ ἀψευδής καὶ ἔτι τὸ ἀσαφής πρότερα ἂν εὕροι  
τοῦ ψευδής καὶ σαφής [ἀλλὰ φήσει τις ὅτι, εἴπερ δοίημεν παρὰ τὸ  
ψευδ καὶ σαφ τὰ ὀνόματα ἐγίνετο]. τὰ δὴ ἐν ὀξείᾳ προφορᾶ καὶ  
ἐν κλίσει τῆ διὰ τοῦ ης ἐκ ῥημάτων παραγόμενα κατὰ σύνθεσιν παρα-  
λαμβάνεται. παρὰ τὸ σεβ εσεβής, παρὰ τὸ πήσσω πρωτοπαγής, καὶ  
ἴσως παρὰ τὸ ψεύδομαι ἤν τι ἀψευδής, καὶ εἰς κατάφασιν πάλιν τοῦ  
ψεύδεσθαι ψευδής ἐγίνετο. — Σούτων οὖν τῆδε ἐχόντων, προϋπάρ-  
χοντος ῥήματος τοῦ ἀεκάζω, προϋπάρχει τὸ ἐπίρρημα τὸ ἀεκαστί,  
ἀφ᾽ οὗ τὸ πεπονθὸς τὸ ἀέκητι. καὶ ἐπεὶ συνήθως πάλιν ἐκ συνθέτων  
ἁπλ ἐγίνετο, καὶ μάλιστα ἐν ἐλλείψει τς α στερήσεως, πιστούμεθα  
ὅτι καὶ ἐκ παρασυνθέτου τοῦ ἀέκητι ἁπλοῦν παρελαμβάνετο τὸ ἕκητι.  
οκ ἄρα ἄπορον τὸ σχμα, δόκησιν ἔχον συνθέσεως, τὸ τοῦ ἀέκητι.  
ξς ῥητέον καὶ περὶ τοῦ πόδρα, περὶ οὗ Σρύφων ἐν τῶ  
περὶ ἐπιρρημάτων (p. 47 Velsen) φησίν, ὡς ο δεόντως βαρεαν τάσιν  
ἀνεδέδεκτο. τὴν γὰρ ἀποβολήν φησι φυλακτικὴν εἶναι τοῦ τόνου. τὸ  
ἄναξ, ἀποβαλὸν τὸ ξ, φυλάσσεται κατὰ τὴν ατὴν τάσιν,  
Ζεῦ ἄνα Δωδωναε (Π 233)  
καὶ κατὰ κλητικὴν τὸ γύναιξ, ἐν τῶ ὦ γύναι· ἔτι τὸ γάλαξ, ἀφ᾽ οὗ  
γενικὴ  γάλακτος, ὅτε γίνεται πάλιν γάλα. ὅθεν εἰ καὶ τὸ ποδράξ  
ἐν ὀξείᾳ τάσει ἐστί, σαφὲς ὅτι καὶ τὸ ἐν ἀποβολῆ τοῦ ξ πάλιν τὸν  
ἐπόντα τόνον φυλάξει. — Σὸ τοιοῦτόν τινες ἐπιλύονται, φάμενοι μὴ  
ἐν ἀποβολῆ τοῦ ξ τὸ πόδρα γεγενσθαι, συνδέσμων δὲ παραπληρωμα-  
 
2.1,1.138 τικν ἐν ποστολῆ τοῦ η παραθέσει, τοῦ ἐντελοῦς ὄντος πὸ δή ῥα  
ἰδών. οδὲ γὰρ πιθανόν, παρακειμένου τοῦ ἰδών, τὸ ποδράξ παρα-  
λαμβάνειν· ἐν γὰρ τῶ ποδράξ ἔγκειται τὸ πιδών. ὥστε κατ᾽ ατοὺς  
μηδ᾽ ἐπίρρημα εἶναι τὸ πόδρα, παράθεσιν δὲ προθέσεως καὶ παραπλη-  
ρωματικν συνδέσμων, ὥστε τὴν πό τῶ ἰδών συντάσσεσθαι, καὶ εἶναι  
τὸ ἑξς πιδών, τοῦ ῥά καὶ τοῦ δή μίαν καὶ τὴν ατὴν ἐχόντων  
δύναμιν. — Ἀλλ᾽ ἔστι γε πρὸς ἀμφοτέρους τοὺς λόγους φάναι. Καὶ  
πρὸς μὲν τὸν πρότερον, ὡς οκ ἔστιν ἀληθές, ὡς τὰ ἐν ποστολῆ τν  
συμφώνων, ἵνα μὴ μερικώτερόν τις ἐπὶ τοῦ ξ διαλάβῃ, πάντοτε φυλα-  
κτικά ἐστι τοῦ τόνου, εἰ μὴ ὁ τύπος ὁ πολειπόμενος παραδέχοιτο τὸν  
τόνον. οἷον τὸ πολλάκις ἠ δεκάκις ἠ τὰ τοιαῦτα ἐν ἀποβολῆ τοῦ ς ο  
κωλύεται μένειν κατὰ τὸν ατὸν τόνον, εἴγε ἄπειρα τὰ εἰς ι λήγοντα  
ἐπιρρήματα κατὰ βαρεαν τάσιν· τὰ δὲ ὀξυνόμενα ἔν τινι τηρήσει ἐστὶ  
κατὰ τὴν ὀξύτητα, περὶ ὧν ἐκτεθείμεθα καὶ ἐν τῶ περὶ τοῦ ἕκητι.  
τούτῳ γὰρ τῶ λόγῳ καὶ τὸ χωρίς, ἀποβαλὸν τὸ ς, οκ ἐφύλαξε τὴν  
ἐπὶ τοῦ τέλους ὀξεαν, ἀνεβίβαζε δέ, οχ ποππτον τῆ ὀξύτητι τν  
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εἰς ι ληγόντων ἐπιρρημάτων, ἐν τῶ  
χρι διατμήγουσιν (Callim. fr. 48 Bentley Schneider).  
ἔφαμεν δὲ καὶ ατὸ τὸ ἕκητι ελόγως ἀναβεβιβακέναι τὸν τόνον. ἀλλὰ  
καὶ ἐπὶ τοῦ οὕτως· νίκα ἀποβάλλεται τὸ ς ἐν τῶ οὕτω, οκ εἴργεται  
τς βαρύτητος τς κατὰ τὰ εἰς ως, ἐπεὶ πάμπολλα τὰ ἐν βαρείᾳ τάσει.  
καὶ ἐπ᾽ ὀνομάτων δὲ ἔστι τὸ ατὸ παραστσαι, καὶ ἐπ᾽ ἄλλων μερν  
λόγου, εἴγε, ὡς ἔφαμεν, τὸ συνεληλασμένοι, ἐνδεσαν του ς, ἀναγκαίως  
ἀνεβίβαζε τὸν τόνον, τὸ δεσπότης, τὸ ἐργάτης. τό γε μὴν συγχεῦαι  
δε φυλάσσειν τὸν ατὸν τόνον. ἀναγκαίως δὲ καὶ τὸ ἄναξ, ἀπο-  
βαλὸν τὸ ξ, τὸν ατὸν τόνον φυλάσσει. πολλαὶ γὰρ αἱ εἰς α βαρυ-  
νόμενον κλητικαὶ τν ἀρσενικν, ρέστα, Θυέστα. καὶ ατὸ δὲ τὸ  
τοῦ ἄναξ πάθος ἀνάλογον, ἐν οἷς τς μὲν εθείας τὸ ξ οκ ἀφείλετο,  
 
2.1,1.139 κλητικς δὲ τς δυναμένης καὶ εἰς α λξαι, ὡς ἀνάπαλιν οἰκείως ἐπὶ  
τοῦ γάλαξ τὸ ξ ἀπέβαλλεν, ἀνεφίκτου οὔσης τς εἰς ξ καταλήξεως,  
ἐπεὶ οδὲν οδέτερον εἰς διπλοῦν λήγει. — ἄπειρος  εἰς τὸ τοιοῦτον  
παράθεσις. ὅθεν χωρητέον καὶ ἐπὶ τὸν προκείμενον λόγον.  
Σὸ δὴ πόδρα δύναται μὲν καὶ κατὰ φύσιν εἰς α λήγειν, δύναται  
δὲ καὶ κατ᾽ ἔλλειψιν τοῦ ξ ἐξενεχθὲν τάσιν ἀνάλογον ἀναδεδέχθαι. —  
ἐντελὲς μὲν οὖν ἐστὶν ἐν τῆ ληγούσῃ, εἰ τῆδε εἴη ἐσχηματισμένον. τὸ  
δρ σημαίνει καὶ τὸ ὁρ, ἀφ᾽ οὗ καὶ τὸ δρωπάζειν, καὶ τὸ δραπέτης  
ὁ ἐπιβλέπων τοὺς δεσπότας. καὶ σαφὲς ὅτι ἐγένετο ἐπίρρημα εἰς α  
περατούμενον, ὅμοιον τῶ ἀντ ἄντα, ρεμ ρέμα· ἀφ᾽ οὗ σύνθετον  
τὸ πόδρα. — δύναται δὲ καὶ παρὰ τὸ ὁρ εἶναι τὸ ἀκόλουθον ὅρα,  
καθότι εἴπομεν καὶ τῶ ἀντ ἄντα παρακεσθαι, σιγ σγα. ὃ δὴ πλεο-  
νάσαν τῶ δ ἐγένετο πόδρα, καθότι καὶ ἐν τῶ μίγα τὸ μίγδα, ὃ δὴ  
πάλιν παρέκειτο ῥήματι τῶ μίσγω· τς συναλοιφς Ἰωνικωτέρας γενο-  
μένης, καθότι καὶ ἐπὶ τοῦ ἀπηλιώτης. — Ἀλλ᾽ εἰ καὶ ἀπὸ τοῦ ποδράξ  
εἴη, ὅπερ πάλιν τῶ δέρκω παράκειται, ὡς ἐν τος ἑξς δεδείξεται,  
δύναιτο ἄν, καθὼς ἐπεδείξαμεν, καὶ ἐν ἀποβολῆ τοῦ ξ γενόμενον  
βαρεαν τάσιν ἀναδέξασθαι. πρτον μὲν γὰρ οκ ἀνέφικτον τὸ πάθος,  
ἐπεὶ οἷόντε καὶ εἰς α λήγειν ἐπιρρήματα. ἀλλ᾽ ἐπεὶ τὰ εἰς α λήγοντα  
ὀξυνόμενα ποπίπτει λόγοις τοιούτοις, συνέχουσι τὴν ὀξύτητα τοῦ α,  
καθὼς ἐν τος ἑξς εἰρήσεται, ὡς τὰ μὲν εἰς δα παρακείμενα τος εἰς  
δον ὀξύνεται, τά τε ὁμοφωνοῦντα ὀνομαστικῆ πληθυντικῆ οδετέρᾳ, καὶ  
ὥς τινα τν εἰς θα· τὰ γὰρ μὴ οὕτως ἔχοντα ἐν βαρείᾳ τάσει εἰσίν,  
ὥσπερ τὸ αἶψα, τὸ τάχα, ῥίμφα, ὄφρα· δλον ὡς καὶ τὸ πόδρα, ο  
 
2.1,1.140 ππτον πὸ τὸν λόγον τν ὀξυνομένων, τὸν τν βαρυτόνων ἐπιρρη-  
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μάτων τόνον ἀναδέξεται. πρόκειται αὕτη  ἀπόδειξις ἔν τε τῶ περὶ  
τοῦ ἀέκητι καὶ τος κατειλεγμένοις κατὰ τὰς αἰτίας τν συμφώνων τν  
ἀναβιβαζόντων τὸν τόνον.  
Πρὸς δὲ τοὺς φαμένους μηδὲ ὅλως ατὸ ἐπίρρημα εἶναι, σύνδεσμον  
δὲ παραπληρωματικόν, ἔστιν ἀποφήνασθαι ὡς πρτον μὲν βιάζονται  
συγκοπὰς συνδέσμων παραδεχόμενοι, ὅπερ οκ ἂν ἔχοιεν ἐπιδεξαι.  
καθόλου γὰρ πν πάθος ἐξ ὁμοίου πάθους κατορθοῦται. ὁ γὰρ λέγων  
περὶ συγκοπς τς ἐν ὀνόμασι, συγκοπὴν ἐπιδείξει καὶ ἐν ἑτέροις ὀνόμασι  
καὶ ἐν ἐπιρρήμασι καὶ ῥήμασι. παρὰ γοῦν Αἰολεῦσι συνεχέστερον μὲν  
αἱ προθέσεις συγκόπτονται, οἱ δὲ σύνδεσμοι οκ εθετίζονται μὲν εἰς  
συγκοπάς, εἰς δὲ συναλοιφάς. — ὅ τι δέ ἐστι τὸ ἐμποδίζον τὸ τὴν  
ατὴν σημασίαν ἐν παραλλήλοις κεσθαι, ὅπου γε καὶ ἄλλα πλεστά  
ἐστιν ἐν παραλληλότητι κείμενα, ὡς τὸ ἔπος τ᾽ ἔφατ᾽ ἔκ τ᾽ ὀνόμαζε (Α 361),  
καὶ ἐν ἀντωνυμίαις κὰδ δέ μιν ατόν (Υ 318),  
καὶ ἐν συνδέσμοις καί τε χαλιφρονέοντα (ψ 13),  
ἢτοι μὲν Μενέλαος (Γ 213),  
καὶ ἐν προθέσει ἀμφὶ περὶ κρήνην (Β 305),  
προπροκυλινδόμενοι (Φ 221)·  
καὶ ἐν συνθέτῳ πολλάκις ἁπλ ἐπιφέρεται τὰ ατὰ,  
οδέ τί μοι ποδάνιπτρα ποδν (τ 343),  
κατὰ μεγαλήτορα θυμόν (ι 299).  
καὶ σαφὲς ὅτι τος τοιούτοις ποπέπτωκε τὸ πόδρα ἰδών. πρὸς οἷς  
πάρχει  ατὴ σύνταξις τοῦ πιδών τῶ πόδρα ἰδών, ὡς ἀμφο-  
τέρων τν ῥημάτων τὸ ατὸ δηλούντων.  
Καὶ τοσαῦτα μὲν περὶ τοῦ πόδρα, ὡς εἴη ἐπίρρημα.  
 
2.1,1.141 Ὅτι δὲ καὶ τὸ πύξ καὶ τὸ λάξ καὶ τὰ τούτοις ὅμοια σχήματα ο  
πάντως διὰ τὴν μετάληψιν τὴν εἰς τὸ πυγμῆ, καθότι τινὲς ᾠήθησαν,  
ὀνόματα ἂν εἴη, σαφὲς ἐκ τοῦ ἐπὶ ῥμα φέρεσθαι πάντοτε τὰς φωνάς,  
καθότι καὶ τὰ ἄλλα τν ἐπιρρημάτων, καὶ ἐκ τς παρεπομένης ἀκλισίας  
ἐπὶ τὰς πτώσεις καὶ τοὺς ἀριθμούς, ὅπερ παρεπόμενον ἤν, ὡς πρό-  
κειται, τῶ ἐπιρρήματι. καὶ γὰρ ἂν τὰ ὀνόματα ἐπὶ τὰ ῥήματα φέρηται,  
ἀλλ᾽ ο κατὰ τὴν ατὴν ἔννοιαν οδὲ καθ᾽ ἕνα σχηματισμόν. ἀλλ᾽  
οδὲ ἐκενο θαρσήσειέ τις φάναι, ὡς καὶ ἄλλα ὀνόματα ἄκλιτα ἂν εἴη,  
καὶ ο παρὰ τοῦτο ἐπιρρήματα, εἴγε τς ἀκλισίας ἐκείνων λόγον ἔστιν  
ερέσθαι, λέγω τοῦ πέντε ἠ ἕξ καὶ τν τοιούτων, ἠ καὶ τν στοι-  
χείων, ὡς κατὰ τὸ δέον ἐκτεθείμεθα· οκ ἔστι μέντοι ἐπινοσαι ὄνομά  
τι ἐς διπλοῦν λγον, ὃ ο πάντως κλίσεως ἔτυχε. καὶ ἕνεκα κλίσεως  
καὶ συντάξεως τὸ μὲν πτύξ ὄνομά ἐστιν, ἐπεὶ καὶ πτυχός καὶ πτύχες·  
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τὸ δὲ πύξ ἐπίρρημα καὶ τὸ λάξ, συντασσόμενα τος ῥήμασι καὶ οκ  
ἔχοντά τιν᾽ ἄλλην σύνταξιν ἠ τὴν ῥηματικήν.  
Ἀκολούθως διαληπτέον καὶ περὶ ἐπικρίσεως τοῦ πέντε καὶ τν  
τοιούτων, μὴ ἄρα καὶ ατὰ διὰ τὴν παρεπομένην ἀκλισίαν ἐπιρρή-  
ματα πολάβῃ τις ἀριθμοῦ δηλωτικὰ εἶναι. — Διότι μὲν οὖν, ὀνόματα  
ὄντα, ἄκλιτά ἐστιν, ἐντελέστερον μὲν εἴρηται ἐν τῶ περὶ ἀντωνυμιν,  
ἔνθα καὶ ἐπεδείκνυμεν, καθ᾽ ὃν λόγον αἱ ἀντωνυμίαι ἄκλιτοι, ὡς ἕνεκά  
γε τν παρεπομένων φωνν. ἤν δὲ τὰ συνεκτικὰ τν λόγων, ὡς τὰ  
διὰ μις φωνς τριγένειαν παγορεύοντα οκ ἐφικτὰ εἰς κλίσεις. καὶ  
ἕνεκά γε τούτου τὸ μὲν τρες καὶ τέσσαρες καὶ εἴ τις τοιοῦτος ἀριθμὸς  
ο μοναδικὸς κατὰ τριγένειαν, ἐκλίνετο, τὰ δὲ πέντε καὶ τὰ ὅμοια  
οκέτι. — ἄλλως τε καὶ οἱ κανόνες τν ὀνομάτων ἀρχὴν ἔχουσι τὴν  
θέσιν τς λέξεως, ὅτε φαμὲν τὰ εἰς ω λήγοντα ἠ εἰς υξ ἠ εἰς αξ, ἠ  
ὅτε φαμὲν τὰ πληθυντικὰ εἰς αι λήγειν ἠ εἰς ες ἠ εἰς οι, ἐφ᾽ ὧν τὸ  
δέον παρελαμβάνετο κατὰ τὰς κλίσεις. τὸ δὲ πέντε καὶ ἕξ οκ ἔχεται  
ἀρχς κανονικς· ποον γὰρ πληθυντικὸν εἰς εξ λήγει; ποον δὲ πλη-  
θυντικὸν εἰς ε λήγει; καὶ τὸ τοιοῦτον ἐντελέστερον ἐπιδειχθήσεται ἐν  
ἑτέροις. ἔνθεν οὖν πεχώρησαν οἱ κανόνες, ο δυνάμενοι κατὰ τν  
 
2.1,1.142 ἰδίων παραλαμβάνεσθαι λημμάτων. — φαμὲν κἀν τος προκειμένοις, ὅτι  
ἑτέρα μὲν σύνταξίς ἐστιν  τν ἐπιρρημάτων πρὸς τὰ ῥήματα, ἑτέρα  
δὲ  τν πτωτικν ὡς πρὸς τὰ ῥήματα. τῆδε οὖν τούτων ἐχόντων,  
φαμὲν οὕτως, πεντάκις παρεγένετο, τετράκις παρεγένετο, ο  
μὴν ἔτι οὕτως, πέντε παρεγένετο, ὅπερ εἰ μὴ ὀνοματικὸν εἴη, κἂν  
καθ᾽ ἕνα σχηματισμὸν εἶχε τὸ πέντε ὡς πρὸς τὴν τν ῥημάτων σύν-  
ταξιν. φαμὲν δὲ [τὰ] πέντε παρεγένοντο, συμπληθυνομένου τοῦ  
ῥήματος ὡς πρὸς τὸ ὄνομα, ὡς εἰ καὶ ἄνθρωποι παρεγένοντο.  
Σὸ ὄφελον οἱ μὲν κατὰ συνεκδρομὴν ῥήματός φασι κεκλίσθαι  
παρὰ τῶ ποιητῆ εἰς πρόσωπα, εἴγε καὶ τὸ δεύτερον ὄφελες καὶ τὸ  
τρίτον ὄφελεν· οἱ δὲ ἐκ ῥήματος ποσυγκεκόφθαι τοῦ ὤφειλον, διὸ  
κατὰ τὴν τοῦ ἀπαρεμφάτου σύνταξιν οκ ἐν παραλληλότητι ατὸ  
τίθησι τῶ εἴθε, αἴθ᾽ ὤφελλες (Ξ 84).  
Υαίνεται δὲ ὅτι καὶ τὸ δεῦρο, ὁμοίως ὂν ἐπίρρημα, ἐχόμενον δὲ ὡς  
προστακτικς ἐννοίας, κατὰ συνεκδρομὴν πάλιν ὡς ἀριθμὸν ἀνεδέξατο  
ἐν τῶ δεῦτε, φίλοι· τὸν ξενον ἐρώμεθα (θ 133).  
ᾧ λόγῳ καὶ τὸ ἄγε ἄγετε.  
Σὰ εἰς ων λήγοντα, ὀνόματα μὲν ὄντα, παρασχηματισμὸν ἔχει  
ἢτοι ἐν κοινότητι ὡς ὁ σώφρων  σώφρων, ὁ γείτων  γείτων, ἠ  
ἐν καταλήξει τῆ εἰς να, Λάκων Λάκαινα, δράκων δράκαινα· οἷς μέντοι  
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παράκειται θηλυκὰ εἰς σα λήγοντα, τούτοις παρέπεται τὸ εἶναι μετοχάς,  
 
2.1,1.143 λέγων λέγουσα, φρονν φρονοῦσα. καὶ διὰ τούτου γε τοῦ λόγου  
δείκνυται, ὅτι τὸ κρείων μετοχή, ἐκ τοῦ κρείουσα γυναικν (Φ 48).  
ὁμολόγως οὖν τὸ ἀκέων μετοχή· ἰδοὺ γὰρ παράκειται θηλυκόν,  
ἀλλ᾽ ἀκέουσα κάθησο (Α 565). —  
Ἔστι δὲ πρὸς τὸ τοιοῦτον φάναι, ὡς τας μετοχας πολὺ πρότερον  
προϋφέστηκε ῥήματα, φέρω φέρων, φρον φρονν. εἴπερ οὖν τὸ  
ἀκέων μετοχή, σαφὲς ὅτι καὶ ῥμα προϋποστήσεται τὸ ἀκέω. ἀλλ᾽  
οδεμία πόμνησις τοῦ ῥήματος. — ἀλλ᾽ ἀσύστατον τὸ ῥμα· βαρυνό-  
μενα γὰρ οκ ἔστιν ἐπινοσαι πὲρ δύο συλλαβὰς τῶ ε παρεδρευόμενα,  
δισύλλαβα μέντοι, πλέω, ῥέω, κέω, ἠ τὰ παρ᾽ Ἴωσι διῃρημένα, φιλέω,  
νοέω. εἰ δὲ [μὴ] τὸ τοιοῦτον μὴ παρέπεται, ο μετοχὴ τὸ ἀκέων· ο  
γὰρ ἔχει ῥμα. — Σὸ δὲ μεζον· τὰ πτωτικὰ συμμετασχηματίζεται τος  
ἀριθμος, τὰ δὲ ἐπιρρήματα καθ᾽ ἕνα σχηματισμὸν ἐκφέρεται. τοῦ μὲν  
προτέρου, ἄνθρωποι ὄντες διαλέγεσθε, ᾄδοντες μνετε, δια-  
χεόμενοι ᾄδετε· τοῦ δὲ δευτέρου, κρύβδην ᾄδετε, βοτρυδὸν  
παραγίνεσθε. εἴπερ οὖν καὶ τὸ ἀκέων μετοχή, σαφὲς ὅτι πρὸς μὲν  
τὸ ἑνικὸν καθ᾽ ἑνικὴν σύνταξιν παραληφθήσεται, ἀκέων εφραίνου,  
πρὸς δὲ τὸ πληθυντικὸν κατὰ πληθυντικήν, ἀκέοντες εφραίνεσθε,  
ὡς συχάζων εφραίνου, συχάζοντες εφραίνεσθε. ὅπερ  
ο παρείπετο ἐν τῶ ἀκέων δαίνυσθε (φ 89).  
ἐν ἴσῳ γάρ ἐστι τῶ συχῆ δαίνυσθε ἠ συχς δαίνυσθε. κατὰ  
τοῦτον δὴ τὸν τρόπον ἐπιρρηματικς ἔχεται συντάξεως μλλον ἢπερ  
μετοχικς. — Περὶ τοῦ μετασχηματισμοῦ ἐκενο ἔστι φάναι, ὡς ὁ τύπος  
ὡς μετοχικὸς γενόμενος τοῦ ἐπιρρήματος, κατὰ συνεκδρομὴν ἔσχε θηλυ-  
κὸν παρασχηματισμόν, ᾧ λόγῳ καὶ τὸ ἄγε, ἐπίρρημα ὄν, τῆ συνεκδρομῆ  
τοῦ ῥήματος ἔσχε παρακείμενον τὸ ἄγετε, ὡς καὶ  
δεῦτε, φίλοι· τὸν ξενον ἐρώμεθα (θ 133).  
 
2.1,1.144 καὶ, ὡς ἔφαμεν, τὸ ὄφελον πείληπται πρὸς ἐνίων κατὰ συνεκδρομὴν  
γεγονέναι ῥήματος ἐν τῶ ὡς ὄφελες (ω 30),  
[ὡς] εἰ μὴ τὸ ὤφειλον ποσυγκέκοπται. ἐν μέντοι ἐνίαις ἐκδόσεσιν ἤν  
θηλυκὸν τὸ ἀέκουσα, ἀλλ᾽ ἀέκουσα καθστο (Α 565). —  
Ἴσως δὲ [καὶ] παράκειται τῶ ἀκήν, μετατεθέντος τοῦ η εἰς ω καὶ  
πλεονάσαντος τοῦ ε, ὡς ἔφαμεν, τόνου ἐγγενομένου μετοχικοῦ διὰ  
τὸν τύπον, καθό τινες ᾠήθησαν καὶ τὸ χρήν χρεών. τὴν εἰς τοῦτο  
ἀκριβ παράθεσιν ἐντελέστερον ἐν τῶ περὶ μετοχν ἐκθησόμεθα.  
Καὶ περὶ τοῦ ἄνεῳ δὲ διαφορά τις κατὰ τὸν μερισμὸν εἰσήγετο  
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πρὸς ἐνίων, ὡς εἴη μλλον ὄνομα πληθυντικόν, Ἀττικς κεκλιμένον,  
ᾧ λόγῳ καὶ τὸ ι προσκείμενον. ἔχει δὲ τὰ τς καταστάσεως τῆδε. ἰά  
ἐστιν  φωνή, καὶ ἴσως ἀπὸ τοῦ ἰέναι ἐπὶ πσαν ἀκοήν. ἤν δὲ τὰ εἰς  
α λήγοντα θηλυκὰ ὀνόματα μεταπίπτοντα καὶ εἰς ος μετὰ τὰς συνθέσεις,  
σκιά ἄσκιος, ὥρα ἄωρος, μοῦσα ἄμουσος, μέρα ἐφήμερος, περα πολύ-  
πειρος. κατὰ στέρησιν οὖν τὴν διὰ τοῦ α ἐγίνετο ἄνιος (σύνεστι δὲ ἐπ᾽  
ἐνίων στερήσεων τὸ ν, ὡς ἐπὶ τοῦ ἀναίσχυντος, ἀναιδής). καὶ εἰς  
εθετισμὸν Ἀττικς ἐπεκτάσεως μετάθεσις ἐγένετο τοῦ ι εἰς τὸ ε, καθάπερ  
καὶ οἱ ἀγχίμαχοι ἀγχέμαχοι καὶ  ικυὼν εκυών παρὰ ικυωνίοις. (καὶ  
εἰ τὸ ἀκριβὲς τοῦ λόγου τις ἐπιζητήσειεν, ἐπὶ τούτων ἁπάντων μετά-  
θεσιν τοῦ ι εἰς τὸ ε ερήσει, μάντεως ὄφεως· καὶ γὰρ ατὰ εἰς τοῦτο  
μετατίθεται πὲρ Ἀττικς ἐπεκτάσεως)· ἀφ᾽ οὗ πληθυντικὴ ἐκφορὰ  
 
2.1,1.145 Ἀττικὴ ἄνεω. — Ἔστι καὶ οὕτως φάναι. παρὰ ῥήματα ἀποτελεται  
ὀνόματα εἰς ος λήγοντα, τρίτην ἀπὸ τέλους ἔχοντα τὴν ὀξεαν, φοιτ  
νεόφοιτος, μυκ ἐρίμυκος, αδ ἄναυδος. οὕτω καὶ παρὰ τὸ αὔω  
ἄναυος, καὶ ἐλλείψει τοῦ υ ἄναος. ἀφ᾽ οὗ τὸ Ἀττικὸν ἄνεως, ὡς  
Μενέλαος Μενέλεως. — Ὅτι μὲν οὖν δύναται ὄνομα πληθυντικὸν  
εἶναι, σαφὲς ἐντεῦθεν. ἀλλὰ δλον, ὡς καὶ Ἀριστάρχῳ καὶ τος ἀπὸ  
τς Ἀριστάρχου σχολς συνήρεσκε, τὸ μὴ μλλον ὄνομα ἐκδέχεσθαι, ὡς  
ἐπίρρημα δὲ ἐκ τοῦ καθ᾽ ἕνα σχηματισμὸν ἐκφέρεσθαι καὶ ἐπὶ ἑνικς  
σχέσεως καὶ ἐπὶ πληθυντικς παραλαμβάνεσθαι, ὅπερ ο παρείπετο  
ὀνόμασι [καὶ γένους μὴ εἶναι διακριτικόν]. — ἔστι δέ που καὶ ἐπὶ ἑνι-  
κς ἐκφορς τὸ τοιοῦτον,  δ᾽ ἄνεῳ δὴν ἥστο (ψ 93).  
καὶ σαφὲς ὅτι, εἰ δοθείη  γραφὴ σὺν τῶ ς, δοθείη ἂν καὶ τὸ ὄνομα  
εἶναι τὸ ἄνεως· εἰ δὲ μηδεμία ἀπόδειξίς ἐστι τς τοῦ ς προσθέσεως,  
ὁμολόγως, ὡς πρόκειται, ἐστὶν ἐπίρρημα. — ἔστι μέντοι γε ἐπικρναι  
τὸ σχμα τῶ τοῦ ὀνόματος μερισμῶ, ἐπεὶ ἀντικείσεται, ὡς ἀκριβέστερον  
ἐν τος ἑξς δεδείξεται, τὸ μὴ εἰς ω περατοῦσθαι τὰ ἀπὸ τριγενν  
ὀνομάτων, ἀπὸ δὲ μονογενν. ο γὰρ δή γε τῶ φίλος παράκειται  
ἐπίρρημα εἰς ω περατούμενον, εἰς δὲ ως, καὶ .... καὶ ἐν τος τοιού-  
τοις· τῶ μέντοι τόνος, μονογενε ὄντι, παράκειται τὸ τόνῳ. εἴπερ οὖν  
καὶ τὸ ἄνεως, ἐκ κοινοῦ γεγονὸς τοῦ ἄναος ἠ ἄνιος, ἐπιθετικς παρα-  
λαμβανόμενον παράκειται ἐπιρρήματι, σαφὲς ὅτι οκ εἰς ω περατού-  
μενον, εἰς δὲ ως. δεδείξεται γάρ, ὡς ἔφην, καὶ ἐν τος ἑξς, ὡς ο  
τος τοιούτοις πάλιν τριγενέσιν οὖσι παράκειται ἐπίρρημα εἰς ω περα-  
τούμενον, ἀνώτερος ἀνωτέρω, ἐσώτερος ἐσωτέρω.  
 
2.1,1.146 χομένως σκεπτέον καὶ περὶ τν ἐν τας φωνας σχημάτων.  



21 
 

http://www.bibletranslation.ws/ 

 

Σὰ δὴ ἐπιρρήματα καὶ πρωτότυπά ἐστι καὶ παραγωγά. καὶ τὰ  
τούτων παραγωγὰ ἃ μὲν ἀπὸ ἐπιρρημάτων, ὡς παρὰ τὸ ἄνω ἀνωτέρω,  
ἠ παρὰ ὀνόματα, ὡς παρὰ τὸ βότρυς βοτρυδόν, ἠ παρὰ ῥήματα, ὡς  
παρὰ τὸ κλέπτω κλέβδην, ἠ παρὰ ἀντωνυμίαν, ὡς παρὰ τὸ ἐκενος  
ἐκείνως, οὗτος οὕτως, ατός ατόθεν, ἠ παρὰ μετοχάς, ὡς παρὰ τὸ  
ἐπιστάμενος ἐπισταμένως καὶ ἐρρωμένος ἐρρωμένως, ἠ παρὰ προθέσεις  
ὡς ἔξ ἔξω καὶ παρὰ τὸ ἔν ἔνδον. καθὼς ἔστιν ἐπινοσαι καὶ τὰς τοῦ  
ὀνόματος παραγωγὰς ἠ καὶ ῥήματος παρὰ τὰς ατὰς ἰδέας τν λέξεων  
παραγομένας ἠ παρ᾽ ἑτέρας, εἴγε ἀπὸ μὲν ὀνόματος ὄνομα, ὡς λίθος  
λίθινος, ἠ καὶ ῥμα, ὡς παρὰ τὴν εδαίμονος εδαιμον, ἠ καὶ παρ᾽  
ἐπίρρημα, ὡς ὀψέ ὀψίζω, αἰαί αἰάζω, καὶ παρὰ πρόθεσιν, πέρ πέρ-  
τερος, πρό πρότερος, πάλιν καὶ τς τν ῥημάτων παραγωγς, ὡς πρό-  
κειται, εἰς ταῦτα παραγομένης.  
χθές ἠ χθές ῥητέον; Σρύφων (p. 48 Velsen) φησὶν ἐν τῶ περὶ  
ἐπιρρημάτων τὸ ἐχθές ἐντελέστερον εἶναι τοῦ χθές Ἀττικοῦ, παρατιθέμενος  
τὴν ἐν τος μονοσυλλάβοις ἐπιρρήμασιν ἀναλογίαν, ὡς εἴη ἐν μακρας συλ-  
λαβας ἑκάστοτε, ναί, μή, ποῦ, πς, οὔ, καὶ τὰ τοιαῦτα· μηκυνόμενα  
διὰ τοῦ διπλοῦ, γνύξ, πύξ. πιστοῦται δὲ καὶ ἐντεῦθεν μὴ ἐντελ εἶναι  
τό τε δίς καὶ τρίς, ἐκ δὲ τοῦ δυάκις καὶ τριάκις συγκεκόφθαι, ἐπειδὴ  
τὰ εἰς ς λήγοντα μετὰ βραχείας ἐκφορς ἐστιν πὲρ μίαν συλλαβήν,  
εἰκός, ἐγγύς, ἐντός, ἅλις, ἄχρις, πάρος· ἐξ οὗ πάλιν συνγε τὸ ἐχθές  
ἀναλογώτερον, ἀφῃρσθαι δὲ πρὸς τς Ἀττικς χρήσεως τὸ ε. — Ο  
γὰρ πάνυ ἐκενο γιές, τὸ τὰ εἰς ες λήγοντα φάναι ῥήματα, σχές,  
 
2.1,1.147 σπές, ἕς, οἷς συνενεχθήσεται καὶ τὸ χθές, εἰ ἤν ἐντελές. ἀλλ᾽ οὗτός  
γε ὁ λόγος ο συστήσει οδὲ τὴν ἔς πρόθεσιν οδὲ τὴν εἴς, ἐπεὶ ἀμφο-  
τέροις τος σχήμασι σύνεστι ῥηματικὴ κατάληξις. καὶ γὰρ τῶ εἴς τὸ  
αἵματός εἰς ἀγαθοο (δ 611),  
καὶ τὸ [εἰς] ἔς ὅμοιον τῶ θές. τὴν τοιαύτην οὖν παράθεσιν εἰς κατόρ-  
θωσιν λέξεων παραιτητέον, ἐπεὶ πολλὰ μέρη λόγου, διάφορα ὄντα,  
ἔσθ᾽ ὅτε τας λέξεσι συνῳκείωνται. Ἄμεινον οὖν ἐκενον τὸν λόγον  
παραθέσθαι, ὡς τὸ πλεονάζον ε ᾠκείωται λέξεσι τας ἀπὸ φωνήεντος  
ἀρχομέναις, ὥς τε τὸ ἀφαιρούμενον λείπειν ἐθέλει λέξιν ἀπὸ συμφώνου  
ἀρχομένην. ἔχει δὲ τὰ ποδείγματα τῆδε. τὸ ἕεδνα πλεονάζει τῶ ε,  
τὸ ἔειπεν ἀρχόμενον ἀπὸ τοῦ ε [ἀπὸ] φωνήεντος, τὸ ἑώρων, καὶ εἰ  
μὴ διαίρεσις τοῦ ἥδε τὸ ἕαδεν, ἀπὸ δὲ τοῦ ἅδε δ᾽ Ἕκτορι μῦθος (Μ 80)·  
ἕηκεν, ἕεις. τοῦ δὲ ἑτέρου ἔφη φ, ἔβη β, ἐθέλω θέλω, οἱ ἐρυτρες  
ῥυτρες· ἔνιοι δὲ καὶ τὴν χερα παρὰ τὸ ἔχειν φασὶν ἐσχηματίσθαι.  
τούτῳ γὰρ τῶ λόγῳ δείκνυται καὶ ἐν τῶ περὶ ἀντωνυμιν, ὡς ο  
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πλεονάζει τὸ ε ἐν τῶ ἐκενος, τοναντίον δὲ λείπει  κενος φωνὴ  
τῶ ε. ἔνθα καὶ περὶ τοῦ πνεύματος ἐντελέστερον δείκνυται. κατὰ δὴ  
τοῦτον τὸν λόγον πάλιν ἐντελέστερον τὸ ἐχθές τοῦ χθές. συνᾴδει δὲ  
καὶ  τοῦ ἐτύμου προφορά, εἴγε παρὰ τὸ ἐκτὸς τοῦ χρόνου πεπτω-  
κέναι τὸ κατάστημα ἐσχημάτισται, τν ψιλν ἀντιστοίχων εἰς τὰ δασέα  
μεταπεσόντων, καθὼς ἔστιν ἐπινοσαι καὶ ἐπὶ τοῦ ἔχθος· τὸ γὰρ ἀπό-  
βλητον καὶ ἐκτὸς μν τοιοῦτον.  
χομένως σκεπτέον περὶ τοῦ εὖτε καὶ ηὖτε, καθώς τινες ἐπεχεί-  
ρησαν τὸ  
 
2.1,1.148 εὖτ᾽ ὄρεος κορυφῆσι (Γ 10)  
διὰ τοῦ ε καὶ τοῦ υ γράφειν, τοῦ κατὰ φύσιν σχήματος ἀπαιτοῦντος  
τὴν διὰ τοῦ η καὶ υ γραφήν. ἐγένοντο δὲ αἱ φωναὶ τῆδε.  μὲν ηὖτε  
κατὰ τὸ ἀκριβὲς τοῦ λόγου [ὡς] ο [δὲ] μία λέξις ἐστὶν ἁπλ, ἀλλ᾽ οδὲ  
σύνθετος, ἐν παραθέσει δὲ τοῦ τέ συνδέσμου, νῦν παραπληρωματικοῦ κα-  
θεσττος. — Σό γε μὴν εὖτε ἓν ἁπλοῦν ἐστι, γενόμενον οὕτως. χρο-  
νικὸν ἐπίρρημα καὶ ἀναφορικὸν ἤν τὸ ὅτε, ὃ δὴ πλεονασμῶ τοῦ υ,  
κατὰ μετάθεσιν τοῦ ο εἰς τὸ ε, εὖτε ἐγένετο, καθότι τὸ υ ἐπεντιθέμενον  
ψιλοῦ πνεύματος αἴτιον γίνεται, ὥσπερ ἔχει τὸ ἕκηλος  
εὔκηλος φορέοι το (Arat. Phaen. v. 100).  
τό τε εὖνις παρὰ τὴν ἑνός παρωνόμασται. — τῆδε εἶχε καὶ τὸ προκεί-  
μενον ἐπίρρημα. — Σος εἰς ως περατουμένοις ἐπιρρήμασι συνυπάρχει  
ἐπιρρήματα εἰς α λήγοντα, ὀξύτονα ἠ καὶ ἔτι βαρύτονα, περὶ ὧν τοῦ  
τόνου κατὰ τὸ ἑξς εἰρήσεται. οἷον τῶ πυκνς παράκειται τὸ πυκνά,  
ὅπερ καὶ ὁμοφωνε πληθυντικῆ ἐκφορᾶ οδετέρᾳ, τῶ καλς τὸ καλά,  
τῶ καλλίστως τὸ κάλλιστα, σαφς σάφα, ταχέως τάχα. καὶ δὴ τῶ ὥς  
παρακείσεται τὸ ἅ, τὴν ατὴν ἔχον σημασίαν τῶ ὥς, καὶ σχεδὸν τὴν  
ατὴν σύνταξιν. ὃν γὰρ τρόπον κατὰ πλεονασμὸν τς κατά προθέσεως  
λέγομεν καθώς, οὕτω καὶ καθά. ἀλλὰ μὴν καὶ ὥστε λέων ἐχάρη (Γ 23)  
φαμέν· τῆδε ἔχει καὶ τὸ ἅτε παρθένος (Φ 127).  
ὅτι γὰρ πάλιν ἐν δυσὶ μέρεσι λόγου, σαφὲς καὶ ἐκ τς μεταλήψεως καὶ  
τοῦ πνεύματος, εἴγε τὸ α πρὸ τοῦ τ καθ᾽ ἓν μέρος λόγου ψιλοῦται,  
ἀτμήν, ἄτη, ἀτηρός. [ο μὴν ἀλλὰ] καὶ παρὰ τοῦτο τὸ ἅ ἀποτελεται  
ἰωνικώτερον τὸ ἣ, κατὰ μετάληψιν τοῦ α εἰς τὸ η. πάλιν γὰρ τς  
ατς συντάξεως ἐχόμενόν ἐστι τὸ ἣτε ξείνων θέμις ἐστί (ι 268),  
καὶ δίχα τοῦ τέ συνδέσμου ἡ θέμις ἐστίν (Β 73),  
 
2.1,1.149 ἐν ἴσῳ τῶ ὣς θέμις ἐστί.  
Ο μὴν ἀλλὰ καὶ οὕτως φαμέν· τος εἰς ως λήγουσιν ἐπιρρήμασι  
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συνυπάρχει τινὰ εἰς η λήγοντα, συντονούμενα τούτοις, οδαμς οδαμῆ,  
πάντως πάντῃ, ἄλλως ἄλλῃ, διχς διχῆ. ὀξυνομένῳ ἄρα τῶ ὥς συνο-  
ξυνθήσεται τὸ ἣ, ὅπερ, ὡς ἔφαμεν, ἐν τῶ ἡ θέμις ἐστί (Β 73),  
τοῦτο ἐν προσθέσει του τε καὶ πλεονασμῶ τοῦ υ ηὖτε, πάλιν ἀναγκαίως  
τοῦ η ψιλωθέντος, καθ᾽ ὃν εἴπομεν λόγον καὶ περὶ τοῦ εὖτε. — καὶ  
σαφὲς ὅτι ὁ ἐγγενόμενος πλεονασμὸς ὡς ἕνωσιν τοῦ σχηματισμοῦ ἀπετέλει.  
ἔσθ᾽ ὅτε γὰρ τὰ ἐπισυμβαίνοντα πάθη ὡς ἕνωσιν τν μορίων ἀπετέλει,  
ὅτε καὶ τὸ τί ποτε πὸ συγκοπὴν πεσόντα ἣνωται ἐν τῶ  
τίπτε σὺ δείδοικας (Μ 244).  
τούτῳ οὖν τῶ λόγῳ δοκε καὶ τὸ ηὖτε ὡς νσθαι.  
Ἀλλὰ κἀκενο ἐπιλυθήσεται, τί δήποτε τὸ μὲν ηὖτε καὶ ΰτε λέγεται  
ἐν τρισὶ συλλαβας, ΰτε περ κλαγγὴ γεράνων πέλει (Γ 3),  
πάλιν ἀναγκαίως τοῦ η ψιλουμένου διὰ τὸ προηγεσθαι φωνήεντος· ο  
μὴν ἔτι τὸ εὖτε. — πρὸς ὃ ἔστι φάναι, ὡς ἕνεκα μὲν τς τοῦ υ  
ἐπενθέσεως ἀναγκαία  δισύλλαβος προφορά. τὸ γὰρ υ καὶ τὸ ι πλεο-  
νάζοντα μετὰ φωνήεντος εἰς μίαν συλλαβὴν συνῄει, ἕαδεν εὔαδεν, ἕκηλος  
εὔκηλος, καὶ παρὰ Αἰολεῦσι ναός ναυός, καὶ παρ᾽ Ἴωσι νόσος νοῦσος,  
καὶ ἐπὶ τοῦ ἔρια εἴρια, ἕως εἵως. ἀναγκαίως οὖν καὶ τὸ ηὖτε ἀπὸ τοῦ  
 
2.1,1.150 ἣτε τὰς ἴσας συλλαβὰς τηρε. — τς δὲ διαστάσεως ἀφορμή ἐστιν ἣδε.  
οκ ἔστιν ἐπινοσαι τὸ η καὶ τὸ υ ἐν μιᾶ συλλαβῆ, ὅτε μὴ ἐν κλίσει  
ῥήματος, αλ ηὔλουν, αχ ηὔχουν. ἀναγκαία ἄρα  διάστασις τοῦ  
ΰτε. ἔνθεν γοῦν φαμὲν ἕνεκα μὲν μεταλήψεως τοῦ α εἰς η κατωρ-  
θσθαι τὸ γρηῦς, ἕνεκα δὲ τοῦ τὴν τοιαύτην συλλαβὴν μὴ ερίσκεσθαι  
διαστατικώτερόν φαμεν τὸ γρηῢς Ἀπειραίη (η 8)·  
ὅτι γὰρ ἐκ μονοσυλλάβου διῄρηται, προῦπτον, διδάσκει δὲ καὶ  γενική,  
δισυλλαβήσασα ἐν τῶ γρηὸς ὀδυρομένης.  
 γὰρ εἰς ηυς εθεα δισύλλαβος γενικὴν τρισύλλαβον ἀποτελε, καθάπερ  
 γένυς τς γένυος. ἀποτελε δὲ δισύλλαβον γενικὴν τὴν γρηός· ὅπερ  
παρείπετο τας μονοσυλλάβοις εθείαις. — ἀπειράκις δὲ ἐδείχθη, ὅτι ο  
πρὸς τὰ πάθη αἱ κλίσεις ἀπαρτίζονται, πρὸς δὲ τὰ ὁλόκληρα. —  
Βραχεα δὲ ἀφορμή ἐστι τοῦ καὶ τὸ εὖτε παραλαμβάνεσθαι ἀντὶ  
τοῦ ηὖτε. ὃν γὰρ τρόπον τὸ ὥς ἀντὶ τοῦ ὅτε, Ἕκτωρ δ᾽ ὡς καιάς τε πύλας (Ζ 237),  
κατὰ τὸν ατὸν δὴ τρόπον οδὲν κωλύει καὶ τὸ εὖτ᾽ ὄρεος, σημα-  
νον τὸ ὅτε, παρειλφθαι ἀντὶ τοῦ ὥς.  
Σρύφων (p. 48 Velsen) φησὶν ὡς τὰ εἰς α λήγοντα ἐπιρρήματα βρα-  
χυκατάληκτά ἐστιν· ο γεγράψεται ἄρα τὸ ἰδία καὶ δημοσία σὺν τῶ ι.  
Ἔστι δὲ πρὸς τὸ τοιοῦτον παντσαι, ὡς ο κατά τινα νόμον τὰ ἐπιρρή-  
ματα πάντως εἰς βραχὺ θέλει λήγειν. τί γὰρ ἐμποδὼν τοῦ καὶ εἰς μακρὰν  
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λήγειν καὶ εἰς βραχεαν; καὶ γάρ τινα βραχυκατάληκτά ἐστιν, ὡς τὸ  
τλε καὶ ὀψέ, καὶ μακροκατάληκτα, ὡς τὸ ἔσω καὶ ἔξω· καὶ τῶ ι  
βραχε, ὡς ἑλληνιστί, ἰαστί, ἀλλὰ καὶ εἰς μακρὸν τὸ ι, ἀκονιτί, ἀναι-  
 
2.1,1.151 μωτί. οκ ἄρα ἀπόδειξις τοῦ ὅτι τὸ ἰδίᾳ σὺν τῶ ι ο γεγράψεται τὸ  
τἆλλα εἰς βραχὺ α λήγειν. — καὶ γὰρ ἐπ᾽ ὀνομάτων ἐνὸν τὸ τοιοῦτον  
ερέσθαι. μοῦσά φαμεν, ἀλλὰ καὶ Ἀθην καὶ σοφία.  
Ῥητέον οὖν ἑτέρῳ λόγῳ καὶ περὶ γραφς τς διὰ τοῦ ι. —   
ἀπὸ τν ὀνομάτων μετάπτωσις εἰς τὰ ἐπιρρήματα, καθ᾽ οὓς λόγους  
ἐδείξαμεν ἐν ἀρχας, πάντως μετὰ τν παρεπομένων ἔχει καὶ τὰς  
γραφὰς συνυπαρχούσας, καθάπερ τὸ ἀτρεκές, συνεμπεσὸν ὀνόματι, καὶ  
γραφὴν καὶ τόνον ἀπηνέγκατο, τὸ καλόν, τὸ ερύ, τὸ κάλλιστα, τὸ  
πυκνά· σχεδὸν ἐπὶ πάντων ὁ λόγος συμφωνε, περὶ ὧν καὶ κατὰ τὸ  
ἑξς εἰρήσεται. — Ἔστιν οὖν τι δημόσιος, ᾧ παράκειται θηλυκὸν τὸ  
δημοσία, οὗ σύνταξις ἐπιρρηματικὴ ἐγίγνετο, δημοσίᾳ ἀπήχθη, ὡς  
εἰ δημοσίως τις ἀπήχθη. καὶ τοῦτο εἰ μὲν ἀπὸ τς εθείας τὴν σύν-  
ταξιν ἀνεδέξατο, δίχα τοῦ ι γεγράψεται· εἰ δὲ παρὰ τὴν δοτικήν, σὺν  
τῶ ι. εἰς ἐπίκρισιν οὖν τοῦ τοιούτου παραληπτέον λόγον ἀποδεικνύντα,  
πότερα παρὰ δοτικὰς ἠ εθείας τὰ τοιαῦτα. τὸ τοιοῦτον γὰρ παρέπεται  
ο μόνον τος εἰς α λήγουσιν ὀνόμασιν, ἀλλὰ καὶ τος εἰς η λήγουσι  
μορίοις θηλυκος. ἔστι τι ὄνομα οδαμός, ᾧ παράκειται ἐπίρρημα τὸ  
οδαμς καὶ οδαμόθεν, ᾧ ἀπὸ θηλυκοῦ πάλιν σχήματος ἐπίρρημα  
παράκειται τὸ οδαμῆ. καὶ εἰ μὲν ἀπὸ τς εθείας, ἐν ὀξε τόνῳ καὶ  
δίχα τοῦ ι· εἰ δὲ οκ ὀξὺς ὁ τόνος, ὁ δὲ περισπώμενος, ὅς ἐστιν ἐν  
δοτικῆ, ὁμολόγως καὶ τόδε σὺν τῶ ι γεγράψεται, καθότι πάλιν συντο-  
νούμενον τῶ θηλυκῶ παράκειται καὶ τὸ ἄλλῃ. — Ἔστι δὲ καὶ ἄλλως  
ἐπιδεξαι. παρὰ ἀντωνυμικὸν τὸ αὕτη γίνεται ἐπιρρηματική τις προ-  
φορά, ἡν οὔ φαμεν οὕτως, αὕτη ἄγωμεν, ταύτῃ δέ. καὶ προφανὲς  
ὡς  πρόσθεσις τοῦ τ τὴν δοτικὴν ὁμολογε, ᾧ λόγῳ καὶ τὸ τῆδε  
ἄγωμεν. Δέδεικται ἄρα ὅτι παρὰ δοτικὰς αἱ τοιαῦται ἐπιρρηματικαὶ  
προφοραί· εἰ δὲ παρὰ δοτικάς, δλον ὡς καὶ γεγράψεται σὺν τῶ ι.  
καὶ εἰ τοῦτο, καὶ τὸ ἰδίᾳ ἄρα καὶ δημοσίᾳ παρὰ δοτικάς, καὶ οὕτως τὰ  
ἐπιρρήματα γεγράψεται σὺν τῶ ι [οχ ὥς φησι Σρύφων διὰ τὸ μακρὸν α]·  
Σὰ εἰς α λήγοντα ἐπιρρήματα ἠ ὀξύνεται, ὡς δηθά, καναχηδά,  
πυκνά, ἠ βαρύνεται, ὡς τάχα, λίγα, ἄντα, πρτα. τὰ πρωτότυπα  
μόνως βαρύνεται, αἶψα, ατίκα, ὄφρα, ῥίμφα, μάλα, μέσφα, καὶ ὅσα  
 
2.1,1.152 παρ᾽ ἐνεσττας τν ῥημάτων ἀποτελεται, ρεμ ρέμα, μίγω μίγα,  
ἀντ ἄντα, μινύθω μίνυθα (καὶ μετὰ περισσοῦ τοῦ ν μίνυνθα), ῥέω  
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ῥέα (τὰ γὰρ εχερς γινόμενα ῥύσει ἔοικε. καὶ σαφὲς ὅτι τὸ  
ῥέα μὲν γὰρ βριάει (Hes. Op. 5)  
ὁλόκληρον γέγονε, τὸ δὲ ῥεα ἐν πλεονασμῶ ἐστί τοῦ ι)· σιγ σγα,  
ἀτρεμ ἀτρέμα. — παραιτητέον οὖν τοὺς ξιωκότας ὀξύνειν τὸ  
μίγδ᾽ ἄλλοισι θεοσιν (Θ 436),  
ἐπεὶ τὰ εἰς δα, φασί, λήγοντα ἐπιρρήματα ὀξύνεται, ὡς ἔχει τὸ  
καναχηδὰ ῥέοντες (Hes. Theog. 367)  
καὶ τὸ χανδά. — ἔστι γὰρ πρὸς τὸ τοιοῦτον φάναι, ὡς ἰδού τινα εἰς  
δα λήγοντα καὶ βαρύτονά ἐστιν, ὡς τὸ ληκίνδα, ὀστρακίνδα, ὀνόματα  
παιδιν, καὶ ὡς τὰ ὀξυνόμενα συνυπάρχει τος εἰς δον περατουμένοις,  
καναχηδόν καναχηδά, ατοσχεδόν ατοσχεδά, χανδόν χανδά· τῶ μέντοι  
μίγδα ο παράκειται ὁ τοιοῦτος σχηματισμός. ἤν οὖν ἐν πλεονασμῶ  
τοῦ δ, καθὼς καὶ  ἄχερδος πλεονάζει καὶ ὁ δαίδαλος τῶ δ, παρὰ τὸ  
δαίω. καὶ ἐν ἐπιρρήματι δὲ τῶ πόδρα δύναται πλεονασμὸς εἶναι τοῦ  
δ. (εἰ γὰρ μὴ παραδεξαίμεθα ὅτι ἔνδειά ἐστι τοῦ ξ, δύναιτο ἂν παρὰ  
τὸ ὁρ ἀποτελεσθαί τι ὅρα καὶ πόδρα μετὰ περισσοῦ τοῦ δ, ὅπερ ο  
πάντως ἐπιζητήσει τὸ φ· καὶ γὰρ ἄλλα ἐστί τινα, ἃ ο μετέβαλε κατὰ  
συναλοιφὴν τὸ π εἰς φ, ὡς ἣλιος ἀπηλιώτης, ὡς τὸ  
ἐπ᾽ ἧφαίστοιο θύρῃσιν, ὡς ἐπίστιόν ἐστιν ἑκάστῳ (ζ 265).  
ἐν τος προκειμένοις εἴρηται ἱκανς περὶ τοῦ πόδρα). τούτῳ ἄρα τῶ  
λόγῳ καὶ τὸ ληκίνδα ἐν βαρε τόνῳ ἐστίν, ο συνυπάρχον τῶ εἰς δον  
λήγοντι ἐπιρρήματι.  
Βαρύνεται καὶ ὅσα οκ ἐν ὁμοφωνίᾳ γίνεται πληθυντικν οδε-  
 
2.1,1.153 τέρων ὀνομάτων. παρὰ τὸ ταχύς ἐστιν ὄνομα πληθυντικὸν ταχέα, ἀφ᾽ οὗ  
ἐπίρρημα οχ ὁμόφωνον τὸ τάχα· λιγύς λιγέα λίγα· κρατύς κρατέα  
κράτα καὶ κάρτα· ὠκύς ὠκέα ὦκα. — Διὸ καὶ σημειωτέον παρὰ τὸ  
θαμύς, ἀφ᾽ οὗ καὶ τὸ θαμέες [καὶ] πληθυντικὸν καὶ τὸ θαμέα, [ὡς] τὸ  
θαμά, οχ ὡς ταχέα τάχα. ὅπερ πάλιν διελέγχεται καὶ ἐκ τοῦ ἅμα,  
εἴγε δύναται ἐν ἐνδείᾳ εἶναι τοῦ θ· τὸ γὰρ πυκνς γινόμενον φ᾽ ἕνα  
καιρὸν γίνεται. Σρύφων μέντοι τοναντίον φησίν, ὡς τὸ θαμά  
ἐπλεόνασε τῶ θ, τῆ ατῆ ἐτυμολογίᾳ ἀρκούμενος. ἐπιστούμεθα δὲ τὸ  
θαμά ἐντελέστερον διὰ τς τοῦ θαμέα ὀνόματος παραθέσεως.  
Βαρύνεται καὶ ὅσα ἐν ὁμοφωνίᾳ καθέστηκε πληθυντικν βαρυτόνων  
ὀνομάτων· δύτατος, καὶ πληθυντικὸν δύτατα, ἀλλὰ καὶ ἐπιρρηματι-  
κς τὸ δύτατα. ὀρθς ἔχει τὸ κάλλιστα, ἔσχατα, ἣδιστα, πρτα.  
Βαρύνεται καὶ ὅσα ἐκ μεταλήψεώς ἐστι τν εἰς θεν, ὅπερ ἐστὶ  
παρ᾽ Αἰολεῦσι καὶ Δωριεῦσι, περὶ ὧν καὶ τς μεταλήψεως ἐντελς  
ἐκτεθείμεθα. ο γὰρ ἐφικτὴ πσα μετάθεσις τν εἰς θεν ληγόντων  
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τοπικν εἰς τὸ α. ο γὰρ τὸ ορανόθεν ορανόθα φασίν, οδὲ τὸ  
ἄλλοθεν ἄλλοθα, τὸ δὲ ἔμπροσθεν ἔμπροσθα, ἔνερθεν ἔνερθα, ὄπισθεν  
ὄπισθα· ὁ δ᾽ ἐξύπισθα κασταθείς (fr. adesp. 67 Bergk3)·  
πρόσθεν πρόσθα· καὶ παρ᾽ Ἀλκμνι οὕτω δεκτέον τὴν συναλοιφήν,  
πρόσθ᾽ Ἀπόλλωνος Λυκήω (fr. 73 Bergk3).  
αφές ἐστιν ὅτι καὶ τὸ ἔνθα τῆδε ἔχει, εἴγε τὰ μὴ οὕτως ἔχοντα  
 
2.1,1.154 τν εἰς θα [λήγοντα] ὀξύνεται, δηθά ο παρακείμενον εἰς θεν λήγοντι,  
τριχθά [μέντοι] καὶ τετραχθά. — Ἀλλὰ καὶ τὰ τς σημασίας ὧδε ἔχει.  
τὰ παρὰ πρόθεσιν παραγόμενα τν εἰς θεν ληγόντων κοινῆ χρται  
σημασίᾳ κατὰ τὴν τοπικὴν ἐκφοράν, εἴγε τὰ μὲν ἄλλα τὴν ἐκ τόπου  
σχέσιν σημαίνει, λέγω τὸ οἴκοθεν, ορανόθεν, ἃ δὲ ἔχει τὰς τρες  
διαστάσεις. ὡς γὰρ καὶ ἐπ᾽ ὀνομάτων ἔστι κοινότητα γένους παρα-  
δέξασθαι, οὕτω καὶ ἐπὶ τν προκειμένων ἐπιρρημάτων κοινότητα τὴν  
τόπων ἔστιν ἐπιδέξασθαι· καὶ καθάπερ ἔστιν ἐπινοσαι τῆ παραθέσει  
τν ἄρθρων διαστελλόμενα τὰ κοινά, οὕτω καὶ τῆ παραθέσει τν προ-  
θέσεων τὰ προκείμενα διαστέλλεται. φαμὲν γὰρ ἐκ τοῦ ἔμπροσθεν  
εἰς τὸ ἔμπροσθεν, ἐκ τοῦ ὕπερθεν εἰς τὸ ὕπερθεν, τν ἄλλων  
ἐπιρρημάτων τὸ τοιοῦτον οκ ἀναδεχομένων. καὶ δὴ παρὰ τὴν ἔν  
πρόθεσιν ἤν τι ἐπίρρημα ἔνθεν, ὃ δὴ ὤφειλε τρες ἔχειν διαστάσεις  
τοπικάς. καὶ ἐπειδὴ ἅπαξ Δωρικώτερον τὸ ἔνθεν εἰς τὸ α μετετίθετο,  
καὶ ἤν κοινότερον μεταλαμβανόμενον τὸ ἔνθα, ἐμερίζετο μὲν τῆ συν-  
εκδρομῆ τν εἰς θεν ληγόντων τὸ ἔνθεν εἰς τὴν ἐκ τοῦ τόπου σχέσιν,  
εἶχε δὲ τὰς πολοίπους δύο σημασίας ἐγκειμένας ἐν τῶ ἔνθα. διὰ  
τοῦτο τὸ ἔνθα καὶ τὸ εἰς τὸν τόπον σημαίνει καὶ ἐν τόπῳ,  
ἔνθα μὲν Αἴας κεται (γ 109),  
ἔνθα κατεπλέομεν (ι 142).  
δέδεικται ἄρα ἀναλόγως βαρυνόμενον τὸ ἔνθα.  
Βαρύνεται καὶ ὅσα ἀντιμεταλαμβάνεται ἑτέροις ἐπιρρήμασι, σχεδὸν  
πὸ τὸν λόγον τν πρωτοτύπων παραλαμβανόμενα. τῶ ἔμπης παρά-  
κειται τὸ ἔμπα, ἔμπα γε μὴν ἴθι δεῦρο.  
(ὅτι γὰρ καὶ σύνδεσμός ἐστιν ἐναντιωματικὸς τὸ ἔμπης καὶ ἐπίρρημα,  
δείκνυται ἐν τῶ περὶ συνδέσμων· ᾧ λόγῳ καὶ ἄλλα συνεμπίπτει ἐν  
συνδέσμοις καὶ ἐπιρρήμασι. τὸ ὄφρα σύνδεσμος, ἀλλὰ καὶ ἐπίρρημα.  
οὕτως ἔχει καὶ τὸ ὅπως. καὶ τὸ ἵνα δὲ τοπικὸν ἐπίρρημά ἐστιν,  
ἵνα τ᾽ ἔτραφεν δ᾽ ἐγένοντο (κ 417),  
καὶ σύνδεσμος αἰτιολογικός, καὶ ἔτι ἀποτελεστικός). καὶ τῶ μάλα δὲ τὸ  
 
2.1,1.155 μλλον ἀντιπαράκειται. ἴσως δὲ καὶ τὸ ἤκα, τὴν ατὴν ἔχον ἀντιμετά-  
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ληψιν, ἐν περβατῶ ἐστι τοῦ φωνήεντος, ἀναγκαίως τοῦ ν ἀποστάντος,  
καθότι καὶ ἐπὶ τοῦ πρόσθεν πρόσθα, ἔνερθεν ἔνερθα.  
Σῆ ατῆ ἀκολουθίᾳ σκεπτέον καὶ περὶ τοῦ οδαμά. ξύνεται τὰ  
εἰς α λήγοντα ἐπιρρήματα, ὡς πρόκειται, εἰς θα λήγοντα, οκ ἐκ μετα-  
θέσεως ὄντα τοῦ θεν. ὀξύνεται καὶ τὰ ἐν ὁμοφωνίᾳ οδετέρων πλη-  
θυντικν. παρὰ τὸ πυκνός πληθυντικὴ προφορὰ γίνεται οδετέρα πυκνά,  
ᾧ σύνεστι πάλιν ὁμόφωνον ἐπίρρημα τὸ πυκνά. οὕτως ἔχει καὶ τὸ  
δεξιά καὶ ἀριστερά, σημαίνοντα τὸ δεξις καὶ ἀριστερς. τοιοῦτόν ἐστι  
καὶ τὸ καλά (ὃ δι᾽ ἑνὸς μὲν λ γράφεται κατὰ τὸ κοινὸν ἔθος, παρὰ  
Δωριεῦσι δὲ δι᾽ ἑτέρου λ, καὶ οχ, ὡς ἔνιοι πέλαβον, κατ᾽ Αἰολίδα  
διάλεκτον· ἐβαρύνετο γὰρ ἄν, πρὸς οἷς οδὲ τὸ καλός Αἰολες ἐν  
διπλασιασμῶ τοῦ λ προφέρονται). — πίστις δὲ τοῦ τὴν συνέμπτωσιν  
τοῦ τόνου ἐπικρατεν τν προκειμένων ἐπιρρημάτων τὸ βαρυνθναι τὸ  
πυκνά ἐνδεσαν τῶ ν, καθὸ ἐξέκλινε τὴν ὁμοφωνίαν. — Καὶ ο δε  
ἀπορεν, διὰ τί παρὰ τὸ σαφς τὸ σάφα ἐβαρύνθη, παρὰ δὲ τὸ καλς  
οκέτι τὸ καλά· ὃ μὲν γὰρ τῆ ὁμοφωνίᾳ ἐκρατετο τῆ πρὸς τὸ καλός  
καλά, ὃ δὲ ο τῆδε εἶχε. — καὶ τὸ οδαμά δέ, παρακείμενον τῶ  
οδαμς, ἔχοιτο ἂν τοῦ κατὰ τὸ τέλος ὀξέος τόνου λόγῳ τοιῶδε.  
οκ ἔστιν ὅμοιον τὸ σαφς τῶ οδαμς, ἵνα ὅμοιον τῶ σάφα τὸ  
οδαμά κατὰ τάσιν καθίστηται. παράκειται μὲν γὰρ τὸ σαφς τῶ σαφής,  
οὗ τὸ οδέτερον πληθυντικὸν οκ ἔχει συνέμπτωσιν ἐν τῶ σάφα· τῶ  
μέντοι οδαμς παράκειται τὸ οδαμός. πίστις δὲ τὸ τὰ εἰς θεν λήγοντα  
ἐπιρρήματα καὶ τῶ ο παρεδρευόμενα ἠ ἀπ᾽ εθειν τν εἰς ος λη-  
γουσν παρχθαι ἠ γενικν τν εἰς ος, Λεσβόθεν, ορανόθεν, Διόθεν.  
ἔστιν οὖν καὶ τὸ ἀμόθεν, καὶ ἔτι τὸ οδαμόθεν ἀπὸ τοῦ οδαμός.  
 
2.1,1.156 ὁμολόγως οὖν τὸ μὲν οδαμς περισπται. — καὶ ἔτι παρὰ πίκουρον  
τὸ ἀμς γέ πως, σημανον κατά τινα τρόπον, ἀπὸ ὀξυτόνου τοῦ ἀμός.  
ἐπεὶ καὶ πόθεν περιεσπτο τὸ ἀμς, εἰ μὴ παρέκειτο ὀξεα τάσις,  
καθὸ καὶ τὸ καλς τῶ καλός παράκειται; — Σος δὴ τοιούτοις συμ-  
παράκειται ἐπιρρήματα ὀξυνόμενα, εἰς α λήγοντα, πυκνός πυκνς  
πυκνά, καλός καλς καλά. γιὴς ἄρα  τάσις κατὰ τὴν ὀξεαν ἐν τῶ  
οδαμά.  
 
ξς ῥητέον ἐστὶ καὶ περὶ τοῦ ῥᾴ. Ἀλκμάν· τίς καν, τίς ποκα ῥᾲ  
ἄλλω νόον ἀνδρὸς ἐπίσποι; (fr. 42 Bergk3).  
ὅπερ ἐν πάθει προφανε ἐστίν·  γὰρ μακρότης τοῦ α ἀλλοτρία τς  
προλελεγμένης καταλήξεως. οδὲ γὰρ ἐκενο ἔστι φάναι, ὅτι διὰ μονο-  
συλλαβίαν ἐξετείνετο τὸ α, εἴγε καὶ ἕτερον ἔστιν ἐπινοσαι βραχυκατά-  
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ληκτον μονοσύλλαβον, τὸ ἅ, παρακείμενον τῶ ὥς, ὁμοφωνοῦν τε  
πληθυντικῆ προφορᾶ τῆ παρὰ τὸ ὅς, ἅ, ὡς πυκνός πυκνά· πὲρ οὗ  
κατὰ τὸ προκείμενον εἴρηται, ἐν ᾧ διειλήφαμεν καὶ περὶ τοῦ ηὖτε καὶ  
περὶ τοῦ ἅτε. οδὲ μὴν ἐκενο ἔστι παραδέξασθαι, ὡς ὅμοιόν ἐστι τῶ  
ἰδίᾳ καὶ δημοσίᾳ, καθὸ ο συνεμπίπτει ὀνόματι, καθάπερ καὶ τὰ προ-  
κείμενα. — Ἔστι γε μὴν περὶ τς γραφς ἐπιστσαι, εἰ καὶ σὺν τῶ ι  
γεγράψεται τὸ ῥά· οδὲ γὰρ  τν ἀντιγράφων παράδοσις ἐξωμάλιστο,  
ἀφορμὴ μὲν οὖν ἐγένετο τοῦ δίχα τοῦ ι γράφεσθαι τὸ προκείμενον  
ἐπίρρημα  τοῦ ῥέα συναλοιφή, τοῦ ε καὶ α εἰς μακρὸν α συνῃρημένων.  
ἡν ο παραδεξαίμεθα, κατὰ πρτον μὲν λόγον, καθότι ο περισπται,  
καὶ καθὼς εἴπομεν, ὅτι καὶ πρόσθεσίς ἐστι τοῦ ι· κατὰ δὲ δεύτερον  
διαπορήσειέ τις, ποίῳ λόγῳ Αἰολες τὸ β προσέθηκαν. μήποτε οὖν  
 
2.1,1.157 γραπτέον σὺν τῶ ι, τς καταστάσεως οὕτως ἐχούσης· ὃν τρόπον τῶ  
ὄπισθεν τὸ ὀπισθίδιος παράκειται, ἔμπροσθεν ἐμπροσθίδιος, μαψίδιος,  
ἀΐδιος, οὕτως παρὰ τὸ ῥέα ἤν τι ῥεΐδιος, ὃ παρὰ τος Ἴωσιν ἐγένετο  
ῥηΐδιος, ἀφ᾽ οὗ καὶ ἐπίρρημα ῥηιδίως ὡς μαψιδίως. ἀφ᾽ οὗ ἔπιπτεν,  
ἐκ μεταθέσεως τοῦ η εἰς τὸ α, ῥαΐδιος καὶ ῥαϊδίως, ἀφ᾽ οὗ κατὰ  
συναίρεσιν τὸ ῥᾳδίως, καθὰ καὶ ἐν ὀνόμασι τὸ ῥαΐδιος καὶ ῥᾴδιος καὶ  
ῥάϊος καὶ ῥᾶος, καὶ Λάϊος καὶ Λᾶος. καὶ ὃν τρόπον ἤν τι πάλιν  
ὄνομα τὸ λήϊος, ἀφ᾽ οὗ λάϊος καὶ λάϊον καὶ λάϊα καὶ ἐν συναιρέσει  
πάλιν τοῦ α λᾶα, τίς μοι τὰ λᾶα ἐκτίλλει, ώφρων (fr. 85 Ahrens),  
καὶ σὺν τῶ ι γράφεται, τὸν ατὸν δὴ τρόπον καὶ τὸ προκείμενον σχμα  
ἤν τὸ ατὸ πάθος ἀναδεδεγμένον, ἀφ᾽ οὗ τὸ κατὰ ἀποκοπὴν ῥᾴ ἐγένετο,  
καθὸ καὶ τὸ βριθέως μὲν ἐντελές, παρακείμενον τῶ βριθύς, καὶ ἐν ἀπο-  
κοπῆ βρ. (ὅτι γὰρ καὶ δύο συλλαβν ἀποκοπαὶ γίνονται, ἐν τῶ περὶ  
παθν ἐδείχθη. τό τε γὰρ πρόπαρ οὕτως ἔχει, καὶ τὸ μάκαρ, πηδά,  
καὶ τὸ μέν παρὰ Καλλιμάχῳ (fr. 461 Schneider).) — Καὶ τούτῳ γε  
τῶ λόγῳ καὶ τὰ τοῦ τόνου εκατάστατα γίνεται, καὶ ἔτι τὰ τς γραφς,  
καὶ ἔτι τὸ πορημένον πρὸς τν Αἰολέων. μὴ γὰρ ἄλλοτε Αἰολες  
προστίθενται τὸ β τῶ ρ, εἰ μὴ τὸ δ ἐπιφέροιτο κατὰ τὴν ἑξς συλλαβήν,  
ἠ τὸ συγγενὲς ζ, ἠ τὸ συμπαθέστερον τ· ἅπαξ γὰρ τοῦ κ ἐπιφερομένου  
 πρόσθεσις ἐγίνετο. διὰ τοῦτο βρόδον φασὶ καὶ βρίζα καὶ βρυτρες, ο  
μὴν τὸ ῥέω ἔτι βρέω φασίν, οδὲ ἄλλο τι τν τοιούτων. πρόδηλον  
οὖν ὡς ὁμόλογος ἣ τε ἀποκοπή (ο γὰρ  πρόσθεσις παρείπετο, εἰ μὴ  
δυνάμει ἐπεφέρετο τὸ δ, εἴγε καὶ ἀποκοπαὶ πομνήσεις ἔχουσι τν  
ἀποκεκομμένων συλλαβν), οδέν τε ἐμπόδιον ἐπιγινομένου τοῦ βρᾳδίως  
τὴν ἀποκοπὴν γενέσθαι δεύτερον.  
Διὰ τν προκατειλημμένων λόγων καταλάβοιτο ἄν τις, ὅτι οδὲ  
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τὸ α, σημανον εχὴν ἐν τῶ ἆ πάντα συναγείρας (Callim. fr. 323  
Schneider) οκ ἔστιν ὁλόκληρον. ὡς γὰρ ἔφαμεν, οκ ἔστιν ἐν  
μακρῶ τῶ α τὰ εἰς α λήγοντα ἐπιρρήματα. ἰδοὺ γὰρ καὶ τὸ ἅ  
 
2.1,1.158 παρὰ τὸ ὅς ἐν μονοσυλλαβίᾳ ἐφύλαξε τὴν βραχύτητα, λεγόμενον  
ὁτὲ μὲν μετὰ συνδέσμου, ἅτε παρθένος (Φ 127),  
ὁτὲ δὲ μετὰ προθέσεως, καθά, καθάπερ, καθότι καὶ τὸ ἰσοδυναμοῦν,  
ὥστε λέων ἐχάρη (Γ 23),  
καθώς. — ἔστιν οὖν ἐν ἀποκοπῆ τοῦ βάλε (ὅτι δὲ καὶ δύο συλλαβν  
ἀποκοπὴ γίνεται, ἐντελς ἐν τῶ περὶ παθν παρεστήσαμεν). ἐντεῦθεν  
γὰρ ἂν καὶ τεκμήραιτό τις, ὡς οδ᾽ ἐντελές ἐστι τὸ βάλε,  
βάλε δή, βάλε κηρύλος εἴην (Alcm. fr. 26 Bergk3),  
[καθώς τινες ᾠήθησαν] ὅπερ οκ ἐπλεόνασεν ἐν τῶ ἄβαλε, καθώς  
τινες ᾠήθησαν, καθὸ οδέποτε πλεονασμὸς λέξεως λείπεται εἰς τὸ δη-  
λούμενον τς λέξεως. οδὲ γὰρ τὸ ἀσταφίς εἰς τὸ α ποτὲ μεταληφθὲν  
σημαίνει τὸ ατό, οδὲ τὸ ἔειπε τῶ ε. τὰ μέντοι ἐντελ ὄντα, καὶ  
ἀποκοπτόμενα καὶ ἀφαιρούμενα, φυλάσσει τὸ δηλούμενον· τν γὰρ  
φωνν τὰ πάθη, καὶ ο τν σημαινομένων. ἀποκοπὲν τὸ δ σημαίνει  
τὸ δμα· ἀφαιρεθὲν τὸ ἐθέλω τοῦ ε τὸ ατὸ σημαίνει, τὸ θέλω, καὶ  
ἔτι προσαφαιρεθὲν ἐν τῶ λ. — ὁ λόγος καθολικός, χωρὶς εἰ μὴ  
π᾽ ἀμφιβολίαν πέσοι τι, ἥς καὶ τὰ λοιπὰ τν λέξεων ἀπολύεται διὰ τν  
συμφερομένων. — τὸ ἄρα ἆ ἀπεκόπη διὰ τὸ ἐν ατῶ δηλούμενον, καὶ  
τὸ βάλε ἀφαίρεσις διὰ τὸ ἐν λεκτῶ καταλιμπάνεσθαι τὸ α.  
Σὰ εἰς αν λήγοντα ἐπιρρήματα ἐν μακρῶ ἐστὶ τῶ α, τάσει δὲ  
βαρείᾳ, ὡς ἔχει τὸ λίαν, ἄγαν, πέραν. — δεδείξεται γὰρ τὸ ὅταν,  
ὅτι δύο μέρη λόγου ἐστίν, ἔκ τε τοῦ ὅτε ἐπιρρήματος καὶ τοῦ ἄν συν-  
δέσμου, ἐν ᾧ δεδείξεται, ὅτι καὶ ἀνταποδοτικῶ χρται ὁ ποιητὴς τῶ  
τόταν, καὶ πότε περισσς ἔγκειται ὁ ἄν σύνδεσμος, λέγω ἐν παρα-  
πληρωματικῶ, καὶ πότε οὔ. — Ἀλλ᾽ οδὲ τὸ πάμπαν ἄλογον ἂν εἴη  
διὰ τὴν συστολὴν τοῦ α· ἅπαντα γὰρ τὰ ἐξ ὀνομάτων μεταλαμβανόμενα  
 
2.1,1.159 εἰς ἐπιρρηματικὴν σύνταξιν, τὴν φωνὴν τοῦ ὀνόματος φυλάσσει, ὡς ἔχει  
τὸ ερύ, τὸ ἀτρεκές, τὸ πυκνά, τὸ καλά, τὸ ἰδίᾳ, τὸ δημοσίᾳ, ἄλλα  
πάμπολλα. ᾧ λόγῳ οδὲ τὸ πάμπαν [πρόπαν] ὠλιγώρηται κατὰ τὸ  
πρόπαν ἠ σύμπαν· πάλιν γὰρ ἀπὸ ὀνοματικς συντάξεως εἰς ἐπιρρη-  
ματικὴν ἐχώρησεν. ἔστι τὸ πν, ὅπερ μονοσύλλαβον μὲν ὂν ἐν  
ἐκτάσει τοῦ α ἐστίν, πὲρ μίαν δὲ συλλαβὴν καθεστηκός, εἴτε καὶ κατὰ  
σύνθεσιν εἴτε καὶ κατ᾽ ἐντέλειαν τοῦ ἐλλείποντος α, ἐν συστολῆ,  
σύμπαν, πρόπαν, ἅπαν· ὅπερ ἀνεδέδεκτο καὶ τὸ ἐπίρρημα ἐν τῶ πάμπαν.  
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 ατὸς λόγος παρακουλουθήσει, ὡς ἕνεκά γε τοῦ τόνου, ο  
καὶ ἐπὶ τοῦ ὠτν, τὴν μὲν μακρότητα τοῦ α φυλάξαν, ο μὴν τὴν  
τάσιν. καὶ κατ᾽ ἄλλον δὲ λόγον ἐπιστάσεως ἔτυχε, καθὸ διτονε. — Γεγε-  
νσθαι δὲ οἱ μὲν παρ᾽ ἑταιρικὴν ἐκφώνησιν, ὡς Δίδυμος (p. 403 Schmidt)  
ἔφη, καὶ παραλαμβάνει ατὸ παρὰ τὸ ἔτης μετὰ μορίου τοῦ ὦ κλητικοῦ. —  
Πρὸς ὅν φησι Σρύφων (p. 49 Velsen), ὡς τὰ τς ο κατασταίη·  
βραχὺ γὰρ καὶ βαρὺ τὸ α ἀπαιτε, ὥσπερ καὶ τῶ δώτης τὸ δτα παράκειται,  
θύτης θῦτα. ατός γε μήν φησιν, ὡς τὸ ὦ μόριον ἐπεκταθὲν διὰ τοῦ τα  
ἐποιετο καὶ κλητικὸν ἐπίφθεγμα, καθότι καὶ τῶ δή τὸ δτα παρέκειτο·  
καὶ διὰ τὴν ἀντέμφασιν τὴν πρὸς τὰ ὦτα τὸ ν προσεληλύθει. — Δλον  
δὲ ὅτι οδὲ ατὸς κατέστησεν οὔτε περὶ χρόνου οὔτε περὶ τόνου. ο  
γὰρ περὶ συστελλομένου τοῦ ὦταν  ζήτησις, περὶ δὲ τοῦ ἐκτείνοντος  
τὸ α καὶ περὶ τοῦ διτονοῦντος. πς δὲ ο γέλοιον αἰτεσθαι διὰ τὰς  
συνεμπτώσεις προσθέσεις συμφώνων ἠ ἀφαιρέσεις, ὅτε σχεδὸν πσα λέξις  
π᾽ ἀμφίβολον πίπτει, καὶ ο πάντως διὰ τὰς συνούσας ἀμφιβολίας  
δε προσνέμειν η ἀφαιρεν σύμφωνα ἠ φωνήεντα. οδὲ γὰρ αἰτησάμε-  
νος τὸ μὴ διδόμενον κατέστησε τὸ ἐπίρρημα. — Ἔνιοι μὲν οὖν ἀξιοῦσι  
τὸ ὠτν Δωρικώτερον εἶναι γενικς πληθυντικς, νοουμένης ἐπὶ τν  
συνήθων, ὡς εἴ τις εἴποι ὦ τν ἑταίρων, ὦ τν φίλων, λειπούσης  
 
2.1,1.160 τς φράσεως. — ἀλλ᾽ οδὲ τὸ τοιοῦτον επαράδεκτον· ο γὰρ πιθανὸν  
ἐκ λειπούσης φράσεως λέξιν καθίστασθαι. — ἐπείτοι δόξει τν προ-  
κατειλημμένων γιεστέρα ἣδε  κατάστασις εἶναι. ἔστιν οὖν παρώνυμα  
εἰς αν λήγοντα, ἔσθ᾽ ὅτε καὶ κατὰ τοῦ ατοῦ σημαινομένου παρα-  
λαμβανόμενα, καθότι ἔστιν ἐπινοσαι καὶ κατὰ πλεστα τν παρωνύμων,  
ὡς ἐργάτης ἐργατίνης, ἄπειρος ἀπείρων, ἀνάγκη ἀναγκαία, ἀμαξαία.  
ἔστιν οὖν τι μέγιστος, καὶ παρὰ τοῦτο τὸ μεγιστν, ξυνός τε καὶ ξυνν.  
ἔφαμεν δὲ ἐν ἑτέροις, ὅτι καὶ παρὰ τὸ νέος νεν τι ἤν, ἀφ᾽ οὗ τὸ  
νεανίσκος καὶ νεανίας. καὶ παρὰ τὸ ἔτης οὖν γενήσεταί τι ἐτν, οὗ τὸ  
κλητικὸν ὁμόφωνον. καὶ ὡς ἀπὸ κλητικς πολλάκις ἐπιρρηματικαὶ συν-  
τάξεις γίνονται, ὡς Δάματερ, Ἥρακλες, τάλαν, οὕτως καὶ τὸ ὦ ἐτν  
...αιον παραπεμπομένων μν καὶ τὸν ὀξὺν τόνον ἀντὶ περισπω-  
μένου μεταλαβεν.  
Καὶ τὰ παρ᾽ Αἰολεῦσι δὲ ἐκ τν εἰς δην ληγόντων μετατιθέντα τὸ  
η εἰς τὸ α πάλιν ἐστὶ βαρύτονα, ὡς ἔχει τὸ κλέβδαν καὶ σύδαν. καὶ  
ἐπεὶ τὸ δήν ὀξύτονον ἤν διὰ μονοσυλλαβίαν, καὶ τὸ Δωρικὸν ὀξύτονον,  
τὸ δάν. καὶ ἐπεὶ οἱ πλεονασμοὶ τὸν ατὸν τόνον τηροῦσι, σαφὲς ὅτι  
καὶ τὸ δοάν πλεονάσαν τῶ ο οκ ἀντέκειτο.  
Σὰ εἰς ας λήγοντα ὀξύνονται (ἰδιαίτερον μὲν παρὰ τὸν ἄνδρα  
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παραχθὲν τὸ ἀνδρακάς). οὕτως ἔχει καὶ τὸ ἐντυπάς, ἑκάς, ἀνεκάς  
(ὅπερ Ἀττικοὶ ο δεόντως ἀναβιβάζουσιν, ὡς καὶ ἐν ἑτέροις ἐπιρρήμασι,  
χάριέν φασι καὶ ἄληθες, καθὼς δείκνυμεν καὶ ἐπὶ τοῦ σφόδρα). — ση-  
μειωτέον οὖν τὸ πέλας. τὸ γὰρ ἀτρέμας, ὄφρ᾽ εὕδῃσι μένος (Ε 524).  
δύναται ἐκ καταλήξεως τς εἰς α προσειληφέναι τὸ ς. ὡς γὰρ τῶ  
ρεμ τὸ ρέμα παράκειται, τῶ σιγ τὸ σγα, ἀντ ἄντα, οὕτως  
 
2.1,1.161 ἀτρεμ ἀτρέμα καὶ ἀτρέμας, καθ᾽ ὃν λόγον ἔστι πολλάκις καὶ [ἐν]  
ἔνδεια τοῦ ς ἐν ἐπιρρήμασιν, εἴγε ἀδιάφορον καὶ τὸ πολλάκις καὶ πολ-  
λάκι, τουτάκις τουτάκι.  
Σὰ εἰς ι λήγοντα ἐπιρρήματα, παραγωγὰ ὄντα, ὀξύνεται. Καὶ  
ἀπὸ ὀνομάτων μὲν παραγόμενα, τας τούτων γενικας ἰσοσυλλαβε, καὶ  
ἔστιν ἐν ἐκτάσει τοῦ ι. παρὰ τὴν ἀθεώρητος καὶ τὴν ἀθεωρήτου τὸ  
ἀθεωρητί, ἀκονιτί, ἀμογητί, ἀκλαυτί, πανθοινί. καὶ σαφὲς ὅτι τὸ ἐν  
ἐκτάσει τοῦ ι ἀμηνυτί ἀναλογώτερον. ὅτι γὰρ τὰ τοιαῦτα διὰ τοῦ ι,  
σαφὲς μὲν καὶ ἐκ τν διαλέκτων, σαφὲς δὲ καὶ ἐκ τς παραδόσεως καὶ  
ἔτι τς παρεπομένης ἔσθ᾽ ὅτε συστολς, ὅπερ ἴδιον τν διχρόνων· τὸ  
γοῦν Ἀρχιλόχειον συνεστάλη, ἀμισθὶ γάρ σε πάμπαν ο διάξομεν (fr. 41 Bergk3).  
Πάνυ γέλοιόν ἐστι τὸ τὴν ατὴν σημασίαν ἀπαιτεν ἔν τε τος  
ἐπιρρήμασι καὶ τος ὀνόμασιν· εἰ γὰρ ἀθεώρητον τὸ ο τεθεωρημένον,  
πς τὸ ἀθεωρητί σημαίνει τὸ μὴ θεωρσαι; καὶ πς, εἰ ἄκλαυτον τὸ  
μὴ κεκλαυσμένον, πς τὸ ἀκλαυτί τὸ μὴ κλαῦσαι σημαίνει; ἔστι γὰρ καὶ  
ἐν ἄλλοις μέρεσι λόγου πάμπολλα, οἷς  τοιαύτη διαφορά. ἀπὸ παρα-  
κειμένων παθητικν ἐνεργητικὰ ὀνόματα γίνεται· παρὰ γὰρ τὸ ἔψαλται  
τὸ ψάλτης, λέλυται λύτης, κεκάθαρται καθαρτής. παρὰ τὴν ἔξ πρό-  
θεσιν, σημαίνουσαν τὸ ἐκ τόπου, τὸ ἔξω ἐπίρρημα καὶ τὸ ἐν τόπῳ  
καὶ εἰς τόπον δηλο. παρὰ τὴν πρός πρόθεσιν, πλησιασμὸν σημαίνουσαν  
(προσελθεν γάρ φαμεν τὸ ἔγγιον ἐλθεν) πρόσω ἐστὶν ἐπίρρημα, ο  
σημανον τὴν πλησιότητα. παρ᾽ ἐνεργητικὸν τὸ τέμνω παθητικὸν γίνε-  
ται τὸ τόμος, ἐν βαρείᾳ τάσει· ο γὰρ πιθανόν ἐστι παρὰ τὸ τέμνομαι,  
ἐπεὶ οκ ἀναλογε  φωνή. ἔστι πάμπολλα εἰς τὸ τοιοῦτον ἐπιδεξαι.  
Σὰ μέντοι διὰ τοῦ στι ἐκφερόμενα ἄμεινον γητέον ἀπὸ ῥημάτων  
παρχθαι, εἰ καὶ συνυπάρχει τὰ ῥήματα, καὶ ταῦτα πάντα εἰς ζω  
περατούμενα. καὶ καθὼς ἀπὸ μις συζυγίας τν ῥημάτων μία σχεδὸν  
καὶ  συζυγία τν ἐπιρρημάτων. εὔλογόν τε καὶ τὸ διηλλαγμένον τοῦ  
 
2.1,1.162 ἐπιρρήματος συνδιηλλάχθαι τῶ πρωτοτύπῳ. ο γὰρ πιθανὸν παρὰ τὸ  
Ἕλλην τὸ ἑλληνιστί, μλλον δὲ παρὰ τὸ ἑλληνίζω· παρὰ γοῦν τὸ Θρᾶξ  
πάλιν, διάφορον κατὰ τὴν κατάληξιν ὄν, οκ ἂν τὸ ατὸ παρακολου-  
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θήσειε, θρᾳκιστί, παρὰ δὲ τὸ θρᾳκίζω, τς ατς πάλιν ἐχόμενον συζυ-  
γίας. οὕτως ἔχει παρὰ τὸ δωρίζω δωριστί καὶ αἰολιστί, βαρβαριστί,  
μηδιστί, συριστί, σκυθιστί. καὶ ἐπεὶ ἅπαξ τὸ ἰάζω συνεκόπη ἐκ τοῦ  
ἰωνίζω, ἤν καὶ τὸ συνὸν ἐπίρρημα συμμετειληφὸς τοῦ πάθους, ἰαστί.  
καὶ σαφὲς ὅτι πάλιν τὸ ἰωνιστί τῶ ἰωνίζω παρέκειτο. — Σούτοις δὴ  
ἐπιστήσας ὁ Σρύφων ἐζήτει περὶ τοῦ μεγαλωστί, ἱερωστί παρὰ Ἀνα-  
κρέοντι, καὶ ἔτι τοῦ παρὰ Ἀθηναίοις νεωστί, ὅπερ οκ ἀπιθάνως τῆ  
παρὰ Ἀθηναίοις συνήθει ἐπεκτάσει ἐξέτεινε τὸ ι, ἔδει γάρ, φησι,  
παρὰ τὸ μεγαλίζω μεγαλιστί, νεανίζω νεανιστί· καὶ δλον ὅτι καὶ τὸ  
ἱρωστί παρά τι τν εἰς ζω ληγόντων ῥημάτων. — Πρὸς ὃν ἔστι  
φάναι, ὅτι πολλάκις καὶ ἐκ διαφόρων μερν λόγου αἱ αταὶ παρα-  
γωγαὶ γίνονται. παρὰ ῥμα τὸ αἰτ γίνεται τὸ αἰτίζω, καὶ παρ᾽ ὄνομα  
τὸ βάρβαρος τὸ βαρβαρίζω· ἔστι δὲ ὅτε καὶ παρ᾽ ἐπιρρήματα, ὡς  
αἰαί αἰάζω. — οδὲν οὖν κωλύει καὶ τὰ προκατειλημμένα τὰ μὲν παρὰ  
ῥμα εἶναι, τὰ δὲ ὡς λογημένα ἀπὸ ἐπιρρημάτων παρχθαι τν εἰς  
ως περατουμένων, ὥστε ἐν προσθέσει τοῦ τι ἀποτελεσθαι, μεγάλως  
μεγαλωστί, νέως νεωστί, ἱερς ἱερωστί.  
δείξαμεν ἐν τος περὶ τοῦ ἀέκητι, ὡς τὰ μὴ ποπίπτοντα πὸ  
τόνδε τὸν λόγον πίπτει πὸ βαρεαν τάσιν, αὖθι, ἶφι. διὰ τοῦτο  
εμαρς τὰ τοιαῦτα καὶ τὸ ς ἀποβάλλει, πολλάκις, τετράκις. τὸ δὲ  
δίς καὶ τὸ τρίς οκέτι ἀποβάλλει διὰ τὸ εἰς ὀξεαν προάγεσθαι.  
ἕνεκα τούτου μοι δοκε καὶ τὸ χωρίς, ἀποβαλὸν τὸ ς ο δεόντως, ἀνα-  
λόγως βεβαρύνθαι ἐν τῶ χρι διατμήγουσιν (Callim. fr. 48 Schneider)·  
ἀναλογώτερά τε τὰ τοιαῦτα εἴη ἐν βαρείᾳ τάσει, ᾗχι, ναίχι, τοῦ οχί  
ὀξυνθέντος οχὶ μεθίει (Ο 716)·  
τούτῳ γὰρ τῶ λόγῳ καί τινες ἀνέγνωσαν τὸ  
 
2.1,1.163 πρι δ᾽ πηοοι (Θ 530)  
ἐν βαρείᾳ τάσει. ἀνάλογος γὰρ καὶ  παρ᾽ Αἰολεῦσι βαρεα τάσις,  
λέγω δὲ τοῦ ὄψι γὰρ ἄρξατο (lyr. gr. fr. adesp. 55 Bergk3),  
ἀφ᾽ οὗ τὸ ὀψιμαθής· ο γὰρ γιὴς  τοῦ ὀψέ τάσις, ὡς δεδείξεται ἐν  
τῶ περὶ τν εἰς ε ληγόντων ἐπιρρημάτων.  
Βαρύνεται καὶ ὅσα συνυπάρχει τος εἰς θεν λήγουσιν ἐπιρρήμασιν,  
οἴκοθεν οἴκοθι, ορανόθεν ορανόθι, ατόθεν ατόθι, πόθεν πόθι,  
ἀγχόθεν ἀγχόθι. ἅπερ φυλάσσει τὸ θ, συνόντος τοῦ ο κατὰ τὴν  
παρεδρεύουσαν ἠ τοῦ σύνεγγυς ω, ὡς ἑτέρωθι, ἑκατέρωθι. τὰ γὰρ μὴ  
τῆδε ἔχοντα πάλιν μὲν βαρύνεται, ἀντί γε μὴν τοῦ θ τὸ ς παραλαμβά-  
νεται, Ἀθήνηθεν Ἀθήνῃσιν, Θήβηθεν Θήβῃσιν, Πιτάνηθεν Πιτάνῃσιν. —  
Διὸ καὶ σημειώσαιτο ἄν τις τὸ κεθι. ἀλλ᾽ ἤν γε πὲρ τούτου φάναι,  
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ὡς τὰ πεπονθότα ο τῶ ἐγγινομένῳ πάθει τὸ ἀκόλουθον ἀποτελε, τῆ  
δὲ τοῦ ὁλοκλήρου προφορᾶ, ὡς ἐπ᾽ ὀνομάτων τὰ συνῃρημένα κατὰ  
τὰς εθείας ο τῶ συνῃρημένῳ κατὰ τὰς κλίσεις ἀκολουθε, τῶ δὲ ὁλο-  
κληροτέρῳ (ὡς ἐν διαλέκτοις τὸ χαρίης καὶ τὰ τοιαῦτα ο τῆ λέξει τν  
εἰς ης ληγόντων κολούθησεν, τῆ δὲ πρωτοτύπῳ προφορᾶ)· ὡς ἐν  
πρωτοτύποις πλεονασμος, νίκα τὸ β σύνεστι τῶ ρ παρ᾽ Αἰολεῦσι  
συνεχέστερον ἐπιφερομένου τοῦ δ ἠ τοῦ τ καὶ ἔτι τοῦ κ, καὶ ἕνεκα  
τούτου τὸ ῥᾴ τὸ β προσελάμβανεν, ο τῶ πάθει ἀρκούμενον τοῦ σχή-  
ματος, τῶ δὲ ἐντελε ῥαδίως. τὸ τοιοῦτον ἐπ᾽ ἄλλων ἀπείρων ἔστι  
παραστσαι. καὶ δὴ καὶ τὸ κεθι οκ ἔχει φύσει τὴν παρεδρεύουσαν διὰ  
τοῦ ει, διὰ δὲ τοῦ νο. ὡς γὰρ παρὰ τὴν τούτου τουτόθεν τι γίνεται  
καὶ παρὰ τὴν ατοῦ ατόθεν, οὕτως καὶ παρὰ τὴν ἐκείνου ἐκεινόθεν.  
ἔφαμεν δὲ τὸ ο αἴτιον γίνεσθαι τς μονς τοῦ θ, καὶ εἰ οκ ἐπικρατε  
τὰ πάθη, ἀναγκαία  μονὴ τοῦ θ.  
μοίως καὶ τὰ διὰ τοῦ φι παραγόμενα βαρείας ἔχεται τάσεως,  
λέγω περὶ τοῦ ἥφι βίηφι, ορανόφι, ἅπερ ἔσθ᾽ ὅτε καὶ σὺν τῶ ν  
λέγεται, πασσαλόφιν, ἀριστερόφιν, δεξιόφιν ... ἔτι καὶ ἄλλα πλεστα  
 
2.1,1.164 μόρια τοιαῦτά ἐστιν, αἱ Αἰολικαὶ ἀντωνυμίαι, ἄμμι ἄμμιν, τὰ τρίτα  
πρόσωπα, ἔχουσι ἔχουσιν, λέγουσι λέγουσιν, αἱ δοτικαὶ πληθυντικαί,  
παισί καὶ παισίν.  
Σὰ δὴ προκείμενα παρὰ πσιν πείληπται ὡς ἐπιρρήματα εἴη, ὧν ἐστὶ  
καὶ Σρύφων (p. 51 Velsen). — διὸ καὶ ατοί φαμεν, ὡς ἕνεκα τς παρα-  
γωγς εἶναι τὴν βαρεαν· ὡς ἕνεκα δὲ τς ἀκριβοῦς παραδόσεως, μήποτε  
παραγωγαί εἰσι κατὰ τοῦ ατοῦ δὴ δηλουμένου παραλαμβανόμεναι. —  
Υησὶν οὖν ὁ Σρύφων τὸ τηνικαῦτα ατὰ παράγεσθαι εἰς τὴν ταυτότητα,  
ἐπὰν  φωνὴ  τοῦ πρωτοτύπου ὁλόκληρος καθεστήκῃ, ὡς ἐν τῶ ἥφι  
βίηφι· εἰ δὲ μὴ τῆδε ἔχει, τὸ τηνικαῦτα ἐπιρρηματικς ἔχεσθαι συν-  
τάξεως τὰ μόρια, ὡς ἐπὶ τοῦ χαλκόφι χαλκός. ἰδοὺ γάρ, φησιν,  
αἱ παραχθεσαι γενικαὶ ἔχουσι τὸν ἀριθμὸν εδιάκριτον,  καλοο,   
Ἀτρείδαο· τὸ δέ φησι κατ᾽ ὄρεσφι τί μλλον κατ᾽ ὄρους ἠ κατ᾽ ὀρν;  
ἴδιον δὲ τὸ μὴ διακρίνειν ἀριθμὸν ἐν συντάξει ἐπιρρήματος. κατὰ δὴ  
ταύτην τὴν ἔννοιαν ἀπεφαίνετο τὰ τοιαῦτα ἐπιρρήματα εἶναι. — Ἔστι  
μέντοι, ἀναλαβόντα τὸν λόγον, ἐκενο φάναι, ὡς πρτον παρὰ  
ικυωνίοις ἐν γενικῆ ἑνικῆ ἀπειράκις παραλαμβάνεται· καὶ ὡς τὸ  
ἀπὸ χαλκόφι τὴν ἀπὸ χαλκοῦ γενικὴν σημαίνει, οχὶ χαλκν, οὕτω καὶ  
τὸ κατ᾽ ὄρεσφιν οκ ἄλλο τι σημαίνει ἠ τὴν κατ᾽ ὄρους. — πρός τε  
τὸν ἀπὸ τς φωνς λόγον, ὡς πάνυ ἐστὶ βίαιον τὸ διὰ τς μονς τς  
τν πρωτοτύπων φωνν παραδέξασθαι τὴν ταυτότητα τοῦ πρωτοτύπου,  
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διὰ δὲ τς ἐλλείψεως παραδέξασθαι ἐπιρρηματικὴν παραγωγήν. καὶ γὰρ  
κατὰ τὸ ἐναντίον φωναὶ μένουσαι ἐν συντάξει ἐπιρρήματα γίνονται, ὡς  
τὰ ὀνοματικὰ ἅπαντα οδεμις παραφθορς γινομένης ἐν τας φωνας  
(τὰ δὲ ποδείγματα πρόκειται, ἄπειρα ὄντα)· καὶ αἱ φωναὶ παραχθεσαι  
καὶ παραφθαρεσαι τὰ τέλη μένουσιν ἐν τας ἐννοίαις τν πρωτοτύπων.  
ο γὰρ ἐπεὶ τὸ χαλκόφιν ἀπέβαλε τὸ υ κατὰ τὴν παραγωγήν, παρὰ  
τοῦτο ο γενική, ἐπεὶ οδὲ τὸ ἐμεῦ, ἀποβαλὸν τὸ υ ἐν τῶ ἐμέθεν,  
οκ ἀντωνυμία. — οκ ἄρα πάντως παρὰ τὰς ἀποβολὰς τν στοιχείων  
ὁ μερισμός, παρὰ δὲ τὰς γινομένας συντάξεις, ὥς γε καὶ ἐντελς  
παραστήσομεν περὶ τν εἰς θεν ληγόντων ἐπιρρημάτων, τίνα τε ὄντως  
ἐστὶν ἐπιρρήματα, καὶ τίνα ατὸ μόνον παραγωγῆ κέχρηται τῆ διὰ τοῦ  
θεν, φυλάσσει δὲ τὴν τν πρωτοτύπων ἔννοιαν. — Ἔτι  γινομένη  
παραγωγὴ ἐν ἐπιρρήμασι κατὰ μις ἐστὶ συντάξεως, ὡς  διὰ τοῦ θι  
ἐν συντάξει ἐστὶ τῆ κατὰ δοτικήν, οἴκοθι ἐν οἴκῳ, Ἀβυδόθι ἐν Ἀβύδῳ,  
 
2.1,1.165 ἣ τε διὰ τοῦ δε ἐν συντάξει τῆ κατ᾽ αἰτιατικήν, οἴκαδε εἰς οἶκον,  
ἄγραδε εἰς ἀγρόν, καὶ ἐπὶ τν ἄλλων ὁ ατὸς λόγος·  δὲ προκειμένη  
παραγωγὴ οκ ἔχει τῆδε, ὡς οκ ἂν ἐπιρρηματικὴ γινομένη. καὶ γὰρ  
κατὰ γενικήν ἐστιν, ὡς τὸ χαλκόφιν καὶ πασσαλόφιν, καὶ ἐν δοτικῆ,  
ὡς φρήτρηφι, καὶ ἐν αἰτιατικῆ, δεξιόφιν, ἀριστερόφιν. καὶ κατὰ τοῦτο  
ἄρα τὰ προκείμενα μόρια οκ ἔχεται ἐπιρρηματικς παραγωγς. ἔστι  
δὲ καὶ παρὰ Ἀλκμνι (fr. 59 Bergk3) καὶ κατὰ κλητικς τὸ ορανία  
ορανίαφιν, τν τοιούτων πλεονασμν ο κρατούντων τὰς πτώσεις.  
καὶ γὰρ τὸ τοιόσδε καὶ τὸ τοιοῦδε καὶ τοιῶδε, παραγωγς ἐχόμενα τς  
διὰ τοῦ δε, ὡς εἰ πάλιν ἤν ἐπιρρηματικὴ παραγωγή, κατὰ μίαν πτσιν  
ἤν. — Προαλὲς δὲ καὶ τὸ λαβεν ὅτι ἐν τῶ ἥφι βίηφιν ὁλόκληρος   
παραγωγή. εἰ γὰρ αὖ  παραγωγὴ στοιχείου γίνεται ἀφαιρετική, ὡς  
ἐπὶ γενικς τοῦ υ, ἐκ πασσαλόφι καὶ χαλκόφιν, ὡς ἐπ᾽ αἰτιατικς τοῦ  
ν, δεξιόν δεξιόφιν, ἀριστερόν ἀριστερόφιν, δοθήσεται ὅτι καὶ κατὰ τὸν  
λόγον τς δοτικς φισι τὸ ι, καὶ τὰ τς ὀρθογραφίας οὕτως κατα-  
στήσεται δίχα τοῦ ι γραφόμενα. καὶ σαφές ἐστιν ὅτι τὰ προκείμενα,  
ἀκουόμενα ἔχοντα στοιχεα, πρόδηλον ἔσχε καὶ τὴν ἀφαίρεσιν· τὰ δὲ  
ἐν τῆ δοτικῆ οκ ἐξεφώνει τὸ ι· σαφὲς γοῦν ὅτι, κἂν ἐλλείψῃ τὸ ι,  
ο πρόδηλον ἕξει τὴν ποστολήν.  
Σὰ εἰς ω λήγοντα βαρύνεται, ἔσω, κύκλῳ, τόνῳ, πόρρω, πρόσω,  
ἑκαστάτω, ἀνωτέρω, ἀνωτάτω, περαιτέρω. ὥστε ἕνεκα τούτου σημει-  
οῦσθαι τὸ ἐπισχερώ καὶ ἰώ. Ἀλλ᾽ ἴσως  μὲν προκατειλεγμένη τν εἰς  
ω βαρεα τάσις ἔχει τὴν ὁμοείδειαν συνῳδὸν τοῦ τόνου· ἤν γὰρ ἅπαντα  
ἐν παραγωγῆ, ὡς εἰ καί τις οὕτως εἴποι· τὰ εἰς ω λήγοντα ἐπιρρήματα  
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παραγωγὰ ἐν βαρείᾳ τάσει ἐστί. καὶ εἰ μὲν ἀπὸ προθέσεων γέγονεν,  
ἰσοσυλλαβοῦντα μὲν τας προθέσεσιν, εἰ καὶ δισύλλαβοι εἶεν αἱ προ-  
θέσεις· περισσοσυλλαβοῦντα δέ, εἰ ἀπὸ μονοσυλλάβων προθέσεων εἴη  
 παραγωγή. διότι δὲ τὸ τοιοῦτον παρέπεται, ἐν ἄλλῳ τόπῳ καθολι-  
κώτερον εἰρήσεται. τὰ δὲ ποδείγματα ἐκκείσθω· παρὰ τὴν ἀνά ἄνω,  
κατά κάτω, πρός πρόσω, ἔς ἔσω. τό τε τόνῳ καὶ κύκλῳ πρὸς ὁμοφω-  
νίαν τὴν ἀπὸ τοῦ τόνος καὶ κύκλος ἐν δοτικῆ πτώσει. ἤν οὖν καὶ  
ταῦτα ἐκ προκειμένου γεγονότα. ἀλλὰ μὴν καὶ τὸ ἑκαστάτω καὶ ἑκαστέρω  
 
2.1,1.166 ἤν ἐν συγκριτικῆ παραγωγῆ. τά γ᾽ οὖν προκατειλεγμένα δέδεικται ὡς  
εἴη παραγωγά. ἤν οὖν τὰ προκείμενα, λέγω τὸ ἐπισχερώ καὶ ἰώ, οκ  
ἐνεχόμενα τῆ δοτικῆ παραγωγῆ, καὶ ἕνεκα τούτου οδὲ τῆ ταυτότητι  
τς τάσεως ἐχρήσατο. ὅτι δὲ καὶ ἐν παραγωγῆ τινὰ γινόμενα διαλλάσσει  
κατὰ τὴν τάσιν τν πρωτοτύπων ἠ τν μὴ κατὰ τὸ ατὸ γενομένων,  
ἐδείξαμεν περὶ τν εἰς ι ληγόντων ἐπιρρημάτων, εἴγε ἃ μὲν ατν  
πάλιν ὀξύνεται, ἃ δὲ βαρύνεται ἐν διαστολῆ τῆ δεούσῃ· ο γὰρ τὸ  
νόσφι καὶ τὸ ἶφι ὁμοίως εἰρήσεται τῶ ἑλληνιστί. καὶ εἰ δέδοται τὸ  
παρηλλαγμένον τοῦ τόνου ἐν διαφόρῳ εἴδει, σαφὲς ὅτι οδὲ ἐπὶ τοῦ  
τοιούτου βίαιον καὶ τὸ ἐπισχερώ ὀξύνεσθαι καὶ τὸ ἰώ, ἐν παραλλαγῆ  
καθεσττα τοῦ πρόσω καὶ τόνῳ καὶ τν ὁμοίων.  
Ἔτι τὰ εἰς ω λήγοντα ἐπιρρήματα παροξύνεται, καθὼς ἔχει τὰ  
προκατειλεγμένα, πρόσω, ἔσω, κάτω, ἐγγυτέρω. σαφὲς οὖν ὅτι, καθὼς  
προείπομεν, εἰ ἐπίρρημα τὸ ἄνεῳ, σεσημειώσεται. — ἀλλ᾽ εἰ παρεστή-  
σαμεν ὡς τὰ συνεμπίπτοντα ὀνοματικῆ πτώσει ἐπιρρήματα τὴν τάσιν  
τν ὀνομάτων φυλάσσει, σαφὲς ὅτι προπαροξυνόμενον ἕνεκα τοῦ τόνου  
κατώρθωται. ἐδείκνυτο γὰρ τὸ προκείμενον, ὡς ἀπὸ Ἀττικς γραφς  
τς ἄνεως ἐσχημάτιστο· ἤν δὲ τὸ παρὰ Ἀττικος ἄνεως τρίτην ἀπὸ  
τέλους ἔχον τὴν ὀξεαν. ὅθεν ελόγως τὰ μὲν ἄλλα βαρυνόμενα τὴν  
ὀξεαν πρὸ τέλους ἔχει, ο δυναμένης τς ὀξείας εἰς τρίτην ἀπὸ  
τέλους πίπτειν.  
Ἔτι τὰ εἰς ω λήγοντα ἐπιρρήματα βραχείᾳ κέχρηται τῆ παρεδρευούσῃ,  
ὡς ἔχει τὸ ἑκαστέρω καὶ τὸ τόνῳ, ἄνω. — καὶ οκ ἀντίκειται τὸ εἴσω·  
δέδεικται γὰρ καὶ  ἔς πρόθεσις ὁλοκληροτέρα καὶ τὸ ἔσω. — Σὸ ἄρα  
πόρρω ἐκτέταται ὡς Ἀττικώτερον, καθὸ καὶ τὸ προπέρυσι πρωπέρυσίν  
φασι, καὶ ὅτι μλλον μηκυντικοί εἰσι κατὰ τὰ φωνήεντα· περισσοσυλ-  
λάβου πάσης γενικς κατάληξίς ἐστι βραχεα, ἀλλὰ Ἀθηναοι πόλεώς  
φασι καὶ τὰ τούτοις ὅμοια. κτητικν τν εἰς κος ληγόντων  παρεδρεύ-  
ουσα βραχεά ἐστιν, ἀλλὰ κεραμεικός τέ φασι καὶ βοεικός. τὸ α πρὸ  
τν δύο λλ συστέλλεται, σκάλλω, θάλλω, σφάλλω, ἄλλος, μαλλός,  
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φάλλος· ἐδείχθη καὶ κατὰ τοῦτο τὸ μλλον Ἀττικόν. ἄπειρος  εἰς τὸ  
 
2.1,1.167 τοιοῦτο παράθεσις. — Ἄλλως τε, ὃν τρόπον παρὰ τὴν τόνῳ δοτικὴν  
τὸ ὁμόφωνον γίνεται ἐπίρρημα τόνῳ, οὕτως καὶ παρὰ τὴν πόρω δοτι-  
κὴν τὸ ἀκόλουθον ἐγένετο πόρῳ. ἴσως δὲ καὶ ὁ πλεονασμὸς τς δια-  
λέκτου. διὸ καὶ ὁ πυρρίας· τῆ γὰρ πυρός γενικῆ παρωνόμασται. καὶ  
ὁ πυρρός τῆδε ἔχει. — Οκ ἀγνο δὲ ὡς ἔνιοι παρὰ πρόθεσιν τὴν  
πρός φασι γεγενσθαι, ὥστε ἐν περβατῶ τοῦ ρ γεγενσθαι πόρσω, καὶ  
μεταθέσει τοῦ ς εἰς τὸ ρ πόρρω. οκ ἀήθως δὲ καὶ τὸ ς εἰς τὸ ρ  
μεταπίπτει, ὡς  μυρσίνη μυρρίνη, θαρσεν θαρρεν.  
Ἔτι καὶ τὸ οὕτω εἰ κατὰ φύσιν εἰς ω λήγει, ἕνεκα τοῦ χρόνου  
τοῦ παρεδρεύοντος σεσημειώσεται. — ὅθεν διακριτέον, πότερον ἐν  
προσθέσει ἐστὶ τοῦ ς τὸ οὕτως ἠ ἐν φαιρέσει τοῦ ς τὸ οὕτω. —  
Οδὲν τν εἰς ω ληγόντων ἐπιρρημάτων τὸ ς ποτὲ προσλαμβάνει,  
ἀπειράκις μέντοι τὰ εἰς ς λήγοντα βαρύτονα ἐπιρρήματα τὸ ς ἀποβάλ-  
λει· δεύτερον ἄρα ἐστὶ τὸ οὕτω τοῦ οὕτως. — Σὰ εἰς ω λήγοντα  
ἐπιρρήματα δείκνυται ἠ ἀπὸ ὀνομάτων τν ο τριγενν ἐσχηματισμένα  
ἠ ἀπὸ προθέσεων, ὡς ἔχει τὸ τόνῳ, κύκλῳ, κάτω καὶ τὰ ὅμοια· τὰ  
δὲ εἰς ως περατούμενα πάντως ἀπὸ τριγενν πτωτικν, κούφως,  
φίλως, μέσως, ταχέως, εσεβς, καλς. ἔστι δέ γε τὸ οὗτος ο μονα-  
δικόν, τριγενὲς δέ. σαφὲς οὖν ὅτι καὶ κατὰ τοῦτο τὸ οὕτως ἐντε-  
λέστερον.  
Ἴσως τις οἰήσεται τὸ παράδειγμα ἐνέχεσθαι πολλος ἀντικειμένοις,  
πρόληψιν ἔχων τοῦ ὅτι παρὰ τὸ ἐγγύτατος τὸ ἐγγυτάτω ἐγένετο,  
παρά τε τὸ ἐσώτατος τὸ ἐσωτάτω, καὶ ἔτι ἐπὶ τν τοιούτων περθετι-  
κν. ὅπερ ἐχρν καὶ τὸν Σρύφωνα, ἀποφαινόμενον τὸν προκείμενον  
κανόνα, περὶ τν δοκούντων ὡς ἀντικειμένων ἀπολογήσασθαι. τὰ δὴ  
οὖν προκείμενα ἐπιρρήματα ο παρὰ τὰ προκείμενα περθετικὰ ὀνόματα  
 
2.1,1.168 ἐσχημάτισται, ἤν δὲ περτεθειμένα ἐξ ἐπιρρημάτων συγκριτικν. τὰ δὲ  
τς ἀποδείξεως ἔχει τῆδε. εἴπερ παρὰ τὸ ἐγγύτατος καὶ ἀνώτατος τὸ  
ἐγγυτάτω ἤν καὶ ἀνωτάτω, δλον ὡς καὶ παρὰ πάντα τὰ περθετικὰ  
τὸ τοιοῦτον ἂν παρείπετο, ὥστε ἀπὸ τοῦ γοργότατος φάναι μς τὸ  
γοργοτάτω, ταχύτατος ταχυτάτω, δύτατος δυτάτω, γραμματικώτατος  
γραμματικωτάτω. ἀλλ᾽ οχ ὡς ἔστι τὰ τοιαῦτα ἐπιρρήματα, παντὶ  
προῦπτον. εἴπερ οὖν τὰ προκείμενα ἐπιρρήματα παρ᾽ ὄνομα ἐγεγόνει,  
ἄπορον ἂν τὸ τοιοῦτον ἤν, παρὰ τί  κακία τν τοιούτων ἐπιρρημά-  
των, γενομένη ἐν λληνισμοῦ παραδοχῆ [λέγω  τοῦ ἀνωτάτω ἠ  
κατωτάτω]. — Σὰ ἐπιρρήματα οχ ἅπαντα μὲν τὴν σύγκρισιν ἀναδέ-  
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χεται, ὅτι μὴ μόνον τὰ ἀναδεχόμενα εἴη τοπικά, ἅπερ ἀπὸ πρωτο-  
τύπων πάλιν ἐπιρρημάτων ἐστί, ποιεται δὲ διττὴν τὴν ἐπίτασιν, εἰς  
μὲν ὄνομα, νίκα φαμὲν παρὰ τὸ ἐγγύς ἐγγύτερος, παρά τε τὸ ἄφαρ  
ἀφάρτερος, ἔσω ἐσώτερος, ἄνω ἀνώτερος, ἅπερ οκ ἐπίτασιν πεποίηται  
τν τόπων ἠ τν μετειληφότων προσώπων τς τοπικς σχέσεως· ποι-  
εται δὲ καὶ τοπικὴν ἐπίτασιν, ἅπερ ατὴν τὴν τοπικὴν σχέσιν ἀφηγε-  
ται, ἐγγύς ἐγγυτέρω, ἔσω ἐσωτέρω, ἑκάς ἑκαστέρω. — ὥστε διαφέρειν  
τὰ ἀπὸ ὀνομάτων συγκρινόμενα τν ἀπὸ ἐπιρρημάτων, τῶ τὰ μὲν ἀπὸ  
ὀνομάτων εἰς μόνα ὀνόματα συγκρίνεσθαι, κολος κοιλότερος, ταχύς  
ταχύτερος, τὰ δὲ ἀπὸ ἐπιρρημάτων καὶ εἰς ὀνόματος καὶ εἰς ἐπιρρή-  
ματος ἐπίταξιν, ὡς πρόκειται. — τος δὴ οὖν συγκριτικος τν ἐπιρρη-  
μάτων παρεπόμενόν ἐστι τὸ περτίθεσθαι, ὡς πρόδηλον κἀκ τς κατα-  
λήξεως, καθὸ καὶ ἐπ᾽ ὀνοματικς συγκρίσεως  ατὴ πάλιν κατάληξις  
ἐγγίνεται, γοργότερος γοργότατος, ταχύτερος ταχύτατος. καὶ πάλιν  
παρὰ τὸ ἀνωτέρω τὸ ἀνωτάτω. σαφὲς οὖν, ὅτι συνυπάρχοντα τας  
συγκριτικας ἐκφορας τν ἐπιρρημάτων ὁμολογε τὴν ἀπ᾽ ατν ἐπί-  
τασιν. ο γάρ ἐστιν εμαρὴς  εἰς ω κατάληξις τν περθετικν, εἰ  
μὴ πρότερον  συγκριτικὴ γένοιτο κατάληξις. ἐπεὶ γὰρ οὔ φαμεν  
βραδυτέρω, οδὲ βραδυτάτω· οδὲ γὰρ τὸ προκείμενον ἤν ἐπίρρημα.  
τῶ ἐγγύς παράκειται καὶ ἐγγύτερος καὶ ἐγγυτέρω, καὶ συνυπάρχει τὸ  
ἐγγυτάτω. ἀπεδείχθη οὖν, ὡς ο παρὰ τὸ ἐγγύτατος ἠ ἀνώτατος   
 
2.1,1.169 ἀνωτάτω καὶ τὰ τούτοις ὅμοια ἐγίνετο. ἔστι γε μὴν ἀπὸ ὀνομάτων  
συγκριτικν ἐπιρρηματικὴ κατάληξις συνεμπίπτουσα. ἐπὶ μὲν οὖν συγκρί-  
σεως ἑνικῶ οδετέρῳ, ἐπὶ δὲ περθέσεως πληθυντικῶ οδετέρῳ· ταχύς  
ταχύτερον, ἀλλὰ καὶ ἐπίρρημα ταχύτερον· καὶ πληθυντικὸν ταχύτατα,  
ἀλλὰ καὶ ἐπίρρημα ταχύτατα. οὕτως ἔχει καὶ τὸ κάλλιστα καὶ ἣδιστα.  
ἔστι μὲν οὖν παρὰ μὲν ὄνομα τὸ ἐγγύτερος ἐπίρρημά τι συγκριτικὸν  
ὀνοματικὸν τὸ ἐγγύτερον, οὗ περθετικὸν τὸ ἐγγύτατα· καὶ ἔτι παρὰ  
τὸ ἀνώτερος ἐπίρρημά τι τὸ ἀνώτερον, οὗ περθετικὸν τὸ ἀνώτατα·  
ὡς μέντοι πρόκειται, παρὰ τὸ ἀνωτέρω ὁμοιοκατάληκτον πεσεται τὸ  
ἀνωτάτω, ὥστε διαφέρειν τὸ ἀνωτάτω τοῦ ἀνώτατα, ᾗ τὸ μὲν ὀνομα-  
τικόν ἐστιν ἐπίρρημα, τὸ δὲ ἐπιρρηματικόν.  
Καὶ τὸ ἄφνω δέ, ἐν πάθει γενόμενον καὶ ο προφανς ἐπιδεξά-  
μενον τὴν προκειμένην ὀνοματικὴν τριγένειαν, συνεξλθε τος εἰς ω  
λήγουσιν ἐπιρρήμασιν. ἔστι μὲν γὰρ αὖ τούτου προκείμενον ὄνομα  
ἀφανής, καὶ ἔτι τὸ ἀφανς,  δὲ συγκοπὴ ἄφνω, πάλιν καὶ τοῦ τόνου  
ελόγως ἀναβιβασθέντος, ᾗ ἀπεδείχθη τὰ εἰς ω λήγοντα ἐπιρρήματα,  
μοναδικὰ ὄντα λέγω, κατὰ βαρεαν τάσιν. ὅτι δὲ ἔσθ᾽ ὅτε πάθος ἐγγι-  
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νόμενον ἀμαυρο τὰς ἰδιότητας τοῦ δεόντως πως σχηματίζεσθαι, ἐντελς  
ἐν τος περὶ παθν ἐδείχθη.  
Σὰ εἰς ως λήγοντα ἐπιρρήματα κοινολεκτούμενα δυσὶ τόνοις πο-  
πίπτει. ἠ γὰρ βαρύνεται, ὡς κούφως, φαύλως, μετρίως, ἠ περιέσπασται,  
ὡς τὸ σεμνς καὶ εσεβς. καὶ ἔτι παρὰ Δωριεῦσιν ἔνια ὀξύνεται,  
ὥστε κατ᾽ ἔγκλισιν ἀνεγνώσθη ἤ ῥα καλὼς ἀποκαθάρασα ἐξελε-  
πύρωσεν (Sophr. fr. 87 Ahrens). περὶ ὧν καὶ κατὰ τὸ ἑξς εἰρήσεται.  
πέλαβον ὅτι καὶ κατὰ τὸ ἔθος τὸ ὥς Δωρικόν ἐστι, περὶ οὗ ἐν  
ετάκτῳ εἰρήσεται ἐν τῶ περὶ τν διεψευσμένων τόνων. καὶ νῦν δὲ  
κεφαλαιωδέστερον ἔστι περὶ ατοῦ ἐκθέσθαι, ὡς προσήκοντα τὸν τόνον  
ἀνεδέξατο.  
Σὰ προκείμενα τν ἐπιρρημάτων, ἰδίας παραγωγς ο τυχόντα,  
οδὲ τὸν ἴδιον τόνον ἔχει, ἀναμένει δὲ τὸν πτωτικὸν τόνον, ὅς ἐστιν  
 
2.1,1.170 ἀπὸ γενικς πληθυντικς. καὶ ἕνεκα τούτου ἠ περισπται ἠ βαρύνεται,  
καθὸ πσα γενικὴ πληθυντικὴ ἢτοι περισπται ἠ βαρύνεται. ἅμα καὶ  
συναποδεικτέον, ὡς παράγεται τὰ ἐπιρρήματα· καὶ συνηγορητέον τῶ  
προκειμένῳ μορίῳ, ὅτι δεόντως ὠξύνθη. — Ἔκκειται μὲν οὖν πρτος  
λόγος, ὅτι διὰ τοῦτο ἠ περισπται ἠ βαρύνεται, διὰ τὸν παρεπόμενον  
τόνον τῆ γενικῆ πληθυντικῆ· καὶ συνυπάρχειν γὰρ θέλει τῆ γενικῆ πλη-  
θυντικῆ. τὸ μέγας ἑτερόκλιτον ἔχει τὸ μεγάλου, καὶ τὸ ἐπίρρημα ο  
παρὰ τὴν μέγας, ὡς παρὰ τὴν μεγάλων τὸ παντός ὀξύνεται,  δὲ  
πάντων γενικὴ βαρύνεται· ἔνθεν καὶ τὸ συνὸν ἐπίρρημα συμβαρύνεται.  
 — καὶ ὅτι τοῦτο αἴτιον, σαφὲς καὶ ἐκ τοῦ Δωριες συμπερισπν τὸ  
ἐπίρρημα, ἐπεὶ καὶ τὴν γενικὴν παντν φασίν. οὕτως ἔχει καὶ τὸ  
ἀλλς καὶ τηνς. τοῦτο γὰρ καὶ ἐνίους πάτησεν ἀποφήνασθαι ὡς τὰ  
παρ᾽ μν βαρύτονα τν ἐπιρρημάτων περισπσι Δωριες. ὅπερ οκ  
ἤν ἀληθές· οὔτε γὰρ τὸ κούφως οὔτε τὸ φίλως οὔτε τὰ τοιαῦτα  
περισπσι. διὰ τί οὖν τὸ παντς; ὅτι καὶ τὴν ποιοῦσαν τὸν τόνον  
γενικὴν περιεσπάκεισαν. διότι δὲ τὴν παντν γενικὴν περισπσι καὶ  
ἔτι τὴν ἀλλν, ἐν ἑτέροις ἐδιδάξαμεν κατὰ τὰς ἀντωνυμικὰς γενικάς.  
 — Ἔτι καὶ τὰ τὴς φωνς ἐγγίζει (τοῦ γὰρ ν ἅπαξ μετάθεσις εἰς τὸ ς  
γίνεται) καὶ τὰ ἐγγινόμενα πάθη· ἕνεκα τίνος τὸ σοφς ο διαιρεται;  
ὅτι οδὲ  σοφν γενική. ἕνεκα τίνος τὸ ψευδέως, εσεβέως, ἀτρεκέως,  
ἠ ὅτι καὶ  εσεβέων καὶ ἀτρεκέων;  
ταράχθησαν ἔνιοι καὶ κατὰ τὰ σχήματα τν ἐπιρρημάτων, πο-  
λαμβάνοντες μὴ ἐξομαλίζεσθαι τὰ τς τάσεως τν ἐπιρρημάτων, εἴγε  
ἀπὸ τοῦ καλς φασι παγκάλως καὶ ἀπὸ τοῦ σεμνς ἀσέμνως, ο μὴν  
ἀπὸ τοῦ ψευδς ἀψεύδως, σαφς ἀσάφως ἤν. οδὲ γὰρ  σύνθεσις  
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ατν, τν δὲ προεκκειμένων πτωτικν, οἷς παρείπετο ἀναβιβάζειν  
μὲν τὸν τόνον, εἰ εἰς ος λήγοιεν, φυλάσσειν δέ, εἰ εἰς ης. καὶ ἐπεὶ  
καλός πάγκαλος παγκάλων, διὰ τοῦτο παγκάλως· ψευδής δὲ καὶ  
ἀψευδής καὶ ἀψευδν, καὶ διὰ τοῦτο ἀψευδς, καὶ ἀσαφς.  
Δέδεικται ἄρα διὰ πλειόνων, ὅτι οκ ἴδιον τόνον ἀνεδέχετο τὰ  
εἰς ως παρηγμένα παρ᾽ ὀνοματικὰς ἐκφοράς· ὅθεν μοι δοκε καὶ τὸ  
 
2.1,1.171 προκείμενον ἐπίρρημα εθύνεσθαι, εἰ ἐλέγχοιτο ἀπὸ γενικς περισπω-  
μένης, ᾗ ὤφειλεν ἕπεσθαι. ο δὴ ἔχει γενικήν·  γὰρ παρεκκειμένη  
γενικὴ τν. — Καὶ ἴσως πολάβοι τις, ὅτι καὶ τὸ τώς ἄλογόν ἐστιν,  
ὅπερ πάλιν χρὴ περισπν. — ἀλλ᾽ ὡς δεύτερόν ἐστι τὸ τώς τοῦ ὥς,  
παντί τῳ δλον. ο γὰρ τς γενικς τὸ τ ἔχει, τς δὲ ἀνταποδόσεως  
τοῦ ὥς, ᾧ λόγῳ καὶ τῶ ἕως τὸ τέως παράκειται καὶ τῶ νίκα τὸ  
τηνίκα, τῶ τε ὄφρα τὸ τόφρα. μάρτυς  χρσις  παρ᾽ Ἕλλησι. —  
Σίς οὖν αἰτία τοῦ ὀξυνθναι τὸ ὥς; τὸ προκείμενον ατοῦ μόριον πτω-  
τικὸν ὅς. ἐντεῦθεν γὰρ ἔστιν ἐπινοσαι, ὡς παρ᾽ εθεαν παρήχθη,  
εἴγε αἱ μὲν ἄλλαι τν πλαγίων μετὰ τοῦ τ λέγονται, αἱ δὲ εθεαι  
μόναι δίχα τοῦ τ. ὅς γὰρ καὶ τοῦ καὶ τῶ καὶ τόν. λέγω νῦν τὸ ὅς  
σημανον τὸ οὗτος, ὡς ἐν τῶ ὅς ῥα μάλιστα (Λ 123).  
οὔτε γὰρ ἀπὸ τοῦ ἀορίστου μορίου, οὔτε ἀπὸ τς συνάρθρου ἀντωνυ-  
μίας, οὔτε ἀπὸ τοῦ ποτακτικοῦ ἄρθρου· λέγω δὲ ἀντωνυμικοῦ τοῦ ὅς.  
διὸ καὶ τὸ ἐπίρρημα τς δείξεώς τε καὶ ἀναφορς ἐστι παραστατικόν.  
τὸ γοῦν ἑτερόζυγον, λέγω τὸ ἐπεκτεταμένον, πάλιν μεμίμηται τὴν  
εθεαν πτσιν· πάλιν γὰρ τὸ οὕτως ο παρὰ γενικὴν οδὲ παρὰ  
δοτικήν, μόνην δὲ εθεαν τὴν δίχα τοῦ τ λεγομένην. ἀμφοτέροις  
γοῦν τὸ πάθος σύνεστι, τουτέστιν  ἀποβολὴ τοῦ ς, οὕτω, καὶ  
ὥ τε χερντις γυνή (lyr. gr. III3 p. 1359 Bergk),  
σημασία τε  ατή. — Ἀλλ᾽ ἐκενό τις φήσει· κατὰ τοῦτό γε σεση-  
μειώσεται, ὅτι μὴ ἀπὸ γενικς ἐσχηματίσθη. — Πρὸς ὃν ἔστι φάναι,  
ὅτι καὶ ἄλλαι πάμπολλοι παραγωγαί, ἀπὸ γενικν σχηματιζόμεναι,  
ἔχουσί τινα παρεκδεδραμηκότα παρὰ τὰς εθείας· τὰ κτητικὰ τν εἰς  
κος ληγόντων παρὰ γενικὰς σχηματίζεται, ποιμενικόν, Ἀτλαντικόν·  
ἀλλὰ τὸ θηλυκόν παρ᾽ εθεαν, τὸ πανηγυρικός. παρὰ τὴν ἔρωτος τὸ  
 
2.1,1.172 ἐρωτύλος, ἀλλὰ καὶ παρὰ εθεαν τὴν δύς τὸ δύς τὸ δύλος. οδὲν οὖν 
τὸ ἐμποδὼν τὸ πάντα μὲν τὰ ἐπιρρήματα παρὰ γενικὰς σχηματίζεσθαι, τό  
γε μὴν ὥς καὶ τὸ οὕτως παρ᾽ εθείας. — ῎Ηδη ἀπεδείχθη τὰ προκεί-  
μενα τν ἐπιρρημάτων ἰδίῳ μὲν τόνῳ μὴ κεχρημένα, ἀναμένοντα δὲ  
τὴν τάσιν τὴν ἐν πτωτικος. σαφὲς ὅτι, εἰ τὸ ὥς περιεσπτο, λογετο  
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ἄν, τοῦ ὅς ὀξυνομένου. βίαιοι ἄρα οἱ πολαμβάνοντες ατὸ Δωρικόν·  
καὶ γὰρ τν Δωρικν πρόκειταί τινα περισπώμενα.  
υζυγε τῶ προκειμένῳ μορίῳ ἀνταποδοτικὸν μὲν τὸ τώς, πυσμα-  
τικὸν δὲ τὸ πς, καὶ ἔτι ἀναφορικὸν τὸ ὅπως, καθὸ καὶ ἄλλοις  
 τοιαύτη τάξις παρέπεται, ᾗ τῆ πῆ ὅπῃ, οὗ τοῦ ποῦ ὅπου,  
νίκα τηνίκα πηνίκα ὁπηνίκα. — Ἴσως οὖν τις φήσει τὰ κατὰ  
πεῦσιν ὁμοτονεν τος κατὰ ἀπόλυσιν. τὸ ποῦ περισπται, ἀλλὰ  
καὶ τὸ οὗ τς ατς τάσεως ἔχεται. νίκα, καὶ τὸ πηνίκα. τὸ ᾗ  
περισπται, ἀλλὰ καὶ τὸ πῆ. εἰ δὴ καὶ τὸ πς περισπται, ὁμό-  
λογον ὅτι καὶ τὸ ὥς περισπασθήσεται. Ἀλλὰ πρός γε τὸ τοιοῦτον  
ἔστι φάναι. τί γὰρ μλλον, εἰ τὸ ὥς ἀποδέδεικται ελόγως ὀξυνόμενον,  
οχὶ τὸ πς περισπώμενον μαρτσθαι ὁμολογήσουσι τοῦ ἀπὸ τοῦ τ  
ἀρχομένου κατ᾽ ὀξεαν προφοράν, λέγω τοῦ τώς; — Ἔστιν οὖν πὲρ  
ἀμφοτέρων ἀναλαβόντα τὸν λόγον ἐκενο φάναι, ὡς ελόγως καὶ τὸ  
πς περιεσπτο, προαποδεδειγμένου τοῦ ὅτι τὸ ὥς ὀξύνεται. — τὰ  
πύσματα ἠ φύσει θέλει βαρύνεσθαι ἠ δυνάμει. τὰ γοῦν πὲρ μίαν συλ-  
λαβήν, ἔχοντα τόπον τς βαρείας, πάντα βαρύνεται· τὰ δὲ μονοσύλλαβα,  
ο δυνάμενα ἐκτὸς τς ὀξείας γενέσθαι, δυνάμει ἐβαρύνθη περισπασθέντα.  
 
2.1,1.173 ὅθεν τὸ μὲν ὥς, οχ ποππτον πύσματι, τὸν ἴδιον τόνον ἐφύλαξε· τὸ  
δὲ πς, γενόμενον πύσμα, ο διὰ τὴν φωνὴν οὕτω περιεσπάσθη ὡς  
διὰ τὴν πεῦσιν τὴν ἐγγενομένην. οὕτως γοῦν τὰ ἀπ᾽ ατν ἀναφορικά,  
προσλαμβάνοντα τὸ ο, ὡς ἂν τν τόνων ἐν τος μονοσυλλάβοις κατη-  
ναγκασμένων, γενόμενα δισύλλαβα δέχεται καὶ τὴν προοφειλομένην  
τάσιν, νίκα γίνεται ὅπου καὶ ὅπῃ καὶ ὅπως, τν πὲρ μίαν συλλαβὴν  
ο τατὸν ἀναδεχομένων διὰ τὸ κατὰ φύσιν ἔχειν τὸν τόνον, πότε  
ὁπότε, ποος ὁποος, πηνίκα ὁπηνίκα. ὅθεν δοκε μοι καὶ [κατὰ] τὴν  
Δωρικὴν διάλεκτον τῶ μὲν προκατειλεγμένῳ λόγῳ ὅπως ἀναγινώσκειν,  
οδ᾽ ὅπως ἄριστα (Sophr. fr. 88 b Ahrens), τῶ μέντοι μλλον  
ατοὺς συγκαταβιβάζειν τὰ ἐπιρρήματα ὁπς, ὥστε ἀμφοτέρας τὰς  
ἀναγνώσεις λόγου ἔχεσθαι.  
Ὅτι δὲ ο συμπαθείας ἔχεται  πεῦσις ὡς πρὸς τὰ δίχα τοῦ τ καὶ  
μετὰ τοῦ τ λεγόμενα, σαφὲς ἐντεῦθεν. ὃν τρόπον συνυπάρχουσιν οἱ  
ἐνεσττες τος παρατατικος, καὶ οἱ παρακείμενοι τος περσυντελικος,  
καὶ αἱ γενικαὶ τας δοτικας, καὶ ἄλλα πλείονα, τὸν ατὸν τρόπον καὶ  
τὰ πύσματα ὡς πρὸς τὰς ἀναφορικὰς προφοράς, καὶ τὰ δίχα τοῦ τ ὡς  
πρὸς τὰ ἀνταποδοτικά, λέγω τὰ μετὰ τοῦ τ. συνυπάρχει γοῦν ἑαυτος  
καὶ συνεξέρχεται. καὶ ἐπεὶ ἅπαξ τὸ πότερος διὰ τοῦ π, καὶ τὸ ὁπό-  
τερος. ἀλλ᾽ ο πάντως κατηνάγκασται τὸ ὅτερος καὶ τότερος. καὶ ἐπεὶ  
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πάλιν τὸ ἕως, εθέως καὶ τὸ τέως, καὶ ὄφρα καὶ τόφρα, ο πάντως  
ἐξηναγκασμένου τοῦ φάναι καὶ πέως καὶ ὁπέως, καὶ πόφρα καὶ ὁπόφρα.  
οὕτως καὶ ἐπὶ τν προκειμένων μορίων ο πάντως καταναγκάζεται τὰ  
ἑξς. ο γὰρ ἐπεὶ τὸ ἀναγινώσκω καὶ ἀνεγίνωσκον, εθέως καὶ τὰ ἑξς  
κλίματα· οδὲ ἐπεὶ τὸ ὕδωρ ὀρθς καὶ αἰτιατικς, εθέως καὶ γενικς  
καὶ δοτικς. ἔνθεν οὖν [καὶ] κατὰ συμπάθειαν καὶ τὸ τώς τῶ ὥς  
συνετονώθη, ο μὴν τὸ πς, καθὸ οὔτε πάντως συνυπάρχον ὀφείλει  
εἶναι, καὶ καθὸ ἐδείξαμεν, ὅτι αἱ πεύσεις κατὰ φύσιν ἐβαρύνοντο.  
Καὶ τοσαῦτα μὲν περὶ τν παρὰ τὰ πτωτικὰ παρηγμένων.  
Δοκε δὲ πρωτότυπον εἶναι τὸ ἕως· ο γὰρ προϋφέστηκέ τι· τό  
τε ἀνταποδοτικὸν ατοῦ τέως.  
 
2.1,1.174 ἦπόρηται δὲ καὶ τὸ αὔτως πς ἐγένετο. ο γὰρ ἔχει τὴν ἔννοιαν  
τς ατός ἀντωνυμίας, καθότι τὸ ἐκενος ὡς πρὸς τὸ ἐκείνως καὶ τὸ  
οὗτος ὡς πρὸς τὸ οὕτως. πρὸς οἷς καὶ τὰ τοῦ τόνου διελέγχει. Σρύφων  
(p. 52 Velsen) περὶ τοῦ σημαίνοντος τὸ οὕτως ἐκδέχεται μετάπτωσιν τοῦ ο  
εἰς τὸ α γεγενσθαι. ἀλλὰ ἐλείπετο καὶ περὶ τοῦ σημαίνοντος τὸ μάτην  
διαλαβεν. ὅθεν ἠ καὶ ατὸ δεκτέον θεματικόν, ἠ συγκαταθετέον ἧρα-  
κλείδῃ, φαμένῳ ὡς κατὰ στέρησίν ἐστι τὴν διὰ τοῦ α αὔτως, συνα-  
λοιφς γενομένης τοῦ α καὶ ο εἰς α μακρόν, ὡς τὸ Μενέλαος —  
Μενέλας, Δορύλαος Δορύλας, Πτερέλαος Πτερέλας. τὰ γὰρ ἐν τῶ  
δέοντι μὴ γενόμενα ματαίως γίνεται· φαμὲν γὰρ τὰ ἐν τῆ δεούσῃ  
ποιότητι ποίησον οὕτως.  
Ἔστι καὶ ἰδία παραγωγὴ [περὶ] τν εἰς χως ληγόντων, ἃ μάλιστα  
παρὰ τὴν τν ἀριθμὸν δηλούντων πάλιν ἐπιρρημάτων ἀντιπαράθεσιν  
ἀποτελεται, τοῦ τελοῦς εἰς τὸ χως τρεπομένου. ἅπερ οκέτι ἀναμένει  
τόνον ἀλλότριον, ἰδίᾳ δὲ περισπται ἅπαντα, τετράκις τετραχς,  
πεντάκις πενταχς, πολλάκις πολλαχς. ἐν ἰσοσυλλαβίᾳ οὖν ἀντι-  
παράκειται τος προκειμένοις ἐπιρρήμασι.  
Καὶ κατὰ τοῦτο οὖν τις σημειώσαιτο τὸ διχς καὶ τριχς, ὅτι  
πλεονοσυλλαβε τοῦ δίς καὶ τρίς. Ἀλλ᾽ ἴσως ἐπεὶ οδὲ ὁλόκληρα ατὰ  
τὰ ἐπιρρήματα, ἐν δὲ συγκοπῆ, καὶ τὰ παρακείμενα ο τῆ συγκοπῆ  
κολούθει, τῆ δὲ ὁλοκλήρῳ προφορᾶ. — Ἀλλ᾽ ἐπεὶ ἐμποδίζει τὸ μὴ  
συνισοῦσθαι ατὰ τῶ δυάκις καὶ τριάκις, ἄμεινον ἐκενο φάναι, ὡς  
πολλάκις τὰ ἀπὸ μονοσυλλάβων λέξεων παραγόμενα ἠ καὶ συντιθέμενα  
φυλακτικά ἐστι τν ἰδίων φωνηέντων πὲρ τοῦ μὴ παραναλίσκεσθαι εἰς  
τὰς παραγωγὰς ατὰς τὰς πρωτοτύπους λέξεις, εἴγε καὶ  πρό πρό-  
θεσις συντιθεμένη οκ ἀποβάλλει τὸ ο, φωνήεντος ἐπιφερομένου,  δὲ  
ἀπό καὶ πό· καὶ τὸ γήδιον ποκοριζόμενον ἐφύλαξε τὸ η τοῦ γ,  
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τοῦ τέλους τν τοιούτων γενικν εἰς τὸ ιδιον μεταλαμβανομένου,  
κυνός κυνίδιον, ἄρτου ἀρτίδιον, λέγω τν μετὰ συμφώνου ἐκφερο-  
μένων καὶ τὸ μνααος ἐφύλαξε τὸ α. — ἔστι καὶ ἄλλα πάμπολλα εἰς  
τὸ τοιοῦτον παραθέσθαι. ἀναγκαία ἄρα καὶ  μονὴ τοῦ ι ἐν τῶ διχς  
καὶ τριχς.  
 
2.1,1.175 Καὶ περὶ τάσεως δὲ τοῦ σύχως ἠ συχς καὶ τοῦ παρακειμένου  
ἐπιρρήματος, λέγω τοῦ σύχῃ ἠ συχῆ, ἤν τις διαφορά. — Καὶ οἱ  
μὲν ξίωσαν ἀμφότερα βαρύνειν, λέγω τὸ σύχως καὶ σύχῃ, καθὸ  
συμβαρύνεται τὰ τοιαῦτα τν ἐπιρρημάτων τας συνούσαις γενικας.  
φαμὲν κούφως, ὅτι καὶ κούφων, καθὼς πρόκειται· εἰ δέ φαμεν  
σύχων, δλον ὅτι καὶ σύχως. — καὶ εἰ τὰ τοιαῦτα ἔχει τὰ παρα-  
κείμενα εἰς ῃ ἐπιρρήματα τὸν ατὸν τόνον τηροῦντα, δλον ὅτι καὶ  
σύχῃ. φαμὲν γὰρ πάντῃ, ὅτι καὶ πάντως, καὶ ἄλλῃ, ὅτι καὶ  
ἄλλως, ἄλλῃ μὲν γὰρ ἔγωγε (Ν 49)·  
οδαμῆ δέ, ὅτι καὶ οδαμς. διχῆ τε καὶ τριχῆ, ὅτι καὶ διχς  
καὶ τριχς. τούτῳ γὰρ τῶ λόγῳ καὶ Δωριες παντᾶ φασιν, ὅτι καὶ  
τὸ ἐπίρρημα παντς, καὶ ἀλλᾶ, ὅτι καὶ ἀλλς. κατὰ τοῦτον τὸν  
λόγον, δεδομένου τοῦ σύχως, συνδοθήσεται καὶ βαρύτονον τὸ σύχῃ.  
 — Ἔστι καὶ πὲρ τοῦ ἑτέρου λόγου ἐκενο φάναι, ὅτι καὶ ἄλλα μόρια,  
ὀφείλοντα κατὰ ἀκολουθίαν τινὰ ἠ ὀξύνεσθαι ἠ περισπσθαι, συνεκδρομῆ  
γραφς παρακολουθήσαντα ἀπέφευγε τὸν δέοντα τόνον. παρὰ τὸ ἵστημι  
ἐστὶ τὸ ἱστάς καὶ παρὰ τὸ βίβημι τὸ βιβάς, κίχρημι κιχράς, τί-  
θημι τιθείς. ἔδει οὖν καὶ παρὰ τὸ ἴσαμι τὸ ἰσάς εἶναι· ἀλλ᾽ ἐπεὶ  
ἅπαξ αἱ εἰς σας λήγουσαι μετοχαὶ βαρύνονται, τῶ ι παραληγόμεναι,  
γεμίσας, λεπίσας, λακτίσας, συνεξέδραμε καὶ  ἴσας τος τοιούτοις.  
οδὲν οὖν κωλύοι καὶ τὸ συχς περισπν τῆ συνεκδρομῆ τῆ τν εἰς  
χως ληγόντων ἐπιρρημάτων, καὶ πάλιν συμπαρακεσθαι τὸ συχῆ συμ-  
περισπωμένως ὡς διχῆ καὶ τριχῆ.  
Σὸ παρὰ Μενάνδρῳ νουνεχόντως δοκε ἀσύστατον εἶναι, καθότι  
τν τοιούτων ἐπιρρημάτων προϋφέστηκε καὶ πτωτικόν. τὸ νουνεχς  
ἀναλογώτερον καθέστηκε, καθότι καὶ τὸ νουνεχής παράκειται. καθὸ  
οὖν ο δοκε ἐπιρρηματικς ἐξενηνέχθαι, σεσημειώσθω· ἐπεί τοί γε  
πολλάκις σχήματά τινα ἐκ διεστώτων εἰς ἑνότητα παραλαμβάνεται.  
 
2.1,1.176 παρὰ δύο διεσττα τὸ Ἄρειος πάγος Ἀρειοπαγίτης, παρὰ τὸ τὸ  
ατό ἕν που ἀποτελεται τὸ τατότης, παρὰ τὸ Νέα πόλις ἓν τὸ  
Νεαπολίτης. συσταίη ἂν οὖν καὶ παρὰ τὸ νοῦν ἔχων τὸ νουνεχόν-  
τως κατὰ τὸν τοιοῦτον λόγον, ο μήν, ὡς προείπομεν, κατὰ σύστασιν  
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τν προκειμένων ἐπιρρημάτων.  
Σοσαῦτα περὶ τν εἰς ως ληγόντων ἐπιρρημάτων.  
Σὰ εἰς ου λήγοντα ἐπιρρήματα, ἐάν τε παρ᾽ ὀνόματα ᾖ ἐσχημα-  
τισμένα, ἐάν τε παρ᾽ ἄλλο μέρος λόγου, περισπται. τῶ ὕψος παρά-  
κειται τὸ ψοῦ δ᾽ ἐν νοτίῳ τήν γ᾽ ὥρμισαν (δ 785)·  
τῶ τλε τὸ τηλοῦ (ὃ μήποτε ἐδύνατο καὶ τῶ τέλος παρακεσθαι,  
ὥστε τὸ μὲν ἐντελὲς εἶναι τελοῦ, εἶτα κατ᾽ ἐπέκτασιν τηλοῦ· τὰ γὰρ  
ἐπὶ τέλους συντείνοντα μεγεθύνεται)· τῶ ἄγχι τὸ ἀγχοῦ· τῆ ατός  
ἀντωνυμίᾳ τὸ ατοῦ (ἔνθεν καὶ δοκε τὰ τς παραθέσεως ἀμφίβολα  
γίνεσθαι, ὅτι καὶ  γενικὴ συνεμπίπτει. τὸ γοῦν  
ὀφθαλμοὶ δὲ χαμαὶ πέσον ἐν κονίῃσιν ατοῦ πρόσθε ποδν (Π 741)  
ἢτοι ἀντὶ τοῦ ατοῦ πρόσθε ποδν ἔπεσαν, ἠ τοπικὴν σχέσιν σημαίνει·  
καὶ τὸ ατοῦ καὶ κριοο θοώταταί εἴσι κέλευθοι (Arat. Phaen. 225)  
ἢτοι τοῦ κριοῦ καὶ τοῦ σκορπιοῦ θοώταται αἱ κέλευθοί εἰσιν, ἠ τοπικς  
πάλιν τὸ ἐπίρρημα κεται). — Ὅθεν ἀναλογώτερον δοκε εἶναι τὸ ποῦ  
τοῦ ὅπου. ἔχοι δ᾽ ἂν καὶ τὸ ὅπου ἀναλογίαν, καθὸ τὰ ἐν περισπασμῶ  
λεγόμενα μονοσύλλαβα, προσλαμβάνοντα τὸ ο κατὰ ἀναφορικὴν ἔννοιαν,  
βαρύνεται. τὸ πς ὅπως λέγεται καὶ τὸ πῆ ὅπῃ· καὶ τὸ ποῦ ἄρα  
ὅπου εἴρηται.  
μοίως καὶ τὰ εἰς οι λήγοντα παραγωγὰ περισπται, παρ᾽ οἷα  
μέρη λόγου ἂν ᾖ παρηγμένα, Μεγαρο, Ἰσθμο, καὶ παρὰ ἐπίρρημα  
τὸ ἐνταῦθα ἐνταυθο. σεσημειώσεται οὖν τὸ οἴκοι ο μόνον τῆ  
 
2.1,1.177 τοιαύτῃ τάσει, ἀλλὰ καὶ ἔτι ἐν τῶ οἴκοθεν, ὡς δεδείξεται ἐν τῶ περὶ  
τν εἰς θεν. — Καὶ ἕνεκα τοῦ τύπου καὶ τὸ πόποι, ὦ πόποι· καὶ  
γὰρ τὰ πρωτότυπα θέλει ὁπωσδήποτε περισπσθαι, ὡς ἔχει τὸ οἰμοιμο  
καὶ τὸ ὀτοτο καὶ τὸ οἰοιο. — Υαίνεται ὅτι καὶ τὸ εοἵ κατὰ τοῦτο  
σεσημειώσεται. — τὸ γὰρ παρὰ τος περὶ τὸν Ἀλκαον μέσσοι δλον  
ὅτι κατὰ τὴν ἰδίαν διάλεκτον ἀνὰ λόγον βαρυνθείη ἄν. ο γάρ ἐστιν  
ἐλλειπὴς τῆ ἔν προθέσει, συστελλομένου τοῦ ω εἰς τὸ ο, ὥς τινες  
πενόησαν, ἐν μέσσῳ· ἀλλ᾽ ὃν τρόπον παρὰ τὸ οἶκος τὸ οἴκοι  
ἐγένετο, σημανον τὸ ἐν οἴκῳ, παρά τε τὸ Πυθώ τὸ Πυθο, καὶ  
παρὰ τὸ Μέγαρα τὸ Μεγαρο, σημανον τὸ ἐν Μεγάροις, τὸν ατὸν  
τρόπον καὶ παρὰ τὸ μέσος τὸ μέσσοι ἐγένετο, σημανον τὸ ἐν μέσῳ.  
ὅπερ ἔφην κατὰ τὸ Αἰολικὸν ἔθος βαρύνεσθαι.  
Σὰ εἰς δε λήγοντα τοπικὰ ἐπιρρήματα, ἐν ἑνὶ μέρει λόγου καθεσττα,  
καὶ προπαροξύνεται καὶ τῶ α παρεδρεύεται, ὡς ἔχει τὸ οἴκαδε,  
ἅλαδε. ἐν τόνῳ οὖν σεσημειώσεται τὸ ἐνθάδε, ᾗ τε τὰ τοιαῦτα  
τν ἐπιρρημάτων παράκειται ὀνόμασι, τὸ ἐνθάδε δὲ οδὲ τῆδε ἔχει.  
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τὰ προκείμενα τν ἐπιρρημάτων οδέποτε ἀποβολῆ τοῦ δε σχέσιν  
τοπικὴν ἀποτελε· πς οὖν παρὰ τὸ ἐνθάδε τὸ ἔνθα σχέσιν τοπικὴν  
σημαίνει;  
ἔνθα κατεπλέομεν (ι 142). —  
Πρόσκειται δὲ ἐν ἑνὶ μέρει λόγου, ἐπεὶ καὶ ἔστιν ἐκ συντάξεως τς  
κατ᾽ αἰτιατικὴν καὶ συνδέσμου τοῦ δέ πάλιν  εἰς τόπον σχέσις, ὡς  
ἔχει τὸ Οὔλυμπον δέ καὶ ἀγρὸν δέ καὶ οἶκον δέ. διὸ οδὲ κατὰ  
τὸ τοιοῦτον ὅμοιόν ἐστι τὸ ἐνθάδε, ὅτι οὔτε ἔγκειται αἰτιατική, οὔτε  
ὁ τόνος τοῦ πρωτοτύπου διαφυλάσσεται, καθάπερ ἐπὶ τν προκειμέ-  
νων. τὸ γὰρ οἶκον προπερισπται, καὶ πάλιν ἐν τῆ προσθέσει τοῦ  
δέ μένει ὁ ατὸς τόνος, οἶκον δέ, μετὰ τοῦ καὶ τὴν ὀξεαν ἐπὶ  
τέλους εἶναι. ὁ ατὸς λόγος ἐπὶ τοῦ Ὄλυμπον καὶ Οὔλυμπον δέ.  
 — διὸ καὶ δοκε τὸ ἅλαδ᾽ ἑλκομενάων (Ξ 100)  
ἀμφίβολον εἶναι, δυνάμενον καὶ τῆ παραγωγῆ κεχρσθαι τοῦ οἴκαδε,  
δυνάμενον καὶ ἐν αἰτιατικῆ εἶναι τοῦ ἅλα καὶ προσθέσει τοῦ δέ, ἐφ᾽  
 
2.1,1.178 οὗ καὶ δύο τόνοι ἐπιτεθήσονται, ἅλα δέ. — σαφὲς οὖν ὅτι οδὲ κατὰ  
τοῦτον τὸν λόγον τὸ ἐνθάδε ποπίπτει τῶ λόγῳ, πάλιν τοῦ τόνου  
καταβιβαζομένου. — Μή ποτ᾽ οὖν τῆδε ἐσχηματίσθη. ἔστι καὶ ἑτέρα  
παραγωγὴ  διὰ τοῦ δε, ἣ τις οχ ἕνεκα σχέσεως τοπικς παραλαμβά-  
νεται, ατὸ δὲ μόνον κατὰ παραγωγήν, τς σημασίας πάντοτε μενούσης  
τς ατς καὶ φωνς τς ὁλοκλήρου τς κατὰ τὸ πρωτότυπον, ἐφ᾽ ἥς  
καὶ ὁ τόνος ἐφέλκεται πρὸ τοῦ τέλους, ὥσπερ ἔχει παρὰ τὸ τοος τὸ  
τοιόσδε, τόσος τοσόσδε, καὶ ἐν ἐπιρρήμασι τὸ τμος τημόσδε,  
τηνίκα τηνικάδε. εἴπερ οὖν ἴδιον τσδε τς παραγωγς τὸ ἐν ἀπο-  
βολῆ τοῦ δε τὴν ατὴν ἔχειν σημασίαν τος πρωτοτύποις, καὶ τὴν  
ὀξεαν ἐφέλκεσθαι πρὸ τοῦ τέλους, δλον ὡς καὶ τὸ ἐνθάδε τσδε τς  
παραγωγς ἂν εἴη, ἐπειδὴ τὰ προκείμενα δύο παρεπόμενά ἐστιν ἐν τῶ  
ἐνθάδε. — κατὰ τοῦτό γέ τοι μόνον σεσημειώσεται, καθὸ  τοιαύτη  
παραγωγὴ οχ οἱαισδήποτε λέξεσι πρόσεισιν, ἀλλὰ μορίοις ἀνταποδοτι-  
κος τος ἀπὸ τοῦ τ ἀρχομένοις, ὡς ἔχει τὸ τοσόσδε καὶ τὸ τοιόσδε.  
οδὲ γὰρ τὰ ἄλλα σύζυγα, μὴ ἔχοντα τὸ τ, τς παραγωγς τυγχάνει,  
λέγω τὸ ἤμος, νίκα, εἰ μὴ γένοιτο τμος καὶ τηνίκα. ο παρεί-  
πετο οὖν τῶ ἐνθάδε τὸ τοιοῦτον· κατὰ τοῦτο ἄρα σεσημειώσεται.  
Σος ατος ἐπιχειρήμασι χρήσαιτο ἄν τις καὶ ἐπὶ τοῦ ἔνθεν καὶ  
ἐνθένδε· οδὲν γὰρ τν εἰς θεν ληγόντων ἐπιρρημάτων ἔξωθεν  
παραγωγὴν ἴσχει τὴν διὰ τοῦ δε. φαίνεται δὲ ὅτι οδὲ δύο λέξεις  
εἰσὶν μαρτημέναι, ἀλλὰ μία, εἴγε καὶ τὸ ἔνθεν Δωρικώτερον ἀπεδεί-  
χθη γενόμενον ἔνθα, καθὼς ἐπεδείξαμεν καὶ περὶ τοῦ πρόσθεν πρόσθα,  
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ὕπερθεν ὕπερθα.  
Ἔχοι δ᾽ ἂν ἐπίστασιν καὶ τὸ ὧδε, συνήθως μὲν τὴν εἰς τόπον  
σχέσιν δηλοῦν, ἐν δὲ τος μηρικος, ὡς Ἀριστάρχῳ δοκε, ἐν τῶ  
καθόλου μὴ τοπικς ἔχεσθαι σχέσεως, τς δὲ κατὰ ποιότητα. καὶ σαφές  
ἐστιν, ὅτι τῆ μὲν παραγωγῆ τῆ διὰ τοῦ δε οκ ἀπιθάνως τὸ σύνηθες  
 
2.1,1.179 τοπικὸν ἐξεδέξατο ἐπίρρημα, ο μὴν καὶ τὰ τς παραγωγς ὁμολογε,  
καθὼς ἐδείχθη ὡς  τοπικὴ παραγωγὴ τὴν διὰ τοῦ α γραφὴν ἔχει πρὸ  
τοῦ τέλους, ἀπό τε ὀνομάτων παρήγετο, τὸ δὲ ο τῆδε εἶχεν. — Ἀλλ᾽  
ἤν καὶ ἑτέρα σύνταξις ἐν αἰτιατικῆ πάλιν ὀνομάτων καὶ προσθήκῃ τοῦ δε,  
ὡς ἔχει τὸ οἶκον δέ καὶ τὰ τούτοις ὅμοια. ὅπερ πάλιν ο τῆδε εἶχε  
τὸ προκείμενον ἐπίρρημα, οὔτε κατὰ γραφήν, οὔτε κατὰ τάσιν. διὸ καὶ  
ἕνεκα τν τοιούτων μλλον ἄν τις παραδέξαιτο τὸ τὸ δέ ἐπὶ τοπι-  
κν ἐπιρρημάτων, πολλοσιν γὰρ ἔγωγε ὀδυσσάμενος τὸ δ᾽ ἱκάνω (τ 407)·  
δύναται γὰρ ἐγκεσθαι αἰτιατικς ἄρθρον κατ᾽ οδετέραν προφοράν. —  
αφὲς οὖν ὅτι ἔχοιτο ἂν λόγου του κατὰ παραγωγὴν τὴν δε συλλαβὴν  
προσλαβὸν κατὰ τὸ ατὸ σημαινόμενον, ὡς ἔχει παρὰ τὸ τμος τὸ  
τημόσδε, τὴν ατὴν ἔχον σημασίαν τῶ πρωτοτύπῳ, τηνίκα τηνικάδε.  
σημαίνοντος οὖν τοῦ ὥς ἐπιρρήματος τὸ οὕτως, εἴη ἂν  προκειμένη  
παραγωγὴ κατὰ τὸ ατὸ δηλούμενον ἐν τῶ ὧδε, ἀναγκαίως προπερισπω-  
μένη, ἐπεὶ  φύσει μακρὰ ἐν τῆ τοιαύτῃ παραγωγῆ περισπωμένην ἀνα-  
δέχεται, τοιοῦδε, τοιῶδε.  
μοίως δ᾽ ἂν ἔχοιτο καὶ τὸ τοιοῦτον ἐπιστάσεως. — λοκλήρους  
γὰρ τὰς τν πρωτοτύπων φωνὰς ἣδε  παραγωγὴ φυλάσσει, τοος  
τοιόσδε, τηλίκος τηλικόσδε, τμος τημόσδε· χρν οὖν καὶ παρὰ  
τὸ ὥς ὧσδε. — Ἀλλὰ τοῦτο μὲν δύναται ἀπολογίας ἔχεσθαι, τῆ μὲν  
ἀπὸ Δωρικοῦ δυνάμενον ἐσχηματίσθαι τοῦ ὥ, ὅπερ ἀντὶ τοῦ ὥς παρα-  
λαμβάνουσι, τῆ δὲ ἀπὸ τοῦ πτωτικοῦ τοῦ προϋφεσττος κατ᾽ ἔλλειψιν  
τοῦ ς· καὶ γὰρ παρὰ τὸ ὅς ὤφειλεν ὅσδε εἶναι, ὅπερ ἐγένετο ὅδε.  
ἀλλὰ καὶ τοῦτο συνήθως ἀποβάλλει τὸ ς· τὸ γὰρ ατὸ σημαίνει ἔσθ᾽  
ὅτε τὸ ὁ καὶ τὸ ὅς, ὁ γὰρ ἤλθε θοάς (Α 12)·  
ὃς γὰρ δεύτατος ἤλθεν (α 286).  
Ἔχοιτο δ᾽ ἂν ἔτι καὶ ἐπιστάσεως τοιαύτης, καθὼς εἴπομεν ὅτι   
διὰ τοῦ δε παραγωγὴ πολὺ πρότερον τὴν ἀνταπόδοσιν τὴν διὰ τοῦ τ  
παραλαμβάνει· ο γὰρ παρὰ τὸ οἷος τὸ τοιόσδε, οδὲ παρὰ τὸ νίκα  
τηνικάδε. — Καὶ πάλιν πὲρ τούτου ἔστι φάναι, ὅτι ἔλλειψίς ἐστι  
 
2.1,1.180 τοῦ τ ἐπὶ τν προκειμένων μορίων, ὡς δείκνυται καὶ ἐν τῶ περὶ  
ἀντωνυμιν, ὡς καὶ  οὗτος ἀντωνυμία, παραχθεσα ἀπὸ τοῦ ὅς,  
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λείπει τῶ τ, ἀποδεικνυμένου τοῦ τοιούτου καὶ διὰ τν πλαγίων πτώ-  
σεων, τούτου, τούτῳ, καὶ οδετέρου τοῦ τοῦτο, καὶ διὰ Δωρικοῦ  
τοῦ τοῦτοι. ὅπερ καὶ διὰ τοῦ ἀρθρικοῦ δείκνυται καὶ διὰ τοῦ ἀντω-  
νυμικοῦ· τὸ γὰρ οἱ τοί φασι Δωριες, καὶ τὸ αἱ ταί, ταύται ταὶ  
θύραι μτερ (Sophr. fr. 88 Ahrens). λέγω δὲ ὅτε κατὰ προτακτικὴν  
θέσιν ἐστὶ τὸ ἄρθρον· ἐπεὶ ὅτε γε καθ᾽ πόταξίν ἐστι, τὸ τ ο πάντως  
προστίθησιν, ἐπεὶ φυσική ἐστιν  ἀπόστασις τοῦ τ, οκ ἐν πάθει γενο-  
μένη. ὅθεν οδ᾽ ἐπίμεμπτον ταὶ γυνακες αἳ τὰν θεὸν φαντὶ  
ἐξελν (Ahrens dial. II p. 468). ἐτέτακτο γὰρ ο κατὰ πρόταξιν, ἀλλὰ  
καθ᾽ πόταξιν.  
ξς ῥητέον καὶ περὶ τοῦ οἶκον δέ. — Σὰ μὲν οὖν προκατειλεγ-  
μένα ἐπιρρήματα, τύπου ἰδίου ἐχόμενα, τὴν εἰς τόπον σχέσιν ἐσήμαινε,  
παραγωγς τυγχάνοντα τς διὰ τοῦ δε· τὰ μέντοι τοιαῦτα, οἶκον δέ,  
ἀγρὸν δέ, Οὔλυμπον δέ, σύνταξιν ἔχει ἐπιρρηματικήν, ο μὴν με-  
ρισμὸν τὸν κατὰ τὰ ἐπιρρήματα. καὶ γὰρ τὸ ἐξ οἴκου ἔχει τὴν ἐκ  
τόπου σημασίαν, ο μήν ἐστιν ἐπίρρημα, μέρη δὲ δύο λόγου, τὴν ἐκ  
τόπου σχέσιν παριστάντα, καθὸ συνεχέστερον αἱ προθέσεις, μετὰ καὶ  
ἄλλων πλειόνων σημαινομένων, καὶ παρεμφατικαί εἰσι τόπου. ὁ ατὸς  
λόγος καὶ ἐπὶ τοῦ ἐν οἴκῳ· ο γὰρ τατόν ἐστι τῶ οἴκοθι. ὡς καὶ  
ἐπὶ τοῦ νῦν ἐπιρρήματος, δηλοῦντος τὸ ἐν τούτῳ τῶ χρόνῳ, ο τατὸν  
παράγεται. — πενόησαν δ᾽ ἔνιοι, ὡς ἓν εἴη μέρος λόγου τὸ οἶκονδέ,  
ἐκ λόγων τοιούτων· ὅτι κατὰ μίαν σχέσιν ἐκφέρονται, ὅπερ ἴδιον  
ἐπιρρημάτων· ὅτε εἰ ὀνόματα ἤν τὸ οἶκονδέ, οκ ἂν ἐνεποδίζετο  
μετασχηματίζεσθαι εἰς πτώσεις καὶ ἀριθμούς, ὅπερ παρείπετο ὀνόμασιν.  
 — οἱ συμπλεκτικοὶ σύνδεσμοι εἰς συμπλοκὴν παραλαμβάνονται, καὶ ο  
παρὰ τοὺς ἀριθμοὺς ἠ τὰς πτώσεις ἐμπόδιοι καθεστσιν· ἑκάστης γὰρ  
πτώσεως καὶ παντὸς ἀριθμοῦ δεκτικοί εἰσιν. εὖ γὰρ λέγοι τις ἀνθρώ-  
πους μὲν ἐθεασάμην, ἄλλα δὲ ζα οὔ, ἠ ἄνθρωπος μὲν ἤν,  
ὅπως δὲ ἀφανὴς ἐγένετο οκ ἐπίσταμαι· ἀδιαφόρως γὰρ ἔχουσι,  
καθ᾽ οἱανδήποτε ἂν ὦσι πτσιν, συμπλέκειν καὶ παραλαμβάνεσθαι. ὅπερ  
 
2.1,1.181 ἐπὶ τοῦ οἶκον δέ καὶ Οὔλυμπον δέ οκ ἔστιν ἐπινοσαι· οὔτε γὰρ  
σύνδεσις οὔτε μετάπτωσίς τις εἰς ἀριθμὸν ἠ πτσιν ἔνεστιν. — Ἔτι τὰ  
ὀνόματα, προσλαμβάνοντα ἄρθρα, φυλάσσει τὴν ἰδίαν σύνταξιν λόγον  
τε τὸν ατόν, δίχα τοῦ πλέονι ἀναφορᾶ κεχρσθαι, ἄνθρωπος δὲ  
παραγενόμενος, ὁ ἄνθρωπος δὲ παραγενόμενος· ὁ ατὸς  
λόγος καὶ ἐπὶ τν ὁμοίων. ο μὴν τατόν ἐστιν ἐν τῶ οἶκον δέ  
καὶ τὸν οἶκον δέ· οἶκόνδε γὰρ ἐλεύσομαι, ο μὴν τὸν οἶκόνδε  
ἐλεύσομαι. — Σος τοιούτοις λόγοις ἐπανέχοντές φασιν νσθαι τὰ  
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τοιαῦτα εἰς ἐπιρρηματικὴν παραγωγήν. καὶ πάλιν ἀντείχοντο τν τονι-  
κν παραγγελμάτων, καὶ οὕτως ἐπηπόρουν ἐπὶ τν σχημάτων. —  
Ἔστι δὲ πρὸς ἓν ἕκαστον τν προκειμένων παντσαι, καὶ ὡς πρό-  
κειται, δείξομεν ὅτι ἐστὶν ἐπιρρηματικὴ σύνταξις, ο μὴν ἐπιρρηματικαὶ  
φωναί. — Σὰ μὲν οὖν ἐκ τς τάσεως προφαν. πς γὰρ τρίτη ἀπὸ  
τέλους  περισπωμένη; πς τετάρτη ἀπὸ τέλους  ὀξεα; λέγω ἐν  
τῶ οἶκονδέ, Οὔλυμπονδέ. — Πρὸς οἷς καὶ αἱ φωναὶ κλινόμεναι  
ὁλόκληροί εἰσι κατ᾽ αἰτιακὴν πτσιν. (ἀλλ᾽ ο τοῦτό φημι συνεκτικὸν  
τοῦ δύο μέρη λόγου εἶναι, ἐπεὶ κἀν τος κατ᾽ ἀρχὴν ἐδείξαμεν τὰς  
ὀνοματικὰς πτώσεις εἰς σύνταξιν ἐπιρρηματικὴν τιθεμένας καὶ ἐπιρρή-  
ματα καλουμένας.)  
Διαφέρει τὸ οἴκοθεν τοῦ ἐξ οἴκου, ᾗ ὃ μὲν ἓν μέρος λόγου, τὸ  
δὲ δύο, ἐκ προθέσεως καὶ ὀνόματος, καὶ τὸ οἴκοθι τοῦ ἐν οἴκῳ, καὶ  
τὸ οἴκαδε τοῦ εἰς οἶκον. καὶ ᾧ λόγῳ τὸ εἰς οἶκον δύο μέρη λόγου,  
οὕτως καὶ τὸ οἶκον δέ, ἐγκειμένου τοῦ δέ συνδέσμου.  
Ἴδιόν ἐστι τοῦ δέ συνδέσμου ἐπάγειν ἐς ατὸν τὴν ὀξεαν· τοιοῦτον  
δὲ καὶ τὸ οἶκον δέ, ὡς εἰ καὶ τὸ Ζεὺς δέ.  διὰ τοῦ δε παραγωγή,  
οκ οὖσα συνδεσμική, ἀποφεύγει τὴν τοῦ συνδέσμου τάσιν, παροξυνο-  
μένη μὲν ἐν τῶ τοσόσδε, προπαροξυνομένη δὲ ἐν τῶ οἴκαδε, καθὸ κα  
 διὰ τοῦ γε παραγωγὴ εἰς τὸ ἐναντίον μεθίσταται τς τάσεως τοῦ γέ  
συνδέσμου. ἔστι γὰρ ἐγκλιτικὸς ὁ γέ, τὴν πρὸ ατοῦ ὀξύνων, καὶ διὰ  
τοῦτο τὸ ἔγωγε καὶ ἔμοιγε παρὰ Ἀττικος τρίτην ἀπὸ τέλους ἔχει  
τὴν ὀξεαν, ἵνα διὰ τοῦ τόνου φύγῃ τὸ ἀμφίβολον τοῦ γέ συνδέσμου.  
Ἀλλὰ πς τοπικὴ σχέσις ἐστὶν ἐκ συνδέσμου τοῦ δέ; — Ὅτι καὶ  
προθετικῆ παραθέσει συνδεσμικὴ δύναμις ἐγγίνεται, διὰ τὸ μέραν  
 
2.1,1.182 εἶναι φς ἐστι, διὰ Διονύσιον παρεγένετο Ἀπολλώνιος,  
ἐκ τς ῥᾳθυμίας αἱ κακίαι γίνονται, ὡς εἰ ἕνεκα τς ῥᾳθυμίας.  
τί οὖν βίαιον τὸ καὶ σύνδεσμον προθετικὴν δύναμιν ἀποτελέσαι; —  
πρὸς οἷς οδὲ πάντοτε συμπλέκει ὁ δέ σύνδεσμος, παραλαμβάνεται δὲ  
καὶ κατ᾽ ἔμφασιν, οδὲ ἐλάλησέ μοι, οδ᾽ ἐλεαίρεις παδά τε (Ζ 407).  
τάχα δὲ καὶ ελόγως οὕτως ἀνθυπήχθη ἀντὶ τοπικς σημασίας. — τὸ  
δὲ συνεκτικώτατον, ὅτι ἐμιμήσατο τοπικὴν παραγωγήν, λέγω τὴν οἴκαδε,  
ἄγραδε· καὶ ἐντεῦθεν, ο συνδέων ἐν τῶ οἶκον δέ, κούετο τοπικς.  
 — Προστεθείη δ᾽ ἂν ἔτι καὶ τοῦτο. εἴπερ τὸ μέρος τοῦ λόγου ἀνθυ-  
πήλλακται, σαφὲς ὅτι καὶ ὁ τόπος, λέγω ὁ κατὰ τὴν ἀρχήν. τοῦτο δέ  
φημι, ἐπεὶ οὔτε ὁ καί σύνδεσμος ἐδύνατο παραλαμβάνεσθαι, οὔτε ἄλλος  
τις τν προτακτικν. ἀλλ᾽ οδὲ τν ποτακτικν, ὅτι μὴ μόνον ατὸς  
ὁ δέ, ὡς ἔφην, μιμούμενος τὴν τοπικὴν παραγωγήν, μετάβασίν τε τοῦ  
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πράγματος σημαίνων. διὸ καὶ στιγμς αἴτιός ἐστι καὶ ατοτελείας παρα-  
στατικός· στιγμὴ γὰρ πσα σημεον ατοτελείας ὁ τέ οκ ἐδύνατο  
παραλαμβάνεσθαι, ἐπεὶ οκ ατοτέλειαν ποιν ἕτερον λόγον ἀπῄτει ἐπὶ  
τοῦ οὔτε τιμ σε οὔτε λαλ σοι. — Κατὰ τούτους δὴ τοὺς τρό-  
πους οἶμαι ἀναγκαίως τὸν δέ σύνδεσμον παραληφθναι.  
Ἀλλὰ πς τὸ ὄνομα ο κλίνεται τὸ μετὰ τοῦ δέ; Ὅτι ἑκάστῃ  
πτώσει κατὰ παράθεσιν προσιοῦσα  πρόθεσις ἴδιον ἔχει σημαινόμενον.  
διαφέρει γοῦν τὸ δι᾽ Ἀπολλωνίου τοῦ δι᾽ Ἀπολλώνιον, ᾗ τὸ  
μὲν αἰτιολογικὸν ἀκούεται, ὃ δὲ τοιοῦτόν τι, γινώσκοντος Ἀπολλωνίου.  
ἤν οὖν τοπικὴ σχέσις ἐν τῶ οἶκον δέ, ἣ τις αἰτιατικὴν πτσιν ἀπαιτε·  
ὅθεν ο κλίνεται, ἵνα μὴ τὸ σημαινόμενον φθαρῆ.  
Διὰ τί ἄρθρον ο προσλαμβάνει; Ὅτι τὰ πτωτικά, τοπικὴν σχέσιν  
σημαίνοντα ἐκ προθέσεως, ο δύνανται παράθεσιν ἄρθρου παραδέξασθαι,  
εἰ μὴ προστεθείη  πρόθεσις. οὔ φαμεν τς Λέσβου παρεγενόμην,  
οὕτως δέ, ἐκ τς Λέσβου παρεγενόμην· καὶ ἔτι οὔ φαμεν τῶ  
 
2.1,1.183 οἴκῳ μένει με, ἐν δὲ τῶ οἴκῳ μένει με. εἰ δὲ τοῦτο ἀληθές,  
σαφὲς ὅτι δε πρότερον ἐπικαλέσαι τὸ ἄρθρον τὴν πρόθεσιν, εἶτα οὕτως  
ἐγγενέσθαι τὴν σχέσιν. τούτου δὲ μὴ γενομένου, οδὲ τὸ ἄρθρον  
προσελεύσεται. — Σοσαῦτα περὶ τν προκειμένων σχημάτων.  
Σὰ εἰς ος λήγοντα ἐπιρρήματά ἐστι μὲν σπάνια, ὀξύνεται δὲ κατὰ  
τὸ πλεστον, ἐντός, ἐκτός, εἰκός. Σὸ πάρος σημειωτέον. Σὸ γὰρ  
τμος τῆ πρὸς τὴν πεῦσιν βαρείᾳ ἐκφορᾶ ἀναγκαίως ἀπέβαλε τὴν  
ὀξεαν, ἐπεὶ ὁμοτονε τὰ πύσματα τος ἀνταποδοτικος, τοος ποος,  
τόσος πόσος, τηλίκος πηλίκος. ἀνάγκη δὲ πάντως τὰ τοιαῦτα  
μόρια βαρύνειν καὶ τὰ τούτοις σύζυγα, λέγω ὁπηλίκος, ὁπόσος.  
ἀναγκαίως οὖν τὸ τμος ἐβαρύνθη, καθὸ καὶ τὸ ἤμος καὶ τὸ ὁπμος.  
ᾧ λόγῳ καὶ τὰ εἰς ου λήγοντα ἁπάντοτε μὲν περισπται, τηλοῦ,  
ἀγχοῦ, ατοῦ, τὸ δὲ ὅπου διὰ τὴν ἀναφορικὴν πάλιν προφορὰν  
ἐβαρύνθη. — φαίνεται δὲ ὅτι τὸ ποῦ διὰ μονοσυλλαβίαν ἀναγκαίως  
συνεξλθε τῶ τηλοῦ καὶ ἀγχοῦ.  
Ἔνιοι τὸ ἐναγχός ἐβάρυναν, οἰόμενοι τὴν ἐπισυμβαίνουσαν σύν-  
θεσιν αἰτίαν εἶναι τς βαρύτητος. — Πρὸς ὃ ἔστι φάναι, ὅτι πρτον  
 ἐκ συνθέσεως προφορὰ πολὺ πρότερον οἶδε τὴν ἐν ἁπλότητι· ο  
λέγεται δὲ κατ᾽ ἰδίαν τὸ ἀγχός. πρὸς οἷς οδὲ ἔχουσιν ἄντικρυς  
ἐπιστσαι τοιαύτην σύνθεσιν ἐπιρρημάτων. — δεύτερον τῆ συνεκδρομῆ  
τν ὀξυτόνων ὀφείλει ὀξύνεσθαι. — Ἔχει δὲ καὶ ὁ σχηματισμὸς τῆδε.  
ὃν τρόπον καὶ ἐπ᾽ ὀνομάτων μεταπλασμοὶ γίνονται, καθάπερ τὸ ἐρυ-  
σάρματες, τὸ λτα, τὸ παρὰ απφο αὔα (fr. 152 Bergk3), τὸ  
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πυργοκέρατα παρὰ Βακχυλίδῃ (fr. 51 Bergk3), δυνατὸν καὶ ἐπὶ τοῦ  
προκειμένου τῆδε γεγενσθαι τὸν σχηματισμόν. παρὰ τὸ ἀγχοῦ δύναται  
γεγενσθαι τὸ ἀγχός, προσλαβὸν τὴν ἔν πρόθεσιν κατὰ παρολκήν, ὡς  
ἔχει τὸ ἐναλίγκιος, ἐναντίος, ἐνέπειν. αἱ δὴ τοιαῦται τν προ-  
 
2.1,1.184 θέσεων παρελκόμεναι, καθάπερ πλεονάσματα οὖσαι, οὔτε τάσιν οὔτε  
ἄλλο τι τν παρεπομένων ἐναλλάσσουσι. καὶ γὰρ τὸ ἐναντίος οκ  
ἀνεβίβαζε τὸν τόνον, ὀφελον. εἴπερ οὖν σύνθετον, τί ο συμμεταβάλλει  
τὸ γένος, ὅπερ ἴδιον συνθέσεως; ὁ ατὸς λόγος καὶ ἐπὶ τοῦ ἐναλίγκιος.  
καὶ τὸ ἐνέπω ἐκλίθη ὡς ἁπλοῦν, ἢνεπον. — τούτων οὖν τῆδε ἐχόντων,  
παρελκομένης τς ἔν προθέσεως ἐν τῶ ἐναγχός, περισσὸν ἀφιστάνειν  
τὸν κατὰ τὸ τέλος τόνον, ὅπου γε, ὡς ἔφημεν, τῶ τύπῳ, καὶ εἰ ἤν  
σύνθετον, ἐχρν ὀξυτονεν.  
Οὕτως ἔχει καὶ τὸ συνεχέστερον λεγόμενον παρ᾽ Ἴωσι κηγχός, ὃ  
ἐν δυσὶ μέρεσι λόγου, ἐξ Ἰωνικοῦ τε τοῦ κῆ ἀντὶ τοῦ πῆ, καὶ τοῦ  
μεταπεπλασμένου, λέγω τοῦ ἀγχός, ἴσως συναληλιμμένου τοῦ α εἰς τὸ η.  
Αἱ διὰ τοῦ θεν παραχθεσαι λέξεις τοπικαὶ ἐπιρρηματικς τὴν ἐκ  
τόπου σχέσιν σημαίνουσιν. (εἶπον δὲ παραχθεσαι τοπικς, ἐπεὶ καὶ  
ἔνια τὴν ατὴν ἔχει σημασίαν τος πρωτοτύποις, ὡς δεδείξεται.) καὶ  
διὰ τοῦτο διαφέρει τὸ δίχα τοῦ διχόθεν, ᾗ τὸ μὲν δίχα εἰς δύο ἐστί,  
τὸ δὲ διχόθεν ἐκ δύο, καθάπερ καὶ ἐπ᾽ ἄλλων παραγωγν μετὰ τοῦ  
παράγεσθαι τὰς φωνὰς καὶ τὰ δηλούμενα συμμεταπίπτει. — καὶ παρά-  
γεται μὲν  φωνή, ο μὴν τὸ σημαινόμενον, ὡς ἐπ᾽ ὀνομάτων ἔχει τὸ  
ἀναγκαίη γὰρ ἐπείγει (τ 73)  
καὶ παρθενικῆ εἰκυα (η 20)  
καὶ τὸ Αἰτωλός Αἰτώλιος, κάπρος κάπριος, ἄπειρος ἀπείρων,  
καὶ τὸ πομπες ἀγαυοί (ν 71),  
καὶ τὸ Ἀϊδωνι προΐαψεν (Ε 190),  
καὶ ἐπὶ ῥημάτων ἀρδεύειν, ἀρχεύειν, καὶ ἐπ᾽ ἄλλων πλειόνων, καὶ  
ἐπὶ ἐπιρρημάτων τηνίκα τηνικαῦτα, τμος τημοῦτος, τόσος το-  
σόσδε. τὸν ατὸν δὴ τρόπον καὶ ἐπὶ τς προκειμένης παραγωγς ἔσθ᾽  
ὅτε τοπικὴ μὲν ἐκφορὰ δηλοῦται, λέγω ἐκ τύπου, ἔσθ᾽ ὅτε τὸ ατὸ  
τῶ πρωτοτύπῳ σημαινόμενον μένει.  
Ὅθεν πρὶν ἠ τν κατὰ μέρος ἄρξασθαι, διαληπτέον πρότερον περὶ  
τν ἀπ᾽ ἀντωνυμιν παραγομένων, λέγω τοῦ ἐμέθεν, σέθεν, ἕθεν.  
 
2.1,1.185 — Ὅτι μὲν γὰρ αἱ φωναὶ ὅμοιαι κατὰ τὴν παραγωγὴν τος ἄλλοις  
ἐπιρρηματικος, σαφὲς ἐκ τούτου παρὰ τὴν Λέσβου γενικὴν τὸ υ  
ἀποτέθλιπται ἐν τῶ Λεσβόθεν, ὡς καὶ παρὰ τὴν ορανοῦ ορανόθεν,  
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καὶ παρ᾽ ἐπίρρημα τὸ τηλοῦ τηλόθεν· καὶ δὴ παρ᾽ ἀντωνυμίαν τὴν  
ἐμεῦ ἤν τὸ ἐμέθεν, σεῦ σέθεν. ἐντεῦθεν γὰρ καὶ ὁμόλογον, ὅτι οχ  
 ἐμοῦ ἐστι παραχθεσα Ἀττική, ἀλλ᾽ Ἰωνικὴ ἠ Δωρικὴ  ἐμεῦ.  
Σὰ μὲν οὖν τς φωνς τῆδε ἔχει, ὡς ὁμοίως παρήχθη· τὰ δὲ τοῦ  
σημαινομένου πρὸς ἐνίων οὕτω καθίστατο, ὡς οκ εἴη ἐπιρρήματα τὰ  
προκείμενα, καθότι, φασί, τὰ ἐπιρρήματα οκ ἔστι προσώπων  
διασταλτικά, ἔστι δὲ τό τε ἐμέθεν καὶ σέθεν προσώπων παραστατι-  
κόν. — Καὶ ὡς ἕνεκα τοῦ τοιούτου οκ ἀπελύθη τὸ ζητούμενον.  
δύναται γὰρ κατὰ πρόσωπον  παραγωγὴ τοῦ ἐπιρρήματος ἐγγεγενσθαι,  
καθὸ καὶ ἐπὶ τρίτου προσώπου παρὰ τὴν ατοῦ τὸ ατόθεν ἐγένετο,  
καὶ παρὰ τὴν τούτου τὸ τουτόθεν (ἀφ᾽ οὗ καὶ τὸ Δωρικὸν τουτ,  
καθότι καὶ τῶ πόθεν παράκειται τὸ π), παρὰ τὴν ατόθεν ατ. οδὲν  
οὖν ἐμποδών ἐστι παρὰ τὴν ἐμεῦ γεγενσθαι τὸ ἐμέθεν, παρά τε τὴν  
σεῦ τὸ σέθεν, καὶ ἔτι παρὰ τὴν εὗ τὸ ἕθεν. — Φρὴ οὖν ἀποδείξει  
τῆδε χρσθαι. καθάπερ καὶ ἐπ᾽ ὀνομάτων ἔσθ᾽ ὅτε παραγωγαὶ γίνονται  
κατὰ τν ατν σημαινομένων, ὡς τὸ ἀναγκαίη καὶ τὸ εναίας ἐβάλοντο  
καὶ τὸ ἀπείρων καὶ τὸ πομπες καὶ τὸ Ἀϊδωνεύς καὶ ἄλλα πλεστα,  
τὸν ατὸν δὴ τρόπον ἔστι καὶ ἐπὶ τς παραγωγς τς διὰ τοῦ θεν  
ερέσθαι. οὕτω γὰρ καὶ τὰ μηρικὰ ἐπιλυθήσεται, τὸ  
σχεδόθεν δέ οἱ ἤλθεν Ἀθήνη (β 267)  
ο σημανον τὸ ἐκ τόπου, τὸ δὲ ατὸ τῶ πρωτοτύπῳ, τῶ σχεδὸν  
ἤλθεν· ο γὰρ ἐκ τοῦ σύνεγγυς τόπου, ἐπεὶ ἀνέφικτον τὸ τοιοῦτον.  
οὕτως γὰρ ἔχει καὶ τὸ Αἴας δ᾽ ἐγγύθεν ἤλθεν (Η 219)·  
ἐν ἴσῳ γάρ ἐστι τῶ ἐγγὺς ἤλθεν. οὕτως [γὰρ] ἔχει καὶ τὸ Ἴδηθεν μεδέων (Γ 276).  
ο γὰρ ἄλλο ἐστὶν ἠ Ἴδης μεδέων· πιθανὸν γὰρ τοὺς Σρας καὶ  
τοὺς πλησιοχώρους τὸν Ἰδαον Δία ἐπικαλεσθαι. τοῦ τοιούτου σχημα-  
τισμοῦ τινες ἄπειροι ὄντες πέλαβον ατοὺς ἐπικαλεσθαι τὸν ἐξ Ἴδης  
 
2.1,1.186 παραγενόμενον καὶ βασιλεύσαντα, λέγω τς κατὰ Κρήτην. — οἶμαι δὴ  
ὅτι, εἰ κατάπυκνος εἰς τὸν τοιοῦτον σχηματισμόν ἐστι, καὶ τὸ ἐξ  
ορανόθεν ἀπολογίαν ἕξει (ἀφορμὴν δεδωκός τισι τοῦ κακοῦν τὰς  
φράσεις· ἐπεὶ γὰρ οχ γιὲς τὸ λέγειν ἐξ οἴκοθεν, φασὶν ὡς καὶ  
Ὅμηρος οκ εἴη κεχρημένος τῶ ἐξ ορανόθεν), εἴγε οκ ἄπειρός  
ἐστι τοιαύτης παραγωγς κατὰ τοῦ ατοῦ σημαινομένου, τοῦ ορα-  
νόθεν παρ᾽ ατῶ σημαίνοντος τὸ ορανοῦ, ὡς καὶ τὸ Ἴδηθεν τὸ  
Ἴδης· καὶ οὕτως  ἔξ πρόθεσις ἕξει χώραν. —  ατὴ ἐπιχείρησις ἐπὶ  
τν οὕτως εἰρημένων παρ᾽ ατῶ.  
Αἱ δὴ παρηγμέναι ἀντωνυμίαι σύνταξιν μὲν ἐπιρρηματικὴν οδέποτε  
ἀναδέχονται, ὅσας δὲ συντάξεις ἀναδέχονται αἱ γενικαί, ταύτας ἀναδέ-  
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χονται. ἀδύνατον τος τοιούτοις ἐπιρρήμασι προσελθεν τινα ἄλλην  
πρόθεσιν. ο γάρ τις ἐρε ἀπὸ Λεσβόθεν ἠ πρὸς Λεσβόθεν, ἐν  
γενικῆ δὲ ἀπὸ Λέσβου πρὸς Λέσβου, καὶ ὅσας ἄλλας ἐπιδέχονται  
προθέσεις αἱ γενικαί. ἀπεδέδεικτο οὖν, ὅτι πολλάκις κατὰ τοῦ ατοῦ  
σημαινομένου αἱ παραγωγαὶ λαμβάνονται. καὶ ἤσαν τῆδε ἀντωνυμίαι  
παρηγμέναι. καὶ σαφὲς ἐκ τν συντασσομένων προθέσεων,  
ἀπὸ ἕθεν ἥκε χαμζε (Μ 205),  
ἐξ ἐμέθεν γεγατα (Ι 456),  
πρὸ ἕθεν κλονέοντα φάλαγγας (Ε 96).  
ταύτῃ δὲ τῆ συντάξει εἰς τὸν λόγον τν ἀντωνυμιν καταριθμηθναι χρή.  
Σὰ προκείμενα ἐπιρρήματα παράγεται ἠ παρ᾽ ὄνομα, ὡς τὸ Διόθεν,  
Ἀβυδόθεν, ἠ παρ᾽ ἐπίρρημα, ὡς τὸ κάτωθεν, ἄνωθεν, ἠ παρὰ  
πρόθεσιν, πρόσθεν, ἔνθεν, ὕπερθεν. πρόκειται γὰρ ὡς καὶ ἀπ᾽  
ἀντωνυμιν. — καὶ ἀπ᾽ ὀνομάτων ἠ ἐπιρρημάτων ἠ τν ἔτι παρακει-  
μένων στοιχείου ἀποβολῆ τοῦ κατὰ τὸ τέλος παράγεται, ἀπὸ μὲν ἀντω-  
 
2.1,1.187 νυμιν [ἐμεῦ ἐμέθεν] ατοῦ ατόθεν, καὶ ἀπὸ ὀνομάτων Λέσβου  
Λεσβόθεν, παντός πάντοθεν, καὶ ἐπιρρημάτων τηλοῦ τηλόθεν.  
 — εἰ μέντοι ἓν εἴη τὸ φωνεν τὸ κατὰ τὸ τέλος, ο τῆδε ἔχει ὁ  
λόγος· φυλάσσεται γάρ, ὡς ἐπὶ τοῦ κάτω κάτωθεν, ἔσω ἔσωθεν.  
 — ἀναγκαίως τὰ παρὰ τὰς προθέσεις φυλάσσει τὰ τέλη, ὡς ἔχει τὸ  
πρόσθεν, ὕπερθεν.  
πιστατέον οὖν τῶ χαμαθεν καὶ ἔτι τῶ παρὰ Ἀττικος χαμθεν.  
καὶ ἔχοι ἂν συνηγορίαν ἐν τῆ αι διφθόγγῳ τήνδε. τὰ μακρᾶ παρεδρευόμενα  
ἀποβολῆ τοῦ θεν ποιε τὸ ἐπίρρημα τὸ πρωτότυπον, κάτωθεν κάτω,  
πρόσωθεν πρόσω· προσκείσθω τῶ λόγῳ, ὅτε ἀπὸ ἐπιρρήματος  
ἐσχημάτισται. εἴπερ οὖν μακρᾶ παρεδρεύεται τὸ χαμαθεν, ὀρθς ἀπο-  
βολῆ τοῦ θεν ἐποίησε τὴν χαμαί φωνήν. ἀλλὰ πρόσκειται, ὅτι οδέ-  
ποτε δίφθογγος φυλάσσεται· διὸ σημειούμεθα τὸ ἐκεθεν, περὶ οὗ κατὰ  
τὸ ἑξς εἰρήσεται. τὸ οὖν πρὸς Ἀττικν πάλιν λεγόμενον ἀναλογώ-  
τερον καθέστηκεν. ὥστε ἕνεκα μὲν τς μακρότητος  δίφθογγος μένουσα  
ἀναλογωτέρα καθέστηκεν, ἕνεκα δὲ τοῦ τὸ δεύτερον φωνεν ἀποβάλ-  
λεσθαι, τὸ Ἀττικόν. — καὶ μή ποτε ὄντως ἀναλογώτερον καθέστηκε.  
τὰ ἐκ διφθόγγου γινόμενα τὸ ληκτικὸν φωνεν βραχὺ καταλιμπάνει,  
τηλοῦ τηλόθεν ατοῦ ατόθεν, οἴκου οἴκοθεν. σαφὲς οὖν, ὅτι δε καὶ  
παρὰ τὸ χαμαί[θεν] χαμάθεν ἐν βραχε τῶ α. ἀλλ᾽ ἐκενο ἀληθές ἐστιν,  
ὡς Ἀθηναοι ἐκτατικοί εἰσι τν φωνηέντων. καὶ ἔτι ἐκενο ἀληθές  
ἐστιν, ὡς ἀεὶ  ποστολὴ τοῦ ι, δευτερεύοντος τοῦ φωνήεντος, ἔκτασιν  
ποιεται τοῦ α. οὕτως ἔχει καὶ τὸ ἰθαγενέεσσιν ἐτίμα (ξ 203)  
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παρὰ τὸ ἰθαίνω. οὕτως ἔχει καὶ τὸ ἀεί (τὸ γὰρ ἀναλογώτερον ἐν  
μακρῶ τῶ α). οὕτως ἔχει καὶ τὸ κλάω παρὰ Ἀττικος καὶ τὸ φαν  
καὶ τὸ ῥαν, κατά τι παράλογα ὄντα, ὅτι μακρᾶ παρεδρεύεται· ἔχει  
δὲ ἀπολογίαν, καθὸ  τοῦ ι· ποστολὴ ἔκτασιν τῶ α παρέχει. κατὰ  
τοῦτον ἄρα τὸν τρόπον παρὰ τὸ χαμαί τὸ χαμθεν ἀναγκαίως ἐξέτεινε  
τὸ α. καὶ περὶ τοῦ τετριμμένου δὲ κατὰ τὸ ἑξς εἰρήσεται, λέγω τοῦ χαμόθεν.  
Καὶ τὸ ἐκεθεν δέ, ο φύσει ἔχον τὴν ει δίφθογγον παραλήγουσαν,  
ἀναγκαίως ἐφύλαξε τὴν ποσότητα τν φωνηέντων. παρὰ γὰρ τὴν  
ἐντελ φωνὴν τὴν ἐκενος καὶ τὴν ἐκείνου τὸ ἀκόλουθον ἤν ἐκεινόθεν,  
τὸ δὲ κατὰ συγκοπὴν ἐκεθεν. τας δὲ ληγούσαις τν διφθόγγων κατὰ  
 
2.1,1.188 τὰ πρωτότυπα τὸ τοιοῦτον παρακολουθε, ὡς πρόκειται ἐπὶ τοῦ χαμ-  
θεν, τηλόθεν, ἀγχόθεν· τὸ γὰρ ἐκεθεν ο τῆδε ἔχει.  
Σὰ εἰς θεν λήγοντα ἐπιρρήματα παραλήγεται φωνήεντι, ᾧ καὶ τὸ  
τέλος τς γενικς τοῦ ὀνόματος· εἰ δὲ καὶ ἀπὸ ἐπιρρήματος εἴη, πάλιν  
τῶ ατῶ παραλήγεται, δι᾽ οὗ τὸ λγον τοῦ πρωτοτύπου· εἰ δὲ δίφθογγος  
εἴη, καθὼς πρόκειται, ἀποπίπτει τὸ ἐν τῶ τέλει φωνεν, ἀρχς  
ἀρχθεν, θύρας θύραθεν, τηλοῦ τηλόθεν, ορανοῦ ορανόθεν, Θήβης  
Θήβηθεν, Λυκίας Λυκίαθεν, ἀγορς ἀγορθεν, ἀγχοῦ ἀγχόθεν, ποῦ  
πόθεν. πς οὖν παρὰ τὸ ἀμφοτέρου καὶ ἑκατέρου καὶ ἑτέρου ο  
μένει τὸ ο ἐν τῶ ἀμφοτέρωθεν, ἑκατέρωθεν, ἑτέρωθεν; —  
Υησὶν οὖν ὁ Σρύφων (p. 53 Velsen) ἰδιαίτερον ὡς τὰ διὰ τοῦ τερος  
πρωτότυπα διὰ τοῦ ω παράγεται κατὰ τὰ ἐπιρρήματα. — Μή ποτε  
δὲ βίαιόν ἐστιν, ὅτι δι᾽ ατοῦ τοῦ ζητουμένου  ἀπόλυσίς ἐστι. μή  
ποτ᾽ οὖν, εἰ δέδοται καὶ ἀπὸ ἐπιρρημάτων παράγεσθαι τὴν προκειμένην  
παραγωγήν, ἐγγύς ἐγγύθεν, ἑκάς ἑκάθεν, ἀποπίπτοντος τοῦ ς (ἀλλὰ  
καὶ λήγοντος τοῦ φωνήεντος, ἄνω ἄνωθεν, κάτω κάτωθεν), δοθήσεται  
καὶ ἀπὸ ἐπιρρήματος τοῦ ἑκατέρως, ἀμφοτέρως, ἑτέρως τὴν παραγω-  
γὴν γεγενσθαι.  
Ἔτι ἐπηπόρει, πς γεγόνοι τὸ γειόθεν, παραδεχόμενος ὡς ἀνά-  
λογον τὸ γθεν· παρὰ γὰρ τὴν γς γενικήν, ὡς ἀρχς ἀρχθεν.  
καὶ ἔτι περὶ τοῦ Δεκελειόθεν (Callim fr. 234 Schneider)· ἐν οἷς  
ἔλεγε μὴ παρὰ τὸ Δεκέλεια παρχθαι, παρὰ δὲ τὸν μετειληφότα τοῦ  
δήμου Δεκελέα, ὥστε παρὰ γενικὴν τὴν Δεκελέος Δεκελεόθεν εἶναι,  
καὶ μετὰ περισσοῦ τοῦ ι Δεκελειόθεν. — Ἄμεινον δὲ καὶ οὕτως πὲρ  
τούτων φάναι, ὡς οκ ἀσυνήθως τὸ α ἔσθ᾽ ὅτε μεταπίπτει εἰς τὸ ο  
κατὰ σύνθεσιν καὶ παραγωγήν, θάλασσα θαλασσομάχος, σφαρα σφαι-  
ρομάχος, τραγῳδία τραγῳδιογράφος, χίμαιρα χιμαιροφύλαξ, καὶ ἐπὶ  
τέλους, ἀθάλασσος, εὔμουσος. καὶ εἰ τοῦτο, ο βίαιον ἐν τῆ τοι-  
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αύτῃ παραγωγῆ τὸ α εἰς τὸ ο μετατίθεσθαι, ὥστε γεγενσθαι παρ᾽  
ἐντελέστερον τὸ γαα τὸ γαιόθεν καὶ γειόθεν, καὶ παρὰ τὸ Δεκέλεια,  
τὸν δμον τοῦ σημαινομένου δηλοῦντος, τὸ Δεκελειόθεν. ἰδοὺ γὰρ καὶ  
παρὰ τὸ ῥίζα ῥιζόθεν, ἐσχάρα ἐσχαρόθεν, Μήθυμνα Μηθυμνόθεν, Μέγαρα  
Μεγαρόθεν. Ο βίαιον δὲ καὶ τὸ χαμόθεν κατὰ τὸ σύνηθες, τοῦ σχή-  
ματος ἀπαιτοῦντος τὸ χαμθεν.  
 
2.1,1.189 Καὶ ἐπεί, ὡς πρόκειται, τὸ ο τὸ ἐν τῶ πρωτοτύπῳ, ἐάν τε  
μόνον ᾖ, ἐάν τε σὺν ἑτέρῳ φωνήεντι, φυλάσσεται, Διός Διόθεν,  
παντός πάντοθεν, τηλοῦ τηλόθεν, καὶ παρὰ τὴν πείρου γενικὴν  
τὸ πειρόθεν, ο μὴν γις ἔχον τὸ ἀπείρηθεν. — Ἔστι πρὸς  
τοῦτο φάναι, ὡς πλείστη μετάθεσίς ἐστι τοῦ ο εἰς τὸ η κατὰ τὴν Ἰάδα  
διάλεκτον, ο μὴν ἀλλὰ καὶ κατὰ τὸ κοινὸν ἔθος. — παρὰ τὴν βάλα-  
νον βαλανηφόρος· παρὰ τὸ κάλαθος καλαθοποιός, ἀλλὰ καὶ καλαθη-  
φόρος· παρὰ τὸ ἔλαφος ἐλαφοκτόνος Ἄρτεμις, ἀλλὰ καὶ ἐλαφηβόλος·  
στεφανοποιός, ἀλλὰ καὶ στεφανηφόρος. — Ἴωνες δὲ καὶ τοὺς ὁρκιοτό-  
μους ὁρκιητόμους φασί, καὶ τοὺς αἱμοπότας αἱμηπότας. — τοῦ τοιούτου  
λόγου εἴχετο καὶ τὸ κοτήεις· ὡς γὰρ παρὰ τὸ ἄνεμος ἀνεμόεις, ψόλος  
ψολόεις, οὕτως καὶ ὁ κότος κοτόεις καὶ κοτήεις. — παρὰ γοῦν τὸ θύος  
πάλιν ἐστὶν ὁτὲ μὲν διὰ τοῦ ο λεγόμενον, θυόεν νέφος (Ο 153),  
ὁτὲ δὲ διὰ τοῦ η, βωμός τε θυήεις (Θ 48). —  
εἰς τὸν τοιοῦτον λόγον πάμπολλα ἔστιν ἐκθέσθαι. — οδὲν οὖν κωλύει  
ποτὲ μὲν τὸν ατὸν φάναι πειρόθεν, ποτὲ δὲ ἀπείρηθεν, ποτὲ δὲ ἀπειρόθεν.  
Ἔνια καὶ πὸ πάθος πίπτει, καθὼς ἐκτεθείμεθα καὶ περὶ τοῦ  
κεθεν. — Σς γὰρ τοιαύτης συγκοπς ἔχεται καὶ τὸ ὄπισθεν· ὡς  
γὰρ ἄνω ἄνωθεν, ἔσω ἔσωθεν, οὕτως ὀπίσω ὀπίσωθεν. ὃ δὴ ἔσθ᾽  
ὅτε καὶ μετὰ τοῦ ς συγκόπτεται, ὅτε γίνεται ὄπιθεν. Καὶ τὸ ἔνερ-  
θεν δὲ δύο πάθη ἀνεδέξατο, συγκοπὴν καὶ ἀφαίρεσιν. ἤν γάρ τι  
ὄνομα τὸ ἔνερον, ἀφ᾽ οὗ τὸ ἐντελὲς ἐπίρρημα ἐνερόθεν, ἀφ᾽ οὗ κατὰ  
συγκοπὴν ἔνερθεν, τάχα τς ὀξείας ελόγως περτεθείσης κατὰ τὸ  
ἄρχον μέρος, ἐπεὶ τὰ παραληγόμενα τν ἐπιρρημάτων τῶ ο, ὡς δεδεί-  
ξεται, κατάφορά ἐστιν ἐπὶ τὸ παροξύνεσθαι, τν ἄλλῳ φωνήεντι παρε-  
δρευομένων ο τῆδε ἐχόντων. σαφὲς οὖν, ὅτι καὶ ἐν ἀφαιρέσει ἐστὶ τὸ  
νέρθεν π᾽ ἐγκεφάλοιο (Π 347).  
 
2.1,1.190 τροπικώτερον μέντοι  λέξις τίθεται ἐπὶ παντὸς τοῦ κάτωθεν, ᾧ λόγῳ  
καὶ ἄριστος μέν ἐστιν ὁ ἐν πολέμῳ ἰσχυρός, τροπικώτερον δὲ καὶ ἐπὶ  
παντὸς τοῦ προσήκοντος· τῆ γοῦν κυριολογίᾳ μαρτυρε τὸ παρώνυμον  
ἀριστεύς.  
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Ἔφαμεν ὡς τὰ δύο φωνήεντα ἀποβάλλει τὸ δεύτερον φωνεν.  
οχὶ οὖν δόξει τὸ ἄνευθεν σεσημεισθαι; — Πρὸς ὃ φήσομεν, ὅτι  
ο τσδε τς παραγωγς ἔχεται, τς δὲ διὰ τοῦ θε, ἣ τις καὶ τὴν  
δίφθογγον φυλάσσει, εἴθε, αἴθε. ἤν οὖν καὶ παρὰ τὸ ἄνευ ἄνευθε.  
καὶ σαφές ἐστιν ἐκ τοῦ ἁπάντοτε τὸ σημαινόμενον φυλάσσειν τὴν θε  
συλλαβήν.  γοῦν κατάληξις  διὰ τοῦ θεν οδέποτε τὸ ν ἀποβάλλει·  
τὸ γὰρ Λεσβόθεν οκέτι Λεσβόθε, οδὲ ἄλλο τι τν τοιούτων· ἐν δὲ τῶ  
ἄνευθε δέ σε μέγα νιν (Φ 88)  
 θε συλλαβή ἐστιν. — Ἀλλὰ πς ποτὲ ἔχει τὸ ν; Ὧι λόγῳ καὶ τὸ  
ἔλεγεν καὶ τὸ ἔφερεν, ο λήγοντα εἰς ν, προσλαμβάνοντα δὲ τὸ ν διὰ  
τὴν τοῦ ε κατάληξιν. ᾧ λόγῳ καὶ ὁ κέ σύνδεσμος κέν ἔσθ᾽ ὅτε λέγεται  
παρὰ Δωριεῦσι.  
Σὰ τῶ ο παρεδρευόμενα παρὰ Δωριεῦσι τν ἐπιρρημάτων ἀπει-  
ράκις ἐν ἀποκοπῆ γίνεται τοῦ θεν καὶ ἐν μεταθέσει τοῦ ο εἰς ω, καθὼς  
προείπομεν, ατόθεν ατ, ατ ὁρῆς, Υύσκα; (Sophr. fr. 45  
Ahrens), τουτόθεν τουτ, τουτ θάμεθα (Sophr. fr. 42 Ahrens).  
 — Σῆδε εἶχε καὶ τὸ πόθεν λεγόμενον οὕτως, π· π τις ὄνον  
ὠνασείται; (Sophr. fr. 89 Ahrens.) — Καὶ τὸ πώμαλα δὲ παρὰ  
Ἀττικος ἐν παρολκῆ τοῦ μάλα οὕτως ἐγένετο, καθάπερ καὶ τὸ  
ἤ μάλα δὴ τέθνηκεν ( 12)·  
ἤ μάλ᾽ ἐλαφρὸς ἀνήρ· ὡς ῥεα κυβιστᾶ (Π 745).  
 
2.1,1.191 τοῦ δὲ πόθεν συνεχέστερον καὶ οὕτως λεγομένου· ἔγραψας; πόθεν;  
ὅπερ κατὰ τὴν τοιαύτην σημασίαν τὸ πώμαλά ἐστι παρὰ τος Ἀττικος  
κατὰ τὸ πλεστον.  
Σὰ συμφώνῳ παρεδρευόμενα τν εἰς θεν ληγόντων ἐπιρρημάτων  
παρὰ Δωριεῦσι καὶ Αἰολεῦσιν ἀμείβει τὸ ε εἰς τὸ α, καὶ κατ᾽ ἐπακολού-  
θησιν τὸ ν ἀποβάλλει, καθάπερ καὶ ἐπ᾽ ἄλλων παθν τὸ τοιοῦτον  
ερέσθαι ἔστι. τὸ ᾔδειν παρ᾽ Ἴωσι λεγόμενον ᾔδεα, πεποιήκειν  
ἐπεποιήκεα, καὶ πάντα τὰ τούτοις ὅμοια· καὶ ἐπ᾽ αἰτιατικς Ξέρξεα,  
Πολυδέκτεα, Γύγεα· καὶ ἐπὶ συνδέσμου τοῦ ἕνεκεν ἕνεκα, καὶ ἔτι τοῦ  
κέν καὶ κά. ὥσπερ πάλιν εἰ τὸ α εἰς τὸ ε μεταπέσοι, τὸ τηνικαῦτα  
πρόσεισι τὸ ν παρ᾽ Αἰολεῦσι· τὸ λεγόμεθα λεγόμεθεν καὶ πάντα τὰ  
τοιαῦτα τν ῥημάτων. Σαῦτα οὖν τν ἐπιρρημάτων ἐστὶ διὰ τοῦ α  
μεθιστανόμενα, ὡς ἔφαμεν, κατὰ τὸ πλεστον, πρόσθεν πρόσθα, ἔνερ-  
θεν ἔνερθα, ὄπισθεν ὄπισθα,  
ὁ δ᾽ ἐξύπισθα κασταθείς (lyr. gr. III3 fr. adesp. 67 Bergk),  
ἔνθεν ἔνθα. καὶ ἐν ἄλλοις δὲ ἐπιρρήμασιν, ὡς ἐν τος ἑξς δεδεί-  
ξεται, τὸ ε εἰς τὸ α μεταπίπτει παρὰ τας προκειμέναις διαλέκτοις.  
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Παρείπετο τος προκειμένοις ἐπιρρήμασιν, εἰ μὲν ἀπὸ ὀνομάτων  
εἶεν καὶ μὴ τῶ ο παρεδρεύοιτο, τάσις  ατή, ἡ ἤν κατὰ τὸ τέλος  
τς γενικς. τὸ ἀρχς περισπται· τῆδε ἔχει καὶ τὸ ἀρχθεν. ὁμοίως  
καὶ Ἰωνικὸν τὸ ἀγορς· τῆδε ἔχει καὶ τὸ ἀγορθεν. βαρύνεται τὸ Θή-  
βης· τῆδε ἔχει καὶ τὸ Θήβηθεν. ἀλλὰ καὶ τὸ Ἀθήνης Ἀθήνηθεν,  
σιπύης σιπύηθεν, ἐκ δ᾽ ἄρτους σιπύηθεν (Callim. fr. 454 Schneider).  
πάλιν τοῦ γς περισπωμένου τὸ γθεν συμπερισπται. κἂν διὰ τοῦ α,  
Λυκίας Λυκίαθεν. — πὶ μέντοι τν τῶ ο παρεδρευομένων ο  
τατὸν παρέπεται· σχεδὸν γὰρ ἅπαντα ὀφείλει παροξύνεσθαι. παρὰ  
βαρυνομένην γὰρ γενικὴν τὴν Λέσβου τὸ Λεσβόθεν παροξύνεται· τῆδε  
ἔχει καὶ παρὰ τὴν Κύπρον τὸ Κυπρόθεν, Ἀβυδόθεν, ορανόθεν, Διόθεν,  
 
2.1,1.192 ατόθεν, σχεδόθεν. ἁπάντων τῶ λόγῳ τούτῳ ποπιπτόντων ἰδιαίτερον  
ἐβαρύνθη τὸ οἴκοθεν καὶ ἄλλοθεν (ἔνιοι μὲν γὰρ τὸ παντός πάντοθεν  
καὶ παρώξυναν)· καὶ παρ᾽ ἐπίρρημα δὲ τὸ ἐκτός τὸ ἔκτοθεν καὶ ἔνδον  
ἔνδοθεν. καὶ εἰ ἔστιν εἰπεν ὡς οκ ἄλλο τι ἐθέλει παροξύνεσθαι, ὃ μὴ  
τῶ ο παρεδρεύεται (καὶ γὰρ ὀξυνομένου τοῦ ἑκάς τὸ ἕκαθεν προ-  
παροξύνεται, καὶ ἅπαντα τὰ τῶ ω παρεδρευόμενα, ἄνω ἄνωθεν,  
κάτω κάτωθεν. τῆδε ἔχει καὶ τὸ ἑκατέρωθεν, ἀμφοτέρωθεν, ἑτέρωθεν.  
πάλιν δὲ παρὰ τὸ ἐγγύς παροξυνόμενον τὸ ἐγγύθεν), οκ ἔστιν  
ἀφορμὴ οδεμία τν προπαροξυνθέντων. ἴσως γὰρ τὸ ἄλλοθεν δύνατο  
ἔχειν ἀπολογίαν διὰ τὴν βαρύτητα τς γενικς, καὶ τάχα τὸ οἴκοθεν·  
ο μὴν ἐπὶ τς παντός γενικς ὀξυνομένης τὸ πάντοθεν. ἠ ἐπιρρήματος  
τοῦ ἐκτός ὀξυνομένου τὸ ἔκτοθεν, ὅπου γε καὶ αἱ βαρυνόμεναι γε-  
νικαὶ παρωξυτονήθησαν κατὰ παραγωγήν, Κύπρου Κυπρόθεν, Ἀβύδου  
Ἀβυδόθεν.  
Παράκειται τος εἰς θεν λήγουσι τὰ ἐν τόπῳ, τοῦ τέλους εἰς τὸ ι  
μεταλαμβανομένου, παρεπομένης τς τάσεως τς ατς καὶ μετὰ μὲν  
μονς τοῦ θ, εἰ τὸ ο προκείμενον εἴη· τὰ γὰρ μὴ οὕτως ἔχοντα καὶ  
τὸ θ εἰς τὸ ς μεταλαμβάνει. τοῦ μὲν οὖν προτέρου οἴκοθεν οἴκοθι,  
ἔνδοθεν ἔνδοθι, Ἀβυδόθεν Ἀβυδόθι, ορανόθεν ορανόθι, τηλόθεν  
τηλόθι, ατόθεν ατόθι καὶ ἐν συγκοπῆ αὖθι, ψόθεν ψόθι, ἀφ᾽ οὗ  
πάλιν τὸ κατὰ συγκοπὴν ὕψι. καὶ ἴσως καὶ παρὰ τὸ ἀγχοῦ ἤν τὸ  
ἀγχόθεν καὶ ἀγχόθι, καὶ πάλιν κατὰ συγκοπὴν ἄγχι. σαφὲς δὲ ὅτι  
καὶ τὸ κεθι πάλιν τὸ ατὸ πάθος ἀνεδέδεκτο τῶ κεθεν, τς συγ-  
κοπς συνούσης τς παρὰ τὸ ἐκεινόθι. — Σὰ μὲν οὖν γεγονότα  
 
2.1,1.193 τῆδε ἐγεγόνει· ο γὰρ ἐξ ἀνάγκης παρεπόμενόν ἐστι τος εἰς θεν τὸ  
τοιοῦτον οὔτε γὰρ τῶ ἔνθεν παράκειται οὔτε ἄλλοις πλείοσι τοιούτοις.  
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τοῦ γε μὴν ἑτέρου ποδείγματά ἐστι τοιαῦτα, Θήβηθεν Θήβῃσιν,  
Ἀθήνηθεν Ἀθήνῃσιν, θύρηθεν θύρῃσι.  
Σὰ διὰ τοῦ ε ἐκφερόμενα ἐπιρρήματα (λέγω δὲ τὰ προκείμενα  
κατὰ παραγωγὴν τοῦ θε· καὶ τὰ τοιαῦτα δὲ λέγω, τὰ διὰ τοῦ τε,  
ἄλλοτε, τότε, πὲρ ὧν καὶ κατὰ τὸ ἑξς εἰρήσεται, καὶ ἔτι τὰ διὰ τοῦ  
σε, κυκλόσε, πάντοσε, πόσε, καὶ ἔτι τὰ διὰ τοῦ δε, οἴκαδε, καὶ ἔτι τὰ  
τούτοις ὅμοια) ο τρέπει πάντοτε τὸ ε εἰς τὸ α παρ᾽ Αἰολεῦσι καὶ  
Δωριεῦσιν, ἀλλὰ τρέψαντά ἐστιν ἠ διὰ τοῦ θε ἐκφερόμενα ἠ διὰ τοῦ τε.  
καὶ σχεδὸν μία ἤν ἀπολογία· πνεύματι γὰρ διαφέρει τὸ τ τοῦ θ. τὰ  
γὰρ μὴ τῆδε ἔχοντα τὸ ε φυλάσσει. — εἴρηται μὲν οὖν περὶ τν εἰς  
θεν, λέγω περὶ τοῦ ὕπισθα καὶ ὕπερθα καὶ τν τοιούτων· ἔστι δὲ καὶ  
ποδείγματα τν διὰ τοῦ τε τὸ πότε πότα, ὅτε ὅτα, ἑτέρωτε  
ἑτέρωτα, ἄλλοτε ἄλλοτα. — διαφέρει δὲ πάλιν τὰ Αἰολικὰ τοῦ  
Δωρικοῦ, ᾗ τὸ μὲν Δωρικὸν τὸ τ εἰς κ μεταλαμβάνει, ὅτε τὸ πότε  
πόκα ἐστί, τὸ ἄλλοτε ἄλλοκα, ὅτε ὅκα, καὶ μετὰ περισσοῦ τοῦ κ,  
ὅκκα δὴ γυνά (Alcm. fr. 94 Bergk3). ο μὴν ἐπὶ τοῦ κυκλόσε ἠ  
ἔραζε ἠ τν προκατειλεγμένων.  
[Σὰ εἰς ου λήγοντα ἐπιρρήματα περισπται, ἐστὶ δὲ παραγωγά.  
παρὰ τὸ ὕψος ἤν τὸ ψοῦ, παρὰ τὸ τλε τὸ τηλοῦ (δύναται καὶ τῶ  
τέλος παρακεσθαι, γενομένης ἐκτάσεως τοῦ ε εἰς τὸ η, τελοῦ τηλοῦ·  
τὰ γὰρ ἐπὶ τέλους διικνούμενα μεγεθύνεται) καὶ παρὰ γενικὴν τὴν  
ατοῦ ὁμόφωνόν τι ἐκπίπτει ἐπίρρημα τὸ ατοῦ. — δύναται καὶ τῶ  
ἄγχι παρακεσθαι τὸ ἀγχοῦ. — ἤν δὲ καὶ τὸ οὗ παρὰ πτωτικὸν τὸ ὅς,  
ἀφ᾽ οὗ ἀνταποδοτικὸν τὸ τοῦ, πευστικὸν δὲ τὸ ποῦ. — καὶ ἐπεὶ τὰ  
μονοσύλλαβα τν πευστικν, προσθέσει τοῦ ο ἀοριστούμενα, βαρύνεται,  
οκ ἂν εἴη παράλογον τὸ ὅπου κατὰ τάσιν. — τῆδε ἔχει καὶ τὸ οδα-  
μοῦ, παρακείμενον τῶ οδαμός.]  
 
2.1,1.194 Ἔστι καὶ συνύπαρξις τν εἰς τε ληγόντων ἐπιρρημάτων. — παρὰ  
τὴν ἄλλος φωνὴν πάλιν τὸ ἄλλοτε, παρά τε τὴν παντός τὸ πάντοτε,  
καὶ παρὰ τὸ οὗ τὸ ὅτε, ποῦ πότε, ὅπου ὁπότε. — τῆδε ἔχει καὶ παρὰ  
τὸ ἕτερος τὸ ἑτέρωτε (ἠ παρ᾽ ἐπίρρημα τὸ ἑτέρωθε), ἀφ᾽ οὗ καὶ τὸ παρ᾽  
Αἰολεῦσιν ἑτέρωτα· πρόκειται γάρ, ὅτι τὸ τοιοῦτον ε εἰς α τρέπουσιν  
Αἰολες καὶ Δωριες, ὥσπερ ἔχει καὶ τὸ πότα. — σαφὲς ὅτι καὶ παρὰ  
τὸ νέος τὸ μὲν κοινὸν ἤν νέοτε, κατ᾽ Ἀττικὴν δὲ ἐπέκτασιν νέωτα,  
Αἰολικώτερον τοῦ ε εἰς α τραπέντος. καὶ τὸ ἐνίοτε δὲ παρὰ τὸ ἔνιος ἠ ἔνιοί ἐστιν.  
Καὶ τὰ διὰ τοῦ σε παραγόμενα εἰς τόπον. παρὰ τὸ οἶκος οἴκοσε,  
ἄλλος ἄλλοσε, παντός πάντοσε, παρά τε πάλιν τὸ ποῦ τὸ  
πόσε φεύγετε; (Π 422)  
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κύκλος κυκλόσε. Φρὴ δὲ νοεν, ὅτι πάλιν οἱ ατοὶ τόνοι παρέπονται  
τος προκατειλεγμένοις τν εἰς θεν καὶ τν εἰς θι. ἄλλοθεν ἄλλοθι,  
εθέως καὶ ἄλλοσε· καὶ ἐπεὶ πάντοθεν καὶ πάντοθι, πάντοσε δαιδάλλων ( 479)·  
καὶ ἐπεὶ κυκλόθεν κυκλόθι, εθέως καὶ τὸ κυκλόσε, ἀγχόσε, τηλόσε.  
Σὰ διὰ τοῦ ζε παραγόμενα ἔχει τὸ α παρεδρευόμενον ἐν βραχε  
χρόνῳ, Ἄφιδνα Ἀφίδναζε, ἔρα ἔραζε, θύρα θύραζε. σημειωτέον οὖν  
τὸ χαμζε· καὶ δλον ὅτι τς Ἀττικς ἐκτάσεώς ἐστι, καθὸ καὶ τὸ χαμθεν.  
Εἴπομεν ὡς τὰ διὰ τοῦ φι παραγόμενα ατὸ μόνον τς παραγωγς  
ἔχεται τς διὰ τοῦ φι, καθὸ καὶ ἄλλα πολλά ἐστι τὰ διὰ τοῦ δε παρα-  
γόμενα, τοσόσδε, τοιόσδε, ἅπερ τοῦ ατοῦ μέρους λόγου ἔχεται, καθὸ  
καὶ πλεστα τν εἰς θεν ληγόντων, ὡς  ἐμέθεν ἀντωνυμία καὶ αἱ  
σύζυγοι. — ἔχεται μέντοι καὶ ἕτερα ἐπιρρηματικς ἐννοίας, ὥσπερ παρὰ  
τὴν ἰνόφιν φωνὴν τὸ ἶφι συνεκόπη, σημανον τὸ ἰσχυρς. τὸ μέντοι  
νόσφι πρὸς ἐνίων οὕτως ἀπεδίδοτο, ὡς τὸ νο ἔσθ᾽ ὅτε στερητικόν  
ἐστι, καθὸ καὶ τὸ νόσος ἐν στερήσει τοῦ σοεν· ἤν δὲ καὶ παρὰ τὸ  
 
2.1,1.195 ἕπεσθαι, κατὰ στέρησιν τὴν διὰ τοῦ νο, ἐσχηματισμένον τὸ νόσφιν,  
ὅπερ ἐναντίον σημαίνει τῶ συνέπεσθαι.  
αφὲς δὲ ὅτι καὶ έλευκος καὶ οἱ πλεστοι γις ἐφίστων τῶ  
ορανόθι πρό (Γ 3).  
 γὰρ εἰς θι παραγωγὴ τὸ ἐν τόπῳ σημαίνει. ὅπερ τινὲς μετέγραψαν  
τὸ ορανόθεν, ἵνα τὸ ἐκ τόπου δηλωθῆ. ἀλλὰ πάλιν ἐδόκει καὶ τὸ  
πρό ἀντικεσθαι· ἐπεὶ γὰρ τὸ ορανόθεν τὸ ἐξ ορανοῦ σημαίνει, ο  
συνίσταται δὲ τὸ πρὸ ἐξ ορανοῦ, σαφὲς ὅτι παραπεμπτέον καὶ τὴν  
διὰ τοῦ θεν γραφήν. χωρὶς εἰ μὴ ἐκενό τις εἴποι, ὡς ἔσθ᾽ ὅτε τας  
γενικας μόνον  παραγωγὴ ἰσοδυναμε, ο δηλουμένης τς ἔκ προ-  
θέσεως, ὡς τὸ Ἴδηθεν μεδέων (Γ 276),  
ὡς  ἐμέθεν ἀντωνυμία, ὡς τὸ Αἴας δ᾽ ἐγγύθεν ἤλθε (Η 219).  
καὶ τὸ ορανόθεν προσλαμβάνει τὴν ἔξ πρόθεσιν, ἐξ ορανόθεν, ὡς αὖ  
τοῦ θεν νῦν ο λεκτικς προσεληλυθότος, ἐν δὲ μόνον παραγωγῆ,  
καθὼς προαπεδόθη. τῆδε οὖν ἕξει καὶ τὸ ορανόθεν πρό. — εμαρέσ-  
τερον μέντοι τὴν διὰ τοῦ φι παραγωγὴν παραδέχεσθαι, ἣ τις συνήθως  
καὶ ἐπὶ γενικς παραλαμβάνεται. ἡ παραλαμβανομένη ποικίλας ἔχει τὰς  
προθέσεις προσιούσας, ἐκ πασσαλόφιν, ἀπὸ χαλκόφι. — διὸ καὶ  
ἐν παραγωγῆ μόνον κατὰ τὰς ἀρχὰς τὰ τοιαῦτα τν ἐπιρρημάτων  
παρελαμβάνομεν. — τῆδε οὖν ἔχει καὶ τὸ ορανόφι πρό.  
Σὰ εἰς ω λήγοντα ἐπιρρήματα σημαίνει καὶ τὸ ἐν τόπῳ καὶ τὸ εἰς  
τόπον (τὴν γὰρ διὰ τοῦ θεν παραγωγὴν ἔχει τὸ ἐκ τόπου)· λέγω δὲ  
ὅτι μάλιστα. ἃ ἀπὸ προθέσεως ἐσχημάτισται, ἰσοσυλλαβε μὲν [μάλιστα]  
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τας προθέσεσιν, ἐὰν ὦσι δισύλλαβοι, μιᾶ δὲ πλεονάζει, εἰ εἶεν μονο-  
σύλλαβοι, ἐν λήξει τῆ εἰς ς ἠ φύσει ἠ δυνάμει. τοῦ μὲν προτέρου  
ἀνά ἄνω, κατά κάτω· τοῦ δὲ δευτέρου πρός πρόσω καὶ εἴς εἴσω.  
δυνάμει καὶ  ἔξ εἰς ς λήγει· οὕτως ἔχει τὸ ἔξω. φαμὲν οὖν ἄνω  
 
2.1,1.196 μένει Δίων, ἄνω ἀπέρχεται Ἀπολλώνιος· ἔξω μένει, ἔξω  
ἀπέρχεται (τὰ εἰς θεν τούτων ἐκ τόπου ἐστίν, ἔξωθεν παρα-  
γίνεται). — Ποία οὖν ἀλογία ἐν τῶ καὶ εἴσω δόρπον ἐκόσμει (η 13);  
(χρν γάρ, φασίν, ἔνδον·) προαποδεδειγμένου τοῦ ὅτι δύο τοπικὰς  
σχέσεις σημαίνει τὰ τοιαῦτα τν ἐπιρρημάτων. — ἐγώ γε μὴν πο-  
λαμβάνω, ὡς μλλον τὸ ἔνδον ἀλογώτερον καθέστηκεν. οδὲ[ν] γὰρ  
ἄλλο τι τν εἰς δον ληγόντων ἐπιρρημάτων τοπικόν ἐστι, ποιότητος  
δὲ παραστατικόν. ἀπειρότερον οὖν ἀναστρέφοντες περὶ τν τοιούτων  
σημασιν καὶ ἐπιμέμφονται τὸ εἴσω δόρπον ἐκόσμει (η 13).  
Ὡς προείπομεν, τὰ εἰς δον λήγοντα ἐπιρρήματα ἀεὶ ποιότητός  
ἐστι παραστατικά, ἀγεληδόν, ταυρηδόν, σκηνηδόν, βοτρυδόν, ἰλαδόν,  
συνωχαδόν ἤν οὖν τὸ ἔνδον κατὰ τοῦτο σημειούμενον. — ἀλλὰ καὶ  
ὀξύνεται ἅπαντα, καθὼς κατείλεκται· καὶ ἕνεκα τούτου σημειωτέον  
πάλιν τὸ ἔνδον. — τὸ γὰρ ἔμπεδον οκ ἔχεται τς παραγωγς τς  
διὰ τοῦ δον, ἀλλ᾽ ἔστιν ἐν συνεμπτώσει ὀνοματικῆ σύνταξις ἐπιρρή-  
ματος παραλαμβανομένη, καθὼς ἔχει τὸ καλόν,  
ο μὲν καλὸν ἀτέμβειν (υ 294),  
καὶ τὸ νέον ἐρχομενάων (Β 88),  
καὶ ἄλλα πάμπολλα, συνυπάρχοντα οδετέρᾳ θέσει ὀνομάτων. ἤν γὰρ  
παρὰ τὸ ὄνομα τὸ πέδον ἀρσενικὸν ὄνομα ἀποτελούμενον ἔμπεδος,  
καὶ ἔχον τρίτην ἀπὸ τέλους τὴν ὀξεαν, καθὸ καὶ τος πλείστοις τν  
τοιούτων ὀνομάτων παρεπόμενόν ἐστι, τέκνον εὔτεκνος, βλέφαρον  
καλλιβλέφαρος, ξύλον ἄξυλος· ἤν οὖν καὶ παρὰ τὸ πέδον τὸ ἔμπεδος,  
ἀφ᾽ οὗ οδέτερον τὸ ἔμπεδον, κατὰ ἐπιρρηματικὴν σύνταξιν εἰλημμέ-  
νον. — Ἔστιν οὖν πὲρ τς τάσεως τοῦ ἔνδον ἐκενο φάναι, ὥς ἐστί  
τινα πεξαιρούμενον τς τάσεως, ὅτι ἃ μὲν ποιότητος, ὃ δὲ τόπου  
 
2.1,1.197 δηλωτικόν ἐστι· καὶ ἃ μὲν πὲρ δύο συλλαβάς, ὃ δὲ δισύλλαβον· καὶ  
ὅτι μόνον ἀπὸ προθέσεως ἐσχημάτισται. ἤν δὲ καὶ τὸ πέριξ ἀλόγως  
μὲν βαρυνόμενον, ἔχον δὲ πάλιν ἀπολογίαν τὴν ἐγκειμένην πρόθεσιν.  
 — Σινὲς μέντοι τὸ ἐντελέστερον ἐξεδέξαντο τὸ ἔνδοι εἶναι, ὅπερ ἐν  
χρήσει υρακουσίοις καὶ Αἰολεῦσίν ἐστι, γενόμενον ἐκ συγκοπς τοῦ  
ἐνδόθι, καθότι καὶ παρέκειτο τῶ ἀγχόθι τὸ ἄγχι, τῶ ψόθι τὸ ὕψι·  
ἀφ᾽ οὗ ἐκ μεταλήψεως τοῦ ι εἰς τὸ ν ἔνδον ἐγεγόνει, καθότι καὶ τῶ  
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ἀεί παράκειται τὸ αἰέν· ἔνθεν ἐβαρύνετο ελόγως, καὶ τοπικὸν ἤν.  
Οκ ἀγνο μέντοι γε, ὅτι τινὲς τὸ ἔνδοι πειράζουσα  
περιέσπασαν τῶ λόγῳ τν εἰς οι ληγόντων ἐπιρρημάτων, ὅπερ, ὡς  
προείρηται, ἐχόμενον τοῦ πάθους ἀναγκαίως βαρύνεται. τῆδε γὰρ ἔχει  
καὶ τὸ ἐπίρρημα παρ᾽ Αἰολεῦσι τὸ μέσοι,  
γαίας καὶ νιφόεντος ὠράνω μέσοι (Alcaei fr. 17 Bergk3)·  
τῆδε ἔχει καὶ ἀπὸ τοῦ τηλόθι τὸ τήλοι.  
Ἔτι τὰ προκείμενα τν εἰς δον ληγόντων, ἀπὸ ὀνόματος εἰς  
ἐπιρρήματα παρηγμένα, ἠ τῶ η παρεδρεύεται ἠ τῶ α, σκηνηδόν,  
ἀγεληδόν, ταυρηδόν, πανθυμαδόν, κατωμαδόν, σπανιάκις ἀπὸ τν  
εἰς ξ ληγόντων, ὡς τὸ κλιμακηδόν, δονακηδόν. — ἐσημειοῦτο πρὸς  
Σρύφωνος (p. 53 Velsen) τὸ βοτρυδόν, ὅπερ διὰ τὴν φυλάσσουσαν γενικὴν  
τὸ υ ἐδύνατο [ἂν] ἔχειν ἀπολογίαν. — σχηματίζεται καὶ ἀπὸ μετοχν,  
ὡς τὸ ἐθελοντηδόν καὶ ἑκοντηδόν. [σπανιάκις ἀπὸ τν εἰς ξ ληγόντων,  
ὡς τὸ κλιμακηδόν, δονακηδόν.] — καὶ ἔτι ἀπὸ ἐπιρρημάτων· τοῦ λάθρᾳ  
τὸ λαθρηδόν, χωρὶς εἰ μὴ ὀνόματι τῶ λαθραος παράκειται, ὥστε τὸ  
ἐντελὲς εἶναι λαθραιηδόν, καὶ ἐν συγκοπῆ λαθρηδόν. — καὶ παρὰ ῥμα  
σχηματίζεται, ἐκ μὲν βαρυτόνου τοῦ βρύχω τὸ βρυχηδόν· καὶ ἴσως τῶ  
κρυφῶ περισπωμένῳ παράκειται τὸ κρυφηδόν. τῶ πελάζω καὶ ἐμπελάζω  
παράκειται τὸ ἐμπελαδόν, τῶ σχέθω σχεδόν, τῶ κρίνω κριδόν καὶ δια-  
κριδόν, φαίνω φανδόν καὶ ἀναφανδόν, χαίνω χανδόν. μένει δὲ τὸ ν  
ἐπὶ τοῦ χανδόν καὶ ἀναφανδόν, καθὸ καὶ ἐν παρακειμένῳ τῶ πέφαγκα  
καὶ κέχαγκα, ο μὴν ἐν τῶ κέκρικα ἠ κέκλικα, ἀφ᾽ οὗ τὸ κριδόν καὶ  
διακριδόν, κλίνω κλιδόν καὶ παρακλιδόν. καὶ φαίνεται ὅτι τῶ μὲν  
 
2.1,1.198 βαίνω ο παράκειται τὸ ἐμβαδόν, μλλον δὲ τῶ β ἠ βίβημι, ὡς τῶ  
ἱστ ἵστημι τὸ σταδόν.  
Σὰ εἰς δην ἐν βαρείᾳ τάσει ἐστί, καὶ παράγεται καὶ ἀπὸ ὀνομάτων,  
ὡς τῶ λόγος τὸ λογάδην παράκειται, μόνος μονάδην, τρόχος τροχάδην,  
σπόρος σποράδην. ἠ παρὰ ῥμα, διὰ τοῦ δ καὶ τοῦ συγγενοῦς β παρα-  
λαμβανομένου ἐν πρώτῃ συζυγίᾳ, κλέπτω κλέβδην, κρύπτω κρύβδην,  
γράφω γράβδην, ὄπτω ὄβδην καὶ ἐσόβδην. καὶ παρὰ τοὺς εἰς ξω  
λήγοντας μέλλοντας διὰ τοῦ γδ, πλέξω πλέγδην, μίξω μίγδην, νύξω  
νύγδην. καὶ παρὰ τὴν πέμπτην δὲ συζυγίαν, αἴρω ἄρδην, φύρω φύρδην.  
καὶ παρὰ τὸ σύω δὲ τὸ σύδην· ὅπερ ἐσχημάτιστο, ἐκ μεταθέσεως τοῦ ε  
εἰς τὸ υ, παρὰ τὸ σέω, ἀφ᾽ οὗ καὶ τὸ σόος, καθότι καὶ τῶ ῥέω τὸ  
ῥύω παράκειται, ἀφ᾽ οὗ καὶ τὸ ῥύβδην καὶ ὁλόκληρον εἰς ον λγον  
ῥυδόν· καὶ παρὰ τὸ χύω τὸ χύδην. σεσημείωται τὸ βύζην, καὶ διὰ τὴν  
ἔκτασιν τοῦ υ, καὶ διὰ τὴν μονὴν τοῦ ζ. καὶ παρὰ ῥμα δὲ τὸ ῥ,  
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ἀφ᾽ οὗ τὸ ῥητόν καὶ ἄρρητον, παράκειται τὸ ῥήδην, καθὸ καὶ τῶ  
τμήγω τὸ τμήδην. φαίνεται ὅτι καὶ τῶ ἣδω τὸ ἣδην παράκειται καὶ  
ἅδην. καὶ παρὰ τὰ εἰς μι λήγοντα ἔστιν ερέσθαι, βίβημι βάδην, ἵημι  
ἀέδην καὶ ἀνέδην. ἔδει οὖν καὶ παρὰ τὸ πρίημι τὸ πριάδην ἐπιρρημα-  
τικς ἐχόμενον συντάξεως.  
Ὅτι πρωτότυπόν ἐστι τν εἰς ως ληγόντων τὸ ἕως, δλον, ο  
μὴν τὸ ἰσοδυναμοῦν εἰς ὅ, καθὸ καὶ ἐν τόνῳ καὶ ἐν πνεύματι ἐπιστά-  
σεως ἐδέετο. ἐν πνεύματι μὲν οὖν, ὡς ἀδύνατόν ἐστι τὴν ἐν φωνήεντι  
δασεαν ἐπὶ τέλους ερέσθαι· ἐν τόνῳ δέ, καθὸ οδεμία λέξις εἰς ο  
λήγουσα τόνου ἔχεται τοῦ ὀξέος, καὶ ἕνεκά γε τούτου τὸ ατό ἐση-  
μειοῦτο, περὶ οὗ εἴρηται περὶ τν ἀντωνυμιν. ὅτι μὲν οὖν καὶ ἄλλα  
ἐσημειοῦτο ἕνεκα τοῦ ἐπὶ τέλους πνεύματος, εἴρηται καὶ ἐν τῶ περὶ  
δασείας καὶ ψιλς .....  
 
2.1,1.199 ..... ο μὴν τὸ προκείμενον μόριον ..... ὀφείλει καὶ  
περισπσθαι καὶ γράφεσθαι σὺν τῶ ι. — Ἀλλ᾽ οὔτε περισπται, οὔτε  
σὺν τῶ ι γράφεται, μετάληψιν δὲ ἔχει εἰς δύο μέρη λόγου κατ᾽ αἰ-  
τιολογικὴν ἔννοιαν. καὶ ἄπορόν γε, πότερον ἐπίρρημά ἐστιν αἰτίας  
παραστατικόν, ἢ σύνδεσμος αἰτιώδης.  σύνταξις αἰτιολογική, ὡς εἰ καὶ  
ἐπ᾽ ὀνόματος καὶ τς διά προθέσεως, λέγω δὲ ἐπ᾽ ὀνόματος τοῦ κατ᾽ αἰ-  
τιατικὴν νοουμένου, ἐφ᾽ ἥς καὶ μάλιστα  αἰτιολογικὴ φράσις γίνεται.  
τὸ γὰρ φάναι δι᾽ Ἀριστάρχου ἠ δι᾽ Ἀλεξανδρείας δλον ὡς  
σημαίνει ἐπὶ μὲν τν ἐμψύχων τὸ γινώσκοντος Ἀριστάρχου, τὸ δὲ ἐπὶ  
τν τοπικν τὴν δι᾽ ατν γινομένην πορείαν, δι᾽ Ἀλεξανδρείας,  
διὰ τοῦ λλησπόντου· τὸ γὰρ ἐπ᾽ αἰτιατικς παραλαμβανόμενον  
αἰτιολογικὴν παγορεύει φράσιν, δι᾽ Ἀλέξανδρον, δι᾽ Ἀρίσταρχον,  
διὰ τὴν πόλιν, διὰ τὴν Λέσβον, διὰ τὴν Ἴλιον. ὅθεν δοκε μοι  
καὶ τόδε τὸ μόριον ταύτης ἔχεσθαι τς συντάξεως. ὡς μὲν οὖν ο δύ-  
ναται δοτικς εἶναι πτώσεως, προφανὲς ἐκ τοῦ σημαινομένου (δοτικὴ  
γὰρ οδέποτε αἰτιολογικὴν φράσιν παρίστησι), καθὼς ἔφαμεν, μαρ-  
τυρούσης καὶ τς παραδόσεως καὶ κατὰ τάσιν καὶ κατὰ γραφήν. ὅτι δὲ  
οδὲ αἰτιολογικὸς σύνδεσμος, προῦπτον. ο γὰρ δή γε ἀντιμεταλήψεις  
εἰσὶν ἐν ατος τος αἰτιολογικος συνδέσμοις, λέγω τῶ ὅτι ἠ γάρ ἠ  
ἕνεκα ἢ τινι τν τοιούτων. — Ῥητέον οὖν ὡς ἐθιμώτερον οἱ ποιηταὶ  
ἐλλείπουσι προθέσεσιν, ὡς ἐπὶ τοῦ ἴθυσε μάχη πεδίοιο (Ζ 2),  
ἀλλ᾽ μες ἔρχεσθε (Ι 649),  
πικρὰς ὠδνας ἔχουσαι (Λ 271),  
καὶ τίσις ἔρχεται Ἀτρείδαο (α 40)  
καὶ ἐπί γε μάλιστα τοῦ προκειμένου μορίου. ο γὰρ ἂν ἄλλως αἰτιο-  
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2.1,1.200 λογικὴν φράσιν πέφαινεν, εἰ μὴ ἔλιπε τῆ διά, ἀεὶ σημαινούσῃ καὶ  
αἰτιολογικὴν σύνταξιν, ὡς ἔφαμεν, ἐπ᾽ αἰτιατικς πτώσεως. — Ἀλλ᾽  
ἐκενό τίς φησι· ποῦ οὖν  αἰτιολογικὴ πτσις; Πρὸς ὃν φαίημεν,  
ὡς ἀνεπέκτατός ἐστιν ἐν τῶ τὸ καὶ οὔ τι πολὺν χρόνον (Μ 9),  
ὅθεν δοκε καὶ τὰ τς τάσεως συμμεμενηκέναι κατ᾽ ὀξεαν τάσιν, καὶ  
τὰ τς γραφς. τὸ λεπον οὖν  μετάληψις ἀπέλαβε, λέγω τὴν διά  
πρόθεσιν. ἀεὶ γὰρ τὰ μεταλαμβανόμενα πρὸς ποιητν ἀνάγεται εἰς  
σαφήνειαν καὶ συνήθη προφοράν. καὶ γὰρ μεταλαμβανόμενον τὸ  
ἴθυσε μάχη πεδίοιο (Ζ 2)  
ἀπολαμβάνει τὴν διά, καὶ τὸ λεπον τς προθέσεως, ῥμα λέγω  
ἀλλ᾽ ἄνα εἰ μέμονάς γε (Ι 247)  
εἰς ἐντελ προφορὰν τοῦ ἀνάστηθι. Οκ ἀήθως δὲ καὶ τὸ ποτακτικὸν  
πάντως ἐπιζητήσει τὴν διά, ο δυνάμενον ἐν ἀρχῆ παραλαμβάνεσθαι,  
τό γε μὴν προτακτικόν, θισμένον κατ᾽ ἀρχὰς λόγων παραλαμβάνεσθαι,  
οκ ἀήθη ἔσχε τὴν κατ᾽ ἀρχὰς θέσιν.  
Εἴπερ τὸ ἄντικρυς βαρύνεται, τί δή ποτε οχὶ καὶ τὸ κατ᾽ ἀπο-  
βολὴν τοῦ ς, καθὸ καὶ ἐπ᾽ ἄλλων ἔστιν ἐπινοσαι, πολλάκι, ἑπτάκι,  
τουτάκι; ῍Η καθὸ τὰ εἰς υ λήγοντα ἐπιρρήματα ἐθέλει ὀξύνεσθαι, ὡς  
ἔχει τὸ μεταξύ καὶ τὸ εθύ; (τὸ γὰρ ἔϋ ἴσως ἀπὸ διαιρέσεώς ἐστι τοῦ  
εὖ, ἠ καὶ τάχα παράλογον ἔχει τὴν τάσιν, ὡς δεδείξεται). — Ἔστι  
καὶ τῆδε ἀποφήνασθαι, ὡς μλλον κατώρθωτο τὸ ἀντικρύ, τς γιοῦς  
τάσεως πόμνησις καθεστηκός, τὸ δὲ ἄντικρυς λόγηται βαρυνόμενον,  
εἴγε τὰ τοιαῦτα τν ἐπιρρημάτων ὀξύνεται, ἰθύς, ἐγγύς· καὶ ἕνεκα  
τούτου παράλογον τὸ ἄντικρυς.  
Σος εἰς υς λήγουσιν ὀξυτόνοις παράκειται εἰς υ λήγοντα, ὁμόφωνα  
οδετέροις, ἐπιρρήματα, ὡς τὸ ερὺ ῥέει  
παρὰ τὸ ερύς, ὡς τὸ ταχὺ ἤλθεν παρὰ τὸ ταχύς. καὶ τῶ οὖν ἐΰς  
ὤφειλε παρακεσθαι ὀξύτονον τὸ ἐΰ, ὅπερ συναιρεθὲν ἀναγκαίως  
περιεσπάσθη διὰ τὴν ἐν ατῶ δίφθογγον· προλήψει μέντοι τοῦ  
διῃρσθαι τὴν ευ ἐβάρυναν τὸ ἐπίρρημα.  
 
2.1,1.201 [Σὰ τοπικὰ τν ἐπιρρημάτων τρες ἔχει διαστάσεις, τὴν ἐν τόπῳ,  
τὴν εἰς τόπον, τὴν ἐκ τόπου. καὶ δλον ὅτι ἀρκτικώτερά ἐστι τὰ ἐν  
τόπῳ· τὰ γὰρ ἐκ τόπου πολὺ πρότερον ὁμολογε τὸ ἐν τόπῳ εἶναι,  
καὶ ἔτι τὸ εἰς τόπον τὸ ἐκ τόπου τὴν μετάβασιν ποιεσθαι. ἢδη δὲ καὶ  
διὰ τν φωνν σαφὲς τοῦτο γενήσεται. τὸ γὰρ ποῦ σημαίνει τὸ ἐν  
τόπῳ· ἀφ᾽ οὗ γίνεται τοπικὸν εἰς τόπον παραγωγὸν πόσε καὶ ἔτι τὸ  
πόθι, καὶ ἐκ τόπου τὸ πόθεν. παρά τε τὸ ὕψος ψοῦ γίνεται, ἀφ᾽ οὗ  
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τὸ ψόθεν καὶ ψόθι.  
Ὃν τρόπον ἐν τῶ παρεπομένῳ γένει τος ὀνόμασίν ἐστι μοναδικὰ  
κατὰ ἀρρενικὴν προφοράν, καὶ ἔτι κατὰ θηλυκὴν καὶ οδετέραν, μονο-  
γεν καλούμενα, καὶ ὡς ἔστι τινὰ τριγεν, ἐν ἑκάστῃ φωνῆ λεγόμενα,  
καλός καλή καλόν, ἐπικοινωνοῦντά τε τῶ ἀρρενικῶ γένει καὶ θηλυκῶ,  
ὁ ψευδής καὶ  ψευδής καὶ τὸ ψευδές, ἔνιά τε ἐν δυσὶ γένεσι νοεται  
[γὰρ] ἀρσενικὰ καὶ θηλυκά, ὡς ἵππος καὶ τὰ παραπλήσια, τοῦτον τὸν  
τρόπον ἔστιν ερέσθαι καὶ τὴν τν τοπικν ἐπιρρημάτων σχέσιν ἠ  
μόνον μοναδικὴν οὖσαν, ὥστε μὴ καὶ ἐξ ἀκολουθίας ἐγγίνεσθαι τὰς  
πολοίπους σχέσεις τν τόπων, ὥσπερ ἐπὶ τοῦ πῆ ἐπιρρήματος καὶ  
ἄλλων ὧν παρεθέμεθα, ἠ ἐξ ἀκολούθου προφορς τὴν τρισσὴν διάστασιν  
ποιεσθαι ὥσπερ τὰ τριγεν, ὡς παρὰ τὴν οἴκου ἀποτελεται τὸ οἴκοθι  
οἴκοθεν οἴκαδε, καὶ τοῦ ἐπιρρήματος κατὰ τὸ δέον τὴν ἀκόλουθον  
φωνὴν ἀπενεγκαμένου. ἔστιν ἃ καὶ ἐπικοινωνε, κατὰ τὸν ατὸν  
χαρακτρα σημασίαν ἔχοντα τὴν εἰς τόπον καὶ ἐν τόπῳ, ο μὴν τὴν  
ἐκ τόπου, ὡς τὸ ἄνω καὶ τὰ τοιαῦτα, πὲρ ὧν εἰρήσεται. σπάνια μήν  
ἐστι τὰ διὰ μις φωνς τὴν τρισσὴν τν τοπικν ἐπιδεχόμενα διάστασιν,  
ὡς ἔχει τὸ πρόσθεν καὶ εἴ τι τοιοῦτον. καὶ ἔστι τὸ προειρημένον τοπι-  
 
2.1,1.202 κὸν ἐπίρρημα συνεκδρομῆ τν φωνν κατά τινα προσπάθειαν τν ἐν  
τόπῳ ἐπιρρημάτων καὶ εἰς τόπον (καθὸ τὸ τοιοῦτον καὶ ἐπ᾽ ἄλλων  
μερν λόγου δείκνυται, ἐν πτώσεσι μὲν εθείας πρὸς αἰτιατικὴν καὶ  
κλητικήν, γενικς τε πρὸς δοτικήν, καὶ διὰ τοῦτο πάμπολλος   
συμμονὴ τν πτώσεων καὶ συνέμπτωσις, δυϊκν ἁπάντοτε συμπιπτόντων,  
οδετέρων τε κατ᾽ εθεαν καὶ αἰτιατικὴν καὶ κλητικήν, καὶ ἐπὶ τν  
πλείστων ἀρρενικν κατ᾽ εθεαν καὶ κλητικήν, ὥστε καὶ μέχρι σχημά-  
των ἀνάγεσθαι τὴν συμπάθειαν, ὡς έλιος ὃς πάντ᾽ ἐφορᾶς (Γ 277)  
καὶ τὰ τούτοις ὅμοια, καὶ ἐπὶ πληθυντικν ἁπάντων· ἔν τε ῥήμασιν  
ἐνεστώτων πρὸς παρατατικοὺς καὶ παρακειμένων πρὸς περσυντελικούς.  
καὶ περισσὸν τὸ νῦν τούτων ἁπάντων παράθεσιν ποιεσθαι)· ἐντεῦθεν  
οὖν καὶ τὰ προκείμενα ἐπιρρήματα διὰ τὴν προκειμένην συμπάθειαν  
συντρέχει, καθ᾽ ἕνα σχηματισμὸν παραλαμβανόμενα, τς χρήσεως ἔσθ᾽  
ὅτε καὶ τὴν ἐν ατος διαστολὴν διασυγχυνούσης. τὸ γὰρ ποῦ ἀπλθεν  
ἠ ποῦ μένει ἓν ἔμεινε κατὰ τὰς δύο διαστάσεις τν τόπων, τοῦ ποιη-  
τικοῦ ἔθους τὸ πλέον διαστείλαντος, ποῦ νῦν δεῦρο κιὼν λίπες Ἕκτορα; (Κ 406)  
κατὰ τὴν ἐν τόπῳ σχέσιν, κατὰ δὲ τὴν εἰς τόπον πῆ ἔβη Ἀνδρομάχη; (Ζ 377)  
ἐπ᾽ ἐκείνου τοῦ σημαινομένου .....  
πῆ δὴ χρήματα πολλὰ φέρω τάδε; πῆ δὲ καὶ ατός; (ν 203)  
ἀντὶ τοῦ εἰς τίνα τόπον.  
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Σὰ εἰς δε λήγοντα ἐπιρρήματα τὴν εἰς τόπον σχέσιν σημαίνει,  
οἴκαδε, ἄγραδε, ἅλαδε (καὶ ἐκ συντάξεως αἰτιατικς πτώσεως καὶ τοῦ  
δέ συνδέσμου ἀποτελεται, σχεδὸν μίμημα καθεστὸς τς προκειμένης  
παραγωγς, οἶκον δέ, Οὔλυμπον δέ). — διὰ ταύτην τὴν ἀφορμὴν καὶ  
τὸ ὧδε ἀπηνέγκατο τὴν εἰς τόπον σχέσιν, ὧδε ἤλθεν ὁ δενα, καὶ  
τὴν ἐν τόπῳ κατὰ τὴν προκειμένην συμπάθειαν τν εἰς τόπον καὶ ἐν  
τόπῳ, ὧδέ σε μένω. — Ἴσως δόξει τὸ μηρικὸν ἔθος ἀντικεσθαι  
τῆ προειρημένῃ συντάξει τοῦ τοπικοῦ ἐπιρρήματος, ὡς παρ᾽ ατῶ ο  
τοπικόν ἐστι, ποιότητος δὲ παραστατικόν, καὶ ἰσοδυναμοῦν τῶ οὕτως·  
περὶ οὗ ἐξ ἐπικρίσεως ἐντελς εἴπομεν ἐν τῶ περὶ ἐπιρρημάτων, ὡς  
εἴη μὲν  δέουσα ατοῦ προφορὰ σημαίνουσα τὸ οὕτως,  δὲ προκει-  
μένη πολλὴ παράθεσις ἐπὶ τν τοπικν ἐπιρρημάτων ἀπηνέγκατο καὶ  
τὸ προκείμενον μόριον εἰς τὴν τοπικὴν σχέσιν.  
 
2.1,1.203 ῎Ηδη μέντοι ἔνια, ἅπερ καὶ σπανιώτατά ἐστιν, ἀνεδέξατο τὴν εἰς  
δε παραγωγὴν οκ οὖσαν τοπικήν, κοινὴν δὲ καὶ ἄλλων μερν λόγου,  
οδὲν πλέον σημαίνουσαν τοῦ ἀφ᾽ οὗ παρήχθη, εἴγε τος οὕτως  
ἐπεκτεταμένοις παρεπόμενόν ἐστιν ἐν ἀνταποδοτικῶ μορίῳ καταγίνεσθαι  
διὰ τοῦ τ, τοσόσδε, τοιόσδε, τηλικόσδε. οἷς ὅμοιον παρὰ τὸ νίκα καὶ  
τηνίκα τὸ τηνικάδε, ἤμος τμος τημόσδε. — [πρόσκειται δὲ τὸ τοιοῦτον]  
χρὴ μέντοι νοεν, ὡς τὰ ἐπεκτεταμένα ἕξει τὴν ἀνταπόδοσιν τοῦ τ, ο  
μὴν τὰ ἀνταποδοθέντα τὴν ἐπέκτασιν ἔχει. ἰδοὺ γὰρ παρὰ τὸ ὄφρα  
καὶ τόφρα τὰ τς ἐπεκτάσεως οκ ἐγένετο· καὶ τὸ ἕως καὶ ἔτι τέως·  
ἴσως ὅτι καὶ ἐν ἄλλοις ἐλλιπ ἐστι τὰ τοιαῦτα σχήματα. παρείπετο  
γὰρ τὸ τοιοῦτον τος ἐπεκτεταμένοις, καὶ ἐν πύσμασι καταγίνεσθαι· ἃ  
δὲ ἐλλιπ πυσματικς ἤν προφορς. — καὶ ἐκ τς ἀναστροφς δὲ τοῦ  
λόγου πάλιν ἐστί τινα ἀντικείμενα, ὡς παρὰ τὸ ὥς τὸ ὧδε οκ ἀρξά-  
μενον ἀπὸ τοῦ τ, καὶ παρὰ τὸ ἔνθα τὸ ἐνθάδε. ὅτι γὰρ οκ ἔστι τς  
τοπικς παραγωγς, σαφὲς ἐντεῦθεν. τὰ τοπικὰ παραχθέντα μετὰ τοῦ  
σημαινομένου καὶ τρίτην ἀπὸ τέλους ἔχει τὴν ὀξεαν, ἄγραδε, οἴκαδε·  
τοῦτο δὲ οχ οὕτως ἔχει. — τὰ τοπικὰ παραχθέντα ἀποβολῆ τοῦ δε  
οκ ἀπολιμπάνει λέξιν σημαίνουσάν τι, χωρὶς εἰ μὴ ἐκ παραγωγς μὲν  
μὴ εἴη, ἐκ δὲ συντάξεως τοῦ δέ συνδέσμου καὶ πτώσεως αἰτιατικς, ὡς  
τὸ Οὔλυμπον δέ καὶ τὰ ὅμοια. (καὶ διὰ τοῦτο ἀμφίβολον τὸ ἅλαδε.  
ὅπερ πάλιν τῶ ἐνθάδε ο παρακολουθε). εἴπερ οὖν τὸ ἔνθα κατα-  
λιμπάνεται ποστελλομένου τοῦ δε, ἴδιον δ᾽ ἐστὶ τοῦτο τν διὰ τοῦ δε  
ἐπεκτεταμένων, τὸ πάλιν ἀποβολῆ τοῦ δε τὸ ατὸ σημαίνειν, ὥς γε  
ἔχει τὸ τηνικάδε καὶ τηνίκα, τημόσδε καὶ τμος, ὧδε ὥ, ὃ δὴ Δωρικόν  
ἐστιν, ὥτε χερντις γυνή (lyr. gr. III3 p. 1359 Bergk) καὶ ἐπὶ  
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ὀνομάτων τοιόσδε τοος, τοσόσδε τόσος· τς προκειμένης παραγωγς  
καὶ τὸ ἐνθάδε. εἴπερ οὖν ἴδιον τὸ τὴν πρὸ τέλους ὀξύνειν, βραχεαν  
οὖσαν, τν διὰ τοῦ δε παρηγμένων, τημόσδε, τηνικάδε, τοιοῦτον ἄρα  
καὶ τὸ ἐνθάδε. — πρόδηλον ὅτι καὶ τὸ ἐνθένδε τς ατς παρολκς  
ἐστιν· ὅπερ ὅλως οδὲ τὴν εἰς τόπον σχέσιν σημαίνει. ἔτι ὃν τρόπον  
διαφέρει τὰ τοιαῦτα, καθὸ ὃ μέν ἐστι παρηγμένον διὰ τοῦ δε, ὃ δὲ ἐν  
δυσὶ μέρεσι λόγου, τὸν ἴδιον ἔχον τόνον καὶ τὸν τοῦ δέ,  
ὃ δὲ προσέειπεν ἄνακτα (ξ 36),  
 
2.1,1.204 τοῦτον τὸν τρόπον καὶ τὸ ἐνθάδε διοίσει τοῦ  
ἔνθα δ᾽ ἐνὶ κύλλη ναίει (μ 85)·  
τὸ μὲν γὰρ παροξυνόμενόν ἐστι, τὸ δὲ προπαροξυνόμενον ἐν παραθέσει  
τοῦ συμπλεκτικοῦ συνδέσμου, ἔνθα δ᾽ ἔναιεν Αἴολος Ἱπποτάδης (κ 2).  
Μόνως τὰ διὰ τοῦ ζε τὴν εἰς τόπον σχέσιν σημαίνει, ἔραζε, θύραζε,  
Ἀφίδναζε, Θήβαζε, οκ ἀπιθάνως, τοῦ ζ καὶ τοῦ δ ἰσοδυναμοῦντος  
σχεδόν, κλύζω κλύδων, κνίζω κνίδη, ἕζω ἕδος.  
Σὰ εἰς ω λήγοντα ἐπιρρήματα, νίκα μὲν ἀπὸ προθέσεως παρκται,  
πάντως ἐστὶ τοπικά, ὡς τὸ ἄνω καὶ τὰ ὅμοια· νίκα δὲ ἀπ᾽ ὀνομάτων,  
τὴν τοῦ ὀνόματος σχέσιν παραλαμβάνει ἐπιρρηματικς νοουμένην. παρὰ  
τὸ τείνειν ὁ τόνος εἴρηται, ἥς ἔχεται πάλιν ἐννοίας τὸ τόνῳ· ἐπίτασιν  
γὰρ ἐνεργήματος σημαίνει. ὁμοίως τὸ ἄνεως σημαίνει τὸν ἄφωνον,  
λέγω ὀνοματικς, ἀφ᾽ οὗ πάλιν ἐπίρρημα πίπτει, τς ατς ἐννοίας  
ἐχόμενον τὸ ἄνεῳ καὶ τὸ ἀναύδως. καὶ δλον ὅτι τὸ κύκλῳ ο διὰ  
τς παραγωγς τὴν εἰς τόπον σχέσιν σημαίνει, ἀλλὰ καθὸ καὶ τὸ κύκλος  
κατηγορε σχέσεως τοπικς. ὁμοίως καὶ τὸ πόρρω, Ἀττικώτερον ἐκταθέν,  
παρακείμενον τῶ πόρος, πάλιν τοπικς ἐννοίας οὔσης. — τά γε μὴν  
ἀπὸ προθέσεως παραχθέντα πάντοτε τοπικὴν σχέσιν ἐπαγγέλλεται, ἴσως  
ὅτι καὶ αταὶ αἱ προθέσεις, μετὰ καὶ ἄλλων σημαινομένων, τοπικὰς  
σχέσεις παρεμφαίνουσιν, ἀναβαίνει, καταβαίνει, καὶ μάλιστά γε ἐπὶ τς  
τν ῥημάτων συνθέσεως, ὅτε καὶ ατὰ τὴν ἐν τόπῳ κίνησιν σημαίνει·  
ἐπὶ γὰρ τν πτωτικν καὶ ἄλλα πάμπολλα σημαίνει, κατὰ Κτησι-  
φντος, διὰ Σρύφωνα, περὶ ἐμοῦ. ἔστι δὴ τὰ πόλοιπα ταῦτα,  
ἀνά ἄνω, κατά κάτω, πρός πρόσω, ἔς ἔσω, ἔξ ἔξω. καὶ ἕκαστον  
τν προκειμένων σημαίνει καὶ τὴν εἰς τόπον σχέσιν καὶ τὴν ἐν τόπῳ,  
ἄνω ἔρχομαι, ἄνω μένε· ἄττα, πρόσω φέρε τόξα (φ 369)·  
καὶ ἐπὶ τν ἄλλων τὸ ατό. πς οὖν ἄλογον καὶ τὸ εἴσω δόρπον ἐκόσμει (η 13),  
κειμένου τοῦ εἴσω ὁμοίως τος ἄλλοις κατὰ τήνδε τὴν σχέσιν; καὶ τὴν  
ἐν τόπῳ καὶ τὴν εἰς τόπον,  
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2.1,1.205 δι᾽ επετείας τειχέων εἴσω μολεν (Eur. Phoen. 262 Kirchhoff).  
Ἀλλά φασιν, ὡς ἐχρν φάναι ἔνδον. ὅπερ ἐκ τν ἐναντίων ἴσως  
ἄλογον, καθὸ πν εἰς δον λγον ἐπίρρημα ποιότητός ἐστι παρεμφατι-  
κόν, ο τόπου, βοτρυδόν, οἰακηδόν, ἀγεληδόν, δονακηδόν. πς οὖν  
ο γέλοιον τὸ μὲν ἔχον λόγον παραιτεσθαι, τὸ δὲ ἄλογον καὶ κατὰ  
φωνήν, ὅτι μὴ ὀξύνεται, καὶ κατὰ τὸ δηλούμενον, ὅτι μὴ τὸ ατὸ τος  
ἅπασι σημαίνει, ἀναλογώτερον εἰπεν; Ἔστιν πὲρ τς χρήσεως ἐκενα  
παραθέσθαι, ὡς τὰ μὲν ἄλλα τν ἐπιρρημάτων, λέγω τὰ παρὰ τὰς  
προθέσεις ἐσχηματισμένα, οκ ἔχοντα ἕτερον τὸ παρακείμενον, δηλοῦν  
τὴν ἐν τόπῳ σχέσιν, ἀνέμενε τὴν δισσὴν χρσιν τν τοπικν· τὸ δὲ  
εἴσω, ἔχον τὸ ἔνδον ἀντιπαρακείμενον, ἐδόκει ἀλόγως τίθεσθαι σημανον  
τὴν τοῦ ἔνδον σχέσιν. ὅπερ παντὶ μέρει λόγου παρακολουθε τὸ διελ-  
έγχεσθαι εἰς ἀκαταλληλότητα, ὅταν ἑτέρα τις χρσις ᾖ κατ᾽ ἰδίαν μόνον  
σημασίαν. τὸ γράφει οκ ἄν ποτε ἐπὶ πρώτου προσώπου ἠ δευτέρου  
τεθείη, ἐπεὶ ἀπομεμέρισται τὸ γράφω καὶ γράφεις εἰς τὰ πρόσωπα· τὸ  
γράφεις δὲ οὔτε ἐπὶ πρώτου οὔτε ἐπὶ τρίτου, καθὸ ἀνεμερίσθη τὰ τοι-  
αῦτα. τά γε μὴν ἀπαρέμφατα, εἰς πρόσωπα ο μερισθέντα οδ᾽ εἰς  
ἀριθμούς, οκέτι ἀκατάλληλα παρὰ τὴν τούτων ἀνωμαλίαν ἐστίν. ἔστιν  
εἰς τὸ τοιοῦτον πάμπολλα παραθέσθαι. ἐξαιρέτως οὖν ἀναμερισθὲν τὸ  
ἔνδον ἀναγκαίως διελέγχει τὴν δισσὴν χρσιν τοῦ εἴσω. — Ἀλλά φαμεν  
ατὸ λογσθαι, ὅπερ εἶχεν πεξαίρεσιν τοῦ μὴ ὅμοιον εἶναι τος εἰς  
δον περατουμένοις, πρτον ὅτι δισύλλαβον, ἔπειτα μόνον ἀπὸ προ-  
θέσεως ἐσχημάτισται, τν ἄλλων ο τῆδε ἐχόντων, ἀλλ᾽ ἐξ ὀνόματος  
ἠ ῥήματος παρηγμένων. πρόκειται δὲ ὅτι αἱ προθέσεις, παραγόμεναι  
εἰς ἐπιρρηματικὴν προφοράν, τόπου σχέσιν ἐπαγγέλλονται. εἰ οὖν  
μόνον ἀπὸ προθέσεως, μόνον καὶ τοπικὴν σχέσιν σημαίνει, οκ ὀξυνό-  
μενον, καθὸ τὸ πλέον πάλιν αἱ προθέσεις ἐν βαρείᾳ τάσει ἔχουσι τὰ  
ἐπιρρήματα παραγόμενα.  
μοίως δὲ καὶ τὰ διὰ τοῦ σε ἐκφερόμενα τὴν ατὴν σχέσιν τος  
εἰς δε λήγουσι σημαίνει, τὸν ατὸν τόνον ἀναδεχόμενα καὶ παράθεσιν  
τὴν τν εἰς θεν, ἄλλοθεν ἄλλοσε, πόθεν πόσε, πάντοθεν πάντοσε· ο  
τοῦτό μου ἀποφαινομένου, ὡς πάντως τὰ εἰς θεν λήγοντα ἀντιπαρά-  
κειται τος εἰς σε, ἀλλ᾽ ὡς τὰ εἰς σε τος εἰς θεν παράκειται, ὧν καὶ  
τὴν ταυτότητα τς τάσεως ἀναδέχονται. — οἷς πάλιν σύνεστιν  διὰ  
τοῦ θι παραγωγή, τὴν ἐν τόπῳ σχέσιν ἁπάντοτε δηλοῦσα, πάλιν τς  
 
2.1,1.206 ατς τάσεως συνούσης, γραφς τε τς διὰ τοῦ θ, εἰ συνείη κατὰ τὸ  
πλέον καὶ  διὰ τοῦ ο γραφὴ παρεδρεύουσα· εἰ δὲ μή γε  διὰ τοῦ  
ος γραφὴ ἐγγίνεται, ὡς ἔχει τὰ τοιαῦτα, οκ ἐν μονῆ μὲν τοῦ θ  
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Ἀθήνη Ἀθήνηθεν Ἀθήνησιν, Θήβη Θήβηθεν Θήβησι, συνόντος δὲ τοῦ ο  
ορανόθεν ορανόθι, Ἀβυδόθεν Ἀβυδόθι, οἴκοθεν οἴκοθι. — πρόσκειται  
δὲ κατὰ τὸ πλέον διὰ τὸ κεθεν καὶ κεθι, ὅπερ ἴσως τοῦ ἐκεινόθι  
δύναται συγκοπὴ εἶναι· ἀλλὰ καὶ πάλιν διὰ τὸ ἐγγύθεν καὶ ἐγγύθι. —  
καὶ σαφὲς ὅτι δεόντως ἐν τος πλείστοις  τοιαύτη γίνεται ἀπαράδεκτος  
γραφή, λέγω τὴν ορανόθι πρό (Γ 3)·  
ο γὰρ νῦν τὴν ἐν τόπῳ σχέσιν ὁ λόγος ἀπαιτε, ἀλλὰ τὴν ἐν γενικῆ  
σύνταξιν, πρὸ ορανοῦ, εἴγε οκ ἐν ορανῶ  πτσις ἤν. χρν οὖν  
ορανόφιν ἠ ορανόθεν, ο τοῦτό μου ἀποφαινομένου, ὡς τὰ διὰ τοῦ  
θεν ἐκφερόμενα τὴν ἐκ τόπου σχέσιν σημαίνει, ἡ ἐν γενικῆ θέλει παρα-  
λαμβάνεσθαι, ἠ καθόλου ὅτι ἐστὶν ἐν τῆ συντάξει ἐπίρρημα· δεδείξεται  
γὰρ μὴ τὴν ἐκ τόπου σχέσιν δηλοῦν, τὸ δὲ ατὸ τος ἀφ᾽ ὧν  
ἐσχηματίσθη. — Σά γε μὴν εἰς φι λήγοντα ατὸ μόνον παραγωγς  
δόξαν ἔσχεν ἐπιρρηματικς, ο μὴν ἐστὶν ἐπιρρήματα τῆ φύσει, καθάπερ  
τοναντίον ὀνόματα πολλάκις τῆ φύσει ὄντα, σύνταξιν ἐπιρρηματικὴν  
ἀναδεξάμενα, λέγεται ἐπιρρήματα. ἔχει δὲ τὰ τοῦ λόγου οὕτως. πσα  
παραγωγὴ ἐπιρρηματική, τοπικὴν σχέσιν ἀναδεξαμένη, μιᾶ πακούει  
πτώσει κατὰ τὴν διάλυσιν, οἴκοθι ἐν οἴκῳ, οἴκοθεν ἐξ οἴκου, οἴκαδε  
εἰς οἶκον. χρὴ οὖν καὶ τὰ παρόντα τοῦ λόγου ἔχεσθαι. — γενικὴ δέ  
ἐστι τὸ πασσαλόφι, καὶ δοτικὴ ὡς φρήτρη φρήτρηφιν (Β 363),  
ἠ αἰτιατική, ὡς ἐπὶ δεξιόφιν (Ν 308).  
καὶ εἰ τοῦτο, δοθήσεται ὡς τὸ ἀναπεμπόμενον ἐν πτώσεσιν ὀνόματος  
μλλον σύνταξιν ἀναδέξεται ἢπερ ἐπιρρήματος, ὥστε καὶ κλινομένων  
τν πτώσεων τὴν παραγωγὴν γίνεσθαι. ὅπερ οκ ἴδιον ἐπιρρημάτων·  
οδὲ γὰρ τὸ τοιόσδε καὶ τοσόσδε, τὸ τοῦ ἐπιρρήματος ἀναδεξάμενα  
κατὰ τὸ τέλος, ἐπιρρήματα ἐκαλέσαμεν διὰ τὸ συνημμένον τς πτώσεως  
καὶ διὰ τὸ ατὸ δηλούμενον. — ἔστι δὲ καὶ ἐκ παραθέσεως προθετικς  
 
2.1,1.207 ἔσθ᾽ ὅτε τοπικὴν σχέσιν σημαίνοντα, ἐπιρρήματα δὲ διὰ τς παραγωγς  
μόνον τὴν τοπικὴν σχέσιν δηλο. διὸ καὶ εἰς ταῦτα ἀντιμεταλαμβάνεται,  
οἴκοθι ἐν οἴκῳ· ο γὰρ δή γε ἐν οἴκοθί τις φαίη. οἴκαδε εἰς οἶκον,  
οκ εἰς οἴκαδε. διὸ καὶ τὰ τοιαῦτα κακία, ἐξ οἴκοθεν, παρολκαὶ  
δὲ ποιητικαὶ ἐξ ορανόθεν· πὲρ ὧν κατὰ τὸ ἑξς εἰρήσεται. εἰ δὴ  
τοῦτο, οκ ἐπιρρηματικὴ σύνταξις τοῦ ἐκ πασσαλόφιν, κατ᾽ ὄρεσφιν,  
τν παραπλησίων. ὅθεν προκρίνειεν ἄν τις καὶ τὴν τοῦ φι γραφὴν ἐν  
τῶ ορανόθι πρό, ἐπεὶ ἰδίας παραγωγς ἔχεται  διὰ τοῦ θεν.  
Σὰ εἰς ου λήγοντα τὴν ἐν τόπῳ σχέσιν σημαίνει καὶ μόνως περισπται,  
ὡς ἔχει τὸ ατοῦ. καὶ ἐκενο ἐπιρρηματικόν ἐστιν,  
ατοῦ καὶ κριοο (Arat. Phaen. 225),  



67 
 

http://www.bibletranslation.ws/ 

 

ψοῦ δ᾽ ἐν νοτίῳ (δ 785),  
ἀγχοῦ, τηλοῦ. — καὶ ἐντεῦθεν δείκνυται, ὅτι τὸ ποῦ τὴν ἐν τόπῳ  
σχέσιν σημαίνει, καθότι καὶ  μηρικὴ συνήθεια ὁμολογε, καὶ κατὰ  
τὴν προειρημένην συμπάθειαν τίθεται καὶ ἐπὶ σχέσεως τς εἰς τόπον,  
ποῦ ἀπέρχῃ; — πρόσκειται Δώρια μὲν τὰ τοιαῦτα μεταποιούμενα,  
εἷ τὰ τν χοιραγχν (Sophr. fr. 86 Ahrens)· πε γὰρ ἁ ἄσφαλ-  
τος (Sophr. fr. 35 Ahrens)· ατοῦ ατε. — τὸ ὅπου κατὰ τάσιν οχ  
μάρτηται. ἅπαντα γὰρ τὰ ἀοριστώδη πὸ τοῦτον τὸν τόνον πίπτει.  
 — παράκειται [γὰρ] τὰ διὰ τοῦ θεν παραγόμενα, σημαίνοντα τὴν ἐκ  
τόπου σχέσιν, ἀγχοῦ ἀγχόθεν, ψοῦ ψόθεν, τηλόθεν, ατόθεν, ὅθεν.  
τὸ πόθεν παρὰ τὸ ποῦ. — αὕτη δέ ἐστιν  παραγωγὴ καὶ ἐπ᾽ ὀνο-  
μάτων παραγομένη, Ἀθήνηθεν, Θήβηθεν, ἀρχθεν, ἀγορθεν, οἴκοθεν.  
περὶ τς τούτων τάσεως καὶ γραφς εἴρηται ἰδίᾳ ἐν τῶ περὶ ἐπιρρη-  
μάτων. — καὶ φαίνεται ὅτι ο παρὰ τὸ ἑκάτερος τὸ ἑκατέρωθεν, παρὰ  
δὲ τὸ ἐπίρρημα τὸ ἑκατέρωσε, ἑκατέρωθεν, ἑτέρωθεν. καὶ πάλιν παρὰ  
τὸ ἄνω ἄνωθεν, ἔσω ἔσωθεν, κάτω κάτωθεν. — ἔστι καὶ παρὰ ἀντω-  
νυμίαν παρηγμένα παρὰ Δωριεῦσι, τουτόθεν, ὃ δὴ συνήθως ἀποκόπτοντες  
τὴν λοιπὴν συλλαβὴν ἐκτείνουσιν εἰς τὸ ω, τουτ θάμεθα (Sophr.  
 
2.1,1.208 fr. 42 Ahrens), καθὸ καὶ παρὰ τὸ ατόθεν ατ ὁρῆς, Υύσκα  
(Sophr. fr. 45 Ahrens). οὕτως ἔχει καὶ τὸ π τις ὄνον ὠνασείται  
(Sophr. fr. 89 Ahrens); ὅτι γὰρ τὰ τοιαῦτα Δώρια ἐπιρρήματα, σαφὲς  
ἐκ τοῦ πάμπολλα μὲν εἶναι ἐπιρρήματα ἐκ τόπου εἰς θεν, μὴ μέντοι  
γε τὰ εἰς ω λήγοντα τὴν ἐκ τόπου σχέσιν δηλοῦν· ἐκείνου γε προ-  
δήλου καθεσττος, ὡς τὰ ἐγγινόμενα πάθη κατὰ τὰς ἑτεροιώσεις τν  
διαλέκτων τν φωνν ἐστιν, οχὶ τν δηλουμένων. ὅθεν πρὸς τὸ  
σημαινόμενον τοῦ πόθεν ἔμεινε τὸ δηλούμενον ἐν τῶ π καὶ τοῦ  
ατόθεν ἐν τῶ ατ.  
ἧ προκειμένη παραγωγὴ κατὰ τοῦ ατοῦ δηλουμένου παραλαμβά-  
νεται, νίκα ἀπ᾽ ἀντωνυμιν μέν φαμεν ἐμεῦ ἐμέθεν, σεῦ σέθεν. τὸ  
πλέον γὰρ αἱ ἀντωνυμίαι κατὰ πρόσωπα ἐθέλουσι παράγεσθαι. ἀλλὰ  
φήσει τις· τί δέ, εἰ ἐπιρρηματικά ἐστι σχήματα, ἀπ᾽ ἀντωνυμιν  
γεγονότα; Πρὸς ὃν ἔστι φάναι, ὡς σχέσιν τὴν τν ἐπιρρημάτων  
ἀποτελοῦσιν, οχὶ σύνταξιν τς γενικς ἐπιρρηματικήν, [ὡς] εἴγε τὰ  
ὁπωσδήποτε γενόμενα ἐπιρρήματα μις ἐννοίας ἐστὶ παρεμφατικά, ο  
δεόμενα παραθέσεως προθετικς, αἱ μέντοι γενικαί, ἐχόμεναι συντάξεως  
τς πρὸς τὰς προθέσεις, ταύτας καὶ ἀπολαμβάνουσιν, ἀπὸ Ἀρι-  
στάρχου, ἐξ Ἀριστάρχου, ἐξ οἴκου, ἀπ᾽ οἴκου· ὁ ατὸς λόγος  
ἐπὶ πάντων. ο μὴν ἔστι φάναι ἀπὸ Δηλόθεν, οδ᾽ ἀπ᾽ οἴκοθεν.  
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ἔτι γε μὴν ἐπὶ τν προκειμένων ἀνθυπάγονται αἱ γενικαὶ τν ὀνομά-  
των, ὅπερ ἴδιον ἀντωνυμιν. — ἀλλὰ καὶ ἐπ᾽ ὀνομάτων· ἀντὶ γὰρ  
γενικς τς Ἴδης φασὶν Ἴδηθεν μεδέων (Γ 276).  
οὕτως ἔχει καὶ τὸ εἴσομαι δ᾽ ἐξ ἁλόθεν (Υ 335).  
σαφὲς ἐκ συντάξεως τς ἔξ· αὕτη γὰρ  παραγωγὴ ἔχει ἐγκείμενον τὸ  
ἔξ. οὕτως ἔχει καὶ τὸ ἐξ ορανόθεν (Θ 19).  
Καὶ ἐξ ἐκείνων δὲ συμφανές, Αἴας δ᾽ ἐγγύθεν (Η 219)·  
ο γὰρ νῦν τὴν ἐκ τόπου σχέσιν βούλεται δηλοῦν, τὴν δὲ εἰς τόπον.  
οὕτως ἔχει καὶ τὸ  
 
2.1,1.209 σχεδόθεν δέ οἱ ἤλθεν Ἀθήνη (β 267).  
ο γὰρ ἐκ τοῦ σύνεγγυς τόπου, ὅπερ γέλοιον· τὸ γὰρ μέγιστον ἔξαλμα  
ορανὸς καὶ γ. ἐν ἴσῳ οὖν ἐστι τῶ σχεδόν. ἐν τῶ περὶ Ἰάδος τὸ  
τοιοῦτον ἀπεδείξαμεν.  
Ο χρὴ νοεν, ὅτι παρ᾽ ἐπίρρημα τὸ ἐκε τὸ ἐκεθεν ἐγένετο ἠ  
τὸ κεθι [ἐγένετο ἀπὸ κεθι], πρτον ὅτι ἐνέμεινεν  δίφθογγος (πρό-  
κειται γὰρ ὡς  τοιαύτη παραγωγὴ ποστολὴν ποιεται τοῦ ἐν τῶ  
τέλει φωνήεντος, τηλόθεν, ἀγχόθεν), δεύτερον ὅτι μλλον ἀπο-  
κοπή ἐστι τὸ ἐκε τοῦ ἐκεινόθι· ο γὰρ τοῦ ἐκεθεν, ἐπεὶ κἂν τὴν  
ἐκ τόπου σχέσιν ἐσήμαινεν. — ἔστιν οὖν κατ᾽ ἐντέλειαν τὸ ἐκεινόθεν  
παρὰ τὸ ἐκενος, ἀφ᾽ οὗ κατὰ συγκοπὴν τὸ ἐκεθεν, ἐκεινόθι καὶ ἐκεθι,  
ἐκεινόσε ὡς κυκλόσε, καὶ ἔτι ἐκεσε, κεσε δ᾽ ἂν οκ ἂν ἐῶμι (π 85).  
ἀπὸ δὴ τοῦ ἐκεθι καὶ ἐκεσε χρὴ νοεν ἀποκοπὴν γεγενσθαι τὴν ἐκε,  
ἐπεὶ καὶ τὸ ἐν τόπῳ σημαίνει, ἐκε μένε, καὶ τὸ εἰς τόπον, ἐκε  
ἀπέρχομαι· ο μὴν τὸ ἐκ τόπου, διὸ οδὲ τοῦ ἐκεθεν ἀποκοπὴν  
ἔφαμεν γεγενσθαι. πρόκειται γὰρ ὅτι τν φωνν τὰ πάθη καὶ ο  
τν δηλουμένων.  
Σὸ ᾗχι τοπικὸν ο διὰ τὴν ἐπὶ τέλους παραγωγὴν τὴν εἰς τόπον  
σχέσιν σημαίνει· ἔστι γὰρ παρολκὴ ὁμοία τῶ ναίχι, οὔ καὶ οχί. σαφὲς  
δὲ καὶ ἐξ ατς τς φωνς·  γὰρ φυσικὴ πρόταξις τοῦ η οκ ἂν  
ἐδασύνετο, καθὸ οδέποτε τὰ φωνήεντα πρὸ τοῦ χ δασύνεται. ὃν οὖν  
τρόπον ἰδίᾳ ῥητόν ἐστι τὸ ναί, ο πάντως ἐπιζητοῦν τὸ χι, ὁμοίως  
τὸ οὔ, τοῦτον τὸν τρόπον καὶ τὸ ᾗ, σημανον τὴν εἰς τόπον σχέσιν,  
ἐντελές ἐστι. — σαφὲς ἐκ τν ἀνταποδιδομένων, οἷς οκέτι παρα-  
κολουθε τὸ ἐπεκτείνεσθαι, λέγω τὸ τῆ καὶ πευστικς τὸ πῆ καὶ ἔτι  
τὸ ἀοριστωδς ὅπῃ, προστιθεμένου τοῦ ι, καθὼς καὶ  παράδοσις  
ὁμολογε, καὶ ὡς μλλον τὰ τοιαῦτα συμφέρεται φωνῆ [τῆ] πρὸς τὰς  
δοτικάς, ὡς ἔχει καὶ τὸ ταύτῃ πορευθμεν. τὸ μέντοι πε καὶ εἷ  
παρὰ Δωριεῦσι χρὴ νοεν, ὅτι ο παράκειται τῶ πῆ καὶ ἔτι τῶ τῆ  
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ἀνταποδοτικῶ, καθὸ τὴν ἐν τόπῳ σχέσιν δηλοῦντα τῶ ποῦ μλλον καὶ  
 
2.1,1.210 τῶ ὅπου ἀντιπαράκειται· τὸ γὰρ εἷ τὰ τν χοιραγχν (Sophr.  
fr. 86 Ahrens) ἐν ἴσῳ ἐστὶ τῶ ὅπου, καὶ τὸ πε γὰρ ἁ ἄσφαλτος  
(Sophr. fr. 35 Ahrens) ἐν ἴσῳ τῶ ποῦ. ἄλλως τε τὰ διὰ τοῦ ῃ  
ἐκφερόμενα τροπὴν μλλον τὴν διὰ τοῦ α παραδέχεται ἠ τὴν διὰ τοῦ  
ει, πάντῃ παντᾶ, ἄλλῃ ἀλλᾶ.]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΠΟΛΛΨΝΙΟΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΨ 



70 
 

http://www.bibletranslation.ws/ 

 

ΠΕΡΙ ΤΝΔΕΜΨΝ 
On Connectives 

 
ἧ προκατειλεγμένη σύνταξις περὶ συνδέσμων πὸ πλειόνων γραμμα-  
τικν, ἐλλιπεστέρα καθεστσα, τοὺς συνεχέστερον μν ἐν τας σχολι-  
κας συγγυμνασίαις συνιόντας οκ ἔπειθε, καθότι οἱ μὲν ατὸ μόνον τὰ  
ὀνόματα τν συνδέσμων κατέλεξαν καὶ τὰς γινομένας μεταλήψεις ἐξ  
ατν εἰς ατούς, τουτέστι τοὺς ἰσοδυναμοῦντας ἀλλήλοις, οἱ δὲ περὶ  
προτάξεως καὶ ποτάξεως ατν, παρέντες τὰ ἀναγκαιότατα, λέγω τὰς  
ἐν ατος δυνάμεις καὶ σχήματα καὶ ἄλλα πλεστα, πὲρ ὧν εἰρήσεται·  
οἱ δὲ καὶ ὀνόμασιν ἀλλοτρίοις προσχρησάμενοι ἢπερ τος εἰς γραμμα-  
τικὴν συντείνουσι, τωικὰς παρεισφέρουσι δόξας, ὧν  παράδοσις οκ  
ἄγαν χρειώδης πρὸς τὴν εἰς γραμματικὴν συντείνουσαν τεχνολογίαν.  
ἔστι γοῦν πολλή τις καὶ δυσπερίληπτος περὶ τὰς φωνὰς τήρησις ..  
κατορθοῦται πσα διάλεκτος, πς σχηματισμὸς συντείνων εἰς λληνικὴν  
παράδοσιν ἀναγνωσμάτων, ἥς οδὲ κατ᾽ ὀλίγον ἐπιψαύει ὁ παρὰ τος  
τωικος περὶ φωνς λόγος. καὶ δλον ὡς καὶ ἐπὶ τνδε τν μορίων  
τὸ ατὸ παρακολουθήσει. πάλιν γὰρ ποσταλήσεται ὁ περὶ ατν λόγος  
ἐν φωνῆ καὶ δηλουμένῳ, ἐν ᾧ καὶ τὰ συνεμπεπτωκότα σχήματα διὰ  
τς συνούσης φράσεως ἐπικριθήσεται, τά τε ἁπλ ατς καὶ τὰ σύνθετα,  
προσέτι καὶ τὰ δόξαν ἐσχηκότα συνδέσμων, ο μὴν ὄντα, τίνα τε ατν  
ἐγκλίσεως ἔτυχε καὶ τίνα οὔ. καὶ ἕνεκά γε τν τοιούτων παραδόσεων  
ἀναγκαίως εἰς σχολικὴν ἀντιβολὴν κατέστημεν, ἐκλεγόμενοι παρ᾽ ἑκά-  
 
2.1,1.214 -στου τν πρὸ μν τὸ χρειδες. πρὸς οἷς καὶ ατοί τι ἐπινοήσαντες  
μετὰ τς δεούσης σαφηνείας παραδώσομεν, οκ ἐκτὸς γινόμενοι κατὰ  
τὸ παντελὲς τς τν τωικν δόξης.  
Ποσειδώνιος ἐν τῶ περὶ συνδέσμων ἀντιλέγων πρὸς τοὺς φάσκον-  
τας, ὡς οἱ σύνδεσμοι ο δηλοῦσι μέν τι, ατὸ δὲ μόνον τὴν φράσιν  
συνδέουσι, φησὶν ὡς διαφέρει τὸ ἐπιδοῦναι τοῦ ἀποδοῦναι, ὡς τὸ  
ἀπαιτεν τοῦ προσαιτεν, καὶ ἄλλας τινὰς τοιαύτας συντάξεις, ἢδη  
πιστούμενος ὅτι ἓν μέρος λόγου ἣ τε πρόθεσις καὶ ὁ σύνδεσμος. ἐν  
γοῦν τῆ ατῆ πάλιν τῆ ἐναντιωτάτῃ πρὸς ἐκείνους ἀντιρρήσει ἐκτίθεται  
τοὺς κατὰ φύσιν συνδέσμους, φάσκων ὡς διὰ τὴν δύναμιν .....  
τὸ ἵνα ἐπίρρημά φαμεν τοπικόν·  γὰρ φράσις παρῃτετο [εἰς] τὸ  
καλεν σύνδεσμον. ἀλλ᾽ οκέτι ἐν τῶ ἵνα εἴδομεν ἄμφω (Α 363).  
ὄφρα μὲν ὼς ἤν (Θ 66),  
χρονικὸν ἐπίρρημα· ὄφρα πεποίθῃς (Α 524),  
σύνδεσμος ἀποτελεστικός. — τί οὖν κωλύει [καὶ] κατὰ τοῦτον τὸν λόγον καὶ  
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τὰ ἴσην δύναμιν ἀναδεδεγμένα συνδέσμοις μόρια καλεν συνδέσμους ὁμο-  
φωνοῦντας προθέσεσιν, ο μήν, ὡς ἐδόκει τῶ Ποσειδωνίῳ, καὶ τὰς ἐν τῶ  
τοιούτῳ δηλουμένῳ συνδέσμους καλεν, ἐπιδοῦναι, ἀποδοῦναι; — Ο  
λέληθε δ᾽ μς κἀκενος ὁ λόγος, ὡς οδὲ κατὰ τὸ παντελὲς τος  
συνδέσμοις ἀνθυπάγονται, εἰ δεινὰ δέδρακας· ἀνθ᾽ ὧν δεινὰ  
δέδρακας· ἰδοὺ γὰρ καὶ ἄρθρου παρέμπτωσις. καὶ ἔτι εἰ μέρα  
ἐστί, φς ἐστί· διὰ τὸ μέραν εἶναι φς ἐστί· καὶ πάλιν  
παρεισέδυ τὸ ἄρθρον, καὶ ἀντὶ ὁριστικν ἀπαρέμφατα παρελήφθη. ὅτι  
δὲ κατὰ πολὺ τὰ μόρια χωριστέον, καθότι καὶ νῦν οἱ γραμμα ...  
...................... μέρα  
ἐστίν ......... σκότος ἐστί .... συνδέσμου  
 
2.1,1.215 διὰ τί ὁ ἄν ω οκ ἐπι ....... ν τος προκειμένοις ..  
....των, ἐν ᾧ ἐπεδείξαμεν ...αι. ο γὰρ ἐν τῶ καθόλου  
τὸ τοιοῦτόν ἐστι .....ον τέ ἐστιν ερέσθαι, ἐὰν θέλῃς ..  
..κης ἀναγνοίην ἄν. ὥστε οὔτε περὶ .... ἐπιφόρας διὰ  
τν ατν τοῦ λόγου ... ἠ σύνθετον καταστήσεται. τὸ ατὸ  
ἄρα ...έσμου ὁ ἐάν ἐπιζευκτικὸς ἐδείχθη γινόμενος ....  
ι ουν καὶ τῶ ἐπεί παράκειται ἐπεάν .. ἅπαντός τε γὰρ συνθέτου  
σχήματος . μία ἐστὶν ... ἐὰν καὶ τὰ τς φωνς παγορεύει καὶ  
τὰ ... εἴπερ οὖν ὁ ἐπεί ἔχει καὶ τὴν φωνὴν τοῦ ... ἔχει  
δὲ καὶ τὸ δηλούμενον, ἐν οἷς ἀκολουθίας ἐστὶ παραστατικός, ἔχει δὲ  
καὶ δυνάμει τὸν ἐάν, συνεσττα ἐκ τοῦ εἴ καὶ ἄν, ἐν οἷς πάλιν  
φαμὲν ... πς οχὶ βίαιον μὴ οχὶ παραδέξασθαι . προκειμένων  
ἀνδρν τὴν δόκησιν;  
ἦπορήθη πς σύνδεσμοι οἱ προκείμενοι, μαχομένην ἔχοντες τὴν  
ἐξ ατν δύναμιν τῆ θέσει τοῦ ὀνόματος, εἴγε τὸ συνδεν τῶ δια-  
ζευγνύειν μάχεται. Ἔχεται ἀπολογίας  προκειμένη ἀπορία, ὡς καὶ  
ἐπ᾽ ἄλλων ἔστιν ἐπινοσαι ὡς τὰ ατὰ ὄντα μαχομένην πολλάκις  
ὀνομασίαν ἀνεδέξατο. φαμὲν τὸ μάχομαι παθητικόν, καὶ δλον ὅτι τῶ  
τύπῳ τς φωνς· εἰ γὰρ ἀπὸ τοῦ δηλουμένου, δλον ὅτι ἐνεργητικόν.  
ἀλλὰ μὴν καὶ τὸ παιδίον οδέτερον διὰ τὸν τύπον, ἐπεὶ ἀμφότερόν  
ἐστι διὰ τὸ δηλούμενον· παρατιθέμενος γοῦν τις ἀρσενικὸν καὶ θηλυκόν,  
εἴποι ἄν παρατίθεμαί σοι παιδία. ἀλλὰ καὶ τὸ Θβαι πληθυντι-  
2.1,1.216 κόν, καὶ μία  ποκειμένη πόλις. ἔστι καὶ ἐπ᾽ ἄλλων πλειόνων τὸ  
τοιοῦτον παραθέσθαι. — Οἱ δὴ προκείμενοι σύνδεσμοι εἴρηνται μὲν  
σύνδεσμοι ἕνεκα τοῦ συνδεν τὰς φράσεις, ὥστε τὸ κοινὸν τν συν-  
δέσμων ατοὺς ἀναδεδέχθαι· ἕνεκα δὲ τοῦ ἀπ᾽ ατν δηλουμένου  
διαζευκτικοὶ ὠνομάσθησαν. ὅλης γὰρ τς φράσεως ὄντες συνδετικοί,  
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τὰ ἐν ατῆ πράγματα διαζευγνύουσιν. ἔτι δὲ οκ ατοτελὲς τὸ  
μέρα ἐστὶ καί, ἀλλ᾽ ἐζήτει ἑτέραν φράσιν, καὶ μέρα ἐστὶ  
καὶ φς ἐστί. — τὸ ατὸ δὲ καὶ ἐπὶ τν διαζευκτικν· ἠ μέρα  
ἐστὶν ἠ νύξ ἐστι.  
Καὶ ὡς μὲν σύνδεσμοι κατὰ τὸ συνδεν τὰς φράσεις εἰσίν, ἀπεδείχθη·  
ὡς δὲ τὸ ἐπιφερόμενον πργμα παρελήφθη μὲν πὸ τς συνδέσεως,  
διαζεύγνυται δὲ πὸ τοῦ δηλουμένου τοῦ ἀπὸ τοῦ συνδέσμου, σαφὲς  
γενήσεται ἐκ τοῦ ἠ νύξ ἐστι. μόνον γὰρ ἓν ἔστι τν νοουμένων  
πραγμάτων κατὰ τὸ ατὸ παραλαμβάνεσθαι.  ἐπαγγελία τν δια-  
ζευκτικν ἑνὸς ὕπαρξιν ἐπαγγέλλεται, τοῦ δ᾽ πολειπομένου ἠ τν  
πολειπομένων ἀναίρεσιν. — καὶ ἔστι πάλιν ατν ἃ μὲν ἀληθ  
 
2.1,1.217 τὴν διάζευξιν ἀναδεδεγμένα, ἃ δὲ οκ ἀληθ τὴν διάζευξιν παρειλη-  
φότα. τὸ γὰρ λεγόμενον ἠ μέρα ἐστὶν ἠ νύξ ἐστιν ἐν ἀληθε  
καθέστηκε διεζευγμένῳ· ταῦτα γὰρ τὰ καταστήματα οδέποτε κατὰ  
τατὸ γενήσεται. τὸ δὲ λεγόμενον ἠ Ἀπολλώνιος παρέσται ἠ  
Σρύφων ὡς πρὸς καιρὸν τὴν διάζευξιν ἐπαγγέλλεται. τὸ γοῦν πρό-  
τερον πόδειγμα, κἂν μὴ λάβῃ τὸν διαζευκτικὸν σύνδεσμον, πάλιν  
ἐν διαζεύξει ἔσται, μέρα ἐστί, νύξ ἐστι. τὸ ἕτερον ἀληθές, εἰ  
φαίημεν οὕτως· μέρας οὔσης μέρα ἐστί· τὸ δὲ ἕτερον ο πάν-  
τως, Σρύφων παρέσται, Ἀπολλώνιος ο παρέσται· ο δια-  
ζεύγνυται γὰρ τὰ τοιαῦτα, ἐὰν μὴ λάβῃ τὸν διαζευκτικὸν σύνδεσμον.  
ἐφ᾽ ὧν ἔστι καὶ τοὺς μαχομένους τος διαζευκτικος συνδέσμους παρα-  
θέσθαι, καὶ Ἀπολλώνιος παρέσται καὶ Σρύφων παρέσται· εἰ  
Σρύφων παρέσται, καὶ Ἀπολλώνιος παρέσται. ἐπὶ μέντοι  
τν κατὰ φύσιν διεζευγμένων οκέτι· ο γὰρ συστήσεται τὸ καὶ  
μέρα ἐστὶ καὶ νύξ ἐστιν, οδὲ τὸ εἰ μέρα ἐστί, νύξ ἐστιν.  
ὡς εἰσί τινες λόγοι πὸ τν συνδέσμων διαζευγνύμενοι ἠ συμπλεκό-  
μενοι, τινὲς δὲ συναπτόμενοι, τινές τε ο πάντως πὸ τν συνδέσμων  
τὸ συναφὲς ἐπαγγελλόμενοι, ἀλλὰ καὶ δι᾽ ατν δηλοῦντες· ἠ καὶ  
διαζευγνύμενοι πάλιν οχ πὸ τν διαζευκτικν, ἀλλ᾽ ἐξ ατν τὴν  
διάζευξιν δηλοῦντες. ἐφ᾽ ὧν οκ ἐναλλαγαὶ γενήσονται συνδέσμων.  
ἐκκείσθω δὲ ποδείγματα. ὁ λέγων τὸ μέρα ἐστί δεδήλωκεν ὅτι  
καὶ φς ἐστίν. ἐπὶ τούτου οκέτι ἐγχωρήσει τὸ ἢτοι μέρα ἐστὶν  
ἠ φς ἐστι. καὶ ζ καὶ ἀναπνέω· ο γὰρ ἔτι ἐγχωρήσει τὸ  
ἢτοι ζ ἠ ἀναπνέω.  συνάφεια γὰρ ἐν τῶ ζν τοῦ ἀναπνεν  
ἀπαράδεκτός ἐστι τοῦ διαζευκτικοῦ, καθὼς προείπομεν. διὰ δὲ τὸ  
κατὰ φύσιν διεζεῦχθαι μέραν εἶναι, νύκτα εἶναι, τὸ ἕτερον ἀληθεύει.  
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2.1,1.218 ἐπὶ τοῦ τοιούτου τὸ συναπτικὸν ο συστήσεται. ἐπεὶ ἅμα τῶ λέγειν  
μέρα ἐστίν δεδήλωται ὅτι ο νύξ. τὸ δ᾽ ἐν συναφείᾳ δε καὶ ἐν  
ἀκολουθίᾳ καθίστασθαι. τὰ μέντοι πολειπο···τα τν λόγων,  
λέγω τὰ μὴ ποπίπτοντα πὸ τὸ τοιοῦτον εἶδος, π᾽ ατν τν  
συνδέσμων πείσεται τὸ διεζεῦχθαι ἠ συνφθαι. ὡς εἴ τις λέγοι  
ὲ διαπραθέειν ἠ ἄνδιχα πάντα δάσασθαι ( 511)  
καὶ διαπραθέειν καὶ ἄνδιχα πάντα δάσασθαι. καὶ ὃν τρόπον  
οχ οἷόν τε παντὶ πτωτικῶ ἄρθρον προσνέμειν, τῶ δὲ δυναμένῳ  
ἐπιδέξασθαι, τὸν ατὸν τρόπον οχ οἷόν τέ ἐστι παντὶ λόγῳ πάντα  
σύνδεσμον συντάττειν. λέγω δὲ λόγον τὸν δι᾽ ἑαυτοῦ ἐπαγγελλό-  
μενον συνάφειαν. ἐφ᾽ οὗ γὰρ ὁ διαζευκτικός, ἐκε οχ ὁ συναπτικός·  
καὶ ὅπου ὁ συναπτικός, ἐκε οκέτι ὁ διαζευκτικός. καὶ σαφὲς ἐκ τοῦ  
προκειμένου, ὡς μάχεται ἣ τε τν συναπτικν ἐπαγγελία, καὶ ἔτι τν  
συμπλεκτικν, πρὸς τὴν τν διαζευκτικν, καθ᾽ ἕνα τρόπον τν  
συμπλεκτικν ἀδιαφορούντων. ὡς γὰρ οἱ διαζευκτικοὶ οκ ἐν ἀκολου-  
θίᾳ, οδ᾽ οἱ συμπλεκτικοί. εἰ γὰρ ὧδ᾽ ἀποφαινοίμεθα, ἢτοι μέρα  
ἐστὶν ἠ νύξ ἐστιν, ἠ καὶ κατὰ ἀναστροφήν, ἢτοι νύξ ἐστιν ἠ  
μέρα ἐστίν, ἀδιαφορε, ὡς εἰ καὶ Ἀπολλώνιος παρέσται καὶ  
Σρύφων παρέσται, καὶ Σρύφων παρέσται καὶ Ἀπολλώνιος.  
Μηδὲ τὸ πρὸς τν τωικν λεγόμενον παραλείπωμεν, παρ᾽ οἷς  
ἐστί τις διαφορὰ ἐν τος κατὰ φύσιν διεζευγμένοις μαχομένου καὶ  
ἀντικειμένου. καὶ ἤν μαχόμενον τὸ μὴ δυνάμενον κατὰ τὸ ατὸ παρα-  
ληφθναι, πὲρ οὗ καὶ ἐν τος προκειμένοις εἴρηται, μέρα ἐστὶν ἠ  
νύξ ἐστιν, ἠ φθέγγομαι ἠ σιγ, καὶ ἔτι τὰ τούτοις ὅμοια. ἀντι-  
κείμενον δὲ τὸ πλεονάζον ἀποφάσει, ὅπερ δυνάμει πάλιν μαχόμενον,  
ἠ φθέγγομαι ἠ ο φθέγγομαι, ἠ μέρα ἐστὶν ἠ οκ ἔστιν μέρα.  
ὁ γὰρ ἕτερος λόγος ἐπλεόνασε τῆ ἀποφάσει.  γὰρ φ....  
ἠ κάθημαι ἠ ο κάθημαι. καὶ τοῦτό φασιν διαφέρειν τὸ ἀντικεί-  
μενον τοῦ μαχομένου, ᾗ τῶ μὲν μαχομένῳ πάντως τι ἀντιστατοῦν  
2.1,1.219 ἐπιφέρεται, τῶ δὲ ἀντικειμένῳ οκέτι. μὲν γὰρ εἰ οὕτως ἐπηνέχθη  
...... οκ ἔστιν μέρα. δύο δὲ εἰ ουτ.... ἐστὶν  
μέρα ἠ μέρα ἐστίν. πλ....γων ἔχει περισσὴν τὴν ἀπό-  
φασιν ..... μέρα οκ ἔστιν ἠ οχ μέρα ἐστίν ...  
τν λόγων μιᾶ ἀποφάσει πλεον·····τήρησις παρὰ τος  
τωικος ἀντικειμένου καὶ μαχομένου. χρὴ μέντοι γινώσκειν ο ..  
... τὸ δηλούμενον. ἐν ᾧ γὰρ ἀποφάσκομεν τὸ μέραν εἶναι,  
ἐν τούτῳ καταλείπεται τὸ νύκτα εἶναι. ο... δὲ εἴρηται μαχό-  
μενον ἀπὸ τν ἐν μάχῃ ... οἷς παρέπεται τὸ μὴ συνεναι. φαμὲν  
γ...τησιν καὶ ἔτι ξυμβασίας τὰς φιλίας .... καὶ τὰ κατὰ φύσιν ἤν διαζευκτικά.  
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Ἔστι καὶ τρίτη διαφορὰ τν προκειμένων συνδέσμων,  παραδια-  
ζευκτικὴ καλουμένη, ἐπαγγελίαν ἔχουσα τοιαύτην, ἠ τὸ ἓν ἠ καὶ τὸ  
συνὸν ἠ καὶ τὰ συνόντα τιθέναι. διαφέρει δὲ τοῦ διαζευκτικοῦ τοῦ  
ἓν μόνον ἐπαγγελλομένου. καὶ  γινομένη ἐν ατος σύνδεσις οκ  
ἂν δύναιτό ποτε ἀπὸ τν μαχομένων παραληφθναι, ἀπὸ δὲ τν  
ἑτέρων λόγων. οἷόν τε γάρ ἐστι τὸν παραδιαζευκτικὸν καὶ εἰς τὸν καί  
μεταλαμβάνεσθαι, παρεστήσαμεν δὲ ὡς τὰ φύσει διεζευγμένα οὔ ποτε  
συμπλακήσεται. ἐκκείσθω δὲ ποδείγματα. ὁ ἀποφηνάμενος οὕτως,  
ἠ νέος ὲ παλαιός (Ξ 108),  
οχὶ τὸ ἕτερον ἀπαγορεύει, ὡς νέος μὲν βουλὴν εἰσηγησάσθω, πα-  
λαιὸς δὲ μή, ἠ παλαιὸς μέν, νέος δὲ μή, ἀλλὰ τοιοῦτόν τι ἀπαιτε,  
κἂν νέος εἰσηγται κἂν παλαιός, παραδέξομαι. ὥστε ἠ τὸ ἓν αἰτε  
ἠ τὰ δύο. καὶ αἱ τοιαῦται δὲ φράσεις οὕτως ἔχουσιν, ἠ Ἀλκαϊκόν μοι  
χρσον ἠ απφικόν. ο γὰρ ἐν ἀποφάσει τὸ ἕτερον, ὥσπερ ἐστὶν  
ἐπὶ τοῦ ἰατροῦ ἀποφαινομένου ἠ ῥοφημάτιον δὸς ἠ σευτλίον..  
....... γένοιτο. λέγω δὲ ἐπὶ τοῦ προ..... τοῦ  
 
2.1,1.220 χρήσαντος. ἐφ᾽ οὗ δὲ ἄγαν .....αυται τν ἐλέγχων ἐπι-  
γραφαὶ ..... Ἀχαιοὶ ἠ Πελοποννήσιοι· καὶ ......  
οὕτως ἂν ἔχοι. φωνή ἐστιν ......η τὸ ἴδιον αἰσθητὸν  
ἀκος ..... ἐζητήθη διότι ο τακτέοι εἰσὶν εἰς τοὺς συμ-  
πλεκτικούς, εἴγε ἀκώλυτον ἔχουσι τὴν εἰς ατοὺς μετάληψιν, καὶ  
νέος παλαιός καὶ παλαιὸς ...μα ἐστι τοι οἷόν τε δρσαι ἠ παθεν  
... δρσαι. καί φησι Σρύφων (p. 35 Velsen), ὡς ο πάντως τὰ μετα-  
λαμβανόμενα εἰς τὸ ατὸ εἶδος ἐπάγεται. τὸ ἀκολουθε ῥμα μετά-  
ληψιν ἔχει τὴν εἰς τὸν εἴ σύνδεσμον· ἀκολουθε τῶ μέραν εἶναι τὸ  
φς εἶναι· ἴσον γὰρ τῶ εἰ μέρα ἐστί, φς ἐστίν. ἄλλως τε τὸ μὲν  
συμπλεκτικὸν ἐξ ἀνάγκης πάντα τίθησι, καὶ νέος καὶ παλαιός·  
τὸ δὲ παραδιαζευκτικὸν οκέτι, ἀλλὰ ἠ καὶ τὸ ἓν ἠ καὶ τὰ ἕτερα  
ἠ καὶ τὰ ἐπιφερόμενα. προσθείημεν δ᾽ ἂν καὶ τοῦτο. ὃν τρόπον ὁ  
καλούμενος παρασυναπτικός, ἔχων καὶ ἐπαγγελίαν τὴν τοῦ συμπλε-  
κτικοῦ, ἐν οἷς συμπλέκει λόγους, ἔχων δὲ καὶ τὴν τοῦ συναπτικοῦ,  
ἐν οἷς ἀκολουθίας ἐστὶ παραστατικός, οκ ἀπὸ τς δυνάμεως τν συν-  
δέσμων τὴν ὀνομασίαν εἴληφε, καλούμενος συμπλεκτικὸς ἠ συναπτικός,  
παρὰ δὲ τὸ συνημμένον ληφθεὶς παρασυναπτικὸς ὠνομάσθη, τὸν ατὸν  
τρόπον καὶ οἱ καλούμενοι παραδιαζευκτικοί, ἔχοντες μὲν τοῦ διαζευ-  
κτικοῦ τὸ ἓν παραλαμβάνειν, ἔχοντες δὲ καὶ τοῦ συμπλεκτικοῦ τὸ καὶ  
ἓν καὶ τὰ ἕτερα, πάλιν ἔτυχον τς ὀνομασίας, κληθέντες παραδια- ζευκτικοί.  
Καὶ τοσαῦτα μὲν περὶ τς ἐννοίας τν προκειμένων συνδέσμων.  
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ῥητέον δὲ καὶ πὲρ τς τάξεως. ὁ ἢ καὶ ὁ έ διαφέρουσι τοῦ ἢτοι,  
καθότι οἱ μὲν καὶ προτακτικοί εἰσι καὶ ποτακτικοί,  
κτείνῃς ὲ δόλῳ ἠ ἀμφαδόν (α 296),  
ὲ διαπραθέειν ἠ ἄνδιχα πάντα δάσασθαι ( 511).  
ὁ δὲ ἢτοι μόνως προτακτικός· ο γὰρ ἄν ποτε φήσαιμεν ἠ μέρα  
ἐστὶν ἢτοι νύξ ἐστι. καὶ ἔτι ὁ μὲν ἢτοι ἅπαξ παραλαμβάνεται, οἱ  
δὲ ἄλλοι ἐπὶ πλεον παραλαμβάνονται κατὰ τὰς συνδέσεις, ἢτοι  
Ἀπολλώνιος παρέσται ἠ Διονύσιος ἠ Σρύφων. ὁ δὲ έ τοῦ ἢ  
 
2.1,1.221 διαφέρει, ᾗ ὁ μὲν συνηθέστερος .. ὁ δὲ ποιητικός. — Σὴν τν  
προκατειλεγμένων τάξιν ἔστιν οἰκείως ἐκδέξασθαι. οἱ συναπτικοὶ  
καὶ ὅσοι ἀκολουθίαν ἐπαγγέλλονται ἐν ἀρχῆ τν λόγων παραλαμβα-  
νόμενοι, οκ ἂν εὖ τεθεεν ἐν μεταξύτητι· οἱ δὲ διαζευκτικοὶ οκ ἂν  
παραληφθεεν, εἰ μὴ ἐν μεταξύτητι τεθεεν. ὡς ἔφαμεν οὖν, τῆ  
δυνάμει τν συνδέσμων  θέσις ᾠκείωται. τὸ μὲν γὰρ συναπτικὸν  
τὴν συνάφειαν ἐπαγγελλόμενον ἔχει νωμένην τῶ λόγῳ τὴν τάξιν,  
τὸ δὲ διαζευκτικὸν δηλοῦν τὸ ἀσυνύπαρκτον μεσάζεται κατὰ τὴν  
τάξιν τν λόγων, ὡσανεὶ ἀπεργον τὸν ἕτερον τοῦ ἑτέρου λόγον.  
καὶ διὰ τοῦτο ἐν ἀρχῆ τοῦ λόγου τιθέμενοι οἱ διαζευκτικοὶ οὔ ποτε  
συνδέουσι τοὺς λόγους· ἢτοι μέρα ἐστί νύξ ἐστιν. εἰ δὲ  
οὕτως ἀποφαινοίμεθα· ἢτοι μέρα ἐστὶν ἠ νύξ ἐστίν, οἰκείως  
ὁ λόγος συνδέδεται. καὶ ἀποβληθεὶς μὲν ὁ ἢτοι ἔτι τὴν διάζευξιν  
ἕξει, καθὸ εἰς τὴν οἰκείαν χώραν ἐτάχθη ὁ σύνδεσμος· ἀποβληθεὶς  
δὲ ὁ ἢ ο ποιήσει λόγον, εἴγε πάλιν μὴ δεόντως ἐτέτακτο ὁ ἢτοι.  
Ἔστι καὶ τρίτη διαφορὰ τοῦ ἢ συνδέσμου, ἣτις καλεται δια-  
σαφητική. τοῦ μὲν γὰρ προτέρου ὕπαρξιν διασαφε, τοῦ δὲ ἐπι-  
φερομένου ἀναίρεσιν, βούλομαι πλουτεν ἠ πένεσθαι, βούλομαι  
φιλολογεν ἠ σχολάζειν. ποιεται καὶ μετὰ τοῦ πέρ τὴν σύνταξιν,  
μέρα ἐστὶν ἢπερ νύξ. ἴδιον δὲ ἔχει παρὰ τοὺς προκειμένους  
συνδέσμους τὸ ἐν ἀρχῆ μὴ παραλαμβάνεσθαι, καθάπερ ἔχουσιν οἵ  
τε διαζευκτικοὶ καὶ παραδιαζευκτικοί, ἢτοι μέρα ἐστὶν ἠ νύξ  
ἐστιν. τῶ μέντοι διασαφητικῶ συνδέσμῳ οκ ἄλλο τι σύνεστι μόριον  
ἠ τὸ μλλον καὶ ἥττον. καὶ ἤν  τοιαύτη ἀφορμὴ ἀποδεικτική, καθότι  
προείπομεν ἐν τος κατ᾽ ἀρχήν, τοῦ τὸ μλλον καὶ ἥσσον συνδέσμους  
εἶναι, καὶ καθὸ δύναμις ἤν ἀντηρη  
 
2.1,1.222 Ἔστι μέντοι καὶ πὲρ τοῦ ἢ ζήτησις, πότερον εἰς τὰ ἐπιρρήματα  
καταταγείη ἠ εἴπερ εἰς τοὺς συνδέσμους. — δλον ὡς καὶ τὸ ἀνθυ-  
παγόμενον μόριον, λέγω δὲ τὴν οὔ ἀπόφασιν, εἰς τοὺς συνδέσμους  
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παραλαμβάνοιτο ἄν· μέρα ἐστὶν ἠ νύξ· πλουτεν βούλομαι  
ἠ πένεσθαι. ἔστι τὸ ατὸ οὕτως ἀποφήνασθαι· πλουτεν βούλο-  
μαι, ο πένεσθαι· μέρα ἐστίν, οχὶ δὲ νύξ. Ἀλλὰ δείξομεν ὡς  
οὔτε ὁ προκατειλημμένος σύνδεσμος ἄλλο τι κεκλήσεται ἠ σύνδεσμος,  
οὔθ᾽  ἀπόφασις ..σει ἠ ἐπίρρημα. πρτον, ὡς καὶ ἄλλοτε  
ἐδείξαμεν, τὰ ἀνθυπαγόμενα οκ εἰς τὰ ατὰ μέρη λόγου παρα-  
ληπτά ἐστιν ἐν τῶ καθόλου, εἴγε ἐδείξαμεν ἐν τῶ .. ῥηματι  
τὸν ἄν σύνδεσμον ἀντιπαραλαμβανόμενον κατὰ πλείονα, ὥστε οδὲ  
κατὰ τοῦτο τῶ ἢ τὸ οὔ τὸ ατό. δεύτερον οἱ σύνδεσμοι συσσημαί-  
νουσιν, ατόθεν δὲ  ἀπόφασις τὸ δηλούμενον προφανὲς ἔχει. τρίτον  
οἱ σύνδεσμοι κατ᾽ ἰδίαν ο ῥητοί, ἐπεὶ πόθεν σύνδεσμοι; ...  
τὸ[ν] μὲν ἢ, σύνδεσμον ἐπαγγελλόμενον, ο ῥητὸν κατ᾽ ἰδίαν,  δὲ  
οὔ ἀπόφασις. τέταρτον τὰ ἐπιρρήματα παράγεται, οχὶ οἱ σύνδεσμοι.  
τὸ οὔ ἐν τῶ οχὶ παράγεται, τοῦ ἢ οχ οὕτως ἔχοντος. τὸ δὲ  
πάντων συνεκτικώτατον·  ἀπόφασις πρὸ ῥήματος ἐπιτασσομένη ποιε  
ατοτέλειαν ο γράφω, ο περιπατ. ἤν δὲ τὸ τοιοῦτον ἴδιον  
ἐπιρρημάτων. ὁ δὲ ἢ οδέποτε τὸ τοιοῦτον ἀπετέλεσε .. τοῦ δ᾽  
ἑτέρου λόγου ἐξ ἀνάγκης παραλαμβανομένου .. ὅπερ ἤν ἴδιον συν-  
δέσμου, γράφω ἢπερ λέγω, διαλέγομαι ἢπερ ἀναγινώσκω.  
γις ἄρα ὃ μὲν ἐπίρρημα κεκλήσεται, ὃ δὲ σύνδεσμος.  
Υαίνεται δὲ ὅτι  τοιαύτη διαφορὰ τοῦ συνδέσμου ἀπὸ τς δια-  
ζευκτικς συνδέσεως μετέβαλεν εἰς τὴν διασαφητικήν, ὡσεὶ ἐπικριτικὴ  
γενομένη τς διαζεύξεως. ἐκκείσθωσαν γὰρ αἱ διαφοραί. ἐπαγγέλλεται  
γὰρ τὸ διαζευκτικόν, ἐὰν τοῦτο, ο τοῦτο· εἰ τοῦτο μή, τοῦτο. καὶ  
ἔτι, ἠ τοῦτο ἠ καὶ τὸ συνὸν ἠ τὰ συνόντα ... ὅπερ καλεται  
 
2.1,1.223 παραδιαζευκτικόν. τὸ δὲ λειπόμενον, τοῦτο, ο τοῦτο. τέθειται γὰρ  
τὸ πλουτεν βούλομαι ἀνῃρημένου τοῦ πένεσθαι. καί μοι δοκε  
ἕνεκα τούτου σύνδεσμον ἔξωθεν μηκέτι παραδεδέχθαι ὁ τοιοῦτος λόγος,  
εἰς δὲ ἐπίτασιν τὸ ἐπιτατικὸν ἐπίρρημα, λέγω τὸ μλλον. ἐπεὶ δὲ τὸ  
μὲν ἐν ἀρχῆ τοῦ λόγου ἀναδεξάμενον τὸν ἢ ἠ τὸν ἢτοι ἀναμφίλεκτόν  
ἐστιν ἠ διαζευκτικὸν ἠ παραδιαζευκτικόν, τὸ δὲ μὴ οὕτως ἔχον ἢτοι  
πάλιν διαζευκτικόν ἐστιν ἠ καὶ διασαφητικόν, φαίνεται ὅτι διὰ τὸ  
τοιοῦτον ἀμφίβολον ... τοῦ τε διασαφητικοῦ καὶ τοῦ διαζευ-  
κτικοῦ. ἐπὶ μὲν τοῦ  
βούλομ᾽ ἐγὼ λαὸν σάον ἔμμεναι ἠ ἀπολέσθαι (Α 117)  
ο διστάζομεν, ὅτι ὁ ἢ νῦν διασαφητικός, εἴγε ἐν διαζεύξει γινό-  
μενον γέλοιον· ἐπὶ μέντοι τοῦ  
πάντες κ᾽ ἀρησαίατ᾽ ἐλαφρότεροι πόδας εἶναι  
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ἠ ἀφνειότεροι χρυσοό τε ἐσθτός τε (α 164)  
ὅ .... τὸν ἕτερον νῦν παραδέξασθαι. τὸν δὲ ἕτερον .  
.... δύναται γὰρ διαζευκτικὸς εἰρσθαι τοῦ ... πληροῦν-  
τος. εὔξονται ταχες γενέσθαι, ἵνα ἀποφύγωσιν δυσσέα, ἠ ἄγαν  
πλούσιοι, ἵνα πείσωσι ... εἴη παραπληρωματικὸς ὁ κέ. φαίνεται  
ὅτι διασαφητικός ἐστι. μλλον γὰρ εὔξονται ταχες γενέσθαι ἢπερ  
ἄγαν πλούσιοι. ὅπερ καὶ μλλον, καὶ καθόλου .... σύνδεσμος  
καὶ καθὸ ποβάλλει ὁ λόγος .... που  
Ερύμαχ᾽, οδ᾽ εἴ μοι πατρώια πάντ᾽ ἀποδοτε (χ 61).  
ξς ῥητέον περὶ τν διαπορητικν.  
Ἆρα. Οὗτος κατὰ πσαν διάλεκτον, πεσταλμένης τς κοινς  
καὶ Ἀττικς, ἤρα λέγεται·  
ἤρ᾽ ἔτι παρθενίας ἐπιβάλλομαι, απφώ (fr. 52 Ahrens, 102 Bergk3).  
ἤρ᾽ ἔστι θ᾽ ὕδωρ ς .... (lyr. gr. III3 p. 1358 Bergk)  
ἐπὶ τοῦ τοιούτου οκ ἐμποδίζοντός τινος συναλοιφὴν ἐκδέξασθαι,  
Σρύφων (p. 35 Velsen) φησὶν ἀποκοπὴν παρηκολουθηκέναι. καὶ ἔτι  
ἤρά κεν ἐν δεσμος ἐθέλοις. παρ᾽ Ἀλκμνι (fr. 61 Bergk3)  
 
2.1,1.224 ἤρα τὸν Υοβον ὄνειρον εἶδον.  
Ἀρχίλοχος (fr. 86 Bergk3) μέντοι κοινότερον ἔφη  
ὡς ἆρ᾽ ἀλώπηξ καἰετὸς ξυνωνίην.  
Καί πού τινες τὸν ἢ τὸν ατὸν ἐξεδέξαντο τῶ ἄρα, ὡς ἀποκοπς  
γεγενημένης ἀπὸ τοῦ ἤρα, ὡσεὶ καὶ εἴ τις ἐκδέξαιτο τὸ δμα καὶ τὸ  
δ. ἀλλ᾽ οκ ἔστιν γιές, ο τοῦτό μου ἀποφαινομένου, ὡς οκ  
ἔνδεκτον ἀποκοπναι σύνδεσμον· δεδείξεται γὰρ τὸ τοιοῦτον. τὸ γοῦν  
ὅ μοι γέρας ἔρχεται ἄλλῃ (Α 120)  
οκ ἄν ποτε ἀποδεξαίμην, καθό τινες ᾠήθησαν, ἄρθρον ἀντὶ συν-  
δέσμου παρειλφθαι, μλλον δὲ ἀποκοπὴν εἶναι τοῦ ὅτι. ἀλλ᾽ οχ, ὥς  
τινες, ὁ ἢ ἐν ἀποκοπῆ γενόμενος τοῦ ἤρα. σαφὲς ἐντεῦθεν. πσα λέξις  
ὁτιδήποτε παθοῦσα ἔχει καὶ τὸ ἴδιον δηλούμενον, καὶ εἴ τινος τάξεως  
τύχοι, ταύτης πάλιν ο μετατίθεται. φαμὲν δ· ......  
.... ἀλλὰ πάλιν δηλοῦται τὸ δμα ...... τὰ πάθη  
ο τν δηλουμένων ...... καὶ  παρά λέγεται πάρ, πὰρ  
Ζηνί, παρφολω ... δηλο ἐντελοῦς τς πάρα. ἀλλὰ μὴν .  
πισο... ο παρὰ τὸ πάθος ἐναλλαγὴν τς .....εν.  
εἴπερ οὖν καὶ ὁ ἤρα μόνως ὢν προτακτικὸς ἀπεκέκοπτο, καὶ πάλιν  
κατ᾽ ἀρχὰς παρελαμβάνετο. ὅπερ ο παρείπετο· εἰς γὰρ τοναντίον  
ἐχώρησε, τὸ ἐν μέσῃ τῆ φράσει παραλαμβάνεσθαι. — ἀλλ᾽ οδ᾽ ὁ  
ἐν ἀρχῆ ἢ πάλιν ἀποκοπή ἐστι τοῦ ἤρα. φαμὲν γὰρ ...  



78 
 

http://www.bibletranslation.ws/ 

 

ἠ δολιχὴ νοῦσος ἤ Ἄρτεμις ἰοχέαιρα (λ 172)·  
ἤν γὰρ ἂν περισπώμενος, εἴγε  βαρεα ἀποκοπτομένη τὸν ατὸν  
τηρε τόνον ἐν τῶ πολειπομένῳ, δμα δ. — (καὶ ἕνεκά γε  
τούτου τὴν νι ἀντωνυμίαν, μονοσύλλαβον ερισκομένην παρ᾽ Ἀττι-  
κος ἐν τῶ νώ, οὔ φαμεν ἀποκεκόφθαι. ἠ εἴπερ ἀποκοπή, φ᾽ ἑτέρου  
λόγου τὰ τοῦ τόνου μετετέθη· οὗ τὴν ἀπόδειξιν ἐν τῶ περὶ ἀντω-  
νυμιν ἐξεθέμην). — σαφὲς οὖν ὅτι οὔτε  τοῦ προτακτικοῦ φωνὴ  
ἀπεκόπη τοῦ ἤρα διὰ τὸν τόνον, οὔτε  τοῦ ποτακτικοῦ διὰ τὴν  
 
2.1,1.225 σύνταξιν. — Σρύφων (p. 36 Velsen) δέ φησιν ὡς ὁ διαζευκτικὸς ἢ παρα-  
λαμβάνεται εἰς τοὺς διαπορητικοὺς κατ᾽ ἀρχὰς λόγους, ὡς ἐπὶ τοῦ  
ἠ ἢδη σάφα οἶδεν (ω 404)·  
ἠ δολιχὴ νοῦσος, ἤ Ἄρτεμις ἰοχέαιρα (λ 172).  
ο πάνυ δὲ ἀναγκαον. τί γὰρ τὸ κωλῦόν ἐστιν ὁμοφωνεν τῶ δια-  
ζευκτικῶ τὸν ἢ σύνδεσμον, ὄντα διαπορητικόν, εἴγε καὶ ἐπ᾽ ἄλλων  
πλειόνων τὸ ατὸ παρέπεται;  
Μηδ᾽ ἐκενο δὲ παραλείπωμεν, ὥς τινες πέλαβον τὸν ἆρα σύν-  
δεσμον μὴ εἶναι, εἴγε τοῦ ἰδίου τν συνδέσμων ἐκτὸς πίπτει. τὸ  
μέρα ἐστίν ατοτελές, ἀλλὰ τὸ ἢτοι μέρα ἐστίν οκ ατοτελές,  
οδὲ τὴν ατὴν θέσιν ἐπαγγελλόμενον τῶ μέρα ἐστίν· καὶ ἐπὶ τν  
ἄλλων τὸ ατό· ἐν μέντοι γε τῶ μέρα ἐστί, λέγω κατ᾽ ἐρώτησιν,  
οδὲν πλεον νοεται μετὰ τοῦ ἆρα. εἴτε ἄρα τὸ πρότερον ατοτελές,  
καὶ τὸ μετὰ τοῦ ἆρα· εἴτε ἐλλειπές, πάλιν τὸ ατό. — ἔτι ὅτε φαμὲν  
οὕτως ἆρα μέρα ἐστὶν ἠ νύξ, σύνδεσιν ἐποιησάμεθα ο διὰ τοῦ  
ἆρα, διὰ δὲ τοῦ ἢ. καὶ τοῦτο σαφές ἐστιν ἐκ τοῦ τὸν μὲν ἢ πο-  
στελλόμενον ἀσύστατον τὸν λόγον καταλιπεν, τὸν δὲ ἆρα μηκέτι.  
Ἕνεκά γε τοῦ τοιούτου· οδὲ τὸν ἢ σύνδεσμον καταλείψομεν. ἔστι  
γάρ που τοιαύτη φράσις· ἀναγινώσκεις, οκ ἀναγινώσκεις·  
ἀπέρχῃ, οκ ἀπέρχῃ. ἀλλ᾽ ὡμολογημένως λείπεται  φράσις τοῦ  
ἢ ...........  
ᾔομεν, ὡς ἐκέλευες, ἀνὰ δρυμά, φαίδιμ᾽ δυσσεῦ·  
εὕρομεν ἐν βήσσῃσι τετυγμένα δώματα καλά (κ 251-52)·  
λείποντος τοῦ καί. καὶ οχὶ παρὰ τὰς ἐλλείψεις ο σύνδεσμοι. —  
(ἀλλὰ μὴν οδὲ ἄλλη λέξις, εἰ καὶ ἔσθ᾽ ὅτε πλεονάσαιεν, ο παρὰ  
τοῦτο πλέον τι ἀναδεδεγμέναι εἰσί, λέγω καθόλου ἐπὶ πασν λέξεων).  
 — τὸν ατὸν δὴ τρόπον ἐν φράσει ἐὰν ἐλλείπῃ ὁ ἆρα, ο πάντως  
ο σύνδεσμος. — ἔτι ὁ ἢτοι ὡμολόγηται ὅτι σύνδεσμος διαζευκτι-  
 
2.1,1.226 κός, καὶ δλόν ἐστιν ὡς μόνος ο ποιε διάζευξιν εἰ μὴ παραλάβοι  
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τὸν ή. τὸ ατὸ οὖν παρακολουθήσει τῶ ἆρα. — Ἀλλ᾽ οδὲν πλέον  
σημαίνει ἐν τῶ ἆρα μέρα ἐστίν. — Ἕνεκα τοῦ τοιούτου οδ᾽ ὁ  
καί σύνδεσμος οδ᾽ ὁ ὅτι· τὸ γὰρ ατὸ ἐπαγγέλλεται τὸ καὶ γράφω  
καὶ γράφω. — πολλάκις ἐγκειμένων τινν κατά τινας λέξεις ..  
παραλαμβάνομεν τοῦ ατοῦ δηλουμένου παραστατικὰ μόρια. οἷον ἐν  
συγκριτικος ἔγκειται τὸ μλλον· ἀλλὰ καί φαμεν ταχύτερον μλλον  
περιπάτει, ῥηίτεροι γὰρ μλλον (Ψ 243)·  
καὶ ο πάντως ἕνεκα τοῦ τοιούτου ἀποβλητέον τὸ μλλον ὡς οκ  
ἐπίρρημα. — ἔτι γε μὴν πρὸς τὰς ἐρωτήσεις ὁτὲ μὲν οὕτως παντμεν·  
πεποίηκας; ἀποκρινόμενοι τὸ ναί ἠ διὰ τοῦ ὁρισμοῦ τοῦ ναὶ  
πεποίηκα. καὶ πάλιν οκ ἀπόβλητον τὸ ναί τν ἐπιρρημάτων. καὶ  
ἐπ᾽ ἄλλων ἀπείρων ἔστι τὸ τοιοῦτον παραστσαι. τί οὖν τὸ ἐμπόδιον  
καὶ τῶ ἆρα συνδέσμῳ τὸ ατὸ παρακολουθσαι;  
Σινὲς δὲ καὶ τν φιλοσόφων εἰς ἀναπόλησίν φασι τς ἐρωτήσεως  
τὸν ἆρα παραλαμβάνεσθαι, καθότι καὶ εἰς πλείονα συγκατάθεσιν τὸ ναὶ  
γέγραφα, καὶ εἰς μλλον ὕπαρξιν τὸν καί ἐν τῶ καὶ γράφω. —  
ἔλαθε δὲ ατούς, ὅτι καὶ ἐν τῶ ἆρα μέρα καὶ ἔτι τος παραπλησίοις  
ἐλλειπτικός ἐστιν ὁ λόγος, ἀπεκδεχομένων μν τὰς συμβολικὰς φωνάς,  
λέγω τὴν οὔ καὶ τὴν ναί. τὰ γὰρ ἐντελ ἐστι τοιαῦτα, μέρα ἐστὶν  
ἤ οὔ; μέρα ἐστὶν ἤ νύξ; Σρύφων παρεγένετο ἤ οὔ; Σρύ-  
φων παρεγένετο ἤ Διονύσιος; — Προσθείημεν δ᾽ ἂν καὶ τοῦτο,  
ὡς καθόλου οἱ τοιοῦτοι λόγοι ἐκ διαζευκτικς φράσεως μετατέθεινται  
εἰς διαπορητικὴν σύνταξιν· καὶ γὰρ κατ᾽ ἐρώτησιν διαπορούντων  
μν τι πρός τινας λόγους καθ᾽ ὁρισμὸν ἐκφερομένους, παραλαμ-  
βάνεται  κατ᾽ ἐρώτησιν φράσις· περιπατε Σρύφων. περιπατε  
Σρύφων; γέγραφα. γέγραφας; [γέγραφας] σήμερον γέγραφα.  
σήμερον γέγραφας; — τὰ δέοντα οὖν τούτων τν λόγων παρα-  
 
2.1,1.227 λαμβανέσθω εἰς διάζευξιν· τν μὲν ὡρισμένων, οἷον μέρα ἐστὶν  
ἠ νύξ ἐστι. (σαφὲς γὰρ ὅτι ὁ τὸ τοιοῦτον ἀποφαινόμενος ἓν οἶδεν  
ἀληθὲς ὄν.) οχὶ οὖν πάλιν ἐπὶ τοῦ τοιούτου λόγου γενήσεταί τις  
περώτησις· μέρα ἐστὶν ἤ νύξ ἐστι; καὶ δλον ὅτι ὁ οὕτω λέγων  
ἀμφοτέρων ἐστὶ παραστατικός, αἰτε μέντοι τὸ ἕτερον, καθότι, ὡς  
ἔφαμεν, ὁ διεζευγμένος ἐπαγγέλλεται τὸ ἕτερον.  
Οκ ἀπιθάνως δὲ οἶμαι καὶ τὴν τοῦ συνδέσμου φωνὴν μετατεθε-  
σθαι τοῦ ·νου, καθότι καὶ ὅλη  φράσις τὸ ατὸ ἀνεδέξατο·  
καθότι καὶ ἐκ τοῦ πλεονάσαντος ε συμφανές ἐστιν. ὡς γὰρ ἐν τῶ  
διαζευκτικῶ ἐστὶν ὁ έ, οὕτως καὶ ἐν τῶ διαπορητικῶ,  
ἤε χόλον παύσειεν ἐρητύσειέ τε θυμόν (Α 192).  
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ἀλλὰ κἀκ τς τάξεως. ὡς γὰρ τὰ διεζευγμένα ἀδιαφορε, οὕτως καὶ  
τὰ διηπορημένα, μέρα ἐστὶν ἠ νύξ ἐστι, νύξ ἐστιν ἠ μέρα  
ἐστίν. εἴτε γὰρ κατὰ διαπόρησιν εἴτε κατὰ διάζευξιν φαίημεν, ἀδια-  
φορε. — ὁμολόγως οὖν οἱ κατ᾽ ἀρχὴν τιθέμενοι σύνδεσμοι τν προ-  
κειμένων λόγων καὶ κατὰ φωνὴν διαλλαγὴν ἔσχον, ὥστε ἐν μὲν δια-  
ζευκτικῶ παραλαμβάνεσθαι τὸν ἢτοι, ἐν δὲ διαπορητικῶ τὸν ἆρα, ἢτοι  
Σρύφων παρέσται ἠ Θέων, ἆρα Σρύφων παραγενήσεται ἤ  
Θέων; μόνου τοῦ κατ᾽ ἀρχὴν ἢ κοινς εἰλημμένου ἐπί τε διαζεύξεως  
ἐπί τε διαπορήσεως.  
Εἴρηται ὡς τὸ α τοῦ ἆρα εἰς η μετετίθετο παρὰ τας ἄλλαις δια-  
λέκτοις, πεσταλμένης τς Ἀττικς καὶ κοινς. καί πού τινες ἐπὶ  
τσδε τς μεταθέσεως ἐπιστοῦντο, ὡς τὸ μακρὸν α εἰς η μετατίθεται  
παρ᾽ Ἴωσιν, ο τὸ βραχύ, καθότι ὁ ἐν βραχε τῶ α λεγόμενος ἄρα  
συλλογιστικός ἐστι καλούμενος ἠ ἐπιφορικός, ὃν ο μετατιθεσι. καὶ  
ἀντέλεγε Σρύφων (p. 36 Velsen), παρατιθέμενος ὡσεὶ καὶ τὸ βραχὺ  
α εἰς η μετατίθεται, ὡς τὸ ἀναιδείην ἐπιειμένε (Α 149),  
διπλάσιον διπλήσιον, τὴν ἀμαιμάκετον κύλλην,  
 
2.1,1.228 πείνη δ᾽ οὔ ποτε δμον ἐπέρχεται (ο 407),  
ὕψι δ᾽ ἀέλλη (Π 374).  
ἐχρν δὲ κἀκενο παραθέσθαι, ὡς καὶ ἐπ᾽ ατοῦ τοῦ συνδέσμου   
μετάθεσις γεγόνοι. τὸ γὰρ ἤρά νύ τοι μεγάλων δώρων ἐπεμαίετο θυμός (Κ 401)  
οκ ἀπὸ τοῦ διαπορητικοῦ· οδὲ τὸ  
ἤρά νύ μοι ξενος πατρώιός ἐσσι παλαιός (Ζ 215),  
ἤρά νύ τοι πολλοὶ δεδμήατο κοῦροι Ἀχαιν (Γ 183)·  
τοιοῦτον γάρ τί φησι· ξένος ἄρα πατρώιος εἶ, μεγάλων  
ἄρα δώρων ἐπιθυμες. καὶ ἐπ᾽ ἄλλων πολλν.  
Μν. υνήθης ἐστὶ ποιητας. καὶ πρός τινων ... ὡς εἴη συνεστὼς ἐκ  
τοῦ μή καὶ οὖν. πρὸς οὓς ἀντιτίθησι Σρύφων (p. 36 Velsen) κἀκ τοῦ δη-  
λουμένου κἀκ τς φωνς. ἐκ μὲν οὖν τοῦ δηλουμένου, ὡς ἀσυστατε  μή  
ἀπαγόρευσις μετὰ συλλογιστικοῦ τοῦ οὖν διαπορητικὸν ἀποτελέσαι, εἴγε  
διαφέρει τὸ συλλογίζεσθαι τοῦ διαπορεν. καὶ ἔτι ὡς ὁ οὖν ἐν ποτάξει  
ἐστίν, ὁ δὲ μν προτακτικός. ἐκ δὲ τς φωνς, καθὸ ὁ μν σύνδεσμος  
τὸ υ ἐκθλίβει· ο γὰρ οἷόν τε ερέσθαι τὸ υ ἐκθλιβόμενον, προσλαμβα-  
νόμενον δὲ κατὰ τὰς γινομένας συναλοιφάς, ὡς ἐν τῶ δὴ αὖτε δηῦτε,  
ὁ ατός ωτός, ἐμέο ατοῦ ἐμωυτοῦ. ἤν ἂν οὖν καὶ μωῦν. — Καὶ  
πρὸς τὸ τοιοῦτόν τινες ἔφασαν, ὡς διὰ κακοφωνίαν ἐκθλιβείη τὸ υ, —  
Δέον δὲ πρὸς μὲν τὸν ἀπὸ τς φωνς λόγον φάναι, ὡς ο παρὰ  
τὸν οὖν  σύνθεσις, ἀλλὰ παρὰ τὸν ὦν, ὄντα καὶ Ἰωνικὸν καὶ Αἰολικὸν  
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καὶ Δωρικόν. Ἀλλὰ πς παρὰ τος Ἀθηναίοις; ὅτι δυνάμει Ἴωνες.  
ἀλλ᾽ εἰ καὶ ἀπὸ Δωρίδος διαλέκτου ἤν τι παρ᾽ Ἀθηναίοις, ο ξένον,  
ὅπου γε καὶ δαρόν φασιν. — ἀλλὰ καὶ ἐπὶ συναλοιφς ἔστι τὸ τοι-  
οῦτον παραστσαι. τὸ θάτερον παρ᾽ ατος ἀσύστατον, ἐὰν παρὰ τὸ  
ἕτερον ᾖ συνηλιμμένον, εἴγε  τοιαύτη συνέλευσις εἰς τὴν ου δίφθογγον  
μεθίσταται, τὸ ἐμόν τομόν, τὸ ἔργον τοὖργον, τὸ ἔλαιον τοὔλαιον.  
πς οὖν τὸ ἕτερον ο θούτερον; ψυχρὸν τὸ λέγειν, ὅτι ἀπὸ πληθυν-  
τικς ἐκφορς εἰς ἑνικὴν μετλθε. πότε γὰρ πληθυντικὸν ἑνικὸν ἐκα-  
 
2.1,1.229 νόνισε; καὶ πότε οχὶ αἱ παραθέσεις κατὰ τοὺς ἰδίους ἀριθμοὺς τὰς  
συναλοιφὰς ἀναδέχονται; ἔστω δὲ ἐν ποδείγματι τὸ ἔργον τοὖργον,  
τὰ ἔργα τἆργα. καὶ ὡς οχ γιὲς τὸ λέγειν τοὖργα ἠ τἆργον, δλον  
ὡς καὶ ἐπὶ τοῦ προκειμένου τατὸν παρακολουθήσει, καὶ  ἀπολογία  
περιίσταται εἰς σολοικισμόν. — ἄμεινον οὖν παραδέξασθαι Δωρικὴν  
μετάθεσιν τοῦ ε εἰς τὸ α, καὶ ὡς ὁ ἀνήρ ἁνήρ, ὁ ἄνθρωπος ἅνθρωπος,  
οὕτως τὸ ἅτερον θάτερόν ἐστι, καὶ ἄλλα, τὸ πεινν καὶ διψν. —  
καὶ οκ ἐπὶ πλέον δε περὶ τούτων παραθέσθαι.  
Καθίσταται οὖν κατὰ φωνὴν ὁ μν οὕτως. πρὸς δὲ τὸν ἀπὸ  
τοῦ δηλουμένου λόγον ἐκενα ἂν φήσαιμεν. πρτον ὅτι αἱ σύν-  
θετοι τν λέξεων ο τὸ ατὸ ἐπαγγέλλονται τας ἁπλς ἐκφερο-  
μέναις, ἐν τος περὶ σχημάτων εἴρηται. καὶ ἐξ ατν τν συνδέσμων  
πλεστα ἔστι παραθέσθαι, καθὸ ἑξς εἰρήσεται, εἴγε ἄλλο μὲν τὸ καί,  
ἄλλο δὲ τὸ καίτοι δηλο. — ἀλλ᾽ εἰ καὶ τὸ τοιοῦτον παραθείη τις,  
ἔστι καταστσαι κυρίως τὴν κατάστασιν τοῦ συνδέσμου, ὡς βούλεται  
ὁ Σρύφων. τὸ μή ο πάντοτέ ἐστιν ἀπαγορευτικόν, ἀλλὰ καὶ  
διαπορητικς παραλαμβάνεται· μὴ γράψει; μὴ λήσεται μς;  
ἴσον γάρ ἐστι τῶ ἆρα λήσεται μς. ἀλλὰ μὴν καὶ ὁ οὖν παρα-  
πληρωματικός ἐστι. συνέστηκεν οὖν ὁ μν ἔκ τε διαπορητικοῦ τοῦ  
μή καὶ τοῦ ὦν παραπληρωματικοῦ, καὶ οὕτως ἐστὶ διαπορητικός.  
μαρτυρε δὲ συλλογιστικῶ μὲν ὄντι τῶ οὖν τὸ οκοῦν ο βαρυνό-  
μενον κατὰ τέλος, παραπληρωματικῶ δ᾽ ὄντι τὸ βαρυνόμενον.  
Κτα. Οὗτος πολλάκις ἐν ἴσῳ τῶ καί παραλαμβάνεται. ο γὰρ  
...ον παρ᾽ Ἀριστοφάνει ἐν Βατράχοις (v. 203) τὸ  
 
2.1,1.230 κτα πς δυνήσομαι ἀντὶ τοῦ καί παραλαμβάνεσθαι. ἴσως μέντοι ἐκενο 
διαπορητικόν ἐστιν ἐν Υοινίσσαις Εριπίδου (v. 598 Kirchhoff)  
κτα σὺν πολλοσιν ἤλθες.  
Σρύφων (p. 37 Velsen) μέντοι ἐν τῶ περὶ ἐπιρρημάτων ὡς περὶ ἐπιρρή-  
ματος χρονικοῦ τὸν λόγον ποιεται, ἐν ᾧ καὶ ἐζήτησεν, εἰ ἔγκειται τὸ εἶτα.  
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ἐν δὲ τῶ περὶ συνδέσμων, ὁμοίως τος περὶ Ἀπολλώνιον καὶ Κόμανον καὶ  
σχεδὸν ἅπασι σύνδεσμον ἐκδεχόμενος, πάλιν λόγους τινὰς προφέρετο  
ἐξεταστικοὺς τοῦ ἐγκεσθαι τὸν καί καὶ τὸ εἶτα, καθό τινες ᾠήθησαν, καὶ  
ἤσαν τοιοῦτοι οἱ κανόνες· ὁ καί σύνδεσμος ἔκθλιψιν τοῦ ι καὶ κρσιν  
τοῦ α ποιεται εἰς μακρὸν α, τοῦ ε μόνου ἐπιφερομένου (φαίνεται ὅτι  
καὶ τοῦ η)· καὶ ἐμέ κἀμέ, καὶ ἐκενος κἀκενος. ὅτε μέντοι δίφθογγος  
ἐπιφέρεται, ἐκθλίβεται τὸ α καὶ τὸ ι, καὶ εἶχον κεἶχον. τὸ ατὸ καὶ  
ἐπὶ τοῦ ο. ἐπιφερόμενον γὰρ μόνον τὸ ο κρσιν ποιεται, καὶ ὁ σός  
χὡ σός, καὶ ὁ οἶνος χοἷνος, καὶ ὁ φίλος χὡ φίλος. εἴπερ οὖν ἔγκειται  
τὸ εἶτα, ἤν ἂν κετα. καὶ ἔτι ἐν τῶ περὶ ἐπιρρημάτων καὶ τὸ δηλού-  
μενόν φησι μάχεσθαι. ὁ μὲν γὰρ καί σύνδεσμος ἐπὶ τν κατὰ τὸν  
ατὸν καιρὸν παραλαμβανομένων ἐστίν (φ᾽ ἕνα γὰρ καιρὸν γραφόντων  
τινν φαμεν καὶ Διονύσιος ἔγραφε καὶ Ἀπολλώνιος), καὶ δλον  
ὅτι διὰ τοῦτο καὶ ἀθροιστικός· ὁ δὲ εἶτα χρόνου τομὴν ἐπαγγέλλεται.  
ὁ γὰρ λέγων Ἀριστοφάνης ἔγραψεν, εἶτα Ἀπολλώνιος τάξεώς  
ἐστι παραστατικός. προσθείημεν δ᾽ ἂν ὅτι καὶ τος κατὰ ἀριθμὸν  
παραλαμβανομένοις σύνεστιν, Ἀρίσταρχος πρτος ἔγραψεν,  
εἶτα δεύτερος Ἀριστοφάνης, εἶτα τρίτος καὶ τὰ ἑξς. εἰ καὶ  
τὸ δεύτερός τις βαστάξειε, μένει τὸ ἐν δευτέρᾳ τάξει νοούμενον, Ἀρί-  
σταρχος πρτος ἔγραψεν, εἶτα Διονύσιος. εἰ μέντοι τὸν καί  
παραλαμβάνοιμεν, ἀμφότεροι γίγνονται. διὰ τούτων οὖν θεματικὸν  
τὸν σύνδεσμον ἐξεδέχετο. — εἶτά φησι· χωρὶς εἰ μὴ ἐπεκτέταται ὁ  
καί, ὡς ὁ δή, ἀποβολς γενομένης τοῦ ι καὶ ελόγου ἐκτάσεως τοῦ α,  
καθότι καὶ τὸ κλαίειν κλάειν. ἤν δ᾽ ἂν τοῦτο πιθανόν, εἰ πάντοτε  
ἀντὶ τοῦ καί παρελαμβάνετο ὁ κτα. καὶ φαίνεται ὅτι, δι᾽ οὗ ᾐτήσατο  
 
2.1,1.231 ποστολὴν τοῦ ι, διὰ τούτου οἱ ἀξιοῦντες τὸ εἶτα ἐγκεσθαι κατορθοῦσι  
τὸν κτα. ὡς γὰρ τὸ καὶ ἐμέ κἀμέ, οὕτω καὶ τὸ καὶ εἶτα, ἐνδεσαν  
τῶ δευτέρῳ ι, ποσυνήλιπται ἐν τῶ κτα.  
Πρὸ τς καταλογς τν αἰτιολογικν ἐπιστατέον μορίῳ τῶ ἕκητι,  
τί ποτ᾽ ἂν εἴη μέρος λόγου. καὶ δλον ὅτι, εἰ σημαίνοι τὸ ἕνεκα,  
σύνδεσμος ἂν εἴη αἰτιολογικός, ἰσοδυναμν τῶ ἕνεκα καὶ χάριν· εἰ δὲ  
μὴ δηλο μὲν τὸ ἕνεκα, τὸ δὲ ἑκοντηδόν, ἕκητι σοῦ ὡς εἰ ἑκόντος,  
δλον ὡς ἐπίρρημα. — Ἀλλά φησιν ὁ Σρύφων (p. 39 Velsen), ὡς ἀδύ-  
νατον ἂν εἴη σύνδεσμον ατὸ ἐκδέξασθαι, καθὸ οὔ ποτε οἱ σύνδεσμοι  
τὴν α στέρησιν ἀναδέχονται, ἔστι δὲ τὸ ἀέκητι ἐν στερήσει τοῦ ἕκητι.  
Προσθείημεν δ᾽ ἂν τῶ λόγῳ καὶ τοῦτο, ὡς ελόγως οδὲ  α  
στέρησις παρακείσεται τος συνδέσμοις, ἐπεὶ πάντοτε ἐν συνθέσει ἐστί,  
καὶ ἔστιν ἀνατρεπτικὴ τοῦ πρὸς ὃ συντίθεται. εἴπερ οὖν τὸ τοιοῦτον  
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παρείπετο, καὶ  δύναμις τν συνδέσμων ἀνῃρετο, καὶ δλον ὡς ο  
σύνδεσμοι. ἔτι εἴπερ τὸ ἕκητι σύνδεσμος αἰτιολογικός, δλον ὡς ο τὸ  
ἀέκητι· στέρησις γὰρ τς αἰτιολογίας. Ἀλλὰ πάλιν ἤν ἐκενο ἀδύνατον  
τὸ μὴ εἰς τατὸν εἶδος παραλαμβάνεσθαι τὸ ἐν στερήσει παραλαμβανό-  
μενον μέρος λόγου, φυλάττον τὴν ατὴν κατάληξιν καὶ τὸ ατὸ δηλού-  
μενον, ατὸ μόνον τς στερήσεως περιττευούσης. ὃν γὰρ τρόπον τὸ  
ἑκών τῶ ἀέκων τατόν, οὕτω καὶ τὸ ἀέκητι τατὸν ἔσται τῶ ἕκητι·  
οδενὶ γὰρ διαφέρει, ὡς ἔφαμεν, εἰ μὴ τῆ στερήσει. εἴρηται δὲ ὅτι  
ἀδύνατον τὸ ἀέκητι σύνδεσμον εἶναι· ἄλογον ἄρα καὶ τὸ ἕκητι σύν-  
δεσμον εἶναι.  
Προσθείημεν δ᾽ ἂν καὶ τοῦτο, ὡς ἐν τος συνδέσμοις  οὔ ἀπό-  
φασις ὅτε πρόσεισιν ἐν παραθέσει, ο τὸν σύνδεσμον ἀναιρε μόνον,  
τὴν δὲ ὅλην φράσιν. φημὶ δὲ τοῦτο, καθὸ  οὔ ἀπόφασις, ἀναιροῦσά  
τινα μέρη λόγου, καὶ εἰς τὴν α μεταλαμβάνεται στέρησιν, ο φίλος  
ἄφιλος, ο σέβω ἀσεβ, οχ οἷόν τε δ᾽ ἐστὶν ερεν, καθότι προείπομεν,  
ἐν στερήσει ποτὲ σύνδεσμον παραλαμβανόμενον. τὸ ὅλον οὖν ἀναιρε  
 ἀπόφασις, οχὶ τὸν σύνδεσμον. φαίνεται οὖν ὅτι καὶ ἐν τῶ ἕκητι  
 
2.1,1.232 κατὰ τὸ ατὸ προσεληλύθει  οὔ ἀπόφασις, οχ ἕκητι Ἀπολλωνίου,  
ὁμοίως τῶ οχ ἕνεκα Ἀπολλωνίου, ο χάριν Ἀπολλωνίου, οχ ὅτι ἔγραψα.  
Ἀλλ᾽ οδὲ ἐπίρρημα, φησὶν ὁ Σρύφων (p. 39 Velsen), πάνυ ἀκριβς  
καὶ τῶ σχηματισμῶ προσελθὼν καὶ τῆ τάσει. εἰ γὰρ παρὰ τὸ ἑκών τὸ  
ἐπίρρημα ἐγένετο, κἂν ὠξύνετο, εἴγε τὰ ἐν παραγωγῆ, κἂν μακρῶ τῶ ι  
χρται κἂν βραχε, ὀξύνεται, λληνιστί, ἀμογητί, πανοικί. πς οὖν  
βαρύνεται τὸ ἕκητι; — Ἔτι οδέποτε ἐπίρρημα σὺν στερήσει ἀποτελεται.  
τὰ γὰρ ὄντα παρασύνθετά ἐστι. τῶ ἀσέμνως τὸ ἄσεμνος παράκειται,  
τῶ ἀψευδς τὸ ἀψευδής, τῶ ἀκλαυτί τὸ ἄκλαυτος, τῶ ἀθεωρητί τὸ  
ἀθεώρητος. — αφς παραδίδοται ὁ τοιοῦτος λόγος ἐν τῶ περὶ ἐπιρ-  
ρημάτων. ὥστε καὶ κατὰ τοῦτο ἀσύστατον τὸ ἀέκητι, κἂν ἐπίρρημα  
καθεστήκῃ τὸ ἕκητι.  
Ἔδει τὸν Σρύφωνα καὶ τὴν φωνὴν καταστσαι τοῦ ἕκητι, εἰ ὅλως  
δύναται τῆ ἑκών παρακεσθαι. καί φησιν ὅτι, καθὸ λογήθη  φωνή,  
δύναται ἐπίρρημα καθίστασθαι, λογημένον ἐν τῆ τάσει, καθότι καὶ ἐν  
ατῆ τῆ φωνῆ. ἔδει δὲ καὶ περὶ τς α στερήσεως λόγον τινὰ ποιήσα-  
σθαι, ἐπεί τοί γε ἐπίρρημα καθεστὸς ἀκατάστατον γενήσεται καὶ ἐν τάσει  
ἀνακόλουθον πρὸς τὴν ἑκών, ἄλογον ἔχον τὴν σύνθεσιν. καὶ οδὲν  
κωλύσει ἕνεκα τούτου τὸ ατὸ ἁμάρτημα μετατιθέναι ἐπὶ τὸν σύνδεσμον,  
κἂν σύνδεσμος κατασταίη τὸ ἀέκητι.  
Ῥητέον οὖν πὲρ τοῦ σχηματισμοῦ τοῦ ἕκητι, ὅτι ἀπὸ συνθέτων  
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πολλάκις ἀποτελεται ἁπλ, καὶ δη....θος παντᾶ τῆ καλου-  
μένῃ ἀφαιρέσει· ὃν γὰρ τρόπον ἐπὶ τν ἁπλν σχημάτων τὸ λειπό-  
μενον πάντως τοῦ ὅλου δηλουμένου ἐστὶ παραστατικόν, τὸν ατὸν  
 
2.1,1.233 τρόπον τὸ λειπόμενον ἁπλοῦν δηλώσει τοῦ ὅλου τὴν σύνθεσιν ἐκ  
τοῦ δηλουμένου, ἐπεὶ τὸ ἀφῃρημένον ἐν λεκτῶ καθειστήκει. ἐκκείσθω  
δὲ ποδείγματα. τὸ νορέη διαφέρει τοῦ ἀνδρία, ᾗ τὸ μὲν ἐξ ἁπλοῦ  
ἐγένετο τοῦ ἀνδρός, τὸ δὲ ἐκ συνθέτου τοῦ εήνωρ· ο γὰρ ἂν ἄλλως  
τὸ κατ᾽ ἀρχὴν α εἰς η μετέπεσεν, οδὲ μὴν τὸ η εἰς τὸ ω, εἰ μὴ  
παρέποιτο σύνθεσις ὡς ἐν τῶ ἀντήνωρ καὶ ἀγαπήνωρ, λπήνωρ.  
ἤν οὖν καὶ τὸ εήνωρ, ἀφ᾽ οὗ κτητικὴ παραγωγὴ ἔπιπτεν εηνόρεια  
ὡς κτόρεια κ..ρεια καὶ πρακτόρεια, εηνορέα καὶ ἔτι Ἰωνικς  
εηνορέη, ὡς κτορέη. ὁμολόγως οὖν ἐν ἀφαιρέσει τοῦ εὖ τὸ  
νορέη, καὶ οκ ἀσυνήθως τοῦ εὖ παρ᾽ ατῶ λείποντος. οὕτω γὰρ  
ἔχει τὸ δόμοις ἔνι ποιητοσι (ν 306),  
τος εὖ πεποιημένοις. — εἰς τὸν τοιοῦτον λόγον καὶ ἄλλα πλεστα  
ἔστι παραθέσθαι. τὸ γὰρ φρονεν ἠ ψευδής ἠ σαφής οκ ἄλλως ἂν  
κατασταίη, εἰ μὴ δοθείη ὅτι δεύτερα εἴη τν καλουμένων συνθέτων.  
καὶ τὸ ἀλλ᾽ ἄνα, μηκέτι κεσο ( 178),  
καὶ τὸ πάρα δ᾽ ἀνήρ (π 45)  
εἰς τὸ ατὸ συναχθήσεται. γείτονες δὲ ἔται (δ 16),  
ἀστυγείτονες. ἔτι δὲ καὶ τὸ ἐν πύλῳ ἐν νεκύεσσι (Ε 397),  
προπύλῳ. ἤν οὖν τι ῥμα τὸ ἀεκάζω, ἔνθεν τὸ πόλλ᾽ ἀεκαζομένη (Ζ 458),  
ᾧ παρέκειτο ἐπίρρημα τὸ ἀεκαστί, ὡς ἰάζω ἰαστί, αἰολίζω αἰολιστί,  
δωρίζω δωριστί. τοῦτο ἐν ἐνδείᾳ τοῦ ς καὶ Ἰωνικῆ μεταθέσει τοῦ α  
εἰς η, καθότι καὶ τὸ διπλάσιον διπλήσιον, ἀποτελε τὸ ἀέκητι, πάνυ  
ελόγως τοῦ τόνου ἀναβιβασθέντος, καὶ καθότι ἔνδεια πολλάκις τοῦ ς  
ἀναβιβασμὸν τοῦ τόνου ἀποτελε, οτασμένοι οτάμενοι, συνεληλασμένοι  
 
2.1,1.234 συνεληλάμενοι, δεσποστής δεσπότης, ἐργαστής ἐργάτης, καὶ καθότι τὰ  
πάθη τος τύποις συνεκτρέχει. ἴσως γὰρ καὶ τὰ προκείμενα τν λέξεων  
ἕνεκα τν τύπων μετετίθει τοὺς τόνους. — ἔστι πάμπολλα εἰς τὸ  
τοιοῦτο παρατίθεσθαι. — καὶ ἐπὶ τοῦ οὖν προκειμένου ῥητέον ὅτι  
κατὰ ἀμφότερα τὴν βαρύτητα παραιτεται, εἴγε τὰ εἰς ι λήγοντα  
ἐπιρρήματα ὀξύνεται τότε ὅτε παραγώγων χαρακτρα ἀναδέδεκται,  
ῥηματικὰ μὲν ὄντα διὰ συστελλομένου τοῦ ι, ὀνοματικὰ δὲ διὰ μακροῦ  
τοῦ ι . φωνου τοῦ ἐν τῶ ὀνόματι. τοῦ μὲν προτέρου αἰολιστί, ἰαστί·  
τοῦ δὲ δευτέρου ἀκόνητος ἀκονητί, παμμαχί, πανθοινί. Οκέτι  
οὕτως οὖν ἔχον καὶ τὸ ἀέκητι διὰ τὰ προειρημένα πάθη μετῄει εἰς  
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βαρύτητα ὁμοίως τῶ ἶφι καὶ αὖθι. — ὡς οὖν ἔφαμεν, τῆ ἀφαιρέσει  
τς α στερήσεως καὶ τὸ ἕκητι ἐγεγόνει.  
Οἱ αἰτιολογικοὶ σύνδεσμοι καὶ ἀκολουθίας εἰσὶ πάλιν δεκτικοὶ καὶ  
πάρξεως, ὡς καὶ σχεδὸν τος παρασυναπτικος οἱ ατοί εἰσι.  
τοιοῦτον γάρ ἐστι τὸ νοούμενον ἐν τος παρασυναπτικος· εἰ τὸ πρό-  
τερον ἀληθές, καὶ τὸ δεύτερον· τὸ δεύτερον, ὅτι καὶ τὸ πρτον. τὸν  
γοῦν ἐπεί σύνδεσμόν τινες ἀδιαφόρως ἔταξαν καὶ εἰς τοὺς αἰτιολογι-  
κούς, ὡς τν παρασυνημμένων καὶ αἰτιολογικν τατὸ δηλούντων  
 
2.1,1.235 ... μέντοι καί τινές φασιν ὡς οἱ μὲν αἰτιολογικοὶ σύνδεσμοι ..  
ἀπὸ τοῦ δηλουμένου τὴν ὀνομασίαν ἔσχον, οἱ δὲ συναπτικοὶ ἀπὸ τς  
φωνς, ἐπεὶ κατὰ συνάφειαν τὸ ἐπιφερόμενον αἰτοῦσι. Καὶ τοσαῦτα  
μὲν περὶ τς ἐννοίας τν αἰτιολογικν.  
Ὅτι. Σὸ προκείμενον μόριον διαφορὰς ἔχει τέσσαρας, δύο συνδεσμικὰς  
καὶ δύο πτωτικάς, καθὼς καὶ Σρύφων (p. 40 Velsen) παρέθετο. ύνδεσμος  
μὲν οὖν ἐστιν αἰτιολογικὸς οὕτως, ὅτι μέρα ἐστί, φς ἐστίν· ὅτι  
περιπατ, κινοῦμαι· ὅτι παιδεύτησας, δαρήσῃ. καὶ ἤν πάλιν  
τὸ τοιοῦτον ἐκ τοῦ συνδέσμου ᾐτιολογημένον, τὰ δὲ δύο τὰ πρότερα  
ατόθεν πάλιν εἶχε τὴν ἐπιφορὰν ἀληθ· ἐπεὶ ο πάντως ὅτι ἀνέγνως  
τιμηθήσῃ· ο γὰρ πάντως σύνεστι τῶ ἀναγνναι τὸ τιμηθναι. — Υησὶ  
Σρύφων (p. 40 Velsen) τὸν ὅτι σύνδεσμον καὶ πτωτικος καὶ ἀπτώτοις συν-  
τάσσεσθαι· ὅτι ὁ ἣλιος πὲρ γν ἐστίν, μέρα ἐστίν· ὅτι περι-  
πατ, κινοῦμαι. τὸ δὲ ἀληθὲς τῆδε ἔχει. ὁ ὅτι σύνδεσμος μόνως  
φέρεται ἐπὶ τὰ ὁριστικὰ τν ῥημάτων, ὥστε τὰ συντασσόμενα πτωτικὰ  
ἠ ἄλλα τινὰ ἐν περβατῶ λαμβάνεσθαι. ὅτι καλς ἀναγινώσκω·  
τὸ γὰρ ἀκολουθοῦν ἐστιν ὅτι ἀναγινώσκω καλς· ὅτι ἐστὶν ἣλιος  
πὲρ γν. μετὰ γοῦν μόνου ὁριστικοῦ καὶ ατοτελὲς γίνεται, μετὰ δὲ  
ἄλλου τοῦτο ἀδύνατον, εἰ μὴ ἐπενεχθείη ῥμα πάλιν ὁριστικόν. οκ  
ἀγνο δέ, ὅτι παρὰ Ἀττικος καὶ εκτικος συντάσσεται, ἢκουσα ὅτι  
φιλοπονοίης καὶ ἣσθην. καὶ δλον ὅτι αἱ τοιαῦται φράσεις ἀνθυ-  
παλλαγὰς ἀνεδέξαντο τν ὁριστικν ὡς πρὸς τὰ εκτικά, εἴγε τὸ  
δηλούμενον ὁριστικόν, ἢκουσα ὅτι φιλοπονες, ὡς εἰ καὶ ἐπὶ  
τς μηρικς συνηθείας ἀπαρέμφατος παραλαμβάνοιτο δηλοῦσα πρόσταξιν.  
Ἔτι δὲ ὁ ὅτι σύνδεσμος ἑτέραν ἔχει σημασίαν, λέγω δὲ δια-  
βεβαιωτικὴν ἐν τος τοιούτοις· ὅτι μὲν τὸ μέλι γλυκύ ἐστι,  
προφανές· διότι δέ, ἀγνο· ὅτι μὲν ὁ δενα ἔβλαψέ με, δλον, διότι δέ, ἀγνο.  
Καὶ αἱ μὲν συνδεσμικαὶ διαφοραὶ αὗταί εἰσιν· αἱ δὲ πτωτικαί, ὡς  
ἔφαμεν, δύο, ἣ τε ἐν ἑνὶ μέρει λόγου, καὶ  καὶ ἐν δυσί. — τος κατὰ  
πεῦσιν προοιστος παράκεινται ἀναφορικὰ κατὰ πρόσθεσιν τοῦ ο,  
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2.1,1.236 ποος ὁποος, πόσος ὁπόσος. ὅτι γὰρ οχὶ ἐν προσθέσει ἄρθρου τοῦ  
ὁ ἀποτελεται, ἐντελς εἴρηται ἐν τος περὶ σχημάτων. ὁπόσοι γοῦν  
φαμεν καὶ ὁπόσαι, καὶ ὁποοι καὶ ὁποαι, ἑνὸς ὄντος ἁπλοῦ τοῦ  
ὁποος. καὶ τῶ οὖν τίς παράκειται τὸ ὅτις, ἀφ᾽ οὗ τὸ  
δ᾽ ὅτινας μινύθῃσιν (Ο 492).  
ὃ ποιήσεται οδέτερον ὅτι, ὡς ὁποον καὶ ὁπόσον. — ἔστι δὲ ἕτερόν  
τι τὸ ὅ τι ἐν δυσὶ μέρεσι λόγου, οὕτως ἔχον τὸ ὁ καὶ τὸ τί. καὶ δλον  
ἐκ τς δισσς κλίσεως, οὗ τινος, ᾧ τινι μὴ βίος ἔνδον (Hes. O. D. 31),  
ὅν τινα. ἔνθεν αὖ πάλιν τὸ οὕς τινας αὖ μεθιέντας (Δ 240).  
ἔνθεν πάλιν θηλυκὸν ἣ τις, καὶ δλον ὡς οδέτερον τὸ ὅ τι, ἐν δυσὶ  
μέρεσι λόγου καθεστηκός, καθότι καὶ τὸ ὅς τις καὶ τὸ ἣ τις.  
Οὕνεκα. Διαφέρει τοῦ προκειμένου συνδέσμου, καθὸ ποιητικώ-  
τερος, καὶ καθότι τὰς ατὰς ἀμφιβολίας οκ ἔχει, ἐπεὶ ἕνεκά γε τοῦ  
δηλουμένου ο διαφέρει· μεταλαμβάνεται γοῦν εἰς τὸν ὅτι, πάλιν  
ὁμοίως ἐπὶ τὰ ὁριστικὰ ῥήματα φερόμενος, ὡς εἰ καὶ ἄλλοι ποιητικοὶ  
εἰς τοὺς συνήθεις, ὁ ατάρ εἰς τὸν δέ, ὁ μέν, ὁ δέ εἰς τὸν καί. —  
Ἔχει δὲ καὶ ὁ προκείμενος σύνδεσμος πάλιν ἀμφιβολίαν, πότερον εἷς  
ἐστὶν ἁπλοῦς ἠ ἐν παραθέσει ἔχει τὸ οὗ, οὗ ἕνεκα οὕνεκα. (οκ  
εὔλογον ἐπὶ τούτου σύνθεσιν παραδέξασθαι, καθὸ τὸ οὗ, εἴτε καὶ  
ἄρθρον ἐστὶν εἴτε ἀντωνυμία, οκ ἂν συντεθείη, ὡς ἐντελς ἀπεδεί-  
ξαμεν ἐν τῶ περὶ σχημάτων.) — Καὶ εἰς μὲν ἐπίδειξιν τοῦ τὴν φωνὴν  
μίαν ἁπλν καθεστάναι παραλαμβάνοιτο ἂν ὅδε ὁ λόγος. Σν μορίων  
τούτων τὰ ἐν ἀνταποδόσει τοῦ τ πάντα ἁπλ καθειστήκει, ἕως τέως,  
 
2.1,1.237 ἤμος τμος, ὄφρα τόφρα. εἴπερ οὖν οὕνεκα ἐστὶ καὶ τούνεκα, ἀντα-  
ποδιδόμενον, γνώριμον ὡς τὸ προκείμενον ἁπλοῦν. — Ἀλλ᾽ εἰ καὶ  
παράθεσιν παγορεύει ποτὲ τὸ οὕνεκα, ο διὰ τοῦτο ἐν δυσὶ μέρεσι  
λόγου, εἴγε ἐξ ἁπλν πλείονα μέρη δηλοῦται· ἁπλοῦν τὸ Αἰακίδης,  
δηλοῦν Αἰακοῦ υἱόν. ἀλλὰ καὶ τὰ κτητικὰ πάλιν ἁπλ ὄντα εἰς δύο  
ὀνόματα ἀναλύεται, καὶ τὰ συγκριτικὰ εἰς ὄνομα καὶ τὸ μλλον καὶ  
ἄλλο τι τν ἀφ᾽ ὧν παρκται. σύνθετοί τε φωναὶ ἁπλοῦν ἔχουσι  
τὸ δηλούμενον. — Ἀλλὰ πρός γε τὰ εἰρημένα ἀντιλέγοι τις ἂν ὡς τὰ  
ἀνταποδοτικὰ εἰς α λήγοντα ἐπέκτασιν ἀναδέχεται, τηνίκα τηνικαῦτα,  
τόσα τοσαῦτα, τοα τοιαῦτα. καὶ τῶ παρὰ τὸ οὕνεκα τοὔνεκα παρείπετο  
ἂν  ατὴ ἐπέκτασις. — καὶ ἴσως τὸ τοιοῦτον οκ ἄγαν ἄλογον,  
ἐπεὶ καὶ τὸ τόφρα ὂν ἀνταποδοτικὸν οκ ἀναδέδεκται τὴν ἐπέκτασιν.  
διὸ καὶ ὁ Σρύφων (p. 40 Velsen) ἐν κανόνι προσετίθει, ὅτε μὴ μακρᾶ  
παρεδρεύηται· ἀλλ᾽ ἤν πάλιν τὸ τοα εἰς τὸ τοιαῦτα ἐπεκτεινόμενον.  
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Σὰ ἐν ἁπλος πλείονα δηλοῦντα οκ ἔχει ἐγκειμένας τὰς φωνὰς  
τν δηλουμένων. τὸ Αἰακίδης, δηλοῦν καὶ τὸν υἱόν, οκ ἔχει τὴν υἱός  
φωνήν· τὸ γοργότερος, δηλοῦν καὶ τὸ μλλον, οκ ἔχει ἐγκείμενον τὸ  
μλλον· ὁ ατὸς λόγος καὶ ἐπὶ τν ὁμοίων. ὅτε μέντοι τας φωνας  
καὶ τὰ δηλούμενα συνομολογε, τηνικαῦτα δε παραδέχεσθαι τὸν σχη-  
ματισμὸν σύνθετον, ὡς ἔχει τὸ φιλάνθρωπος, φιλοπλάτων, ατάρεσκος.  
πολὺ δὲ μλλον ἐπὶ τοῦ προκειμένου σχήματος ἔστι τὸν λόγον παρα-  
δέξασθαι, ἐπεὶ παράθεσιν τν λέξεων παγορεύει, καθὼς πρόκειται.  
Ῥητέον οὖν, ὡς ὅτε τὸ οὕνεκα ἴσην δύναμιν ἔχει τῶ ὅτι,  
οὕνεκα τὸν Φρύσην (Α 11),  
οὕνεκ᾽ ἄρ᾽ οχ ᾧ πατρί (ν 265),  
ἁπλοῦν καταστήσεται· ἐν παραθέσει δὲ δύο μερν λόγου, ὅτε δηλο τὸ  
οὗ ἕνεκα (ᾧ λόγῳ καὶ τὸ ὅτι ἓν καθειστήκει καὶ δύο, παρεσχηματισμένον  
τῶ ὅς τις). ἐκκείσθω δὲ καὶ ποδείγματα·  
 
 
2.1,1.238 οὕνεκα δεῦρ᾽ ἱκόμεσθα θοῆ σὺν νηὶ μελαίνῃ (γ 61)·  
 δ᾽ Ἄτη σθεναρή τε καὶ ἀρτίπος, οὕνεκα πάσας (Ι 505).  
Ἀλλ᾽ ἐκενο δόξει παραλελεφθαι, τὸ τὰ ἐν ἀνταποδόσει ἐν ἁπλος  
καθίστασθαι. οκ ἔχει δὲ τῆδε τὸ τοὔνεκα· καθ᾽ ἕκαστον γὰρ  παρά-  
θεσις ἐγένετο τν μορίων, ὥστε παρὰ μὲν τὸ οὗ οὕνεκα γίνεσθαι, παρὰ  
δὲ τὸ τοῦ τοὔνεκα. καὶ τὰ τοῦ τόνου δὲ ἐπιλελύσθω. νίκα γὰρ  
περισπωμένη καὶ ὀξεα σύνεισι, λείπονται δὲ δύο συλλαβαί, πάντως  
καὶ ὁ τόνος εἰς ὀξεαν μεθίσταται, ὦ Ἄπολλον Ὤπολλον ....  
. ὦ ἄνασσα ὤνασσα. προσέθηκα ....... λειπομένας  
διὰ τὸ ὦναξ. τ......ρατον τοῦ ἕνεκα τοὔνεκα συμ .  
.... ἔτι εἰς ἀπόδειξιν τοῦ λόγου καὶ τὸ ἀσυν... καὶ  
ἐν γένους παραλλαγῆ καὶ ἀριθμοῦ· τοῦ εἵνεκα σὺ στεναχίζων (π 188),  
τς ἕνεκεν καὶ νες (ρ 288)  
τν ἐν συ··λην ὁδόν ἴσως φησὶν ὁ Σρύφων τὸ τ προ··  
···τῶ·  
περσίη, ἥς τ᾽ ἕνεκεν πένθος ἀπωμόσατο,  
ἰωνίζοντος πολλάκις τοῦ Καλλιμάχου (fr. 485 Schneider) πολαβόντος  
ατοῦ καὶ τ... καὶ τὸ τοὔνεκα οὕτως ἔχειν. καὶ οκ ἔστιν ε..  
ματος  ατὴ ἀπολογία. ο γὰρ οἷόν τε τὸ ...ξασθαι τοὔ-  
νεκεν, ἐπεὶ οδέποτε τὰ ἄρθρα τ.. τς ἐκθλίψεως παραδέχεται.  
Ἕνεκεν. Ποιητικώτερον μετὰ τοῦ ι λέγεται, καθότι καὶ τὸ κ .  
. οὗτος ὁ σύνδεσμος πάντοτε ἐπὶ γενικὴν πτωτικοῦ φέρεται,  
ἕνεκα ἐμοῦ, ἕνεκα ατοῦ, ἕνεκα Ἀπολλωνίου. ἐπαινετέα γοῦν τὰ  
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παρὰ τῶ ποιητῆ, εἵνεκα τς ἀρετς ἐριδαίνομεν (β 206),  
εἵνεκα Νηλος κούρης (ο 233),  
εἵνεκ᾽ ἐμεο κυνός (Ζ 356)·  
εἴγε πάλιν καὶ παρατετηρημένως τὸ οὕνεκα ἐπὶ ῥμα φέρεται,  
 
2.1,1.239 οὕνεκα τὸν Φρύσην τίμασεν (Α 11).  
ἀλλὰ κἂν δύο μέρη λόγου καθεστήκῃ τὸ οὕνεκα, ἔχει προκειμένην τὴν  
τοῦ γενικήν. τὸ ατὸ καὶ ἐπὶ τοῦ οὕνεκα. ἐπίμεμπτοι οὖν οἱ τὰς  
συντάξεις παρασυγχέοντες, ὧν ἐστι Καλλίμαχος·  
οδ᾽ ἕνεκ᾽ Ερυνόμη Σιτηνιάς (fr. 471 Schneider),  
εἵνεκεν οχ ἓν ἄεισμα διηνεκές (fr. 287 Schneider)·  
φέρεται γὰρ ὁ σύνδεσμος ἐπὶ τὸ ἢνυσα, καὶ δέον τῶ οὕνεκα κατα-  
χρήσασθαι.  
Γάρ. Σὴν ατὴν σύνταξιν ποιε τὸ μόριον τῶ ὅτι, δύναμίν τε  
τὴν ατήν. ἔχει δὲ παραλλαγὰς τὸ μὴ ζητεσθαι πόσα μέρη λόγου, τὸ  
ἐν ἀρχῆ μὴ παραλαμβάνεσθαι τν λόγων, ἐν ποτάξει δέ. διὸ καὶ  
κατ᾽ ἀρχὴν τιθέμενα τὰ αἴτια μετὰ τν προτακτικν συνδέσμων εἰς  
δευτέραν τάξιν μεθίστησι, καὶ οὕτως ἀληθεύει ὁ λόγος. ἔστω δὲ πο-  
δείγματα· ὅτι μέρα ἐστί, φς ἐστιν. εἰ ἀφέλοιμεν τὸν ὅτι καὶ  
προσθείημεν τὸν γάρ, ψευδὴς ὁ λόγος γίνεται, καθὸ τοῦ αἰτίου λλο-  
τρίωται. οἱ γὰρ αἰτιώδεις σύνδεσμοι μετὰ τν αἰτίων θέλουσι παρα-  
λαμβάνεσθαι. τὸ μέρα ἐστίν αἴτιόν ἐστι τοῦ φς εἶναι· ὅτι μέρα  
ἐστί, φς ἐστι. φς γάρ ἐστιν· ὡς προεπον, ψευδὴς ὁ λόγος.  
εἰ δὲ τὸ αἴτιον πρὸς τῶ συνδέσμῳ γένοιτο, ἀληθεύσει καὶ ὁ λόγος·  
φς ἐστιν, μέρα γάρ ἐστιν. ὅτι μὲν οὖν τοὺς πρώτους λόγους  
ἐν συντάξει ὁ γάρ δευτέρους ἀποτελε, ἐδείχθη. — Ἀλλὰ μὴν καὶ  
συνήθως ὁ ποιητὴς ἀρκτικῶ ατῶ προσχρται. καὶ ο τοῦτο τεκμήριον  
τοῦ τὸν λόγον ἀποδοκιμάζεσθαι, εἴγε καὶ τὰ τοιαῦτα Ἀρίσταρχος  
παρεσημειώσατο ὡς ἀνατεθειμένα μηρικῆ συνηθείᾳ, καθότι καὶ ἐπ᾽  
ἄλλων πλείστων ἰδιάσαντά τινά ἐστι παρ᾽ ατῶ. καὶ δλον ὅτι ἐν τῶ  
Ἀτρείδη, νῦν γάρ σε ἄναξ ἐθέλουσιν (Β 284)  
περβεβίβασται  φράσις. δέον γὰρ οὕτως ἐκδέξασθαι· οἱ Ἕλληνες  
νῦν οκ ἐκτελέσουσί σοι τὰ τς ποσχέσεως· θέλουσι γὰρ  
ἐλέγχιστόν σε ποισαι. ἴσως δὲ κἀκενος οὕτως ἔχει·  
 
2.1,1.240 ὦ Κίρκη, τίς γὰρ ταύτην ὁδὸν γεμονεύσει;  
εἰς Ἄϊδος δ᾽ οὔ πώ τις ἀφίκετο (κ 501--2)·  
ὦ Κίρκη, εἰς Ἄϊδος δὲ οὔ πώ τις ἀφίκετο· τίς γὰρ ταύτην ὁδὸν  
γεμονεύσει; Σρύφων (p. 40 Velsen) μέντοι φησὶν ἐπὶ τοῦ τοιούτου συν-  
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δέσμους ἀντιπαρειλφθαι, τὸν γάρ ἀντὶ τοῦ δέ καὶ τὸν δέ ἀντὶ τοῦ γάρ·  
τίς δὲ ταύτην τὴν ὁδὸν γεμονεύσει; εἰς Ἄϊδος γὰρ οὔ πώ τις  
ἀφίκετο. καὶ οκ ἔστιν ἀσύνηθες τὸν δέ εἰς τὸν γάρ μεταλαμβάνεσθαι.  
βέλος δ᾽ εἰς ἐγκέφαλον δῦ (Θ 85)·  
αἰτία γάρ ἐστι τοῦ ἀναπαλναι τὸν ἵππον.  
θάμβησεν δ᾽ Ἀχιλεύς, μετὰ δ᾽ ἐτράπετ᾽, ατίκα δ᾽ ἔγνω  
Παλλάδ᾽ Ἀθηναίην, δεινὼ δέ οἱ ὄσσε φάανθεν (Α 199-200)·  
ἵν᾽ οὕτως τὸ καταπληκτικὸν τς θεοῦ μηνύσῃ. ἀλλὰ δύναται ὁ γάρ  
πλεονάζειν ἐπὶ τς ἀνταποδόσεως, ὡς Σρύφων, ὁμοίως τῶ  
τίς γὰρ ὅδ᾽ ἄλλος Ἀχαιὸς ἀνὴρ ύς τε μέγας τε (Γ 226)  
καὶ ἐπὶ τοῦ αἲ γὰρ Σηλέμαχον βάλοι (ρ 251)·  
αἲ γὰρ δὴ οὕτως εἴη (Δ 189).  
καὶ γὰρ ἐπὶ τν τοιούτων ο δόξει μάχεσθαι  σύνταξις, τοῦ γάρ  
κατ᾽ ἀρχὴν τιθεμένου.  
Ἔτι ὁ γάρ διαφέρει τν ἄλλων αἰτιωδν, καθὸ σχεδὸν ἅπασι  
συντάσσεται. ὅτι γὰρ παρεγένου· ἕνεκα γὰρ τούτου ἤλθες.  
καὶ δλον ὅτι οἱ μὲν ἄλλοι σύνδεσμοι χώραν εἶχον τὴν προτακτικήν,  
καὶ οδεὶς τῶ ἑτέρῳ ἐδύνατο ποτετάχθαι, οὔτε ὁ ἕνεκα τῶ οὕνεκα,  
οὔτε ὁ οὕνεκα τῶ ἕνεκα, καὶ ἐπὶ τν πολοίπων τὸ ατό· ὁ μέντοι  
γάρ, τῶ δέοντι τόπῳ προσχρώμενος τῶ ποτακτικῶ, ἀκωλύτως ἐν  
ποτάξει παραλαμβάνεται. —  μὲν οὖν Σρύφων φησὶν ὡς ἐκ τν  
δύο συνδέσμων ἓν καθίσταται τὸ αἰτιολογούμενον, ἕνεκα γὰρ τούτου  
ἤλθες ὡς εἵνεκα τούτου ἢλυθας· ὅτι γὰρ παρεγένου· καὶ ἐπὶ τν  
παραπλησίων τὸ ατό. τινὲς μέντοι ἐπιπλοκὴν ἐξεδέξαντο τν αἰτιω-  
δν συνδέσμων, ὥστε ἐξ αἰτίου αἴτιον ·ενδ· τὸ αἰτιολογούμενον  
ἕνεκα γὰρ τούτου ἤλθες κα..νουσί τε οὕτως τῶ μὲν ἢλυθες τὸν  
γάρ συντάσσοντες, τῶ δὲ τούτου τὸν ἕνεκα, ἤλθες γὰρ ἕνεκα τούτου·  
ὅτι γὰρ ἤλθες μέμφομαί σε, μέμφομαι γάρ σε ὅτι ἤλθες ...  
ὁ Σρύφωνος δ᾽ ἂν λόγος συνηγορηθείη, καθὸ πολλοὶ καὶ ἄλλοι σύν-  
 
2.1,1.241 δεσμοι ἰσοδυναμοῦντες παράλληλοι τίθενται, καὶ ο μόνοι σύνδεσμοι, 
ἀλλὰ καὶ ἄλλα μέρη λόγου. οκ ἐκενο μέντοι παραδεξόμεθα, ἐφ᾽ οὗ φησι (p. 41  
Velsen) τὸν μὲν γάρ ἕνα εἶναι σύνδεσμον, ἰσοδυναμοῦντα τῶ δέ, ἐν  
ποδείγματι τοιούτῳ· ἐγὼ μὲν καὶ Διονύσιος ἐδειπνοῦμεν, σὺ  
μὲν γὰρ ο παρεγένου. οὔτε γάρ, φησιν, ὁ μέν δεόντως ἐν  
προτάσει, οὔτε ὁ γάρ ἐπ᾽ αἰτίας τινὸς παραλαμβάνεται. εἷς οὖν ἐστιν  
ἀντὶ τοῦ δέ, καὶ ὁ τύπος τς φωνς καὶ ἔτι ὁ τόνος αἴτιοί εἰσι τοῦ  
μὴ δοκεν τὸν μέν καὶ γάρ ἕνα εἶναι, ὡς ἐπὶ τοῦ ατάρ ἓν πολάβοιτό  
τις τὸν αὖ καὶ τὸν τάρ εἶναι διὰ τὸν τόνον, καθὸ ὁ γάρ ἀσυ-  
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νέγκλιτος ὢν ἐπάγει ἐφ᾽ ατὸν τὴν ὀξεαν, Ζεὺς γάρ. τοιοῦτον δὲ  
καὶ τὸ μὲν γάρ.  μὲν γὰρ φωνὴ παρεισδύεται ἄλογος, εἴγε τὰ εἰς ρ  
λήγοντα μετὰ βραχείας μόρια βαρύτονά ἐστι, καὶ διὰ τοῦτο τοῦ πατήρ  
 κλητικὴ ἐβαρύνθη ἐν τῶ πάτερ καὶ τος παραπλησίοις· καὶ οκ ἄλογος  
 ἀνάγνωσις Πτολεμαίου τοῦ ἀναλογητικοῦ, ἐν τῶ ατὰρ ἐπεὶ κόσμηθεν (Γ 1)  
βαρύνοντος τὸ τέλος. καθὸ γὰρ πρόθεσις  πέρ, οκέτι δύναται ἀντι-  
κεσθαι, ὧνπέρ ἐστι τὸ τέλος ὀξὺ πάντοτε. — δεύτερον καὶ ο παρά  
τινι παρειλημμένος ἤν εἰς ἓν μέρος λόγου. — τρίτον ὡς καὶ ἐκ  
παραθέσεών τινων συνδέσμων ἄλλαι δυνάμεις συνδεσμικαὶ ἀποτελοῦνται.  
ὁ γοῦν μέν, προσλαβὼν τὸν τοί, ἴσην δύναμιν ἀποτελε πάλιν τῶ δέ.  
ἀλλὰ καὶ ὁ καί, ἔτι προσλαβὼν τὸν τοί καὶ ἔτι τὸν μήν, ἄλλην δύναμιν  
ἐπαγγέλλεται. πολλάκις τε δύο ἠ καὶ πλείονα μέρη λόγου ἑνὸς ἐπαγ-  
γέλλεται σημασίαν. τὸ γοῦν εἰς οἶκον τὸ ατὸ τῶ οἴκαδε, καὶ ἄλλα  
ἄπειρα. οδὲν οὖν κωλύοι καὶ τὸν μὲν γάρ δύναμιν ἑνὸς συνδέσμου  
ἐπαγγέλλεσθαι. τί γάρ, εἰ καὶ οὕτω τις ἐκδέξαιτο, τὸν γάρ πλεονάζοντα,  
τόν τε μέν οκ ἀσυνήθως ἀντὶ τοῦ μήν παρειλφθαι; ......  
ο μὲν γάρ τί σε πεζὸν ὀίομαι (α 173)·  
ο μὲν γὰρ φιλότητί γ᾽ ἐκεύθανον (Γ 453).  
τοσαῦτα περὶ τοῦ γάρ.  
 
 
2.1,1.242 Διὅτι. πὶ τούτου ἐπέστησάν τινες, εἰ μετὰ τς διά προθέσεως  
σύγκειται ὁ ὅτι σύνδεσμος ἠ τὸ ὅτι πτωτικόν, καὶ δλον ὅτι ἠ ἁπλοῦν  
ἠ ἐν παραθέσει τοῦ ὅ. καὶ εἴη ἂν συνηγορία τς τοῦ συνδέσμου συν-  
θέσεως ἣδε. τὸ ατὸ δηλο τῶ ὅτι καὶ διὅτι, σύνταξίν τε τὴν ατὴν  
ἔχει, ὅτι περιπατ, κινοῦμαι· διὅτι περιπατ, κινοῦμαι. —  
ἀλλὰ πρός γε ταῦτα ῥητέον· οδέποτε  διά πρόθεσις, αἰτιώδης παρα-  
λαμβανομένη, ἐν συνθέσει ἐστί. δε δὲ νοεν ὅτι τὸ διὅτι ἕν ἐστι μέρος  
λόγου, καθὸ ἐπεδείξαμεν τὰς προθέσεις ἐν ἀπτώτοις ἑνοῦσθαι. — ἔτι  
 διά πρόθεσις, αἰτιώδης παραλαμβανομένη, ἐπ᾽ αἰτιατικὴν φέρεται, δι᾽  
Ἀπολλώνιον, διὰ σέ. φέρε γὰρ οὕτως εἰπεν διὰ σοῦ, καὶ οκέτι  
αἰτιώδης  διά. ἔνθεν φαμὲν αἰτιατικς τὸ τό εἶναι ἐν τῶ διὰ τὸ  
μέραν εἶναι φς ἐστιν. ὁ δὲ ὅτι σύνδεσμος πτσιν οκ ἀναδέχεται.  
 — ἀλλ᾽ οδὲ ἐκενο ἀληθές ἐστιν, ὡς ἐπὶ τὸ ατὸ φέρεται τὸ διὅτι καὶ  
ὅτι. ὃ μὲν γὰρ λείπει τῶ ἀνταποδοτικῶ, ὃ δὲ οὔ. τὸ γὰρ οὕτω λεγό-  
μενον, διὅτι μέρα ἐστί, φς ἐστι λείπει τῶ διὰ τοῦτο [φς ἐστι]·  
τὸ δὲ ὅτι μέρα ἐστί, φς ἐστιν ατοτελές. ὅτι περιπατ,  
κινοῦμαι· ο γὰρ δή γε τοιοῦτον ἔστιν, [δι]ὅτι περιπατ, διὰ  
τοῦτο κινοῦμαι. — φησὶ δὲ καὶ ὁ Σρύφων (p. 42 Velsen), ὡς τος  
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τοιούτοις μορίοις, πτωτικος οὖσιν, ἀνταποδίδοται τὰ τοιαῦτα, ὡς ἐν  
τος τοιούτοις ὅς τις περιπατε, οὗτος κινεται· ὅ τι περιπατε,  
τοῦτο κινεται. καὶ δλον ὅτι τὸ διὅτι, ἔχον τὴν ατὴν ἀντα-  
πόδοσιν, ἔχει ἐγκείμενον πτωτικὸν τὸ ὅ τι, σαφὲς ποιοῦν κἀκ τοῦ  
πνεύματος, καθὸ μέση  δασεα, παγορεύουσα τὴν διά πρόθεσιν ἐν τῆ  
παραθέσει. (ο γὰρ δή γε καὶ ατὸ μόριόν ἐστι τν μαρτημένων,  
ὁμοίως τῶ εἶἑν, εὔἁν, εοἵ.) δε δὲ νοεν ἐπὶ τς συντάξεως, ὅτι  
πτωτικὸν καθεστηκὸς τὸ διὅτι τρία μέρη λόγου δηλο ἐν παραθέσει, τήν  
τε πρόθεσιν, ἡν ἔφαμεν πάντοτε ἐν παραθέσει εἶναι αἰτιωδς παρα-  
λαμβανομένην, καὶ τὸ ὅ καὶ τὸ τί, καὶ ἐν πτώσεσι δὲ αἰτιατικας, ἐφ᾽ ἃς  
 
2.1,1.243 καὶ φέρεται  πρόθεσις. τούτων δὲ ἀπόδειξις  τν ἑτερογενν  
παρείσδυσις, δι᾽ ὅν τινα, δι᾽ ἣν τινα, καὶ ἐπὶ πληθυντικν δι᾽ οὕς  
τινας, δι᾽ ἅς τινας. τὸ γὰρ ἐπ᾽ οδετέρου ἐλελήθει μς, καθὸ ἐν  
ὁμοφωνίᾳ παραλαμβάνεται .... κλίσεως ἐπί τε εθείας καὶ  
αἰτιατικς καὶ ἐπὶ . κλητικς. — Σος ατος ἐπιχειρήμασι προ-  
σχρηστέον καὶ ἐπὶ τοῦ διὅτι καὶ ἔτι τοῦ καθὅτι. καὶ γὰρ  κατά  
ἐν ἴσῳ παραλαμβάνεται τῆ διά, ὡς ἔφαμεν κατὰ ταύτην τὴν  
πρόφασιν ἐν ἴσῳ τῶ διὰ ταύτην τὴν πρόφασιν· κατὰ τοῦτο ἐλή-  
λυθα, διὰ τοῦτο ἐλήλυθα. — οὕτως ἔχει καὶ  εἴς καὶ  πρός· πρὸς  
τί λυπῆ; διὰ τί λυπῆ; εἰς τοῦτο ἐλήλυθα, διὰ τοῦτο ἐλήλυθα.  
Ἵνα. Διαφορὰς ἔχει τὸ μόριον τρες, συνδεσμικὰς μὲν δύο καὶ  
ἐπιρρηματικὴν μίαν, τόπου δηλωτικήν. συνδεσμικὸν μὲν οὖν καθεστηκὸς  
τὰ συντασσόμενα ῥήματα μετατίθησιν εἰς τὰ καλούμενα ποτακτικά,  
καθότι καὶ ὁ ἐάν ἐπιζευκτικός, ἵνα γράψω, ἵνα γράψῃς, ἵνα  
γράψῃ· ἐπιρρηματικς δὲ φυλάσσει τὴν ὁριστικὴν κλίσιν,  
ἵνα τ᾽ ἔτραφεν δ᾽ ἐγένοντο (κ 417)·  
ἔνθ᾽ ἵνα ἐς κακόν ἐστιν.  
καὶ τοῦτό γε διοίσει, ὡς συνήθως μέν ἐστι σύνδεσμος καθεστηκώς,  
ποιητικς δὲ ἐπίρρημα. Ἔχει δὲ καὶ τὰς συνδεσμικὰς διαφορὰς δύο  
οὔσας, μίαν μὲν αἰτιολογικήν, ἑτέραν δὲ ἀποτελεστικήν. ἐν γὰρ αἰτία  
τοῦ ἀναγνναί φαμεν οὕτως, ἵνα ἀναγν ἐτιμήθην, ἵνα λοιδο-  
ρήσω ἐπεπλήχθην· οκέτι δὲ τὸ ατὸ παρέπεται ἐν τος τοιούτοις,  
δὸς ἵνα γράψω, ἵνα γράψῃς, ἵνα γράψῃ· Θέων διακινε ἵνα  
γιάνῃ, φιλοπονε ἵνα ἐνάρετος γένηται. σαφὲς γὰρ ὅτι εἰς  
ἀποτελεστικόν τι παραλαμβάνεται ἐπὶ τν τοιούτων ὁ ἵνα.  
Ὅπως. Καὶ τόδε τὸ μόριον σύνδεσμος καθέστηκε, τατὰ δηλν  
τῶ ἵνα· πάλιν γὰρ τὸ ἵνα γιάνῃ ἐν ἴσῳ ἐστὶ τῶ ὅπως γιάνῃ,  
ἵν᾽ ἀθανάτοισι φαείνοι (γ 2).  
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οκέτι μέντοι, ἐπίρρημα ὄν, τὸ ατὸ δηλο· τὸ μὲν γὰρ ἵνα τοπικόν,  
τὸ δὲ ὅπως ἐν ἀναφορᾶ τοῦ πς. ὃν γὰρ τρόπον παρὰ τὸ ὅτε γίνεται  
τὸ πότε καὶ ἔτι ὁπότε, οἷος ποος ὁποος, νίκα πηνίκα ὁπηνίκα, τὸν  
ατὸν δὴ τρόπον καὶ παρὰ τὸ ὥς ἐστι τὸ πς καὶ ὅπως. πολλάκι  
 
2.1,1.244 γοῦν τὰ δίχα τοῦ π ἰσοδυναμοῦντα τος διὰ τοῦ ο παραγομένοις, οἷος  
ἤν Σρύφων, τοιοῦτος ἤν καὶ Διονύσιος· ὁπόσος ἤν ὄχλος  
ἐν τῶ θεάτρῳ, τοσοῦτος κἀν τῆ ἀγορᾶ. τοιοῦτον οὖν ἐστι τὸ  
κείνου, ὅπως δὴ δηρὸν ἀποίχεται (δ 109)·  
ἀντὶ γὰρ τοῦ ὡς.  
Ὄφρα. Πάλιν τὸ προκείμενον μόριον, σύνδεσμος καθεστηκός,  
ἰσοδυναμε τῶ ἵνα καὶ ὅπως, οκέτι μέντοι ἐπίρρημα ὄν, ὅμοιον χρο-  
νικῶ τῶ ἕως παραλαμβανόμενον, ὄφρα μὲν ὼς ἤν (Θ 66)·  
ἐν ἴσῳ γάρ ἐστι τῶ ἕως. καὶ οἶμαί γε, ὡς ἐπίρρημα καθεστηκὸς καὶ  
ἀνταπόδοσιν ἐπιδέχεται ἐν τῶ τόφρα μάλ᾽ ἀμφοτέρων βέλε᾽ ἣπτετο (Θ 67).  
ἕνεκα τούτου καὶ τὸ ἐξ ατοῦ μεταφραζόμενον, λέγω δὲ τὸ ἕως. ὡς  
δὲ εἴπομεν, καὶ συνδεσμικὸν παραλαμβάνεται, ἰσοδυναμοῦν τῶ ἵνα καὶ  
τῶ ὅπως, ὅθ᾽ οὕτως συντάσσεται, ὄφρα πεποίθῃς (Α 524. ν 344).  
δλον γὰρ ὡς ἕνεκα τς ἰσοδυναμίας τοῦ ἵνα πάλιν τὰ συνόντα ῥήματα  
ποτακτικὰ ἀποτελοῦνται. — εσημειώσθω δὲ ὅτι μόνον τν εἰς α  
ληγόντων ἀνταποδοτικν ἀνεπέκτατόν ἐστιν· ἰδοὺ γὰρ τὸ τηνίκα τηνι-  
καῦτα λέγεται, τόσα τοσαῦτα, τοα τοιαῦτα. ἴσως δὲ ὅτι ο τὴν ατὴν  
ἔχει ἐξαρίθμησιν, εἴγε τῶ μὲν τηνίκα καὶ τος ὁμοίοις παράκειται πηνίκα  
ὁπηνίκα, τῶ δὲ τόφρα οκέτι. ἴσως δὲ καὶ διὰ τὸ συνωνυμοῦν ατῶ,  
τὸ ἕως.  
Μηδὲ ἐκενο δὲ παραλειπτέον, ὡς ὁ ἵνα καὶ οἱ ἰσοδυναμοῦντες  
σύνδεσμοι παρὰ τὸ διάφορον τς συντάξεως, λέγω τὸ ἀποτελεστικὸν  
καὶ αἰτιολογικόν, καὶ διαφόρους ἕξουσι τοὺς συντασσομένους χρόνους,  
ὥστε τὸν μὲν ἀποτελεστικὸν καὶ μέλλουσι συντάσσεσθαι, τὸν δὲ αἰτιο-  
λογικὸν λεγόμενον παρῳχημένοις· τὰ γὰρ γεγονότα αἰτιολογεται. —  
ὁ γοῦν λέγων ἵνα γράψω ταῦτά μοι ἐγένετο, ὁμολογε τὸ ἢδη  
 
2.1,1.245 γεγραφέναι, ὥστε ἐνήργησεν ἢδη τὸ ἔγραψα καὶ αἰτίαν κατ᾽ ατοῦ  
ἐπήγαγε· τὸ μέντοι οὕτω λεγόμενον δὸς ἵνα γράψω οὔπω γέγονε,  
τὸ δὲ μὴ γεγονὸς μέλλοντός ἐστιν ἀποτελεστικόν· μέλλοντι ἄρα συν-  
τάσσεται. — χωρὶς εἰ μὴ οὕτω νοήσαιμεν, δὸς ἵνα ἐν τελειώσει γένηται  
τὸ γράψαι. ὅπερ οἶμαι βέλτιον. καὶ γὰρ ὁ ἀπὸ τν φωνν κανὼν  
ὁμολογε τὸν ἀόριστον, τουτέστι τὸν παρῳχημένον, εἴγε κερ μὲν ὁ  
μέλλων, ἔκειρα δὲ ὁ ἀόριστος, καὶ οὔ φαμεν δὸς ἵνα κερ ἀλλ᾽ ἵνα  
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κείρω. καὶ ὁ Δωριεὺς τοὺς μέλλοντας περισπν, οκέτι ἐπὶ τσδε  
τς συντάξεως περιέσπασεν· ἤσαν γὰρ αἱ φωναὶ ο μέλλοντος, ἀλλὰ  
ἀορίστου. πλείστας ἔχω ἐκθέσθαι εἰς τὸν τοιοῦτον λόγον παραθέσεις,  
ἃς ἐν τος περὶ ποτακτικν παραθήσομαι, ἐν οἷς καὶ τὴν διαφορὰν  
ἐκθήσομαι τς καταλήξεως τν ποτακτικν, καὶ ὡς εἰς μίαν κατάληξιν  
πάντα συνέωσται, λέγω τὴν εἰς ω. ἔνθεν γὰρ καὶ  πόληψις τοῦ  
ἵνα γράψω, ὅτι καὶ μέλλοντος.  
Ἴδιόν τι παρηκολούθησε τος συνεμπεσοῦσι συνδέσμοις αἰτιώδεσιν  
..... ἐπιρρήμασι χρονικος ἠ τοπικος. συνεμπι...   
ἀπόδειξις. καὶ οκ ἀπίθανον ἕνεκα τούτου καὶ τὸν ἐπεί, αἰτιωδς  
παραλαμβανόμενον, ἔχειν χρονικὸν παρακείμενον ἐπίρρημα,  
ἐπεὶ δὴ λίπε δμα Καλυψοῦς υκόμοιο (θ 452),  
ἐπεὶ Σροίης ἱερὸν πτολίεθρον ἔπερσεν (α 2).  
ἔστι δὲ κἀκ τοῦ βίου τοιαῦτα τεκμήρασθαι. ὁ δενα ἀγαθός ἐστιν,  
ὅπου γε φιλε τοὺς ἀγαθούς· ἴσον γὰρ τῶ ἐπεὶ φιλε τοὺς ἀγα-  
θούς, ἠ ὅτι φιλε τοὺς ἀγαθούς· ὅτε ἀπέδωκε τὴν παραθήκην,  
ὁπότε γε φιλοπονε. — Ο μὴν ἐκενό γε ἀληθές, ὡς τὰ μὲν  
μονοσύλλαβα τν ἐπιρρημάτων, συνεμπίπτοντα συνδέσμοις, παραλλαγὴν  
ἴσχει τόνου, τν μὴ οὕτως ἐχόντων τὸν ατὸν τόνον τηρούντων. τὸ  
γὰρ ποῦ περισπμεν, ἀλλ᾽ οκέτι ἐν τῶ  
 
 
2.1,1.246 δυσσος δέ που ενή (π 34)  
παραπληρωματικῶ· καὶ τὸ νῦν, ἀλλ᾽ οκέτι ἐν τῶ  
καί νύ κεν (δ 363)·  
τὸ μέντοι ὅπως καὶ τὰ τούτοις ὅμοια, ὡς πρόκειται, τατά εἰσιν ἐν  
ἐπιρρήμασι καὶ συνδέσμοις. — Ἔστι δὲ εἰπεν, ὡς τὸ μὲν νῦν οδ᾽  
ὅλως ὁμοφωνε, εἴγε πάντοτε μὲν τὸ ἐπίρρημα διὰ δύο, ὁ δὲ σύνδεσμος  
ο πάντως· καὶ εἰ τοῦτο, ο πάντως ὁμοφωνε. — ἀλλ᾽ οδὲ τὸ πού  
σύνδεσμός ἐστι παραπληρωματικός· ο γὰρ δή γε τὰ πλεονάσαντα  
μόρια ἐν λόγῳ σύνδεσμοι παραπληρωματικοί. ἰδοὺ γὰρ καὶ ἄλλα ἐπιρ-  
ρήματα παρέλκει, καὶ ο πάντως σύνδεσμοι· ἐπὶ μὲν τοῦ βίου ὅστις  
θέλει παγέτω, καὶ ἔτι παρὰ τῶ ποιητῆ  
ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἐν ορανῶ ἄστρα φαεινήν (Θ 555),  
εἰ δ᾽ ἄγε νῦν φίλε Υοβε (Π 667),  
ο σύ γ᾽ ἔπειτα Συδέος ἔκγονός ἐσσι (Ε 813),  
σοὶ δ᾽ οὔπω μάλα πάγχυ θεοὶ μάκαρες κοτέουσι (Ξ 143).  
κατὰ τοῦτο οὖν πλεοναζέτω καὶ τὸ νῦν εἴ τί που ἔστι, πίθοιό μοι (δ 193)  
καὶ δυσσος δέ που ενή (π 34),  
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καὶ ὅσα ἐστὶ τοιαῦτα. ἀλλ᾽ εἰ καὶ σύνδεσμός ἐστι τὸ πού, ἰδοὺ ὁμό-  
φωνον ἐπιρρήματι ἐν τῶ εἴ που ἐσαθρήσειεν (Γ 450).  
ὅνπερ γὰρ τρόπον τος ἄλλοις πύσμασι παράκεινται ἀόριστοι προφοραί,  
τὸ πλέον ἐν χρόνοις δυσὶν ἐγκλιτικαὶ καθεστσαι, πς ἤλθεν; ἤλθέ  
πως· τίς ἔγραψεν; ἔγραψέ τις· πότε ἤλθεν; ἤλθέ ποτε· τὸν  
ατὸν τρόπον καὶ τῶ ποῦ παρακείσεται ἐγκλιτικὸν ἀόριστον τὸ πού.  
Φάριν. Δοκε ἰσοδυναμεν συνδέσμῳ τῶ ἕνεκα, χάριν Ἀπολ-  
λωνίου ἕνεκα Ἀπολλωνίου. φησὶ δὲ καὶ ὁ Σρύφων (p. 42 Velsen), ὡς  
ἕνεκα τούτου τὸ μὲν ὄνομα καὶ χάριτα λέγεται καὶ χάριν, τὸ δὲ εἰς  
τοιαύτην σύνταξιν παραληφθὲν ὡς ἀντὶ συνδέσμου καθ᾽ ἕνα σχηματισμὸν  
παραλαμβάνεται, ὅπερ παρείπετο συνδέσμοις. Ἔτι μέντοι φησὶν ὁ Σρύφων,  
ὡς παρὰ τὸν Εριπίδην καὶ ἔτι ἄλλοις ποιητας ὀνοματικς συντάξεως  
ἔτυχεν. ἐν μὲν γὰρ Κρήσσαις (fr. 469 Dindorf Nauck)  
 
2.1,1.247 ἐγὼ χάριν σὴν παδά σου κατακτεν,  
καὶ ἐν Αὔγῃ (fr. 270 Dindorf Nauck)· καὶ βουθυτεν γὰρ ξίους ἐμὴν χάριν.  
τὰ γὰρ κτητικας ἀντωνυμίαις συντασσόμενα ὀνόματά ἐστι, τς ατς  
πτώσεως τυχόντα καὶ τοῦ ατοῦ ἀριθμοῦ, ἐμὸν αλόν, ἐμὴν  
οἰκίαν, ἐμὴν χάριν .... ἐμοῦ οἷόν τέ ἐστι παραθέσθαι τὸ  
ἕνεκα, ἕνεκα ἐμοῦ, ἐπὶ δὲ τοῦ χάριν ἐμὴν οκέτι, ἕνεκα ἐμήν. τὸ  
τοιοῦτον δέ φαμεν εἰς ἀπόδειξιν τοῦ τὸ χάριν ὄνομα εἶναι κατὰ τὰς  
τοιαύτας συντάξεις. — οδὲν μέντοι κωλύοι καὶ τὸ ἔθιμον ἐκδέξασθαι  
ὄνομα, λιπούσης προθέσεως τς εἴς, ὥστε οὕτως ἀκούειν, χάριν  
Ἀπολλωνίου εἰς χάριν Ἀπολλωνίου, εἴγε καὶ τὸ ἐμὴν χάριν ἐν  
ἴσῳ ἐστὶ τῶ εἰς ἐμὴν χάριν. καὶ φαίνεται ὅτι  ὕφεσις τς προθέσεως  
προξε τὸ χάριν ἰσοδυναμεν τῶ ἕνεκα. πάνυ δέ ἐστι κἀκείνου ἀπό-  
δειξις.  τοιαύτη σύνταξις ἐπὶ γενικὴν φέρεται, χάριν Θέωνος,  
χάριν Δίωνος, ἐφ᾽ οὗ ἔφαμεν λείπειν τὴν εἴς. τοιοῦτον δέ ἐστι καὶ  
τὸ ἐμὴν χάριν, εἴγε πσα κτητικὴ ἀντωνυμία γενικς ἐστι πτώσεως  
ἀντωνυμία, τοῦ ἐπιφερομένου κτήματος ἀδιάφορον ἔχοντος τὴν ἐπι-  
φορὰν τς πτώσεως. τούτου οὖν τῆδε ἔχοντος, πάλιν τὸ ἐμὴν χάριν  
ἠ σὴν χάριν ἴσον ἐστὶ τῶ χάριν μου, ὡς εἰ ἐμὴν δούλην δούλην  
μου, ἐμὴν οἰκίαν οἰκίαν μου.  
Σοσαῦτα περὶ τν αἰτιολογικν.  
Παρὰ τος πλείστοις ἐστὶ πρόληψις, ὡς οἱ καλούμενοι παραπληρω-  
ματικοὶ σημασίαν τινὰ ο ποιοῦνται. ὁ γοῦν Σρύφων (p. 35 Velsen) ἐν τῶ  
ὅρῳ βουλόμενος καὶ ατοὺς ἐμπεριλαβεν, φησὶ καὶ τὸ κεχηνὸς τς  
ἑρμηνείας ἔστιν ὅπου παραπληρν, ἀπείκασε δὲ καὶ ατὸν τας  
καλουμέναις στοιβας. ὃν γάρ, φησι, τρόπον εἰς τὰς συνθέσεις τν  
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ἀμφορέων εχρηστε  τν στοιβν παρένθεσις πὲρ τοῦ μὴ κατα-  
θραύεσθαι τοὺς ἀμφορες, τὸν ατὸν δὴ τρόπον πὲρ τοῦ τὰ τς  
φράσεως μὴ τραχύνεσθαι ἣδε  σύνταξις τν μορίων παραλαμβάνεται.  
Ἔτι δὲ καί τινές φασιν ο δεόντως ατοὺς συνδέσμους εἰρσθαι,  
 
2.1,1.248 εἴγε συνδέσεως λόγων οκ εἰσὶν αἴτιοι. Καί φησι Φαιρήμων ὁ τωικός,  
ὡς κατά τι εἴησαν ἂν σύνδεσμοι. σύνδεσμον γάρ, φησι, καλεσθαι  
καὶ ατὴν τὴν φωνὴν καὶ τὸ ἐξ ατς δηλούμενον, ᾧ λόγῳ καί τινα  
ἕτερα σχήματα. φαμέν [τι] πατρωνυμικὸν καὶ τὸ ἐν χαρακτρι πατρω-  
νυμικὸν καί τι ἐν δηλουμένῳ, καὶ ἔτι τὰ κτητικά, καὶ ἄλλα πλεστα  
τοιαῦτα. ὡς οὖν τὸ τύπῳ πατρωνυμικῶ προσκεχρημένον, ο μὴν  
δηλουμένῳ, πατρωνυμικὸν καλεται, ὥσπερ τὰ τύπῳ ἀρσενικά, ο μὴν  
δηλουμένῳ, ἀρσενικὰ καλεται, οὕτω καὶ ἂν τύπῳ ᾖ ὁ παραπληρωμα-  
τικὸς κεχορηγημένος συνδεσμικῶ, μὴ μὴν δηλουμένῳ, εἰρήσεται σύνδεσμος.  
ἀμέλει ατοὶ οἱ σύνδεσμοι πλεονάσαντες οδὲν συνδέουσι καὶ σύνδεσμοι  
καλοῦνται. οδὲν οὖν κωλύοι, καθότι καὶ ὁ Υιλόπονος ἀπεφήνατο,  
συνδέσμους καλεσθαι τοὺς παραπληρωματικούς. καὶ τοῦτό φησι δεδωκώς,  
ὅτι οδὲν συνδεσμικὸν δηλοῦσιν.  
Ἃ δὲ καὶ Σρύφων (p. 43 Velsen) παρέθετο, ἐκθήσομαι. Υησίν· ἢτοι  
συλλαβαί εἰσιν ἠ λέξεις. καὶ εἰ μὲν συλλαβαί, τινων λέξεών εἰσι μέρη, καὶ  
ἢτοι τελικαὶ ἠ ἀρκτικαί, καὶ τελικαὶ μέν λέγει δή, βούλομαι δή, ἀρκτι-  
καὶ δέ ἐγὼ δὴ βούλομαι, ἐγὼ δὴ λέγω. ἤν δὲ ἐν ἀμφοτέροις  
ἀσύστατον. — Ο γάρ ἐστί τις συλλαβὴ παντὸς μέρους λόγου ληκτική,  
γενήσεται δὲ ἐν τῶ Ἀπολλώνιος δή, ἐγὼ δή, βούλομαι δή· καὶ  
ἐπὶ τν πολοίπων τὸ ατό. ἀλλ᾽ εἰ καὶ προστιθεμένη ἔξωθέν ἐστιν  
ἐν παραγωγῆ συλλαβή, πάλιν τὸ ατὸ ἐπιχείρημα ἀρκέσει· ἑκάστη· γὰρ  
τν παραγομένων λέξεων δεκτική ἐστιν ἰδίας συλλαβς, ὡς τν τρίτων  
τὸ σι, λέγῃσιν, ἔχῃσι, παμφαίνῃσιν·  τν δευτέρων εἰς θα,  
λέγῃσθα φέρῃσθα, καὶ ἐπὶ τν πρώτων τὸ μι, τάων ἣν κ᾽ ἐθέλωμι (Ι 397),  
οδ᾽ ἂν ἐῶμι (π 85)·  
καὶ οχ οἷόν τ᾽ ἐστὶν εἰπεν λέγωσι οὔτε λέγωθα. καὶ ἐπὶ τν  
ὁμοίων τὸ ατό, λέγω δὲ πάλιν ἐπὶ τοῦ τοιόσδε, μὴ κατὰ παντὸς  
ὀνόματος ἐφικνεσθαι τὸ δε· ἠ ὅτε οὕτως φαμέν, τοος τοιοῦτος. πς  
οὖν πάλιν τὸ δή ἐστιν ἐν τῶ λέγω δή, λέγεις δή, λέγει δή; σαφὲς  
οὖν ὅτι τὸ τοιοῦτον μλλον λέξεως ἢπερ συλλαβς, εἴγε καὶ ἐν ἐπιρ-  
 
2.1,1.249 ρήμασι καὶ συνδέσμοις τὸ τοιοῦτον ἔστιν ερέσθαι. — Ἀλλ᾽ οδὲ ἀρκτική  
ἐστι συλλαβή. πάλιν γὰρ πς πάσης λέξεως  ατὴ συλλαβὴ ἀρκτική;  
πς τε ἐπὶ τοῦ ἐγὼ δὴ λέγω  τν παρῳχημένων κλίσις οκ  
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ἐγένετο κατὰ τὴν δή συλλαβήν; τὸ τοιοῦτον γὰρ παρέπεται ῥήμασιν.  
ο γὰρ δή γε οἱ παραπληρωματικοὶ σύνδεσμοι προθέσεις εἰσίν, ἵνα  
συντεθέντες προτακτικοὶ γίνωνται, καθότι τὸ καταβαίνω καὶ τὰ ὅμοια.  
Οὕτω μὲν οὖν συνάγει ὁ Σρύφων (p. 43 Velsen) ὡς ο συλλαβαί, ᾧ  
καὶ συνηγορήσωμεν, ἔτι τινὰ προσθέντες. συνάγει οὖν ὅτι λέξεις, παρα-  
λείπων τὸ ἀναγκαιότατον. ἐν γὰρ δὴ τῆ προτάσει φησὶ τοῦ λόγου, εἰ  
λέξεις, ὀφείλουσί τι δηλοῦν. ὅπερ ατοὶ ἀναπληρώσωμεν. οἷς δὲ λόγοις  
ἐχρήσατο εἰς τὸ λέξεις εἶναι, πάλιν ἐκθετέον. — αφὲς μὲν οὖν ὅτι,  
ἐν οἷς ο συλλαβαί, ἐν τούτῳ λέξεις. ἴδιόν τε λέξεων τὸ μεταλαμβά-  
νεσθαι εἰς ὁμοιοσήμους, βροτός ἄνθρωπος, ατάρ δέ. τοιοῦτοι δὲ  
καὶ οἱ προκείμενοι σύνδεσμοι νύ δή ῥά. — πν μόριον ἐγκλιτικὸν λέξις  
ἐστίν, ἤλθέ τις, ἄνθρωπός εἰμι· πάμπολλοι δέ εἰσιν οἱ παραπληρω-  
ματικοὶ ἐν ἐγκλίσει, ὡς ὁ γέ, ὁ ῥά, ὁ θήν, ὁ νύ. — δύο λέξεων ἠ  
τριν οσν ἀκώλυτον τὸ ἐπάλληλον τς ὀξείας· καὶ κατὰ τοῦτο οὖν  
λέξεις τὰ προκείμενα μόρια· ἰδοὺ γὰρ ἐν τῶ  
ἤ νύ σέ που δέος ἴσχει (Ε 812)  
καθ᾽ ἓν ἕκαστον μέρος λόγου  ὀξεα ἀνέστη.  
Σς μὲν οὖν φωνς κανόνες οἵδε εἰσί· τοῦ δὲ δηλουμένου, ὅπερ  
καὶ μλλον ἀναγκαον ἤν, παραθετέον. — οκ εἴ τι μέρος λόγου κατά  
τινα λόγον παρέλκεται, τοῦτο οχὶ πάντως λέξις, ἐπεὶ οἷόν τ᾽ ἐστὶν  
εἰς τὸ τοιοῦτον παραθέσθαι πάντα τὰ μέρη τοῦ λόγου ἔν τισι συντάξεσι,  
μάλιστα πὸ ποιητικς ἀδείας, πλεονάζοντα. ποίαν γὰρ ἔχει χώραν τὸ  
πῆ ἔβη Ἀνδρομάχη λευκώλενος (Ζ 377),  
λέγω τὸ κατὰ τὸ λευκώλενος; — ἀλλ᾽ ἴσως πρὸς τὸ τοιοῦτον ἐκενο  
εἰρήσεται· ἀλλ᾽ ἐν ἑτέροις τὰ παρέλκοντα δηλοῦσί τι, ἐπεὶ πάλιν ο  
παρέλκει τὸ  
λευκώλενος Ἥρη (Α 55),  
δεδείξεται οὖν ὡς ο πάντοτε πλεονάζουσιν οἱ παραπληρωματικοί, ἀλλὰ  
2.1,1.250 καί ποτε τόπον ἴσχουσι τὸν σημαίνοντά τι. ἔστιν ποδείγματα 
παρέλκοντος  
μὲν τοῦ γέ  
οὗτός γ᾽ Ἀτρείδης, ερυκρείων Ἀγαμέμνων (Γ 178),  
καὶ ἐν συνδέσμῳ ἆρά γε μέρα ἐστί; καὶ ἐν τῶ σύ γε,  
μὴ σύ γ᾽ ἄνευθεν ἐμεο λιλαίεσθαι (Π 89),  
καὶ μέν τοί γε· ο μὴν ἔτι ἐν τῶ καλς γε· ἐπιτέταται γὰρ   
ἔκπληξις. ἀλλὰ μὴν καὶ ἐν τῶ.  
τοῦτό γέ μοι χάρισαι (lyr. gr. III3 p. 1356 Bergk),  
τοῦτό γέ μοι λάλησον ἔμφασις ἱκανὴ μειότητος καὶ τοῦ μηδὲν  
ἄλλο ἀποφαινομένου. καὶ παντί γε προῦπτον, ὡς διαφέρει τὸ τοῦτο  
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εἰπέ τοῦ τοῦτό γε εἰπέ. πς οὖν ἔτι οδὲν πληροῦσιν οἱ παρα-  
πληρωματικοί; — Ἔτι ὁ δέ σύνδεσμος ὅπως παραλαμβάνεται καὶ ἐπὶ  
ποίᾳ δυνάμει, ἐκτεθείμεθα. ἀλλὰ προσλαβὼν τὸν γέ ἄλλο τι ἐπηγγείλατο.  
ο γὰρ ὡς ἐν τῶ ἆρά γε μέρα; παρείλκετο ὁ γέ καὶ ἐν τῶ δέ γε.  
καλούμενον γοῦν ἔστιν ερέσθαι παρὰ τος τωικος τὸν δέ γε ὄντα  
προσληπτικόν. τοὺς γὰρ ἀπὸ συναφς λόγους εἰς σχηματισμὸν μετιόντας  
 τοιαύτη σύνταξις  τν συνδέσμων πάγει, εἰ μέρα ἐστί, φς  
ἐστιν· μέρα δέ γέ ἐστιν· καὶ ἐπεὶ ἐν προσλήψει ἐγένετο ὁ λόγος,  
προσληπτικοὶ οἱ τοιοῦτοι σύνδεσμοι. — Σὸ δ᾽ ατὸ συμβέβηκε καὶ ἐπὶ  
τοῦ ἀλλά καὶ ἀλλὰ μήν. πάλιν γὰρ ὁ μήν παραπληρωματικός, συνὼν  
τῶ ἀλλά, τὴν ατὴν πρόσληψιν ἀποτελε, ἀλλὰ μὴν μέρα ἐστί,  
καὶ σχεδὸν ἀμφοτέρων τν συντάξεων μία δύναμις· ἐκ γὰρ τν ατν  
εἰσιν. ὁ γὰρ δέ ἰσοδυναμε τῶ ἀλλά (καὶ τοῦτο ἐδείχθη), ὃς προσλαβὼν  
παραπληρωματικὸν τὸν γέ προσληπτικὸς ἐγένετο καὶ πάλιν ὁ ἀλλά,  
παραπληρωματικὸν προσλαβὼν τὸν μήν, τὸ ατὸ ἐγένετο. πολλάκις δὲ  
καὶ ὁ γάρ προσέρχεται τῶ ἀλλά, ἀλλὰ γὰρ μέρα ἐστί· καὶ εἰ ὁ  
γάρ σύνδεσμος, καὶ ὁ μήν καὶ ὁ γέ σύνδεσμοι. — Ἔτι ὁ πέρ παρέλκει  
2.1,1.251 ἐν τῶ εἴπερ μέρα ἐστί (καὶ διὅτι, εἴρηται)· ἀλλ᾽ οκέτι ἐν τῶ  
καίπερ ἀγαθὸς ὤν. πεναντίωσιν γὰρ ἐδήλωσεν ὁ καίπερ καὶ  
δλον ὅτι διὰ τὸν πέρ, ὅπου γε καὶ κατ᾽ ἰδίαν ὁ πέρ ἐναντιωματικός  
ἐστι μετ᾽ αξήσεως,  
ἀγαθός περ ἐών (Α 131),  
σώφρων περ ὤν· τὸ γὰρ ἐναντίον τῶ  
τοῦτό γέ μοι χάρισαι (lyr. gr. III3 p. 1356 Bergk),  
ἀπειργάσατο. — Ἃς ἔχει δυνάμεις ὁ καί, εἴπομεν. ἀλλὰ προσλαβὼν  
τὸν μήν ἀποδεικτικὸς γίνεται, πάλιν παγομένης ἐναντιώσεως, ο  
βλέπω, καὶ μὴν μέρα ἐστίν· ἐψεύσατο, καὶ μὴν ἀγαθός  
ἐστι. πς γὰρ ἄν τις ἐπὶ τν τοιούτων συντάξεων παρέλκειν φαίη  
τοὺς συνδέσμους; ἕνεκα τούτου τὸ  
ἀγαθός περ ἐών, θεοείκελ᾽ Ἀχιλλεῦ (Α 131)  
εἰς τὸν δή μεταλαμβάνεται, ὅτι μὴ κυρίως τὸ δηλούμενον ατοῦ  
ἀπαιτε ὁ λόγος. —  ἢ διαζευκτικὸς ἐπηύξηται διὰ τοῦ τοί, οἷον ἐν  
τῶ ἢτοι. ἀλλ᾽ οκέτι ἐν τῶ μέντοι οδὲ ἐν τῶ καίτοι. πάλιν γὰρ  
διαφέρει τὸ καίτοι παρῃτήσατό με τοῦ καὶ παρῃτήσατό με. ὅ  
τε μέντοι οχ ὁ ατὸς τῶ μέν, τῶ δὲ δέ. ἐφ᾽ οὗ πάλιν καὶ ὁ γέ  
πλεονάζει ἐν τῶ μέν τοί γε. — Ἔτι ὁ δή ὡς μὲν παρέλκει, παντὶ  
προῦπτον· ὡς δὲ καὶ πολλάκις μετάβασιν λόγου ποιεται, σαφὲς ἐκ τν  
τοιούτων  
οἱ μὲν δὴ παρ᾽ ὄχεσφιν ἐρητύοντο μένοντες (Ο 3),  
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καὶ τν παραπλησίων. νοοῦμεν γὰρ λόγου ἔκλειψιν καὶ ἀρχὴν ἑτέρου,  
ὡς εἰ καὶ ἐν περιγραφῆ κατελιμπάνετο ὁμοίως τῶ  
ὣς οἱ μὲν Σρες φυλακὰς ἔχον (Ι 1),  
ὣς ὁ μὲν ἔνθ᾽ ρτο (η 1).  
Ἀλλὰ μὴν καὶ ἐν τος καλουμένοις πρὸς μν μὲν συλλογιστικος,  
πρὸς δὲ τν τωικν ἐπιφορικος ἔστι παραδέξασθαι τὴν σημασίαν  
ατν. τὸν τοίνυν ἐκ δύο παραπληρωματικν συνεσττα, καὶ ἔτι μετὰ  
2.1,1.252 τοῦ γάρ ἐν τῶ τοιγάρτοι, καὶ μετὰ τοῦ οὖν τοιγαροῦν. δύναμιν γὰρ  
ἔχουσιν οἱ τοιοῦτοι ἴσην τῶ ἄρα συστελλομένῳ κατὰ τὸ α. καὶ εἴρηνται  
μὲν ἐπιφορικοί, καθὸ ἐπιφέρονται τος λελημματισμένοις, ἀλλὰ μὴν  
μέρα ἐστί, φς ἄρα ἐστί, τοιγαροῦν φς ἐστί, φς τοίνυν  
ἐστί· συλλογιστικοὶ δέ, καθότι ἐπί τισιν ἀποδείξεσιν, ἐπισυλλογιζόμενοι  
τὸ συναγόμενον, προσχρώμεθα τος συνδέσμοις τοσδε, ἔχεις μου  
πέντε δραχμάς, ἔχεις δὲ καὶ τρες, ἔχεις ἄρα ὀκτὼ δραχμάς,  
ἔχεις τοίνυν ὀκτὼ δραχμάς. Ἄπειρος  καθ᾽ ἕνα ἕκαστον σύν-  
δεσμον ἀπόδειξις εἰς τὸ ὅτι καὶ δηλοῦσί τι οἱ παραπληρωματικοί.  
ἀλλ᾽ ἐπεὶ πλείονες μέν εἰσι τας φωνας, τος δὲ δηλουμένοις ἐλάττονες,  
ἀρκετὴ  ἐξ ἑνὸς ἑκάστου ἰσοδυναμοῦντος ἀπόδειξις. περισσὸν γὰρ τὸν  
ῥά παραλαμβάνειν τοῦ δή ἀποδειχθέντος, ἠ τὸν θήν ἠ τὸν νύ, ἐπεὶ  
τὸ ατὸ τὸ  
ἄλλοι μέν ῥα θεοί τε (Β 1)  
τῶ  
οἱ μὲν δὴ παρ᾽ ὄχεσφι (Ο 3)  
καὶ τῶ ... Σαῦτα μὲν ὡς δηλοῦσιν οἱ παραπληρωματικοί.  
Κἀκενο δὲ ποθησόμεθα, δι᾽ ἡν αἰτίαν ἀπὸ τοῦ πλεονάσματος τὴν  
ὀνομασίαν ἔσχον. δέδοται γὰρ ὅτι σύνδεσμοι καὶ δηλοῦσί τι, τὸ δὲ  
πλεον ἀεὶ ἐπικρατε τοῦ ἐλάττονος. καὶ περισσὸν εἰς τοῦτο παρατί-  
θεσθαι, χωρὶς εἰ μὴ ἐπ᾽ ατν τν συνδέσμων. ἀπειράκις οἱ συμπλε-  
κτικοὶ συμπλέκουσιν, ἵνα ἅπαξ καὶ ατοὶ πλεονάσωσι· καὶ ἕνεκα  
τούτου ἐπεκράτησε τὸ καλεσθαι ατοὺς συμπλεκτικούς. τὸ ατὸ καὶ  
ἐπὶ τν πολοίπων, εἰ καί που ερεθεεν πλεονάζοντες. ἔνθεν αἱ  
δέουσαι ὀνομασίαι ἔμενον. οἱ μέντοι παραπληρωματικοὶ σύνδεσμοι  
καλούμενοι, τὸ πλέον πλεονάσαντες ἢπερ δηλοῦντες, κατὰ τὴν ἐναν-  
τίαν παράθεσιν τοῦ συνδέσμου ἀπὸ τοῦ πλεονάσαντος τὴν ὀνομασίαν  
ἔσχον. οὕτως γοῦν ἐπλεόναζον, ὥστε καὶ τοὺς πλείστους λαθεν τὸ  
δηλούμενον τὸ ἐξ ατν. ἤν δὲ καὶ ὁ πλεονασμὸς ατν χρειώδης  
ἄγαν. ἣ τε γὰρ ἀνὰ χερα ὁμιλία καὶ αἱ συντάξεις αἱ ἀρχααι καὶ πσα  
ποιητικὴ γραφὴ τρέπεται ἐπὶ τὴν εφωνίαν, καὶ διὰ τοῦτο εὔχρηστα τὰ  
προκείμενα μόρια, καθότι περ, ὡς πρόκειται, ἀπείκαζον ατά τινες τῆ  
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προσκειμένῃ στοιβῆ τος ἀμφορεῦσι. καὶ ὡς ἐπὶ στοιχείων οἷόν τέ ἐστιν  
ἀναγκαον ερέσθαι πλεονασμόν, ἐν ᾧ ο πάντως τὸ στοιχεον ο  
στοιχεον, καθὸ ἐπλεόναζε· πάλιν γὰρ παρελαμβάνετο εἰς δήλωσίν τινος  
2.1,1.253 (καὶ ἐκκείσθω πόδειγμα τὸ ἐπὶ τοῦ ν, ὃ μάλιστα πάμπολλόν ἐστιν ἐν  
τῶ πλεονασμῶ, ἕνεκα εφωνίας παραλαμβανόμενον ἐπὶ παντὸς βραχυ-  
καταλήκτου ῥήματος, ἔλεγεν, ἔλαβεν, καὶ ἐπὶ δοτικν τν εἰς σι  
ληγουσν, παισίν, χρήμασιν· ο μὴν ἐν τῶ λέγει καὶ λέγειν. νῦν  
γὰρ ἐν λεκτῶ προσῄει· ἐκ γὰρ ὁριστικοῦ ἀπαρέμφατον ἀκούομεν)· τὸν  
ατὸν δὴ τρόπον ἐδείχθη καὶ τὰ προκείμενα μόρια ὁτὲ μὲν ἕνεκα  
δηλουμένου παραλαμβανόμενα, ἅπερ ἤν καὶ σπανιώτατα, ὁτὲ δὲ ἕνεκα  
εφωνίας, ὅπερ πλέον καθειστήκει. καὶ, ὡς ἔφαμεν, ἕνεκα τούτου  
ἐπεκράτησεν  ὀνομασία.  
Προσθείην δ᾽ ἂν καὶ τοῦτο, ὡς οδὲ ἀπὸ τοῦ δηλουμένου δυνατὸν  
ἤν τὴν ὀνομασίαν θέσθαι. οἱ μὲν γὰρ ἄλλοι τν συνδέσμων ἐν πλείοσιν  
ὄντες φωνας ἓν ἐπηγγέλλοντο, τὸ συμπλέκειν οἱ συμπλεκτικοί, τὸ δὲ  
διαζευγνύειν οἱ διαζευκτικοί, τὸ δὲ διαπορεν οἱ διαπορητικοί, καὶ ἐπὶ  
τν πολοίπων τὸ ατό. οἱ μέντοι παραπληρωματικοὶ οχ ἓν ἐπηγγέλ-  
λοντο κατὰ τὸ δηλούμενον, εἴγε ὁ μὲν δή περιγραφήν τινα ἐδήλου, ὁ  
δὲ πέρ ἐναντιότητά τινα μετ᾽ αξήσεως, καὶ ἔτι ὁ γέ μειότητα ἠ ἐπί-  
τασιν θαυμασμοῦ. καὶ εἰ διάφοροι κατὰ τὸ δηλούμενον, πς ἤν δυνατὸν  
μίαν ὀνομασίαν ἀπὸ τοῦ δηλουμένου χωρίσαι; οὔτε γὰρ περιγραφικοί,  
ἐπεὶ ο πάντες, οὔτε ἐναντιωματικοί, ὡς πρόκειται. γις ἄρα ἀπὸ  
τοῦ πεπλεονακότος σχήματος ἐπικοίνως κατὰ πάντων  ὀνομασία  
ἐτέθη. — Καί μοι δοκε παραπλήσιόν τι ἀναδεδέχθαι τῶ καλουμένῳ  
παρωνύμῳ ὀνόματι. τὰ μὲν γὰρ ἄλλα ἰδικά, ἔχοντα ἓν τὸ δηλούμενον,  
ἔλαβε τὴν θέσιν τοῦ ὀνόματος ἀπὸ τοῦ δηλουμένου, τὰ πατρωνυμικὰ  
ἀπὸ τοῦ τὸν πατέρα δηλοῦν, τὰ κτητικὰ τὰ πὸ τὴν κτσιν πεπτωκότα,  
καὶ ἔτι τὰ συγκριτικὰ καὶ τὰ πόλοιπα. καὶ ἐπεὶ τὰ καλούμενα παρώ-  
νυμα ἐν πλείστοις σημαινομένοις κατεγίνετο, πάλιν εἰς μίαν ὀνομασίαν  
μετετίθετο, λέγω τὴν κοινς πσιν ἀκολουθήσασαν, καθὸ πάντα παρηγμένα  
ἤν. ἔνθεν ἀπὸ τς φωνς  θέσις τοῦ ὀνόματος. Καὶ τοσαῦτα μὲν τὰ  
περὶ ἐννοίας τς τν παραπληρωματικν.  
2.1,1.254 Ἰτέον ἑξς ἐπὶ τὰς φωνάς.  
Ποιητικὸν ὄντα τὸν αὖ καὶ ἔτι τὸν τάρ θεματικοὺς ἂν παραδεξαί-  
μεθα. τινὲς γάρ φασι τὸν ατάρ σύνδεσμον ἀποκοπέντα μὲν εἶναι αὖ,  
ἀφαιρεθέντα δὲ τάρ. ἤν δὲ τὸ τοιοῦτον οκ ἀληθές. τί γὰρ οχὶ ὁ  
ἀτάρ τοῦτ᾽ ἀνεδέχετο, ἐντελέστερος ὤν; ἀλλ᾽ εἰ ο καθολικὰ τὰ πάθη,  
ἐκενό γε συνελέγξει τὸν λόγον. τὰ πάθη τν φωνν ἐστιν, ο τν  
σημαινομένων. τὸ δ δηλούμενον μὲν ἔχει τὸ δμα, ο μὴν λεγόμενον·  
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τς γὰρ λεγομένης φωνς ἤν τὸ πάθος. καὶ ἔτι τὸ λ ἀφῃρημένον  
ἐκ τοῦ θέλω, ἠ καὶ τὸ β ἐκ τοῦ ἔβη, πάλιν τὸ ατὸ ἔχει δηλούμενον.  
ἔστι γοῦν καὶ ἐπὶ μις λέξεως τὸ ατὸ παραστσαι. τὸ ἄβαλε ἐντελές  
ἐστι, καὶ σαφὲς ἐκ τς ἐκτάσεως τοῦ α. καὶ ἀφαιρεθὲν γὰρ τὸ ατὸ  
δηλο,  
βάλε δή, βάλε κηρύλος εἴην (Alcm. fr. 26 Bergk3).  
ἀλλὰ μὴν καὶ ἀποκοπὲν τὸ α ...... ὅπερ πάλιν μέγιστον  
τεκμήριόν ἐστι τοῦ τὸ ἄβαλε μὴ πεπλεονακέναι τῶ α. ο γὰρ εἰς τὸν  
πλεονασμὸν καταντσιν ἀεὶ αἱ ἀποκοπαί, οδ᾽ οἱ πλεονασμοὶ τὸ δηλού-  
μενον ἔχουσιν, ἐπεὶ οκέτι πλεονασμοί. τὸ γοῦν ἀλαλητός ο διὰ τοῦ  
κατ᾽ ἀρχὴν α τὸ λαλητός ποτε δηλώσει, οδὲ ἄλλο τι τν οὕτως  
πεπλεονακότων. εἴπερ οὖν ὁ ατάρ σύνδεσμός ἐστι συμπλεκτικός, καὶ  
ὁ τάρ συμπλεκτικὸς γενήσεται καὶ ὁ αὖ· εἰ δὲ παραπληρωματικὸς ὁ αὖ  
καὶ ὁ τάρ, τμμα ὄντες τοῦ ατάρ, καὶ ὁ ατάρ παραπληρωματικός.  
πὶ γοῦν τοῦ ἄρα οκ ἔστιν ἄντικρυς οὕτως ἀπώσασθαι τὸν λόγον,  
καθὸ ο μόνον ἐπιφορικὸς παραλαμβάνεται, ἀλλ᾽ ἀπειράκις καὶ παρα-  
πληρωματικός,  
ὣς ἄρα μιν εἰπόντα τέλος θανάτοιο κάλυψε (Π 502),  
καὶ  
τὸν δ᾽ ἄρα πάντες λαοὶ ἐπερχόμενον (β 13).  
φασὶ γὰρ καὶ ἐπὶ τούτων τὸν μὲν ῥά ἀφαιρεθναι τοῦ α, τὸν δὲ ἄρ  
2.1,1.255 ἀποκοπναι. καὶ ἤν  ἀποκοπὴ νομική, εἰς μίφωνον καταντσα. καὶ  
πάνυ γε πιθανὸν παραδέξασθαι τὴν τοῦ ρ μονὴν ἐπ᾽ ἀμφοτέρων τν  
συνδέσμων· αὕτη γὰρ ἤν διακριτικὴ τς ἀφαιρέσεως καὶ τς ἀποκοπς,  
ἐπεί, εἰ συναπεκέκοπτο τὸ ρ ἠ συναφῄρητο, ἄδηλον τὸ πάθος.  
Η. ν ἀρχῆ τιθέμενος περισπται, ἐν δὲ ποτάξει ἐγκλίνεται,  
ἤ μεγάλ᾽ ἐβρόντησας (υ 113),  
μεγάλα δὴ ἐβρόντησας·  
τί ἠ δὲ σὺ νόσφιν ἀπ᾽ ἄλλων (Ο 244)·  
ἐν ἴσῳ γάρ ἐστι τῶ τί δή. φησὶν ὁ Σρύφων (p. 44 Velsen) τὸν λόγον ψευδ  
εἶναι, ἐπεὶ οκ ἔστιν ἐπ᾽ ἄλλων μερν λόγου τὸ τοιοῦτον ἐπιδεξαι. τὰ  
γὰρ οὕτω καὶ προτασσόμενα καὶ ποτασσόμενα ἐγκλιτικά ἐστι μόρια,  
καὶ [ο] πάντως τῶ δηλουμένῳ παρήλλακται, ὡς ἔχει τὰ ἀντωνυμικά,  
ἐμοῦ ἣρπασεν, ἣρπασέ μου· σοῦ ἣρπασεν, ἣρπασέ σου.  
προσθείημεν δ᾽ ἂν καὶ τὰ πύσματα οὕτω λεγόμενα ποῦ ἀπλθες;  
ἀπλθές που· πς ἀπλθες; ἀπλθές πως. παρείπετο οὖν καὶ  
τῶ η τατόν. τῶ ατῶ λόγῳ πλέον ἐπεμέμφετο τοὺς ἐγκλίνοντας  
μὲν κατ᾽ ἀρχὴν τὸ ως, ἐν δὲ μέσῃ τῆ φράσει περισπντας,  
ἀλλ᾽ οδ᾽ ὧς ἑτάρους ἐρρύσατο (α 6).  
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πάλιν τῶ ατῶ λόγῳ, ὅτι μὴ τν ἐγκλιτικν τὸ ως, καθὼς τὸ ἐναν-  
τίον ἀνεδέξατο, ὅπου γε τὰ μὲν μεσαζόμενα ἀποβάλλει τὴν περισπω-  
μένην, τὰ δὲ ἐν ἀρχῆ παραλαμβανόμενα εἰ ἐπιδέχοιτο τὴν περισπωμένην,  
πάντως τὴν ατὴν παραλαμβάνει, ὡς ἔχει τὸ ποῦ ἀπλθεν;  
ἀπλθέ που, καὶ τὰ ἄνω προκείμενα. κἀκενο δὲ προσθήσομεν, ὡς  
καὶ ὁ ἰσοδυναμν ατῶ δή, κἂν πὸ ποιητικς ἀδείας ἐν ἀρχῆ παρα-  
λαμβάνηται, ο μετατίθεται τοῦ τόνου,  
δὴ τότε μητιόωντο (Μ 17)  
τὸ γὰρ ατὸ τῶ τότε δή. ἤν οὖν, φησί, πλεονασμὸς τοῦ η ἐν τῶ  
τίη, ᾧ λόγῳ καὶ τὸ λεγοίη, φεροίη πλεονάζουσι τῶ η, καὶ ὡς ἀπὸ  
τοῦ ἐγών τὸ ἐγώνη παρὰ Σαραντίνοις, καὶ ἐν μέσῃ λέξει τὸ πολεμήια,  
πολιήτης, μυθιήτης, καὶ ἐν ἀρχῆ τὸ βαιόν. καὶ ἤν συγκαταθέσθαι  
2.1,1.256 τἀνδρί, εἰ μὴ τὸ ἀπ᾽ ατοῦ ἀναφορικς παραλαμβανόμενον, λέγω τὸ  
ὅτι ἢ, πρὸς πάντων συμφώνως ἀνεγνώσθη ἐν ὀξείᾳ τάσει τοῦ ο. ὅπερ  
οκ ἂν παρείπετο, εἰ ἓν μέρος λόγου ἤν τὸ τί ἢ.  
Καὶ περὶ ἐκείνου δὲ διαληπτέον, εἰ ἐν τῶ  
ἤ δὴ πολλὸν ἀποιχομένου δυσος (α 253)  
τος τε παραπλησίοις πλεονασμός ἐστι τοῦ η, καθώς τισιν ἔδοξεν, οἷς  
καὶ παρείπετο τὸ ἐγκλίνειν τὴν συλλαβήν, ᾧ λόγῳ καὶ ὁ μέν ἐν τῶ  
μέν πλεονάσας τῶ η, καὶ ὁ δέ ἐν τῶ δέ καὶ ἔτι ἰδέ,  
ἰδὲ φρεσὶ πευκαλίμῃσιν (Ξ 165).  
Ἔστιν εἰπεν, ὡς ἐπὶ τν προκειμένων συνδέσμων  γραφὴ τοῦ η ἠ  
τοῦ ι οχ πηγόρευε συνδεσμικὴν θέσιν παράλληλον. οὔτε γάρ ποτε ὁ  
ἢ σύνδεσμος συμπλεκτικός, οὔτε τὸ ι. ἔνθεν οὖν συλλαβαί, καὶ εἰ  
συλλαβαί, πλεονασμοί. ἔφαμεν δὲ καὶ ἐν τῶ περὶ ατν, ὡς οκ  
ἄλογος ἐγένετο ὁ πλεονασμός. ἐπὶ μέντοι τοῦ  
ἤ δὴ πολλὸν ἀποιχομένου δυσος (α 253)  
πήντα καὶ γραφὴ συνδεσμικὴ τοῦ παραπληρωματικοῦ καὶ ἀνάλογος  
θέσις, ὡς εἰ καὶ κατ᾽ ἰδίαν ἐλέγετο  
ἤ μάλα δὴ τέθνηκεν ( 12).  
ἀλλὰ μὴν τὸ ἐπάλληλον ὅμοιον καθεστηκὸς ἐν τῶ  
ἢτοι μὲν Μενέλαος (Γ 213),  
ὅτι γὰρ παρεγένετο,  
καί τε χαλιφρονέοντα (ψ 13).  
Οδὲ ἐκενο δὲ γιές, καθότι τινὲς πάλιν πέλαβον, ἕνα εἶναι τὸν  
δή καὶ τὸν ἢ, ὡς εἰ καὶ τὸ μία ἀφαιρεθέντος τοῦ μ ἐν τῶ ἴα, ἠ τὸ  
γαα ἐν τῶ αἶα. — πρτον τί ο μλλον ὁ δή πεπλεόνακε τῶ δ;  
 — ἀλλ᾽ ἴσως τις φήσειε ταῦτα καὶ πλεονάζειν καὶ λείπειν σύμφωνα,  
ὅπου γέ φαμεν τὴν ἰωκάς διωκάς εἶναι, καὶ τὴν ἄχερδον ἄχερον οὖσαν,  
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καὶ παρὰ τὸ ὕω ὕδωρ. καὶ ἕνεκα τούτου οὔτε ὁ δή οὔτε ὁ ἢ. —  
ἐκενό τε σαφέστατόν ἐστιν, ὡς τὰ ἀφαιρεθέντα συμφώνου ἠ καὶ προσ-  
λαβόντα σύμφωνον τύπου μὴ ἀντικειμένου ὁμότονά ἐστιν. οὔτε οὖν ὁ  
δή ἤ ἐγένετο, οὔτε κατὰ πρόσθεσιν τοῦ δ ὁ ἤ δή, καθὸ ὁ μὲν περι-  
2.1,1.257 σπται, ὃ δὲ ὀξύνεται. φησὶ δὲ καὶ ὁ Σρύφων (p. 44 Velsen) ὡς τὰ  
ἐν πάθει γινόμενα οδέποτε παράλληλα τίθεται τος ὁλοκλήροις, γαα  
αἶα, μία ἴα, σῦς ὗς. καὶ κατὰ τοῦτο οὖν τὸ  
ἤ δὴ πολλὸν ἀποιχομένου δυσος (α 253)  
οκ ἐν ἐπαλληλότητι ἔχει ἕνα σύνδεσμον τὸν δή. ὁ δή μόνως ἐπεκτεί-  
νεται ἐν τῶ δτα.  
Θήν, ῥά, νύ, πού. Εἴρηται ὡς ἰσοδυναμοῦσι τῶ δή, καὶ ὡς  
μλλον ποιητικοί. τς μέντοι συντάξεως διαφορὰν ἔχουσιν. ὁ μὲν γὰρ  
δή καὶ ἢ καὶ αὖ ἀνέγκλιτοι, ὁ δὲ θήν καὶ νύ καὶ ῥά ἐγκλιτικοί.  
εἴρηται δὲ καὶ περὶ τοῦ πού ὡς οκ εἴη σύνδεσμος, ἐπίρρημα δὲ  
παρέλκον.  
Πέρ. Εἴρηται καὶ πὲρ τούτου, ὡς ἐναντιωματικός ἐστι. διὸ καὶ  
τοῦτο προστιθέασι καὶ τὸ ἔμπης καὶ τὸ ὅμως. κατ᾽ ἴσην γὰρ δύναμιν  
τὰ μόρια λαμβάνεται, ποιητικὸν μέντοι τὸ ἔμπης καὶ σύνηθες τὸ ὅμως.  
λαμβάνεται μέντοι τὸ ἔμπης καὶ ἐπὶ τοῦ ὁμοίως, ὡς ἐπὶ τοῦ  
ἔμπης μοι τοχοι μεγάρων καλαί τε μεσόδμαι (τ 37),  
ἔμπης ἐς γαάν τε καὶ ορανὸν ἵκετ᾽ ἀυτμή (Ξ 174).  
Ουκουν.  οκοῦν καλεται πρὸς ἐνίων ἐπιλογιστικός, πρὸς δ᾽  
ἑτέρων ἀνακεφαλαιωτικός, καθὸ ἐπὶ τοῦ τέλους ἔχων τὴν περισπω-  
μένην ο μακρὰν πέπτωκε τν καλουμένων συλλογιστικν. — ἔστι γε  
ἐπ᾽ ατοῦ τοῦτο τηρσαι, ὡς ὅτε μὲν ἔχει τὴν οὔ ἀπόφασιν ἐγκειμένην  
καὶ κατὰ τὸ δηλούμενον, παραπληρωματικῶ κέχρηται τῶ οὖν· ὅτε δὲ  
τὸ οὖν ἔχει καὶ ἐν δηλουμένῳ, οκέτι τὴν οὔ ἀπόφασιν ἔχει. παρὰ μὲν  
οὖν τὴν ἐπικράτειαν τοῦ ἐπιρρήματος καὶ  βαρεα κατὰ τέλος πίπτει  
(ἀπειράκις γὰρ τίθεται ἀντὶ τς οὔ ἀποφάσεως)· παρὰ δὲ τὴν τοῦ  
2.1,1.258 συνδέσμου ἐπὶ τέλους ἴσχει τὸν δέοντα τόνον τοῦ συνδέσμου. καὶ ἕνεκά  
γε τοῦ τοιούτου σημειώσαιτο ἄν τις τὴν ἐπὶ τέλους βαρεαν. τὰ γὰρ  
μέρη τοῦ λόγου, ἐάν τε δηλο ἐάν τε καὶ παρέλκῃ, τοῦ ατοῦ τόνου  
ἐστὶ παραστατικά. εἴπερ οὖν παρέλκεται ὁ οὖν σύνδεσμος μετὰ τς οὔ  
ἀποφάσεως παραλαμβανόμενος, ο δεόντως τὸν τόνον μετατίθησι.  
ταύτῃ γοῦν καὶ  μή ἀπαγόρευσις, συνταττομένη τῶ οὖν καὶ δηλοῦσα  
ἀπαγόρευσιν, οδὲν ἐξαλλάσσει τοῦ τόνου. φαμὲν γὰρ οὕτως, μὴ οὖν  
παρέσται; καὶ ἐν προστάξει, μὴ οὖν γράφε, μὴ οὖν διαλέγου.  
καὶ τὸ τοιοῦτον πάλιν πρός τινων βαρύνεται. δλον δὲ ὡς εἰς τατὸ  
περιστήσεται τὰ τοῦ τόνου. ῥητέον οὖν ὡς παράλογοι αἱ τοιαῦται  
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προφοραί. δισσὸς οὖν ἐστιν ὁ οὖν, περισπώμενος μὲν ἐν συλλογιστικῆ  
ἐκφορᾶ, ὀξυνόμενος δὲ ὅτε ἐστὶ παραπληρωματικός, καὶ δλον ὅτι καὶ  
τν ἐγκλιτικν, ἵνα καὶ ὁ τόνος τς ἀποφάσεως. καὶ ἐπὶ τοῦ αρα  
συνδέσμου, ὁμοιογράφου καθεσττος, τὸ δισσὸν ἔστιν ἀναδέξασθαι  
τοῦ τόνου. ὅτε γάρ ἐστιν ἀπορηματικὸς ἠ κατ᾽ ἐρώτησιν παραλαμβανό-  
μενος, τότε καὶ ἐν ἐκτάσει ἐστὶ τὸ α· ὅτε μέντοι ἐπιφορητικὸς ἠ παρα-  
πληρωματικός, βραχὺ ἔχει τὸ α.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΠΟΛΛΨΝΙΟΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΨ 
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ΠΕΡΙ ΑΝΣΨΝΤΜΙΑ 
On Pronouns 

 
Παντί τῳ προῦπτόν ἐστιν, ὡς  σύντομος ἑρμηνεία μετὰ τς δεούσης  
σαφηνείας πολλῶ κρείττων καθέστηκε τς οχ οὕτως ἐχούσης φράσεως.  
ὅθεν κατὰ δύναμιν τὴν ἰδίαν πειρασόμεθα, τὸν περὶ τν ἀντωνυμιν  
λόγον διεξιόντες, τὰ μὲν παρέλκοντα παραπέμπεσθαι, τὰ δὲ ἐλλείποντα  
προσαναπληρσαι, τὰ δὲ μακροπεριοδεύτως π᾽ ἐνίων εἰρημένα ἀνελλι-  
πς ἐπιτομώτερον φράσαι.  
Ἀρκτέον δὲ ἀπὸ τς κλήσεως, ἐπεὶ παρά τισι διάφορος. Σὸ μὲν  
οὖν πάντας παρατίθεσθαι διεψευσμένου ἐστὶ τὸ ἐπάγγελμα, τὸ δὲ τοὺς  
ἐλλογίμους οκέτι. 
Ἀρίσταρχος λέξεις κατὰ πρόσωπα συζύγους ἐκάλεσε τὰς ἀντωνυ-  
μίας. Ὧι καὶ ἀντίκειται τὸ μὴ ἴδιον εἶναι τοῦτο τν ἀντωνυμιν· ἰδοὺ  
γὰρ καὶ τὰ ῥήματα. μλλον γὰρ ατν ὁ ὅρος· καὶ γὰρ κατὰ πν πρό-  
σωπον ἀκολουθε, αἱ δὲ ἀντωνυμίαι οχ οὕτως, ὡς εἰρήσεται.  
Ἀλλὰ μὴν οδὲ κατὰ τὸν τοῦ Σροιζηνίου Διονυσοδώρου λόγον πα-  
ρονομασίας κλητέον, ἐπεὶ καὶ ἄλλα ἔν τισι παρονομάζεται· πετρώδης  
τε γὰρ καὶ ἐργατίνης. καὶ ἴσως οκ ἄλλαι τινὲς παραληφθήσονται  
ἠ αἱ κτητικαί, ἐπεὶ  ἐγώ καὶ  νι καὶ πσαι αἱ πρωτότυποι θεματικαί.  
2.1,1.4 Εἰ τὰ ὡρισμένα σεσημείωται, αἱ δὲ ἀντωνυμίαι ὡρισμένα πρόσωπα  
παριστσιν, οκ ἀπιθάνως ὁ Συραννίων σημειώσεις ατὰς ἐκάλεσεν.  
Ἀλλ᾽ ἴσως ἐλλειπὲς τὸ τοιοῦτον· οδὲν γὰρ τν παρακολουθούντων  
ατας παρίστησιν.  
Οδὲ μὴν συγκαταθετέον ἐστὶ τος ὁριζομένοις· ἀντώνυμόν ἐστι  
μέρος λόγου ἀντ᾽ ὀνόματος παραλαμβανόμενον. Οἱ γὰρ ὅροι τν  
γενικν ἐμπεριεκτικοί εἰσιν, ο μὴν τν ἰδικν. ὁ γοῦν ὅρος ὁ τοῦ  
ἀνθρώπου ο τὸν ἰδικόν, τὸν δὲ γενικὸν σημαίνει. καὶ νῦν ἀντώνυμόν  
ἐστι τὸ ἰδικόν, τὸ ἐγώ, τὸ σύ, ἀντωνυμία δὲ τὸ ὅλον, τουτέστι τὸ  
γενικόν· ὥσπερ ἀμφιβολία καὶ ἀμφίβολον, συνωνυμία καὶ συνώνυμον,  
διωνυμία καὶ διώνυμον, ὁμωνυμία καὶ ὁμώνυμον. τὸ γὰρ οκερ  
ἀμφίβολον· τό τε Αἴας, ἐπὶ τοῦ Λοκροῦ παραλαμβανόμενον καὶ τοῦ  
Σελαμωνίου, ὁμώνυμον. — Ἀλλ᾽ ἴσως φήσει τις παράλογον τὸ λέγειν  
ἀντωνυμίαν τὸ ἐγώ· δέον γὰρ ἀντώνυμον. Ἦν δ᾽ ἂν παράλογον,  
εἰ μὴ τος γενικος πολλάκις συνεχρώμεθα ἀντὶ τν ἰδικν, τὸ ζῶον  
τιθέντες ἐπ᾽ ἀνθρώπου, καὶ ἐπὶ τοῦ φοίνικος τὸ φυτόν. τοιοῦτον οὖν  
καὶ τὸ προκείμενον.  
κφεύγοντάς φασι τὸ Αἰολικὸν τοὺς περὶ Κομανὸν ἀντωνομασίας  
καλεν, εἴγε τὸ μὲν ὄνυμα ο κοινόν, τὸ δὲ ὄνομα. Ναί, ἀλλά, φασι,  
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καὶ ἄλλα κατὰ τὸ ἔθος ὀθνεα παρεισλθεν, ὡς τὸ Εὔξεινος πόντος  
Ἰακς τῶ ι πλεονάσαν· ὅ τε ἀπηλιώτης διὰ ψιλοῦ συναλειφθείς, ὅπερ  
συνεχὲς παρ᾽ Ἴωσι· τό τε ξενοδοκεον καὶ πανδοκεον· ἄλλα μυρία.  
Ἀλλὰ καὶ τοῦτο εδιάσειστον. εἰ γὰρ τὰ παρεισδύοντα τν διαλέκτων  
οκ ἐν τῶ καθόλου, ἅπαξ δέ που (ἰδοὺ γὰρ κακόξενος καὶ φιλόξενος,  
ἄξενος, ἓν δέ ἐστι τὸ εὔξεινος· καὶ ἄφοδος καὶ ἀφορισμός καὶ ἀφορία,  
ἓν δὲ τὸ ἀπηλιώτης), χρν ἄρα καὶ τὴν ἀντωνυμίαν ἅπαξ εἰρσθαι,  
καὶ τὰ πολειπόμενα ἔχειν κατὰ τὴν κοινὴν ἐκφοράν, λέγω δὲ διὰ τοῦ ο.  
νῦν δὲ οδαμς ἔστιν ἐπινοσαι· πολυώνυμος γὰρ καὶ διώνυμος. πς  
2.1,1.5 δὲ οχὶ γελοίως Αἰολικὸν εἰρήσεται τὸ ἱερώνυμος καὶ ἔτι τὸ ὁμώνυμος,  
δασυνόμενα;  
Λεκτέον οὖν, ὡς καὶ ἐπ᾽ ἄλλων μυρίων κατὰ τὰς συνθέσεις μετα-  
βολαὶ γίνονται φωνηέντων, καὶ ἐπὶ τοῦ ὀνόματος τὸ ατό. τὸ ἄνε-  
μος διὰ τοῦ η ποδήνεμος, καὶ ἔτι τὸ ἄγειν φορτηγός, στρατηγός· τό  
τε ἀνήρ ἀντήνωρ· τό τε α τν οδετέρων ο γίνεται, γηροκόμος, κρε-  
οπώλης, χρεοφείλης. τὰ δύο διὰ τοῦ ι, δύο μνες — δίμηνος, δίπη-  
χυς. καὶ τὸ ὄνομα οὖν τὸ μὲν ἄρχον ο ω ποιε, τὸ δὲ παραλγον  
υ· συνώνυμον γὰρ καὶ φερώνυμον, ατό τε τὸ ἀντ᾽ ὀνόματος παρα-  
λαμβανόμενον ἀντωνυμία ἂν κληθείη. Σὸ δὲ ἀντωνομασία, πρὸς τῶ  
καὶ τρόπου ὄνομα δηλοῦν, καὶ τὸ ὀνομάσαι ἔχει ἐγκείμενον, καθὸ καὶ  
τῶ χειμάσαι τὸ χειμασία παράκειται· ὅπερ οκ ἐπιζητε τὸ σημαινόμενον.  
Οἱ ἀπὸ τς τος ἄρθρα καλοῦσι καὶ τὰς ἀντωνυμίας, διαφέροντα  
δὲ τν παρ᾽ μν ἄρθρων, ᾗ ταῦτα μὲν ὡρισμένα, ἐκενα δὲ ἀοριστώδη.  
καὶ ὃν τρόπον, φασί, τὸ ἄρθρον διχς νοεται (ἣ τε γὰρ συμβολὴ τν  
κώλων, ἐν ᾧ φαμεν ἔξαρθρον, καὶ ατὸ τὸ κλον, ἐν ᾧ φαμεν  
μεγάλοις ἄρθροις κεχρσθαι τὸν δενα), οὕτω καὶ τὸ ἐν τῶ λόγῳ ἄρ-  
θρον τὸν ατὸν τρόπον. — καὶ Ἀπολλόδωρος ὁ Ἀθηναος καὶ ὁ Θρᾶξ  
Διονύσιος καὶ ἄρθρα δεικτικὰ τὰς ἀντωνυμίας ἐκάλεσαν.  
υνηγορε δὲ ατος ὁ λόγος, καθὸ αἱ ἀντωνυμίαι καὶ ἀναφορικς  
λαμβάνονται, καὶ τὰ ἄρθρα δὲ ἀναφορὰν δηλο. — τὰ ἄρθρα ἀνθυ-  
πάγεται τας ἀντωνυμίαις, προτακτικὰ μέν·  
ὁ γὰρ ἤλθε (Α 12),  
τοῦ δ᾽ ατοῦ λυκάβαντος (ξ 161),  
καὶ τῶ νήδυμος ὕπνος (ν 79),  
ἀλλ᾽ ἄρα καὶ τόν  
Ἥρη (Σ 96)·  
ποτακτικὰ δέ·  
ἀλλὰ καὶ ὃς δείδοικεν (Υ 198),  
Πάτροκλον κλαίωμεν· ὃ γὰρ γέρας ἐστὶ θανόντων (Χ 9)·  
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καὶ θηλυκά·  
2.1,1.6 ὣς  ῥίμφα θέουσα (ν 88),  
καὶ  
εἵνεκα τς ἀρετς (β 206),  
καὶ ἀντὶ τς ατός·  
ὁ δὲ προσέειπεν ἄνακτα (ξ 36),  
 δὲ χιτν᾽ ἐνδῦσα (Ε 736. Θ 387). —  
ἔτι καὶ αἱ φωναὶ ὁμολογοῦσι. δασύνεται γὰρ τὰ τν ἀντωνυμιν τρίτα  
πρόσωπα, ἕ, οἷ· καὶ τὰ τοιαῦτα τν ἄρθρων δασύνεται, , οἱ. — πρὸς  
τούτοις αἱ ἀντωνυμίαι κλητικὰς οκ ἔχουσιν ἐν τῶ πρώτῳ καὶ τρίτῳ·  
τοιαῦτα δὲ καὶ τὰ ἄρθρα, τρίτου προσώπου νοούμενα· τὸ γὰρ ὦ οκ  
ἄρθρον. — τὰ εἰς φωνεν λήγοντα ἐπ᾽ εθείας καὶ κατὰ ἄρσενος λαμ-  
βανόμενα ἀντωνυμίαι εἰσίν, ἐγώ, σύ· τοιοῦτο καὶ τὸ ὁ. — τὸ τημοῦτος  
τὸ ατὸ μέρος λόγου ἐστὶ καὶ τὸ τμος, καὶ τὸ τημόσδε, καὶ καθόλου  
 ἐπέκτασις εἰς τὸ ατὸ μέρος λόγου προάγεται· καὶ κατὰ τοῦτο οὖν  
τὸ ατὸ μέρος λόγου τὰ ἄρθρα καὶ αἱ ἀντωνυμίαι, καθὸ ἀπὸ τοῦ ὁ  
τὸ οὗτος καὶ ὅδε παρείλκυσε, καὶ ἔτι ἀπὸ τς γενικς τς τὸ τ ἐχούσης  
τὸ τούτου καὶ τοῦδε, καὶ ἀπὸ οδετέρου, ὅπερ μόνον ἀπὸ τοῦ τ ἢρξατο  
κατὰ τὴν εθεαν, τὸ τοῦτο. — μονοπροσωποῦσι καὶ εἰς ο λήγουσι  
κατὰ τὸ οδέτερον ατό, ἐκενο· οὕτως ἔχει καὶ τὸ οδέτερον.  
Λεκτέον δέ, ὡς  τοιαύτη συνηγορία επαράκρουστος. ο γάρ, εἴ  
τί τινι κατά τι κεκοινώνηκε, τοῦτο πάντως ἐκείνῳ τατόν ἐστιν. πρόσωπα  
παριστσιν αἱ ἀντωνυμίαι, ἀλλὰ καὶ τὰ ῥήματα· καὶ ο τὸ ατὸ μέρος  
λόγου. γένος ἐπιδέχεται τὸ ἐμός, ἀλλὰ καὶ τὸ καλός· ἀλλ᾽ ο τὸ ατό.  
καὶ τί λέγω ἐπὶ λέξεως; ἐπὶ παντὸς γὰρ φυσικοῦ τοῦτο. ζῳότητος  
μετέχει ὁ ἄνθρωπος, ἀλλὰ καὶ τὰ ἄλλα ζῶα· καὶ ο τατὸν θεὸς καί τε  
ἄνθρωπος· καὶ ἐπ᾽ ἄλλων ἀπείρων. — Οκ ἂν οὖν, ἐὰν ἀναφορὰν  
σημαίνῃ  ἀντωνυμία, πάντως ἂν εἴη ἄρθρον, ἐπεὶ καὶ τὰ ἄρθρα ἀναφορὰν  
σημαίνει. Σί δὲ μλλον αἱ ἀντωνυμίαι ἄρθρα ἢπερ τὰ ἄρθρα ἀντωνυμίαι;  
ἄλλως τε καὶ τὸ ὅτε ἀναφορικόν, καὶ ο πάντως ἄρθρον.  
Οἶμαι δὲ καὶ τὸ πὸ τν τωικν καλεσθαι ατὰ ἀοριστώδη πό τι  
2.1,1.7 μαχόμενον. ἀόριστον μὲν γὰρ τὸ ἄνθρωπος παρεγένετο. πσα γὰρ  
ἀναφορὰ γνώσεως προϋφεστώσης ἐστὶ σημαντική, τὸ δὲ γινωσκόμενον  
ὥρισται. πς οὖν ἀοριστώδη τὰ ἄρθρα, ἀναφορὰν δηλοῦντα; Ἀλλ᾽ εἰ καὶ  
φήσει τις ἀόριστα εἶναι ἐν τῶ ὁ περιπατν κινεται καὶ ἐν τος ὁμοίοις,  
φήσομεν ὅτι μλλον ὡρισμένα εἰρήσεται ἀπὸ τν ἀναφορὰν σημαινόν-  
των. Ἴσως οὖν πρὸς τὴν σύγκρισιν τν ἀντωνυμιν, πάντοτε ὁριζο-  
μένων, ταῦτα ἐκάλεσαν ἀοριστώδη.  
Κἀκενο δ᾽ εὔηθες τὸ λέγειν, ἄρθρα ἀντὶ ἀντωνυμιν, καὶ διὰ  
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τοῦτο ἓν μέρος λόγου. — πρτον οκ εἴ τι ἀντί τινος παραλαμβάνεται,  
εθέως τατὸν ἐκείνῳ ἐστίν. ἰδοὺ γὰρ  
Ἕκτορι δίῳ (Η 75)  
ἀντὶ τοῦ ἐμοί, καὶ ο τατό, καὶ τὸ  
καρπῶ βριθομένη (Θ 307)  
ἀντὶ τοῦ βρίθεται. καὶ ὁ εἴ συναπτικὸς ἰσοδυναμε τῶ ἀκολουθε ῥήματι,  
ἀκολουθε τῶ μέραν εἶναι καὶ φς εἶναι — εἰ μέρα ἐστί,  
φς ἐστί. (τὸ γὰρ  
ὅ μοι γέρας ἔρχεται (Α 120)  
ο πάντως ἄρθρον ἀντὶ αἰτιώδους συνδέσμου τοῦ ὅτι· ἴσως γὰρ ἀπε-  
κόπη ὁ αἰτιώδης.)  
Σὸ δὲ πάντων μεζον· μεγάλην ἀσθένειαν διὰ τὴν ἰδίαν ἀπειρίαν  
τοῦ ποιητοῦ καταγγέλλουσι, φάσκοντες τοσαῦτα σχήματα ἄρθρων ἀντὶ  
ἀντωνυμιν παραλαμβάνειν. τὸ γὰρ μὴ τας κατὰ φύσιν λέξεσι κεχρ-  
σθαι κακία. λελήθει οὖν ατοὺς  ὁμοφωνία τν ἄρθρων καὶ τν  
ἀντωνυμιν.  γὰρ προκειμένη παραγωγὴ ὡς ἀπὸ τν ἄρθρων πίστις  
γίνεται τοῦ ὁμοφωνεν τὰ ἄρθρα τας ἀντωνυμίαις. εἰ γὰρ τὸ τηλικοῦτος  
ὄνομα, καθότι καὶ τὸ τηλίκος ὄνομα τοῦ ατοῦ παραστατικόν, ὡσαύτως  
καὶ τὸ τηλικόσδε, τὸ τε τημοῦτος καὶ τὸ τημόσδε ἐπιρρήματα, καθότι  
καὶ τὸ τμος, τηνικαῦτα καὶ τηνικάδε· παντὶ προῦπτον ὅτι, εἰ τὸ οὗτος  
2.1,1.8 καὶ ὅδε καὶ τούτου καὶ τοῦδε ἀντωνυμίαι, ἀντωνυμίαι ἄρα καὶ τὸ ὅ καὶ  
τὸ τοῦ, ὅτε οὕτω παραλαμβάνονται. — εἰ δὲ ταράσσονται διὰ τὴν ὁμο-  
φωνίαν, μηδὲ τὸ ὅς ἄρθρον λεγέτωσαν ποτακτικόν, ὅτι καὶ σύναρθρον  
ἀντωνυμίαν σημαίνει, καὶ ἀόριστον μόριον ἐν τῶ ὃς ἂν ἔλθῃ μεινάτω  
με, καὶ ἴσον τῶ οὗτος παρὰ Ἀττικος, ὡς Πλάτων ἤ δ᾽ ὅς ἀντὶ τοῦ  
ἔφη δὲ οὗτος. καὶ μακρὸν ἂν εἴη τὸ νῦν πὲρ ὁμοφωνίας διαλαβεν.  
Οκ ἐπεὶ δὲ ἐγκλίσεως ἀμοιρε ἣδε  σύνταξις τν ἀντωνυμιν,  
πάντως ἐπιλήψεως τεύξεται. οδὲ γὰρ πσα ἀντωνυμία τὸν δισσὸν τόνον  
ἀνεδέξατο. ἄλλως τε ὅσαι γένους ἐμφαντικαί εἰσιν, αὗται μόνως ὀρθό-  
τονοι (περὶ γὰρ τς ατός ἐν τῶ ἰδίῳ τόπῳ εἰρήσεται). ὀρθς ἄρα  
καὶ αἱ προκείμεναι ἀνέγκλιτοι καθεστσι.  
Κἀκενο δὲ προσθετέον, ὡς αἱ μὲν ἀντωνυμίαι ἀντ᾽ ὀνομάτων,  
τὰ δὲ ἄρθρα μετ᾽ ὀνομάτων. πς οὖν ἓν μέρος λόγου τὸ μετά τινος  
καὶ ἀντί τινος; — Αἱ ἀντωνυμίαι μετὰ ῥήματος ατοτέλειαν ποιοῦσιν,  
ατὸς γράφει, σὺ γράφεις· τὰ δὲ ἄρθρα οὔ. — Σὰ ἄρθρα πο-  
τακτικά ἐστι τς εθείας, αἱ δὲ ἀντωνυμίαι εθείας οὖσαι οὔποτε πο-  
τακτικαί. — Σν ἀντωνυμιν μεταλήψεις γίνονται εἰς ὀνόματα ἠ εἰς τὰς  
ἰσοδυναμούσας, λέγω δὲ τὴν ἕ καὶ ἵ καὶ τὴν οἷ, ὅτε εἰς τὴν ατός ἠ  
ατῶ ἠ ατόν μεταλαμβάνονται· τὰ δὲ ἄρθρα ἀμετάληπτα εἰς ταῦτα·  
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τὸ γὰρ  
ὁ δὲ προσέειπεν (ξ 36)  
ἐδείχθη ὡς ὁμοφωνε μόνον τῶ ἄρθρῳ, οκ ἔστι δὲ ατὸ ἄρθρον. —  
Ἔτι  ατός μετὰ ἄλλης ἀντωνυμίας παρατεθεσα μόνον ἐπιτείνει τὰ  
τς ἀντιδιαστολς, ἐμοῦ ατοῦ, σοῦ ατοῦ, σοὶ ατῶ· τος δὲ  
ἄρθροις παρακειμένη ἐπίτασιν μὲν ο σημαίνει, δὶς δὲ ἀναφοράν, ὁ  
ατός, τοῦ ατοῦ. πς οὖν ἓν μέρος λόγου;  
Υήσει τις· καὶ  ἐγώ πολλὴν ἔχει διαφορὰν πρὸς τὴν ἐμός, καὶ  
ἓν μέρος λόγου. Ἀλλ᾽ ἐμπίπτει εἰς τὸ γενικόν, τὸ ἀντ᾽ ὀνόματος παρα-  
λαμβάνεσθαι, τό τε τὰ πρόσωπα πάντοτε ὁρίζειν τοῦ κτησαμένου, τὸ  
οσίας παραστατικὸν εἶναι. τὰ δὲ ἄρθρα οὔτε ἀντ᾽ ὀνόματος, οὔτε  
ὁρίζει πάντοτε τὰ πρόσωπα, οὔτε οσίαν παρίστησιν· ὥστε οκέτι ἐν  
ἰδικῆ διαφορᾶ, ἀλλὰ γενικῆ.  
2.1,1.9 αφὲς δὲ ὅτι καὶ οἱ ἀπὸ τς τος ατὸ μόνον τῶ ατῶ ὀνόματι  
προσκεχρημένοι εἰσίν, οκέτι δὲ καὶ τῶ πράγματι. καὶ γὰρ ὅτε παρα-  
λαμβάνουσιν ἕνεκα ποδείγματος ἄρθρον τὸ ἐπὶ σώματος, πολὺ δι-  
έστηκε· πόθεν γὰρ ἁρμογή τε καὶ κλον τὸ ατό; Ἄμεινον οὖν χωρί-  
ζοντας τὸ μὲν καλεν ἄρθρον, καθότι πάντοτε ἐναρμόνιον πτωτικῶ, τὸ  
δὲ καλεν ἀντωνυμίαν, ὅτι ἀντ᾽ ὀνόματος τίθεται.  
Ο γὰρ ἰσωνυμίαν, ὥς τινες· ο γὰρ τὰ ἴσα παρακολουθε τῶ  
ὀνόματι καὶ τῆ ἀντωνυμίᾳ. τὸ μὲν γὰρ ἀμοιρε δείξεως, ποιότητά τε  
ἐπαγγέλλεται· αἱ δὲ δεξιν ἔχουσι μετὰ προσώπων ἀκολουθίας, οσίαν  
τε μόνον δηλοῦσιν.  
ριστέον οὖν τὴν ἀντωνυμίαν ὧδε· λέξιν ἀντ᾽ ὀνόματος προ-  
σώπων ὡρισμένων παραστατικήν, διάφορον κατὰ τὴν πτσιν καὶ ἀριθμόν,  
ὅτε καὶ γένους ἐστὶ κατὰ τὴν φωνὴν ἀπαρέμφατος.  
Ὅτι μὲν οὖν ἀντ᾽ ὀνόματος, παντί τῳ δλον. Διὰ τί δὲ ἀν-  
τ᾽ ὀνομάτων, καὶ ποίων ὀνομάτων, εἰρήσεται μετ᾽ ὀλίγον. Ὡς δὲ καὶ  
ὁρίζει τὰ πρόσωπα, ῥητέον.  
Πσα ἀντωνυμία ἠ δεικτική ἐστιν ἠ ἀναφορική, αἱ κατὰ πρτον  
2.1,1.10 καὶ δεύτερον μόνως δεικτικαί, αἱ κατὰ τὸ τρίτον καὶ δεικτικαὶ καὶ ἀνα-  
φορικαί, ὅσαι γένους εἰσὶ παραστατικαί, ἐκενος, ὅδε, οὗτος, πεσταλ-  
μένης τς ατός, ἣτις πάλιν δεικτικὴ γίνεται συντασσομένη τας δεικτικας  
ἀντωνυμίαις. αἱ πολειπόμεναι ἀναφορικαί, ἣ τε ἵ, οὗ, οἷ, ἕ. εἰ οὖν  
τὰ δεικνύμενα ὁρίζεται, καὶ τὰ ἀναφερόμενα γνσιν ἐπαγγέλλεται προϋ-  
φεστσαν, ὅ ἐστι πάλιν πρόσωπον ὡρισμένον, ὀρθς ἄρα ὡρισμένων προ-  
σώπων παραστατικὴ  ἀντωνυμία.  
Υήσει τις· τί οὖν; οχὶ καὶ τὰ ῥήματα ὁρίζει; Ἀλλ᾽ ο πάντα.  
τὰ γὰρ τρίτα τούτων ἀόριστα. γράφει γάρ, τίς; καὶ περιπατε, τίς;  
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καὶ οκ ἄλλως ὁρισθήσεται ἠ τας ἀντωνυμίαις, γράφει ἐκενος,  
γράφει ὅδε. — Ἀλλ᾽ ἴσως καὶ τὰ κύρια ὁρίζει, μάχεται Αἴας, περι-  
πατε Δίων. Ἀλλὰ καὶ ταῦτα πὸ τς ὁμωνυμίας πολλάκις ἀμφι-  
βάλλεται. ὁρίζεται γοῦν ἐν τῶ  
ἀλλά περ οἶος ἴτω Σελαμώνιος ἄλκιμος Αἴας (Μ 349. 362)  
διὰ τς ἐπιφορς τοῦ Σελαμώνιος. πς οὖν τὸ ὁριζόμενον πὸ ἑτέρου  
ὁριστικὸν ἔτι κεκλήσεται;  μέντοι ἀντωνυμία οὔτε ἀναφορικς νοουμένη  
οὔτε δεικτικς παραλαμβανομένη ἀμφιβάλλεται.  
Ἴσως τισὶ δόξει τὸ  
κενος δ᾽ αὖ περὶ κρι μακάρτατος (ζ 158)  
ἀντικεσθαι. οὔτε γὰρ δεικτικόν, οὔτε ἐπί τι ὁριζόμενον ἀναφέρεται.  
Ἀλλ᾽  ἀναφορὰ ὡς ἐπί τι πρόσωπον πάντως ἐσόμενον λαμβάνεται, ὅπερ  
εφημιζόμενος προληπτικς ἀνεφώνησεν. Ἀλλὰ μὴν καὶ τὸ  
οὗτος ἀνὴρ νῦν δὴ ξυμβλήμενος (ω 260)  
τος ατος ἐγκλήμασιν ποπίπτει. Ἀλλ᾽  περβολὴ τς πρὸ ὀλίγου  
ἀποστάσεως διὰ τς ἀντωνυμίας ἐπεδείκνυτο, ὡς εἰ ἔλεγεν ὁ ἔτι πὸ  
τὴν ὄψιν μου ὤν.  
Ὅτι δὲ κατὰ πτσιν καὶ ἀριθμὸν διάφορος  ἀντωνυμία, δλον  
ἐντεῦθεν. Ποία γὰρ ἀκολουθία τς ἐγώ πρὸς δυϊκὸν τὸ νι, ἠ τς  
2.1,1.11 νι πρὸς τὸ μες; καίτοι καθολικοῦ ὄντος τοῦ τὰ δυϊκὰ ἐν παντὶ  
πτωτικῶ διὰ τοῦ ατοῦ συμφώνου ἐκφέρεσθαι τῶ ἰδίῳ πληθυντικῶ.  
καὶ οκ ἀντίκειται τὰ δυϊκὰ ἄρθρα· ἰδοὺ γὰρ Δωριες τοί καὶ ταί,  
ἀφ᾽ οὗ τὸ τώ δυϊκὸν καὶ τά. τὸ γοῦν μεγάλοι, ἑτερόπτωτον ὂν τοῦ μέγας,  
ὀρθς ἐπὶ τοῦ δυϊκοῦ τὸ λ ἐφύλαξε,  
καλὼ καὶ μεγάλω σὺν τεύχεσιν ( 518). —  
Ἔτι γε μὴν  ἐμοῦ πρὸς τὴν ἐγώ ἀντίκειται, πρός τε τὴν δοτικήν,  
εἴγε πσα γενικὴ ἰσοσύλλαβος ὁμοτονε τῆ δοτικῆ, ἀλλ᾽  μὲν ἐμοί  
ὀξύνεται,  δὲ ἐμοῦ περισπται. — οδεμία αἰτιατικὴ ἑνικὴ εἰς ε λήγει·  
ἀνακόλουθος ἄρα  ἐμέ. — οδεμία δοτικὴ μακροκατάληκτος ὀξύνεται·  
πς οὖν  ἐμοί καὶ  σοί; — ἀλλ᾽ οδ᾽ ὅλως δοτικὴ μονοσύλλαβος  
ὀξύνεται, πσαι δὲ περισπνται, μνᾶ, γῆ· πς οὖν  σοί; — οδὲν  
δυϊκὸν εἰς μόνον ι λήγει· πς οὖν νι καὶ σφι; — εἴ τι εἰς ω λήγει,  
θηλυκόν ἐστι· πς οὖν ἐγώ; — τὰ εἰς υ ἠ ι οδέτερα, δόρυ, μέλι·  
πς οὖν σύ, ἵ ἐπὶ τν τριν γενν;  
Σὸ δὲ λέγειν, αἱ μονοσύλλαβοι γενικαὶ εἰς ου λήγουσαι προσθέσει  
τοῦ ς εθεαι γίνονται, καὶ διὰ τοῦτο τὸ σοῦ πάλιν ἀνακόλουθον,  
εὔηθες· ἰδοὺ γὰρ τὸ τοῦ. ἀλλ᾽ εἰ λέγοι τις ἐπ᾽ ὀνομάτων, οδὲ τὸ σοῦ  
ὄνομα. ἄμεινον οὖν οὕτω· τὰ εἰς δίχρονα συνεσταλμένα λήγοντα οὔποτε  
ἰσοσυλλαβε· πς οὖν ἀπὸ τοῦ σύ τὸ σοῦ; — Μυρίοις ἔστιν ἐπιχει-  
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ροῦντα κανόσι δεξαι, ὡς οκ ἀκόλουθοί εἰσιν αἱ ἀντωνυμίαι, θέματα  
δὲ ἴδια κατὰ ἀριθμὸν καὶ πρόσωπον καὶ πτσιν.  
Πρόσκειται δέ ὅτε καὶ κατὰ φωνὴν γένους εἰσὶν ἀπαρέμφατοι,  
διὰ τὰς καλουμένας παραγωγούς, ἐπεὶ αὗται διὰ τς φωνς τὸ ἔξωθεν  
πρόσωπον διαστέλλουσι, καὶ διὰ τοῦτο ἀκόλουθοι κατὰ ἀριθμὸν καὶ  
κατὰ πτσιν. αἱ μέντοι πρωτότυποι διὰ μὲν τς φωνς γένους ἀδιάστολοί  
εἰσι πάντοτε κατὰ πρτον καὶ δεύτερον πρόσωπον, διὰ δὲ τς π᾽ α-  
τν δείξεως  τν γενν διαστολὴ παρεμφαίνεται· συνεξηγούμενον  
γὰρ ἔχει τὸ γένος  δεξις. ὅθεν καὶ μοναδικαὶ καλοῦνται, ἐπεὶ διὰ  
μις φωνς  τριγένεια παρίσταται· τὸ γὰρ ἐγώ καὶ σύ ἐπὶ παντὸς γένους.  
 — Νοητέον μέντοι, ὅτι καὶ αἱ παραχθεσαι πάλιν κατὰ τὸ ἐντὸς  
2.1,1.12 πρόσωπον ἀνακόλουθοι τος [τε] ἀριθμος [καὶ τας πτώσεσίν] εἰσιν·  
ἐμός γὰρ καὶ νωίτερος, μέτερος. ποία γὰρ ἀκολουθία τοῦ ἐντὸς προ-  
σώπου ἐν τῶ νωίτερος καὶ μέτερος;  
Αἴτιον παραλαμβάνουσι τς ἀκλισίας τὸ πσαν λέξιν, τν τριν  
οὖσαν γενν παραστατικήν, ἄκλιτον φυλάσσεσθαι, καὶ τοῦτο τεκμαίρονται  
ἐκ τν ἀριθμν. ἐπεὶ γὰρ τὸ τέσσαρες καὶ τρες ο μιᾶ φωνῆ χρται  
κατὰ τν τριν γενν (τέσσαρα γὰρ καὶ τρία), διὰ τοῦτο κλίνεται,  
τεσσάρων καὶ τέσσαρσι· τὸ μέντοι πέντε καὶ τὰ τοιαῦτα, μοναδικὰ ὄντα  
κατὰ τν τριν γενν, ἄκλιτα. καὶ διὰ τοῦτο τὸ δυον κλιθὲν λογήθη,  
τοῦ δύο μοναδικοῦ καθεσττος. (τὸ γὰρ σώφρονε καὶ τὸ φιλιάτρω κλιθὲν  
οκ ἀντέκειτο·  γὰρ τούτων ἑνικὴ ἐκφορὰ καὶ πληθυντικὴ ο τὰ τρία  
γένη ἐδήλου.) ὅθεν καὶ τὰς ἀντωνυμίας τὸ ατὸ ἀναδέχεσθαι. ὅπου  
γάρ εἰσι μοναδικαί, ἐκε καὶ ἄκλιτοι· ὅπου δὲ τὸ γένος διαστέλλεται,  
ἐκε καὶ  κλίσις. — πολαμβάνω δ᾽ ελόγως τὰς πτώσεις τν τοιούτων  
σεσιγσθαι, συνεξητασμένας τῆ τοῦ γένους συγχύσει. τούτῳ γὰρ τῶ  
λόγῳ τὰ τν τριν γενν διακριτικὰ ἀκώλυτον ἔχει καὶ τὴν εἰς τὰς  
πτώσεις μετάβασιν.  
Σὸ λέγειν, ὡς τῆ μὲν ἐμέο ἀκόλουθος  μέων, τῆ δὲ ἐμοῦ   
μν, καθὸ αἱ γενικαὶ πληθυντικαὶ ἰσοσυλλαβοῦσι τας ἑνικας, ληρδες.  
οὔτε γάρ, εἰ ἤν ἀκόλουθος, τὸ ἓν τὰ πλείονα ἐκανόνιζεν, οὔτε ἔστιν  
ἀκόλουθος· τὰ γὰρ ἐναντία ἐστίν.  μὲν γὰρ δασύνεται, ἀπὸ τοῦ η  
ἀρχομένη,  δὲ ψιλοῦται, ἀπὸ τοῦ ε. τί δ᾽ ἂν φήσαιεν ἐπὶ τς  
σέο καὶ μέων, οδεμις ἔτι ἀφορμς οὔσης; — Οχ γιὲς δὲ κἀκενο.  
ἐπεὶ γάρ, φασιν, ἀπὸ τοῦ ε ἄρχονται πσαι ἐπὶ τοῦ πρώτου, ἀκο-  
λουθίας ἐχόμεναι,  φύσις ἐν τος τέλεσιν οδέποτε ποιε σύγχυσιν.  
Σί δὲ οχὶ πάλιν τὰ δυϊκὰ καὶ τὰ πληθυντικὰ ἀπὸ τοῦ ε ἄρχεται; —  
Δλον οὖν ὡς μόνον ἕνεκα σημαινομένου γενικήν φαμεν τὴν ἐμοῦ τς  
2.1,1.13 ἐγώ, καὶ ἔτι δυϊκὴν τὴν νι, εἴγε καὶ ἐν ὀνόμασιν ἑτερόπτωτα,  
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ὕδωρ ὕδατος, μέγας μεγάλου, καὶ ἐν ῥήμασιν ἑτερόκλιτα, ἔσθω  
ἔφαγον, φέρω οἴσω.  
Εἰ αἱ σύνθετοι τν λέξεων διηνεκὲς ἔχουσι τὸ σημαινόμενον, καθάπερ  
ὁ μισάνθρωπος, ὁ φιλάνθρωπος καὶ φιλοπλάτων, πς ο γέλοιοι οἱ  
συνάρθρους καὶ ἀσυνάρθρους ἀποφαινόμενοι τὰς ἀντωνυμίας; καὶ γὰρ  
αἱ καλούμεναι σύναρθροι, πρόσωπα ἔχουσαι δεικτικά, δεκτικαὶ οὔκ εἰσιν  
ἄρθρων, καθάπερ ἐπὶ τοῦ ἐμός εἶ καὶ μέτερος εἶ· οὔτε αἱ ἀσύ-  
ναρθροι ἐκτός εἰσιν ἄρθρων. Ἀττικοὶ γοῦν τὸν ἐμέ· Καλλίμαχος  
ναὶ μὰ τὸν ατὸν ἐμέ·  
καὶ  
τὸν σὲ Κροτωπιάδην (fr. 315a et b OSchneider)·  
καὶ Μένανδρος ἐν Ὕμνιδι (Mein. com. gr. IV p. 210)  
νῦν δὲ κατὰ πόλιν  
εὕρῃ τὸν ἕτερον, τὸν σέ, τὸν ἐμὲ τουτονί.  
ἀλλ᾽ εἰ καὶ ταῦτα παράλογον ἔχει τὴν σύνταξιν, ἀλλ᾽ οὖν γε τος πο-  
τακτικος συντάσσονται, ἐγὼ ὃς ἔγραψα, ἐμὲ ὃν ἐτίμησας. τί οὖν  
ο μλλον ἀπὸ τν ποτακτικν ἄρθρων σύναρθροι εἰρήσονται, ἢπερ  
ἐκ τν προτακτικν ἀσύναρθροι; καὶ ἀνάπαλιν  ἐμός καὶ σός καὶ αἱ  
παραπλήσιοι, ο προσλαμβάνουσαι ποτακτικὰ ἄρθρα, ἀσύναρθροι εἰρή-  
σονται· ο γὰρ συστατὸν τὸ λέγειν ἐμὸς ὃς ἔδρασεν, εἰ μὴ προσθείημεν  
τὸ δοῦλος, οὗ ἐστὶ τὸ ἄρθρον. ἀμέλει γοῦν καὶ οὕτω φαμέν, δοῦλος  
ὃς ἔδρασε. τί δ᾽ οχὶ μλλον ἐκ τοῦ πρὸς τὸ δεύτερον πρόσωπον,  
λέγω δὲ τοῦ ἐμὸς εἶ, ἀσύναρθροι ῥηθήσονται, ἢπερ ἐκ τοῦ κατὰ τὸ  
τρίτον, τοῦ ὁ ἐμός ἐστι, σύναρθοι;  
2.1,1.14 δείχθη ἄρα ὡς  ἐπ᾽ ατας κλσις διέψευσται, εἰς τὰ ἐναντία  
περιισταμένη. οκ οἶμαι δὲ ἄκαιρον γενήσεσθαι τὸ καὶ τὸν λόγον τς  
ἀσυνταξίας παραθέσθαι. ἧ τν ἄρθρων σημασία ἀλλοτρία δείξεως κα-  
θέστηκεν, ἐπαγγέλλεται δὲ ἀναφοράν, ὅ ἐστιν ἀναπολούμενον πρόσωπον.  
ὀρθς οὖν τν πρωτοτύπων, δεξιν σημαινουσν, κατὰ πρόταξιν ἀμοιρε,  
καθ᾽ πόταξιν δὲ οκέτι, ἐγὼ ὃς ἐποίησα· ἀναπολε γὰρ ἐπὶ τὴν ἐγώ  
προϋφεστσαν.  
Ἔστι καὶ οὕτως εἰπεν. αἱ ἀντωνυμίαι τος πύσμασιν ἀνθυπαγόμεναι  
γνσιν πρώτην ἐπαγγέλλονται (τίς ἔγραψεν; ἐγώ ἠ ὅδε), τὰ δὲ  
ἄρθρα δευτέραν γνσιν σημαίνει, ἄνθρωπος ἤλθεν, ὁ ἄνθρωπος  
ἤλθεν· πλοον ἤλθε, τὸ πλοον ἤλθε, τὸ καὶ πάλαι γινωσκόμενον.  
πς οὖν δυνατὸν τὸ ἄρθρον προτάσσεσθαι τς πρώτης δείξεως; ἀκω-  
λύτως γὰρ ποταγήσεται, ἀναπολοῦντα ἐπὶ τὴν προκειμένην δεξιν,  
ἐμὲ ὃν ἐτίμησας. — Μαρτυροῦσι τῶ λόγῳ αἱ παραγωγοί. δεικνύουσαι  
μὲν γὰρ τὸ κτμα ἀπρόσληπτοί εἰσιν ἄρθρων, ἐμὸς εἶ, μέτερος εἶ·  
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πὲρ δὲ ἀπόντος τοῦ κτήματος ἀναπολοῦσιν ἐπὶ τὴν προκειμένην γνσιν,  
ὁ ἐμός ἐστι φίλος, ὁ μέτερός ἐστιν οἰκέτης. τούτῳ τῶ λόγῳ  
τὸ ὦ ἐπὶ κλητικς δείκνυται, ὡς ο τς ἐννοίας τν ἄρθρων ἔχεται.  
Ῥητέον δὲ καὶ πὲρ τν ποτακτικν, ὡς τας κτητικας ο συν-  
τάσσεται. Ἔφαμεν δὴ τὸ ἄρθρον παραλαμβανόμενον γνσιν προϊοῦσαν  
ἐπαγγέλλεσθαι, τὰ δὲ κτητικὰ ἐλλειπ ἐστὶ τοῦ ἐφ᾽ ὃ φέρεται  κτσις  
προσώπου· τὸ γὰρ Ἀριστάρχειος καὶ ἐμός ἄγνωστα κατὰ τὴν κτσιν.  
πς οὖν τὸ γνσιν ἐπαγγελλόμενον ἐπὶ τὴν ἐλλειπ προσώπου δεξιν  
ἀνενεχθήσεται;  
πιστατέον δὲ κἀκείνῳ τῶ λόγῳ, εἰ ὅλως τν προτακτικν ἄρ-  
2.1,1.15 θρων ἐπιδεκτικαί εἰσιν αἱ ἀντωνυμίαι, τουτέστιν ἐν τῶ ὁ ἐμός εἰ τὸ ὁ  
τς ἀντωνυμίας ἐστὶν ἠ τοῦ πακουομένου κτήματος. (Σὸ δὴ ἐντὸς  
πρόσωπον νοούμενον, τουτέστι τὸ τοῦ κτήτορος,  ἀντωνυμία ἐπαγ-  
γέλλεται, εἴγε τὴν τν πρώτων προσώπων μετάβασιν ὁρίζει· τὸ δὲ ἐκτός,  
τουτέστι τὸ κτμα, οκέτι. ἐμός γὰρ καὶ σός, καὶ ζητοῦμεν τίς; οἶκος ἠ  
δοῦλος ἠ ἵππος; ἀόριστον οὖν τὸ τοιοῦτον.) καὶ τοῦτο δλον ἐκ τοῦ τὰ  
ἄρθρα συνοικειοῦσθαι τος κτήμασιν, εἴγε τὸ μέτερος, πληθυνόμενον κατὰ  
τὸ ἐντός, ἑνικὸν ἄρθρον προσπαραλαμβάνει, ὅτι καὶ τὸ κτμα ἑνικόν, καὶ  
ἀνάπαλιν τὸ ἐμοί, ἑνικὸν ὂν κατὰ τὸν κτήτορα, πληθυντικὸν δὲ κατὰ τὸ  
κτμα, πληθυντικὸν ἄρθρον λαμβάνει· καὶ καθόλου ἐπὶ πάντων τατὸν  
ἂν γένοιτο. — Πρὸς τούτοις τὸ ὁ ἐμὸς πατήρ μεταλαμβάνεται εἰς τὸ  
ὁ πατήρ μου· ὁμόλογος οὖν  ἐπὶ τὸ κτμα ἀναφορὰ τοῦ ἄρθρου.  
Διαψεύδεσθαι δέ φασι τὸν λόγον· εἶναι γὰρ ἴδιον ἄρθρον τς ἀντωνυ-  
μίας καὶ ἴδιον τοῦ κτήματος. τὸ γοῦν ὁ πατὴρ ὁ ἐμὸς φιλοσοφε  
ἑκατέρῳ ἀπένειμε τὸ ἄρθρον, ὅπερ οκ ἂν παρηκολούθει, εἰ μὴ καὶ   
ἀντωνυμία εἶχε τὸ ἄρθρον. ἐπεὶ εἰ τατὸν ἤν ὁ ἐμὸς πατήρ καὶ ὁ πατὴρ  
ὁ ἐμός, κἂν πάντως μετατιθέμενον τὸ ατὸ σημαινόμενον ἐφύλαττεν,  
ὅπερ ο φυλάσσει· ὁ πατὴρ γὰρ ὁ ἐμὸς τουτέστιν οκ ἄλλου, ἐν δὲ  
τῶ ἑτέρῳ οκ ἄλλος.  
Ο πάνυ δὲ ἰσχυρὰ τὰ λεγόμενα. ο γάρ, ἐπεὶ μετατεθέντα τὰ  
ὀνόματα μετήλλαττε τὰ σημαινόμενα, εθέως καὶ ο τν ὀνομάτων τὰ  
ἄρθρα. ὁμολογούμενόν ἐστιν ἐν τῶ ὁ ἐχθὲς ἄνθρωπος, τοῦ ἐχθὲς  
ἀνθρώπου, ὁ νῦν ἄνθρωπος, τοῦ νῦν ἀνθρώπου, ὡς τὰ ἄρθρα  
τν ὀνομάτων καὶ ο τν χρονικν ἐπιρρημάτων, εἴγε καὶ συσχηματί-  
ζονται καὶ εἰς τοὺς ἀριθμοὺς καὶ τὰς πτώσεις. ἀλλὰ ταῦτα μετατεθέντα  
διακρούεται τὸ σημαινόμενον· τὸ γὰρ χθὲς ὁ ἄνθρωπος ἠ νῦν ὁ Πτο-  
λεμαος καὶ τὰ παραπλήσια οκέτι πλθος ἐπαγγέλλονται, ἀλλ᾽ ἕνα καὶ  
τὸν ατόν, καιροῦ μόνον μεταβολὴν ἀναδεξάμενον. τί οὖν τὸ παρά-  
δοξον, εἰ καὶ τὸ ὁ ἐμὸς πατήρ διαφέρει τοῦ ὁ πατὴρ ὁ ἐμός;  
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2.1,1.16 Ἀλλὰ καὶ τὰ δύο ἄρθρα ὡμολόγησεν, ὅτι καὶ τς ἀντωνυμίας ἐστὶ  
τὸ ἄρθρον. Καὶ τοῦτο εαπόλυτον, εἴγε ἀπειράκις κατὰ μις εθείας δύο  
ἄρθρα παραλαμβάνεται. φαμὲν γοῦν ὁ δοῦλος ὁ τοῦ Ἀριστάρχου, ὁ  
πας ὁ τοῦ βασιλέως, καὶ δλον ὡς [κατὰ] τς εθείας τὰ δύο ἄρθρα·  
 γὰρ γενικὴ ἀπέλαβε τὸ ἴδιον. ἤν δὲ τὸ μὲν κατ᾽ ἀρχὴν ἀναφορὰν δηλοῦν,  
τὸ δὲ ἑξς ὡς οχ ὁ ἄλλου. — ἀμέλει γέ τοι ἔστι, μεταλαμβάνοντα ἐπὶ  
τρίτου προσώπου γενικὴν πτσιν, φάναι ὁ πατὴρ ὁ ἐκείνου, ὁ φίλος ὁ  
τούτου, τοῦ ὁ πάλιν ἀναφερομένου ἐπὶ τὸ ὁ πατήρ. πόθεν γὰρ ἔτι ἐπὶ  
τὸ ἐκείνου καὶ τούτου, εἴγε καὶ ἀσύναρθροι καὶ κατὰ γενικς πτώσεως; —  
πρὸς τούτοις ἐδείχθη, ὡς τὰ ἄρθρα ἀποφεύγει τὰς δείξεις. πς οὖν ἐν  
τῶ ἐντὸς προσώπῳ, δεικτικῶ ὄντι, ὅπερ ἐστίν, ὡς προείρηται,  ἀντω-  
νυμία, ἄρθρον ἔτι προσελεύσεται, ὅτε οδὲ τῶ ἐκτὸς πακουομένῳ, ὅτε ἐπὶ  
δείξεως λαμβάνεται, ἐμὸς εἶ φίλος, μέτερος πάρχεις οἰκέτης,  
Φρὴ ἄρα καλεν, καθάπερ καὶ ὁ Σρύφων, πρωτοτύπους τήν τε ἐγώ  
καὶ τὰς πολοίπους, ὅτι οκ ἀπ᾽ ἄλλων· παραγωγοὺς δὲ καὶ κτητικὰς  
τὴν μέτερος καὶ νωίτερος, ὅτι ἀπὸ τν πρωτοτύπων τὴν γένεσιν  
ἔχουσι, κτσίν τε δηλοῦσιν, ἀπὸ γενικν παραγόμεναι καὶ εἰς γενικὴν  
μεταλαμβανόμεναι, καθάπερ καὶ τὰ κτητικὰ τν ὀνομάτων.  
Οχ γιές τε λέγειν, ὅτι τὰ ἄρθρα ο προστίθεται τας ἀντωνυ-  
μίαις, ὅτι ἐν τος γένεσιν ἀδιάστολοί εἰσιν (ἐκ γὰρ τοῦ ἐναντίου ἐχρν,  
ἵνα διασταλῆ τὸ γένος, τας τε τὸ γένος διαστελλούσαις ἔδει μὴ προ-  
στίθεσθαι)· ἀρκετὴ γὰρ  δεξις, δηλοῦσα τὸ γένος. — πρὸς τούτοις ἰδοὺ  
γένος σημαίνει  ἐκενος καὶ οὗτος, καὶ ἄρθρον οκ ἐπιδέχονται. — οδὲ  
γὰρ ἕνεκα διαστολς παραλαμβάνεται, ἐπεὶ οδὲ ατὰ διαστέλλει, συ-  
νεμπεσόντα τος γένεσι· τὸ γὰρ τν ἄρθρον τν τριν γενν ἐστι  
παραστατικόν, τό τε τοῦ ἀρρενικὸν καὶ οδέτερον. ὡς ἐδείχθη οὖν,  
ἀναφορικὰ ὄντα τὰς συντάξεις ἀποφεύγει.  
2.1,1.17 Διπροσώπους τὰς κτητικὰς ὁ Δράκων ἐκάλει, καθὸ δύο πρόσωπα  
νοεται, τοῦ τε κτήτορος καὶ τοῦ πακουομένου κτήματος· μονοπρο-  
σώπους δὲ ἠ ἁπλς τὰς πρωτοτύπους· ἅπαξ γὰρ ἑνικαί τε δυϊκαί τε πλη-  
θυντικαί τε νοοῦνται, αἱ δὲ δὶς ἑνικαὶ ἐν τῶ ἐμός, δὶς δυϊκαὶ ἐν τῶ νωιτέρῳ,  
δὶς πληθυντικαὶ ἐν τῶ μέτεροι. καὶ καθόλου ἐπὶ τν ἀριθμν ποικίλαι  
εἰσί. — Καὶ ἐν ἄλλοις δὲ ὁρνται διαφέρουσαι. αἱ πρωτότυποι καὶ ἐγκλί-  
νονται, αἱ δὲ οὔ. ἀκολουθίας ἔχονται αἱ κτητικαὶ κατὰ κλίσιν καὶ ἀριθμὸν  
ἐν τος τέλεσιν. αἱ δὲ πρωτότυποι οκέτι. ατοτελες μετὰ ῥημάτων αἱ πρω-  
τότυποι τς εθείας, ἐκενος γράφει, ἔγραφον ἐγώ, αἱ δὲ οὔ καὶ τας  
μὲν τοῦ ατοῦ προσώπου συνταχθήσεται ῥμα κατ᾽ εθεαν, σὺ γράφεις,  
ἐκενος γράφει, τας δὲ καὶ μεταβατικς, ἐμὸς γράφει, ἐμός  
ἐστι. καὶ αἱ μὲν τὸ γένος κατὰ πν πρόσωπον δηλοῦσι τοῦ κτήματος,  
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αἱ δὲ πρωτότυποι κατὰ πρτον καὶ δεύτερον γένους ἀπαρέμφατοι· αἱ  
γὰρ κατὰ τὸ τρίτον οκέτι, αἵ γε συνήθεις· ατός γὰρ καὶ ἐκενος.  
καὶ αἱ μὲν τας εθείαις ἀνθυπάγονται, αἱ δὲ κτητικαὶ [καὶ] ἀντὶ γενικς  
τν κτησαμένων· ἀντὶ γὰρ τοῦ Ἀπολλώνιος — ἐγώ, ἀντὶ δὲ τοῦ Ἀπολ-  
λωνίου πας — ἐμὸς πας.  
Ὃν τρόπον ἐπὶ τν ἀριθμν  μετὰ τὸν δυϊκὸν αὔξησις πληθυντικὴ  
καλεται, Αἴας γὰρ καὶ Αἴαντε καὶ Αἴαντες, καὶ μάχομαι καὶ μα-  
χόμεθον καὶ μαχόμεθα, ἐγώ τε καὶ νι καὶ μες, τὸν ατὸν  
τρόπον καὶ ἐπὶ τν προσώπων τὸ μετὰ τὸ δεύτερον τρίτον καλεται,  
κἂν ἐν πλείοσι νοται προσώποις· γράφει γὰρ καὶ περιπατε. παρὸν  
δὲ καὶ ἐπὶ τν ἀριθμν πιστώσασθαι τὸν λόγον καὶ ἐκ τς φωνς,  
ὡς οκ ἄλλο τι ἐπενοήθη σχμα φωνς μετὰ τὸ δυϊκὸν ἠ μόνον τὸ  
2.1,1.18 πληθυντικόν· τὸ γὰρ λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι ἠ μες ἐπὶ παντὸς  
ἀριθμοῦ τάσσομεν. — ἐπὶ μέντοι τν ἀντωνυμιν κατὰ τρίτα καὶ  
πλείονες αἱ φωναὶ ἐσχηματίσθησαν, εἴγε ἐκενος, ὅδε, οὗτος, ατός,  
ὁδί, ὁ δενα. καὶ μήποτε ελόγως. εἰ γὰρ παρὰ τὰ ἄλλα μέρη  
τοῦ λόγου ἐν προσώποις ὥρισται, ὀρθς ἄρα καὶ  ἐν τος τρίτοις  
προσώποις διαφορὰ διήρθρωται, δείξει μὲν ὡς οὗτος, ἀπουσίᾳ δὲ ὡς  
ατός, καὶ ἔτι ἐν διαστήματι ὡς ἐκενος· τὸ μὲν γὰρ οὗτος ἐγγύτητα  
σημαίνει προσώπου, τὸ δὲ ἐκενος διάστημα. — ἀλλὰ μὴν καὶ τν  
κτητικν πλείονα τρίτα ἔστιν ἐπιδεξαι. ἐν γὰρ τῶ ἐμός ἐστι πρώτου  
πρὸς τρίτον, καὶ ἔτι ἐν τῶ σός ἐστι δευτέρου πρὸς τρίτον· καὶ σαφὲς  
ὡς ἐν τῶ ὅς δύο τρίτα, ἐξ ὧν τὸ κτμα κἂν μὴ ὁρίζηται, ο μάχεται·  
ἐδείκνυτο γὰρ ὡς οκ ἀντωνυμία· καὶ ἐπὶ πληθυντικν ἐν τῶ σφέ-  
τεροι πολλὰ τρίτα.  
ἧ μὲν ἐν τος ὀνόμασι παραγωγὴ εἶδος καλεται· εἴδει γὰρ παρα-  
πλήσιόν τι παραδέχεται κατὰ τὴν ἑτεροίωσιν τοῦ τέλους, δι᾽ οὗ γνω-  
ρίζεται.  δὲ ἐν τος ῥήμασι καὶ ἀντωνυμίαις μετάβασις πρόσωπον·  
ἐπιτήδειον γὰρ τοῦτο δεξιν σωματικὴν καὶ ψυχικὴν διάθεσιν παραστσαι.  
ὀρθς οὖν  διορίζουσα λέξις τὰ προκείμενα πρόσωπον ἐκλήθη.  
Ὅπερ ῥητέον ἐν μὲν τῆ περὶ ἑαυτοῦ ἀποφάσει, πρτον, εἴγε καὶ  
 ἐν τος ἑξς προσώποις ἀπόφασις ἐξ ατοῦ γίνεται· ἐν δὲ τῆ πρὸς  
ὃν ὁ λόγος πὲρ ατοῦ, δεύτερον· ἐν δὲ τῆ μήτε προσφωνούσῃ μήτε  
προσφωνουμένῃ, τρίτον.  
2.1,1.19 Ο γὰρ γιὲς τὸ λέγειν, ὅτι πρτον πρόσωπον τὸ ἀποφαινόμενον,  
καὶ ἔτι δεύτερον τὸ πρὸς ὃν ὁ λόγος, καὶ [τὸ] τρίτον τὸ περί τινος. — εἰ  
γὰρ τὸ πρτον πρόσωπον τὰς τρες φωνὰς ἀποφαίνεται, ἐγώ, σύ,  
ἐκενος, δλον ὡς καὶ πρτον τὸ λέγον εἰρήσεται, καὶ ἔτι [τὸ] δεύ-  
τερον καὶ [τὸ] τρίτον. — ἀλλὰ μὴν καὶ τὸ σύ πρὸς ὃν ὁ λόγος· τί  
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δέ; οχὶ καὶ τὸ ἐκενος λέγεται πρός τινα; — πέρ τέ τινος πν τι  
πρόσωπόν [τε] ἐστι· πς οὖν περί τινος μόνον τὸ τρίτον, κοινς οὔσης  
τς λέξεως κατὰ πάσης οσίας;  
Σὰ γοῦν πληθυντικὰ τοῦ πρώτου προσώπου ἐμπεριεκτικὰ δύναται  
εἶναι καὶ παντὸς προσώπου, ἅπερ τινά ἐστι. [πς οὖν μόνα τὰ τρίτα  
περί τινος;] Δε γὰρ νοεν ὡς  ἐν τος ἑνικος προσώποις ἐκφορὰ  
εἰλικρινς πρτον ἐπαγγέλλεται πρόσωπον, καὶ ἔτι  ἐπὶ τοῦ δευτέρου  
δεύτερον· τὸ δὲ ἐπὶ δυϊκοῦ ἠ πληθυντικοῦ σύλληψιν ἀναδέχεται ἑτέρων  
προσώπων. καὶ τὸ μὲν πρτον ἠ μετὰ δευτέρων ἠ τρίτων, ἠ καὶ μετὰ  
δευτέρων καὶ τρίτων. ὁ γὰρ ἀποφαινόμενος περὶ ἑαυτοῦ καὶ πολιτν  
ἀπόντων, μες ριστεύσαμεν, σύλληψιν πεποίηται τρίτων μετὰ  
πρώτου· ὁ δὲ παρόντων, μες αἴτιοι ἐγενόμεθα, πρώτου καὶ δευ-  
τέρων, εἴγε πρὸς ατοὺς ἀποφαίνεται πὲρ ατν. ὁ δὲ λέγων πὲρ  
ἀπόντων πολιτν πρὸς πολίτας, μες τς μάχης αἴτιοί ἐσμεν,  
καὶ δευτέρων σύλληψιν ποιεται, ἐν ᾧ πρὸς ατοὺς ἀποφαίνεται, καὶ τρίτων,  
ἐν ᾧ πὲρ ἀπόντων διαλέγεται, ὅπερ ἴδιον ἤν τρίτου. τὸ δὲ δεύτερον ἠ  
[καὶ] δευτέρων σύλληψιν ἠ δευτέρων καὶ τρίτων. πρὸς μὲν γὰρ πάντας  
παρόντας  ἀπότασις δευτέρων σύλληψις, πρὸς δέ τινας μὲν ἀπόντας,  
τινὰς δὲ παρόντας, ὡς εἰ Ἀλέξανδρος πρὸς τοὺς Ἀθηναίων πρέσβεις,  
μες οἱ Ἀθηναοι, δευτέρων καὶ τρίτων. τὸ γὰρ τρίτον πάντοτε  
ἐν τρίτοις νοεται.  
2.1,1.20 Ἔτι γε μὴν ἐπὶ δυϊκοῦ σύλληψις γενήσεται, ἀλλ᾽ οκέτι ἐν τρισὶ  
προσώποις, ἀλλ᾽ ἐν δυσί· πόθεν γὰρ τὸ δυάδος παραστατικὸν σύλ-  
ληψιν τριν ποιήσεται; καὶ πρώτου μὲν πρὸς τρίτον,  
νι δ᾽, ἐγὼ θένελός τε (Ι 48),  
πρὸς δὲ δεύτερον,  
πρίν γ᾽ ἐπὶ νὼ τῶδ᾽ ἀνδρί (Ε 219)·  
καὶ ἐπὶ δευτέρου δευτέρων,  
γυιώσειν μὲν σφιν φ᾽ ἅρμασι (Θ 416),  
δευτέρου δὲ καὶ τρίτου,  
σφι μὲν αὖθι (Μ 366).  
ἐξηγήσεται γὰρ ατὸς πρὸς παρόντα μὲν τὸν Αἴαντα, ἀπόντα δὲ τὸν  
Λυκομήδη,  
σὺ καὶ κρατερὸς Λυκομήδης (Μ 366).  
Φρὴ μέντοι κἀκενο προσειληφέναι, ὅτι, κἂν πλθος ἀποφαίνηται,  
ο διαπίπτει πάντως ὁ λόγος. πάλιν γὰρ ἕκαστος τν φωνούντων  
σύλληψιν ποιεται τν σὺν ατῶ ἀποφαινομένων· ἕκαστος γὰρ τν ἐν  
πλήθει μορα τοῦ ὅλου. αἱ γοῦν ἐπαφαὶ τν περμεγέθων σωμάτων  
ἀπὸ βραχέος τινὸς μέρους τὸ ὅλον σμα δηλοῦσιν.  
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 δὲ λόγος ἅπας συντείνει καὶ ἐπὶ τὰ ῥήματα, τν προστακτικν  
ελόγως πεσταλμένων. εἰ γὰρ κεχώρισται τὸ προστάσσον τοῦ προστασ-  
σομένου, πρτον δέ ἐστι τὸ πὲρ ατοῦ ἀποφαινόμενον, δλον ὅτι  
περισσὸν ζητεν τὸ τούτων πρτον πρόσωπον. δε μέντοι νοεν, ὅτι τὸ  
χαζώμεθ᾽ ἐφ᾽ ἵππων (Ε 249),  
τό τ᾽  
ἄνδρας κτείνωμεν (Ζ 70),  
καὶ τὰ παραπλήσια θικώτερον ἀναπεφώνηται, τν ποτιθεμένων καὶ  
2.1,1.21 ἑαυτοὺς συλλαμβανόντων· ο γὰρ ἄντικρυς προστακτικαὶ αἱ τοιαῦται  
ἐκφοραί.  
χομένως σκεπτέον καὶ περὶ τν κατὰ κλητικὴν προσώπων, τίνα  
τέ ἐστιν ἐν πρωτοτύποις, τίνα τε ἐν κτητικας. Εἰ κλητική ἐστι κλσις  
τν πέλας, ὀρθς οὔτε τὰ πρτα κλητικὴν ἔχει τν πρωτοτύπων (καὶ  
γὰρ περὶ ατν τὸν λόγον ποιεται) οὔτε τὰ τρίτα, ἐπεὶ ἠ ἄπεστιν  
ἀναφορικς λεγόμενα, ὡς ατός καὶ ἐκενος,  
κενος ἀνήρ, ὅτ᾽ ἐμεο κυνώπιδος εἵνεκ᾽ Ἀχαιοί (δ 145),  
ἠ δείκνυται ἐν διαστάσει, ὡς ἐν τῶ [οὗτος] ἐκενος. ὅπερ ο προσίεται  
 κλητική. καὶ τούτου πίστις τὸ τὴν μὲν οὗτος καὶ ἐπὶ κλήσεως τάσ-  
σεσθαι, καθὸ πλησιάζει. ὦ οὗτος, ἤ οἰῆ στρατείαν ἐσσείσθαι;  
ώφρων (fr. 23 Ahrens). Κρατνος ἐν Δραπέτισιν (com. gr. II p. 51 Mein.)·  
οὗτος, καθεύδεις; Β. οκ ἀναστήσεις βον·  
Ἀριστοφάνης ἐν φηξίν (v. 1)·  
οὗτος, τί πάσχεις; ὦ κακόδαιμον Ξανθία.  
Ἄλλοι δέ τινες πέλαβον ὠλιγωρσθαι, ἐπεὶ ἐπὶ κλητικς ἐτέθη. δέον  
γάρ, φασι, τὴν σύ παρειλφθαι· ἐχρν τε εἰς ε λήγειν, καθὸ τὰ  
τοιάδε τν πτωτικν εἰς ε λήγει κατὰ τὴν κλητικήν· ἔτι γε μὴν τὸ  
παρὰ ώφρονι καὶ ἄρθρον προσέλαβεν ἐν τῶ ὦ οὗτος. Πάνυ δὲ  
εὔηθες τὸ τοιοῦτον. δι᾽ οὗ γὰρ λόγου κανονίζεται τὸ ἐκενος καὶ ἔτι  
τὸ πόσος καὶ ποος ἀμοιρεν κλητικς, διὰ τούτου κατασκευάζεται ὡς  
τὸ οὗτος ὀρθς ἐπὶ κλητικς τετάξεται. κλητικὴ γὰρ κλσις τοῦ πέλας,  
πέλας δέ ἐστι τὸ οὗτος, κλητικς ἄρα τεύξεται. — προαλὲς δὲ καὶ τὸ  
ὦ ἄρθρον παραδέχεσθαι· ἐκπίπτει γὰρ τς τν ἄρθρων ἐννοίας. ἄλλως  
τε διδομένης τς κλητικς δοθήσεται καὶ τὸ ὦ. — ἴσως δὲ καὶ Ἀττικῶ  
ἔθει εἰς ος ἔληξεν ἐπὶ κλητικς ὁμοίως τῶ  
δὸς φίλος (ρ 415).  
ἄλλως τε ἐδείχθησαν πολλάκις ἀνακόλουθοι αἱ ἀντωνυμίαι.  
πί γε μὴν τν κτητικν ἀκωλύτως ἐπὶ τοῦ πρώτου· οδὲν γὰρ  
ἤν ἐμποδών, ὥστε τὸν κεκτημένον τὸ κτμα προσφωνεν,  
2.1,1.22 ὦ πάτερ μέτερε Κρονίδη (α 45),  
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παδες ἐμοί (γ 475),  
ὦ ᾽μαὶ τἀπιόντος ἄγκυραι (Callimachi fr. 97 Schneider)·  
οκέτι μέντοι ἐπὶ δευτέρου, ο καθάπερ τινὲς ᾠήθησαν διὰ τὸ τὸν  
ἀριθμὸν διάφορον εἶναι. ἑνικὸν μὲν γὰρ τὸ κατὰ τὸ τέλος, τουτέστι  
τὸ κτμα, πληθυντικὸν δὲ τὸ κατὰ τὸ ἄρχον, ὅ ἐστι τοῦ κτήτορος.  
πς γάρ φασι πληθυντικὸν καὶ ἑνικὸν φ᾽ ἓν κεκλήσεται; εἰ γοῦν ἰσά-  
ριθμα γένοιτο κατ᾽ ἀμφότερα, συστήσεται.  
Πρτον οδεμία χρσις· ἔπειτα οδὲ λόγος ἀπαιτε. εἰ γὰρ αἱ  
κλήσεις ο πρὸς κεχωρισμένα πρόσωπα, τὰ δὲ τν κτητόρων κεχώρι-  
σται τν κτημάτων, πς οχὶ μάτην τὰ τς φωνς παραληφθήσεται,  
ο δυνάμενα παραληφθναι; ἀμέλει τὰ τοῦ πρώτου, ἀναδεξάμενα τὸν  
λόγον, καὶ τὴν χρσιν ἐπέδειξεν.  
Εἰ τὰ τρίτα τν κτητικν ἀντωνυμιν ᾠκείωται τος κτητικος  
ὀνόμασι, καθὸ ἀμφότερα δύο τρίτων παραστατικά, τοῦ τε κτήτορος  
καὶ τοῦ κτήματος, οδὲν δὲ τὸ κωλῦον φάναι Ἀριστάρχειε, οδὲ τὸ  
σφέτερε ἄρα ἀπόβλητον.  
Εἰ τὸ μέτερε κλητικς, καὶ τὸ τούτου ἑνικὸν πάρχει, ὅπερ καὶ  
ἐσχηματίσθη παρὰ τῶ ποιητῆ,  
γαμβρὸς ἐμὸς θύγατέρ τε (τ 406)·  
ὃν τρόπον ἀντὶ τοῦ γαμβρέ, οὕτως [ἂν] ἀντὶ τοῦ ἐμέ. ὅπερ ἴσως ἄηθες,  
ἐπεὶ οὔτε σύνηθες παρὰ τῶ ποιητῆ, σολοικισμοῦ τε πόφασιν ἐποιετο  
διὰ τὸ τῆ ἐμέ αἰτιατικῆ ὁμοφωνεν.  
Ἀκολούθως σκεπτέον πὲρ τς συντάξεως τν ἀντωνυμιν, τὸ  
πρτον πότε τας εθείαις ατν τὰ ῥήματα συνταγήσεται, καὶ πότε  
2.1,1.23 οὔ. — τας μὲν γὰρ πλαγίοις πάντοτε, ἐπεὶ αἱ ἀπὸ τν ῥημάτων δι-  
αθέσεις ἐπί τινα πλάγιον φέρονται ἠ ὀνόματος ἠ ἀντωνυμίας ἠ μετοχς,  
Σρύφωνι ἔδωκας, ἐμοὶ ἐλάλησας, ἐτίμησας τὸν νικήσαντα·  
τς γὰρ τοιαύτης συντάξεως οκ οὔσης, οδ᾽  ἐπὶ πρόσωπον μετά-  
βασις νοεται.  
Σινὲς μὲν οὖν πέλαβον ἐντελεστέραν εἶναι τὴν μετὰ ῥημάτων καὶ  
ἀντωνυμιν φράσιν, εἴγε ἐπ᾽ ἐνίων συντάξεων, φαιρουμένων τν  
ἀντωνυμιν, ἐνδε τὰ τοῦ λόγου γίνεται. ἐντελὲς μὲν γὰρ τὸ ἐγὼ  
μὲν παρεγενόμην, σὺ δ᾽ ο παρέτυχες, ἐλλειπὲς δὲ τὸ πα-  
ρεγενόμην μέν, ο παρέτυχες δέ. — γὼ δὲ οκ οἶμαι τὰς  
τοιαύτας φράσεις ἐλλιπες εἶναι τν ἀντωνυμιν, ὅπου διὰ ῥημάτων  
κατὰ τὸ πρτον πρόσωπον καὶ δεύτερον  τν ῥημάτων παράθεσις  
ἀναπληρο τὴν τν προσώπων μετάβασιν, περισσὸν μέντοι τὴν παρά-  
θεσιν πολαμβάνω, εἰ μὴ διαστολς ὁ λόγος χρῄζοι. τὸ γὰρ  
ᾔομεν ἀχνύμενοι (κ 570)  
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καὶ τὸ  
ἢμβροτες οδ᾽ ἔτυχες (Ε 287)  
καὶ σχεδὸν ὅλη  χρσις τοῦ βίου, πλήρης οὖσα τς τοιαύτης συντά-  
ξεως, δόξειεν ἂν ἐλλείπειν. πέφυκε γὰρ  μὲν τν ῥημάτων ἐκφορὰ  
μετὰ προσώπου τοῦ κατὰ τὴν εθεαν καὶ πργμα δηλοῦν,  δὲ τν  
ἀντωνυμιν ατὸ μόνον πρόσωπον καί, εἰ δέοι, διαστολήν. ὅταν οὖν  
τὰ ῥήματα παρατεθῆ, περισσόν ἐστι τὰς ἀντωνυμίας λαμβάνειν τς  
εθείας, εἴγε, δι᾽ ὃ παρετίθεντο, ἐπληροῦτο διὰ τν ῥημάτων. τοῦ  
μέντοι λόγου δεομένου ἀντιδιαστολς, καὶ τν ῥημάτων μὴ δυναμένων  
ἔτι τοῦτο ἀναπληρσαι, ἐξ ἀνάγκης παραλαμβάνονται αἵ τε κατὰ τὸ  
πρτον καὶ αἱ κατὰ τὸ δεύτερον, μες κατέβημεν, ἐγὼ ἐθεασά-  
μην, καὶ ἐπὶ τν ὀνομάτων. τούτῳ δὲ τῶ λόγῳ κἀκενο ἀσύστατον  
καθειστήκει· αἰρομένων γὰρ τν ἀντωνυμιν διαστολς εἶχε χρείαν   
συμπλοκὴ τς φράσεως, ἐγὼ μὲν παρεγενόμην, σὺ δὲ ο πα-  
ρέτυχες.  
2.1,1.24 πὶ τρίτου ο συντείνει τὰ τοῦ λόγου. πάντοτε γὰρ δε τῶ τρίτῳ  
τὴν ἀντωνυμίαν ἠ τὸ ὄνομα ἐπιφέρεσθαι, δι᾽ οὗ τὸ λειπόμενον ἀν-  
απληρωθήσεται. γράφει γάρ· τίς ἐπιζητοῦμεν, καὶ ἐν διαστήματι ἐκε-  
νος, ἐν δὲ ἐγγύτητι οὗτος, ἠ ἐν ἀναφορᾶ ατός, ἠ ἐν ὀνόματι  
περιπατε ωκράτης. οκ ἀντίκειται τὸ ὕει ἠ βροντᾶ ἠ ἀστράπτει,  
ατοτελ ὄντα· πακούεται γὰρ πάντως ὁ Ζεύς, εἴγε ατοῦ ταῦτα ἴδια.  
Φρὴ δὲ γινώσκειν, ὅτι ἐπὶ τν τοιούτων φράσεων λείπουσιν αἱ  
ἀντωνυμίαι,  
ατὸς ἑκών οἱ δκα (δ 649),  
ατὸς νῦν ἴδε πμα (θ 443).  
εἰ γὰρ  ατός τας ἀντιδιαστελλομέναις συντάσσεται, τὰ δὲ ῥήματα  
ο διασταλτικά, ἀπόλυτα δὲ πρόσωπα σημαίνει, πς οχὶ ἐξ ἀνάγκης  
τὸ τς ἀντωνυμίας πρόσωπον ἐνδε, ἐν ᾧ ἤν ἀντιδιασταλτικὴ ἐκφορά;  
Διδασκόμεθα δὴ ἐντεῦθεν ὡς φυσικῶ τινι λόγῳ αἱ ἐγκλιτικαὶ τς  
εθείας ἐσιγήθησαν, πάσης φράσεως μεταβατικὸν ἐν προσώποις ἐχούσης  
τὸ ῥμα, ὅπερ ἤν δυνάμει ἐγκλινομένη ἀντωνυμία. — Πρός γε μὴν  
τος εἰρημένοις, οδ᾽ αἱ ἀνθυποφερόμεναι τος πύσμασιν ἐκτός εἰσιν  
ἀντιδιαστολς. εἰ γὰρ ὧδέ τις ἀποφαίνοιτο, τίς ἔγραψε, τίς δι-  
ετάξατο, φαμὲν ἐγώ, ἐξαιροῦντες τς κατὰ τὸ πύσμα ἀορίστου προ-  
φορς τὸ δεδρακὸς πρόσωπον.  
Ὡς μὲν οὖν τὸ ῥμα τὰς ἐγκλιτικὰς τς εθείας παρωθεται, εἴρηται·  
νῦν δὲ ῥητέον ὡς καὶ αταὶ τὰ ὀνόματα ἀποθλίβουσιν ἀντ᾽ ατν  
παραλαμβανόμεναι. τὰς μὲν οὖν ἄλλας πτώσεις ἐν προσώποις τρίτοις  
νοεσθαι, μόνην δὲ τὴν κλητικὴν ἐν δευτέρῳ, ὡς ἐν τῶ ὦ σὺ Ἀρί-  
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σταρχε. ὃ οὖν πὲρ ἑαυτοῦ ἀποφαινόμενος ἠ πρός τινα ἀπερειδό-  
μενος τὸν λόγον πὲρ ατοῦ τοῦ προσφωνουμένου δυνάτει προσχρ-  
2.1,1.25 σθαι τος ὀνόμασιν, ὡς προείρηται, ἐπεὶ ἐν τρίτοις προσώποις ἐνοετο,  
χωρὶς εἰ μὴ τὰ τς πάρξεως ῥήματα συντάττοιτο· (τηνικαῦτα γὰρ ἐπὶ  
πρώτου καὶ δευτέρου τὰ ὀνόματα ἐτάσσετο. καὶ μάλα ελόγως· ο γὰρ  
ἔτι  ἀντωνυμία τὸ ἰδίᾳ τινὶ παρηκολουθηκὸς δύνατο παραστσαι.  
φαμὲν γὰρ οὖν Ἀρίσταρχος λέγομαι, μακρὸς πάρχω). ἀναγκαίως  
οὖν αὗται παραλαμβάνονται κατὰ πρτον καὶ δεύτερον, κοινὴν προ-  
σώπων μετάβασιν δηλοῦσαι. ἐπὶ γὰρ τν τρίτων οκ ἐξ ἀνάγκης παρα-  
ληφθήσονται· δυνατὸν γὰρ προσχρσθαι καὶ τος ὀνόμασιν, ἐγὼ καὶ  
σὺ καὶ Ἀριστοφάνης, χωρὶς εἰ μὴ δείξεως δέοιτο ὁ λόγος, καθάπερ  
ἐπὶ τοῦ  
οὗτος δ᾽ Αἴας ἐστὶ πελώριος (Γ 229)·  
ο γὰρ μόνον τῶ τὴν ποιότητα παριστάντι ρκέσθη, ἀλλὰ καὶ δεξιν  
ἐπιζητοῦντος τοῦ λόγου ἐπηνέγκατο τὸ ἀντωνυμικόν. ἄλλως τε   
γνσις τν κυρίων ὀνομάτων ο δλος ἅπασιν· ὅθεν ἐπὶ τὴν κοινς  
λαμβανομένην ἐπὶ παντὸς ἀντωνυμίαν καταδρομὴ γίνεται· οσίας γὰρ  
αὕτη μόνον παραστατική. διὸ καὶ ὁ Νέστωρ, οσίας μόνον ἀντι-  
ληπτικὸς γενόμενος, οκέτι δὲ καὶ τς παρακολουθούσης ποιότητος  
διὰ τὴν ἀδηλίαν τοῦ καταστήματος, ὁρίζει μὲν τὸ ποκείμενον πρό-  
σωπον, ἀνακρίνει δὲ τὸ ποιόν,  
τίς δ᾽ οὗτος κατὰ νας (Κ 82)·  
ὁ δὲ τὸ ἴδιον δηλο,  
γνώσεαι Ἀτρείδην (Κ 88).  
Ὡς μὲν οὖν καὶ ἐπὶ τρίτων πολλάκις παραλαμβάνονται ἀντ᾽ ὀνό-  
ματος, ἐδείχθη. Ἴσως τις ὡς μαχόμενα ταῦτα παραλήψεται  
δεῦρ᾽ ἴτω ἐκ πάντων πρόμος ἔμμεναι Ἕκτορι δίῳ (Η 75),  
καὶ τὸ  
οκ ἄν μ᾽ ἐρύσαιτ᾽ ἐξ ορανόθεν πεδίον δέ  
Ζν᾽ ὕπατον μήστωρα (Θ 21)·  
ἰδοὺ γὰρ πὲρ ἑαυτν λέγοντες ὀνόματι προσχρνται, τοῦ λέγεσθαι ἠ  
πάρχειν μὴ συντεταγμένων. Ἀλλ᾽ ο τὰ ἐν σχήματι λαμβανόμενα, καὶ  
ταῦτα ὀλιγάκις, κανὼν τν πλείστων. ἄλλως τε ἔμφασιν περοχς τὰ  
τοιαῦτα σημαίνει. καὶ τὸ ἐπὶ Κύκλωπος δὲ λεγόμενον ἐπὶ τρίτου ἂν  
κούετο,  
Οὖτιν ἐγὼ πύματον ἔδομαι (ι 369),  
2.1,1.26 εἰ μὴ ἀνθυπαλλαγῆ τς ἀντωνυμίας εἰς δεύτερον ατὸ ἐπέστρεψε,  
τὸ δέ τοι ξεινήιον ἔσται (ι 370).  
ὅμοιον γὰρ καὶ τὸ ἐπὶ Σηλεμάχου,  



120 
 

http://www.bibletranslation.ws/ 

 

ὦ γέρον, οχ ἑκὰς οὗτος ἀνήρ,  
ὃς λαὸν ἢγειρα (β 40. 41)·  
πάλιν γὰρ πρώτου διὰ τὸ ἢγειρα. οκ ἄλογον δὲ τὸ τὴν τν ὀνο-  
μάτων ἐκφορὰν ἐν τρίτοις νοεσθαι, ἐπεὶ αἱ ἴδιαι θέσεις τν ὀνομάτων  
ο τὸν πρός τινα λόγον ἔχουσιν, ἀλλὰ τὸν περί τινος.  
Αἱ ἀντωνυμίαι οὔτε ἀντὶ τν προσηγορικν ὀνομάτων, οὔτε ἀντὶ  
ἐπιθετικν, εἴγε αἱ μὲν ὁρίζουσιν ἕν τι, τὸ δὲ προσηγορικὸν διήκει  
κατὰ πλειόνων, ἄνθρωπος, ἵππος. τὸ δὲ ἐγώ εἰμι ὁ ταῦτα  
δρν ἀντὶ ὀνόματος κυρίου τοῦ Σρύφων ἠ Δίων. ἀλλὰ μὴν τἀπιθε-  
τικὰ ἠ πηλικότητα ἠ ποσότητα ἠ διάθεσιν ψυχς δηλο ἢ τι τοιοῦτον·  
αἱ δὲ ἀντωνυμίαι οδενὸς τούτων παραστατικαί, μόνον δὲ οσίας.  
ἀμέλει τὸ λευκός ἐστιν ἠ μέλας ἠ ἀγαθός εἰς ἀντωνυμίαν ο  
μεταλαμβάνεται, τος δὲ κυρίοις τὰ ἐπιθετικὰ συναρτται, μακρός  
ἐστι Σρύφων, λευκός ἐστι Δίων· φαμὲν δὲ ἐγὼ λευκός εἰμι,  
ἀγαθὸς εἶ σύ· καὶ κατὰ τοῦτο οὖν ἀντὶ κυρίων δείκνυνται παραλαμ-  
βανόμεναι. Ἔτι καὶ τὸ ἵππος με ἐλάκτισε, μεταλαμβανόμενον εἰς  
τὸ οὗτός με ἐλάκτισεν, οκέτι κοινότητα τοῦ ἵππου ἐπαγγέλλεται,  
τὸν δὲ ἰδίως νοούμενον.  
πεὶ δὲ καί τινες τν λέξεων ἀμφιβάλλονται, πότερον ἀντωνυμίαι  
ἠ ὀνόματα, διά τινας ὁμοιότητας ἠ κοινὰς παρακολουθήσεις, καὶ περὶ  
τούτου λεκτέον, ἵνα τἀκριβὲς τοῦ λόγου προσγινόμενον τὸ δισταζόμενον  
κατὰ τάσδε τὰς λέξεις ἀποτρίψηται.  
Σὰ γοῦν ἐγκλιτικὰ τν πτωτικν ἀντωνυμίας φασὶν εἶναι, τίμη-  
σόν με,  
κόψε γάρ ατον (Μ 204),  
οδέ τί μοι περίκειται (Ι 321)·  
2.1,1.27 διὰ τοῦτο τὸ τις, ἐγκλιτικὸν ὄν, ἀντωνυμία, ἤλθέ τις ἄνθρωπος.  
 — τά τε εἰς ς λήγοντα ὀνόματα, μονοσύλλαβα ὄντα, ἐκτείνεται, Κρής,  
θής, πας, θίς, εἷς, τὰ δὲ τν ἀντωνυμιν συστέλλεται, σός, ὅς,  
σφός. — αἱ εἰς να λήγουσαι αἰτιατικαὶ εἰς ν λήγουσι κατὰ τὸν τοῦ  
οδετέρου παρασχηματισμόν, μέλανα μέλαν, τάλανα τάλαν, τέ-  
ρενα τέρεν, ἕνα ἕν. πς οὖν ἀπὸ τοῦ τινὰ οχὶ τίν, ἀλλὰ τί; τὸ  
δ᾽ ἀνακόλουθον ἐν ἀντωνυμίαις· τοιοῦτον οὖν καὶ τὸ προκείμενον. —  
καὶ ἐκ τοῦ παρὰ Δωριεῦσι μὴ περισπσθαι, καθὸ παιδν, παντν,  
Σρων. — οσίαν σημαίνουσιν αἱ ἀντωνυμίαι, τὰ δὲ ὀνόματα οσίαν  
μετὰ ποιότητος· τὸ οὖν τίς, οσίας ὂν μόνον παραστατικόν, ἀντω-  
νυμία. — ἔτι ἀνταποδίδοται τῶ ποῦ τὸ ἐκε, καὶ γίνεται ἓν μέρος  
λόγου, τῶ τε πότε τὸ ὅτε· καὶ τῶ τίς οὖν τὸ ἐγώ· τατὸν ἄρα.  
γὼ δ᾽ οἶμαι πσαν λέξιν μλλον ἀντωνυμίαν παραδεχθναι ἢπερ  
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τὸ τίς καὶ τὰ τς τοιαύτης σημασίας ὀνόματα, λέγω δὲ τὸ ποος, πόσος.  
τὸ γὰρ ἐναντιώτατον τας ἀντωνυμίαις, ἀόριστά ἐστιν, ατς ὁριζούσης  
πρόσωπα. εἴτε γὰρ πυσματικς, εἴτε ἀποφαντικς λαμβάνοιτο, σαφὲσ᾽  
ὅτι ἀόριστα. ὁ γὰρ πυνθανόμενος, ἐν ᾧ πυνθάνεται, ἀγνοε, τὸ δ᾽  
ἀγνοούμενον οχ ὁριστόν· ὁ δὲ λέγων ἀποφαντικς ἤλθέ τις οκ  
ἐπί τινα γνωριζόμενον ἀπερείδεται. πς οὖν ο παρέλκουσα  ζήτησις;  
Ἀλλὰ τὸ τίς, ἀποφαντικὸν ὄν, ἐγκλίνεται. Ἀλλ᾽ οδεμία ἀντω-  
νυμία, εθείας οὖσα, ἐγκλίνεται, τὸ δὲ τίς εθείας· πς οὖν ἀντω-  
νυμία; ἄλλως τε οκ ἴδιον ἀντωνυμίας ἔγκλισις, ἀλλὰ καὶ ῥημάτων,  
ὡς τὸ ἐστίν, εἰσίν, καὶ συνδέσμων, ὁ πέρ, ὁ τέ, καὶ ἐπιρρημάτων, ὡς  
τὸ ποτέ, πς. οκ ἐπεὶ οὖν ἐγκλίνεται τὸ τίς, ἀντωνυμία. — Πς  
οὖν ο τείνεται μονοσυλλαβοῦν ὡς τὰ ὀνόματα; Σοῦτο φωνς κατηγό-  
ρημα, ο τοῦ νοουμένου ἀπὸ τς φωνς.  αχένος παράλογός ἐστιν,  
ἀλλ᾽ ὄνομα· τὸ πέποσχα μάρτηται, ἀλλὰ ῥμα. ἴσως δὲ καὶ  σύν-  
τομος τς πεύσεως ἀνάκρισις τὸ μακρὸν ι παρῃτήσατο. — Εἰς ι δὲ  
λήγει τὸ οδέτερον, καθότι τὰ συστελλόμενα τν διχρόνων ἀποβολῆ  
τοῦ ς τὸ οδέτερον ποιοῦσι, ταχύς ταχύ, ἣμισυς ἣμισυ, μέγας  
2.1,1.28 μέγα, εὔχαρις εὔχαρι· τοιοῦτον οὖν καὶ τὸ τί. — Αἱ ἀντωνυμίαι  
αἱ ὀρθοτονούμεναι καὶ ἐγκλινόμεναι ἐγκλινόμεναι ατὸ μόνον δια-  
κρίνουσι τὰ πρόσωπα, [καὶ] ὀρθοτονούμεναι διαστέλλουσι καὶ ἀντανα-  
κλνται· τῶ δὲ τίς ο τατὸν παρηκολούθει. ο γὰρ ἕνεκα διαστολς  
τὸ τίς ὀξύνεται, ἀλλ᾽ ἕνεκα πεύσεως. — Σῶ τίς τὸ ἐγώ ἀνθυπάγεται,  
ἀλλὰ καὶ τὸ Ἀρίσταρχος, ἄλλα μυρία προσώπων δεικτικά. τὰ δὲ  
πύσματα κατὰ ποσότητος, ὡς τὸ πόσος, καὶ ποιότητος, ὡς τὸ ποος,  
καὶ πηλικότητος, ὡς τὸ πηλίκος, καὶ κατ᾽ οσίας, ὡς τὸ τίς. καὶ ο  
διὰ τοῦτο ἀντωνυμία.  
Οκ ἔστιν εὔλογον κατατρέχοντας τς φωνς φάναι ὡς οδεμία  
ἀντωνυμία εἰς ις ἠ εἰς νος ἠ εἰς να λήγει, ἠ περισσοσυλλαβε κατὰ  
γενικήν, ἐπεὶ ἕνεκά γε τούτου οδεμία ἀντωνυμία εἰς γω ἠ εἰς συ.  
καὶ σχεδὸν ἐπὶ πασν τὸ ατὸ ἤν, καὶ ο πάντως οκ ἀντωνυμίαι. —  
Εἰ δὲ χρή, ἐκενο λεκτέον, ὡς αἱ γένους παραστατικαὶ καὶ ἀκοινώ-  
νητοι ὡς πρὸς τὰ θηλυκά, ἐκενος ἐκείνη, ατός ατή· πς οὖν  
ὁ τίς καὶ  τίς; — τὸ οδείς συντάσσεται γενικῆ ἀντωνυμίας, οδεὶς  
ατν, οδεὶς μν· οκέτι τῶ τινν. — πρὸς τὴν πεῦσιν βαρύνεται  
τὸ τίνων, ἐπεὶ τὰ πύσματα πρὸς πάντων λλήνων βαρύνεται, πὲρ  
μίαν συλλαβὴν ὄντα, πεξαιρουμένου τοῦ ποδαπός διὰ τὸν τύπον. ο  
2.1,1.29 πάντως οὖν οχὶ ὄνομα, ὅτι παρὰ Δωριεῦσιν ο περισπται, καὶ  
ἐπεὶ τινά ὀξυτόνως φαμὲν ἐπὶ τς ἀποφάσεως, καίτοι μηδεμις αἰτια-  
τικς εἰς α ληγούσης καὶ ὀξυτονουμένης. — Πς δὲ οχὶ κἀκενο  
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γέλοιον;  γὰρ ἵ ἀντωνυμία προσέλαβέ, φασι, τὸ τ, καὶ ἐγένετο τί,  
τὰ δὲ τοιαῦτα τοῦ ατοῦ μέρους λόγου, οἷος τοος, ὡς τώς.  
Πρτον μὲν ο τς ατς ἐννοίας· εἶτα ἔδει τὸ τί τν τριν γενν  
εἶναι παραστατικόν, ὥσπερ καὶ τὸ ἵ. ἠ εἴπερ τὸ τί οδέτερον μόνως,  
πς οχὶ καὶ τῶ τίς τὸ δίχα τοῦ τ παράκειται ἵς; τί δὲ τὰ μὲν ἀπὸ  
τοῦ τ κλίσιν καὶ ἀριθμὸν ἀνεδέξατο, τινός, τινν, τὰ δὲ ἀπὸ τοῦ ι  
οκέτι, τν τοιούτων κλινομένων; οἵου γὰρ καὶ τοίου.  
Σὸ τηλικοῦτος καὶ τοιοῦτος τά τε τούτοις ὅμοια σύνθετα, ὥς  
τινες πέλαβον. σκεπτέον οὖν καὶ τίνα ἂν μέρη λόγου εἴη, εἴπερ  
ἔγκειται τὸ οὗτος. Καὶ πὲρ μὲν τς συνθέσεως τάδε τὰ κεφάλαια· ὁ  
τύπος τς φωνς, ἐν ᾧ τὰ ἐν διαλύσει φαμὲν τηλίκος οὗτος. —  διὰ  
τοῦ ι ἐπέκτασις, τηλικουτοσί, τοιουτοσί, ὅπερ ἐπ᾽ ὀνομάτων ο  
συμβαίνει. — τὸ δεξιν ἀναδέχεσθαι· ἀφορντες γάρ φαμεν τηλι-  
κοῦτος καὶ τοιοῦτος, τούτου μὴ παρακολουθοῦντος ὀνόμασι. — τν  
τε οδετέρων  εἰς ο κατάληξις, τηλικοῦτο· ὁμοίως γὰρ τῶ ατό  
καὶ τοῦτο καὶ ἐκενο.  
πὲρ δὲ τοῦ μὴ οὕτως ἔχειν τὰ τς συνθέσεως ῥητέον· πς τὸ  
τηλίκος καὶ ἔτι τὸ τηλικόσδε, ἀσύνθετα ὄντα, τὸ ατὸ σημαίνει τῶ  
τηλικοῦτος; πότε ἁπλοῦν συνθέτῳ τατόν ἐστι; — δεύτερον, οχ γιὲς  
τὸ λέγειν, ὅτι καὶ τὸ οὗτος ἔγκειται. τί γὰρ μλλον ὄνομα ἐκ τοῦ  
κατ᾽ ἀρχὴν μέρους ἠ ἀντωνυμία ἐκ τοῦ κατὰ τὸ τέλος; ἐὰν γὰρ ἅπαξ  
2.1,1.30 δοθῆ ἐγκεσθαι τὸ οὗτος, δέδοται καὶ ἀντωνυμίαν εἶναι τὸ τηλικοῦτος·  
τὰ γὰρ τέλη τν λέξεων ἐπικρατε κατὰ τὰς συνθέσεις. ῥμα γοῦν τὸ  
δημαγωγ καὶ παιδαγωγ, καὶ ὄνομα τὸ εγενής, καὶ εἰ ἐξ ἐπιρρήματος  
σύγκειται· καὶ ἐπ᾽ ἄλλων μυρίων τὸ ατό. — ἄλλως τε καὶ ποίαν  
ἔτι ἔμφασιν ἔχει τὸ τημοῦτος τς οὗτος ἀντωνυμίας, ἠ τὸ τηνικαῦτα  
τοῦ ατά, ὅτε οδὲν πλέον τοῦ τηνίκα καὶ τμος σημαίνει; — πς δ᾽  
οχὶ καὶ κοινά ἐστι κατὰ γένος καὶ προπαροξύνεται; τὰ γὰρ σύνθετα  
τοιαῦτα κατὰ γένος καὶ κατὰ τόνον, ποστελλομένων τν παραλόγων.  
ἀπὸ γοῦν τοῦ δοῦλος προπερισπωμένου τὸ σύνδουλος καὶ κοινὸν καὶ  
προπαροξυνόμενον· ἐχρν ἄρα καὶ παρὰ τὴν οὗτος τὸ τηλικοῦτος προ-  
παροξύνεσθαι. — Ἀλλὰ δύο πρόσωπα δηλο, τό τε δεικνύμενον καὶ  
ἐφ᾽ ὃ ἀναφέρεται  δεξις, ὅπερ οκ ἂν ἤν, εἰ μὴ σύνθετον καθει-  
στήκει. Καὶ τοῦτο εαπόλυτον. ἰδοὺ γὰρ σύνθετοι λέξεις ἓν ἁπλοῦν  
δηλοῦσιν, ὡς  Θεόφραστος, καὶ ἁπλα λέξεις πλείονα πρόσωπα.  
κτόρειος γὰρ ὁ τοῦ Ἕκτορος υἱός· καὶ ἔτι τὸ ἱππεύς μετὰ τοῦ ἵππου  
καὶ ἀνδρὸς καὶ τέχνην ἐπαγγέλλεται. καὶ ἄλλα πλείονα παραχθέντα  
πόφασιν παρέχει συνθέσεως· τὸ μελιτηρόν τοῦ τηρεν, ὅπερ ὁμοίως  
παρκται τῶ καματηρόν καὶ αἱματηρόν· τὸ φαιδιμόεντες, ὅτι φαίδιμα  
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ἔντη, ὅπερ ἤν κλίσις ἁπλοῦ τοῦ φαιδιμόεις. — Πς δ᾽ οχὶ καὶ  δα-  
σεα τοῦ οὗτος ἐφυλάσσετο; τί δὲ οχὶ καὶ πρώτου καὶ δευτέρου ἀνα-  
λογούσας ἔχει, ἅπερ καὶ σύγκειται; καὶ γὰρ  ἐμαυτοῦ καὶ σαυτοῦ.  
οσίαν μόνον σημαίνουσιν αἱ ἀντωνυμίαι, ταῦτα δὲ καὶ ποιότητα καὶ  
τηλικότητα, τηλικοῦτος καὶ τοιοῦτος. — Ἄλλως τε καὶ ὁμοιώσεως  
ὄντα [τὰ] ὀνόματα τν ποκειμένων ἐδόκει δεξιν παριστάνειν. Ὅπερ  
2.1,1.31 ἄγαν ἐστὶ ληρδες. τὸ γὰρ δεικνύμενον δι᾽ ἀντωνυμίας οκ ἐπ᾽ ἄλλου  
συντείνει, ατὸ δὲ τὸ ποκείμενον καὶ κατὰ γένος καὶ κατὰ ἀριθμόν.  
ἀφορν γάρ τις εἰς λίμνην φήσει τηλικοῦτον εἶναι τὸν Νελον. ἠ ἐπὶ  
πλήθους, τηλικοῦτοί μοί εἰσιν οἱ παδες ἀποβλέπων εἰς ἕν τι  
μέγεθος τν ποκειμένων, ὅπερ ἐπὶ παντὸς γένους δύναται παραλαμ-  
βάνεσθαι. — Ἀλλ᾽ εἰς ο λήγει τὸ οδέτερον. Σοῦτο ἴδιον τς παρα-  
γωγς. ἴσως δὲ καὶ εἰς ον λήγουσιν αἱ οδέτεραι ἐκφοραί. — Αἵ τε  
διὰ τοῦ ι ἐπεκτάσεις κατά τινος ποκειμένου καὶ ἀναφερομένου θέλουσι  
παραλαμβάνεσθαι· ἐκεινοσί γὰρ καὶ τουτοΐ. πέκειτο δὲ τας τοιαύταις  
φωνας τὸ ὁμοιωματικόν, ἐφ᾽ ὃ ἀναφέρεται τὸ τηλικοῦτος. — Ἀμέλει  
τὸ ἴσος μεταλαμβάνεται εἰς τὸ τηλικοῦτος, ὅπερ ὄνομα· ὀνόματα ἄρα  
καὶ τὰ προκείμενα.  
Σς ατς ζητήσεως τυγχάνει τὸ μεδαπός καὶ μεδαπός, τοῦ  
δαπέδου ἠ ἐδάφους κατά τινας ἐγκειμένου. — Ἀλλ᾽ ἐβαρύνετο ἂν  
ὁμοίως τος τὸ ο φυλάξασιν οδετέροις, ἄστεφος, εὔτειχος, δύσρι-  
γος, εἰ παρὰ τὸ ἔδαφος· εἰ δὲ παρὰ τὸ δάπεδον, ὁμοίως τῶ εὔ-  
τεκνος, εὔμετρος, επρόσωπος. — ἀλλ᾽ εἰ καὶ τὰ τοῦ τόνου  
παραπεμπτέα, εἴγε καὶ τὰ παρὰ τὸ ἔργον συντιθέμενα ὀξύνεται,  
μουσουργός, ἐλεφαντουργός, πουργός, τὰ τοῦ γένους ἀντέ-  
κειτο· κοινὰ γὰρ ἔδει εἶναι ὁμοίως τος συνθέτοις. — πρὸς οἷς καὶ τὰ  
2.1,1.32 τς γραφς ἀντέκειτο· ἐχρν γὰρ ἠ μεδαπεδός διὰ τοῦ πεδ ἠ μεδα-  
φός διὰ τοῦ φ. — πρὸς τούτοις εἰς ἄπορον περιίσταται τὸ σχμα τς  
λέξεως· οὔτε γὰρ ὄνομα, ἐπεὶ πς πρώτου προσώπου καὶ δευτέρου  
δεικτικόν, ὅπερ ἐν ὀνόματι ο παρακολουθε; οὔτε ἀντωνυμία, ἐπεὶ τὰ  
τέλη τν σχημάτων ἐπικρατε, ὄνομα δὲ τὸ τέλος, ὄνομα ἄρα τὸ με-  
δαπός. ἔτι οδεμία ἀντωνυμία μετ᾽ ἄλλου μέρους λόγου συντίθεται ἠ  
μόνη  ατός. πληθυντικὴ δὲ οδεμία καθόλου· πς οὖν σύνθετον τὸ  
μεδαπός;  
Εἰρήσεται μὲν οὖν ἐντελς ἐν τῶ περὶ συνθέτων  αἰτία τς  
ἀσυνθεσίας, καὶ νῦν δὲ διὰ βραχέος ῥηθήσεται. τὰ ὀνόματα δείξεώς  
ἐστιν ἀπαρέμφατα, αἱ δὲ ἀντωνυμίαι δείξεώς εἰσι παραστατικαί, ἀλλὰ  
μὴν καὶ προσώπων [τε] ὡρισμένων, ἀπολύτων τε καὶ διασταλτικν. τά  
τε συντιθέμενα τν λέξεων τὸ ἴδιον σημαινόμενον φυλάσσει, ἐάνπερ μὴ  
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συμβολικς λαμβάνηται, καθάπερ τὰ κύρια. ὀρθς ἄρα τὴν σύνθεσιν  
τν ἀντωνυμιν τὰ ὀνόματα παρῃτήσατο. — πεὶ κἀκ τν προκειμένων  
τὰ ὀνόματα μετελαμβάνετο, (τὸ παντοδαπός ἴσον τῶ παντοος, καὶ  
οδαμοῦ τὸ ἔδαφος,) δλον ὡς καὶ τὰ προκείμενα ἀσύνθετα. — λλειπ  
ὄντα τὰ πύσματα τοῦ ἐφ᾽ ἃ ποθε, ἀσύνθετα καθέστηκεν· αἱ δὲ συν-  
θέσεις ατοτελες θέλουσιν εἶναι. πς οὖν τὸ ποδαπός σύνθετον; —  
Παράγονται αἱ ἀντωνυμίαι. ἰδοὺ γὰρ νωίτερος καὶ μέτερος. ἀκω-  
λύτως ἄρα καὶ ταῦτα παρήχθη, ὁμοίως τῶ τηλεδαπός καὶ παντοδαπός.  
Ἀλλά, φασίν, εἰ δοθείη τὸ μεδαπός παρχθαι, δοθήσεται καὶ τὸ  
ἄλλος ἀντωνυμία, ἐπεὶ τὸ ἀλλοδαπός τῶ μεδαπός καὶ μεδαπός, ἀν-  
2.1,1.33 τωνυμικος οὖσι, τρίτον καθεστὸς συμπαρήχθη· χρν γὰρ σφεδαπός. —  
Καὶ τοῦτο εαπόλυτον. πρτον ὡς οκ εἴ τι κατὰ τὸ τρίτον ἐπά-  
γεται τας ἀντωνυμίαις, τοῦτο ἀντωνυμία· ἰδοὺ γὰρ καὶ τὰ ὀνόματα.  
 — ἔπειτα ἐξ ἀνάγκης τὸ ἀλλοδαπός ἐπιφέρεται, ο καθὸ ἀντωνυμία,  
καθὸ δὲ τν ποκειμένων προσώπων ἀναιρετικὸν πάρχον εἰς ἀόριστον  
πρόσωπον μεθίστησιν· ἄλλος γάρ, οκ ἐγώ· ἄλλος, ο σύ· ἄλλος,  
οκ Ἀρίσταρχος. ἀναγκαίως οὖν τὸ μεδαπός καὶ μεδαπός, τοῦ  
ὁρισμοῦ στερούμενα, εἰς τὸ ἀλλοδαπός περιίστατο ἀόριστον, τοῦ σφε-  
δαπός μὴ δυναμένου κατὰ τὸ τρίτον παραλαμβάνεσθαι, ἐπεὶ δυσέφικτον  
τὸ ὁρίσαι παντὸς ἀνθρώπου πόλιν· ἄπειρα δὲ τὰ τρίτα. στέρησις ἄρα  
ἤν πρώτου καὶ δευτέρου τὸ ἀλλοδαπός, ὥσπερ ἀρσενικοῦ καὶ θηλυκοῦ  
τὸ οδέτερον.  
Ἀλλ᾽ οδὲ κλητικήν φασιν ἔχειν τὸ ἄλλος, καθότι αἱ ἀντωνυμίαι,  
ἐκενος καὶ ατός. — Καὶ τοῦτο ληρδες. εἰ γὰρ  κλητικὴ κλσις  
τοῦ πέλας, ὅπερ ἐστὶ δεύτερον πρόσωπον, πς οχὶ βίαιον τὸ ἀφανιστι-  
κὸν τν προσώπων ἐς δευτέρου προσώπου γένεσιν μεθίστασθαι; —  
Ἀλλὰ καὶ τὸ οδέτερον εἰς ο ἔληξε, καθότι τὸ ατό καὶ τὸ ἐκενο  
ἀντωνυμίαι ὄντα. Σοῦτο ἁμάρτημα φωνς, ὅπερ κατωρθοῦτο ἐν τῶ  
συνθέτῳ, τὸ ὀφειλόμενον ν προσλαμβάνον· ἔξαλλον γὰρ καὶ περίαλλον.  
 — Σὴν γενικὴν πληθυντικὴν περισπσι Δωριες, ἐπεὶ καὶ τὰς τοιαύτας  
τν ἀντωνυμιν· τουτν γὰρ καὶ τηνν, οἷς ὅμοιον καὶ τὸ ἀλλν.  
Ἀλλ᾽ οκ εἴ τι ἐν διαλέκτοις παρὰ τάσιν ὠλιγώρηται, τοῦτο καὶ τς  
ποιότητος τς λέξεως ἐστέρηται· ἴσως δὲ καὶ τὸ ἐλλειπὲς τς εθείας  
ἀνεπλήρωσαν Δωριες, ὡς ἀπὸ ὀξυτόνου εθείας ἑνικς περισπντες.  
ἧ ἀντωνυμία ὁρίζει πρόσωπα, τὸ δὲ καὶ τὰ ὁριζόμενα ἀόριστα  
2.1,1.34 καθίστησιν, ἄλλος, οκ ἐγώ. — αἱ ἀντωνυμίαι ἀντ᾽ ὀνομάτων·  
Ἀρίσταρχος ἐξηγήσατο καὶ ατὸς ἐθαυμάσθη ἓν καὶ τὸ ατὸ  
πρόσωπον, ἀλλ᾽ οκέτι ἐν τῶ Ἀρίσταρχος ἐξηγήσατο καὶ ἄλλος  
ἐθαυμάσθη. — αἱ εἰς ος λήγουσαι ἀντωνυμίαι μονοπρόσωποι, ὀρθο-  
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τονούμεναι μόνως καὶ δεικτικαὶ οὖσαι, διὰ τοῦ ι ἐπεκτείνονται, χωρὶς  
τς ατός· αὕτη γὰρ ἀναφορικὴ οὖσα οὔτε ἐπεκτείνεται οὔτε μόνως  
ὀρθοτονεται· ἐκεινοσί γὰρ καὶ οτοσί δεικτικς, ἀναφορικς δὲ κατ᾽  
ἔγκλισιν  
κόψε γάρ ατον ἔχοντα (Μ 204).  
τὸ δ᾽ ἄλλος οδενὶ τν λόγων ποπίπτει. —  ατός πάσῃ ἀντω-  
νυμίᾳ ἐπιτάσσεται, ἐγὼ ατός, ἐκενος ατός· οκέτι δὲ ἄλλος  
ατός. — αἱ σύνθετοι τν ἀντωνυμιν ο μεταβατικαί, ἐμαυτόν καὶ  
ἐμαυτῶ· τὸ δ᾽ ἐπ᾽ ἀλλήλους ἐν μεταβάσει προσώπων. — μετὰ  
προθέσεως ο συντίθενται ἀντωνυμίαι· διάλληλος δέ φαμεν. — αἱ γε-  
νικαὶ πληθυντικαὶ τν ἀντωνυμιν συντάσσονται μετὰ τοῦ οδείς χωρὶς  
ἄρθρου, τὰ δὲ ὀνόματα μετὰ ἄρθρου· οδεὶς τν ἄλλων παρεγέ-  
νετο. — Παραιτητέον τὴν λοιπὴν ἐπιχείρησιν πὲρ τοῦ τὸν λόγον  
μὴ ἐπὶ πλέον προάγειν, τν συνεκτικωτάτων κατειλημμένων.  
Εἰ τὰ ἐν πρώτῳ προσώπῳ νοούμενα ἠ ἀντωνυμίαι εἰσὶν ἠ ῥήματα,  
σαφὲς ὅτι τὸ ὤμοι, πρώτου πάρχον προσώπου, ἀντωνυμία ἂν γέ-  
νοιτο καὶ ο ῥμα. καὶ ἐκ τς λέξεως δὲ προφανὲς ὡς ἔστι δοτικς.  
 — Ἀλλ᾽ αἱ τοῦ πρώτου προσώπου καὶ δεύτερον καὶ τρίτον ἔχουσι, τὸ  
δὲ ὤμοι οκέτι. — αἱ ἀντωνυμίαι τὴν περισπωμένην περκειμένην φυ-  
λάσσουσι, πς μοι, καλς μοι· τὸ δὲ ὤμοι οκέτι τοῦ ὦ τὸν περι-  
σπασμὸν ἐφύλαξεν. — ἀπ᾽ ἀντωνυμιν ῥήματα ο παράγεται· πς οὖν  
τὸ οἰμώζειν; δλον οὖν ὡς ἐπίρρημα· καὶ γὰρ παρὰ τὸ αἰαί αἰάζειν,  
λίαν λιάζειν.  
Ἴσως δόξει μάχεσθαι τὸ μὴ ἐπὶ πν πρόσωπον συντείνειν, καθάπερ  
τὰ ἄλλα ἐπιρρήματα, καλς γράφεις καὶ γράφει, λληνιστὶ λέ-  
γεις καὶ λέγει. Ἀλλὰ τὰ σχετλιαστικὰ τν ἐπιρρημάτων, ἐξ ατοπα-  
2.1,1.35 θείας ἐκπεμπόμενα, ατὸ μόνον τοῦ ποκρινομένου προσώπου τὸ  
λυπηρὸν παρίστησι, τὴν δ᾽ ἐπὶ τὰ ἄλλα πρόσωπα μετάβασιν ἀπήρνηται.  
τοῦτο γὰρ ἤν καὶ τὸ δόξαν πρώτου προσώπου ἔμφασιν δηλοῦν. εήθεις  
οὖν οἱ σολοικισμὸν φάσκοντες ἐν τῶ  
ὤμοι ἐγὼ δειλός (ε 299).  
υμβέβηκε τν ἀντωνυμιν ἃς μὲν ὀρθοτονεσθαι, τουτέστι τὸν  
κατὰ φύσιν τόνον ἔχειν, ἃς δὲ ἐγκλίνεσθαι, ὧν τὸ τέλος, λέγω δὴ τν  
ἐγκλινομένων, ἠ φύσει ὀξύνεται ἠ δυνάμει, ὡς τὰ περισπώμενα. ἐν  
ατος γὰρ ἔχει ὀξεαν. ἣτις μεθίσταται κατὰ τὴν ἄρχουσαν συλλαβήν,  
ὡς ἐπὶ τν τετραχρόνων, ἣρπασέ τις ἣμων, ἠ κατὰ τὸ τέλος τς  
περκειμένης λέξεως, ὡς ἐπὶ τν ἐλάττονας χρόνους ἀναδεξαμένων,  
τοῦ τονικοῦ οκ ἐμποδίζοντος, ἀνθρώποις μοι,  
τίς τάρ σφωε (Α 8).  
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Πρὸ τς οὖν κατὰ μέρος ατν ἐξετάσεως διαληπτέον καθολικώ-  
τερον περὶ τς διαφορς τν ὀρθοτονουμένων πρὸς τὰς ἐγκλιτικάς,  
περί τε τν μόνως ὀρθοτονουμένων, καὶ διὰ τί, καὶ τν μόνως ἐγκλι-  
νομένων, τν τε εἰς ἄμφω τοὺς τόνους παραλαμβανομένων, καθ᾽ οὓς  
τρόπους ὀρθοτονηθήσονται.  
Αἱ μὲν οὖν ὀρθοτονούμεναι καὶ προτάσσονται καὶ ποτάσσονται,  
ἐμοὶ ἔδωκεν, ἔδωκεν ἐμοί· αἱ δὲ ἐγκλινόμεναι μόνως εἰσὶν πο-  
τακτικαί. διαφέρει δὲ ποκτακτικὸν ποτασσομένου, ᾗ τὸ μὲν πάντοτε  
ἐν ποταγῆ, τόν τε ἴδιον τόνον οκ ἔχει, τὸ δὲ ποτασσόμενον καὶ  
προτάσσεται, καὶ τὸν τόνον τὸν ἑαυτοῦ ἔχει (ἐμοὶ γὰρ ἔδωκας, ἔδω-  
κας ἐμοί, λέγω δὲ δισυλλάβως· τὸ δ᾽ ἔδωκέ μοι καὶ βαρύτονον καὶ  
μονοσύλλαβον καὶ οδέποτε πάντως προτακτικόν)· ὃν τρόπον καὶ ἐγ-  
2.1,1.36 κλινόμενον ἐγκλιτικοῦ. τὸ μὲν γὰρ ἐγκλινόμενον ατὸ μόνον κοιμίζει  
τὴν ὀξεαν,  
ατὰρ ἐγὼ καὶ Συδείδης (δ 280)·  
τὸ δ᾽ ἐγκλιτικὸν μετὰ τοῦ τὸν τόνον ἀποσβεννύειν καὶ τὴν πρὸ  
ἑαυτοῦ βαρεαν ὀξύνει, Ἀπολλώνιός μοι, ἐτίμησάς με. — Ἀπό-  
λυτοι αἱ ἐγκλινόμεναι, αἱ δὲ πρός τι ἐν ὀρθοτονήσει λέγονται, δὸς  
ἐμοί, οκ ἀναστρέφοντος τοῦ λόγου· ο γὰρ εἴ τι ὀρθοτονεται, τοῦτο  
καὶ πρός τι. τὸ  
ὃς σφι προΐει (Α 336)  
κατ᾽ ὀρθὸν τόνον, καὶ τὸ νοούμενον ἀπόλυτον· ἴσον γάρ ἐστι τῶ ὃς  
ὕμας. — Καὶ ἔτι αἱ μὲν ὀρθοτονούμεναι ἀντωνυμίαι καὶ ἀντὶ συνθέτων·  
τὸ γὰρ  
ἐμὲ λύσομαι (Κ 378)  
ἀντὶ τοῦ ἐμαυτόν καὶ τὸ  
ἤ ὀλίγον οἷ παδα (Ε 800)  
ἀντὶ τοῦ ἑαυτῶ· αἱ δὲ ἐγκλινόμεναι οδέποτε. — Καὶ αἱ μὲν συντί-  
θενταί ποτε, ἐμὲ ατόν — ἐμαυτόν,  
νόστον ἑταίροισι διζήμενος δ᾽ ἐμοὶ ατῶ (ψ 253)  
ἀντὶ τοῦ ἐμαυτῶ. μέγιστον δὲ τεκμήριον τοῦ τὰς ὀρθοτονουμένας συν-  
τίθεσθαι  διὰ τοῦ ε γραφή· αἱ γὰρ ἐγκλινόμεναι κατὰ τὸ πρτον  
πρόσωπον ἑνικαὶ τὸ ε ἀποβάλλουσιν. ἄλλως τε ἀδύνατόν ἐστι μόριον  
ἐγκλιτικὸν συντίθεσθαι. κατὰ τοῦτο οὖν ἐκωλύετο τὸ μοί, ἐγκλιτικὸν  
ὄν, συντίθεσθαι· πρόδηλόν τε ἐντεῦθεν, ὡς τὸ ἑαυτῶ οκ ἀπὸ τς  
ἐγκλιτικς τὴν σύνθεσιν ἔσχεν, ἀλλ᾽ ἀπὸ τς ὀρθοτονουμένης. (οκ ἐπεὶ  
δὲ παρὰ Ἀττικος συνθέσεως ἔτυχε τὸ πώποτε, εθέως καὶ ὁ λόγος  
ψευδής· ο γὰρ τὸ ἐν παραλόγῳ συνθέσει κανὼν τν πάντων γενή-  
σεται.) — Ἀλλὰ μὴν καὶ αἱ κτητικαὶ τὴν ἀπὸ τν ὀρθοτονουμένων  



127 
 

http://www.bibletranslation.ws/ 

 

παραγωγὴν εἰλήφασι, καὶ πάλιν  διὰ τοῦ ε γραφὴ πιστοῦται τὸν λό-  
γον· ἀπὸ γὰρ τς ἐμοῦ τὸ ἐμός, οκέτι δὲ ἀπὸ τς μοῦ. ἄλλως τε  
ο ῥηταὶ κατ᾽ ἰδίαν αἱ ἐγκλιτικαί· πς οὖν ἀπ᾽ ατν παραγωγαί;  
2.1,1.37 ρθοτονοῦνται μόνως αἱ τς εθείας. καὶ τούτου αἴτιον τὸ ἐν  
τος ῥήμασιν ἀναπληροῦσθαι τὸ τν ἐγκλινομένων εὔχρηστον, ὅ ἐστιν  
ἑνὸς μόνου προσώπου παραστατικόν, πὲρ οὗ ἐντελέστερον εἴρηται ἐν  
τος προδιειλεγμένοις. Ἀλλὰ μὴν καὶ αἱ γένους παραστατικαὶ κατὰ π-  
σαν πτσιν, ποστελλομένης τς ατός κατ᾽ αἰτιατικήν, πὲρ ἥς εἰρή-  
σεται κατὰ τὴν οἰκείαν τάξιν. Αἱ μέντοι πολειπόμεναι, καθὸ δεικτικαί,  
μόνως καὶ ὀρθοτονοῦνται, εἴγε καὶ  δεξις ἐν διαστολῆ προσώπων  
γιγνομένη οὔ ποτε ἀνίησι τὸν τόνον, μλλον δὲ ῥώννυσιν. αἱ γοῦν  
διὰ τοῦ ι ἐπεκτεινόμεναι καὶ ἔτι τὴν δεξιν ἐπιτείνουσαι καὶ τὸ τέλος  
ὀξύνουσιν, ἐκεινοσί, οτοσί. καὶ δλόν ἐστιν, ὡς ἕνεκα τς δεικτι-  
κς ἐκφορς  τοιαύτη ἐπέκτασις, τῶ μὴ τὴν ατός ἐπεκτείνεσθαι,  
καθὸ οδὲ ὅλως δεικτική.  
Σούτῳ γὰρ τῶ λόγῳ καὶ αἱ μετὰ τς ἐπιταγματικς μόνως ὀρθο-  
τονοῦνται· πάλιν γὰρ πλείων  διαστολὴ τοῦ προσώπου· ἐμοῦ γὰρ  
ατοῦ ὁρντος, ἐμὲ ατὸν ἔτυψε. Παραπεμπτέον γὰρ τοὺς πο-  
λαμβάνοντας ἕνεκα γένους παρειλφθαι τὴν ατός, ἐπεὶ ἀδιάστολοί εἰσιν  
αἱ πρωτότυποι γένους. πρτον γὰρ ο προσδέονται γένους, τς ἐν  
ατας δείξεως συνεξηγουμένης τὸ γένος· ἔπειτα τί φήσουσιν ἐπὶ τοῦ  
οὗτος ατός καὶ ἐκενος ατός; ο γὰρ καὶ ἐνταυθο ἀδιάστολον τὸ  
γένος. — Ἀλλ᾽ ἴσως τας κατὰ τὸ τρίτον ἀδιαστόλοις γένους οὔσαις,  
ελόγως συνταχθήσεται ἕνεκα γένους· οδὲ γὰρ ἔστι καὶ ἐπὶ τούτων  
λέγειν, ὡς  δεξις τὸ γένος ἐξηγεται· ἄπεστι γάρ. Ἀλλ᾽ οδ᾽ ἐπὶ  
τούτων ἕνεκα γένους  παράθεσις. ἀναφερόμεναι γὰρ ἐπί τι πρόσωπον  
προεγνωσμένον αἱ κατὰ τὸ τρίτον παραλαμβάνονται· ἐν ᾧ δὲ ἔγνωσται,  
ἐν τούτῳ οκ ἄδηλον τὸ γένος. οκ ἄρα οδὲ τας κατὰ τὸ τρίτον  
ἕνεκα γένους παρατίθεται. — Οκ ἀγνον δὲ τὰς ἐγκλινομένας κατὰ  
τὸ τρίτον μετὰ τς ατός ταῦτά φημι ἐγκέκλιται γοῦν τὸ  
ἀλλά οἱ ατῶ (δ 667)  
καὶ  
Ερύαλος δέ ἑ ατόν (θ 396)·  
2.1,1.38 φήσει γάρ τις· εἰ τας ὀρθοτονουμέναις συντάσσεται ἕνεκα διαστολς,  
πς οκ ὀρθοτονουμέναις συντέτακται; λείπεται οὖν ὡς διὰ τὸ γένος.  
Ἀλλὰ δειχθήσεται ὡς πολλάκις πὸ ποιητικς ἀδείας παρέλκεται  ατός,  
κὰδ δέ μιν ατόν (Υ 318),  
έ μιν ατόν (Ψ 472),  
καθὸ καὶ ἐπ᾽ ἄλλων λέξεων αἱ παρολκαί. ἔπειτα εἰρήσεται, ὡς καὶ τὰ  
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τς ἀναγνώσεως παράλογα, ὅταν ἐφιστάνωμεν πὲρ τν κατὰ τὸ  
τρίτον, εἰ ὀρθοτονηθεσαι πάντως ἀντανακλασθήσονται.  
Αἱ δυϊκαὶ τοῦ πρώτου καὶ δευτέρου πάσης πτώσεως ὀρθοτονοῦνται.  
πὲρ μὲν οὖν τς εθείας ο χρὴ παλιλλογεν, πὲρ δὲ τν λειπο-  
μένων ἐκενο ἂν αἴτιον εἴη, τὸ πν μόριον ἐγκλιτικὸν ἢτοι ἀπὸ περι-  
σπωμένου ἠ ἀπὸ ὀξυτόνου ἐγκεκλίσθαι· ἀπὸ γὰρ βαρυτόνου ἀδύνατον·  
πς, ἤλθέ πως, Ἀρίσταρχός ποτε, ἄνθρωποί εἰσι· καὶ ἐπὶ  
τν πολειπομένων τὸ ατό. ελόγως οὖν διὰ τὴν ἐπὶ τέλους βαρύ-  
τητα  ἔγκλισις οκ ἤν. καὶ γὰρ κατὰ τοῦτον τὸν λόγον  ἐκενος  
καὶ οὗτος πάλιν μόνως ὀρθοτονοῦνται, τς ατός ἀκωλύτως καὶ εἰς  
ἔγκλισιν ἐμπιπτούσης. — Ο μάχονται αἱ Ἰακς διῃρημέναι, λέγω δὲ  
τὴν ἐμέο καὶ μέων καὶ τὰς συζύγους· ο γὰρ φύσει βαρυτονοῦνται,  
ἀπὸ δὲ περισπωμένων καὶ ἐντελεστέρων διῃρημέναι εἰσίν.  
Αἱ τῶ ι πλεονάζουσαι μόνως ὀρθοτονοῦνται, ἐμεο, σεο, εἷο  
ἀπὸ γὰρ ὀρθοτονουμένων τὸν πλεονασμὸν ἀνεδέξαντο τοῦ ι. ὅτι δὲ  
τὸ λεγόμενον ἀληθές, σαφὲς ἐντεῦθεν. πν τὸ ἐν πλεονάσματι ἠ  
ἐλλείψει πολὺ πρότερον ἐν ὁλοκλήρῳ καθειστήκει· πόθεν γὰρ  διά-  
γνωσις τοῦ πάθους ἐμφανής, εἰ μὴ καὶ τὸ τοῦ ὁλοκλήρου σχμα ἐν  
τελειώσει ἐγιγνώσκετο; εἰ οὖν ἐντελες αἱ ὀρθοτονούμεναι τν ἀντω-  
νυμιν, καὶ ὁ ἀπὸ τούτων πλεονασμὸς οκέτι ἐπ᾽ ἄλλων ἠ ἐπὶ τν  
ὀρθοτονουμένων.  
μοίως καὶ αἱ τῶ ε πλεονάσασαι μόνως ὀρθοτονοῦνται, οκ ἄλλῃ  
αἰτίᾳ ἠ τῆ προειρημένῃ.  
μοίως καὶ αἱ σύνθετοι· καὶ γὰρ αὗται ἀντιδιασταλτικαί. τὸ γὰρ  
παρὰ τῆ οἰκίᾳ μου ἕστηκα ἐγκλινόμενον διαφέρει τοῦ παρὰ τῆ  
2.1,1.39 ἐμαυτοῦ οἰκίᾳ, ᾗ τὸ μὲν διαστέλλει τὸ ο τῆ τούτου, τὸ δὲ ἀπό-  
λυτον. καὶ καθὸ ἀδύνατον ἐγκλιτικὸν συντεθναι, διὸ καὶ παρὰ Ἀττι-  
κος τὸ πώποτε ἐσημειοῦτο. γις οὖν καὶ ἀπ᾽ ὀρθοτονουμένων   
σύνθεσις καὶ μόνως ὀρθοτονοῦνται.  
[μοίως καὶ αἱ τῶ ε πλεονάσασαι μόνως ὀρθοτονοῦνται, οκ ἄλλῃ  
αἰτίᾳ ἠ τῆ προειρημένῃ.]  
[Αἱ δυϊκαὶ πρώτου καὶ δευτέρου προσώπου ὀρθς πτώσεως οκ  
ἐγκλίνονται, φωνῆ τε καὶ δηλουμένῳ. δηλουμένῳ μέν, ὅτι οδεμία  
εθείας ἀντωνυμία ἐγκλίνεται· φωνῆ δέ, ὅτι πσα ἀντωνυμία ἐγκλινο-  
μένη ὀξύτονός ἐστιν ἠ περισπωμένη. υνεμπεπτώκει δὲ τῆ ὀρθῆ   
αἰτιατική. Γενικὴ δὲ καὶ δοτικὴ οκ ἐγκλίνονται φωνς ἕνεκεν.]  
Μόνως ἐγκλίνονται αἱ τοῦ τρίτου δυϊκαί, καὶ  μίν, αἵ τε μονο-  
σύλλαβοι σφίν καὶ σφέ, ἣ τε διὰ τοῦ τ τοί.  
Αἱ πολειπόμεναι καὶ ὀρθοτονοῦνται καὶ ἐγκλίνονται. Αἱ μὲν οὖν  
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ὀρθὸν τόνον εἰληχυαι τὸ πλέον ἕνεκα σημαινομένου ὀρθοτονοῦνται,  
ἔσθ᾽ ὅτε δὲ ἠ σύνταξις ἠ τόπος ἠ ποιητικὴ ἄδεια ὀρθοτονοῦσι τὰς ἀν-  
τωνυμίας· καὶ ἐπὶ μὲν συντάξεως  
ἤ νύ σέ που δέος ἴσχει (Ε 812)·  
τὸ γὰρ ποῦ ἐγκλιτικὸν αἴτιον τοῦ τὴν σέ ὀξύνεσθαι. ἐπὶ δὲ τόπου  
ἐμὲ δ᾽ ἔγνω καὶ προσέειπεν (λ 91)·  
ἀπολύτου γὰρ οὔσης τς σημασίας, καθὸ καὶ  
ἔγνω δὲ ψυχή με ποδώκεος Αἰακίδαο (λ 471),  
ὅμως διὰ τὸ ἄρχον  ἀντωνυμία ὠρθοτονήθη, εἴγε ἀδύνατόν ἐστιν ἐγ-  
κλινόμενόν τι ἀρκτικὸν θέσθαι· πς γὰρ ἔτι ἐγκλινόμενον τὸ μὴ δυ-  
νάμενον τὸν ἴδιον τόνον ἐπί τι προκείμενον μεταθέσθαι; ἀλλὰ μὴν  
καὶ τὸ  
οκ ἐάσουσιν ἐμοὶ δόμεναι (φ 233)  
2.1,1.40 ὁμολογε τὸν ὀρθὸν τόνον διὰ τς τοῦ ε γραφς, καὶ φαίνεται ὅτι  
διὰ ποιητικὴν ἄδειαν, τοῦ σημαινομένου οκ ἐπείγοντος. — Αἱ μέντοι  
πολειπόμεναι τν ὀρθοτονουμένων ἔχουσι πρὸς τὸ σημαινόμενον τὸ  
αἴτιον. Καὶ γενικὸν μὲν τὸ πρός τι λαμβάνεσθαι, ἰδικὸν δὲ τὸ ἀντι-  
διασταλτικς,  
σοὶ μὲν ἐγώ, σὺ δ᾽ ἐμοί (Δ 63)·  
σεῦ δ᾽ ἐπεὶ ἐξέλετο ψυχὴν (Ψ 754)·  
πρὸς τὸ  
ἄλλους μὲν γὰρ παδας (Ψ 751).  
ὅ τε προκατάρξας χάριτος καὶ παρὰ τὸ δέον παθὼν ὀρθῆ τάσει προσ-  
χρται, ἐμὲ ἐτόλμησας λοιδορσαι, ἐμφαίνων ὡς ἄλλον ἐχρν  
ἢπερ ατόν. ὅ τε ἀμοιβὴν ὕβρεως αἰτν ὀρθῆ τάσει πολλάκις χρται,  
δε ἐμοῦ ὁρντος ατὸν αἰκίζεσθαι, καὶ τοῦτο δὲ πάλιν ἐμφαίνει,  
ὡς οκ ἄλλου μλλον ἠ ἐμοῦ.  
Ἀλλὰ μὴν καὶ αἱ συμπλεκόμεναι, καὶ ἐμοῦ, καὶ ἐμέ. πιστούσθω  
δὲ ὁ λόγος οὕτως. εἰ ἐκτὸς τς συμπλοκς  ἀντωνυμία γένοιτο, πάν-  
τως τότε καὶ ἀπόλυτος γενήσεται, δός μοι καὶ Ἀπολλωνίῳ· εἰ δὲ  
ἀντιστραφήσεται, πάντως καὶ ὀρθοτονηθήσεται, δὸς Ἀπολλωνίῳ καὶ  
ἐμοί. ὅθεν τὸ  
καί μοι τοῦτ᾽ ἀγόρευσον (δ 645)  
ἐγκλίνεται ο συμπλακέν, τοῦ ἑξς ὄντος καὶ τοῦτό μοι ἀγόρευσον.  
καὶ ἔτι  
καί με φίλησεν (Ι 481)  
καὶ ἐφίλησέ με. καὶ τὰ τούτοις ὅμοια. ὡς γὰρ αἱ ἀντωνυμίαι ο  
συμπλεκόμεναί εἰσιν, εἰρήσεται μικρὸν ὕστερον.  
μοίως καὶ αἱ διεζευγμέναι, ἠ ἐμοὶ ἠ τῶδε, ἠ ἐμὲ ἠ τόνδε.  
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Καὶ διὰ τοῦτό φασι τὸ  
ἢ μ᾽ ἀνάειρ᾽ ἠ ἐγὼ σέ (Χ 724)  
ἐγκλιθὲν παράλογον· οδὲν γὰρ ἐκώλυεν ὀρθοτονεν, τοῦ κατ᾽ ἀρχὴν  
ε συναληλιμμένου ὡς ἐπὶ τοῦ τμῆ, τὠμῳ. καὶ φαίνεται ὡς μονο-  
2.1,1.41 συλλαβήσασα  μέ δελεασμὸν ἐποίει τς ἐγκλιτικς ἀναγνώσεως. Ἴσως  
δὲ πρὸς ταῦτα φήσει τις, ὡς  ἀνάγνωσις καλς ἔχει, ο διαζευχθείσης  
τς ἀντωνυμίας, ἐν περβατῶ δὲ κειμένης, ὥστε τὸ ἑξς εἶναι· ἠ  
ἀνάειρόν με, καθάπερ καὶ ἐπὶ τν συμπλεκομένων τὸ  
καί μοι τοῦτ᾽ ἀγόρευσον (δ 645)  
ἐνεκλίναμεν, τοῦ ἐντελοῦς ὄντος καὶ τοῦτό μοι ἀγόρευσον.  
Λείπεται πρότερον διεσκέφθαι, πς αἱ ἀντωνυμίαι ἠ συμπεπλεγμέναι  
ἠ διεζευγμέναι εἰσίν· ο γὰρ ψιλῆ παρατηρήσει τὰ τοιαῦτα δε δια-  
κρούεσθαι. — τὰ δὴ συμπεπλεγμένα ἠ διεζευγμένα κατὰ τὴν ἐπιφορὰν  
πάντως τὸ ατὸ μέρος λόγου ἀπαιτε ἠ ἰσοδυναμοῦν τῶ συμπεπλεγμένῳ  
ἠ διεζευγμένῳ, τοῦ συντεταγμένου μέρους λόγου κατὰ τὸ ἑξς πολλάκις  
κοινοῦ καθεσττος τῶ συμπεπλεγμένῳ ἠ διεζευγμένῳ, οἷον τὸ καὶ  
Ἀπολλώνιος διελέξατο, ἢτοι Ἀπολλώνιος διελέξατο, ἀπαιτε  
τὸ καὶ Διονύσιος ἢ τι τοιοῦτον ὄνομα ἠ ἀντωνυμικόν, ὅπερ ἤν  
ἰσοδυναμοῦν ὀνόματι, κοινῶ τε τῶ διελέξατο πολλάκις προσχρται. εἰ  
δὲ ῥμα ἤν, πάλιν  ἐπιπλοκὴ ἠ  διάζευξις ἀπαιτε ῥμα, καὶ ἔγραψε  
Διονύσιος, ἢτοι ἔγραψε Διονύσιος· δε γὰρ ῥμα ἐπενεγκεν  
πάλιν, ἠ διελέξατο ἢ τι τοιοῦτον, κοινς πολλάκις νοουμένου τοῦ  
Διονύσιος. τῶ οὖν μ᾽ ἀνάειρ᾽, εἴπερ διεζεύχθη τὸ ῥμα, κἂν πάν-  
τως ῥμα ἐπεφέρετο τὸ ἄπιθι ἠ κάθισον ἢ τι τοιοῦτον· ἐν ᾧ οὖν τὸ  
ἠ ἐγὼ σέ ἐπιφέρεται, ἐν τούτῳ δείκνυται, ὡς καὶ  ἀντωνυμία διέζευκται,  
 μὲν σέ πρὸς τὴν ἐμέ,  δὲ σύ πρὸς τὴν ἐγώ, ἣτις ἐνέλειψεν, ἐν τῶ  
ἀνάειρε ῥήματι νοουμένη, τοῦ πλήρους ὄντος ὲ σὺ ἐμὲ ἀνάειρον.  
 — μόλογοι δὴ καὶ αἱ τοιαῦται, ὡς τὴν πρός τι πρόσωπον διαστο-  
λὴν ἀναδεδεγμέναι εἰσίν.  
ρθοτονοῦνται καὶ ὅσαι κατὰ τοῦ ατοῦ προσώπου τὴν ἀπὸ τοῦ  
ῥήματος διάθεσιν ἀναδέχονται, ὡς ἐπὶ τοῦ  
οδ᾽ ἐμέ φημι λελασμένον (Ν 269)  
καὶ  
ἤ ὀλίγον οἷ παδα ἐοικότα (Ε 800)  
2.1,1.42 καὶ  
ἐμὲ λύσομαι (Κ 378)·  
ἀντὶ γὰρ συνθέτων τοῦ ἐμαυτόν καὶ ἑαυτῶ. πάλιν δὴ τὸ ἐμὲ λύσομαι  
πρὸς τὸ οκ ἄλλον διαστέλλεται.  
μοίως αἱ προθέσεις παρατιθέμεναι ὀρθοτονοῦσι, κατ᾽ ἐμέ, δι᾽  
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ἐμέ, περὶ ἐμοῦ. Διὸ καὶ τος ἀξιοῦσιν ὀρθοτονεν τὸ  
σὺν καὶ τρίτος ἁμὶν Ἀμύντας  
παρὰ Θεοκρίτῳ (VII, 2) συγκαταθετέον. τὰ γὰρ ἐν περβατῶ κείμενα  
ὀφείλει τὸν λόγον ἀναδέχεσθαι τς κατὰ φύσιν ἀκολουθίας, εἴγε πάλιν  
τὸ καί μοι καί με ἐνεκλίναμεν, καθὸ ο συμπέπλεκται.  
ξς ῥητέον καὶ περὶ τν κατὰ τὸ τρίτον πρόσωπον ὀρθοτονουμέ-  
νων, εἰ πάντοτε  μετάληψις ατν τὸ σύνθετον σχμα ἀπαιτε, κα-  
θάπερ ἐπὶ τοῦ  
ἤ ὀλίγον οἷ παδα (Ε 800)  
καὶ  
κάλεόν τέ μιν εἰς ἓ ἕκαστος (Χ 203),  
τν τε παραπλησίων. τὸν γὰρ Ἀρίσταρχον καὶ τοὺς ἀπὸ τς σχολς,  
ὡσεὶ νόμον θεμένους τὸ τοιοῦτον, ὡς ἀπανάγνωσμα δε παραπέμ-  
ψασθαι τὸ  
οἷ τ᾽ ατῶ, ἐπεὶ οὔ τι θεν ἐκ θέσφατα ᾔδη (Ε 64)  
καθὸ ὀρθοτονούμενον τὴν σύνθετον ἀντωνυμίαν ἀπαιτε, τοῦ λόγου ο  
δυναμένου κατὰ τοῦτο συνίστασθαι· καὶ διὰ τοῦτο τοὺς μὲν μεταγράφειν  
τὸ ἔτευξεν, τοὺς δὲ περβατὸν ἐκδέχεσθαι, ὃς καὶ Ἀλεξάνδρῳ τεκτή-  
νατο νας ἐΐσας, οἷ τ᾽ ατῶ, αἳ κακὸν καὶ πσι Σρώεσσι γένοντο, ἵν᾽  
ᾖ Ἀλεξάνδρῳ καὶ ἑαυτῶ τεκτήνατο. καὶ σαφές ἐστιν, ἕνεκα τούτου  
ὅτι τὸ  
ἀλλὰ οἷ ατῶ  
Ζεὺς ὀλέσειε βίην (δ 668)  
κατ᾽ ἔγκλισιν ἀνέγνωστο, καίτοι ὀφελον κατὰ δύο τρόπους ὀρθοτονεσθαι,  
καθὸ καὶ ἐπιταγματικὴ σύνεστι, καὶ διαστέλλεται ἐν τῶ  
πρὶν μν πμα γενέσθαι.  
2.1,1.43 Οἶμαι δὲ ὡς οἱ ταλαιπωρότερον ἀναστρεφόμενοι τὸ ἀκριβὲς τοῦ λόγου  
ο διέγνωσαν. — πρτον γάρ, εἰ καὶ ἀληθὲς ἤν τὸ τὰς ὀρθοτονουμένας  
κατὰ τὸ τρίτον ἀντανακλσθαι, ο πάντως τὸ οἷ τ᾽ ατῶ παράλογον·  
ἐδείχθησαν γὰρ ὡς παρὰ τόπον τεθεσαι αἱ ἐγκλιτικαί, τουτέστιν ἀρκτικαὶ  
γινόμεναι, ὀρθοτονοῦνται, ὡς ἐπὶ τοῦ  
ἐμὲ δ᾽ ἔγνω καὶ προσέειπε (λ 91)  
καὶ τν παραπλησίων. — ἔπειτα καὶ συνεπέπλεκτο ὁμοίως τῶ  
ἐμοί τε καὶ Ἥρῃ (Ε 832). —  
ἀλλὰ μὴν καὶ  ατός ποτασσομένη ὀρθοῦ τόνου παραιτία ἐγίγνετο.  
 — καὶ ὁ τέ σύνδεσμος, ἐγκλιτικὸς ὤν, τὴν πρὸ ατοῦ λέξιν ὀξύνει,  
ὅτε βαρεά ἐστιν ἐξ ὀξείας· περισπωμένην γὰρ οὖσαν φυλάσσει. — τά  
τε τς ἀναγνώσεως οκ ἐξωμάλισται· πολλαὶ γὰρ ὀρθοτονηθεσαι ἀν-  
τανακλασμὸν οκ ἐδέξαντο·  
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ἀλλὰ τόδ᾽ μὲν ἐμοὶ πολὺ κάλλιον δὲ οἷ ατῶ  
ἔπλετο (Ο 226).  
ἀμυνέμεναι δὲ οἷ ατῶ (χ 214)·  
τὸ γὰρ νοούμενόν ἐστι· μὴ πεισάτω σε δυσσεὺς μν μὲν μάχεσθαι,  
ατῶ δὲ βοηθεν·  
ὅς τις οἷ τ᾽ ἐπέοικε (Ι 392)·  
τουτέστιν ατῶ·  
τοὺς δ᾽ ἄναγον ζωούς, σφίσιν ἐργάζεσθαι ἀνάγκῃ (ρ 441)·  
τουτέστιν οἱ αἰχμάλωτοι ἢγοντο εἰς πηρεσίαν τν ἐπικρατησάντων.  
τό τε  
τίς κ᾽ οἴοιτο  
μοῦνον ἐνὶ πλεόνεσσι, καὶ εἰ μάλα καρτερὸς εἴη,  
οἷ τεύξειν θάνατον (χ 12)  
πάντως εἰς ἁπλν ἀντωνυμίαν μεταληφθήσεται· ὁ γὰρ Ἀντίνους οχ  
πελάμβανεν, ὡς θάνατον ατῶ κατασκευάσειεν ἂν ἐν πολλος πα-  
ραγενόμενος, ὁμοίως τῶ  
πρόσθεν ἕθεν φεύγοντα (Ε 56 et 80)·  
ο γὰρ πρὸ ἑαυτοῦ τις φεύγει.  
Ῥητέον πέρ τε τν κατὰ τὸ τρίτον πρόσωπον εἰς ἁπλοῦν σχμα  
μεταλαμβανομένων καὶ τν εἰς σύνθετον, τουτέστιν ἀντανακλωμένων.  
2.1,1.44 υμβέβηκε τοίνυν τὰς ἀπὸ τν εθειν δράσεις μετιούσας ἐπὶ τὰς  
πλαγίους ἠ ἐν μεταβάσει προσώπων νοεσθαι ἠ κατὰ τοῦ ατοῦ προ-  
σώπου τὴν μετάβασιν ποιεσθαι. τοῦ μὲν προτέρου Ἀριστοφάνης  
Ἀρίσταρχον ἐδίδαξεν, ἐγὼ σὲ ἐτίμησα, σὺ ἐμοὶ διελέξω· (ἠ  
καὶ διὰ μόνων τν ῥημάτων  εθεα νοουμένη μέτεισι πάλιν ἐπὶ τὰς  
πλαγίους, ἔδωκά σοι, ἐτίμησά σε·) τοῦ δὲ δευτέρου Υήμιος ἑαυ-  
τὸν ἐδίδαξεν·  γὰρ τοῦ διδάσκειν μετάβασις οκ ἐφ᾽ ἕτερον πρό-  
σωπον συντείνει ἠ ἐπὶ τὸν Υήμιον· Αἴας ἑαυτὸν ἐχειρώσατο·  
πάλιν γὰρ τὸ ἐχειρώσατο ἐπὶ τὸ Αἴας διαβιβάζεται. — Σας μὲν οὖν  
τοιαύταις συντάξεσι παρακολουθε διὰ μις καὶ τς ατς φωνς τὸ  
διαβατικὸν πρόσωπον δηλοῦν καὶ τὸ ατοπαθές. τὰ γοῦν μηρικά,  
ἀρχαϊκώτερα ὄντα, ἀεὶ ἐν ἁπλας τας ἀντωνυμίαις καὶ τὰ ἀμετάβατα  
τν προσώπων ἔχει καὶ τὰ μεταβατικά· ἐμὲ γὰρ λύσομαι εἷς καὶ ὁ  
ατός, ἐμὲ δ᾽ ἔγνω μεταβατικς, ἕτερος ὁ [τε] γνωσθεὶς καὶ ὁ γνούς.  
ὕστερον δὲ τὰς συνθέτους προσφιλοτεχνηθείσας συμβέβηκεν ἀπενέγκασθαι  
τὴν τν ἀμεταβάτων προσώπων σημασίαν, τὰς δὲ ἀσυνθέτους ἐν μετα-  
βάσει· διὸ καὶ ατοπαθες τὰς συνθέτους τινὲς ἐκάλεσαν, ἀλλοπαθες δὲ  
τὰς ἁπλς.  
2.1,1.45 Σὰς μὲν οὖν κατὰ τὸ πρτον καὶ δεύτερον πρόσωπον, συνήθεις  
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οὔσας, συνέβαινε μηδεμις ζητήσεως τυχεν, ἅτε δὴ τν μὲν ἀσυνθέτων  
μεταβατικν οσν, τν δὲ συνθέτων ο μεταβιβαζομένων εἰς ἕτερον  
πρόσωπον. τὰς μέντοι κατὰ τὸ τρίτον, λέγω δὲ τὴν ἵ καὶ τὰς συζύγους,  
ἀτριβες οὔσας, συνέβη κατὰ τὸ παλαιὸν διὰ μις φωνς ἀμφοτέρας  
τὰς συντάξεις δηλοῦν, διὰ τὸ τοὺς ποιητάς, τὸ πεπατημένον ἐκκλί-  
νοντας, ατας κεχρσθαι.  
Φρὴ οὖν ἐφιστάντας τῆ διαβάσει τοῦ ῥήματος, πότερον ἐπ᾽ ἄλλο  
πρόσωπον συντείνει ἠ ἐπὶ τατόν, μεταλαμβάνειν τὰ τν ἀντωνυμιν  
ἀσυνήθη εἰς ἁπλν ἀντωνυμίαν, ὡς τὰ μεταβατικά, ἠ εἰς σύνθετον, ὡς  
τὰ ἀμετάβατα. Σούτῳ γὰρ τῶ λόγῳ καὶ τὰς ἐν παραθέσει μετὰ τς  
ατός ἐπιταγματικς εἰς σύνθετον μεταλαμβάνομεν, ὅτε καὶ τὰ τν ῥη-  
μάτων ἰσάριθμα εἴη καὶ ὁμοιοπρόσωπα, καθάπερ τὸ  
σὲ γὰρ ατὴν παντὶ ἐΐσκεις (ν 313)  
καὶ τὸ  
νόστον ἑταίροισι διζήμενος δ᾽ ἐμοὶ ατῶ (ψ 253)  
καὶ  
ἐμέθεν περιδώσομαι ατς (ψ 78),  
ελόγως τοῦ τοιούτου παρακολουθοῦντος· εἷς γὰρ καὶ ὁ ατὸς ὁ δια-  
τιθεὶς καὶ ὁ διατιθέμενος. τὰ μέντοι ἐν διαβάσει ἑτέρου προσώπου  
ὀρθς πάλιν καὶ κατὰ τοὺς ἀριθμοὺς διαλλάσσει καὶ κατὰ τὰ πρόσωπα·  
ἀδιαφορε γὰρ ἠ ἕνα δρᾶν ἠ πλείους, ἠ φ᾽ ἑνὸς δρσθαι ἠ πὸ  
πλειόνων. ἠ πλείονες ἐμὲ τύπτουσιν, ἠ μς εἷς τύπτει. διὸ καὶ  
τὰ τοιαῦτα ἀσυνέλευστα κατὰ τὴν παράδοσιν  
ἤέ τι Μυρμιδόνεσσι πιφαύσκεαι, ἤ ἐμοὶ ατῶ (Π 12)·  
σοὶ δ᾽ ατῶ μελέτω (Ο 231)·  
ὁμηλικίη δ᾽ ἐμοὶ ατῶ (γ 49)·  
ἀνάσσονται δ᾽ ἐμοὶ ατῶ (δ 177)·  
δ᾽ ἐμοὶ ατῆ  
ἕψεαι (Ψ 733)·  
ὤμνυε δὲ πρὸς ἔμ᾽ ατόν (τ 288),  
2.1,1.46 ἀποστροφῆ τοῦ μ, ἵν᾽  σύνθετος ἀπεμφαίνοιτο. ὅμοιον τὸ  
οδ᾽ εἴ κεν σ᾽ ατὸν χρυσῶ ἐρύσασθαι ἀνώγοι (Φ 351)  
καὶ  
ἤ μή τις σ᾽ ατὸν κτείνῃ δόλῳ ὲ βίηφι (ι 406).  
τὸ δὲ μεζον· παραλόγως ἐνεκλίθη τὸ  
εἰ μὲν δὴ ἕταρόν γε κελεύετέ μ᾽ ατὸν ἑλέσθαι (Κ 242),  
εἴγε αἱ μετὰ τς ἐπιταγματικς ὀρθοῦ τόνου ἔχονται· καὶ τὸ ἀνάγνωσμα  
οκ ἀπόβλητον, καθὸ τὴν σύνθετον ἐνέφαινεν ὀρθοτόνως ἀναγνωσθέν.  
καὶ ἔτι τὸ  
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μήτ᾽ ἐμτς  
μήτε κασιγνήτων πόδας ὠκέας  
τρύσῃς (poet. lyr. adesp. 41 Bergk3)  
διέσταλκε δυσὶ περισπωμέναις· δυνάτει γὰρ συντεθναι διὰ τὸ ἐπιφε-  
ρόμενον ῥμα. πς οὖν οχὶ βίαιον τὸ τὰς διεσταλμένας κατὰ παρά-  
θεσιν βιάζεσθαι εἰς σύνθετον, τοῦ λόγου οκ ἀπαιτοῦντος;  
Δέον οὖν, ὡς προείρηται, τὰ ἐν δυσὶ τρίτοις νοούμενα, εἴτε κα-  
τ᾽ ἀπόλυσιν, ὡς τὸ ἐγκλινόμενον, εἴτε κατ᾽ ὀρθὸν τόνον ἀνεγνώσθη ἕνεκα  
διαστολς ἠ ἄλλης τινὸς συντάξεως, εἰς ἁπλς μεταλαμβάνειν· τὰ δὲ  
ἐν τρίτῳ καὶ ἐν τατῶ εἰς συνθέτους, ἅπερ ἂν ερεθείη πάντως κα-  
τ᾽ ὀρθὸν τόνον,  
ἕο δ᾽ ατοῦ πάντα κολούει (θ 211)·  
ἑὲ δ᾽ ατὸν ἐποτρύνει (Τ 171)·  
ἤ γὰρ ἔμελλεν  
οἷ τ᾽ ατῶ θάνατόν τε κακόν (Π 47)·  
ἐπὶ γὰρ Πατρόκλου ἣ τε ἀντωνυμία καὶ τὸ ῥμα. Ἔτι εἰ αἱ κατὰ τὸ  
πρτον καὶ δεύτερον ὀρθοῦ τόνου ἐχόμεναι ἀντιδιαστολὴν ἀναδέχονται,  
τί τὸ ἐμποδὼν τὸ καὶ ἐπὶ τρίτου τὴν ἀντιδιαστολὴν διήκειν; καὶ ὃν  
τρόπον τὸ καὶ ἐμοὶ ἐγένετο, καὶ σοὶ ἐγένετο ἀμετάληπτα εἰς  
2.1,1.47 σύνθεσιν, οὕτω καὶ οἷ τ᾽ ατῶ. Ἀλλὰ [καὶ] αἱ κατὰ τὸ τρίτον εἰς  
σύνθετον μεταλαμβάνονται. Σί δέ; οχὶ καὶ αἱ κατὰ τὸ πρτον καὶ  
δεύτερον, καὶ εἰ σπανιάκις, ἀλλ᾽ οὖν γε μεταλαμβάνονται;  
ατὸν μὲν σὲ πρτα σάου (ρ 595)·  
οδ᾽ ἐμέ φημι λελασμένον (Ν 269)·  
καὶ  
ἐμὲ λύσομαι (Κ 378)·  
εἴρηταί τε καὶ  αἰτία τοῦ τὰς κατὰ τὸ τρίτον πλείονας εἶναι.  
Καὶ αἱ κτητικαὶ δὲ ὁμοίως μεταληφθήσονται εἰς συνθέτους ἠ εἰς  
ἁπλς, προληπτικώτερον πάλιν τινν ποστησαμένων τὸ μόνον εἰς  
συνθέτους ατὰς μεταλαμβάνεσθαι. Ἔχει δὲ τὰ τοῦ λόγου ὧδε. ἐπὰν  
μὲν  διάβασις τοῦ ῥήματος ἀπὸ τς γενικς, ἣτις ἐκ τς κτητικς  
μεταλαμβάνεται, τὴν διάβασιν ἐπὶ τὸ ατὸ πρόσωπον ποιται, πάντως  
εἰς σύνθετον μεταλαμβάνεται· ἐπὰν δὲ τὸ ῥμα μὴ ἀπὸ τς γενικς  
νοται, ἀπὸ δέ τινος προσώπου, τότε καὶ ἁπλ  ἀντωνυμία. τοῦ μὲν  
οὖν προτέρου  
δεύτερον αὖ θώρηκα περὶ στήθεσσιν ἔδυνεν  
οἷο κασιγνήτοιο Λυκάονος (Γ 332)·  
τοῦ ἑαυτοῦ ἀδελφοῦ ἐνέδυ χιτνα·  
πάρ τε κασιγνήτῳ Θρασυμήδεϊ καὶ πατέρι ᾧ (γ 39)·  
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τῶ ἑαυτοῦ. τοῦ δὲ δευτέρου  
οὕνεκ᾽ ἄρ᾽ οχ ᾧ πατρὶ χαριζόμενος θεράπευον (ν 265)·  
ο γὰρ ἐθεράπευον ατοῦ τὸν πατέρα, τοῦ ῥήματος ἀποστάντος τς  
γενικς. ὁμοίως  
ὅθ᾽ ἑὸς δόμος (ὁ τινὸς ὅτε με) ἀμφεκάλυψεν (ο 118)·  
διὸ εἰς ψιλὸν μετάγεται τὸ ατοῦ.  
τότε δὲ Ζεὺς Ἕκτορι δκεν  
ᾗ κεφαλῆ φορέειν (Π 799)·  
τὸν καὶ ἀνηρείψαντο θεοὶ Διὶ οἰνοχοεύειν  
κάλλεος εἵνεκα οἷο (Τ 234)·  
πάλιν ἐπὶ τοῦ  
ατὰρ ὅγ᾽ ὃν φίλον υἱὸν ἐπεὶ κύσε (Ζ 474)  
2.1,1.48 σύνθετος· τὸν γὰρ ἑαυτοῦ ἔκυσε παδα. ὅθεν τινές, πάλιν ἀγνοήσαντες  
τὸ μεταβατικόν, τὸ  
αἴτει δ᾽ οἰωνὸν ἑὸν ἄγγελον (Ψ 292)  
μεταγράφουσιν εἰς τὸ ταχὺν ἄγγελον, ἠ τὸν ἀγαθὸν ἐκδέχονται.  
καὶ ἐπὶ θηλυκς  
τὸν ξενον πέμπωμεν ἑὴν ἐς πατρίδα γααν (ν 52).  
φασὶ δὲ καὶ τὸν Ἀρίσταρχον ἀσμένως τὴν γραφὴν τοῦ Δικαιάρχου παρα-  
δέξασθαι· (ἐν γὰρ ἁπάσαις ἤν τὸ (Γ 244)  
ἑῆ ἐν πατρίδι γαίῃ)  
πολαβόντα τὸ ἑαυτς νοεσθαι ἐκ τοῦ ἑῆ, δέον πάλιν ψιλς μετα-  
λαμβάνειν. δλον οὖν ὡς τὸ  
ἀλλ᾽ ἐμὲ θυμὸς ἀνκε πολυτλήμων πολεμίζειν  
θάρσεϊ ᾧ (Η 152)  
ἀμφίβολον. εἰ γὰρ εἰς ἁπλν μεταληφθήσεται, ἔσται ὁ θυμὸς ἀνκέ  
με τῶ ἐκείνου θάρσει πολεμεν, ὅπερ πάλιν ἐν διαβάσει νοεται·  
εἰ δὲ εἰς σύνθετον, γενήσεται τῶ ἑαυτοῦ θάρσει ἀνκέ με πολε-  
μεν, καὶ τὸ ῥμα ἐκ τς γενικς ἀπήρτηται. ὁμοίως καὶ τὸ  
Νέστωρ φάσχ᾽ ὁ γέρων, ὅτ᾽ ἐπιμνησαίμεθα σεο,  
οἷσιν ἐνὶ μεγάροισιν (δ 191).  
εἰ δὲ μή, εἰς ἁπλν τὴν ατοῦ. — οὕτως εἶχε καὶ τὸ ἐν Ἰσθμιονίκαις  
Πινδάρου (fr. 1 Boeckh)  
Αἰολίδαν δὲ ίσυφον κέλοντο  
ᾧ παιδὶ τηλέφαντον ὄρσαι γέρας  
ἀποφθιμένῳ Μελικέρτᾳ·  
τῶ γὰρ παιδὶ τς Ἰνοῦς. πάλιν γὰρ οἱ ἀξιοῦντες εἰς σύνθετον μετα-  
λαμβάνειν τὴν ἑαυτοῦ, ζητοῦσι τίνι ἀκολουθν ισύφου υἱὸν ατὸν ἔφη.  
οἱ δὲ βαρυτονοῦσι τὸ ὣ Δωρικς, δεχόμενοι ἀντὶ τοῦ ὥς, ὁμοίως τῶ  
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ὥ τε χερντις γυνὰ οδὲν προμαθιωμένα (lyr. gr. III3 p. 1359 Bergk)·  
2.1,1.49 οἱ δὲ εἰς τὴν οἷ πρωτότυπον μετάγουσι τὴν γραφήν, ἵνα δοτικὴ ἀντὶ  
γενικς ἀκούηται, ὁμοίως τῶ  
Ἀχιλι δαμασθείς (Φ 55).  
Φρὴ οὖν προσανέχοντας τῶ προκειμένῳ λόγῳ μεταλαμβάνειν τὰς τοι-  
αύτας τν ἀντωνυμιν εἴς τε ἁπλς καὶ συνθέτους, τὰ νῦν περιγρα-  
φομένης τς πολλς παραθέσεως πὲρ τοῦ μὴ ἐπὶ πλέον προάγειν τὸν  
λόγον.  
ξς ἐπὶ τὰς κατὰ μέρος χωρητέον.  
ἧ ἐγώ τς ἔγωγε Ἀττικς διαφέρει συντάξει.  μὲν γὰρ καὶ  
κατ᾽ ἀρχὴν τοῦ λόγου τίθεται, καὶ καθ᾽ πόταξιν,  δὲ ἔγωγε ο  
συνήθης εἰς ἀρχὴν λόγου παραλαμβάνεσθαι, καθὸ καταφατικωτέρα   
ἔγωγε· πολλάκι γοῦν καὶ κατά τινας ἐρωτήσεις συγκατατιθέμενοί φαμεν  
ἔγωγε ἐν ἴσῳ τῶ ἐγώ. — Μεμπτέοι οὖν οἱ πολαμβάνοντες τὴν μὲν  
ἀντιδιεστάλθαι, λέγω δὲ τὴν δισύλλαβον, τὴν δὲ ἐγκεκλίσθαι (καὶ ἴσως  
 ἀφορμὴ ἐκ τοῦ ἀναβεβιβάσθαι τὴν τάσιν, τοῦ τε μὴ ἄρχειν λόγου,  
ἅπερ ἐγκλινομέναις παρηκολούθει)· ἐδείχθη γὰρ ἐντελς ὡς ἀδυνατοῦ-  
σιν αἱ τς εθείας ἐγκλίνεσθαι· διὸ καὶ τὸ  
τί σὺ τόσσον ὁμίλου (Τ 178)  
μόνως ὀρθοτονητέον. — ἄλλως τε αἱ ἐγκλινόμεναι τν ἀντωνυμιν  
οδέποτε προοισταί εἰσι κατ᾽ ἰδίαν, καθάπερ αἱ ὀρθοτονούμεναι, ἀλ-  
λ᾽ ἀεὶ μετά τινος μέρους λόγου παρατίθενται, δός μοι, τίμησόν με,  
καθάπερ καὶ ἄλλα τινὰ μέρη λόγου, ὡς αἱ προθέσεις, οἱ σύνδεσμοι,  
τὰ ἄρθρα. πς οὖν πρὸς τὰς ἐρωτήσεις φαμὲν κατ᾽ ἰδίαν ἔγωγε; —  
ὅτι δὲ καὶ διασταλτικς παραλαμβάνεται, δλον ἐκ τούτων,  
οὕνεχ᾽ ὁ μὲν καλός τε καὶ ἄρτιπος, ατὰρ ἔγωγε (θ 310)  
καὶ  
μήτηρ μέν τέ μέ φησι τοῦ ἔμμεναι, ατὰρ ἔγωγε (α 215).  
αἱ ἐγκλινόμεναι τῆ ατῆ καταλήξει χρνται, ᾗπερ καὶ αἱ ὀρθοτονούμεναι.  
 — πς οὖν  μὲν ἔγωγε εἰς γε λήγει,  δὲ ἐγώ εἰς γω; — Φρὴ δὲ  
νοεν ὅτι μόνον παρκται διὰ τς γε συλλαβς· ο γὰρ κεται ὁ γέ  
παραπληρωματικὸς οὔτε ἐν συνθέσει, ἐπεὶ ἀδύνατον ἐγκλιτικὸν συν-  
2.1,1.50 τίθεσθαι, οὔτε ἐν παραθέσει, ἐπεὶ μλλον ὠξύνετο ἂν τὸ τέλος τς ἐγώ.  
τὸ δὲ ατὸ καὶ ἐπὶ τοῦ ἔμοιγε. — Διὸ καὶ ἐπεζήτησαν ἔνιοι, διὰ τί  
καὶ ἐπὶ αἰτιατικς καὶ γενικς οκέτι. πρὸς οὓς ἂν φαίημεν, ὅτι οκ  
ἐξωμάλισται τὰ τν διαλέκτων, μάλιστα δὲ τὰ τν Ἀττικν. ὅμοιος  
καὶ γέλοιος προπαροξύνοντές φασιν, ἀλλ᾽ οκέτι τὰ τούτοις παρα-  
πλήσια· ἢμελλον καὶ βουλόμην, ἀλλ᾽ ο πάντα τὰ παρατατικὰ οὕτως  
ἐπεκτείνουσι· καὶ ἐπ᾽ ἄλλων πλείστων. τὸ ατὸ οὖν καὶ ἐπὶ τοῦ προ-  
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κειμένου.  
Δωριες ἐγών. ώφρων· ἐγὼν δέ τοι καὶ πάλαι ὤψεον (fr. 39  
Ahrens). καὶ ὁ ποιητὴς δὲ συνεχς διὰ τοῦ ν, ὅτε φωνεν ἐπιφέροιτο,  
σαφὲς ὅτι τὸ χασμδες τν φωνηέντων ἀναπληρν τῆ τοῦ ν προσθέσει.  
κοινῆ δὲ προφορᾶ χρται ἐν τῶ  
ἀλλ᾽ ἐγὼ οδέν σε ῥέξω κακόν (Ψ 370)  
καὶ  
ἀλλ᾽ ἐγὼ ο πιθόμην (Ε 201. Φ 103. ι 228)·  
καὶ τὸ ν ο προσέλαβεν, ἐπεὶ ἀνεπίδεκτον τὸ ἔπος κρητικοῦ εἰς σύμ-  
φωνον καταλήγοντος. — Ο φύσει φασὶ τὴν ἀντωνυμίαν λήγειν εἰς ν,  
πλεονάζειν δέ, ἐπεὶ  κατὰ τὸ δεύτερον δίχα τοῦ ν, τύ. πσα γὰρ  
ἀντωνυμία εἰς ν λήγουσα κατὰ τὸ πρτον, πάντως καὶ κατὰ τὸ δεύ-  
τερον, ἐμέθεν σέθεν, ἐμίν τίν, μν καὶ μν. Πρτον διάλληλα  
τὰ τς ἐπιχειρήσεως. τί γὰρ ο μλλον  τύ ὠλιγώρηται, ὅτι εἰς ν ο  
λήγει, ἠ  ἐγών, ὅτι εἰς ν λήγει; — δεύτερον αἱ μακροκατάληκτοι  
λέξεις ο πλεονάζουσι τῶ ν ἀδιαφόρως· τὸ γὰρ τοιοῦτον ἐν τῶ ἔλε-  
γεν ἠ ἔλεγε καὶ λέγουσιν, ἅπερ ἐν βραχυκαταλήκτοις. — τρίτον ἐν  
ὁμοιοκαταλήκτοις  μονὴ τοῦ ν γίνεται, ἐμέθεν ἠ σέθεν, ἐμίν τίν, τὸ  
δὲ ἐγών εἰς ων λήγει, τοῦ δευτέρου διὰ τοῦ υ ἐκφερομένου. ἔπειτα  
παρὰ Βοιωτος τὸ λεπον ἀνεπληρώθη· ἰδοὺ γὰρ τούν.  
Οἱ ατοὶ Δωριες ἐγώνγα καὶ ἐγώνη·  
ο γὰρ ἐγώνγα, άνασσα, Διὸς θύγατερ,  
2.1,1.51 Ἀλκμάν (fr. 51 Bergk3). Αἰολες βαρέως·  
ἔγων δ᾽ ἔμ᾽ αὔτᾳ  
τοῦτο συνόϊδα  
απφώ (fr. 102 Ahrens, 15 Bergk3). Βοιωτοὶ ἱών, ὡς μὲν Σρύφων  
(p. 27 Velsen), φέσει ελόγῳ τοῦ γ, ἵνα καὶ τὰ τς μεταθέσεως τοῦ ε εἰς  
ι γένηται, ἐπεὶ φωνήεντος ἐπιφερομένου τὸ τοιοῦτον παρακολουθε.  
ἀλλὰ μὴν καὶ ἐδασύνθη, ἐπεὶ δασύνεται τὰ φωνήεντα ἐν τας ἀντω-  
νυμίαις, ὅτε πρὸ φωνηέντων τίθενται, ἑός, ἑοῦ, ἑαυτῶ, ἑαυτόν,  
ἑο. ὡς δὲ ἔνιοι, ὧν ἐστὶ καὶ ὁ Ἅβρων, θέμα ἐστίν, ὃ συζύγως οἱ  
ατοί φασι τῆ μὲν ἐγών τὴν ἱών, τῆ δὲ ἐγώνη τὴν ἱώνει, εἴγε τὸ  
παρὰ Δωριεῦσιν η εἰς ει μεταβάλλεται, τῆ δ᾽ ἐγώνγα τὴν ἱώνγα.  
Κόριννα·  
μέμφομη δὲ κὴ λιγουρὰν Μουρτίδ᾽ ἱώνγα,  
ὅτι βανὰ φοῦσ᾽ ἔβα Πινδάροιο ποτ᾽ ἔριν (fr. 12 Ahrens, 21 Bergk3)  
καὶ ἔτι  
ἱώνει δ᾽ εἱρώων ἀρετὰς  
χεἰρωάδων (fr. 1 Ahrens, 10 Bergk3).  
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Σρύφων (p. 32 Velsen) φησὶ μηδ᾽ ὅλως εθείας εἶναι τὴν σύ, κλητικς  
δὲ μόνον, ἐν οἷς αἱ μὲν εθεαι τὸν περί τινος λόγον ἀναδέχονται, αἱ  
δὲ κλητικαὶ τὸν πρός τινα, ὅνπερ  σύ ἀναδέχεται. — ἔτι ὃν τρόπον  
 ἐκενος οκ ἔχει κλητικήν, διότι ἐν ἀποστήματί ἐστι, τς κλητικς  
κλσιν ἐπαγγελλομένης τοῦ πέλας, οὕτως οδὲ  σύ εθείας, ἐπεὶ τὰ  
ἐναντία ἀνεδέξατο. — αἱ κλητικαὶ δευτέροις προσώποις συντάσσονται,  
Ἕκτορ ἤλθες, ώκρατες διελέξω· τοιοῦτον οὖν καὶ τὸ σὺ λέγε  
καὶ σὺ σκάπτε. — οκ ἐπεὶ δὲ εθείᾳ συντάσσεται ἐν τῶ σὺ ὁ λέ-  
γων, πάντως καὶ εθείας· ἰδοὺ γὰρ καὶ ἐπὶ ὀνομάτων, Ἀρίσταρχε  
ατὸς γέγραφας. — ο πάσης πτώσεως εθεα, τοῦ ἀλλήλους, τοῦ  
2.1,1.52 ἐμαυτοῦ, ὥστε καὶ τς σύ οὔσης κλητικς ο πάντως εθεα ἐπιζητη-  
θήσεται.  
Ὅτι μὲν οὖν κλητικς ἐστὶν  σύ, ἀναμφίβολον· ὅτι δὲ καὶ  
εθείας, λεκτέον. Αἱ συνεμπίπτουσαι τν λέξεων κατὰ τὰς συντάξεις  
τοῦ λόγου τὸ ἀμφίβολον τς συνεμπτώσεως ἀποβάλλουσι. τὸ γὰρ  
οκερ, τρία σημανον, ἐν τῶ οκ ἐρ σοί ἠ οκ ἐρ σοῦ ἠ ο  
κερ σέ οκέτι ἀμφίβολον καθέστηκε, καὶ περισσὸν εἰς τοῦτο παρα-  
τίθεσθαι, τοῦ λόγου ἐπὶ πάντων συντείνοντος τν παραπλησίων. ὅθεν  
καὶ τὸ σύ κατὰ τὴν σύνταξιν δειχθήσεται, πότε εθείας ἐστὶ καὶ πότε  
κλητικς. ἐν οἷς γάρ φαμεν σὺ ἤλθες πρὸς ἐμέ, κλητικς· ἐγώ  
εἰμι καὶ ἐκενός ἐστι καὶ σὺ εἶ, εθείας· τὰ γὰρ τς πάρξεως ἠ  
κλήσεως ῥήματα εθείᾳ συντάσσονται. ο γὰρ πάντως καθολικὸν τὸ  
τὴν εθεαν ἐπὶ τρίτοις νοεσθαι πάντοτε· ἰδοὺ γὰρ ἐπὶ πρώτου καὶ  
δευτέρου, σεμνός εἰμι, σεμνὸς εἶ. — Ἄλλως τε τὰ μὲν ὀνόματα,  
δίχα τς κλητικς, ἐν τρίτοις νοεται, ὅτε μή, ὡς προείρηται, τὰ τς  
πάρξεως ἠ κλήσεως ῥήματα συντάσσεται, Δίων περιπατε, Δίωνι  
λέγε, Δίωνα τύπτε· αἱ δὲ ἀντωνυμίαι ἕνεκα τούτου παραλαμβά-  
νονται, τν ὀνομάτων ο δυναμένων κατὰ τὸ πρτον καὶ δεύτερον  
πρόσωπον παραλαμβάνεσθαι ἐπὶ τς προκειμένης συντάξεως. παρα-  
κολουθε οὖν τος κατὰ τὸ δεύτερον ἀνακρεμάμενον ἔχειν τὸν λόγον  
τὸν πρός τινα πὲρ ατοῦ τοῦ προσφωνουμένου. ὁ γοῦν λέγων σὺ  
τύπτεις πρὸς ατὸν λέγει πὲρ ατοῦ. τὸ ατὸ καὶ ἐπὶ τν πλα-  
γίων, σοὶ δίδωμι, σὲ φιλ. χωριστέαι οὖν αἱ ἀντωνυμίαι τν ὀνο-  
μάτων κατὰ τὰς συντάξεις ἕνεκα τούτου. — Ἔτι αἱ συναπτόμεναι  
2.1,1.53 πτώσεις ἠ διεζευγμέναι ἠ συμπλεκόμεναι τς ατς ἔχονται πτώσεως·  
εἰ δέ που κλητικὴ παραλαμβάνοιτο, πάντως ἐκτὸς πεσεται τς συν-  
τάξεως. τοῦ μὲν οὖν προτέρου ἠ Ἀριστοφάνης ἠ Ἀρίσταρχος,  
καὶ Ἀριστοφάνη καὶ Ἀρίσταρχον, ἢτοι Ἀριστοφάνους ἠ  
Ἀριστάρχου, καὶ ἐμοῦ καὶ σοῦ, ἠ ἐγὼ ἠ ἐκενος· τοῦ δὲ δευ-  
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τέρου ώκρατες, ἠ Διογένης παρέσται ἠ Θεόφραστος· Ἀρί-  
σταρχε, καὶ Διονύσιος ἢκουσε καὶ Ἀπολλώνιος. ὅθεν εἴ φα-  
μεν καὶ ἐγὼ καὶ σὺ καὶ ἐκενος, εθείας τὸ σύ. — Σὰ δυϊκὰ καὶ  
τὰ πληθυντικὰ σύλληψιν ἔχει ὁμοιοπτώτων προσώπων, τὸ μς ἐκ τοῦ  
σὲ καὶ σὲ καὶ ἐκενον, τὸ μν ἐκ τοῦ σοὶ καὶ σοὶ καὶ ἐκείνῳ. ὅθεν τὸ  
σφι .. σὺ καὶ κρατερὸς Λυκομήδης (Μ 366)  
εἰ σύλληψιν ἔχει τοῦ Λυκομήδης κατ᾽ εθεαν, δλον ὡς καὶ τὸ σύ  
εθείας καθέστηκεν. — Ἔτι αἱ ἀντωνυμίαι ὁμοιοπτώτοις τος ὀνόμασι  
συντάσσονται, ἐμοῦ ὄντος Ἀπολλωνίου, ἐμοὶ ὄντι Δίωνι, σὲ  
ὄντα ἀγαθόν· εἰ οὖν εθείας τὸ ἐγώ εἰμι Διονύσιος, εθείας  
καὶ τὸ σὺ εἶ Δίων. — ἧ κλητικὴ ατοτελὴς οὖσα στιγμὴν ἀπαιτε·  
διὸ οδέποτε αἱ ἐγκλινόμεναι μετὰ κλητικς τίθενται, ὅτι μὴ μόνον   
μοί κατὰ πρτον πρόσωπον διὰ φιλοφρόνησιν,  
Πάτροκλέ μοι δειλῆ (Σ 287).  
ἐν ᾧ οὖν φαμὲν σύ με, σύ μου, εθείας  σύ· αἱ γὰρ εθεαι τήνδε  
τὴν σύνταξιν λαμβάνουσι. — Πρὸς τὰ πύσματα αἱ εθεαι ἀνθυπάγονται,  
τίς ἔγραψεν; Ἀρίσταρχος, ἐγώ· εθείας οὖν καὶ κατὰ τοῦτο  
τὸ σύ. — Ἔπειτα εἴ τι κλητικὴν ἔχει, πάντως καὶ εθεαν· ο μὴν εἴ  
τι εθεαν, πάντως καὶ κλητικήν. οὔτε γὰρ τὰ πύσματα, οὔτε τὸ  
2.1,1.54 ἄλλος, ὡς προείρηται, οὔτε τὸ ἐκενος. ὅθεν εἰ τὸ σύ κλητικς, πάντως  
καὶ εθείας. — Σὸ δὲ συνεμπεσεν τὴν φωνὴν ο ξένον· πλεσται γάρ  
εἰσιν εθεαι συνεμπίπτουσαι τας κλητικας.  
ύγε Ἀττικοί, καθάπερ καὶ τὸ ἔγωγε. Σινὲς ἐν δυσὶ μέρεσι  
λόγου, τοῦ γέ ἐν παραθέσει κειμένου, ἐπεὶ αἱ ἐπεκτεινόμεναι ἐν πρώ-  
τοις καὶ ἐν τρίτοις. ν μὲν οὖν τῶ τόνῳ οχ οἷόν τε διελέγξαι τὴν  
παραγωγήν, ἐν δὲ τῆ Δωρικῆ τύγα οὔσῃ συνάγεται καὶ τὸ σύγε.   
γὰρ τύ ὀρθς τάσεως οὖσα εθεαν σημαίνει παρὰ Δωριεῦσι,  
καὶ τὺ Διὸς θύγατερ μεγαλόσθενες (lyr. gr. adesp. 42 Bergk III3),  
ἐγκλινομένη δὲ αἰτιατικήν,  
καί τυ φίλιππον ἔθηκεν (lyr. gr. adesp. 43 Bergk III3)  
καὶ τί τυ ἐγὼν ποιέω; ώφρων (fr. 74 Ahrens).  
Οδεμία ἀντωνυμία ἐγκλιθεσα πτώσεως ἐναλλαγὴν ποιεται·  
σημειωτέα οὖν  τύ ἐγκλιτική. — Αἱ κατὰ τὸ δεύτερον πρόσωπον  
ἐγκλινόμεναι πάντως καὶ ὀρθοτονοῦνται, τς ατς πτώσεως οὖσαι·  
( μὲν γὰρ εθεα οδ᾽ ὅλως ἐγκλιθήσεται, ἐπεὶ ἀδύνατον)· πς οὖν  
 τύ ἐπ᾽ αἰτιατικς οκ ὀρθοτονεται; — Μή ποτ᾽ οὖν οδ᾽ ὅλως  
αἰτιατικς ἐστίν, ἀλλ᾽ ἐν σχήματι λαμβάνεται, ᾧ λόγῳ καὶ δοτικὴ ἀντὶ  
γενικς,  
Ἀχιλι δαμασθείς (Φ 55).  
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καὶ οκ ἀνοίκειον τὸ σχμα·  μὲν γὰρ γενικὴ τῆ δοτικῆ ᾠκείωται,   
δὲ αἰτιατικὴ τῆ εθείᾳ οὕτως, ὥστε καὶ ἐν δυϊκος ἅπασι συνεμπίπτειν,  
καὶ καθ᾽ ἑνικὰς ἐκφοράς, ὡς ἐπὶ οδετέρων, καὶ κατὰ πληθυντικάς,  
ὡς ἐπὶ τν συνῃρημένων πληθυντικν, οἱ ταχες τοὺς ταχες.  
οκ ἀλόγως δὲ καὶ διὰ τς ἐγκλίσεως τὸ σχμα τς αἰτιατικς ἐν-  
δείκνυται, εἴγε εθεα οὖσα ἀδυνατε ἐγκλίνεσθαι. ο χρὴ ἄρα ζητεν,  
διὰ τί οκ ὀρθοτονεται καὶ ἐπὶ τς αἰτιατικς. εἰ γὰρ λέγομεν, ὡς  
ἀπὸ τς σέ ἐγένετο, χωρήσαντος τοῦ ε εἰς υ, ὡς τλε τλυ καὶ λά-  
ζεται λάζυται, καταλείψομεν ζήτησιν, διότι οκ ὀρθοτονεται.  
2.1,1.55 Σὸ τυνη ὠλιγωρσθαί φασι, καθὸ τείνει τὸ υ· εἰ γὰρ ἐγώ ἐγώνη,  
τοῦ ατοῦ χρόνου μένοντος, χρν καὶ ἀπὸ τοῦ τύ τύνη. Σί γὰρ ο  
μλλον τὸ τύ παραλόγως συνεστάλη ἢπερ τὸ τύνη ἐξετάθη; ἴσως δὲ  
καὶ αἱ διὰ τοῦ νη τείνουσι τὴν παραλήγουσαν· ἰδοὺ γὰρ καὶ ἀπὸ τοῦ  
ἐμίν ἐμίνη καὶ τίν τίνη. ἴσως δὲ καὶ τῶ Βύνη καὶ μύνη συνεξέδραμεν.  
Βοιωτοὶ τού καὶ τούν καὶ τούγα.  
Ἵ. Σαύτην οἱ μέν φασι παράλογον, ὅτι ο διὰ τοῦ υ· ἀποβολῆ  
γὰρ τοῦ ς τὰς κατὰ τὸ τρίτον ἀποτελεσθαι, σοῦ οὗ, σός ὅς. οἱ δὲ  
εἰσηγησάμενοι τὰς κατὰ τὸ τρίτον ὀρθοτονηθείσας ἀντανακλσθαι ο-  
δ᾽ ὅλως φασὶ τὸ σχμα συστναι· εἰ γὰρ μόνως ὀρθοτονεται, καθότι  
εθείας, δλον ὡς εἰς σύνθετον μεταληφθήσεται, ὅπερ ἀσύστατον, σύν-  
θετον εθεαν γενέσθαι. — Ἀλλὰ πρὸς μὲν τοὺς τὴν γραφὴν μεμφο-  
μένους ἐκενο ἂν εἴποιμεν, ὡς  ἀφαίρεσις τοῦ ς κατὰ τρίτα ἔστιν,  
εἰ αἱ κατὰ τὸ δεύτερον τας κατὰ τὸ πρτον ὁμοιοκαταληκτοῦσιν,  
ἐμέθεν σέθεν ἕθεν, ἐμέ σέ ἕ·  δὲ σύ τῆ ἐγώ οχ ὁμοιοκαταληκτε·  
οκ ἄρα καὶ κατὰ τὸ τρίτον ὁμοιοκαταληκτήσει. πιθανὸν γοῦν ἐστι  
φάναι ὅτι, εἰ τὸ δεύτερον πρὸς τὸ πρὸ ατοῦ διήλλαξε, καὶ τὸ τρίτον  
πρὸς τὸ πρὸ ατοῦ διαλλάξει. — Πρὸς δὲ τοὺς ἀσύστατον γησαμένους  
λεκτέον, ὅτι μάτην πέλαβον τὴν τν τρίτων ὀρθοτόνησιν ἀντανα-  
κλασμὸν ἀπαιτεν, εἴγε ἐντελς πὲρ τούτου προείρηται. — Ἀξιοπι-  
στότερός τε ὁ οφοκλς μάρτυς, χρησάμενος ἐν Οἰνομάῳ·  
 μὲν ὡς ἳ θάσσον᾽,  δ᾽ ὡς ἳ τέκοι παδα (fr. 418 Dindorf).  
καὶ τὸ μηρικὸν ἔνιοι διὰ τοῦ ι γράφοντες προσπνέουσιν,  
ἐναλίγκιον ὡς ἳ ἅπασα (Φ 410),  
ἐκδεχόμενοι τὸ ατή,  Ἴλιος. ἀλλ᾽ εἰ καὶ ἐνταυθο τὸν εἴ συναπτικὸν  
σύνδεσμον  φράσις ἐπιζητε, τὸ ἰωροί παρὰ Ἀττικος ὁμολογε τὴν  
2.1,1.56 ἀντωνυμίαν. τὰ γὰρ φυλασσόμενα περιέχει  τοῦ ὠρεν σύνθεσις. τὴν  
πύλην φυλάσσει πυλωρός, τὴν θύρην θυρωρός. οὕτω καὶ οἱ ατς τς  
πόλεως φύλακες ἰωροί. καλοῦνται δὲ καὶ οἱ αθιγενες παρὰ Ῥοδίοις  
ἵγνητες, τς δασείας Ἀττικς προσελθούσης. Σρύφων φησὶ τὸν ἴον  
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ἐγκεσθαι, ἀφ᾽ οὗ θηλυκὸν τὸ ἴα, ἀφ᾽ οὗ τὸ οἶος κατὰ πλεονασμὸν  
τοῦ ο. καὶ εἰ τὸ ατός εἰς τὸ μόνος μεταλαμβάνεται,  
Συδείδης ατός περ ἐὼν προμάχοισιν (Θ 99),  
εὔλογον καὶ τὸ μόνος εἰς τὸ ατός. καὶ τοῦτο δέ φησι, καθὸ οδεμία  
ἀντωνυμία συντίθεται μετ᾽ ἄλλου μέρους λόγου ἠ  ατός. ἀλλ᾽ εἰ   
ατός συντίθεται, οκ ἀπεμφανον καὶ τὴν ἰσοδυναμοῦσαν τῆ ατός  
συντίθεσθαι. — Δλον δὲ ὡς  μετὰ δασέος βραχεα ἐκφορὰ τοῦ ι ἐλ-  
λειπ ατὴν κατέστησε κατὰ τὴν χρσιν.  
ἧ ὅς τὴν ἴσην σημασίαν ἔχει τῆ οὗτος,  
ὃς γὰρ δεύτατος ἤλθεν Ἀχαιν (α 286)  
καὶ  
ὃς γάρ ῥα μάλιστα  
ἣνδανε κηρύκων (ρ 172)·  
καὶ Πλάτων ἤ δ᾽ ὅς. Καὶ ὁμοίως καὶ  ὁ,  
ὁ δὲ προσέειπεν (ξ 36)  
ἀντὶ τοῦ οὗτος,  
ὁ δ᾽ ἐρεύγετο οἰνοβαρείων (ι 374).  
καὶ δλον ὡς ἀπ᾽ ατς καὶ  ὅδε παρκται καὶ  οὗτος, ᾧ λόγῳ  
καὶ ἀπὸ τοῦ τηλίκος τηλικοῦτος τηλικόσδε, καὶ ἀπὸ τοῦ τόσος τοσόσδε  
καὶ τοσοῦτος, οδὲν πλέον σημαίνοντα τν πρωτοτύπων. — Εἴρηται  
ὡς αἱ πλάγιαι ἀναλογώτεραι αἱ ἀπὸ τοῦ τ ἀρξάμεναι, τούτου καὶ  
τούτῳ, καὶ τοῦδε καὶ τῶδε, ἐπεὶ  τοιαύτη παραγωγὴ τος ἀπὸ τοῦ τ  
ἀρχομένοις παρείπετο. ἀλλὰ μὴν καὶ τὸ οδέτερον, ἀπὸ τοῦ τ ἀρχό-  
μενον καὶ κατ᾽ εθεαν, διήλεγχε τὴν ἔλλειψιν τοῦ τ κατ᾽ εθεαν τοῦ  
ἀρσενικοῦ καὶ θηλυκοῦ, εἴγε τὰ οδέτερα συνάρχεται τος ἀρσενικος  
2.1,1.57 καὶ θηλυκος. καὶ  κατ᾽ ἀρχὴν δασεα τὴν διὰ τοῦ τ γραφὴν μαρ-  
τυρε·  γὰρ ου δίφθογγος κατ᾽ ἀρχὰς τιθεμένη ψιλοῦται, οδαμός,  
ορανός, ὥστε καὶ τὸ ὅλον οὖλον ψιλς λέγεσθαι καὶ ἔτι τὸν  
ὅρον οὖρον. καὶ οκ ἀντέκειτο τὸ οὕνεκα, ἐπεὶ ὅσα τὸ τ προσλαμ-  
βάνει, ταῦτα ἀφαιρέσει τοῦ τ δασύνεται, τόσος — ὅσος, τηλίκος —  
λίκος· καὶ ἐπεὶ τούνεκα, οὕνεκα δασέως. ἐν γὰρ τῶ περὶ δασείας  
περὶ τοῦ ἤμος καὶ ὄφρα εἴρηται. ὁμόλογος οὖν καὶ κατὰ τοῦτο   
ἔλλειψις τοῦ τ. Δωριες λέγουσι τοῦτοι, ὅπερ πάλιν ὁμολογε τὴν  
ἔλλειψιν τοῦ τ.  
Διαφέρει  οὗτος καὶ ὅδε τς ἐκενος διαστηματικς.  μὲν γὰρ  
πλησιάζει κατὰ τὴν δεξιν, ὥστε καὶ ἐπιλαμβανόμενόν τινα φάναι  
οὗτός με ἔπαισεν  δὲ πάντοτε ἐν ἀποστήματι. ἔτι  μὲν καὶ  
κατὰ τὸ πρτον καὶ κατὰ τὸ δεύτερον πρόσωπον συντάσσεται, φυσικς  
οὔσης τς συντάξεως· ὁ γὰρ ἑτέρου ἐπιψαύων πολὺ μλλον ἑαυτοῦ·  
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οὗτος ἐγὼ ταχύτατι,  
Πίνδαρος ἐν λυμπιονίκαις (IV 37)· ὁμοίως καὶ ἐπὶ τς ὅδε·  
ἔνδον μὲν δὴ ὅδ᾽ ατὸς ἐγώ (φ 207),  
ὁ ποιητής. ὦ οὗτος, ἤ οἰῆ στρατείαν ἐσσείσθαι; ώφρων Ἀν-  
δρείοις (fr. 23 Ahrens).  δὲ ἐκενος μόνως ἐπὶ τοῦ τρίτου. πάλιν  
γὰρ δὴ   
κενος μὲν δὴ ὅδ᾽ ατὸς ἐγώ (ω 321)  
ἀναπολε τὸν ἐκ διαστήματος χρόνου νοούμενον. Σὸ δ᾽ ἀναφορικς  
τίθεσθαι κοινὸν καὶ τς ἐκενος καὶ οὗτος καὶ ὅδε,  
κενος ἀνήρ, ὅτ᾽ ἐμεο κυνώπιδος (δ 145)·  
οὗτος ὁ Κροσος, ἧρόδοτος (I 6)·  
τούσδε δ᾽ ἔα φθινύθειν (Β 346)·  
ὃς γάρ ῥα μάλιστα  
ἣνδανε (ρ 172)·  
τσδε δ᾽ ἂν ο φθονέοιμι (τ 348).  
τοιοῦτο καὶ τὸ  
νηῦς δέ μοι ἥδ᾽ ἕστηκεν ἐπ᾽ ἀγροῦ νόσφι πόληος (α 185)·  
2.1,1.58 μεμπτέοι γὰρ οἱ ψιλς ἀναγνόντες, ἵνα ὁ καί νοται, πολαμβάνοντες  
ατὴν δεικτικς μόνως τίθεσθαι.  
Σὴν ἐκενός φασι τῶ ε πλεονάζειν, καθότι αἱ διάλεκτοι μαρτυ-  
ροῦσιν, Ἴωνες κενος, Αἰολες κνος, Δωριες τνος. — τό τε ε  
πρὸ τοῦ κ κείμενον δασύνεται, ὅτε μὴ ἐν κλίσει παρακέοιτο ἔξωθεν  
προσερχόμενον. τοῦ μὲν οὖν προτέρου κάτη, κάβη, ἑκάς, ἑκη-  
βόλος, ἑκών, κἂν ἀπὸ τοῦ εἴκω ἐνεσττος ἐσχηματισμένον ᾖ· τοῦ δὲ  
δευτέρου ἐκάλουν, ἔκλων, ἔκλυον. ἐχρν οὖν τὸ ἐκενος δασύνε-  
σθαι. — τὸ ἐν τρίτοις προσώποις ε δασύνεται, ἕθεν, ἕο, ἑο· πς  
οὖν ψιλς τὸ ἐκενος;  
πὲρ τοῦ οὖν μὴ πλεονάζειν λεκτέον. αἱ διάλεκτοι καὶ ἀφαιροῦσι  
καὶ πλεονάζουσιν, ἑορτή ὁρτή, τελέως λέως, τρόμος τέτρομος,  
ἐγώ ἐγώνη. ἀλλὰ καὶ Ἀλκμὰν πρώτῳ  
μάκαρς ἐκενος (fr. 14 Bergk3)  
φησί. — Χιλοῦται τὸ ε πρὸ τοῦ κ, ἔκτασις καὶ ἐκτός. ἀλλ᾽ ἴσως  
τὴν πρόθεσιν αἰτιάσαιτο ἄν τις· καὶ τὸ ἁπαλός δασυνόμενον ἐπιφορς  
γενομένης τοῦ τ ἐψιλώθη, ἀταλός· ἴσως ἄρα καὶ τὸ κ ἐκ δασέος  
ἐψίλου τὸ ε. — [Αἱ ἀφαιρέσεις ψιλὴν καταλιμπάνουσι τὴν ἄρχουσαν,  
λείβειν εἴβειν, φημί μί, γαα αἶα· ἀλλ᾽ οκέτι τὸ ὗς ἀπὸ τοῦ  
σῦς ἐψιλώθη, ὅτι ἀρκτικὸν ὂν τὸ υ δασύνεται. — ] τὸ ε πλεονάζον ἐν  
δισυλλάβοις ἀναβιβάζει τὸν τόνον, ἔειπεν, ἔοργεν, ἕεδνα, ἕαδεν,  
εἰ πλεονασμός· τὸ γὰρ ἑώρων διὰ τὸ χρονικὸν παράγγελμα οκ ἀνε-  
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βίβασε τὸν τόνον. πς οὖν ο προπαροξύνεται τὸ ἐκενος; — Σὸ ε  
κατὰ τὸ τρίτον δασύνεται ἀφαιρουμένου τοῦ κατὰ τὸ δεύτερον ς,  
σέο ἕο, σέθεν ἕθεν· τὸ δὲ ἐκενος οχ οὕτως ἔχει. — Σὸ ε πλεο-  
νάζει ἐν τας ἀπὸ φωνήεντος ἀρχομέναις λέξεσιν, ἑώρων, ἐῳνο-  
χόει, ἑός, ἑέ, ἑο, ἑς· πς οὖν ἐν τῶ ἐκενος πλεονάζει; ἐδείχθη  
γὰρ ὡς τὸ ἐχθές ἐντελέστερον τοῦ χθές καὶ τὸ ἐθέλω τοῦ θέλω. —  
2.1,1.59 Σὸ ἀφαιρούμενον ε καὶ λεκτὸν καταλιμπάνον ψιλοῦται· καὶ διὰ τοῦτο  
τὸ μὲν ἕστηκα δασύνεται, τὸ δὲ ἔστησα ψιλοῦται· ἐφ᾽ οὗ μὲν γὰρ  
ἀφαίρεσις,  
στσε δ᾽ ἐν Ἀμνισῶ (τ 188),  
καὶ λεκτόν, ἐφ᾽ οὗ δὲ οκέτι. γις ἄρα καὶ τὸ ἐκενος ψιλοῦται,  
εἴγε  ἀφαίρεσις λεκτὸν καταλιμπάνει. — Σὸ πλεονάζον καὶ διὰ τοῦ  
πλεονάσματος καὶ διὰ τοῦ ὁλοκλήρου πολὺ πρότερον σημαίνεται, ἀδελ-  
φεός ἀδελφός, ἑός ὅς· πς οὖν, εἴπερ ἐκε, πς οχὶ καὶ κε;  
Αἰολες κνος·  
φαίνεταί μοι κνος ἴσος θέοισιν  
ἔμμεν ὤνηρ,  
απφώ (fr. 2 Ahrens Bergk3). Δωριες τνος· καθαιρημένος θην  
καὶ τνος πὸ τ χρόνω, ώφρων (fr. 10 Ahrens). σπανίως διὰ  
τοῦ κ·  
καὶ κνος ἐν σάλεσσιν πολλος ἣμενος,  
Ἀλκμάν (fr. 13 Bergk3).  
Δεικτικώτεραι γινόμεναι προσλαμβάνουσι τὸ ι, οτοσί, ὁδί,  
ἐκεινοσί. σπανίως γὰρ ἐπ᾽ ἀναφορς, ὡς παρὰ Δημοσθένει άτυρος  
οτοσί (p. 401, 16 Reiske). οἰκεία  κατὰ τὸ τέλος ὀξεα ἐπὶ τού-  
των, εἴγε τὰ δεικτικώτερα μλλον τος τέλεσι τὴν ὀξεαν προσνέμει.  
ἧ ὁ δενα παρ᾽ Ἀττικος πολλάκις [καὶ] ἐπὶ τοῦ τυχόντος λαμ-  
βανομένη, παρὰ δὲ υρακουσίοις δίχα τοῦ α, οχ ὁδεν τυ ἐπικαζε,  
ώφρων Ἀνδρείοις (fr. 24 Ahrens). Ο κατὰ πρόσθεσιν  ὁδί προσ-  
λαβοῦσα τὸ ν ἐγίνετο ὁδν, καθάπερ καὶ  οτοσίν καὶ  ἐκεινοσίν  
2.1,1.60 παρ᾽ Ἀττικος. πρτον γὰρ ἂν καὶ τὸν τόνον ἐφύλασσεν ὀξύν, κα-  
θάπερ καὶ τὸ οτοσί· ἔπειτα τατὸν ἂν ἐσήμαινεν, ὥσπερ καὶ αἱ προ-  
κείμεναι καὶ καθόλου πσα πλεονάσασα στοιχείῳ λέξις. νῦν δὲ τὸ μὲν  
ὁδί ὀξύνεται, καὶ δεικτικόν ἐστι· τὸ δὲ ὁδεν καὶ περισπται, καὶ ἐπί  
τινος τυχόντος παραλαμβάνεται. ἔπειτα τὰ πλεονάσαντα ἔσωθεν κλί-  
νεται, τουτονί καὶ τουτουΐ· πς οὖν τοῦ δενος ἔξωθεν  κλίσις;  
ἄμεινον οὖν ἤν θέμα καταλιπεν, ἠ ἀποκοπὴν τοῦ ὁδενα, ἵνα καὶ τὰ  
τοῦ τόνου συμφωνῆ καὶ τὰ τς σημασίας. [βέλτιον θέμα, ἐπεὶ καὶ αἱ  
ἀποκοπαὶ ἄκλιτοι.]  
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Πν πτωτικὸν ἠ κατὰ τὸ τέλος τὴν κλίσιν ποιεται, ἠ πρὸ τέλους,  
ὅτε ἐπεκτέταται, ὡς ἐν τῶ τοιοῦδε, τοιῶδε· πς οὖν τοῦ δενος  
καὶ ἔτι τοῦ δείνατος, καὶ τῶ δενι καὶ τῶ δείνατι, δύο κλίσεις  
ἀνεδέξατο; πς δὲ καὶ δύο τόνους, πάσης λέξεως μίαν ὀξεαν ἐχούσης  
ἠ περισπωμένην; — Πολλάκις καὶ ἐπ᾽ ὀνομάτων καθ᾽ ἑνὸς ποκει-  
μένου δύο κλίσεις γίνονται, Νέα πόλις Νέας πόλεως, ἀγαθὸς δαίμων  
ἀγαθοῦ δαίμονος· οἷς ἐξ ἀνάγκης παρέπεται καὶ τὸ διτονεν, ὅτι καὶ  
δύο κλίσεις. ο πιθανὸν οὖν καὶ τουδενος ὡς σωλνος προφέρεσθαι,  
ὥς φησι Σρύφων (p. 31 Velsen), ἵνα μὴ διτονήσῃ  λέξις, δύο κλί-  
σεων γινομένων.  
Σὰς κατὰ τὸ τρίτον πρόσωπον, λέγω δὴ τὴν ἵ καὶ τὰς συζύγους,  
ἀναφορὰν προσώπων δηλούσας, συμβέβηκε μεταλαμβάνεσθαι εἰς τὴν  
ατός καὶ ατή καὶ ατό, ελόγως, ἐπεὶ καὶ ατὴ ἀναφέρεται πάν-  
τοτε ἐπί τι πρόσωπον, ὅτε μὴ ἐπιτέτακται πρώτῳ καὶ δευτέρῳ· ἀλλὰ  
καὶ  οὗτος καὶ  ἐκενος μεθίστανται εἰς ατήν· κατὰ γὰρ τοῦ ατοῦ  
προσώπου νοεται τὸ ἐκενος ἐνίκησε, τοιγαροῦν ατὸς τιμς  
2.1,1.61 μεταλήψεται. οκέτι δὲ καὶ  ατός εἰς τὸ ἐκενος, οδὲ αἱ σύ-  
ζυγοι, ατὸς ἐνίκησε, τοιγαροῦν οὗτος χαρήσεται· δύο γὰρ τὰ  
νοούμενα πρόσωπα. τοῦτο δὲ συμβέβηκεν, ἐπεὶ  μὲν ἐκενος καὶ   
οὗτος, δεξιν σημαίνουσαι, τὴν πόγυιον γνσιν τοῦ προσώπου παρι-  
στσιν,  δὲ ατός ἐπ᾽ ἀναπολούμενον πρόσωπον φέρεται. ὀρθς οὖν  
ἐπὶ τὴν διὰ τοῦ ἐκενος δηλουμένην δεξιν ἐπαναπολεται  ατός,  
οκέτι μέντοι  ἐκενος ἠ οὗτος ἐπὶ τὴν ατός δύναται ἀναπέμ-  
πεσθαι· πρώτη γὰρ  διὰ τν δεικτικν ἀντωνυμιν γνσις.  
Ο μόνον δὲ διαφέρει τν κατὰ τὸ τρίτον φωνῆ, ᾗ αἱ μὲν ἀπα-  
ρέμφατοι γένους διὰ τς φωνς, (οἷ γὰρ καὶ ἕ),  δὲ καὶ διὰ τς  
φωνς γένους ἐστὶ παραστατική, ἀλλ᾽ ᾗ καὶ πρώτῳ καὶ δευτέρῳ συν-  
τάσσεται, αἱ δὲ οὔ. καὶ αἱ μὲν ἀκωλύτως ὀρθοτονοῦνται καὶ ἐγκλίνον-  
ται,  δὲ μόνως ὀρθοτονεται, ἀναμφιλέκτως μὲν κατὰ πσαν πτσιν,  
κατὰ δὲ αἰτιατικὴν οκ ἀναμφιλέκτως. τινὲς μὲν γὰρ ἐγκλίνουσιν, ὅτε  
ἀπόλυτος  σημασία, καθάπερ ἐκείνη  ἀνάγνωσις  
κόψε γάρ ατον ἔχοντα (Μ 204).  
Σρύφων (p. 28 Velsen) δὲ παρῄνει καὶ ταύτην ὀρθοτονεν, καθὸ αἱ  
τριγενες τν ἀντωνυμιν μόνως ὀρθοτονοῦνται, αἱ δὲ ἐγκλινόμεναι οὔποτε  
γένους ἐμφατικαὶ διὰ τς φωνς. — καὶ καθὸ αἱ κατὰ γενικὴν καὶ δο-  
τικὴν μὴ ἐγκλιθεσαι οδὲ κατ᾽ αἰτιατικήν· οὔτε δὲ  ατοῦ οὔθ᾽   
ατῶ ἐγκλίνονται, οκ ἄρα οδὲ  αἰτιατική. — ἔτι αἱ ἐγκλινόμεναι καὶ  
ὀρθοτονούμεναι κατὰ τὸ τρίτον, νίκα ὀρθοτονοῦνται, πάντως καὶ  
ἀντανακλνται,  δὲ ατόν οκέτι.  
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Ἀλλὰ ἀντίκειται τὸ σημαινόμενον· διαφέρει γὰρ τὸ ἔπαισέν ατον  
ἐγκλινόμενον τοῦ ὀρθοτονουμένου· ὃ μὲν γὰρ ἔμφασιν περοχς ση-  
μαίνει, λέγω δὲ τὸ ὀρθοτονούμενον, ὃ δὲ καὶ ἐπ᾽ ετελοῦς τινος τάσ-  
σεται. αἱ γένους παραστατικαὶ καὶ δεξιν σημαίνουσαι ἀλλότριαί εἰσιν  
ἐγκλίσεως· οδὲν οὖν τὸ κωλῦον τὴν ατόν ἐγκλίνειν, ἀμοιροῦσαν  
2.1,1.62 δείξεως. ἔτι δεικτικώτεραι γινόμεναι διὰ τοῦ ι ἐπεκτείνονται, οτοσί,  
ὁδί· ἀλλ᾽ οκέτι  ατός, οδὲ γὰρ δεικτική.  
Οχ γιὲς λέγειν, ἐπεὶ καὶ τὸ ἕ ἐγκλίνεται, εθέως καὶ τὸ μετα-  
λαμβανόμενον ατόν. ἰδοὺ γὰρ τὸ  
ἐπεί ἑο κήδετο λίην (ξ 461)  
καὶ τὸ  
καί οἱ ἐπευχόμενος (Υ 121)·  
καὶ τὰ μεταλαμβανόμενα ταύτης τς τάσεως ο τυγχάνει. Ἅπερ οκ  
ἢγειρε τὴν περκειμένην συλλαβὴν εἰς ὀξεαν, ὁμοίως τῆ ατόν αἰτια-  
τικῆ, ἐπεὶ τος τετραχρόνοις τὸ ἐγκλιτικὸν ο παρείπετο· οδὲ κατὰ  
τὴν προτέραν συλλαβὴν ὠξύνθη, ὅπερ τος τετραχρόνοις παρηκολούθει,  
ὡς ἐπὶ τοῦ ἔδωκεν ἣμιν, ἣρπασεν ἣμων, ἐπεὶ Αἰολικώτερα τὰ τς  
προφορς καθίστατο. ὅθεν οδὲ ἐπὶ τς ἀπολελυμένης σημασίας δε  
τὸν τόνον τς περισπωμένης τρανότερον προφέρεσθαι, ἀλλὰ νοεν  
ὅπως τὸ τς ἐγκλίσεως σχμα φυλάσσηται.  
Προείρηται ὡς παντὶ προσώπῳ ὀρθοτονουμένῳ σύνεστι, διὸ καὶ  
ἐπιταγματικὴ ἐκαλετο πὸ Ἀριστάρχου. Ἀλλὰ μὴν καὶ κτητικας συν-  
τάσσεται, γενικς πτώσεως οὖσα. καὶ σαφές ἐστιν ὡς πάλιν σύνταξιν  
ἔχει τς πρωτοτύπου, ἣτις ἐν τῶ κτήτορι νοεται κατὰ γενικήν,  
ατν γὰρ σφετέρῃσιν (α 7),  
ἤ ἑὸν ατοῦ χρεος (α 409)·  
τὰ γὰρ ἐντὸς πρόσωπα τούτων ἐν γενικῆ πτώσει νοεται.  
Μόνη διπλασιάζεται παρὰ Δωριεῦσιν  ατός ἐν τῶ αταυτός, αἰ  
2.1,1.63 δὲ μὴ ἐγὼν ἔμαθον τας αταυτς χερσίν, ώφρων (fr. 65 Ah-  
rens). Μόνη συντίθεται μετὰ ἀντωνυμιν κατὰ τέλος καὶ μετὰ ἄλλων  
μερν λόγου ἐν ἀρχῆ, ατάρεσκος, ατοδίδακτος. καὶ διὰ τοῦτο  
ἐσημειοῦτο τὸ φίλαυτος· εἴρηται  αἰτία ἐν τῶ περὶ σχημάτων.  
πεὶ πρώτῳ καὶ δευτέρῳ συντάσσεται προσώπῳ καὶ τρίτῳ, πέ-  
λαβόν τινες ατὴν κοινὴν τν τριν προσώπων καθεστάναι. Πρὸς  
τοῦτο φαίημεν, ὅτι πρώτου καὶ δευτέρου νοεται διὰ τὰς συντάξεις  
τν ἀντωνυμιν ἠ ῥημάτων, ατὸς ἔδωκα, ατὸς ἰδέ· ατὴ μέντοι  
κατ᾽ ἰδίαν τρίτου ἐστί· καὶ δλον ἐκ τν ἀπαρεμφάτων, ἅπερ ἀντω-  
νυμίᾳ συντασσόμενα παρεμφατικὰ γίνεται προσώπου· τὸ γὰρ ἐμὲ γρά-  
φειν πρώτου καὶ τὸ σὲ γράφειν δευτέρου. ἐν ᾧ οὖν ατόν  
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φαμεν γράφειν καὶ τρίτου νοεται, ὁμόλογον ὅτι τὸ ατός τρίτου  
προσώπου. — τὸ δὲ μεζον· αἱ κατὰ τὸ τρίτον εἰς ατὴν μεταλαμβά-  
νονται, ὅπερ οκ ἐνδεχόμενον, εἰ μὴ καὶ ατὴ τρίτου προσώπου κα-  
θειστήκει.  
Σινὲς ἐπεχείρησαν εἰς τὰ ὀνόματα μεταλαμβάνειν τὴν ατός, καθὸ  
ἰσοδυναμε τῶ μόνος,  
Συδείδης ατός περ ἐών (Θ 99),  
καὶ καθὸ ἄρθρου ἐπιδεκτική, τν εἰς ος πρωτοτύπων μὴ ἐπιδεχομένων  
τὰ ἄρθρα. — σύγκρισίν τε καὶ παραγωγὴν ἀνεδέξατο, ὡς ἐν Ἀλκυόνι  
2.1,1.64 πίχαρμος, ατότερος ατν (fr. 2 Ahrens). — ὀξύνεταί τε ὁμοίως  
τῶ καυτός, τν ἄλλων βαρυτονουμένων. Πάνυ δ᾽ εήθη τὰ προκεί-  
μενα. ο γὰρ τὰ ἀντί τινων μερν λόγου παραλαμβανόμενα τατά  
ἐστιν ἐκείνοις. τὸ Ἴλιον εἴσω (Α 71) ἀντὶ τοῦ εἰς Ἴλιον, καὶ τὰ  
ἐπιρρήματα ο τατὰ τας προθέσεσι. τὸ βριθομένη (Θ 307) μετο-  
χικὸν ἀντὶ τοῦ βρίθεται, καὶ ο πάντως ῥμα καὶ μετοχὴ τατόν.  
ἄλλα μυρία. — διὰ τί ἄρθρου ἐστὶ δεκτική, εἴρηται. ἄλλως τε τος  
μὲν ὀνόμασι τὸ ἄρθρον προσελθὸν μις ἀναπολήσεώς ἐστι παραστατικόν,  
ὁ ἄνθρωπος ἤλθεν, ὁ καὶ πάλαι γινωσκόμενος· ἐν δὲ τῶ ὁ ατός  
πλείονες αἱ ἀναφοραί. — ἕνεκα γελοίου  κωμῳδία σχήματά τινα  
ἔπλασεν, ὥστε ο κριτήριον τς λέξεως τὸ ατότερος, ἐπεὶ καὶ Δανα-  
ώτατος περτίθεται παρὰ Ἀριστοφάνει, τν κυρίων ο συγκρινομένων.  
 — εἰ δὲ καθὸ ὀξύνεται, ὄνομα, καὶ τὸ ἐκενος ὅμοιον τῶ Υιλνος καὶ  
τὸ οὗτος τῶ κοῦφος, καὶ ο πάντως ὀνόματα.  
Ἀντ᾽ ὀνομάτων παραλαμβάνεται, ὅπερ ἴδιον ἀντωνυμιν. — ἐδείχθη  
τε ὡς αἱ κατὰ τὸ τρίτον εἰς ατὴν μεθίστανται, καθὸ δυνάμει αἱ αταί  
εἰσιν ἀντωνυμίαι. — τὰ τοῦ πρώτου καὶ δευτέρου προσώπου ῥήματα  
ἀντωνυμίαις παρατιθέμενα ατοτέλειαν ποιε, ἐγὼ ἔγραψα, σὺ ἐλά-  
λησας· ὀνόμασι δὲ οὔ, εἰ μὴ τὸ λέγεσθαι ἠ πάρχειν ἢ τι τούτοις ἰσο-  
δυναμοῦν, Δίων λέγομαι, Θέων πάρχω.  δ᾽ ατός ἅπασι ῥή-  
μασιν, ατὸς λέγω, ατὸς ἔδωκα. — εἰ τὰ τέλη τν συνθέτων  
ἐπικρατε, καὶ τὸ εὔτακτος ὄνομα καὶ τὸ χειρογραφ ῥμα, πς οχὶ  
γέλοιον τὸ μὲν σαυτοῦ καὶ ἐμαυτοῦ ἀντωνυμίας φάναι, τς ατοῦ  
ἐγκειμένης κατὰ τὸ τέλος, τὸ δὲ τέλος ὄνομα;  
μοῦ. μοφωνοῦσα αὕτη κτητικῆ τῆ ἀπὸ τς ἐμός, κατὰ τὰ  
λοιπὰ σχήματα διαστέλλεται· ἐμοο γὰρ  παρὰ τὴν κτητικήν,   
δ᾽ ἐμέο καὶ ἐμεῦ καὶ ἐμέθεν καὶ ἐμεο παρὰ τὴν πρωτότυπον. καὶ  
ἔτι ᾗ μὲν ἔγκλισις παρακολουθε, ᾗ δ᾽ οὔ. — Ἀλλὰ καὶ  μοῦ μονο-  
2.1,1.65 σύλλαβος τς ἐμοῦ δισυλλάβου προείρηται τίσι διαφέρει. — Λείπεται  
διαλαβεν, δι᾽ ἡν αἰτίαν  ἐμαυτοῦ σύνθετος μεταλαμβάνεται εἰς τὴν  
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ἐγκεκλιμένην, οκέτι δὲ εἰς τὴν ὀρθοτονουμένην. τὸ γὰρ  
πρὸς τας ἐμαυτοῦ νῦν θύραις (Menandri fr. CCXCIII Meineke)  
ἴσον ἐστὶ τῶ πρὸς τας θύραις μου, ατὸ μόνον τς ἀντιδιαστολς  
ἀφῃρημένον. εἰ δὲ ἐντελς ἐδείχθη, ὡς αἱ ὀρθοτονούμεναι τν ἀντω-  
νυμιν, ὅτε τὴν τοῦ ῥήματος διάθεσιν ἐφ᾽ ἕτερον οκ ἔχουσι πρόσωπον  
συντείνουσαν, πάντως εἰς σύνθετον μεταλαμβάνονται, ὁμόλογον ὡς καὶ  
ἐπὶ τοῦ πρώτου καὶ δευτέρου τατὸν παρακολουθήσει. περισσὸν ἄρα  
ζητεν, διὰ τί αἱ σύνθετοι ο μεταλαμβάνονται εἰς ἁπλς ὀρθοτονου-  
μένας· αταὶ γὰρ εἰς σύνθετον μετατιθέμεναί εἰσιν πὲρ τοῦ τὸ μετα-  
βατικὸν διαστελαι τοῦ ἀντανακλωμένου.  
μεῦ. κοινὴ Ἰώνων καὶ Δωριέων,  
ἐμεῦ δ᾽ ἕλετο μέγαν ὅρκον (δ 746)·  
ἄκουε νῦν καὶ ἐμεῦ, Ῥώγκα, ώφρων (fr. 64 Ahrens). καὶ Υερε-  
κύδης ἐν τῆ θεολογίᾳ, καὶ ἔτι Δημόκριτος ἐν τος περὶ ἀστρονομίας  
καὶ ἐν τος πολειπομένοις συντάγμασι συνεχέστερον χρνται τῆ ἐμεῦ  
καὶ ἔτι τῆ ἐμέο. διὸ καὶ ὁλοκληροτέραν ἄν τις ατὴν πολάβοι τς  
ἐμεο καὶ σεο, καθὸ οἱ πεζολόγοι τῆ μὲν διὰ τοῦ ι οκ ἐχρήσαντο,  
τῆ δὲ διὰ τοῦ ε· καίτοι τν περὶ Σρύφωνα (p. 27 Velsen) οκ ἀπιθάνοις  
λόγοις προσκεχρημένων πὲρ τοῦ τὴν ἐμεο ἐντελεστέραν εἶναι· εἰ γὰρ  
ἀπὸ τν εἰς φωνεν ληγουσν γενικν μείζονες γινόμεναι ἠ κατὰ τὸ  
τέλος μεγεθύνονται ἠ κατὰ τὴν παραλήγουσαν, οδέποτε δὲ ἐν ἀμφοτέροις  
βραχύνονται, Ἀτρείδαο Ἀτρείδεω, Πριάμοιο, καὶ ἔτι ἐπ᾽ ἀντωνυμιν,  
ἐμοο, σοο, πς οχὶ κατὰ τόνδε τὸν λόγον  ἐμέο καὶ σέο ἐλλείπουσι  
τῶ ι, ἀπὸ τς ἐμοῦ καὶ σοῦ αξηθεσαι; Ἀλλ᾽ εἴρηται ὅτι ἰσχυρότερα  
τὰ τν πεζολόγων μαρτύρια. ἄλλως τε εἰ ἐδείκνυντο αἱ ἀντωνυμίαι  
2.1,1.66 πρωτοτυποῦσαι ἀνακόλουθοι καὶ κατὰ ἀριθμὸν καὶ κατὰ πτσιν, οκ  
ἀπεμφανον εἰ καὶ κατὰ αξήσεις τν πτώσεων.  
μέθεν. Πυκνς αἱ χρήσεις παρὰ Αἰολεῦσιν,  
ἔμεθεν δ᾽ ἔχεισθα λάθαν·  
ἢ τιν᾽ ἄλλον  
μλλον ἀνθρώπων ἔμεθεν φίλησθα (Sapphus fr. 89 Ahrens,  
 21 et 22 Bergk3).  
ἀλλὰ καὶ παρὰ υρακουσίοις· ἔτι μεθὲν ἁ καρδία παδῆ, ώφρων  
Γυναικείοις (fr. 46 Ahrens). παρά τε τῶ ποιητῆ  χρσις καὶ σχεδὸν  
συνεχής. διὸ οδὲ Αἰολικώτερον χρὴ ἀναγινώσκειν, διηκούσης καὶ ἐπὶ  
πολλὰς διαλέκτους τς χρήσεως. — πεὶ δέ, φασίν, ἀπὸ τς Λέ-  
σβου γενικς ἐπίρρημά τι ἀποτελεται Λεσβόθεν, οἴκου οἴκοθεν, ορανοῦ  
ορανόθεν, τοῦ υ παραιρουμένου, οὕτω καὶ ἀπὸ τς ἐμεῦ τὸ ἐμέθεν  
ἀποτελούμενον ἐπίρρημα ἂν γένοιτο. Πάνυ δὲ ληρώδης  τοιαύτη  
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παράδοσις. οὔτε γὰρ τὰ παραγόμενα, μετατιθέντα τὰ τέλη, οχὶ τὸ  
ατὸ μέρος λόγου καταστήσεται, οὔτε φυλάξαντα τὸ ατὸ μέρος λόγου.  
τὸ οἶκον δέ καὶ τὰ παραπλήσια τὸ ατὸ τέλος ἐφύλαξε τς αἰτιατικς,  
ἀλλ᾽ ο τὸ ατὸ μέρος λόγου· τὸ  
ἀπὸ χαλκόφι χαλκός (Λ 351)  
οκ ἐφύλαξε, καὶ ἴσον τῶ ἀπὸ χαλκοῦ. ατή τε  διὰ τοῦ θεν παρα-  
γωγὴ ὁτὲ μὲν ἐπιρρηματικς τὸ ἐκ τόπου σημαίνει, Λεσβόθεν, πάν-  
τοθεν, Ἰλιόθεν, ὁτὲ δὲ τατὸ σημαίνει τῶ πρωτοτύπῳ. τί γὰρ ἂν  
εἴη τὸ  
σχεδόθεν δέ οἱ ἤλθεν Ἀθήνη (β 267);  
ἠ ο δλον ὡς σχεδόν; ο γὰρ σύνεγγυς ορανὸς τς γς, ἵν᾽ οὕτως  
ἀκούηται ἐκ τοῦ σύνεγγυς τόπου.  
Ἴδηθεν μεδέων (Γ 276)  
ἀντὶ τοῦ Ἴδης· εὔηθες γὰρ τὸν ἐξ Ἴδης τς κατὰ Κρήτην παραδέχεσθαι,  
τὸν ἐπιχώριον Ἰδαον Δία παραπεμψάμενον.  
2.1,1.67 Αἴας δ᾽ ἐγγύθεν ἤλθεν (Ρ 128)·  
ἄλλα μυρία. διὸ καὶ ἐπὶ τς προκειμένης  ἐξέτασις προαγέσθω.  
Εἰ μὲν οὖν ἐν τῶ ἐμέθεν καὶ σέθεν ἔγκειται τὸ ἔξ, καθάπερ ἐπὶ τοῦ  
ορανόθεν, Διόθεν, ὁμόλογον ὅτι ὁμοίως τούτοις παραχθέντα ἐπιρρή-  
ματά ἐστιν· εἰ δὲ τὴν ατὴν σύνταξιν ἔχει τῆ γενικῆ, σαφὲς ὅτι καὶ  
τατὸ μέρος λόγου· ο γὰρ φωνας μεμέρισται τὰ τοῦ λόγου μέρη,  
σημαινομένοις δέ. τν γενικν μετὰ καὶ ἄλλων προθέσεων  πρό  
γεται, τν δὲ ἐκ τόπου ἐπιρρημάτων οδέποτε· ο γὰρ πρὸ οἰκόθεν  
φησί τις, πρὸ οἴκου δέ, οδὲ πρὸ Λεσβόθεν, πρὸ Λέσβου δέ. ὅθεν  
εἰ τὸ  
πρὸ ἕθεν (Ε 96)  
τὴν ατὴν σύνταξιν ἔχει τῶ πρὸ ατοῦ, ἀντωνυμία γενήσεται  ἕθεν.  
τατὸ καὶ ἐπὶ τοῦ  
ἐξ ἐμέθεν (Ι 456).  
ἴσον γὰρ τῶ ἐξ ἐμοῦ. παρὸν δὲ καὶ τὰς γενικὰς μεταλαμβάνοντας εἰς  
τὰς προκειμένας ἀνεπίληπτον τὴν φράσιν καθιστάνειν. τὸ δ᾽  
ἐξ ορανόθεν (Θ 21)  
πλεονάζει τῶ ἔξ, ἐντελὲς μέντοι τὸ  
ορανόθεν προΐαλλεν (Θ 365).  
[Οχ γιὲς λέγειν ὅτι τὰ ἐπιρρήματα πρόσωπα οκ ἔχει· πς οὖν  
ἐμέθεν, σέθεν, ἕθεν; πρὸς γὰρ τοῦτο φήσει τις, ὅτι κατὰ πρόσωπα τὰ  
ἐπιρρήματα παρκται.]  
Σὰς μὲν οὖν ἄλλας τν πλαγίων συμβέβηκεν ἐν μεταβάσει ἑτέρου  
προσώπου νοεσθαι, ἐμὲ ἐπαίδευσας, Διονυσίῳ ἐλάλησας· διὰ  
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γὰρ τν ῥημάτων αἱ εθεαι· Σὰς δὲ συνθέτους τν ἀντωνυμιν  
τὴν μετάβασιν ποιεσθαι ἀπὸ τοῦ ατοῦ προσώπου εἰς τὸ ατὸ πρόσωπον,  
ἐμαυτὸν ἔπαισα, ἐμαυτῶ ἐλάλησα. (διὸ καὶ ἀντανακλώμεναι κα-  
λοῦνται, ἀπὸ μεταφορς τν εἰς ατὰ ἀντανακλωμένων σωμάτων) τὴν  
μέντοι γενικὴν καὶ ἐπὶ ἕτερον πρόσωπον συντείνειν. ἐν οἷς καὶ ἄρθρον  
τότε ἐπιδέχεται, τν ἄλλων ἀντωνυμιν ἄρθρον ο προσλαμβανουσν,  
τῶ ἐμαυτοῦ φίλῳ διελεξάμην, τοῦ ἐμαυτοῦ δούλου δεσπόζω.  
καὶ σαφὲς τὸ αἴτιον. ἐπεὶ γὰρ ἅπαξ πσα γενικὴ ἐπὶ πργμά τι φέρεται,  
Πλάτωνος ἢκουσα, ἠ ἐπί τι κτμα, Πλάτωνος δοῦλος, ἐμοῦ  
2.1,1.68 δοῦλος, τοῦτο κἀν τῆ προκειμένῃ παρακολουθε. ἰδοὺ μὲν γὰρ κατὰ  
πράγματος ἐμαυτοῦ ἢκουσα, κατὰ δὲ κτήματος ἐμαυτοῦ δούλῳ  
διελεξάμην, ἐμαυτοῦ ἀγρὸν ἔσκαψα. ἐν οἷς καὶ τὸ ἄρθρον προσ-  
τίθεται, οκ ατς ὄν· ἀδύνατον γάρ, ὡς προαπέδειξα· τοῦ δὲ κτή-  
ματος. ὁμόλογον ἐκ τοῦ μετασχηματίζεσθαι πρὸς τὸ σχμα τοῦ κτήματος,  
τῶ ἐμαυτοῦ δούλῳ, τοὺς ἐμαυτοῦ δούλους, καὶ ἔτι ἐκ τοῦ μὴ  
προσλαμβάνειν ἄρθρον, ἐν οἷς οδὲ ἐπὶ κτμα φέρεται, σαυτοῦ  
ἀκούεις. διὸ καὶ αἱ ἑξς πτώσεις, οδέποτε ἐπὶ κτμα φερόμεναι,  
ἀπροσδεες εἰσιν ἄρθρου.  
Διὸ οδὲ συγκαταθετέον Σρύφωνι (p. 29 Velsen) φάσκοντι, ἐν οἷς  
ἄρθρον προσλαμβάνει  γενική, καὶ ἐν οἷς κτμα σημαίνει, ἐν τούτοις ὁμό-  
λογος  σύνθεσίς ἐστιν ὡς ἐκ τς ἐμοῦ κτητικς τὴν σύνθεσιν ἐποιήσατο· ἐν  
οἷς δὲ οκέτι, ἀπὸ τς ἐμοῦ, ἣ τις πρωτότυπός ἐστιν. — Εἰσὶ δὲ καὶ  
ἄλλαι ἀποδείξεις τοῦ μὴ ἐγκεσθαι τὴν ἀπὸ τοῦ ἐμός γενικήν. τας κτη-  
τικας τὰ πακουόμενα ὁμοιόσχημα, τας δὲ γενικας ἀδιαφορε τὸ πα-  
κουόμενον. τοῦ μὲν οὖν προτέρου ἐμὸς οἶκος, Ἀριστάρχειος δοῦ-  
λος, ἐμοὶ δοῦλοι, ἐμοὺς δούλους· τοῦ δὲ δευτέρου Ἀριστάρχου  
δοῦλοι ἠ δοῦλαι ἠ οἱαιδήποτε πτώσεις μεθ᾽ οἱουδήποτε γένους,  
μετὰ ἀριθμοῦ ἀδιαφόρου. εἰ τοῦθ᾽ γιές, ἐν οἷς τῶ ἐμαυτοῦ ἀδιάφορα  
τὰ ἐπιφερόμενα, ἐν τούτοις τς γενικς  κτσις μηνύεται καὶ ο τς  
κτητικς ἀντωνυμίας. — ἔτι γε μὴν καὶ ἐκ τν παρατιθεμένων ἄρθρων  
ἐνὸν πιστώσασθαι, ἐν οἷς πάλιν γενικῆ μὲν κτσιν σημαινούσῃ ἀδιάφορα  
τὰ ἄρθρα, κτητικῆ δὲ ἀντωνυμίᾳ ἠ ὀνόματι ὁμοιόσχημα παρατίθεται,  
ὁ μέτερος, ὁ ἐμός, ὁ Ἀριστάρχειος, τοῦ Ἀρισταρχείου,  
τοῦ μετέρου· γενικῆ δὲ τοὺς Ἀριστάρχου, τος Ἀριστάρχου,  
τος ἐκείνου. ἐν οἷς οὖν πάλιν ἀδιάφορα τὰ ἄρθρα, τοὺς ἐμαυτοῦ  
καὶ τὰς ἐμαυτοῦ, ἐν τούτοις τς γενικς  κτσις. — πρὸς τούτοις,  
ὅτε μὲν γενικὴ κτητική τινος κτσιν δηλο, δύο κτήματα νοεται, καὶ  
φαίνεται ὅτι τὸ μὲν τς κτητικς ἐστὶ λέξεως, τὸ δὲ ἕτερον τς γενικς,  
ὡς εἰ ἔλεγε τοῦ ἐμοῦ ἀγροῦ καρπός, τοῦ ἐμοῦ δούλου παδα  
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2.1,1.69 ἔτυψα. εἴπερ οὖν  σύνθεσις ἐν κτητικῆ, κἂν δύο κτήσεις ἐνοοῦντο  
ἐν τῶ ἐμαυτοῦ δοῦλον ἔπαισα μία δέ ἐστι· μετάξαντες γοῦν εἰς  
τὴν ἐγκεκλιμένην φαμὲν δοῦλόν μου ἔπαισα. εἰ δὲ οὕτως ἐνοοῦμεν  
δοῦλον τοῦ ἐμοῦ φίλου ἔπαισα, κἂν ὅλως ὁμόλογον ἤν τὸ σχμα  
ἐκ τς ἐμοῦ κτητικς συγκείμενον.  
Πάσῃ γενικῆ κτσιν σημαινούσῃ πσα πτσις μετὰ παντὸς γένους  
καὶ ἀριθμοῦ ἐπιφέρεται, τῆ δὲ ἐμαυτοῦ οὔποτε εθεα συντάσσεται. τὸ  
δ᾽ αἴτιον προῦπτον. αἱ γὰρ σύνθετοι τν ἀντωνυμιν ἰσόζυγον ἀπαι-  
τοῦσι ῥμα, αἵ τε εθεαι ἐν τρίτῳ προσώπῳ νοούμεναι τὰ ῥήματα εἰς  
ατὰς ἐπάγονται, Δίων περιπατε, ωκράτης διαλέγεται. σαφὲς  
ὅτι ο συστήσεται  τοιαύτη σύνταξις τν ῥημάτων ο δυναμένων  
προσχωρεν οὔτε τῆ εθείᾳ διὰ τὴν ἀντανακλωμένην, οὔτε τῆ ἀντα-  
νακλωμένῃ διὰ τὴν εθεαν. Ἔστι μέντοι ερεν φράσιν μετὰ γενικς  
καὶ εθείας, ὅταν τὸ ῥμα μηκέτι μάχηται. πρώτου γὰρ καθεστὸς μετ᾽  
εθείας συνταγήσεται, ὅταν ὕπαρξιν σημαίνῃ τὸ ῥμα, τς ἐμαυτοῦ  
ἀκωλύτως καὶ ατς ἐπιζητούσης ῥμα πρώτου προσώπου ἐν τῶ ἐμαυ-  
τοῦ εἰμι σύμβουλος, ἐμαυτοῦ εἰμι κατήγορος.  
Εθείας ἀμοιρε  προκειμένη γενική· ο γὰρ εἰ ἅπαξ εἴρηται, καὶ ταῦτα  
πὸ κωμικς ἀδείας, ὡς ἐν Μετοίκοις Πλάτωνος (fr. II Meineke), τοῦτο  
κανών ἐστι τς κατὰ φύσιν εθείας σιγηθείσης. Πσα πλάγιος εθείᾳ συν-  
τάσσεται μετάβασίν τινα προσώπου ἐπὶ πρόσωπον δηλοῦσα, ἐμὲ Διονύ-  
2.1,1.70 σιος ἔπαισεν, ἐγώ σε ἐδίδαξα· ἀλλὰ μὴν καὶ αἱ διαθέσεις ο μόνον  
ἔκ τινων ἐπί τινας ἐγίνοντο, ἀλλὰ καὶ ατοχειρία δρσις, καὶ ὅσα καὶ  
ἐν ἄλλοις προσώποις ἐνοετο, ταῦτα καὶ ἐπὶ τατὰ πρόσωπα μετῄει.  
ἐμερίζοντο γοῦν αἱ μὲν σύνθετοι τν πλαγίων εἰς τὰ ατοπαθ τν  
προσώπων, αἱ δ᾽ ἁπλα εἰς τὰ ἀλλοπαθ, ἐμαυτὸν ἔπαισα, ἐμὲ  
[σὺ] ἔπαισας, τν ῥημάτων τὰς εθείας ἐν ατος δηλούντων, εἴγε πν  
ῥμα εθεαν ἔχει ἐγκειμένην. φανερὸν οὖν ὡς τας συνθέτοις ἐξ  
ἀνάγκης ἐπιφερόμενα τὰ ῥήματα τς εθείας ἐγίνετο παραστατικά, ἥς  
καὶ χρείαν εἶχεν  σύνταξις· περισσὸν οὖν ἐστὶ ζητεν εθεαν τν προ-  
κειμένων πτώσεων.  
Ἀλλά, φασιν, οδὲν κωλύει ἐν τῶ πρώτῳ προσώπῳ ἐν τῶ  
ἐμαυτός καὶ τὴν ατός εθεαν ἐγκεσθαι, ὅθεν καὶ τὸ ἐμαυτὸς ἔπαισα  
πλάγιον μὲν νοεσθαι ἐν τῆ ἀρχούσῃ κατὰ σύνθεσιν, εθεαν δέ, ᾗ καὶ  
συντάσσεται τὸ ῥμα, ἐν τῆ κατὰ τέλος. — Ἀλλά γε πρὸς τοῦτο ῥητέον.  
 — τὸ μὲν πρτον· ἄκλιτον μένει τὸ σχμα καὶ κατὰ τὸ τέλος καὶ  
κατὰ μέσην λέξιν, κατὰ μὲν τὸ τέλος, ὅτι πάντοτε  εθεα σύνεστι  
πάσῃ πλαγίῳ, κατὰ δὲ μέσην λέξιν, ᾗ τὰ συντεθέντα ἀκίνητα. — τὸ δὲ  
δεύτερον, ὡς καὶ ἄδηλος  φράσις γενήσεται· πότερον γὰρ  συγκειμένη  
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γενική ἐστιν ἠ δοτικὴ ἠ αἰτιατική, ο γνωστόν, τοῦ τέλους ἐκθλιβέντος.  
 — ἔπειτα, εἰ πὲρ διαστολς τν μεταβατικν πλαγίων αἱ σύνθετοι  
γεγόνασι, περισσὸν ζητεν τὴν εθεαν· οδὲ γὰρ ἔστιν εθεα ἐν μετα-  
βάσει προσώπου λαμβανομένη, ἓν δὲ καὶ τὸ ατὸ πρόσωπον δηλοῦσα,  
ατὸς ἔγραψε καὶ ατὸς ἐκλήθη. ἔνθεν ἄρα μοι δοκε, ὡς καὶ  
προείρηται, τὴν ἐγώ ἀσύνθετον καθεστάναι, ἐπεὶ μὴ ατοπαθὴς ἐγίνετο  
ἐν συνθέσει, ἀλλοπαθὴς δὲ ἐν ἁπλότητι, ὅπερ καὶ ἐπὶ τν πλαγίων  
συνέβαινεν.  
Οχὶ οὖν καὶ τὸ  
ἀλλήλους τρώσητε (τ 12)  
2.1,1.71 διὰ μις συνθέσεως φωνς εθεαν καὶ πλάγιον ἐν μεταβάσει προσώπων  
δηλο; Ἀλλὰ μὴν  λέξις οὔτε ἀμφίβολος οὔτε ἄκλιτος, οκ ἀμφί-  
βολος μέν, καθὸ ἐπὶ τέλει συντεθεσα  πλάγιος δεόντως πρὸς τὸ  
σημαινόμενον ἐκλίνετο, ἀλλήλοις ἔδωκαν, ἀλλήλους ἔπαισαν·  
κλιτικὴ δέ, καθὸ οδὲν ἤν τὸ κωλῦσαν τὸ τέλος κλίνειν, τς εθείας  
κατὰ τὸ ἄρχον μέρος τς συνθέσεως νοουμένης, ἣτις καὶ ἕνεκα τοῦ  
συντεθεσθαι ἀκίνητος ἐφυλάσσετο, καὶ ἕνεκα τοῦ τὴν εθεαν ἐν τος  
μεταβατικος προσώποις πάντοτε συνυπάρχειν. Περισσὸν οὖν ἐστι  
ζητεν, εἰ κατ᾽ ἀκολουθίαν φωνς οκ ἔχουσιν εθεαν αἱ σύνθετοι,  
ἀλλ᾽ οὖν γε κατὰ τὸ σημαινόμενον· ὡς  ἐγώ πρὸς τὴν ἐμοῦ, οὕτως  
 ἐγὼ ατός πρὸς τὴν ἐμαυτοῦ. ἅπαξ γὰρ ἐδείχθη, ὡς ἕνεκα τν  
ατοπαθειν αἱ ἀντωνυμίαι τὴν σύνθεσιν ἀνεδέξαντο, ὅπερ ἐν μόναις  
πλαγίοις ἑωρτο. οὔτε ἐν συνθέσει ἄρα εθείας ἔχουσιν, οὔτε  ἐμαυτοῦ  
γενική ἐστι τοῦ ἐγὼ ατός. ἐγὼ γὰρ ατὸς ἢκουσα, καὶ κατὰ τοῦ  
ατοῦ προσώπου μετοχς ἐπιφερομένης, ἐμοῦ ατοῦ ἀκούσαντος,  
ὡς Ἀρίσταρχος εἶπεν, Ἀριστάρχου εἰπόντος. οκ ἔστι δέ τις  
εθεα μὴ ἔχουσα γενικὴν συντασσομένην τῶ ατῶ ῥήματι. ἔτι τὸ ἐγὼ  
ατὸς ἢκουσα σημαίνει ἔξωθέν τινα φωνήν, τὸ δὲ ἐμαυτοῦ ἢκουσα  
οκέτι.  
ξς ῥητέον περὶ τοῦ ἀριθμοῦ τν συνθέτων, εἰ δεόντως τὰ μὲν  
τρίτα ἀφ᾽ ἑνικς συντάξεως εἰς πληθυντικὰ προάγεται· αυτούς γὰρ  
καὶ ἑαυτν· τὰ δὲ πρτα καὶ δεύτερα οκέτι. Σὸν μὲν οὖν Ἀρί-  
σταρχον ἐπιμέμφεσθαί φασι τὰ σχήματα, καθὸ ἀφ᾽ ἑνικς συντάξεως  
τς ἑαυτόν πληθυντικὴ ἐγένετο  ἑαυτούς, μάρτυρά τε ἐπάγεσθαι τὸν  
ποιητήν, παρ᾽ ᾧ τὰ τοῦ λληνισμοῦ κρίβωται, ἐν οἷς πάντοτε ἐν  
διαλύσει ἐστὶ τὰ τρίτα, ὁμοίως τος πρώτοις καὶ δευτέροις, σφς α-  
τούς καὶ σφν ατν. πρὸς οἷς καὶ τν πρώτων καὶ δευτέρων  
οκ ὄντων ἐν συνθέσει πληθυντικῆ, ἐξ ἀνάγκης καὶ τος τρίτοις παρη-  
κολούθει τατόν. — Πρὸς ὃν οἱ ἀντιλέγοντές φασιν, ὡς καὶ ἀφ᾽  
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ἑνικς συνθέσεως τς ἑνδέκατος τὸ ἑνδέκατοι πληθυντικὸν ἐγίνετο, τήν  
τε χρσιν ὡς γι πιστοῦνται διὰ τν Πλατωνικν παραδειγμάτων·  
τάς τε κατὰ τὸ τρίτον πρόσωπον πολλάκις διαφεύγειν τὰ τν κατὰ  
2.1,1.72 τὸ πρτον καὶ δεύτερον. δυϊκαὶ γοῦν εἰσὶν εθεαι πρώτου καὶ δευτέρου  
προσώπου, ἀλλ᾽ οκέτι καὶ τρίτου. τί οὖν θαυμαστόν, εἰ καὶ τρίτου  
εἰσί, πρώτου καὶ δευτέρου οκ οσν; ἄλλως τε καὶ ἄλλαι λέξεις κατὰ  
τύχην ἐσιγήθησαν· οὕτω καὶ αἱ προκείμεναι. — Ἀλλ᾽ ἔμοιγε δοκε ὁ  
τοῦ Ἀριστάρχου λόγος κριτικώτερος εἶναι, ἔχοι δ᾽ ἂν οὕτω τὰ τς  
ἐπικρίσεως. Παντὶ προῦπτον ὡς  πλείων παράθεσις τς ἐλάσσονος  
κανών. ὅθεν εἰ δεκάδυο σχήματα ἐσιγήθη, πάσης πτώσεως δυϊκά, καὶ  
πληθυντικὰ πρώτου καὶ δευτέρου προσώπου, δηλονότι γενικς καὶ δο-  
τικς καὶ αἰτιατικς, πρὸς τρία πληθυντικὰ τρίτου προσώπου, γενικς,  
δοτικς, αἰτιατικς, πς οχὶ παράλογα τὰ τρία πρὸς τὰ δώδεκα; —  
Ἀλλὰ τρίτα οκ ἔστι, πρώτου καὶ δευτέρου ὄντος. Εἰ μὲν οὖν τὰ  
ἄλλα πάντα τρίτα ἐσεσίγηντο, κἂν ἤν τις πιθανότης τοῦ καὶ τὰ τρίτα  
ὄντα πρτον καὶ τρίτον μὴ εἶναι. εἰ δὲ ἕν που ἐσιγήθη διὰ τὸ φ᾽  
ἑτέρων συζυγιν ἀναπεπληρσθαι, πς οχὶ γέλοιον τοσαύτας φωνὰς  
συζύγως κατὰ τύχην σεσιγσθαι; τούτου οὖν ἐν μηδενὶ μέρει λόγου  
παρακολουθήσαντος, παντί τῳ δλον πὲρ ἀκριβείας ἐξετάσαντι τς ἐν  
τος μέρεσι τοῦ λόγου, ὡς  μηρικὴ ποίησις μλλον τν ἄλλων  
νύσθη. ὅθεν ο μλλον  Πλάτωνος χρσις ἀξιοπιστοτέρα τς οκ  
οὔσης παρὰ τῶ ποιητῆ.  
Παρὸν δὲ ἐξετάσαι καὶ διὰ λόγου τὸ ἀληθές. — Ἀπὸ ἑνικν συν-  
θέσεων πληθυντικαὶ ἐκφοραὶ γίνονται κατὰ τὸ τέλος, ἀνδροφόνος  
ἀνδροφόνοι, ἑνδέκατος ἑνδέκατοι. ὅθεν καὶ ἀπὸ τοῦ ἑαυτόν  
τὸ ἑαυτούς πεσεται. — Οδὲν γὰρ κωλῦον τὰ προκείμενα εἰς πλθος  
μετάγειν· ἐν δυσὶ γὰρ προσώποις ἕκαστον ατν ἀκούεται. ὁ γὰρ  
ἄνδρα φονεύσας ἠ ὁ μετὰ δέκα εἷς ἠ οἱ μετὰ δέκα πλείονες ἀνεμπο-  
δίστως εἶχον τὸ ἕτερον τν προσώπων πληθυντικόν· τὸ μέντοι τς  
ἀντωνυμίας σχμα δυνάτει, ἅτε δὴ καθ᾽ ἑνὸς καὶ τοῦ ατοῦ προσώπου  
λαμβανόμενον, κατὰ μὲν τὸ τέλος τς συνθέσεως εἰς πλθος μετάγεσθαι,  
κατὰ δὲ τὸ ἄρχον εἰς ἕν, ἐπεὶ ἕνεκα τούτου ἑνικὸν καὶ πληθυντικὸν  
ἐνοετο διὰ μις φωνς καθ᾽ ἑνὸς καὶ τοῦ ατοῦ προσώπου, ὅπερ ἄλο-  
γον. ελόγως ἄρα τὰ σχήματα ἐσιγήθη.  
2.1,1.73 Σὸ ἄρχον μέρος αἱ σύνθετοι κινοῦσαι πρόσωπα παριστσιν, ὁμοίως  
τας ἁπλας, τὸ δὲ τέλος, ὅτε γένος· ἐμαυτόν γὰρ καὶ ἐμαυτήν.  
ὅθεν ἐπιστατέον τῶ οδετέρῳ σχήματι κατ᾽ αἰτιατικὴν σιγηθέντι, ἐπεὶ  
ἴσως καὶ  κατάληξις συνήγετο εἰς ο κατ᾽ ὀξὺν τόνον, (καθὸ αἱ οδέ-  
τεραι τν ἀντωνυμιν, χωρὶς τν κτητικν, εἰς ο ἔληγον μετὰ τάσεως  
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τς τοῦ ἀρσενικοῦ,) ὅπερ ἐν μέρει λόγου οκ ἐνὸν ερέσθαι (τς ἀπό  
καὶ πό φαιρουμένων, καθότι ἀδύνατον πρόθεσιν βαρύνεσθαι, χωρὶς εἰ  
μὴ ἀναστρέφοιτο· οδὲ γὰρ Αἰολες τὸν ἐπὶ ταύταις τόνον ἀναβιβά-  
ζουσιν)· πολείπεται οὖν σημειούμενον τὸ ατό (καὶ, εἰ ἕν ἐστι, τὸ  
εἰς ὅ). ἀλλ᾽ εἰ καὶ τοῦτο ἁπλοῦν ἔστιν, ο πάντως καὶ τὸ ἐξ ατοῦ  
σύνθετον, λέγω δὲ τὸ ἐμαυτό· πὸ γὰρ ἀκριβεστέρου λόγου ἐμποδί-  
ζεται. εἴ τι γὰρ οδέτερόν ἐστιν αἰτιατικς πτώσεως, τοῦτο καὶ εθείας  
ἐσίν· ἀλλ᾽ ἀδύνατον τὸ τς εθείας συνίστασθαι· ελόγως ἄρα καὶ τὸ  
τς αἰτιατικς σχμα ἐσιγήθη. ἀλλ᾽ εἰ ἅπαξ Εριπίδης ἐχρήσατο ἐπὶ  
δευτέρου προσώπου ἐν τῶ  
ἔγειρέ μοι σεαυτὸ καὶ γίγνου θρασύ (fr. 694 Nauck Dindorf),  
τοῦτο ο κανὼν γενήσεται τοῦ ελόγως σιγηθέντος σχήματος.  
[Περισσὸν οὖν ἐστὶ ζητεν, εἰ κατ᾽ ἀκολουθίαν φωνς οκ ἔχουσιν  
εθεαν αἱ σύνθετοι, ἀλλ᾽ οὖν γε κατὰ τὸ σημαινόμενον· ὡς  ἐγώ  
πρὸς τὴν ἐμοῦ, οὕτως  ἐγὼ ατός πρὸς τὴν ἐμαυτοῦ. ἅπαξ γὰρ  
ἐδείχθη, ὡς ἕνεκα τν ατοπαθειν αἱ ἀντωνυμίαι τὴν σύνθεσιν ἀνεδέ-  
ξαντο, ὅπερ ἐν μόναις πλαγίοις ἑωρτο. οὔτε ἐν συνθέσει ἄρα εθείας  
ἔχουσιν, οὔτε  ἐμαυτοῦ γενική ἐστι τοῦ ἐγὼ ατός. ἐγὼ γὰρ ατὸς  
ἢκουσα, καὶ κατὰ τοῦ ατοῦ προσώπου μετοχς ἐπιφερομένης, ἐμοῦ  
ατοῦ ἀκούσαντος, ὡς Ἀρίσταρχος εἶπεν, Ἀριστάρχου  
εἰπόντος. οκ ἔστι δέ τις εθεα μὴ ἔχουσα γενικὴν συντασσομένην  
2.1,1.74 τῶ ατῶ ῥήματι. ἔτι τὸ ἐγὼ ατὸς ἢκουσα σημαίνει ἔξωθέν τινα  
φωνήν, τὸ δὲ ἐμαυτοῦ ἢκουσα οκέτι.]  
Εἰ τὰ συντεθέντα καθ᾽ οἱανδήποτε πτσιν μένει κατὰ πσαν πλά-  
γιον, σύνθετον δὲ τὸ ἐμωυτοῦ παρ᾽ Ἴωσι καὶ παρ᾽ μν, καθὸ καὶ ὁ  
τόνος ὁμολογε (μία γὰρ  περισπωμένη)· τί δήποτε τὸ ἐν τῆ αἰτιατικῆ  
σχμα ἐσημειοῦτο, ὡς ο δυνάμενον τὴν διὰ τοῦ ω γραφὴν ἀναδέξασθαι,  
εἴ γέ, φασι, τὸ ε καὶ τὸ α οκ εἰς ω κιρνται; — ἄλλως τε εἰ καὶ  
κατὰ πτσιν συνετίθεντο, οδὲν ἤν τὸ κωλῦον ἐν τῆ ἐμαυτόν αἰτιατικῆ  
τὸ α εἰς ω μετατίθεσθαι Ἰωνικῶ ἔθει, καθάπερ καὶ τὸ αθαδής ατώδης.  
ἧ ἐμοῦς κοινὴ οὖσα υρακουσίων καὶ Βοιωτν, καθὸ καὶ Κόριννα  
(fr. 37 Bergk3) καὶ πίχαρμος ἐχρήσαντο, πρὸς ἐνίων ἐδόκει μλλον  
κατωρθσθαι τς δίχα τοῦ ς προφερομένης, εἴγε τὰ εἰς ω λήγοντα εἰς  
ους κατὰ γενικὴν λήγει. Πρτον μὲν ο παρὰ Δωριεῦσιν· ἔπειτα τὸ  
σύμφωνον ατοὺς ἔλαθε· ποῦ γὰρ τς εθείας τὸ γ; πς δὲ καὶ τὸ  
δεύτερον εἰς ους λήγει; τεοῦς γάρ, τς εθείας εἰς υ ληγούσης. Ἔτι  
καὶ ἐμέος οἱ ατοὶ Δωριες, καὶ ἐν συναλοιφῆ ἐμεῦς αἱ χρήσεις παρ᾽  
πιχάρμῳ.  μέντοι ἐμίο καὶ ἐμίω καὶ ἔτι σὺν τῶ ς ἐμίως καὶ  
ἐμς δισυλλάβως, παρὰ Ῥίνθωνι.  
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Ἰτέον ἐπὶ τὰς κατὰ τὸ δεύτερον.  
Σῆ μὲν οὖν ἐμοῦ σύζυγος  σοῦ, πάλιν τὴν ατὴν ὁμοφωνίαν  
ἀναδεδεγμένη κτητικῆ τε καὶ πρωτοτύπῳ· τῆ δὲ ἐμεῦ  σεῦ, ἐμέο σέο,  
ἐμεο σεο, ἐμέθεν σέθεν, συνθέτῳ τε τῆ ἐμαυτοῦ  σαυτοῦ. ἀλλὰ  
μὴν καὶ τῆ ἐμοῦς Δωρίῳ  τεοῦς, ἧρακλς τεοῦς κάρρων ἤς,  
ώφρων (fr. 27 Ahrens), καὶ ἔτι Κόριννα·  
περὶ τεοῦς ρμς ποτ᾽ Ἄρευα πουκτεύϊ (fr. 3 Ahrens, 11 Bergk3).  
Ἔστι καὶ  τιοῦς, διὰ τοῦ ι, ἡν καὶ ἀναλογωτέραν γητέον, ἐπεὶ τὸ  
ε εἰς ι μεταβάλλουσι, φωνήεντος ἐπιφερομένου. Ἔτι τῆ ἐμέος  τέος  
2.1,1.75 κατ᾽ ἔγκλισιν σύζυγος, ἐκπεφάναντί τεος ταὶ δυσθαλίαι, ώφρων  
(fr. 75 Ahrens)· τὸ γὰρ ὀρθοτονούμενον κτητικὴν σημαίνει.  
Σεῦς. Αὕτη σύζυγος τῆ ἐμεῦς. πίχαρμος ἐν Κωμαστας ἠ  
Ἁφαίστῳ (fr. 64 Ahrens)·  
Ἀλλ᾽ οδὲ ποτιθιγεν ἔτ᾽ ἐγὼν τεῦς ἀξι·  
καὶ πόκ᾽ ἐγὼν παρὰ τεῦς τι μαθών,  
Θεόκριτος (V 39)· ἔστι δὲ καὶ Βοιωτιακὸν δλον ὡς·  
τεῦς γὰρ ὁ κλρος (Corinnae fr. 17 Ahrens, 24 Bergk3).  
ὃ περισπασθὲν τὴν πρωτότυπον σημαίνει· ἴσον γὰρ ἔσται τῶ σοῦ, οκ  
ἄλλης· τὸ δὲ ἐν ὀξείᾳ τάσει, ἐν μέντοι τῆ ἀναγνώσει ἐγκλιθέν, ἴσον  
τῆ σός.  
ἧ σέο μεταβάλλει τὸ ς εἰς τὸ τ παρὰ Δωριεῦσιν. Ἀλκμάν (fr. 19  
Bergk3)·  
ἐμὲ Λατοΐδα τέο λάχος χόρον  
καὶ ἔτι τεῦ.  
Ἀπὸ τς σοῦ Δώριος ἐγίνετο  τεοῦ ὁμότονος, μεταθεσα τὸ ς  
εἰς τὸ τ καὶ πλεονάσασα τῶ ε, καθάπερ καὶ  σός ἐν τῶ τεός. Σινὲς  
μέντοι ξίουν βαρυτονεν, οἰόμενοι ἀπὸ τς τέο τῆ τοῦ υ προσθέσει  
γεγενσθαι. ἧ χρσις παρ᾽ πιχάρμῳ καὶ ώφρονι.  
αἰνοδρυφὴς δὲ τάλαινα· τεοῦ κάτα τυμβοχόησα (Callim. II  
p. 753 Schneider).  
ώφρων (fr. 76 Ahrens)· οχ ἣσσων τεοῦ. πίχαρμος (fr. 157 Ahrens)·  
παιδὶ τεοῦ.  
Καὶ ἔτι  τίος. ἧ μέντοι τίω καὶ τίως, συζυγοῦσαι τῆ ἐμίω καὶ  
ἐμίως, πάλιν παρὰ τῶ ατῶ Ῥίνθωνι εἴρηνται.  
Εἰ αἱ ὁμοιοκατάληκτοι ἐν δευτέροις προσώποις τας κατὰ τὸ πρτον  
ἀποβολῆ τοῦ ς τὰ τρίτα ἀποτελοῦσι, συμφανὲς ὡς καὶ ἀπὸ τς σοῦ   
οὗ πρωτότυπος γενήσεται, πάλιν ὁμοφωνοῦσα τῆ ἀπὸ τς ὅς γενικῆ  
2.1,1.76 συνάρθρῳ. Σὴν μὲν οὖν χρσιν παρ᾽ μήρῳ οκ ἐνὸν ερέσθαι, παρὰ  
μέντοι Ἀττικος· καὶ γὰρ Πλάτων συνεχς ἐχρήσατο, οἵ τε κωμικοὶ  
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καὶ τραγικοί. ὁ μέντοι Ζηνόδοτος καὶ τὸ  
ἀπὸ ἕο χειρὶ παχείῃ (Τ 261)  
διὰ τς ου ἔγραφεν. ὅπερ παραπεμπτέον, οχ ὡς μὴ πρωτότυπον,  
ἀλλ᾽ ὡς μὴ σύνηθες· τῆ γὰρ εἰς ου καταλήξει χρται ὁ ποιητὴς ἐπὶ  
μόνης κτητικς, τῆ δὲ ἐμεῦ καὶ τας συζύγοις ἀντὶ τν πρωτοτύπων  
μόνων,  
πατρὸς ἐμοῦ κλέος ερὺ μετέρχομαι (γ 83)·  
ἐπὶ δὲ τς πρωτοτύπου  
ἐμεῦ δ᾽ ἕλετο μέγαν ὅρκον (δ 746).  
ἧ εὗ ἀπὸ τς σεῦ, ἐν ἐγκλίσει,  
εἴ πώς ε πεφίδοιτο (Τ 464) ....  
κἀκενο δέ τινες ὀρθοτονοῦσι προσπνέοντες,  
φρίξας εὗ λοφιήν (τ 446)·  
ἀντὶ τοῦ τὴν ατοῦ.  
ἧ ἕο κατ᾽ ἔγκλισιν,  
ἐπεί ἑο κήδετο λίην (ξ 461)·  
καὶ κατ᾽ ὀρθὸν τόνον,  
ἀπὸ ἕο χειρὶ παχείῃ (Τ 261).  
Εἴρηται δὲ περὶ τς εἷο, ὡς μόνως ὀρθοτονεται.  
ἧ ἕθεν ὀρθοτονεται μέν, ὡς ἐπὶ τοῦ  
ἀπὸ ἕθεν ἥκε χαμζε (Μ 205),  
ἐγκλίνεται δέ, ὡς ἐπὶ τοῦ  
ἐπεὶ οὔ ἑθέν ἐστι χερείων (Α 114).  
Ο γάρ, ὡς ἔνιοι, χρὴ μόνως ὀρθοτονεν, ὅτι καὶ τὸ πρτον καὶ τὸ  
δεύτερον ὀρθοτονεται μόνως· ἰδοὺ γὰρ καὶ ἐπὶ τν δυϊκν, ὀρθοτο-  
νουμένων τν πρώτων καὶ τν δευτέρων, τὰ τρίτα ἐγκλίνεται. ἄλλως  
τε τὸ ἔτι μεθὲν ἁ καρδία παδῆ (Sophronis fr. 46 Ahrens) ἐγκέ-  
κλιται. οκ ἐπειδὴ οὖν κατὰ τύχην παρ᾽ μήρῳ τὰ πρτα ὠρθοτο-  
νήθη, εθέως καὶ τὰ τρίτα.  
αφὲς ὅτι καὶ τὸ Αἰολικὸν δίγαμμα τας κατὰ τὸ τρίτον πρόσωπον  
2.1,1.77 προσνέμεται, καθὸ καὶ αἱ ἀπὸ φωνήεντος ἀρχόμεναι δασύνονται. Ἀλ-  
καος (fr. 6 Ahrens, 11 Bergk3)·  
ὥστε θέων μηδέν᾽ λυμπίων  
λῦσαι ἄτερ έθεν.  
οῦς. Αὕτη ἀκόλουθος Δωρικῆ τῆ τεοῦς. ᾗ συνεχς καὶ Κόριννα  
ἐχρήσατο. ἐν Κατάπλῳ (fr. 4 Ahrens, 2 Bergk3)·  
νίκασ᾽ ὁ μεγαλοσθένης  
Ὠαρίων, χώραν τ᾽ ἀπ᾽ ἑοῦς  
πσαν ὠνούμηνεν.  
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οῦ. Αὕτη τῆ τεοῦ ἀκόλουθος, ἀποβολς γενομένης τοῦ κατ᾽  
ἀρχὴν συμφώνου. εἴρηται κατ᾽ ἀρχὴν περὶ τοῦ πλεονάσαντος ε κατὰ  
τὸ δεύτερον πρόσωπον.  
Σς ἐκενος καὶ οὗτος αἱ γενικαὶ παρὰ Δωριεῦσι διὰ τοῦ ω,  
τήνω καὶ τούτω, τοῦ τέλους βαρυτονουμένου. πρὸς τῶ καὶ τὸν  
λόγον ἀπαιτεν, καθότι βαρύτονοι αἱ εθεαι, καὶ τὸ πλεστον τς  
χρήσεως οὕτως ἔχει. πρὸς οἷς καὶ τὸ τουτ περισπώμενον. ἐπιρρή-  
ματός ἐστι παραστατικόν, τουτ θάμεθα, ώφρων (fr. 42 Ahrens).  
τὸ δὲ ατ περισπασθήσεται, ὅτι καὶ τὸ ατός ὀξύνεται.  
Σὴν ἑαυτοῦ φασιν ὠλιγωρσθαι, καθὸ τὴν μὲν ἐν ἀρχῆ σύνθεσιν  
αἰτιατικς ἔχει, τὸ δὲ τέλος γενικς. Ἀλλ᾽ οὔτε τὰ σύνθετα τὴν ατὴν  
κλίσιν ἀναδέχεται τος κατὰ παράθεσιν, ἐπεὶ ἰδοὺ τὸ λεοντοφόνος ἐκ  
γενικς συνεστὸς εἰς αἰτιατικὴν ἀναλύεται, ὁ λέοντα φονεύσας, καὶ τὸ  
φιλοπλάτων ἐξ εθείας εἰς αἰτιατικήν, ὁ φιλν Πλάτωνα· οὔτε πάντως  
αἰτιατικὴ ἔγκειται· τί γὰρ ο μλλον  εὗ ἐστι συντεθεσα ἠ  δισύλ-  
λαβος  ἕο; πρὸς οἷς οδὲ  δοκοῦσα ἐν συνθέσει κατωρθσθαι ἐν  
δυσὶν αἰτιατικας, λέγω δὴ τὴν ἑαυτόν, πάντως δύο αἰτιατικὰς σημαίνει·  
ατὸς γὰρ ατὸν ἔπαισεν.  
Κἀκενο δὲ ἐπιστατέον, εἰ ὅλως σὺν τῶ ε γραφήσεται ἠ δισυλλά-  
βως μόνως, μόνον κατ᾽ ἀρχὴν προσπνεόμενον· τὰ γὰρ τς χρήσεως  
ἐπ᾽ ἴσης. Εἴρηται ὡς αἱ ἀπὸ τοῦ ς ἀρχόμεναι ὁμοιοκατάληκτοι ἀπο-  
2.1,1.78 βολῆ τοῦ ς τὰ τρίτα ἀποτελοῦσιν· ὅθεν ἀκόλουθος τῆ μὲν σεαυτόν   
ἑαυτόν, τῆ δὲ σαυτόν  ατόν. — Υήσει τις τὴν δισύλλαβον ὠλιγω-  
ρσθαι, ἐν οἷς πσα λέξις σύνθετος μέρος ἔχει ἑκατέρας τν φωνν.  
 γοῦν ἐμαυτόν, σαυτόν ἔχουσιν  μὲν τὸ εμ,  δὲ τὸ ς. ἀνάγκη οὖν  
καὶ τὴν ἑαυτόν μέρος ἔχειν, ὅπερ οκ ἄλλο γενήσεται ἠ τὸ ε. Ἀλλ᾽  
 τοῦ δασέος πνεύματος μονὴ ἀρκετὴ εἰς πόμνησιν τς συνθέσεως,  
ἐπεὶ τὰ τρίτα τν δευτέρων ο πλεονοσυλλαβε, εἰ μὴ ἐν πάθει πλεο-  
νασμὸς γένοιτο, ὡς  ἑο καὶ ἑός καὶ ἑέ. — Ἀλλά, φασιν, εἰ τὸ ε  
τς εὗ ἀντωνυμίας κατὰ τὴν σύνθεσιν ἐκθλίβεται, δλον ὡς καὶ τὸ  
πνεῦμα ἀποβληθήσεται. Ἀλλ᾽ οκ ἐκθλίβεται, ἀλλὰ κιρνται. ἔπειτα  
 ἀφαίρεσις τοῦ ς ἐν δευτέροις δασείας ἐστὶν ἐμποιητική, σέθεν ἕθεν.  
δλον οὖν ὡς τς μὲν σαυτόν δισυλλάβου ἀκόλουθον δισύλλαβον τὸ  
ατόν, τς δὲ σεαυτόν τρισυλλάβου ἀκόλουθον τρισύλλαβον τὸ ἑαυτόν.  
Υανερὸν ὡς οἱ προσχρησάμενοι τῆ ἑαυτούς σὺν τας συζύγοις  
ἐπὶ πρώτου καὶ δευτέρου παρὰ τὰ πρόσωπα ἁμαρτάνουσιν, ὅθεν καὶ  
τοὺς δασέως ἀναγνόντας τὸ  
ατν γὰρ ἀπωλόμεθ᾽ ἀφραδίῃσιν (κ 27)  
καὶ  
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ὃς δέ μοι οἶος ἔην, εἴρυτο δὲ ἄστυ καὶ ατούς (Ψ 499)  
ο μετρίως ἂν μεμψαίμεθα, οκ ὀλίγην ἀπειρίαν καταγγέλλοντας τοῦ  
ποιητοῦ διὰ τὴν ἰδίαν εήθειαν, εἴγε τρίτου καθεστσαι ἐπὶ πρώτου  
λαμβάνονται. — πρὸς οἷς οδέποτε ἑνικὴ παρ᾽ ατῶ σύνθετος, μή τί  
γε καὶ πληθυντική, ἥς τὸ σχμα παράλογον ἐδείχθη. — καὶ εἰ μὲν τρι-  
συλλάβως ποτὲ εἴρητο, κἂν ἤν συμφανὲς ἁμάρτημα· ἐν οἷς οὖν δισυλ-  
λαβε, σαφὲς ὅτι ἁπλ ἐστι, λείπουσα ἐθίμως ατῶ τῆ μν, μν  
ατν ἀπωλόμεθ᾽ ἀφραδίῃσιν, καὶ μς ατούς. καὶ γὰρ ἐφ᾽ ἑνικν,  
ατὸς νῦν ἰδὲ πμα, θος δ᾽ ἐπὶ δεσμὸν ἴηλον (θ 443)  
καὶ  
ατὸς ἑκών οἱ δκα (δ 649).  
Ἀλλὰ καὶ ἐφ᾽ ἑνικν, ὡς ἂν ἀπαιτοῦντος τοῦ λόγου, πὸ τν περὶ  
τὸν Ἀσκαλωνίτην ἐκεναι προσεπνεύσθησαν,  
2.1,1.79 ατόν μιν πληγῆσιν (δ 244),  
ἵνα μὴ ὡς π᾽ ἄλλου πεπληγμένος νοται· καὶ  
ἄλλῳ δ᾽ ατὸν φωτὶ κατακρύπτων (δ 247)  
καὶ  
τὴν ατοῦ φιλέει καὶ κήδεται (Ι 342),  
καὶ  
μέγα μὲν κλέος ατς  
ποιεται (β 125)·  
ἐφ᾽ ἥς οδὲ τὸ τς ἐπιφερομένης πτώσεως ἁρμοστόν· δέον γὰρ ποιεν  
ποθήν σὺν τῶ ν. Ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τούτων ὁ ατὸς λόγος εἰρήσεται,  
ᾧ κατ᾽ ἔλλειψιν πάλιν τν τρίτων ὁμοίως τας κατὰ τὸ πρτον καὶ  
δεύτερον ἐξηνέχθησαν, εἴγε καὶ τὸ ἀκριβὲς τς ἀναγνώσεως κατὰ ατὸ  
τὸ τοῦ ποιητοῦ σύνηθες ἐξετάζεται. ἀξιοῦμεν γὰρ ἀπαρεμφάτως ἀνα-  
γινώσκειν  
τὰ δ᾽ ἄποινα δέχεσθαι (Α 20)  
καὶ  
ἐπιτελαι (Δ 64)  
ο προπαροξύνοντες, τοῦ λόγου ἀπαιτοῦντος πρόσταξιν. δέον δὲ καὶ  
ἐπὶ τοῦ  
μέγα μὲν κλέος ατς  
ποιεται (β 125)  
ἐκδέχεσθαι τὸ γίνεται, ἐν ᾧ καὶ ἁπλ  ἀντωνυμία νοεται, καὶ   
ἐπιφερομένη πτσις ἀκόλουθος. ἀλλὰ μὴν καὶ τὸ  
ατόν μιν πληγῆσιν (δ 244)  
δασυνόμενον τρες ἀντωνυμίας παραλήψεται· διὸ καὶ ὁ Πινδαρίων διὰ  
τοῦ ε ἔγραφεν, ὁ δὲ Ἰξίων ἀξιο, ὥστε ἀντὶ τς ἕ τὴν μίν παρειλφθαι.  
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ὅπερ βέλτιον ἐπὶ τν τοιούτων παρέλκεσθαι τὴν μίν ὁμοίως τῶ  
έ μιν ατόν (Ψ 472)  
κὰδ δέ μιν ατὸν  
εἰλύσω ψαμάθοισιν (Υ 318),  
ἢ, ὡς Σρύφων (p. 30 Velsen) φησίν, ὅμοιον εἶναι τῶ σφέας ατούς ατοὶ  
ατούς καὶ ατὸς ατόν· ᾧ ἀντέκειτο τὸ μὴ ἐν δυσὶν ὀρθοτονουμέναις  
λαμβάνεσθαι τὸ ατόν μιν ὁμοίως τῶ σφέας ατούς. Σὸ  
2.1,1.80 εὖ ἐντύνασάν ἑ ατήν (Ξ 162)  
καὶ  
πυκάσασάν ἑ ατήν (Ρ 551)  
μόνως ἐν διαλύσει ληπτέον, εἴγε ἀσύνθετος ἐν τῶ καθόλου  τν  
ἀντωνυμιν χρσις παρ᾽ ατῶ. ἄλλως τε καὶ ἐλέγχονται ἐκ τν συζύ-  
γων ἀρσενικν,  
ἕο δ᾽ ατοῦ πάντα κολούει (θ 211)  
καὶ  
ἑὲ δ᾽ ατόν (Τ 173),  
ἐφ᾽ ὧν καὶ μέσους συνδέσμους ἔταξεν. — Καὶ παρὰ τος Αἰολικος δὲ  
ὡς ἐν παραθέσει ἀνεγνώσθη  
ἔμ᾽ αὔτᾳ τοῦτ᾽ ἔγων συνόϊδα (Sapphus fr. 102 Ahrens, 15 Bergk3)·  
ἔμ᾽ αὔτῳ παλαμάσομαι (Alcaei fr. 87 Ahrens, 72 Bergk3).  
ἀλλ᾽ ἐμάχετο τὸ  
νόον δὲ αύτω  
πάμπαν ἀέρρει (Alcaei fr. 88 Ahrens, 78 Bergk),  
ἅπερ ἀσύνηθες ἐν ἁπλότητι μὴ οχὶ τὸ ε προσλαμβάνειν. καὶ ἔτι  
ὁμοίως παρὰ τῶ ατῶ Ἀλκαίῳ ἐν ἑβδόμῳ (fr. 89. 90 Ahrens, 87. 101  
Bergk3)·  
σὺ δὲ σαύτῳ τομίας ἔσῃ.  
ἀλλὰ σαύτω μετέχων ἄβας πρὸς πόσιν.  
πς γὰρ ταῦτα σύνθετα, τν πρώτων ἐν διαλύσει ὄντων; δλον οὖν  
ὡς ἀνώμαλος  ἀνάγνωσις τν πρώτων πρὸς τὰ ἑξς.  
Αἱ κατὰ τὸ πρτον καὶ δεύτερον πρόσωπον τς δοτικς ὀξυνό-  
2.1,1.81 μεναι τὴν κατὰ τὸ τρίτον περισπωμένην ἔχουσι· σοὶ μὲν γὰρ ἐγώ,  
σὺ δ᾽ ἐμοί (Δ 63)· ἐπὶ δὲ τοῦ  
ἤ ὀλίγον οἷ παδα (Ε 800)  
περισπμεν. ὅθεν ὡς παράλογον ὁ ιδώνιος ὤξυνεν, ᾗ αἱ ὁμοιοκατά-  
ληκτοι καὶ ὁμότονοι κατὰ πν πρόσωπον. — Καὶ ἕνεκα μὲν τν δύο  
πρὸς τὸ ἓν τὸ ἓν εθύνεται, ἕνεκα δὲ τς τν φωνν ἀκολουθίας  
εθύνονται αἱ δύο. — πσα γὰρ δοτικὴ μακροκατάληκτος οδέποτε  
ὀξύνεται· αἱ γὰρ ὀξυνόμεναι βραχυκατάληκτοι, καὶ διὰ τοῦτο μλλον  
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τὸ ἐμίν Δωρικὸν ἀνάλογον. — ὁμότονοί εἰσιν αἱ γενικαὶ τας δοτικας  
ἰσοσυλλαβούσαις· πς οὖν αὗται ὀξύνονται, τν γενικν περισπωμένων;  
ἀνάλογος ἄρα  οἷ. — αἱ μονοσύλλαβοι δοτικαὶ περισπνται· ἀνάλογος  
ἄρα  οἷ. ὁμοτονοῦσιν αἱ κτητικαὶ τας πρωτοτύποις, ἐμός ἐγώ,  
ἐμόν ἐμέ, σόν σέ· εἰ οὖν ἐμῶ καὶ σῶ, πς οχὶ καὶ ἐμο καὶ  
σο; ἀνάλογος ἄρα  οἷ. — Ἀλλά, φασιν,  μὲν ἐμοῦ διαιρεται,  
 δὲ ἐμοί οκέτι. — Ἀλλ᾽ ο τοῦτο αἴτιον γενήσεται τς τάσεως, εἴ  
γέ τινα περισπώμενά ἐστιν ἀδιαίρετα καὶ ὀξυνόμενα διαιρούμενα. ἐκενο  
οὖν ῥητέον, ὡς πολλάκις τὴν ἀκολουθίαν διαψεύδονται αἱ ἀντωνυμίαι·  
τοιαῦται οὖν καὶ αἱ προκείμεναι.  
Ἀττικοὶ ἔμοιγε. Αἰολες ἔμοι βαρέως. Βοιωτοὶ διὰ τοῦ υ, ἐμύ,  
συνήθως, καθότι καὶ τὸ καλοί καλύ. Δωριες ἐμίν καὶ ἔτι ἐμίνγα.  
ώφρων (fr. 53 Ahrens) μόνον ἐμίνγα τὸ τοῦ γόγγρου τέμαχος.  
ἧ ἐμίνη συνήθης Σαραντίνοις·  δὲ χρσις παρὰ Ῥίνθωνι.  
oί. Ἀττικς. Ἴωνες, Αἰολες ὁμοίως·  
σοὶ δ᾽ ἔγω λεύκας ἐπὶ βμον αἶγος  
απφώ (fr. 7 Ahrens, Bergk3). καὶ τὸ κατὰ ἀπόλυσιν διὰ τοῦ τ·  
κἀπιλείψω τοι (Sapphus fr. 91 Ahrens, 8 Bergk3).  
καὶ σαφὲς ὡς μλλον Δώριος  μετάληψις, παρ᾽ οἷς τὸ ς τν ἀντω-  
νυμιν τ γίνεται. τν δὴ ἀπολύτων διὰ τοῦ τ λεγομένων μόνη ση-  
μειούσθω διασταλτικὴ οὖσα   
νῦν δέ τοι οἴῳ πάμπαν (τ 369).  
τὸ γὰρ  
οὔ τοι, τέκνον ἐμὸν, δέδοται (Ε 428)  
δύναται ἔχειν τὸν λόγον οὕτως· ο δέδοταί σοι πολεμήϊα ἔργα, ἀλλὰ  
τῶ Ἄρει· σὺ οὖν μετέρχου τὰ ἔργα τοῦ γάμου, ἵνα πρὸς τὸν Ἄρην  
2.1,1.82  σύ διαστέλληται. — ὀρθοτονεται δὲ καὶ παρ᾽ Ἀλκμνι, συνήθως  
Δωριεῦσιν·  
ἅδοι Διὸς δόμῳ ὁ χορὸς ἁμὸς καὶ τοί άναξ (fr. 86 Bergk3). —  
Λέγεται δὲ καὶ τίν καὶ ἔτι μετ᾽ ἐπενθέσεως τοῦ ε τεΐν. ἰδίως γὰρ   
μετάθεσις  εἰς τὸ τ τοῦ ε δεκτική ἐστι, σοῦ τοῦ τεοῦ, σός τεός.  
 — Σίθεται παρὰ Κορίννῃ καὶ ἐπ᾽ αἰτιατικς ἐν Κατάπλῳ,  
ο γὰρ τὶν ὁ φθονερὸς δαίμων (fr. 5 Ahrens, 4 Bergk3)·  
ἀντὶ τοῦ σέ, καὶ σαφὲς ὡς κατ᾽ ἐναλλαγὴν πτώσεως. — Σινὲς μέντοι  
ξίωσαν τείνειν τὸ ι, ἵνα ἐκ τς τεί παρὰ Δωριεῦσι διὰ τοῦ ει γραφο-  
μένης ᾖ ἐσχηματισμένη, μεταθέσει τοῦ ει εἰς τὸ ι, ὅπερ σύνηθες, προ-  
σειληφυά τε τὸ ν ὁμοίως τῶ ἐκεινοσίν, οτοσίν. ἀλλὰ ἀντίκειται τὸ  
μόνον ἐν τρίτοις τὸ ν προσέρχεσθαι.  
ύζυγος τῆ ἐμίνη  τίνη, ἡ ἔστι παρὰ Σαραντίνοις.  
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Οἷ. υνήθης Ἀττικος καὶ Ἴωσι. πεζολόγοι ἐχρήσαντο Πλάτων  
καὶ Ξενοφν. εἴρηται ὡς ὀρθοτονουμένη περισπται, τν συζύγων  
ὀξυνομένων. Αἰολες σὺν τῶ ·  
φαίνεταί οι κνος (fr. 2 Ahrens, Bergk3 ad fr. 2)  
απφώ. Βοιωτοὶ συνήθως εἰς τὸ ῦ μεταλαμβάνουσι. καὶ Δωριες  
ὁμοίως μν λέγουσιν οκέτι οἱ δ, ώφρων (fr. 77 Ahrens). — ἧ  
μετὰ τοῦ ε μόνως ὀρθοτονεται. εἴρηται δὲ ὡς καθόλου αἱ πλεονάσασαι  
τῶ ε μόνως ὀρθοτονοῦνται. — Σῆ τίν σύζυγος  ἵν, τοῦ τ ἀρθέντος.  
ἧσίοδος·  
ἳν δ᾽ ατῶ θανάτου ταμίης (fr. CCIV Goettling, V Schoemann).  
ἔστι καὶ  ἑΐν ἀπὸ τς τεΐν παρὰ Ἀντιμάχῳ (p. 29 Stoll) καὶ Κορίννῃ  
(fr. 36 Bergk3), ἐπὶ αἰτιατικς ἔσθ᾽ ὅτε παραλαμβανομένη·  
ἧ ἐμέ πρὸς πασν διαλέκτων λέγεται. παρὰ Δωριεῦσι μετὰ τοῦ  
ι, ἐμεί, ᾗ συνεχς πίχαρμος χρται. κοινς μέντοι ὁ ώφρων (fr. 78  
2.1,1.83 Ahrens) τί ο παρ᾽ ἔμ᾽ ἐστράφθη. ἧ ἀπολελυμένη οκ ἐπεκτεί-  
νεται.  
ἧ σέ ὁμοίως πρὸς πάντων κοινή. Δωριες διὰ τοῦ τ·  
εἰς τὲ καταρρε,  
Θεόκριτος (I 5).  
πρὸς δὲ τὲ τν φίλων,  
Ἀλκμάν (fr. 52 Bergk3)· καὶ ἔτι μετὰ τοῦ ι,  
τεὶ γὰρ Ἀλέξανδρος δάμασεν (Alcmanis fr. 53 Bergk3).  
καὶ ἔτι κοινς·  
σὲ γὰρ ἅζομαι (Alcmanis fr. 54 Bergk3).  
Εἴρηται ὡς  ἐγκλινομένη διὰ τοῦ τύ ἐκφέρεται.  
ἧ ἕ σύζυγος τῆ σέ, κοινὴ ἐν διαλέκτοις. Αἰολες μετὰ τοῦ . Σὸ  
ἑὲ δ᾽ ατὸν ἐποτρύνει (Τ 171)  
εἰ κατὰ τὸ ἄρχον ὀξύνοιτο, δλον ὡς παράλογον ἕξει τὸν τόνον. εἴτε  
γὰρ τὸ δεύτερον ε ἐπλεόνασε, δλον ὡς καὶ ἐν ατῶ ὁ ὀξὺς τόνος  
γενήσεται, ὁμοίως τῶ ἢ καὶ έ, καὶ ἣλιος καὶ έλιος (οὕτω γάρ τινες  
πέλαβον ἐκ τοῦ τὸ ἄρχον δασύνεσθαι, ὅπερ ἴδιον ἤν τς ἀντωνυμίας.  
ἐλελήθει δὲ ατούς, ὅτι ἀρκτικὴ οὖσα  δασεα ἐπὶ τοῦ πλεονασμοῦ  
ἀνατρέχει, ἑώρων καὶ ἕεδνα. ἄλλως τε τὸ πλεονάζον ε ἔξωθεν ἐν  
ἀντωνυμίαις, ἑός, ἑοῦ, ἑο)· εἴτε τὸ ἄρχον, ὅπερ ἔστι, πάλιν τς  
ἀντωνυμίας φυλάξει τὸν τόνον, εἴγε οἱ πλεονασμοὶ τοὺς τόνους τηροῦσιν,  
ἑο, ἑοῦ. — πόψυχρον γὰρ τὸ λέγειν ὡς ἐδιπλασιάσθη  ἀντωνυμία,  
πρὸς οδὲν χρειδες τριν ἀντωνυμιν παραλαμβανομένων, συνήθους  
τε ὄντος τοῦ κατὰ τὸ ε πλεονασμοῦ.  
Οκ ἔστι παρὰ Δωριεῦσιν ἐν τρίτῳ  διὰ τοῦ ι ἐπέκτασις ὁμοίως  
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τῆ τεί καὶ ἐμεί.  
ἧ μίν μόνως ἐγκλίνεται. διὸ καὶ τας ἐγκλινομέναις μόναις ἰσο-  
δυναμε, οκέτι δὲ καὶ τας ὀρθοτονουμέναις, ἐν οἷς κατ᾽ ἀρχὴν ἐκεναι  
τιθέμεναι, λέγω δὲ τὴν ατόν, τὴν ἕ, οκ ἔχουσι τὴν μίν ἀνθυπαγο-  
2.1,1.84 μένην· εἴρηται δὲ ὡς ἀδύνατον ἐγκλιτικὸν μόριον ἐν ἀρχῆ ερέσθαι.  
Ἔτι διαφέρει τς ατόν μίν, ᾗ  ἐξ ατς μὲν μετάληψις γίνεται  
εἰς τὴν ατόν, οκέτι δὲ  ατόν εἰς τὴν μίν μεταλαμβάνεται, νίκα  
ἐν πρώτῳ καὶ δευτέρῳ ἐστί. τοῦτο δὲ καὶ ἐπὶ τν κατὰ τὸ τρίτον  
πασν.  
Ἴωνες διὰ τοῦ μ, Δωριες δὲ διὰ τοῦ ν.  
Ἔτι καὶ  νίν τάσσεται ἐπὶ πλήθους·  
ὅστις δὴ τρόπος ἐξεκύλισσέ νιν,  
Πίνδαρος Ἰσθμιονίκαις (fr. 2 Boeckh).  
προσφωνετέ νιν ἐπὶ νίκαις,  
Βακχυλίδης (fr. 8 Bergk3)· καὶ πλεστα ἄλλα. ὁ δὲ πλάνος τς τοιαύτης  
ἀφορμς ἴσως ἐρρύη ἐκ τοῦ  
εὕρομεν ἐν βήσσῃσι τετυγμένα δώματα καλά,  
ἀμφὶ δέ μιν λύκοι ἤσαν ὀρέστεροι (κ 210. 212)  
καὶ  
ἤ μάλα δὴ τάδε δώματα κάλ᾽ δυσος  
καὶ  
οκ ἄν τίς μιν ἀνήρ (ρ 264. 268).  
ἤν δὲ τὰ τοιαῦτα ἐπὶ τὴν συνωνυμίαν φερόμενα τοῦ δμα, ὁμοίως τῶ  
νεφέλη δέ μιν ἀμφεκάλυπτε,  
τὸ μὲν οὔ ποτε (μ 74. 75)  
τὸ νέφος·  
αἱ μὲν ἀγχιστναι· τὰ δ᾽ ἐρμα φοβεται (Ε 141. 140).  
ἐννμαρ μέν· τῆ δεκάτῃ δέ (A 53. 54).  
ἐποίσει γοῦν  
γιγνώσκω δ᾽ ὅτι πολλοὶ ἐν ατῶ δατα τίθενται (ρ 269).  
τὸ δ᾽ ἐπὶ τοῦ Ἄρεως καὶ Ἀθηνς  
οδ᾽ εἰ μάλα μιν χόλος ἣκει (Ρ 399),  
2.1,1.85 ὡς εἰ ἔλεγε χωρὶς ἐφ᾽ ἑκατέρου. τὸ γὰρ πληθυντικὸν ἐφ᾽ ἑνικοῦ μετα-  
λαμβανόμενον καὶ εὔλογον καὶ σύνηθες, εἴγε ἐμπεριεκτικόν ἐστι τὸ  
πλθος τοῦ ἑνός, οκέτι δὲ τὸ ἑνικὸν τοῦ πληθυντικοῦ. καὶ ἔτι ἐπὶ  
δυϊκοῦ. διὸ πάλιν τὸ δυϊκὸν οκ ἔστιν ἐπὶ πληθυντικοῦ· τὸ γὰρ  
κρινθέντε δύω καὶ πεντήκοντα (θ 48)  
πρὸς τὰ δύο, καὶ τὸ  
οἶνον πινόντων (α 340)  
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ἀντὶ τοῦ πινέτωσαν Ἀττικόν ἐστι. — Σί οὖν οχὶ καὶ τὰ δύο ἐφ᾽ ἑνὸς  
τάσσεται; Ὅτι καὶ τὸ δυϊκὸν ὄνομα κυρίου ἀριθμοῦ, ὅμοιον τῶ τέσσαρες  
ἠ τρες ὄν· τὸ δὲ πληθυντικὸν κοινὸν παντὸς ἀριθμοῦ τοῦ πὲρ τὴν  
δυάδα.  
Αἱ δυϊκαὶ κατὰ πρτον καὶ δεύτερον πρόσωπον πάσης πτώσεως  
μόνως ὀρθοτονοῦνται· καὶ  αἰτία εἴρηται. Εθείας μὲν καὶ αἰτιατικς  
κοινς, νι, σφι· Ἀττικαὶ δὲ τν ατν πτώσεων νώ καὶ σφώ,  
αἷς καὶ ὁ ποιητὴς προσχρται,  
νὼ ἀναβησάμενοι (ο 475),  
σφὼ δὲ μάλ᾽ θέλετον (Λ 782)·  
γενικς καὶ δοτικς νιν καὶ σφιν. μονοσυλλάβως Εὔπολις  
Μαρικᾶ (fr. XIII Meineke)·  
νὼ γάρ, ἄνδρες, οχ ἱππεύομεν,  
καὶ ἔτι ἐν φίλοις  
εφραν δὲ ν (fr. 1 Meineke).  
τοιοῦτο δ᾽ ἤν τὸ  
2.1,1.86 ο γὰρ σφῶν τε γένος ἀπόλωλε τοκήων (δ 62),  
ὅπερ ἐδόκει ἐπίμεμπτον εἶναι, ὡς τρίτον πληθυντικὸν δίχα τοῦ ι γρα-  
φόμενον, τοῦ λόγου ἀπαιτοῦντος δεύτερον· πρὸς γὰρ ατοὺς πὲρ  
ατν·  
ἀλλ᾽ ἀνδρν γένος ἐστέ (δ 63).  
 πρόσθεσις οὖν τοῦ ι, ποιοῦσα τὸ Ἀττικόν, καὶ εἰς ἀκρίβειαν τὸν  
λόγον καθιστάνει. καὶ ἤν ἱκανὴ ἀπόδειξις τοῦ εἶναι ατὴν γενικὴν  
δευτέρου Ἀττικὴν τὸ καὶ τας εθείαις συνεχέστερον ατὸν κεχρσθαι.  
πρὸς οἷς ἀκριβὴς πάντοτε περὶ τὰς ἀντωνυμίας ἐστίν.  
Αἱ Ἀττικαὶ κατὰ τὴν εθεαν ὀξυτόνως ἀνεγνώσθησαν παρὰ τῶ  
ποιητῆ καὶ ἅπασι τραγικος τε καὶ κωμικος, αἵ τε γραφαὶ οκ ἔχουσι  
τὸ ι προσκείμενον, οἰκεία τε πτωτικῶ τῶ διὰ τοῦ ω  ὀξεα τάσις.  
καὶ διὰ τοῦτο ἐπαινετέα, φασίν, ᾗ καὶ  γραφὴ ἀνάλογος καὶ ὁ  
τόνος,   
πρίν γ᾽ ἐπὶ νὼ τῶδ᾽ ἀνδρί (Ε 219).  
 μέντοι νι καὶ σφι πάλιν οκ ἀκόλουθοι, καθὸ οδὲν δυϊκὸν εἰς ι  
λήγει. — Ἀλλ᾽ οὕτως ἐχόντων τν σχημάτων, εἰς ἄπορον περιίσταται  
ὁ λόγος. οὔτε γὰρ ἀπὸ τν κοινν αἱ Ἀττικαὶ κατασταθήσονται, οὔτε  
ἀπὸ τν Ἀττικν αἱ κοιναί. — Εἰ γὰρ τὸ ι προσλθε τῆ Ἀττικῆ ὡς  
ὁλοκληροτέρᾳ, καθάπερ φίλοις καὶ φίλοισι, πς συλλαβικς χώρας ἔτυχε;  
πάντοτε γὰρ μετὰ φωνήεντος προστιθέμενον ἀδιάστατόν ἐστι, μετὰ δὲ  
συμφώνου συλλαβς τυγχάνει· τοῦ προτέρου κενή κεινή, δέους  
δείους, τοῦ δευτέρου φίλοισι, οτοσί, ἐκεινοσί. — πς δὲ οχὶ  
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ἐντὸς τοῦ ι  κλίσις ἔπεσε, καθάπερ ἐπὶ τοῦ τουτουΐ, ἐκεινουΐ; φαμὲν  
δὲ ἔξωθεν προστιθέντες τὸ ν, ὡς ἂν τοῦ ι μὴ προσεληλυθότος, νιν.  
2.1,1.87 — πρὸς οἷς καὶ βίαιον ὁλοκληρότερον τὸ Ἀττικὸν ἐκδέχεσθαι τς πάν-  
των χρήσεως. — ἀλλ᾽ εἰ διαίρεσις, ἑνὸς ὄντος τοῦ ω· καὶ τοῦτο  
ἀσύστατον. πρὸ γὰρ τοῦ ω τὰ τοιαῦτα, καὶ οδέποτε διὰ τοῦ ι,  
νυμφέων, μουσέων, ὀρέων. — ἀλλ᾽ ἴσως ἐν τῆ κατὰ διάστασιν  
διαιρέσει ἐστίν, ὡς κόϊλον, πάϊς· καὶ ελόγως προπερισπασθήσεται  
τὸ νι διὰ τὴν τς βραχείας ἐπιφοράν. ἀλλὰ πολὺ πρότερον δοθή-  
σεται διὰ τοῦ ι ατὰς γράφεσθαι, ὅπερ οχ ερέθη. τεκμηριοῦνταί τε  
ἐκ τοῦ Βοιωτιακοῦ, ἐπεὶ οδέποτε παρὰ ατος νοί διὰ τοῦ οι. — οκ  
ἐπεὶ δὲ παρ᾽ Ἀττικος ἔστι νωίτερος καὶ σφωίτερος, εθέως καὶ κατὰ  
τὴν εθεαν τὸ ι προσγεγράψεται· ἀπὸ γὰρ γενικν αἱ κτητικαί, αἵτινες  
σὺν τῶ ι γράφονται.  
Ἀλλ᾽ ἐκ τν ἐναντίων ἀπὸ τς νι τὸ Ἀττικόν. — Ε  
κατὰ τὴν πρόσληψιν τοῦ ι, καθὸ Καδμῆδες καὶ Νηρῆδες, πάλιν   
γραφὴ τὸ ι ἕξει, ὅ τε τόνος περισπασθήσεται, οδενὸς ἐμποδίου ὄντος·  
εἰ δὲ ἀπεκόπη, τὸ μὲν ι οχ ἕξει, τὸν δὲ τόνον περισπάσει, καθὸ καὶ  
ἀπὸ τοῦ δμα δ καὶ ἀπὸ τοῦ ἥλος ἥλ.  
Ἀπ᾽ οδετέρας οὖν τοῦ λόγου καθισταμένου, θεματικὰς ἀμφοτέρας  
εἰσηγήσαντο, εἴγε  χρσις παρὰ τῶ ἀρχαιοτάτῳ ποιητῆ ἀμφοτέρων  
ἐστί· καὶ παρὰ μὲν τος μετοίκοις Ἴωσι τὴν δισύλλαβον ἐμμεναι, παρὰ  
δὲ τος καταμείνασιν Ἀττικος τὴν μονοσύλλαβον. — Εἰ δὲ δέον ἐστὶν  
ἀπὸ τς κοινς τὴν Ἀττικὴν καθίστασθαι, καθὸ καὶ αἱ ἄλλαι ἔχονται  
ἀφορμς τν κοινν, λεκτέον ὡς  νώ καὶ σφώ ἀποκοπεσαι οκ  
ἀήθως τος Ἀττικος (Ποσειδ γάρ φασι καὶ μὰ τὸν Ἀπόλλω του-  
τονί) οκέτι περιεσπάσθησαν, κατάληξιν δυϊκὴν ἀναδεξάμεναι. ἄλλως  
τε τὰ εἰς ω λήγοντα πτωτικά, κλίσεως τυγχάνοντα, οὔποτε περισπασμὸν  
ἀνεδέξατο. τούτῳ γὰρ τῶ λόγῳ καὶ  νεώ γενικὴ ὠξυτονήθη, μετὰ  
καὶ ἄλλων λόγων τς γενικς τὸν περισπασμὸν ἀπαιτούσης· καὶ τὸ  
Λητὼ γὰρ ἣλκησε (λ 580)  
καὶ τὸ  
Πυθὼ δ᾽ ἐρχομένην (λ 581)  
2.1,1.88 καὶ τὰ τούτοις παραπλήσια, κἂν τὸ ἐντελὲς ἔχωσι Λητόα καὶ Πυθόα,  
ἀναγκαίως ὠξύνθη. ἕνεκα γὰρ τούτου καὶ διστάσαι τὸν Ἀρίσταρχόν  
φασι περὶ τοῦ  
 δαν ἔμεινε (Ι 662),  
καθὸ ἤν τὸ ἐντελὲς όα. — Αἱ ἀποκοπαί, ἐὰν τύχωσι πτωτικς κατα-  
λήξεως, κλίνονται, μάκαρ, μάρτυρ,  
γηράντεσσι τοκεῦσιν (Hesiod. O. D. 188)·  
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κλιθήσονται οὖν αἱ προκείμεναι ἀντωνυμίαι δυϊκς μλλον καταλήξεως  
τυχοῦσαι. — αἵ τε γενικαὶ ατν ελόγως διὰ τοῦ ι γράφονται, εἴγε  
παντὸς δυϊκοῦ εθεα μὲν ἓν ἔχει φωνεν, γενικὴ δὲ δύο, ὧν τὸ δεύ-  
τερον ι· ἀλλὰ καὶ περισπασθήσονται, εἴγε τὰ ὀξύτονα τν δυϊκν  
περισπται κατὰ γενικήν.  
Διὰ τοῦ ε  νε παρὰ Ἀντιμάχῳ ἐν Θηβαΐδι  
ἔδρακε νε μολοῦσα (p. 28 Stoll)·  
καὶ  
τού τε νε  
ἐν Ἰολάῳ Κόριννα (fr. 16 Ahrens, 5 Bergk3).  
φωέ. Αὕτη αἰτιατικὴν μόνην σημαίνει,  
τίς τάρ σφωε θεν (Α 8)  
καὶ ἐπεὶ σύνηθες μήρῳ τὸ δισυλλαβοῦν, σαφὲς ὅτι καὶ τὸ  
ἢ τίς σφωε πόρεν· θεὸς ἀντιβολήσας (Κ 546)  
ο τοῦ ἔπορε τὸ ε ἔχει, τς δὲ ἀντωνυμίας, Ἰακς κεκλιμένου τοῦ  
ῥήματος. Καὶ ἔτι  
εἰ μή σφω᾽ Αἴαντε (Ρ 531)  
τὸ πλρες σφωέ. παρὰ γὰρ Ἀντιμάχῳ καὶ μονοσυλλάβως ἐν τρίτῃ  
Θηβαΐδος (p 28 Stoll)  
τὸ καί σφω γείνατο μήτηρ,  
2.1,1.89 καὶ ἐν πρώτῃ (p. 28 Stoll)  
ἀσπασίως τέ σφω ἄγεν οἴκαδε.  
Βίαιος ὁ Ἰξίων ἐστὶ τὴν σφωε καὶ ἐπὶ δευτέρου τάσσων,  
ἀμφοτέρω γὰρ σφε φιλε (Η 280. Κ 552),  
ἐπεὶ καὶ  νε διὰ τοῦ ε. — καὶ ἔτι ὡς τῆ σφώ ἐπὶ τρίτου νοουμένῃ  
τὸ ε προσέρχεται, οὕτω καὶ τῆ κατὰ τὸ δεύτερον πάλιν νοουμένῃ Ἀτ-  
τικῆ προσέρχεται. Ἀλλ᾽ οὔτε  διὰ τοῦ ε νε επαράδεκτος, καθότι  
σπανιωτάτη, ἅπαξ που ἠ δὶς εἰρημένη· οὔτε  κατὰ τὸ τρίτον μονο-  
σύλλαβος, κατὰ τὸν ατὸν λόγον. — πρὸς οἷς οδὲ ὁ χρησάμενος  
ἀξιοπιστότερος τν μὴ χρησαμένων. — πάνυ δὲ εὔηθες, τς κατὰ τὸ  
πρτον πρόσωπον εἰς ι ληγούσης, μὴ οχὶ καὶ τὴν κατὰ τὸ δεύτερον  
παραδέχεσθαι. — πρὸς οἷς καὶ πάλιν πάμπολλος  χρσις. — ποία δὲ  
καὶ ἀνάγκη, ὀρθς ἐχούσης τς σφι, τὴν σφε παραλαμβάνειν;  
Σρύφων (p. 28 Velsen) συγκατατιθέμενος τῶ Ἰξίωνί φησι τὴν σφέ ἀν-  
τωνυμίαν κατ᾽ ἐπένθεσιν τοῦ ω δυϊκὴν γενέσθαι τς ατς πτώσεως, καὶ ἔτι  
τὴν σφίν, ὡς τοῦ ω πτωτικοῦ ὄντος δυϊκν. Πς οὖν οχὶ καὶ αἱ κατὰ  
τὸ πρτον καὶ αἱ κατὰ τὸ δεύτερον τὸν ατὸν τρόπον ἐσχηματίσθησαν;  
 — ἧ σφίν καὶ ἀποβάλλει τὸ ν,  δὲ σφωίν οδέποτε. —  σφίν δο-  
τικς,  δὲ γενικς καὶ δοτικς. — τί δὲ οχὶ καὶ ἐπὶ τν δισυλλάβων  
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 ἐπένθεσις τοῦ ω, λέγω δὲ τς σφέας καὶ σφίσιν;  
μοίως οὖν τὰς τοῦ πρώτου καὶ δευτέρου θέματά τινες ξίουν  
εἶναι, καὶ ἐκδόσεις τινὰς παρατιθέμενοι τὸ  
τάρ σφωι (Α 8)  
σὺν τῶ ι γράφειν, ἐπεὶ καὶ  σφιν (Θ 415), δευτέρου οὖσα προσώπου,  
κατὰ τόνου ἐναλλαγὴν τὸ τρίτον ἀποτελε ἐν τῶ  
καί σφωιν δὸς ἄγειν (Α 338).  
Ἀλλὰ μήποτε τὸ μαρτύριον παράλογον· ποία γὰρ καὶ ἄλλη ἀντωνυμία  
τόνου ἐναλλαγῆ προσώπου γίνεται μεταβατική; —  
2.1,1.90 Ἀλλ᾽ ἴσως ἐκενος ὁ λόγος ἰσχυρός, ὡς αἱ φθάσασαι κατὰ τὸ  
πρτον καὶ τὸ δεύτερον ὁμοιοκαταληκτσαι, πάντως καὶ κατὰ τὸ τρίτον·  
ὅθεν εἰ νι καὶ σφι καὶ ἐπ᾽ αἰτιατικς, πάντως καὶ κατὰ τὸ τρίτον.  
Ἀλλ᾽ αἱ ὁμοιοκατάληκτοι ο πάντως τος ατος στοιχείοις χρνται·  
οκ ἄλογος οὖν  κατὰ τὸ ε ἐναλλαγή. — ἄλλως τε αἱ ὁμοιοκατά-  
ληκτοι καὶ ἰσόπτωτοι,  δὲ σφωέ αἰτιατικς μόνης, τς κατὰ τὸ πρτον  
καὶ δεύτερον καὶ εθεαν σημαινούσης. — ο γὰρ γιὲς τὸ λέγειν ὡς  
ἀκόλουθος τῆ νε, ὅτε οδὲ Ὅμηρος ἐχρήσατο.  
Πρὸς οἷς δοθήσεται  διὰ τοῦ ι γραφὴ ἀκόλουθος τῆ νι. Ἀλλὰ  
μὴν οδ᾽   
καί σφωιν δὸς ἄγειν (Α 338)  
ἀνάλογος· θέμα γὰρ ἴδιόν ἐστιν ὀξύτονον, οχὶ ἔγκλιμα τς σφιν.  
ποον γὰρ ἄλλο μόριον βαρυνόμενον δύναται ἐγκλίνεσθαι; διὰ τοῦτο  
καὶ τὸ σφωέ κατ᾽ ἰδίαν λεγόμενον ὀξύνεται. [εἴρηται μὲν ὡς ἀδύνατον  
ἔγκλιμα μετάβασιν προσώπου σημαίνειν.]  
Ἴσως τις φήσει, ἰδοὺ  μέων βαρυτονουμένη ἐγκλιτική ἐστι.  
Πρτον ο φύσει βαρύνεται, διῄρηται δὲ ἐκ περισπωμένου· διόπερ  
ἀκωλύτως τὴν ἔγκλισιν ἀνεδέξατο. — ἔπειτα τὰ ἐγκλιτικὰ λεγόμενα  
τὴν τς περκειμένης λέξεως ὀξεαν ἐγείρει.  
Εἰ αἱ διὰ τοῦ σφ, φασίν, ἐκφερόμεναι ἀντωνυμίαι τρίτου καθε-  
στσιν, ὥσπερ ἅπασαι αἱ πληθυντικαὶ καὶ πσαι αἱ δυϊκαί, δλον ὡς  
αἱ κατὰ τὸ δεύτερον ἀπὸ τρίτου μετατιθέμεναί εἰσι. κἀκενο δὲ προσ-  
2.1,1.91 τίθενται, ὡς αἱ ἐγκλινόμεναι καὶ ὀρθοτονοῦνται· ἐγκλινομένης οὖν τς  
σφωίν ἤν τὸ ὀρθοτονούμενον σφιν, ὅπερ ἐπὶ δευτέρου μετελήφθη. —  
Ο δε μέντοι τς χρήσεως τὸ διηνεκὲς βιάζεσθαι. — ἔπειτα δὲ  αἰτία  
τοῦ μόνως ὀρθοτονεν ο μόνον τὰς τοῦ δευτέρου, ἀλλὰ καὶ τὰς τοῦ  
πρώτου, εἴρηται. — πρὸς οἷς καὶ τὰ τς γραφς ἀντιπίπτει· ἰδοὺ γὰρ  
τὸ τρίτον σφωέ, τὸ δεύτερον διὰ τοῦ ι. — τὸ δὲ μεζον· τὰ δεύτερα  
ὀρθοτονούμενα δίπτωτά ἐστι, τὰ δὲ τρίτα οκέτι ἐγκλινόμενα, τν  
ἐγκλινομένων τὰς ατὰς πτώσεις ἀναδεχομένων. χωρὶς εἰ μὴ καὶ γε-  
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νικὴν σημαίνοι  σφωίν ἐν τῶ  
ἀλλ᾽ εἴπ᾽ εἴ σφωιν καταλύσομεν (δ 28),  
περὶ ἥς ἄξιον ἐπιστσαι ὡς ἐπὶ πλειόνων ερίσκεται γενικὴν σημαίνουσα,  
καθὸ ἐπὶ τοῦ  
πρίν σφωιν πὸ κροτάφοισιν ἰούλους (λ 319)  
καὶ  
γυιώσω μέν σφωιν (Θ 402).  
καὶ δλον ὅτι δοτικαί εἰσι καὶ εἰς γενικὴν μεταλαμβάνονται, ὡς ἐν σχή-  
ματος ἔθει, ὁμοίως τῶ  
Ἀχιλι δαμασθείς (Φ 55)  
καὶ  
Σρωσὶ δαμείς ( 461).  
Καὶ δλον ὅτι  κτητικὴ δυϊκὴ κατὰ τὸ τοῦ κτήτορος πρόσωπον  
ἀφορμὴν δέδωκε τοῦ τὴν γενικὴν τοῦ τρίτου σεσιγσθαι. εἰ γὰρ ἀπὸ  
γενικς τς νιν νωίτερος καὶ σφιν σφωίτερος, δλον ὡς καὶ ἀπὸ  
τς τοῦ τρίτου γενικς ἐγίνετο δυϊκόν· ὅπερ οκ ἔστιν. ἔνθεν οὖν τὸ  
πρωτότυπον τρίτον ἀπαράδεκτον. Ἀλλὰ πρός γε τοῦτο ῥητέον, ὡς  
οχ  τν παραγώγων ποστολὴ αἰτία γενήσεται τοῦ μηδὲ τὰ  
2.1,1.92 πρωτότυπα πάρχειν. ἔστι γὰρ μυρία, ἅπερ ο παρκται, τοῦ λόγου  
ἀπαιτοῦντος, ὥσπερ καί τινα συνεξειλκυσμένα τισὶ παραγωγας, τοῦ  
λόγου οκ ἐπιτρέποντος. ἐπεὶ καὶ  τοῦ κτητικοῦ ἔλλειψις εὔλογος,  
εἴγε πσα παράγωγος ἀντωνυμία ἀπὸ ὀρθοτονουμένης πρωτοτύπου  
σχηματίζεται, ὡς ἐν τος πρὶν εἴρηται,  δὲ μόνως ἐγκλίνεται.  
Παντί τῳ δλον, ὡς  δυϊκὴ τοῦ ἐκενος, οὗτος ἐκείνω, τούτω.  
περὶ γὰρ τοῦ  
τώδε δὲ νι (Θ 109)  
ἐζητετο. ἕνεκα γάρ, φασι, τς ἑνικς δοτικς ὀξυτονηθήσεται τὸ  
τώ, ἵνα τὸ δυϊκὸν διαστολς τύχῃ. Ἀλλ᾽ εἰ ἕνεκα τούτου, ληρδες·  
ἄπειρα γὰρ τὰ συνεμπίπτοντα. Ἔτι βαρείας καὶ βραχείας ἐπιφερο-  
μένης ἀδύνατον ὀξεαν ερέσθαι μετὰ μακρς. διὸ τὸ τδε προπερι-  
σπαστέον. Σί οὖν τὸ εἴθε, αἴθε, ναίχι; οχὶ καθὸ ἐπέκτασις, τς  
ἀρτίου περεχούσης τὴν ἐπεκτεινομένην; οχὶ οὖν καὶ τὸ  
τώδε δὲ νι (Θ 109)  
τν ἐπεκτεταμένων; τὰ οὖν δυϊκὰ εἰς ω λήγοντα οδέποτε περισπται  
οδὲ γὰρ θέλει τὸ πτωτικὸν ω περισπσθαι ἐπὶ τέλους. ὅτι γὰρ ἐπὶ  
τέλους ἐστίν, ὅτι ἐπεκτέταται, δλον, ὡς  κλίσις ἐντός, τοῦδε,  
τονδε, οἵδε, τνδε, τοσδε, τούσδε.  
Αἱ πληθυντικαὶ [καὶ] κοινολεκτοῦνται κατ᾽ εθεαν πρός τε Ἰώνων καὶ  
2.1,1.93 Ἀττικν, μες, μες, σφες. ἔστι πιστώσασθαι καὶ τὸ ἀδιαίρετον  
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τς εθείας παρ᾽ Ἴωσιν ἐκ τν περὶ Δημόκριτον, Υερεκύδην, καταον.  
τὸ γὰρ ἐν Εἰδωλοφανε· μέες Αἰόλιον περιχεύετε παρὰ Παρθενίῳ  
πὸ ποιητικς ἀδείας παραληφθὲν ο καταψεύσεται διαλέκτου πιστου-  
μένης ἐλλογίμοις συγγραφεῦσιν. Ἁμές Δώριον. Ἀλκμάν (fr. 65 Bergk3)·  
ὡς ἁμὲς τὸ καλὸν μελίσκον.  
Οκ ἐπίληπτος δὲ  τάσις, καθὸ τὰ πτωτικὰ ἀπέστραπται τὴν ἐπὶ τοῦ  
ες ὀξεαν (καὶ διὰ τοῦτο ἔνιοι τὸ βιόπλανες βαρύνουσιν ἀπὸ τοῦ βιο-  
πλανής, καὶ ἐπίτηδες, καὶ  
ἄκλεες αὔτως (Η 100)  
ἀπὸ τοῦ ἀκλεής). Πρτον αἱ πρωτότυποι ἀντωνυμίαι οκ ἀκόλουθοι  
ἐδείχθησαν τος ἄλλοις πτωτικος. ἔπειτα Δωριες ἐπὶ τὸ τέλος φιλοῦσι  
τὴν ὀξεαν προσάγειν, παρ᾽ οἷς πάλιν  ἀφαίρεσις τοῦ ι ὀξείας γίνεται  
ἐμποιητική, ἐπεὶ ποιες ποιές, πάλιν τς καταλήξεως ἐπιλήπτως  
ὀξυνομένης, εἴγε τὰ ῥήματα τὴν ὀξεαν τάσιν ἀπέστραπται· καὶ τὸ νοέν  
καὶ τὸ δασμηφορέν ὀξύνεται πάλιν τῆ ατῆ φαιρέσει τοῦ ι. πρὸς οἷς  
καὶ  περισπωμένη συστελλομένη ὀξεα γίνεται, τύπου τινὸς μὴ ἐμπο-  
δίζοντος. Αἰολες ἄμμες·  
ἄμμες δ᾽ ἀν τὸ μέσσον (Alcaei fr. 10 Ahrens, 18 Bergk3).  
τοιοῦτον καὶ τὸ  
ἄμμες ἐΐσκομεν (ι 321).  
Σοῦ δευτέρου μες. Δωριες μές· μὲς δὲ ἐπεγγυάμενοι  
θωκετε, ώφρων (fr. 41 Ahrens). Αἰολες ὔμμες·  
οὔ τί μοι ὔμμες (Sapphus fr. 23 Bergk3)·  
ἃς θέλετ᾽ ὔμμες,  
ἐν δευτέρῳ απφώ (fr. 95 Ahrens, 24 Bergk3). Βοιωτοὶ μετὰ διφθόγγου  
τοῦ ου·  
ομὲς δὲ κομισθέντες  
Κόριννα ἕπτ᾽ ἐπὶ Θήβαις (fr. 9 Ahrens, 6 Bergk3).  
2.1,1.94 Αἱ ποστολαὶ τοῦ ι ὁμολογοῦσι τὴν διὰ τοῦ ει γραφήν· παρα-  
πεμπτέον οὖν τοὺς διὰ τοῦ ε ξιωκότας γράφειν, ὡς τοῦ ι εἰς τὸ ε  
μεταβαλλομένου, κέρνημι, πέρημι. ἐπὶ γὰρ βραχυνομένου  μετά-  
ληψις. Ἔτι εἰ πσαί, φασι, δι᾽ ἑνός, καὶ  εθεα ἓν ἕξει φωνεν.  
Ἀλλὰ καὶ  σοφν ἓν ἔχει φωνεν, αἱ δὲ πόλοιποι δύο. εἰ δὲ ο  
διαιρεται εἰς δύο ε, καθότι αἱ εἰς εις εθεαι τοῦτο ἀναδέχονται, φαί-  
νονται τὴν ἐν ὀνόμασιν ἀκολουθίαν ζητοῦντες ἐν ἀντωνυμίαις, ἣνπερ  
οχ εὕρομεν. πολλῶ δὲ πρότερον καὶ τὴν εἰς ς γενικὴν ἑνικήν· αὕτη  
γὰρ τν διὰ δύο ε ἐκφερομένων εθειν γενική ἐστιν.  
Οδ᾽ γιὲς διὰ τὸν μακρὸν χρόνον τς εθείας δύο φωνήεντα  
παραδέχεσθαι, ὥς τινες ᾠήθησαν. ἐπεὶ τί ἂν εἴη τὸ ἰχθῦς ἠ νέκυς καὶ  
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τὰ τούτοις ὅμοια συναιρούμενα, αἵ τε παρ᾽ Ἴωσι γραφαί, πόλις,  
φύσις; Πάλιν δὲ καὶ τὴν δοτικὴν γράφειν διὰ τοῦ ε, ἐπεί, φασι,  
καὶ  εθεα καὶ  γενική· μέων γάρ· καὶ  αἰτιατική, μέας. Ἀλλ᾽  
 μὲν γενικὴ καὶ αἰτιατικὴ διῄρηνται,  δὲ ἀδιαίρετος τυγχάνει, πιστου-  
μένη παραδόσει καὶ διαλέκτων ἐκφορᾶ· ἁμίν γὰρ Δωριες, καὶ ἄμμιν  
Αἰολες. ἄλλως τε οδὲ τὸ νύμφαις ἔχει τὸ ε, τοῦ νυμφέων ἐν διαι-  
ρέσει ἔχοντος τὸ ε.  
ἧ σφες οὔτε παρ᾽ Αἰολεῦσιν οὔτε παρὰ Δωριεῦσιν ἀκολουθίαν  
ἔσχε πρὸς τὰ τούτων πρτα καὶ δεύτερα, οκ ἀπεοικότως· καὶ γὰρ   
ἐμεί καὶ τεί, παρὰ τος Δωριεῦσι προσλαβοῦσαι τὸ ι, οκέτι κατὰ τὸ  
τρίτον προσέλαβον.  
ἧ μέων τρισυλλαβοῦσα παρ᾽ Ἴωσιν πεμφαίνει ἀκολουθίαν,  
καθὸ αἱ εἰς εις λήγουσαι εθεαι τὸν τρόπον τοῦτον κλίνονται· ταχέων  
2.1,1.95 γὰρ καὶ βασιλέων. ὡς τὴν ἁμές Δωρικὴν καὶ ἔτι τὴν ἄμμες Αἰολικὴν  
ὁμοίως τας εἰς ες ληγούσαις εθείαις ἰσοσύλλαβον ἔχειν γενικήν·  
ἁμν γὰρ καὶ ἄμμων. — Ἀλλ᾽ εἴπερ μὴ ἤν διῃρημένη, οκ ἂν παρὰ  
μόνοις Ἴωσιν ερίσκετο, διαιρετικωτάτοις οὖσι. — πρὸς οἷς ἐδείχθη,  
ὡς ἀνακόλουθοι ἕνεκα φωνς αἱ ἀντωνυμίαι. ἐχρν γὰρ καὶ τὴν εθεαν  
ἑνικὴν λόγου ἔχεσθαι, καὶ τὴν γενικὴν εἰς ος περατοῦσθαι, ὡς ταχέος  
καὶ βασιλέως. — οδέποτε τὸ ι προσλαμβάνουσιν ἣ τε ταχέων καὶ αἱ  
παραπλήσιοι· εἴπερ οὖν ἀκόλουθος, οκ ἂν ἐγίνετο μείων.  
ἧ ἁμν παρὰ Δωριεῦσι καὶ σύναρθρον γενικὴν σημαίνει ἀκόλουθον  
τῆ ἁμός. τῆ μέντοι διαιρέσει  πρωτότυπος διαλλάσσει τς κτητικς,  
οκέτι τὸ ατὸ ἀναδεχομένης. Ἀλκμάν (fr. 66 Bergk3)·  
ὅσαι δὲ παδες ἁμέων  
ἐντί, τὸν κιθαριστὰν αἰνέοντι.  
μοίως Αἰολες. Ἀλκαος (fr. 67 Ahrens, 88 Bergk3)  
μηδ᾽ ὀνίαις τος πέλας ἀμμέων παρέχην.  
ἐπὶ δὲ τς συνάρθρου  
πατέρων ἄμμων  
καὶ τῆ ἐντελεστέρᾳ  
ἀμμετέρων ἀχέων (Alcaei fr. 103. 104 Ahrens, adesp. 57. 58  
 Bergk3).  
μοίως Βοιωτοί, ἁμίων, ἐπὶ δὲ τς κτητικς ἁμν,  
ἁμν δόμων (Corinnae fr. 25 Bergk3).  
μν. Αὕτη κοινὴ καὶ Δωριέων, σημαίνουσά τε πάλιν καὶ κτη-  
τικὴν τὴν ἀπὸ τς μός εθείας. πάλιν δὲ ἐν διαιρέσει διαφέρει   
πρωτότυπος. μέων γὰρ ἀπρὶξ ἔχονται, ώφρων (fr. 79 Ahrens).  
καὶ Ἴωνες·  
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μέων δ᾽ ἀνδρὶ ἐκάστῳ (ν 7).  
ἔτι αἱ πρωτότυποι διοίσουσι τῶ ἐγκλίνεσθαι καὶ ὀρθοτονεσθαι, τν κτη-  
τικν ατὸ μόνον ὀρθοτονουμένων. Σὸ δ᾽  
ὧδέ τις μείων μεμνημένος (Σ 153)  
2.1,1.96 πλεονάζον ἀκόλουθον τῆ μείων. Αἰολες μμέων. Ἀλκαος (fr. 77 B  
Ahrens, 96 Bergk3)·  
οἵ τινες ἔσλοι  
μμέων τε καὶ ἀμμέων.  
ομίων Βοιωτοί· τὸ δέ τις ομίων ἀκουσάτω, Κόριννα (fr. 13  
Ahrens, 22 Bergk3).  
φν. Καὶ φέων ἀκολούθως τῆ μέων,  
τῶ σφεων πολέες κακὸν οἶτον ἐπέσπον (γ 134)  
καὶ  
ὦσαν ἀπὸ σφείων (Δ 535. Ν 148),  
ὡς μείων. Σῆ σφείων καὶ Αἰολες χρνται καὶ Δωριες, Δωριέων  
δὲ υρακούσιοι διὰ τοῦ ψ πάσας τὰς διὰ τοῦ σφ, μονοσυλλαβούσας  
μὲν ἀναμφιλέκτως, ἐπὶ δὲ τν πὲρ μίαν συλλαβὴν ἀμφίβολα τὰ τν  
γραφν· ἔνια γὰρ δίχα τοῦ Χ.  
ν ἴσῳ τῶ ατν παρὰ υρακουσίοις τίθεται τὸ ὧν. ώφρων  
(fr. 80 Ahrens)· ὁ δ᾽ ἐκ τ σκότεος τοξεύων αἰὲν ἕνα τινὰ ὧν  
ζυγαστροφε.  
Ὃν τρόπον τὸ νυμφέων διαιρεται, τὸν ατὸν τρόπον καὶ τὸ  
ατέων, ὁπότε θηλυκὸν σημαίνει. καὶ ἔτι ατάων.  
Δλος  ἀπὸ τοῦ ἐκενος καὶ τν ὁμοίων κλίσις.  
ἧμν Ἴωνες, ᾧ καὶ Ἀττικοί. Σὸ ἐγκλινόμενον παρ᾽ Ἴωσι συστέλλει  
τὸ ι· σημειδες, καθὸ αἱ ἐγκλινόμεναι τὸν ατὸν χρόνον φυλάττουσι  
τας ὀρθοτονουμέναις. ἧ ἁμίν Δωρικὴ συστέλλει τὸ ι, ἐν οἷς ἐγκλι-  
νομένη προπερισπται,  
αἰ γὰρ ἇμιν τούτων μέλοι (Alcm. fr. 77 Bergk3)·  
2.1,1.97 ὀξυνομένη τε  
ἁμὶν δ᾽ παυλήσει μέλος,  
Ἀλκμάν (fr. 78 Bergk3). οἰκεος ὁ χρόνος πληθυντικῆ διὰ τοῦ ι ἐκφε-  
ρομένῃ. Αἰολες ἄμμι·  
ἀλλά τις ἄμμι δαίμων (Sapph. fr. 113 Ahrens, adesp. 56 Bergk3).  
τοιοῦτον ἤν καὶ τὸ  
ἄμμι δ᾽ ἀρήγει (Ο 493).  
ὁμόλογον ὅτι, κἂν ὀρθοτονται, μίαν καὶ τὴν ατὴν τάσιν ἔχει.  
μολογουμένης δὲ τς διὰ τοῦ ι γραφς, πάλιν τινὲς ἐπιθανεύ-  
σαντο, εἰσηγούμενοι τὸ ε ἐγκεσθαι· καθάπερ γὰρ τῶ ταχες παράκειται  
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τὸ ταχέσιν, οὕτω καὶ τῶ μες τὸ μέσιν. τό τε ἐν τετάρτῳ Ἀλκαίου  
(fr. 91 Ahrens, 100 Bergk3)  
ἄμμεσιν πεδάορον  
οὕτω φέρεσθαι ἀπὸ τοῦ μέσιν. ἀπὸ δὴ τοῦ μέσιν κατὰ ἀφαίρεσιν  
τοῦ ς καὶ συνέλευσιν τοῦ ε ἐγίνετο μεν, ελόγως καὶ τοῦ χρόνου  
μηκυνθέντος καὶ τοῦ τόνου περισπασθέντος, εἴγε πσα δοτικὴ πληθυν-  
τικὴ τεινομένη διὰ δύο φωνηέντων ἐκφέρεται. Πρτον τὰ τς γραφς  
διαφέρεται. — ἔπειτα θεματικαὶ πσαι ἐδείχθησαν, πρὸς τῶ τὰς δοτικὰς  
ἐν πλεονάσματι ἔχειν τὸ ν, οὗ αἰρομένου ἀλύμαντα τὰ τς προφορς·  
ὅπερ τῶ μν ο παρέπεται. τὰ γὰρ παρ᾽ Αἰολεῦσιν ἕνεκα τς συντά-  
ξεως πολλάκις ἀποβάλλει τὸ ν δι᾽ εφωνίαν,  
ἄεισον ἄμμι τὰν ἰόκολπον (Alcaei fr. 4 Ahrens, 63 Bergk3)·  
αἰ δέ κ᾽ ἄμμι Ζεὺς τελέσῃ νόημα  
Ἀλκαος (fr. 60 Ahrens, 77 Bergk3), καὶ ἐπ᾽ ἄλλων. μένει τε ἐπὶ τοῦ  
ἄμμιν ἀθάνατοι θέοι  
νίκαν  
Ἀλκαος τρίτῳ (fr. 86 Ahrens, 80 Bergk3), καὶ ἐπ᾽ ἄλλων πλειόνων.  
μν. Πάλιν παρ᾽ Ἴωσι προπερισπται ἐγκλινομένη, καθὸ συστέλλει  
τὸ ι. καὶ ἔτι παρὰ Δωριεῦσιν· ὅσαις ὗμιν αἰνέσω, ώφρων (fr. 81  
2.1,1.98 Ahrens). καὶ ἐν ὀρθῆ τάσει· ο μάν τοι δίφρον ἐπημμένον  
μίν (Sophr. fr. 82 Ahrens). ῎Τμμιν Αἰολες·  
τας κάλαις ὔμμιν τὸ νόημα τὦμον  
ο διάμειπτον (Sapph. fr. 114 Ahrens, 14 Bergk3).  
ὁμοίως αἱ Αἰολικαί, ἀποβάλλουσαι τὸ ν καὶ φυλάσσουσαι, τὴν ἐν ὀνό-  
μασι δοτικς πληθυντικς σύνταξιν ἀναδέχονται.  
Εἰ ὁμόχρονοι αἱ κατὰ τὸ πρτον καὶ δεύτερον, σαφὲς ὅτι  σφίν  
συστελλομένη ὁμολογεται ἀπ᾽ Ἰακς ἐγκλίσεως, εἴγε, ὅτε ἐγκλίνουσιν  
οἱ Ἴωνες, συστέλλουσι τὸ ι,  δὲ μόνως ἐστὶν ἐγκλιτική· πὸ γὰρ  
ἧσιόδου ἐν ἀρχῆ τεθεσα ελόγως ὠρθοτονήθη ἐν τρίτῳ,  
σφὶν δ᾽ ατος μέγα πμα (fr. 63 Goettling, 49 Schoemann).  
φίσιν. Αὕτη ἐπεκταθεσα καὶ ὀρθοῦ τόνου ἔτυχεν. Ἀμφοτέραις  
μέντοι ἐπακολουθε τὸ ν ἀποβάλλειν δι᾽ εφωνίαν,  
ἀλλά σφι δόσαν (ι 93),  
ἔτι γάρ σφισι κῦδος ὀρέξω (P 453)·  
φυλάσσεται δὲ ἐν τῶ  
ὅς σφιν ἐϋφρονέων (Α 73),  
μετὰ σφίσιν εἶχον ἀτυζομένην (Φ 474).  
Οχ γιὲς δὲ πάλιν εἰσηγεσθαι τὴν σφίσιν ἀπὸ τς σφέσι, διὰ  
μεταθέσεως τοῦ ε εἰς τὸ ι, Βοιωτικς ἠ Ἰακς· καὶ οὕτως ὁλόκληρος   
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σφίσιν, ἥς συγκοπὴ  σφίν. Παρὰ Βοιωτος ο μετατίθεται, συμφώνου  
ἐπιφερομένου, τὸ ε εἰς τὸ ι· ἀλλ᾽ οδὲ παρ᾽ Ἴωσιν, ὅτε μὴ ἀπ᾽  
εθείας εἴη τς διὰ τοῦ ι. ἐν οἷς οὖν αἱ κατὰ τὸ τρίτον μιᾶ συλλαβῆ  
2.1,1.99 ἐνδέουσι τν κατὰ τὸ δεύτερον,  σφίσιν ἀπὸ τς σφίν ἐπεκτέταται,  
καὶ καθὸ αἱ τοῦ τρίτου εεπέκτατοι μονοσύλλαβοι.  
Αἱ τοῦ τρίτου κτητικαί, ἑνικαὶ κατὰ τὸ ἐντὸς πρόσωπον, διὰ  
τοῦ σφ πλήθους παραστατικαὶ γίνονται κατὰ τὸν κτήτορα παρὰ Δω-  
ριεῦσιν, ὅς σφός· ἴσον γὰρ τῶ σφέτερος· ὅν σφόν· καὶ ἐπὶ τν  
λοιπν τατόν. καὶ ἐπὶ πρωτοτύπων οὖν τατόν· ἰδοὺ γὰρ ἕ καὶ  
σφέ. εἰ τοῦτο, καὶ τὸ σφίν ἀπὸ ἑνικοῦ τοῦ ἵν, Δωρικς. Παρα-  
πεμπτέον δὲ τὸν λόγον, εδιάσειστον ὄντα, ἐν οἷς καὶ ὁλόκληρον τὴν  
σφέ παραδεξόμεθα καὶ ατήν τε τὴν σφίν. — πς δὲ οχὶ καὶ τὸ  
κοινολεκτούμενον ζητήσει τις; — οκ ἐξομαλίζεται δὲ τὸ τς εθείας  
καὶ γενικς· ἀπὸ γὰρ τς ἵ καὶ οὗ οκ εἰσὶν ἀκόλουθοι πληθυντικαί. —  
ἐπηυξήθη οὖν ἀπὸ μονοσυλλάβου τς σφίν  σφίσιν, οχ ὁμοίως τος  
ὀνόμασιν· οδὲ γὰρ τατὰ παρακολουθε, ἃ καὶ τος ὀνόμασι. ταχέος  
γὰρ καὶ ταχέες, ἀφ᾽ οὗ καὶ τὸ ταχέεσσιν, ἅπερ οκ ἐπὶ τς σφες.  
υρακούσιοι ψίν· αμανιψιν γενομενα, ώφρων (fr. 83 Ahrens).  
ἧ διὰ τοῦ ψ γραφὴ ἐπὶ πλήθους τασσομένη οἰκειοτέρα τς διὰ τοῦ σφ.  
Καὶ σὺν τῶ α λέγεται παρ᾽ Αἰολεῦσιν·  
ὅτα πάννυχος ἄσφι κατάγρει,  
απφώ (fr. 98 Ahrens, 43 Bergk3).  
ἧμς. Σαύτης ὁλοκληροτέραν φασὶ τὴν παρὰ τος Ἴωσι διῃρη-  
μένην, λέγω δὲ τὴν μέας. ὃν γὰρ τρόπον παρὰ τὸ ταχες ταχέας,  
οὕτως μες μέας, καὶ Ἀττικς μς, ὡς Εβοέας Εβος. Ἀλλ᾽  
οὔτε  μες ὁμοία τῆ ταχες, ὡς ἀπεδείχθη, οὔτε Ἀττικοὶ τὸ ε καὶ  
τὸ α συναιροῦσιν, ὅτε μὴ καθαρεύοι τὸ ε, ὡς ἐπὶ τοῦ ἱέασιν ἱσιν· ο  
γὰρ ἔτι ἐπὶ τοῦ τιθέασι. καὶ Εβος φασίν, ἀλλ᾽ οκέτι ταχς.  
2.1,1.100 Σὸ  
μηδ᾽ ἥμας πεκφύγοι (π 372)  
Ἰώνων ἔθει φασὶ συνεστάλθαι κατὰ τὴν ἀπόλυτον σημασίαν.  
Ἁμέ Δωριες· ἁ δ᾽ ἄρ᾽ ἅμ᾽ ἐλωβτο, ώφρων Γυναικείοις  
(fr. 66 Ahrens). Ἄμμε Αἰολες·  
ὄπταις ἄμμε,  
απφὼ πρώτῳ (fr. 93 Ahrens, 115 Bergk3). τινὲς δὲ ἀποκεκόφθαι  
φασὶν ἀπὸ τοῦ ἀμμέας καὶ ἁμέας, ἐπεὶ οἰκεία αἰτιατικας  εἰς ας κα-  
τάληξις.  
μς. Καὶ μέας, ἀκολούθως τῆ μέας. Δωριες μέ· ἐμὲ  
δ᾽ Ἀρχωνίδας ἴαλλε παρ᾽ μέ, Ἀνδρείοις ώφρων (fr. 25 Ahrens).  
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ὔμμε Αἰολες·  
τὸ γὰρ θέων ἰότητ᾽ ὔμμε λαχόντων γέρας ἄφθιτον  
ἀνθήσει,  
Ἀλκαος πρώτῳ (fr. 63 Ahrens, 83 Bergk3).  
ἧ σφς ἔσθ᾽ ὅτε συστέλλει τὸ α κατ᾽ ἔγκλισιν, συζύγως τῆ  
μηδ᾽ ἥμας (π 372),  
ἐν τῶ  
μέγα δέ σφας ἀποσφήλειε πόνοιο (Ε 567).  
Σὴν μὲν οὖν κτητικήν, σύζυγον οὖσαν τῆ ἁμάς Δωρικῆ,  
σαωσέμεναι νέας ἁμάς (N 96)  
ἀντὶ τοῦ μετέρας, προσκον ὀξύνειν,  
σφὰς γὰρ παρθέμενοι κεφαλάς (β 237)·  
τὴν δὲ πρωτότυπον περισπν ὁμοίως τῆ μς καὶ μς· ἀφ᾽ ἥς Ἰακὴ  
διαίρεσις   
σφέας ατοὺς ἀρτύναντες (Μ 43. 86)·  
σαφές ἐστιν ὡς ἐγκλιθεσα ἐν τῶ  
ο μέν σφας ἔτ᾽ ἔολπα (θ 315)  
περιεγράφετο τς περισπωμένης.  
φέ. Εἴρηται ὡς μόνως ἐγκλιτική ἐστι, συζυγε μέντοι Δωρικῆ  
2.1,1.101 τῆ ἁμέ καὶ μέ. Πάλιν δὲ καὶ ταύτην ἀπὸ τς σφέας φασὶν ἀποκε-  
κόφθαι. Χέ υρακούσιοι. ώφρων· πς ψε καὶ γινώσκωμες;  
(fr. 84 Ahrens). Ἄσφε Αἰολες·  
ὅτ᾽ ἄσφ᾽ ἀπολλυμένους σάως,  
Ἀλκαος δευτέρῳ (fr. 92 Ahrens, 73 Bergk3).  
χομένως καὶ πὲρ τν κτητικν ῥητέον, ὧν καὶ διαφορὰς ἐξε-  
θέμεθα ὡς πρὸς τὰς πρωτοτύπους ἐν τος κατ᾽ ἀρχήν. — Αἱ κτη-  
τικαὶ τν ἀντωνυμιν εἰς γενικὴν ἐγκλινομένην ἀναλύονται μετὰ τοῦ  
πακουομένου κτήματος, καθ᾽ οἱανδήποτε ἂν ὦσι πτσιν, ἐμὸς οἶκος  
οἶκός μου, ἐμῶ δούλῳ δούλῳ μου,  
ἵνα νωιτέρην ὄπ᾽ ἀκούσῃς (μ 185),  
ἵνα μν τς φωνς ἐπακούσῃς· καὶ ἐπὶ τν λοιπν τὸ ατό. —  
Παντὶ κτητικῶ τὸ πακουόμενον κτμα ὁμοιόσχημόν ἐστιν, κτόρειοι  
δοῦλοι, Ἀριστάρχειοι δοῦλοι, μέτεροι δοῦλοι, δοῦλοι ἐμοί·  
γενικῆ μέντοι κτσιν δηλούσῃ πάλιν τὸ πακουόμενον κτμα ἀδιάφορον,  
ατοῦ δοῦλοι ἠ δοῦλαι ἠ οἶκος ἠ ὁτιδηποτοῦν κτμα. διὸ καὶ  
τὰ κτητικς πακουόμενα ἐὰν μὴ ὁμοιοειδ τυγχάνῃ, οὔτε κτητικὴ ἀν-  
τωνυμία παραλαμβάνεται οὔτε κτητικὸν ὄνομα, γενικὴ δέ. σαφὲς  
δὲ ἐκ τοῦ  
θαύμαζεν δ᾽ δυσεὺς λιμένας καὶ νας ἐΐσας,  
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ατν θ᾽ ρώων ἀγοράς (η 43)·  
 γὰρ ἀνομοείδεια γενικὴν ἀπῄτησε τὴν ατν. — Μὴ πολαβέτω δέ  
τις, ὡς αἱ κτητικαὶ τὸ γένος παρεμφαίνουσι μόνον τοῦ κτήματος, τοῦ  
δὲ κτήτορος οκέτι. ὡς ἐπὶ τοῦ ἐμός, μέτερος· ἀρσενικὰ γὰρ τὰ  
κτήματα, τὰ δὲ τοῦ κτήτορος ἄδηλα ἐν γένει· καὶ γὰρ ἐπ᾽ ἄρσενος  
τὸ ἐμός καὶ ἐπὶ θήλεος. — Λέληθε γὰρ ὡς μλλον ὥρισται τὸ τοῦ  
2.1,1.102 κτήτορος πρόσωπον διὰ τς δείξεως καὶ ἀναφορς. καὶ δείξεως μὲν  
ἐμός, σός, ἀναφορς δὲ ὡς σφέτερος, τν κτημάτων ἀδήλων ὄντων  
κατὰ τὴν ποιότητα. τῶ γὰρ ἐμός τί μλλον πακούεται οἶκος ἠ ἵππος  
ἠ δοῦλος ἢ τι τν τοιούτων;  
Αἱ κτητικαὶ ἀπὸ γενικν μόνων σχηματιζόμεναι, κτσιν σημαινουσν,  
καὶ εἰς γενικήν, ὡς προείρηται, ἀναλύονται κτσιν σημαίνουσαι. καὶ  
αἱ μὲν ἀπὸ πρώτου ἑνικοῦ πρώτου ἂν ῥηθεεν, ἑνικαί τε κατὰ τὸν  
κτήτορα, οἷον ἐμοῦ ἐμός. ὁμοίως αἱ ἀπὸ τοῦ δευτέρου, σοῦ σός,  
καὶ ἔτι αἱ ἀπὸ τρίτου, οὗ ὅς. καὶ ἐπὶ δυϊκν τατόν, νιν  
νωίτερος, σφιν σφωίτερος. τούτων τὸ τρίτον πεστάλη διὰ  
τὸ μόνως ἐγκλίνεσθαι, ὅπερ  παραγωγὴ ο παραδέχεται· προείρηται  
δὲ καὶ ἐν τος ἐπάνω. καὶ ἐπὶ πληθυντικν, μν μέτερος,  
μν μέτερος, σφν σφέτερος.  
Σούτων τὰ τρίτα ἐν δυσὶ τρίτοις νοεται, τὰ μέντοι πρτα καὶ  
δεύτερα ο πάντως ἐν πρώτοις καὶ τρίτοις, καὶ δευτέροις καὶ τρίτοις,  
ὥς τινες πέλαβον ἐκ τοῦ ἐμός ἐστι καὶ σός ἐστιν. ἰδοὺ γὰρ πρώτου  
πρὸς δεύτερον, ἐμὸς εἶ φίλος, καὶ δευτέρου πρὸς πρτον,  
ἀλλὰ πατὴρ τεός εἰμι (π 188).  
δύναται γὰρ καὶ τρίτου πρὸς πρτον, ὡς ἐπὶ τοῦ ὅς εἰμι· ἴσον γάρ  
ἐστι τῶ ατοῦ εἰμί. — σκληρὸν γάρ ἐστι τὸ λέγειν καὶ πρώτου πρὸς  
πρτον καὶ δευτέρου πρὸς δεύτερον ἐν τῶ ἐμός εἰμι καὶ σὸς εἶ.  
μόναις γὰρ τας ἀντανακλωμέναις τὸ τοιοῦτο παρακολουθε, χωρὶς εἰ  
μὴ καὶ αταὶ μεταλαμβάνοιντο εἰς τὰς συνθέτους, καθάπερ καὶ ἐνίας  
2.1,1.103 τν κατὰ τὸ τρίτον κτητικν ἐπιδείκνυμεν εἰς συνθέτους μεταλαμβα-  
νομένας. νοείσθω δὲ ὡς  τοιαύτη σύνταξις ῥήματα ἀπαιτε ὕπαρξιν  
σημαίνοντα· ἐπὶ γὰρ τν ἄλλων οκέτι· ἐμὸς γράφω· οκέτι δὲ καὶ  
ἐν δευτέρῳ  
Ἴσως τις δόξει τὰ κτήματα ὁρίζεσθαι ἐν τος πρὸς πρόσωπον λόγοις,  
[παδες ἐμοί] ἐμὸς εἶ, σός εἰμι, μέτερε. Ὅπερ ο τοῦ κτή-  
ματος ἴδιον, τοῦ δὲ μετειλημμένου δευτέρου προσώπου, ὅπερ πάλιν οδὲ  
τοῦτο κατὰ τὸ παντελὲς ὥρισται. προσδέεται γὰρ τὸ σός εἰμι· ἠ δοῦλος  
ἠ ἄλλο τι, καὶ μέτερε· δοῦλε ἠ πάτερ. πάλιν οὖν καὶ ἐπὶ τν τοιούτων  
 ποιότης ἐνδε.  
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Βραχὺς λόγος πρὸς τοὺς οἰομένους ἀπ᾽ αἰτιατικν παρχθαι τὰς  
ἀντωνυμίας· παρὰ γὰρ Δώριον τὴν ἁμέ καὶ μέ καὶ ἔτι σφέ τὸ ἁμέ-  
τερος καὶ μέτερος καὶ σφέτερος, καὶ ἔτι παρὰ τὴν Αἰολικὴν τὴν ἄμμε  
τὸ ἀμμέτερος, καὶ παρὰ τὴν νι καὶ σφι νωιτερος καὶ σφωιτερος.  
 — Πρτον οκ ἐξωμάλισται· πς γὰρ αἱ ἑνικαί; ἐμέ γὰρ καὶ ἐμός,  
σέ σός καὶ ἕ ὅς, οδαμς τοῦ ε ἐγκειμένου. πς δὲ καὶ τὸ  
μέτερος καὶ μέτερος τῶ α ο προσχρται, εἴγε τὸ μς καὶ μς;  
 — ἔπειτα εἰς γενικὰς ἀναλυόμεναι συμφανες εἰσι καὶ ἀπὸ γενικν  
παρηγμέναι. — ἔπειτα  ατός ἐπιταγματικὴ ὁμοιόσχημος οὖσα ἀεὶ ἐπι-  
τάσσεται τας πρωτοτύποις, τας δὲ κτητικας κατὰ μόνην γενικήν·  
καὶ δλον ὡς τῆ κατὰ τὸ ἐντὸς πρόσωπον νοουμένῃ συντάσσεται, ἣ τις  
οκ ἄλλη ὀφείλει πτσις εἶναι ἠ γενική, ἀφ᾽ ἥς καὶ  παραγωγή,  
ατν γὰρ σφετέρῃσιν (α 7)  
καὶ  
ἠ ἑὸν ατοῦ χρεος (α 409).  
Ὃν τρόπον αἱ σύνθετοι τὸ γένος ἠ τὴν πτσιν μετατιθεσαι κατὰ  
τὸ τέλος κινοῦνται, τὸ δὲ πρόσωπον κατὰ τὸ ἄρχον, τὸν ατὸν τρόπον  
καὶ αἱ κτητικαὶ ἐπὶ γένους καὶ πτώσεως κατὰ τὸ τέλος, ἐν προσώποις  
κατὰ τὸ ἄρχον. ἔχουσι μέντοι περισσὸν τὸ ἐν ἀριθμος κατ᾽ ἄμφω τὰ  
μέρη κινεσθαι· ἐμὸς γὰρ καὶ νωιτέρω καὶ μέτεροι.  
2.1,1.104 Ἄξιον ἐπιστάσεως ἐκενο, ὁτιδήποτε τὰ μὲν ῥήματα κινούμενα ἐν  
προσώποις κατὰ τὸ τέλος κινεται, αἱ δὲ ἀντωνυμίαι οκέτι, ἀλλὰ κατὰ  
τὸ ἄρχον. Καὶ ἴσως τις οἰήσεται τὸν λόγον περισσὸν εἶναι, φάσκων  
τὰ μὲν ῥήματα εἶναι, τὰς δὲ ἀντωνυμίας. Ἀλλὰ κοινὸν ἔχουσι τὸ  
πρόσωπον δηλοῦν, καὶ ἔτι μένει  ζήτησις. ἔπειτα  μετοχὴ καὶ   
κτητικὴ ἀντωνυμία ἐν γένει καὶ πτώσει κινούμεναι κατὰ τὸ τέλος κι-  
νοῦνται, καθάπερ καὶ τὰ ὀνόματα, καὶ ο διήλλαξε, διάφορα καθεσττα.  
Λεκτέον οὖν ὡς φυσικς τὸ τοιοῦτον ἀπετελέσθη. αἱ πτώσεις ἐν τῶ  
τέλει κινοῦνται, καὶ τοῦτο ἀποδείξεως ο δεται· πτσιν δὲ ἐπιδέχονται  
αἱ ἀντωνυμίαι· ὀφείλουσιν ἄρα κατὰ τὸ τέλος κινεσθαι. ὅπερ καὶ  
παρακολουθε. ἀλλὰ μὴν εἰ καὶ κατὰ τὸ τέλος ἐν προσώποις ἐκινοῦντο,  
σαφὲς ὅτι παρηκολούθησεν ἂν συγχύνεσθαι τὴν πτσιν διὰ τὴν μετά-  
θεσιν τὴν ἐκ τοῦ προσώπου. προνοητικώτατα ἄρα κατὰ τὸ ἄρχον  
κινεται, ἵνα ἄχραντος  πτσις μείνῃ. τὰ μέντοι ῥήματα, οκ ὄντα  
δεκτικὰ πτώσεως ἠ μόνης εθείας, ἀκωλύτως τὸ τέλος ἐκίνει ἐν προ-  
σώποις, ἐπεὶ οκέτι τὰ τς πτώσεως ἀμφήριστα.  
Νοείσθωσαν οὖν πάλιν αἱ πληθυντικαὶ τν κτητικν, αἵ τε δυϊκαί,  
ἐν συλλήψει καθεστσαι πρώτου καὶ δευτέρου ἠ καὶ τρίτου, καθότι καὶ  
αἱ πρωτότυποι ἐδείχθησαν. μέτερος γὰρ ὁ ἐμὸς καὶ σὸς καί, εἰ τύχοι,  
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ἄλλου του· καὶ νωίτερος ὁ ἐμὸς καὶ σός, ἠ ἐμὸς καὶ ἐκείνου.  
Κοινὸν μὲν ἔχουσιν αἱ κτητικαὶ ἀντωνυμίαι πρὸς τὰ κτητικὰ ὀνό-  
2.1,1.105 ματα τὴν ἐν ἀμφοτέροις κτσιν πακουομένην, τὴν τν δισσν προ-  
σώπων ἔννοιαν, τὸ εἰς γενικὰς ἀναλύεσθαι μετὰ τοῦ κτήματος· ο κοινὰ  
δέ, καθὸ αἱ ἀντωνυμίαι κοιναὶ παντὸς κτήτορός εἰσι, τὰ δὲ κτητικὰ  
ἰδιάζει κατὰ τὸν κτήτορα ἔσθ᾽ ὅτε. τὸ μὲν γὰρ ἐμός, σός κοινὸν ἐπὶ  
πάντων, τὸ δὲ κτόρειος ἴδιον· ἐπὶ γὰρ μόνου Ἕκτορος. ᾧ τρόπῳ  
διαφέρει καὶ τὸ Ἰλιόθεν τοῦ ἄλλοθεν· τὸ μὲν ἐκ τόπου μετὰ ἰδιότητος,  
τὸ δὲ κοινὸν παντὸς τόπου. — Πάντοτε ἐν δυσὶ τρίτοις τὰ κτητικὰ  
νοεται, αἱ δὲ ἀντωνυμίαι ο πάντοτε, ὡς ἐδείχθη. — Κατὰ τὸν κτή-  
τορα ἀμφιβάλλεται ὁ ἀριθμὸς ἐν προσηγορικος, ἀνθρώπεια ἴχνη,  
πότερον ἑνὸς ἠ πλειόνων· αἱ δὲ ἀντωνυμίαι οὔποτε. αἴτιον δὲ οκ  
ἄλλο ἐστὶ τς ἀμφιβολίας ἠ τὸ τέλος τοῦ ὀνόματος, δι᾽ οὗ τὸν ἀρι-  
θμὸν καταλαμβανόμεθα, ὅπερ κατὰ παραγωγὴν τοῦ κτητικοῦ παραφθεί-  
ρεται. ὅτε μὲν γάρ ἐστιν ός ἠ ν, νοεται ὁ ἀριθμός, ἐπὶ δὲ τοῦ  
ὕειαι ἠ βόειαι σάρκες οκέτι. αἱ μέντοι ἀντωνυμίαι, κατὰ ἀριθμὸν θέ-  
ματα οὖσαι, οκέτι ἀμφιβολίαν ἐνεποίουν· οδὲ γὰρ ἀπὸ τν ατν  
συλλαβν ἢρχοντο. διὰ τοῦτο ἀπὸ τς ἐμοῦ γενικς ἑνικς παρελαμ-  
βάνετο  ἐμός, καὶ ἔτι νιν νωίτερος δυϊκς κατὰ τὸν κτήτορα, καὶ  
ἔτι πληθυντικς μν μέτερος. ἐπεὶ δὲ τὰ κύρια ἑνικς πάντοτε  
νοεται, εἴγε ἰδίαν ποιότητα σημαίνει, ὀρθς οδὲ τὰ ἀπ᾽ ατν  
κτητικὰ ἐπὶ πλήθους νοεται, λέγω δὲ τὸ κτόρειος καὶ τὰ παραπλήσια.  
Κἀκενο δὲ διαφέρουσιν, ᾗ ἀσύνηθες τῶ μὲν Αἰάντειος τὸ πατήρ ἐπι-  
φέρειν, πας δὲ ἠ ἀδελφός, τῶ δὲ ἐμός καὶ σός.  
Ὃν τρόπον τὰ εἰς ὅς λήγοντα τριγεν ὀνόματα εἰς τὰ γένη καὶ  
τοὺς ἀριθμοὺς καὶ τὰς πτώσεις μετασχηματίζεται, τὸν ατὸν δὴ τρόπον  
καὶ αἱ κτητικαὶ τν ἀντωνυμιν κατὰ τὸ τέλος σχηματίζονται κατὰ πν  
πρόσωπον. ὡς γὰρ τὸ καλός, οὕτω καὶ τὸ ἐμός καὶ σός καὶ ὅς, κατὰ  
τὸ ἐντὸς ἑνικς νοούμεναι, καὶ ὡς τὸ ὁσιώτερος, οὕτω καὶ τὸ νωίτερος  
καὶ σφωίτερος, δυϊκς κατὰ τὸ ἐντὸς νοούμεναι (πὲρ γὰρ τς τοῦ  
τρίτου ἐκλείψεως εἴρηται)· καὶ ἔτι ὡς τὸ χαριέστατος, οὕτω καὶ τὸ μέ-  
τερος, μέτερος, πληθυντικς κατὰ τὸν κτήτορα νοούμεναι.  
ἧ τεός Δωρικὴ τῆ σός ὁμωνυμε. καὶ κοινς μέν πού φησιν ὁ  
ποιητὴς  
2.1,1.106 σὸς δέ που ἔκφυγε κρας ἀδελφεός (δ 512),  
Δωρικς δὲ τὸ  
πατὴρ τεός (π 188)  
καὶ ἔτι τὰ ἀπ᾽ ατς,  
τεὰ ἅρματα καὶ τεὼ ἵππω (Ε 237).  
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καὶ παρ᾽ Αἰολεῦσιν. Ἀλκαος ἐν πρώτῳ·  
τὸ δ᾽ ἔργον ἀγήσαιτο τέα κόρα (fr. 57 Ahrens, 14 Bergk3)·  
καὶ  
οἴκω τε περ σ καίπερ ἀτιμίαις (fr. Alc. 93 Ahrens, 74 Bergk3),  
ὁ ατὸς κοινῶ ἔθει. πὶ ταύτης τς λέξεως Βοιωτοὶ μεταβάλλουσι τὸ  
ε εἰς ι, καθότι καὶ τὸ θεός θιός. Εἴρηται ὡς συναλειφθεσα, τεύς, ὀξυ-  
τόνως λέγεται.  
ἧ ὅς καὶ ἑός δισυλλάβως λέγεται. ἐν οἷς ἀμφίβολον κἀκενο,  
πότερον διὰ τοῦ θ, ὡς Ἀρίσταρχος,  
ὅθ᾽ ἑὸς δόμος ἀμφεκάλυψεν (ο 118),  
ἠ διὰ τοῦ τ,  
ὅτε ὃς δόμος·  
καὶ γὰρ τὰς πλαγίους διττς ἔστιν ερέσθαι,  
ἀλλ᾽ οδ᾽, ἀχνύμενός περ, ἑοῦ (Ν 419)·  
 δ᾽ ὅτε δὴ οὗ πατρὸς (η 3)·  
κὰδ δ᾽ ἐν Ἀθήνῃς εἷσεν, ἑῶ (Β 549)·  
καὶ  
οὕνεκ᾽ ἄρ᾽ οχ ᾧ πατρί (ν 265),  
καὶ  
ατὰρ Ἀχιλλεὺς κλαεν ἑὸν πατέρα (Ψ 511)·  
ὃν καὶ δυσσος φθσαι γόνον (δ 741).  
καὶ ἐπὶ τν θηλυκν καὶ οδετέρων,  
Ζεὺς δὲ πρὸς ὃν λέχος ἢι᾽ (Α 609)·  
ἡν ἄτην ὀχέων (φ 302),  
καὶ  
μεθ᾽ ἑὸν βέλος (Ν 513)·  
καὶ ἐπὶ πληθυντικν·  
2.1,1.107 ἠ ἑοὶ ατοῦ  
θτές τε δμές τε (δ 643).  
Κἀκενο δὲ δύναται ὀρθὴν πληθυντικὴν σημαίνειν, εἰ κατ᾽ ὀρθὸν τόνον  
ἀναγνοίημεν,  
οἱ δὲ οἳ ἐβλάφθησαν (Χ 387).  
Ο πιθανὸν τὸ λέγειν, ὡς ο πεπλεονάκει τὸ ε ἐν τῆ ἑός, ἀπὸ  
μέντοι τς ἕο Ἰακς παρκτο. Σί οὖν οχὶ καὶ ἀπὸ τς ἐμέο καὶ σέο  
σύζυγοι ἐγίνοντο ἐμεός καὶ σεός, ἄμεινον οὖν λέγειν ὡς ἠ πεπλεο-  
νάκει τῶ ε, καθὰ καὶ αἱ πρωτότυποι πολλάκις, ἠ ἀπὸ τς τεός Δωρι-  
κς ἀπετελέσθη, ἐπεὶ ἀδύνατον τὰ τρίτα τν δευτέρων πλεονοσυλλαβεν.  
Αἰολες μετὰ τοῦ Υ κατὰ πσαν πτσιν καὶ γένος·  
τὸν ὸν παδα κάλει,  
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απφώ (fr. 106 Ahrens, 117 Bergk3). καὶ Ἀλκμὰν δέ, συνεχς αἰολίζων,  
φησί  
τὰ ὰ κάδεα (fr. 99 Bergk3).  
ὁμοίως καὶ Βοιωτοί· Κόριννα (fr. 10 Ahrens, 19 Bergk3)·  
ευωνυμιης πδα όν θέλωσα φίλης ἀγκάλης ἑλέσθη.  
Εἴρηται πὲρ τς ὁμοφωνίας τς ἐμοῦ, σοῦ, οὗ πρὸς τὰς πρω-  
τοτύπους, καὶ ὡς τῆ εἰς ου καταλήξει ἐπὶ τν κτητικν ὁ ποιητὴς  
χρται, ἐπὶ δὲ τν πρωτοτύπων οκέτι,  
εἰ δή τοι σοῦ πατρὸς (β 271)  
καὶ  
πατρὸς ἐμοῦ κλέος (γ 83),  
 δ᾽ ἄχεϊ οὗ παιδός (ο 358)·  
2.1,1.108 ὅθεν πρὸς ἐνίων καὶ τὸ  
οἵ θ᾽ αἵματος ἐξ ἐμεῦ εἰσί (Σ 105)  
διὰ τοῦ ο ἐγράφετο, ἵνα μὴ δόξῃ τὸ αἵματος πλεονάζειν. Ἔτι γε μὴν  
ἐπὶ τοῦ  
πρώτω γὰρ καὶ δαιτὸς ἀκουάζεσθον ἐμεο (Δ 343)  
λείπειν φασὶ τὴν περί ἐθίμως, ἵν᾽ ᾖ περὶ δαιτὸς πρτοι ἐμοῦ μετα-  
λαμβάνετε. Σί οὖν ἂν εἴη τὸ  
σέο δ᾽ ὀστέα πύσει ἄρουρα (Δ 174)·  
ἤ μή τις σεῦ μλα (ι 405);  
ἠ οδ᾽ ὅλως τος τοιούτοις ἐπιστατέον. αἱ γὰρ γενικαί, ὅτε ἐπὶ κτμα  
φέρονται, ἰσοδυναμοῦσι τας κτητικας· διὸ καὶ ἀκωλύτως τὰ κτητικὰ  
εἰς ατὰς ἀναλύεται. ο μὴν τὰ Ζηνοδότεια παράλογα,  
μνσαι πατρὸς σεο (Ψ 486)  
καὶ  
πατρὸς ἐμεο πατήρ (Ξ 118. τ 180)·  
τῶ γὰρ ατῶ ἐνέχεται λόγῳ· προκριτέαι μέντοι αἱ κτητικαὶ γραφαί,  
καθότι αἱ γενικαὶ κτσιν δηλοῦσαι ἐγκεκλιμέναι θέλουσιν εἶναι, δοῦλός  
μου, οἶκος ὕμων, αἱ δὲ ὀρθοτονούμεναι οὔ. Οχὶ οὖν καὶ τὸ  
σέο δ᾽ ὀστέα πύσει ἄρουρα (Δ 174)  
ὀρθοτονεται, καὶ τὸ  
ἀκουάζεσθον ἐμεο (Δ 343)  
καὶ  
οἵ θ᾽ αἵματος ἐξ ἐμεῦ εἰσίν (Σ 105);  
Ἀλλ᾽ ἀναγκαίως,  μὲν σέο, ὅτι ἐν ἀρχῆ,  δὲ ἐμεο καὶ  
σεο μέγα κλέος (π 241),  
καθὸ τῶ ι πλεονάζουσιν,  δὲ ἐμεῦ, ὅτι συντέτακται προθέσει.  
Εἰ αἱ κτητικαὶ οδέποτε ἐπὶ πργμα φέρονται, σαφὲς ὅτι ὡς τὸ  
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ὀδυσσαμένοιο τεοο (Θ 37. 468)  
ἐπὶ πργμα φερόμενον ὠλιγώρηται· δέον γὰρ γενικὴν παραλαμβάνειν,  
2.1,1.109 ἣτις καὶ ἐπὶ πργμα φέρεται. εἰ δ᾽ ἀπὸ τς τέο Θετταλικς ἐξετάθη,  
ὥς τινες ᾠήθησαν, δλον ὡς καὶ κατὰ τὸ πρτον καὶ τρίτον· ὅπερ οκ  
ἔστι· ψεῦδος ἄρα καὶ τοῦτο.  
Αἰολες ἔμω, σ, ὧ. — ἧ ἐμοο, σοο, οἷο ἢτοι μετὰ διαι-  
ρέσεως τὸ ι προσέλαβον, ἠ Θετταλικαί εἰσιν, ὡς καὶ Ἀριστάρχῳ ἢρεσκεν.  
Οκ ἄλογος δ᾽ ἂν εἴη καὶ  αἰτία τοῦ τὴν μὲν κτητικὴν διὰ τς οι πα-  
ράγεσθαι, τὴν δὲ πρωτότυπον διὰ τς ει. εἴ γε ἀπὸ τοῦ καλοῦ καλοο,  
μετατιθεμένου τοῦ υ εἰς τὸ ι καὶ προστιθεμένου τοῦ ο, σαφὲς ὅτι καὶ  
ἐπὶ τς ἐμοῦ τατὸν παρηκολούθει. ὅπερ ἔθιμον ἐπὶ κτητικν παρὰ  
τῶ ποιητῆ, εἰς ου λήγειν ἐπὶ γενικς, τὸ δὲ πρωτότυπον εἰς εο καὶ  
ευ, ἀφ᾽ ἥς πάλιν ἀνάλογον τὸ ἐμεο.  
Σὸ  
ὡς οδὲν γλύκιον ἥς πατρίδος (ι 34)  
τρίτον νοητέον· τοῦτο γὰρ ο κατὰ τὸ ατῶ ἀρέσκον ἀνεφωνήθη  
πρὸς τοῦ ἣρωος. ἐποίσει γοῦν ἔτι δικον ἐπὶ παντὸς  
εἰ καί τις ἀπόπροθεν.  
οὕτως ἔχει καὶ τὸ  
οὔτι ἔγωγε  
ἥς γαίης δύναμαι (ι 27)·  
τς γὰρ ἑκασταχοῦ γς. Σὸ μέντοι  
ἀλλ᾽ αἰεὶ φρεσὶν ᾗσιν ἔχων (ν 320),  
ἀντὶ τοῦ ἐμας, ελόγως π᾽ Ἀριστάρχου πωπτεύετο ὡς νόθον, καθὸ  
ἀδιάπτωτος ἐν ἀντωνυμίαις. — πλεστα γοῦν ἔστι παρ᾽ ἑτέροις ερεν,  
σφέτερον πατέρα (Hes. O. D. 2) ἀντὶ τοῦ μέτερον, ἀντὶ τοῦ  
τεά, τοι κήδεα λέξον ἑά παρὰ Καλλιμάχῳ, (fr. 536. 557 Schneider),  
καὶ πάλιν παρ᾽ ατῶ ἀντὶ τοῦ σφωιτέρου. Ἀλκμάν (fr. 3. 30 Bergk3)·  
μέ τε καὶ σφετέρως ἵππως·  
σφεὰ δὲ προτὶ γούνατα πίπτω. —  
ἀλλὰ μὴν καὶ τὸ σφετερίζομαι, σύνηθες ὄν, ὠλιγώρηται ἐπὶ πρώτου  
2.1,1.110 καὶ δευτέρου τασσόμενον. ἀλλ᾽ οδ᾽ ἐν τῆ κατὰ τὸ τρίτον ἐκφορᾶ  
γιές, εἴγε οδέποτε ἀπ᾽ ἀντωνυμιν ῥήματα παράγεται. — Ο πι-  
θανὴν ἀπολογίαν τινές φασιν, ὡς ἐν ῥήμασι παραλλαγὴ προσώπων·  
διώκετον (Κ 364) γὰρ ἀντὶ τοῦ διωκέτην· καὶ ἐν ὀνόμασιν· έλιος  
(Γ 277) γὰρ ἀντὶ τοῦ ἣλιε καὶ ἐν ἐγκλίσεσι δέχεσθαι (Α 20) ἀντὶ  
τοῦ δέχεσθε· οὕτω καὶ ἐν προσώποις ἀντωνυμιν. μένει γὰρ  ατὴ  
παραλογία. πρὸς οἷς καὶ ἃ παρατίθενται, ἔθιμα διαλέκτων. — Αἱ  
κατὰ τὸ τρίτον, φασὶν, εἰς τὸ ἴδιον μεταλαμβάνονται, διὸ καὶ τὸν  
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σφέτερον πατέρα (Hes. O. D. 2) ἀντὶ τοῦ τὸν ἴδιόν τινες δέ-  
χονται. Σί δέ; οχὶ καὶ αἱ κατὰ τὸ πρτον καὶ δεύτερον κτητικαὶ τὸ  
ἴδιόν τινος σημαίνουσι; πς γὰρ ἀλλότριον ὂν κτμά τινος;  
ν τας Ζηνοδοτείοις διορθώσεσι δίχα τοῦ ν τὸ  
Ζεὺς δὲ πρὸς ὃ λέχος (Α 609)  
ἐγράφετο, καὶ  ἀφορμὴ ἐκ τν ποτακτικν ἄρθρων, ἅπερ ὁμοφωνε  
τας κτητικας κατὰ τὸ τρίτον. τὸ γὰρ ὅς ποτακτικὸν ὁμόφωνον  
τῶ ἀπὸ τοῦ ἐμός σός ὅς, καὶ ἐπὶ πάντων τατόν. ἄλλως τε εἰ ἀπὸ  
τοῦ ατός, ἐκενος, οὗτος τὰ οδέτερα εἰς ο ἔληξεν, οκ ἀπίθανον ἐπὶ  
τοῦ ὅς ἀντωνυμικοῦ τὸ οδέτερον εἰς ο λήγειν. — Ῥητέον δὲ πρὸς  
μὲν τὸ πρτον, ὡς ο μλλον  ἀντωνυμία παράλογος ἢπερ τὸ ἄρ-  
θρον, καθὸ εἰς ν οκ ἔληξεν. — ἔπειτα τὰ κατὰ τὸ πρτον καὶ δεύ-  
τερον ὁμοιοκατάληκτα καὶ κατὰ τὸ τρίτον· ὅθεν εἰ ἐμόν καὶ σόν, καὶ  
ὅν. — πρὸς οἷς οδὲ πάντοτε ὁμοφωνε· ἰδοὺ γὰρ ἑός μὲν  ἀντω-  
νυμία, οκέτι δὲ τὸ ἄρθρον. — πρὸς δὲ τὸ δεύτερον, ὅτι  μὲν ἐκενο  
καὶ τοῦτο μονοπρόσωποι, τὸ δὲ διπρόσωπον. — ἄλλως τε θεματι-  
κώτεραι αἱ πρωτότυποι καὶ ἐν τος γένεσιν· ἀπὸ γὰρ τοῦ οὗτος αὕτη,  
καὶ ἔτι τοῦτο, τοῦ ἀρσενικοῦ οκ ἀπὸ τοῦ τ ργμένου. — ἔτι αἱ κτη-  
2.1,1.111 τικαὶ ἀντωνυμίαι ὡς ὀνόματα καθ᾽ ἅπαν εἰς τὰ γένη καὶ τὰς πτώσεις  
παράγονται, τν δὲ ὀνομάτων εἰς ον τὰ οδέτερα. — δλόν τε ὡς  
καὶ τὸ ἄρθρον κατώρθωται. τὰ γὰρ ἀπὸ τοῦ τ ἀρχόμενα προτακτικὰ  
ἀποβολῆ τοῦ τ τὰ ποτακτικὰ ποιε· ὅθεν εἰ τό, δλον ὡς καὶ ὅ.  
δείχθη ὡς ἀπὸ ἐγκλινομένων ο παράγονται αἱ κτητικαί. καὶ οἱ  
ἀξιοῦντες οὖν ἐγκεκλιμένην, ὡς τρίτου, εἶναι γενικὴν τὴν  
ἀλλ᾽ εἴπ᾽ ἢ σφωιν (δ 28)  
καὶ  
γυιώσω μέν σφωιν (Θ 402)  
καὶ ἀπ᾽ ατς κτητικὴν παρ᾽ Ἀντιμάχῳ (p. 30 Stoll) εἰρσθαι ἐπὶ Συ-  
δέως καὶ Πολυνείκους τὸ σφωιτέρην ὀϊζύν καὶ διὰ τς δευτέρας  
ἐπὶ τεοκλέους καὶ Πολυνείκους τὸ σφωίτερον μῦθον, ἑαυτος  
ἐναντιοῦνται. δέον γὰρ μλλον ἐπίμεμπτον καταλείπειν τὸ σχμα ἠ  
μαχόμενον πρὸς τὰ ὅλα. ἄλλως τε οδέποτε τρίτον δευτέρῳ ὁμο-  
φωνε· ἔστι δὲ δεύτερον κατὰ τὸ ἐντὸς δυϊκὸν ἀπὸ πρώτου τοῦ νωί-  
τερος τὸ σφωίτερος.  
Σὴν μέτερος, κατὰ τὸν κτήτορα οὖσαν πληθυντικήν, διχς λέ-  
γουσι Δωριες· ἁμέτερος γὰρ καὶ ἁμός, καὶ μέτερος καὶ μός,  
καὶ σφέτερος καὶ σφός. — Προείρηται ὡς καὶ παρ᾽ μήρῳ τὰ τοι-  
αῦτα Δωρικά,  
τὰ δ᾽ ο μένος ἁμὸν ἐρύξει (Θ 178)·  
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ἀμφὶ σφος ὀχέεσσι ( 231)·  
καὶ τὸ  
πρὸς πέτρῃσι βαλὼν μς (ι 284)·  
ο μὴν κατὰ τὸ τέλος· διὸ οδὲ τὸ  
σαωσέμεναι νέας ἁμάς (Ν 96)  
ο συνεστάλη κατὰ τὸ τέλος, καθὸ οδὲν τος τέλεσιν ἐδώριζε. καὶ  
γάρ πού φησι  
οδέπω ἁμς  
γς ἐπέβην (λ 166--67). —  
2.1,1.112 Σὸ  
σφες ἔειξε χώρας  
παρ᾽ Ἀλκμνι (fr. 31 Bergk3) τῶ ε πλεονάζει. — Εἴρηται ὡς τὸ  
ἢτοι γὰρ πατέρ᾽ ἁμὸν (Ζ 414)  
ἴσον ἐστὶ τῶ μέτερον, ἀλλ᾽ οχ ὥς τινες πέλαβον ἐκ τοῦ ἐμόν με-  
τειλφθαι· ο γάρ ποτε τὸ ε εἰς α μακρὸν μεταλαμβάνεται, ὅτι μὴ  
ἐπὶ τοῦ κὲν συνδέσμου, καὶ ταῦτα, εἰ δοθείη. ἄλλως τε σύνηθές ἐστι  
τὸ πληθυντικος ἀντὶ ἑνικν χρσθαι,  
μες δ᾽ οὔ νύ τι τοοι ἀμυνέμεναι (β 60)  
καὶ ἐφ᾽ ἑνὸς τοῦ Πατρόκλου,  
μέτερος θεράπων (Π 244)·  
τοιοῦτον οὖν καὶ τὸ ἁμόν. — πρὸς οἷς καὶ τὸ μόν καὶ σφόν συζυ-  
γοῦντα ὁμολογε τὸ ἐντὸς πληθυντικόν. καὶ  συνήθης φράσις ἀνά-  
πλεός ἐστι τοῦδε τοῦ σχήματος. — καὶ οκ ἀπεμφαίνει ὁ λόγος· ἐμ-  
περιεκτικὸς γάρ ἐστιν ὁ πληθυντικὸς ἀριθμὸς τοῦ ἑνικοῦ.  
Οχὶ οὖν καὶ ὁ δυϊκός; τί οὖν οχὶ δυϊκος χρώμεθα ἀντὶ ἑνικν;  
Ἀλλ᾽ οκ ἔστιν ὅμοια· ὁ μὲν γὰρ δυϊκὸς ὡς κύριον ὄνομα κατὰ τοῦ  
δύο ἐτάχθη, ὁ δὲ πληθυντικὸς κοινὸς παντὸς πλήθους καθέστηκε, καὶ  
διὰ τοῦτο γενικὸς ὢν κατὰ τν ἰδικν τάσσεται. — διὸ καὶ μεμφόμεθα  
τὸ δυϊκὸν κατὰ πληθυντικν τασσόμενον, καὶ ἔτι τὸ ἑνικόν. — πάλιν  
δὴ ὁ Ἀλκμὰν (fr. 31 Bergk3) τὸ σφες ἀντὶ ἑνικοῦ ἔταξε καὶ τὸ  
σφος ἀδελφιδεος κρα καὶ φόνον (fr. 56 Bergk3). —  
ἧσίοδος μέντοι ἐπίμεμπτός ἐστιν εἰπὼν  
ἑὸν κακὸν ἀμφαγαπντες (O. D. 58),  
ἐν ᾧ ἑνικῶ ἀντὶ πληθυντικοῦ ἐχρήσατο· καὶ Καλλίμαχος·  
2.1,1.113 μοῦσαί νιν ἑος ἐπὶ τυννὸν ἔθεντο (fr. 420 Schneider),  
καὶ  
ἑὸν δέ μιν οἷα γονα (fr. 11 Schneider)·  
δέον γὰρ σφόν καὶ σφος. — καὶ παρὰ ἄλλοις δὲ πλεστα· παρα-  
πεμπτέον δὲ πὲρ τοῦ μὴ ἐπὶ πλεον προάγειν τὸν λόγον. — πὲρ δὲ  
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τοῦ ἧσιοδείου οὕτω τινὲς ἐκδέχονται· τς ἀντὶ πυρὸς δοθείσης γυναι-  
κὸς τέρπονται ἑὸν ἕκαστος κακὸν ἀγαπντες.  
Αἰολες ἀμμέτερον καὶ ἄμμον καὶ ὔμμον καὶ σφόν. απφώ  
(fr. 70 Ahrens, 10 Bergk3)·  
ἔμε τιμίαν ἐπόησαν ἔργα τὰ σφὰ δοσαι.  
πὲρ δὲ τοῦ τὸ ἁμός καὶ μός μὴ συγκεκόφθαι παρὰ τας διαλέκτοις  
ο ῥητέον, ὥς τινες πέλαβον, καθὸ δύο συλλαβαὶ ο συγκόπτονται·  
ἰδοὺ γὰρ τὸ Δευκαλίδης καὶ Ἀνθεμίδης· ἀλλὰ καθὸ μὴ βαρύνονται, τοῦ  
μέτερος βαρυνομένου καὶ μέτερος καὶ σφέτερος. χωρὶς εἰ μὴ λέγοι  
τις συνεκδεδραμηκέναι ατὰς κατὰ τὴν τάσιν τῆ ἐμός καὶ σφός· τὸ γὰρ  
σφός καὶ μονοσυλλαβοῦν ἀναγκαίως ὠξύνετο.  
[Σς ἐμαυτοῦ πλαγίου καὶ ἔτι τν πολειπομένων οὔτε ῥητὴ   
εθεα οὔτε συστατή. καὶ ὅτι ο ῥητή, τουτέστιν ο συνήθης, συμ-  
φανές, χωρὶς εἰ μὴ ἐν Μετοίκοις Υερεκράτους ἅπαξ ἐστὶν εἰρημένη,  
καὶ ἴσως ἕνεκα τοῦ γελοίου. ὡς δὲ οκ ἔστι συστατή, σαφὲς ἐντεῦθεν.  
 — Καθότι αἱ πλάγιοι σύνταξιν ποιοῦνται ἐν διαβιβασμῶ προσώπων  
2.1,1.114 πρὸς τὴν εθεαν, ἐμὲ Διονύσιος ἔπαισεν, ἐγώ σοι ἐλάλησα,  
Ἀριστοφάνης Ἀρίσταρχον ἐδίδαξεν (ἤν δὲ καὶ σύνταξις ἐν πλα-  
γίοις μετὰ τς ἐπιταγματικς τοιάδε, ἐμὲ ατὸν ἔτυψεν οὗτος,  
ἐμοὶ ατῶ ἐλάλησεν Ἀρίσταρχος. καὶ  μὲν τοιαύτη σύνταξις  
ἀσυνελεύστους εἶχεν εἰς σύνθεσιν τὰς ἀντωνυμίας)· ἐπεὶ δὲ πολλάκις  
αἱ ἐκ τν ῥημάτων ἐνέργειαι ο μόνον ἐξ ἑτέρων προσώπων εἰς ἕτερα  
ἀπετελοῦντο, ἀλλὰ καὶ ατοπάθειαί τινες ἐγίνοντο, τουτέστιν ὅτε ἓν  
πρόσωπον τό τε δρν καὶ τὸ δρώμενον, ἀπετελετο δισσὸν σχμα τν  
ἀντωνυμιν, τό τε σύνθετον, ὅπερ καλεται ἀντανακλώμενον, καὶ τὸ  
ἀλλοπαθές, ἐμὲ ατὸν ἔπαισα ἐμαυτὸν ἔπαισα, ἐμοὶ ατῶ ἐλάλησα  
ἐμαυτῶ ἐλάλησα. ἔνθεν τὰ κατὰ διάστασιν παρὰ τος ποιητας εἰς σύν-  
θεσιν παραλαμβάνομεν, τοῦ τοιούτου παρεπομένου·  
ἐμέθεν περιδώσομαι ατς (ψ 78)·  
ἴσον γάρ ἐστι τῶ ἐμαυτς· καὶ  
ἀλλὰ τὰ μὲν νοέω καὶ φράσσομαι ἅσσ᾽ ἂν ἐμοί περ  
ατῆ (ε 188)·  
ἀντὶ τοῦ ἐμαυτῆ.  
Ἔνθεν οὖν λέγω ἐπὶ τν πλαγίων τὸ χρειδες ἤν τς συνθέσεως.  
ο γὰρ δή γε ἐπὶ τς εθείας ἔτι τὸ δισσὸν παρείπετο τς συντάξεως,  
λέγω τὸ ατοπαθὲς καὶ τὸ ἐν μεταβάσει προσώπου. διὸ οδὲ συνε-  
τίθετο τὸ ἐγὼ ατός. — καὶ εἰ τοῦτο, προφανὲς ὅτι οδὲ τς ἐμαυτοῦ  
κτητικς εθεά τις καταστήσεται. — ἔπειτα ὤφειλεν ο μλλον ἐμαυ-  
τός ὡς ἐγαυτός, εἴγε καὶ τς ἐμοῦ ἐστὶν ὀρθὴ  ἐγώ, μετ᾽ ἐπιταγματι-  
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κς τς ατός. — Ἔτι τας συνθέτοις ἀντωνυμίαις ῥήματα σύνεστι τοῦ  
ατοῦ προσώπου, ἐμαυτὸν ἔπαισα, ἐμαυτῶ ἐλάλησα, καὶ δυνάμει  
 σύνταξις τοιαύτη ἐστίν, ἐγὼ ἐμὲ ἔπαισα, ἐγὼ ἐμοὶ ἐλάλησα.  
καὶ φανερόν ἐστιν ὅτι  σύνταξις τοῦ ῥήματος δυνάμει ἐστὶν ὀρθὴ  
πτσις μετὰ πράγματος. εἰ οὖν συσταίη  ἐμαυτός καὶ μετ᾽ ατς  
ῥμα τοῦ ατοῦ προσώπου συντάσσοιτο, γένοιντ᾽ ἂν δυνάμει δύο εθεαι.  
δύο δὲ εθεαι οδέποτε θέλουσι συντάσσεσθαι ἐν τας συντάξεσι τν  
ῥημάτων, ἀλλὰ πλάγιος καὶ εθεα, ἔν γε τας ἐν μεταβάσει ἐχούσαις  
τὸ ἕτερον πρόσωπον. οκ ἄρα συστήσεται  ἐμαυτός κατὰ τοῦτο.  
Ἀλλὰ καὶ εἰ τοῦτό τις παραλάβοι, ὡς τὸ ἀλλήλων καὶ ἀλλήλους  
σύνθεσιν ἔχει ἀπὸ προσώπου εἰς πρόσωπον διαβατικήν, ἐν εθείᾳ καὶ  
2.1,1.115 πλαγίῳ νοουμένην, καὶ κατὰ τοῦτο οδὲν κωλύσει καὶ τὴν ἐμαυτός  
συστναι ἐκ πλαγίου καὶ εθείας, φαίημεν ἂν ὅτι  ἀντιπαράθεσις οκ  
ἔστιν ὁμοία. ἐκενο μὲν γὰρ ἐξ εθείας καὶ πλαγίου συνέστηκε, λέγω  
δὴ τὸ ἀλλήλων καὶ ἀλλήλους, καὶ οκ ἔστιν ατοῦ  εθεα· δύο γὰρ  
εθεαι, ὡς ἔφαμεν, μετὰ ῥήματος ἀσύστατοί εἰσιν ὡς πρὸς διάβασιν  
δραστικὴν τοῦ τε δρντος καὶ τοῦ δρωμένου. ἐπὶ μέντοι τοῦ ἐμαυτός  
ἀντεστραμμένη  σύνθεσις· πλάγιον γὰρ καὶ εθεαν ἐπινοοῦμεν συντε-  
θειμένην.  
Καὶ ἐγίνετο τὸ σχμα ἄκλιτον. οὔτε γὰρ κατὰ τὸ τέλος κλίνεσθαι  
δύνατο, ἐπεὶ μετὰ ῥήματος  σύνταξις τς εθείας οὖσα οδέποτε  
πλάγιον ἀναδέχεται, χωρὶς εἰ μὴ ἐπὶ τν σεσημειωμένων συμβαμάτων  
καὶ παρασυμβαμάτων παρὰ τος τωικος, λέγω δὲ τοῦ μέλει καὶ μετα-  
μέλει· οὔτε μὴν κατὰ τὸ ἄρχον μέρος τς συνθέσεως, ἐπεὶ ἅπαξ τὰ  
συντιθέμενα ἄκλιτά ἐστιν. εἰ οὖν οκ ἔχει  ἐμαυτός γενικὴν καὶ τὰς  
πολειπομένας, οδ᾽  γενικὴ καὶ αἱ πολειπόμεναι ἕξουσιν εθεαν.  
 — πς οὖν οχὶ βίαιον τετριμμένον σχηματισμὸν παρώσασθαι, καὶ  
ἀτριβ καὶ ἄκλιτον καὶ ἔτι ἀμφίβολον παραδέξασθαι; πάλιν γὰρ τὸ  
συντιθέμενον μέρος τς συνθέσεως ἠ γενική ἐστιν ἠ δοτικὴ ἠ αἰτιατική.  
Ἀλλ᾽ ἴσως τις φαίη, πς οὖν τὸ ἀλλήλων κλίνεται; Ὅτι ἐξ εθείας  
σύγκειται καὶ πλαγίου. εἶτα συνέβη τῆ μὲν κατ᾽ ἀρχὴν συνθέσει κατὰ  
δύο τρόπους μὴ κινεσθαι, καὶ καθότι εθεα σὺν ῥήματι παραλαμβανο-  
μένη, καὶ ὅτι συνπται κατὰ σύνθεσιν· τὸ δ᾽ ἐπὶ τέλους κλίνεσθαι πάλιν  
κατὰ δύο, καὶ καθότι ἐπὶ τέλους ἐστίν, ὅπερ παρέπεται παντὶ πτω-  
τικῶ κλίσιν ἀναδεχομένῳ, καὶ καθότι τς εθείας μενούσης συντάξει  
ῥήματος κινούμενον τὸ πλάγιον σχμα, ὡς πρὸς τὴν διάθεσιν τς  
εθείας, ἐγώ σοι δέδωκα, σύ με ἔτυψας, Ἀριστοφάνης Ἀρί-  
σταρχον ἐδίδαξεν.  
2.1,1.116 ἧ καλουμένη ἐπιταγματικὴ ἀντωνυμία καὶ προτάσσεται καὶ πο-  
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τάσσεται,  
ατῶ τοι μετόπισθεν (Ι 249)·  
σοὶ δ᾽ ατῶ μελέτω (Ο 231)·  
ἐπεκράτησε μέντοι τὸ τς ποτάξεως, ὃ καλεται ἐπιταγματικόν. ὃν  
τρόπον οὖν τὸ ἐπίρρημα καὶ προτάσσεται τῶ ῥήματι καὶ ποτάσσεται,  
ἀπὸ δὲ τς ἑτέρας συντάξεως, λέγω δὴ τς ποταγς, τὸ ὄνομα  
ἔλαβε, τὸν ατὸν τρόπον καὶ  προκειμένη ἐπιταγματικὴ ἀντωνυμία.  
μή ποτε δὲ διὰ τοιοῦτόν τινα λόγον κατ᾽ ἀμφοτέρας τὰς συντάξεις ἑνὸς  
τετύχηκεν ὀνόματος. ὅταν μὲν γὰρ προτάσσηται, ἀπὸ ταύτης ἐννοίας  
καλεται ἐπιταγματική, οἱονεὶ ἐφ᾽ ᾗ τάσσεται ἄλλη ἀντωνυμία, του-  
τέστιν μεθ᾽ ἣν … πρα .ατι … νδ … ται … εν  
ε . τ … τάσσεσθαι ατὴν δευτέραν … … … ] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΠΟΛΛΨΝΙΟΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΨ 
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ΠΕΡΙ ΤΝΣΑΞΕΨ 
On Syntax 

 
ν τας προεκδοθείσαις μν σχολας  περὶ τὰς φωνὰς παρά-  
δοσις, καθὼς ἀπῄτει ὁ περὶ ατν λόγος, κατείλεκται·  δὲ νῦν  
ῥηθησομένη ἔκδοσις περιέξει τὴν ἐκ τούτων γινομένην σύνταξιν εἰς  
2.2.2 καταλληλότητα τοῦ ατοτελοῦς λόγου, ἡν πάνυ προῄρημαι, ἀναγκαιοτάτην  
οὖσαν πρὸς ἐξήγησιν τν ποιημάτων, μετὰ πάσης ἀκριβείας ἐκθέσθαι.  
2. ῎Ηδη γὰρ καὶ  πρώτη ῥηθεσα ἀμερὴς ὕλη τν στοιχείων  
τοῦτο πολὺ πρότερον κατεπηγγείλατο, οχ ὡς ἔτυχεν ἐπιπλοκὰς ποιησα-  
μένη τν στοιχείων, ἀλλ᾽ ἐν τῆ κατὰ τὸ δέον συντάξει, ἐξ ἥς σχεδὸν  
καὶ τὴν ὀνομασίαν εἴληχεν. ἣ τε ἐπαναβεβηκυα συλλαβὴ τατὸν ἀνε-  
δέξατο, εἴγε αἱ ἐκ τούτων συντάξεις ἀναπληρούμεναι κατὰ τὸ δέον  
ἀποτελοῦσι τὴν λέξιν. καὶ σαφὲς ὅτι ἀκόλουθόν ἐστι τὸ καὶ τὰς λέξεις,  
μέρος οὔσας τοῦ κατὰ σύνταξιν ατοτελοῦς λόγου, τὸ κατάλληλον τς  
συντάξεως ἀναδέξασθαι· τὸ γὰρ ἐξ ἑκάστης λέξεως παρυφιστάμενον νοητὸν  
τρόπον τινὰ στοιχεόν ἐστι τοῦ λόγου, καὶ ὡς τὰ στοιχεα τὰς συλλα-  
βὰς ἀποτελε κατὰ τὰς ἐπιπλοκάς, οὕτω καὶ  σύνταξις τν νοητν  
τρόπον τινὰ συλλαβὰς ἀποτελέσει διὰ τς ἐπιπλοκς τν λέξεων. καὶ  
2.2.3 ἔτι ὃν τρόπον ἐκ τν συλλαβν  λέξις, οὕτως ἐκ τς καταλληλότητος  
τν νοητν ὁ ατοτελὴς λόγος.  
3. Ἔστιν οὖν καὶ ἐκ τν παρεπομένων τὸ τοιοῦτον ἐπιδεξαι, ἐν  
οἷς δὶς τὸ ατὸ στοιχεον παραλαμβάνεται, ἔλλαβεν, ἔννεπε· ἀλλὰ  
καὶ συλλαβή, Λέλεξ, πάμπαν· ἀλλὰ καὶ λέξις,  
Μσ᾽ ἄγε, Μσα λίγεια { Alcman. fr. 1 B4. },  
βαρὺς βαρὺς σύνοικος { Sophocl. fr. 686 N2. }.  
Ἀλλὰ καὶ μέχρι λόγου τὸ τοιοῦτο διήκει, νίκα τὰ εἰρημένα αὖθις ἐπα-  
ναλαμβάνεται, ὁτὲ μὲν ἀναγκαίως, ὁτὲ δὲ ἐν παρολκῆ.  
2.2.4 4. Καὶ πλεονάζει στοιχεον, λέγω ο τὸ ατό. φαμὲν οὕτως· τὸ  
ὕδωρ τῶ δ πλεονάζει, τοῦ ὕειν ἐγκειμένου, καὶ τὸ α ἐν τῶ ἀλαλητῶ,  
ὅπερ δύναται καὶ ἐν πλεονασμῶ συλλαβς παραλαμβάνεσθαι, ἐπεὶ κατα-  
χρηστικώτερον καὶ μονογράμματοι ἐκφωνήσεις συλλαβαὶ εἴρηνται. φαμὲν  
δὲ καὶ τὰ τοιαῦτα πλεονάζειν συλλαβῆ· θήρεσσι, κύνεσσι, λελάχωσι,  
ἄλλα πλεστα. πλεονάζουσι δὲ καὶ λέξεις, ἕζομαι καθέζομαι, ἔπω  
ἐνέπω, ἀντίος ἐναντίος,  
2.2.5 ο σύ γ᾽ ἔπειτα  
Συδέος ἔκγονός ἐσσι {Ε 812-3 },  
ὅπου γε καὶ παραπληρωματικοὺς συνδέσμους φαμέν. Υαμὲν δέ γε καὶ  
λόγους ποτὲ παρέλκειν πρὸς οδὲν συντείνοντας, εἴγε πλείους ἀθετή-  
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σεις π᾽ Ἀριστάρχου διὰ τοὺς τοιούτους τρόπους ἐγένοντο.  
5. Ἀλλὰ καὶ ἐναντία πάθη ἐνδείᾳ στοιχείου γίνεται, γαα αἶα,  
παρὰ τὸ σκπτρον ὁ σκηπτοῦχος βασιλεύς· τῆδε ἔχει καὶ παρὰ τὸ  
φαιδρός ὁ φαίδιμος· αἱ τοιαῦται παραθέσεις σχεδὸν ἀπερίληπτοί εἰσι,  
πάμπολλοι οὖσαι. ἀλλὰ καὶ συλλαβς, νίκα τὸ θέλω λ, νίκα ὁ  
αἰγοπόλος αἰπόλος. ἀλλὰ καὶ λέξεως, νίκα ἀπαιτε τὸ  
ἀλλ᾽ μες ἔρχεσθε {Ι 649 }  
τὴν ἀπό πρόθεσιν. καὶ τὸ  
πικρὰς ὠδνας ἔχουσαι {Λ 271 }·  
 γὰρ ατοτέλεια τοῦ λόγου ὡς στοιχεον ἐζήτησε τὴν παρά πρόθεσιν. τό τε  
ἀρνειὸν δ᾽ ἐμοὶ οἴῳ {ι 550 }  
λείπει τῶ ἄρθρῳ· ὁ γὰρ λόγος τὴν ἀναφορὰν τοῦ ἀρνὸς ἐπιζητν τὴν  
2.2.6 τοῦ ἄρθρου ἐνδείκνυται ἔλλειψιν. — 6. χεδὸν δὲ ὅλη  πραγματεία  
 εἰρησομένη καὶ τὰ τοιαῦτα ἅπαντα προσδιακρινε, ἐπεὶ πόθεν ἐστο-  
χάσατο Ζηνόδοτος τὸ ὦλλοι {Β 1. Κ 1 } κατὰ συναλοιφὴν τοῦ  
ἄρθρου γράφειν, εἰ μὴ ἐκ τς δεούσης συντάξεως κινούμενος; καὶ  
πόθεν Ἀρίσταρχος οκ ἔλεγε μὲν πλεονάζειν τὸ ἄρθρον, περιέγραφε  
δὲ ὡς ἐλλείποντος συνήθως τος ἄρθροις τοῦ ποιητοῦ; ἔχων γοῦν ἐκεσε  
ἀφορμὴν τς ἀρθρικς γραφς, ἀπαιτοῦντος τοῦ λόγου τὸ ἄρθρον, πρὸς  
τὸ σύνηθες τοῦ ποιητοῦ ἑκὼν παρεπέμψατο, ἐκδεξάμενος μλλον τὸν  
δαί σύνδεσμον ἢπερ τὸ αἱ ἄρθρον ἐν τῶ  
πς δαὶ τν ἄλλων Σρώων {Κ 408 };  
ἐπιδεδείξεται δὲ τὰ τοιαῦτα ἐν τος κατὰ μέρος. — 7. Προῦπτον δὲ ὅτι  
καὶ τὰ τοιαῦτα οκ ἀποκοπαί εἰσιν, ὥς τινες πέλαβον,  
2.2.7 ἀλλ᾽ ἄνα, εἰ μέμονάς γε {Ι 247 },  
πάρα δ᾽ ἀνήρ, ὃς καταθήσει {π 45 },  
ἀλλὰ πάθη λόγου ἐλλείποντα ῥήματι· πότε γὰρ ὅλης λέξεως ἀποκοπὴ  
γίνεται; μαρτυρε καὶ ατὸ τὸ ὄνομα τοῦ πάθους, εἴγε πσα ἀποκοπὴ  
μέρος τι τοῦ ὅλου λειπόμενον παγορεύει.  
8. Οκ ἀπίθανον δ᾽ οἶμαι κἀκενο παραστσαι. Παρεπόμενόν ἐστιν  
ἔσθ᾽ ὅτε τας λέξεσιν καὶ παρὰ τὰς γραφὰς ἁμαρτάνεσθαι, ἃς ἠ προ-  
φανς ἔστι καταλαβέσθαι διὰ τς ἀκος, ἠ ἀδήλου τοῦ τοιούτου ὄντος  
 κατὰ τὸν ἐπιλογισμὸν ἐξέτασις κατορθο, ἡν καλοῦμεν λόγον τὸν  
περὶ ὀρθογραφίας. Σοιοῦτόν τι παρεπόμενον πολαμβάνω κἀν τος  
λόγοις. ἐπὰν γὰρ τὰ μὴ δέοντα τν λέξεων ἐπισυναφθῆ, τὸ τοιοῦτο  
καλοῦμεν σολοικισμόν, ὡς τν στοιχείων τοῦ λόγου ἀκαταλλήλως συνελ-  
θόντων. εἴπερ οὖν ἔστιν μαθεν τἀκριβὲς τς γραφς, μαθεν ἄρα  
ἔστι καὶ τἀκριβὲς τς συντάξεως τοῦ λόγου.  
2.2.8 9. Υαμὲν προτακτικὰ στοιχεα ἔν τε συμφώνοις ἔν τε φωνήεσιν.  
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ἀλλὰ καὶ ἐν συλλαβας, νίκα τὴν διὰ τοῦ η καὶ υ προτακτικὴν συλλα-  
βὴν ἔστιν ερέσθαι καὶ ἁπάσας τὰς ἐν φωνήεσιν δασείας κατὰ τὸ  
2.2.9 κοινὸν ἔθος, ποτακτικὰς δὲ τὰς διὰ τοῦ γμ ἠ κμ ἠ χμ· ἔτι τε ληκτικὰς  
μερν λόγου τὰς εἰς τὸ λς, ρς, νς, ἄλλας πλείστας. ἀλλὰ καὶ ἐπὶ λέξεων  
τὸ ατό· προθέσεις γοῦν καλοῦμεν καὶ προτακτικὰ ἄρθρα καὶ ποτακτικὰ  
καὶ ἔτι ἐπιρρήματα, ἃ μλλον ἀπὸ τς συντάξεως τὴν ὀνομασίαν ἔλαβεν  
ἢπερ ἀπὸ τοῦ δηλουμένου. Καὶ ἐν λόγῳ δὲ ἔστι τὸ τοιοῦτον ερέσθαι,  
ὁπότε τὰ ἐκ συνημμένων ἀληθεύει προλημματιζόμενα τν ἐπιφερομένων,  
ὥσπερ ἔγκειται κατὰ τὴν πρώτην τοῦ λόγου συναφήν, εἰ τῆδέ τις  
2.2.10 ἀποφαίνοιτο, εἰ περιπατε Διονύσιος, κινεται· ο μὴν, εἰ  
Διονύσιος κινεται, περιπατε. ἀντιστρέφοντος γὰρ τοῦ λόγου οκ  
ἀληθεύει τὸ ὅλον.  
10. τοιχεον ἔσθ᾽ ὅτε εἰς δύο μερίζεται τρόπῳ συλλαβικῶ, ἥδε  
ἕαδε· ἀλλὰ καὶ δύο εἰς ἓν συναλείφεται, βέλεα βέλη. καὶ συλλαβὴ  
εἰς δύο μερίζεται (λέγω τὴν κυρίως συλλαβήν), κολον κόϊλον· ἀλλὰ  
καὶ δύο συλλαβαὶ εἰς μίαν συνίασιν, νίκα παρὰ τὴν γήραϊ τρισύλλαβον  
δισύλλαβόν φαμεν τὴν γήρᾳ, παρὰ τὴν Ἀΐδης Ἅιδης. ἀλλὰ καὶ  
λέξεις, νίκα  ἀκρόπολις πόλις ἄκρη,  καλλίχορος {λ 581 }  
2.2.11 χορῶ καλή {Π 180 }, καὶ ἔτι σύαγρον σῦν ἄγριον {Ι 539 }·  
ἀλλὰ καὶ τὰ διαλελυμένα συνίζει, ὡς φ᾽ ἓν μέρος λόγου ἀνέγνωμεν τὸ  
πασιμέλουσα {μ 70 } καὶ κηρεσσιφορήτους {Θ 527 }. Ἀλλὰ κἀν  
τος λόγοις οἱ παρεπόμενοι σύνδεσμοι ἔσθ᾽ ὅτε ἑνοῦσι δύο λόγους ἠ καὶ  
πλείους, καθάπερ οἱ συνδεόμενοι λόγοι ἐκ συνημμένων ἠ παρασυνημμέ-  
νων ἠ καὶ ἔτι συμπεπλεγμένων· ἠ πάλιν ἀποστάντες διάλυσιν τν λόγων  
ποιοῦνται, ὡς ἔχει τὸ  
ᾔομεν, ὡς ἐκέλευες, ἀνὰ δρυμά, φαίδιμ᾽ δυσσεῦ·  
εὕρομεν ἐν βήσσῃσι τετυγμένα δώματα καλά {κ 251-2 }.  
ἔδει γὰρ συμπλέξαι τῶ καί· καὶ εὕρομεν ἐν βήσσῃσι.  
11. τοιχεα περτίθεται, νίκα  κραδία καρδία, παρὰ τὸ  
2.2.12 σκέπω τὸ σκέπος καὶ πέσκος { Nicand. Ther. 549 }. ἀλλὰ καὶ συλ-  
λαβαί, νίκα τὸ ἐξαπίνης ἐξαίφνης, νίκα τὸ ὄρωρεν ὤρορεν  
{δ 712. ψ 222 }. ἀλλὰ καὶ λέξεις, ὅτε  οἰνοφόρος φερέοινος γ  
λέγεται, οἵ τε ἀνδρόγυνοι γύνανδροι { Sophocl. frg. 878 N2 }. Ἀλλὰ  
καὶ λόγοι,  
τὰς μὲν ἄρα θρέψασα τεκοῦσά τε {μ 134 },  
ατὰρ ὅ γ᾽ εἴσω ἴεν καὶ πέρβη λάϊνον οδόν {π 41 }.  
2.2.13 12. Ἔτι ὃν τρόπον τν στοιχείων ἃ μέν ἐστιν φωνήεντα, ἃ καθ᾽ ἑ-  
αυτὰ φωνὴν ἀποτελε, ἃ δὲ σύμφωνα, ἅπερ ἄνευ τν φωνηέντων οκ  
ἔχει ῥητὴν τὴν ἐκφώνησιν, τὸν ατὸν τρόπον ἔστιν ἐπινοσαι κἀπὶ τν  
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λέξεων. αἱ μὲν γὰρ ατν τρόπον τινὰ τν φωνηέντων ῥηταί εἰσι,  
καθάπερ ἐπὶ τν ῥημάτων ἔστιν ἐπινοσαι, ὀνομάτων, ἀντωνυμιν,  
ἐπιρρημάτων, ἅπερ ἐπιλέγεται τας γινομέναις ἐνεργείαις, νίκα ἐπι-  
φθεγγόμεθα τὸ κάλλιστα τος κατὰ τὸ δέον τι ἐνεργοῦσιν, ἠ γις  
ἠ καλς· αἱ δὲ ὡσπερεὶ σύμφωνα ἀναμένουσι τὰ φωνήεντα, τουτέστιν  
τὰ προκατειλεγμένα τν μερν τοῦ λόγου, ο δυνάμεναι κατ᾽ ἰδίαν  
2.2.14 ῥηταὶ εἶναι, καθάπερ ἐπὶ τν προθέσεων, τν ἄρθρων, τν συνδέσμων·  
τὰ γὰρ τοιαῦτα τν μορίων ἀεὶ συσσημαίνει, εἴγε ἐν γενικῆ μὲν λέγομεν  
δι᾽ Ἀπολλωνίου, ὡσεὶ γινώσκοντος Ἀπολλωνίου, κατὰ δὲ τὴν αἰτια-  
τικὴν πτσιν δι᾽ Ἀπολλώνιον, ὡς ἂν ατοῦ αἰτίου ὄντος. οἵ τε  
σύνδεσμοι πρὸς τὰς τν λόγων τάξεις ἠ ἀκολουθίας τὰς ἰδίας δυνάμεις  
παρεμφαίνουσιν, ὅτε συμπλεκτικς μὲν ἀκούεται ὁ  
ἢτοι ὅ γ᾽ ὣς εἰπὼν κατ᾽ ἄρ᾽ ἕζετο {Α 68 }.  
ἐν ἴσῃ γὰρ δυνάμει τοῦ μέν παρείληπται, δι᾽ ὃ καὶ κατὰ τὴν ἑξς συμ-  
πλοκὴν ἀναγκαίως ὁ δέ ἐπηνέχθη ἐν τῶ  
τοσι δ᾽ ἀνέστη {Α 68 }.  
[ὁτὲ δὲ διαζευκτικς, ἢτοι νέος ἐστὶν ὲ παλαιός.] τῆδε ἔχει καὶ  
2.2.15 τὰ ἄρθρα· συμφερόμενα γὰρ τος ὀνόμασιν τὴν ἐν ατος δύναμιν  
ἐπαγγέλλεται, οκ ἔχοντα δὲ τῆδε μεθίσταται εἰς τὰς καλουμένας  
ἀντωνυμίας, ὡς δεδείξεται ἐν τος κατὰ μέρος, ἔνθα καὶ ἐπιδείξομεν τὸ  
αἴτιον, καθότι καὶ ἐπ᾽ ἄλλων μερν λόγου τατὸ παρακολουθήσει, ὥσπερ  
πολλάκις καὶ τὰ ὀνόματα ἐπιρρηματικς ἀκούεται.  
13. Ἴσως δὲ καὶ  τάξις τν στοιχείων ἐν λόγῳ παραλαμβανομένη  
τοῦ δι᾽ ὅ τι τὸ α πρόκειται, εἶτα μετ᾽ ατὸ τὸ β, ἀπαιτήσει καὶ τὴν κατὰ  
λόγον τν μερν τοῦ λόγου τάξιν, δι᾽ ὅ τι τὸ ὄνομα πρόκειται, μεθ᾽ ὅ  
ἐστι τὸ ῥμα καὶ τὰ πόλοιπα μέρη τοῦ λόγου, ὡσεὶ καὶ πάλιν ἐν τας  
πτώσεσιν  λεγομένη εθεα καὶ γενικὴ καὶ αἱ πόλοιποι, ἔν τε τας  
2.2.16 χρονικας τομας κατὰ τὰ ῥήματα ὁ ἐνεστώς, εἶτα ὁ παρατατικὸς καὶ  
οἱ ἑξς χρόνοι, ἔν τε γένεσι τὸ ἀρσενικόν, μεθ᾽ ὃ τὸ θηλυκὸν καὶ τρίτον  
τὸ τούτων ἀποφατικὸν οδέτερον, καὶ ἐπ᾽ ἄλλων πλείστων, περὶ ὧν  
ἰδίᾳ ποιησόμεθα συναγωγήν. κατεπεγον μέντοι ἐστὶν ἕνεκα τν προεκκει-  
μένων λόγων ἀντιπαραβάλλεσθαι τὴν τάξιν τν μερν τοῦ λόγου.  
ἴσως τινὲς ἀπειρότερον ἀναστρέφοντες περὶ τὰ τοιαῦτα τὰς ἰδίας ἀπει-  
ρίας παραμυθοῦνται, ὡς ο δέον περὶ τὰς τοιαύτας ζητήσεις καταγίνεσθαι,  
πολαβόντες τὰ τοιαῦτα κατὰ τύχην τεθεματίσθαι. ἀλλὰ τούτοις γε  
προσγενήσεται ἐν τος καθόλου μηδὲν ἐν τάξει παραλαμβάνειν μηδὲ  
παρὰ τάξιν τι μαρτσθαι, ὅπερ πάντῃ λίθιον· εἰ γὰρ ἐπὶ τινν δοίης,  
ἀνάγκη κἀπὶ πάντων δοῦναι.  
14. Ἔστιν οὖν  τάξις μίμημα τοῦ ατοτελοῦς λόγου, πάνυ ἀκρι-  
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βς πρτον τὸ ὄνομα θεματίσασα, μεθ᾽ ὃ τὸ ῥμα, εἴγε πς λόγος  
2.2.17 ἄνευ τούτων ο συγκλείεται. παρὸν γοῦν πιστώσασθαι ἐκ συντάξεως  
οἷον περιεχούσης τὰ μέρη τοῦ λόγου, ἐξ ἥς εἴπερ ποσταλήσεται ὄνομα  
ἠ ῥμα, τὰ τοῦ λόγου ο συγκλείεται, εἰ μέντοι πάντα τὰ πόλοιπα,  
ο πάντως ἐλλείπει ὁ λόγος. ὁ ατὸς ἄνθρωπος ὀλισθήσας σήμε-  
ρον κατέπεσεν· ἔγκειται τὰ μέρη τοῦ λόγου παρὰ τὸν σύνδεσμον,  
ἐπεὶ προστεθεὶς ἕτερον λόγον ἀπαιτήσει. φέρε οὖν ἐλλεψαι τὸ ὄνομα  
ἠ τὸ ῥμα, καὶ ἐλλείψει ὁ λόγος, ἐπιζητν ὅπου μὲν τὸ ῥμα, ὅπου  
δὲ τὸ ὄνομα, ὁ ατὸς ὀλισθήσας σήμερον κατέπεσεν ἠ ὁ ατὸς  
ἄνθρωπος ὀλισθήσας σήμερον. εἰ μέντοι τις φέλοι τὸ ἐπίρρημα,  
ο πάντως λείψει ὁ λόγος· ὁ ατὸς ἄνθρωπος ὀλισθήσας κατέ-  
πεσεν. ἀλλ᾽ εἰ καὶ τὴν μετοχήν, οδ᾽ οὕτως λείψει [ὁ ατὸς ἄνθρω-  
πος κατέπεσεν], οδ᾽ εἰ τὴν πρόθεσιν· ὁ ατὸς ἄνθρωπος ἔπεσεν·  
οδ᾽ εἰ τὸ ἀντωνυμικόν· λελείψεται γὰρ τὸ ὁ ἄνθρωπος ἔπεσεν.  
ἀλλ᾽ οδ᾽ εἰ τὸ ἄρθρον· τὸ γὰρ ἄνθρωπος ἔπεσεν ο πάντως ἀνα-  
φορὰν ζητε, πρώτην δ᾽ ἀφήγησιν τοῦ ἀνθρώπου. — 15. Ο τοῦτο δέ  
φημι, ὅτι οχὶ καὶ ἐξ ἀντωνυμίας ατοτέλεια συνίσταται, ὅπου φαμὲν  
οὕτως, ἐγὼ περιπατ, σὺ περιπατες. τότε γὰρ συνίσταται  ατο-  
2.2.18 τέλεια, ὅταν ἀντ᾽ ὀνόματος παραληφθῆ  ἀντωνυμία καὶ δυνάμει πάλιν  
 ατὴ σύνταξις ᾖ. ὁπότε δὲ ἀνθυπάγεται ἀντωνυμία, ἐν τος κατὰ  
μέρος εἰρήσεται, καὶ ποα ῥήματα πρὸς τὰς εθείας μόνον συναρτται,  
καὶ τίνα ατν πλαγίας ἐπιζητε.  
16. Καὶ τοῦ ῥήματος δὲ ἀναγκαίως πρόκειται τὸ ὄνομα, ἐπεὶ τὸ  
διατιθέναι καὶ τὸ διατίθεσθαι σώματος ἴδιον, τος δὲ σώμασιν ἐπίκειται  
 θέσις τν ὀνομάτων, ἐξ ὧν  ἰδιότης τοῦ ῥήματος, λέγω τὴν ἐνέργειαν  
καὶ τὸ πάθος. — (17. Παρυφίσταται οὖν  εθεα ἐν ατος τος ῥήμα-  
σιν, κατὰ μὲν τὸ πρτον καὶ δεύτερον ὁριζομένη, κατὰ δὲ τὸ τρίτον  
2.2.19 διὰ τὸ ἄπειρα εἶναι τὰ τρίτα ἀοριστουμένη, χωρὶς εἰ μὴ ἐξαίρετος  
ἐνέργεια γένοιτο, καθάπερ ἐπὶ τοῦ ἀστράπτει καὶ βροντᾶ.) — 18. Κατε-  
κράτησεν οὖν καὶ  ἀπ᾽ ατοῦ θέσις τὸ πάντα τὰ τοῦ λόγου μέρη  
καλεσθαι ὀνόματα, ὡς ἂν ατοῦ προϋφεσττος. εἰ γὰρ ἐκ τν ἐναντίων  
τις ἐκενο ἀποφαίνοιτο, ὡς ἐκ τς κοινς ὀνομασίας τν λέξεων ατὸ  
ἀπηνέγκατο τὴν ἁπάντων ὀνομασίαν, καὶ κατὰ τοῦτο ἂν πρωτεύοι,  
θέσιν τὴν πρώτην τν λέξεων ἐπιδεξάμενον, καθότι καὶ δείκνυμεν ὡς  
ἕνεκα τς ερέσεως τν στοιχείων πάντα τὰ στοιχεα παρὰ τὸ ἀλφεν  
δύνατο μιᾶ ὀνομασίᾳ χρήσασθαι τῆ τοῦ α, ὅπερ ἀφείλετο τὴν πάντων  
ὀνομασίαν διὰ τὴν ἐν ατῶ γενομένην πρώτην θέσιν, συνδραμόντος καὶ  
τοῦ ἀπ᾽ ατοῦ φθόγγου· συνέτρεχε γὰρ  τοῦ ἀλφεν ἀρχὴ τῆ ἐκ-  
φωνήσει τοῦ στοιχείου, τν πολειπομένων ἰδίας ἐπεκτάσεις εἰληφότων.  
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2.2.20 19. Οκ ἀλόγως δὲ ἐκείνῳ οἶμαί τις ἐπιστήσει, τί δή ποτε οχὶ  
μετὰ τὴν τοῦ ὀνόματος θέσιν τὸ ἀντὶ τούτου μόριον παραλαμβανόμενον  
πετάγη, λέγω δὴ τὴν ἀντωνυμίαν, εἴγε κατὰ ἀμοιβὴν τοῦ ὀνόματος  
πάλιν σὺν τῶ ῥήματι συνέχει τὸν λόγον. Περὶ οὗ ἂν προφανὴς ἀπό-  
δειξις γένοιτο ἣδε, ὡς ἕνεκα τς τν ῥημάτων συνόδου ἐπενοήθησαν  
αἱ ἀντωνυμίαι. ἐπεὶ γὰρ τὰ ὀνόματα τρίτων προσώπων ἐστὶν ἀποφατικά,  
καθὸ αἱ ἀπ᾽ ατν θέσεις γινόμεναι οὔτε ἐπὶ τοῦ ἀποφαινομένου προ-  
2.2.21 σώπου εἰσὶν, ὅπερ ἐστὶν ἴδιον πρώτου προσώπου· ο γὰρ δή γε ἑαυτος  
τίθενται οἱ παδες τὰ ὀνόματα, οδὲ πρὸς ατοὺς ἀποφαινόμενοι τὰς  
ὀνομασίας ποιούμεθα, ὅπερ ἐστὶ δευτέρου προσώπου· — ἤν δὲ τὰ ῥήματα  
ἐν τρισὶν προσώποις καταγινόμενα, καὶ διὰ τοῦτο προσεπενοετο  ἀν-  
τωνυμία ἐν προσώποις ὡρισμένοις καταγινομένη, ἀνταναπληροῦσα καὶ  
τὴν θέσιν τοῦ ὀνόματος καὶ τὴν τάξιν τοῦ ῥήματος, ὡς ἐν τος τοιούτοις  
ἐγὼ γράφω, σὺ γράφεις· καὶ διὰ τοῦτο οκ ἐνεποδίζετο τὸ ἐν τρίτῳ  
λέγειν προσώπῳ Ἀρίσταρχος ἀναγινώσκει, ὡς ἂν δύο τρίτων συ-  
νόντων. (ο τοῦτο δὲ παρίστημι, ὡς αἱ κατὰ τὸ τρίτον πρόσωπον ἀν-  
τωνυμίαι περιτταί εἰσι, δυναμένων τν ὀνομάτων κατὰ τὸ τρίτον πρό-  
σωπον παραλαμβάνεσθαι· δι᾽ ὅ τι γὰρ καὶ ἐν τρίτοις προσώποις κατα-  
γίνονται αἱ ἀντωνυμίαι, ἐν τος κατὰ μέρος εἰρήσεται.) καὶ εἰ τοῦτο  
ἀληθές, προφανὲς ὅτι προϋποστήσεται  τν ῥημάτων τάξις τν  
δι᾽ ατὰ ἐπινοηθεισν ἀντωνυμιν. — 20. Σὸ δὲ μεζον, τὰ ῥήμα-  
τα προσώπων τν κατ᾽ εθεαν νοουμένων ἐστὶ παραστατικά, ἅπερ  
2.2.22 ἀπολύτως νοεται· ὁ γὰρ ἀποφαινόμενος περιπατ ἠ γράφω ο πρὸς  
ἔνδειξιν ἑτέρου προσώπου ὁρίζεται· αἱ δὲ ἀντωνυμίαι εἰς διάκρισιν προσώ-  
που ἐπινοηθεσαι ἐν μὲν τας πλαγίαις πτώσεσιν ἤσαν καὶ ἐγκλιτικαί, αἵπερ  
εἰσὶν ἀπολύτων προσώπων παραστατικαί, παραλαμβάνονται δὲ καὶ εἰς  
ὀρθὴν τάσιν εἰς παρέμπτωσιν ἀντιδιαστελλομένου προσώπου, ὡς ἔχει τὸ  
παδα δ᾽ ἐμοὶ λύσαιτε {Α 20 }  
πρὸς τὸ  
μν μὲν θεοὶ δοεν {Α 18 }  
καὶ τὸ  
 δ᾽ ἐμὲ χειρὸς ἑλοῦσα {μ 33 }  
πρὸς τὸ  
φίλων ἀπάνευθεν ἑταίρων {μ 33 }.  
πς οὖν αἱ τς εθείας πτώσεως ἀντωνυμίαι τὸ ἐγκλινόμενον πρόσωπον  
ο παρεδέχοντο; ἠ ὅτι προϋφεστώτων τν ῥημάτων καὶ ἀναπληρούντων  
τὸ τς εθείας ἀπόλυτον πρόσωπον εἰς οδὲν χρειδες ἐπενοοῦντο αἱ  
τς εθείας ἐγκλιτικαὶ ἀντωνυμίαι, τάχα παρελκόμεναι πλέον τν παρα-  
2.2.23 πληρωματικν συνδέσμων, οὓς ἀποδείξομεν καὶ ἀναγκαίως παραλαμβα-  
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νομένους. ( γοῦν ἐγκλιθεσα τς ὀρθς πτώσεως παρὰ Δωριεῦσι  
τύ ἀναγκαίως παρέφθειρε καὶ τὴν εθεαν, μεταστσα εἰς τὴν συγγεν  
αἰτιατικήν.) καὶ φαίνεται ὅτι ἐνέμειναν αἱ τς εθείας ἀντωνυμίαι ο  
δι᾽ ἄλλο τι ἠ καθὸ τὰ ῥήματα, ο δυνάμενα παραστσαι τὴν ἀντιδια-  
στολήν, συμπαρελάμβανε τὴν ἀντωνυμίαν ἕνεκα τοῦ ἐξαιρέτου ατς  
ἰδιώματος, λέγω τς ἀντιδιαστολς.  
21. Καὶ  μετοχὴ δὲ κατὰ τὴν δέουσαν ἀκολουθίαν κατελέχθη μετὰ  
τὸ ῥμα, τς τάξεως ἐκφαινούσης τὴν ἐκ τοῦ ῥήματος μετάπτωσιν εἰς  
ατήν (ὥς γε ἐν τῶ περὶ μετοχς διὰ πλειόνων παρεστήσαμεν ὡς  
ἀναγκαίως αἱ μεταλήψεις τν ῥημάτων ἐγίνοντο εἰς πτωτικὰ σχήματα  
σὺν τος παρεπομένοις γένεσι, τν ῥημάτων ο δυναμένων τὴν καταλ-  
2.2.24 ληλότητα παραστσαι). — 22. Προφανὲς δ᾽ ὅτι καὶ  ἐγγενομένη  
θέσις τοῦ ὀνόματος οκ ἄλλως ἂν ἐφυλάχθη, εἰ μὴ μετὰ τὸ ὄνομα καὶ τὸ  
ῥμα τὸ ἐκ τούτων ἐκ καταφάσεως ρτημένον μόριον παρελαμβάνετο,  
ὡς καὶ μετὰ τὸ ἀρρενικὸν καὶ θηλυκὸν τὸ τούτων ἀποφατικὸν οδέτε-  
ρον. εἰ γὰρ μὴ παραδεξαίμεθα τὴν τν προκειμένων μορίων προτέραν  
θέσιν, καταλελείψεται τὸ μηδὲ μετοχὴν καλεν μηδὲ μὴν οδέτερον, ἐπεὶ  
τίνων δύο προϋφεστώτων γένοιτο ἂν ἀποφατικὸν τὸ οδέτερον, τίνων  
δὲ μεθέξει  μετοχή; ἀλλ᾽ οδὲ ἄλλου μορίου δύναιτο ἄν τις παρέμ-  
πτωσιν ποιήσασθαι, λέγω ἀντωνυμίας, ἐπιρρήματος, συνδέσμου, ἄλλου του·  
οδὲ γὰρ τς τούτων ἰδιότητος μετέσχεν.  
23. Οχ ὡς ἔτυχε δὲ καὶ  τοῦ ἄρθρου τάξις προσερρίφη, παγο-  
ρεύουσα μὲν τὸ συνηρτημένον τος εἰρημένοις πτωτικος, ἐκκλίνασα δὲ  
2.2.25 τὴν ἀπαράδεκτον τν ἄρθρων ἀντωνυμίαν, ὅπου γε καὶ μέχρι ῥήματος  
 τούτου συνάρτησίς ἐστιν, τὸ φιλολογεν καλόν ἐστιν, τῶ γρά-  
φειν ἣδομαι.  
24. Ο δεήσεται ἐπιστάσεως  ποῦσα ἀντωνυμία, ὅπου γε καὶ  
παρεκινδύνευε μετὰ τὴν τοῦ ὀνόματος θέσιν παραλαμβάνεσθαι. πρόδη-  
λον δ᾽ ὅτι καὶ τὸ ἀντί τινος παραλαμβανόμενον μεταγενεστέραν θέσιν  
ὁμολογε τοῦ μετά τινος. καὶ εἰ τὸ ἄρθρον μετὰ ὀνόματος καὶ   
ἀντωνυμία ἀντ᾽ ὀνόματος, δέδοται ὅτι τὸ συνυπάρχον ἄρθρον τῶ ὀνό-  
ματι πρεσβύτερόν ἐστι τς ἀντωνυμίας. — 25. Ἴσως γὰρ καὶ αἱ ἀνα-  
φορικαὶ ἀντωνυμίαι ἀντ᾽ ὀνομάτων εἰσὶ τν σὺν ἄρθροις λεγομένων·  
ο γὰρ δή γε τὰ ὀνόματα ἐξ ατν ἀναφορὰν παρίστησιν, εἰ μὴ συμ-  
παραλάβοιεν τὸ ἄρθρον, οὗ ἐξαίρετός ἐστιν  ἀναφορά· δυνάμει ἄρα  
2.2.26 ἀντὶ ἄρθρων παραλαμβάνεται. (ατὰ γοῦν τὰ ἄρθρα τς πρὸς τὰ ὀνό-  
ματα συναρτήσεως ἀποστάντα εἰς τὴν ποτεταγμένην ἀντωνυμίαν μετα-  
πίπτει, ὡς ἐν τος τοιούτοις,  
ὁ γὰρ ἤλθε θοὰς ἐπὶ νας Ἀχαιν {Α 12 },  
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ὃς γάρ ῥα μάλιστα  
ἣνδανε κηρύκων {ρ 172 },  
τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος { e. g. Α 84 }.  
πὲρ τς τοιαύτης συντάξεως κατὰ τὸν προσήκοντα λόγον ἐντελς τὰ  
τς συντάξεως ἀποδείξομεν.)  
26. Υαίνεται δ᾽ ὅτι καὶ  πρόθεσις ο πρώτην ἔχουσα θέσιν καὶ  
ἀρχαιοτέραν τν ἄλλων λέξεων τῆδε κατελέχθη, ὅπου γε οκ ἀπ᾽ ἰδίας  
ἐννοίας τὴν ὀνομασίαν εἴληχεν, ἀλλ᾽ ἐκ τοῦ τν προϋπόντων μορίων  
προτίθεσθαι, ἅπερ εἰ μὴ προϋφεστήκοι, οδ᾽ ατὴ συστήσεται, καθὼς  
ἐπεδείκνυμεν κἀπὶ τς μετοχς. ἔνθα γοῦν καὶ τς τάξεως ἔτυχεν, εἴγε  
ὁτὲ μὲν κατὰ σύνθεσιν, ὁτὲ δὲ κατὰ παράθεσιν προτίθεται τν κατει-  
2.2.27 λεγμένων μορίων, ὥστε μεταγενεστέρα μέν ἐστι τῆ φύσει, τῆ δὲ συν-  
τάξει ἀρκτική (καθότι ἔστι νοσαι κἀπὶ τοῦ καλουμένου προτακτικοῦ  
ἄρθρου· ο γὰρ δή γε, ὅτι καὶ προτάσσεται, καὶ πρεσβύτερον τν ὀνο-  
μάτων· ἰδοὺ γὰρ παρατιθέμενον τος ὀνόμασι τὴν ἔκπαλαι τούτων  
γνσιν ἀναπολε).  
27. Κἀπειδὴ τὸ ἐπίρρημα δυνάμει ἐστὶ ῥήματος ἐπιθετικὴ σύνταξις,  
ὡς καὶ  ἐγγενομένη θέσις τοῦ ὀνόματος μαρτυρε, δεύτερον δὲ τὸ  
ῥμα τοῦ ὀνόματος, δεύτερον ἄρα καὶ τὸ ἐπίρρημα προθέσεως τς κατὰ  
σύνθεσιν καὶ παράθεσιν προτιθεμένης τν ὀνομάτων.  
28. πὶ πσι δὲ τος κατειλεγμένοις ὁ τούτων συνδετικὸς σύν-  
δεσμος παρελαμβάνετο, οδὲν δυνάμενος ἰδίᾳ παραστσαι χωρὶς τς τν  
λέξεων ὕλης, καθάπερ οἱ τν σωμάτων δεσμοὶ οκ εἰσὶ χρειώδεις ἀνυ-  
ποστάτων ὄντων τν σωμάτων.  
29. Ἔστι δὲ καὶ διὰ πλειόνων τὰ τς τάξεως ἀποδεξαι· ἀλλ᾽ ἐ-  
πεὶ ο περὶ ταύτης σκοπὸς μν πρόκειται, ατοῦ που περιγραπτέον  
τὸν λόγον.  
2.2.28 30. Κἀκενό γε πρτον ἐπιστατέον πρὸ τς κατὰ μέρος τοῦ λόγου  
συντάξεως, τί δή ποτε τὰ πευστικὰ τν μορίων εἰς δύο μέρη λόγου  
ἐχώρησε, λέγω τὸ ὀνοματικὸν καὶ τὸ ἐπιρρηματικόν, καὶ διὰ τί οκ εἰς  
ἓν ὀνοματικὸν καὶ ἓν ἐπιρρηματικόν, ἀλλ᾽ εἰς πλείονα, οἷον τίς, ποος,  
πόσος, πόστος, πηλίκος, ποδαπός, — πς, πότε, πηνίκα, ποῦ,  
πῆ, πόθεν. ἠ καὶ αὕτη ἀπόδειξίς ἐστι τοῦ τὰ ἐμψυχότατα μέρη τοῦ  
λόγου δύο εἶναι, ὄνομα καὶ ῥμα, ἅπερ οκ ἐν γνώσει ὄντα τὴν κατ᾽ α-  
τν πεῦσιν ἔχει συνεχς παραλαμβανομένην; ἤν δὲ καὶ ἐν πλείοσιν  
ὀνοματικος καὶ ἐν πλείοσιν ἐπιρρηματικος διὰ λόγον τοιοῦτον.  
2.2.29 31. Ὕπαρξίν τινος ποκειμένου ἐπιζητοῦντές φαμεν τίς κινε-  
ται; τίς περιπατε; τίς λαλε; προδήλου μὲν οὔσης τς κινήσεως,  
τς περιπατήσεως, τς λαλις, τοῦ δὲ ἐνεργοῦντος προσώπου ἀδήλου  
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καθεσττος. ἔνθεν καὶ αἱ ἀνθυπαγωγαὶ ὀνοματικαὶ γίνονται, προσηγο-  
ρικαὶ ἠ κύριαι, τν κυρίων ἐμφανιζόντων καὶ τὴν γενικὴν οσίαν·  
φαμὲν γὰρ ἠ ἄνθρωπος περιπατε ἠ ἵππος ἠ Σρύφων ἐγκειμένου  
πάλιν τοῦ ἀνθρώπου· ἠ μόριον τὸ ἀντ᾽ ὀνόματος παραλαμβανόμενον,  
λέγω τοῦ κυρίου, ὅτε φαμὲν ἐγώ. — 32. Κἀπεὶ οκ ἐμφαν ἤν τὰ  
ἐπισυμβαίνοντα τος προκειμένοις ὀνόμασιν (ατὸ γὰρ μόνον τὸ τίς  
2.2.30 ὄνομα τὰ τς οσίας ἐπεζήτει, ᾗ ἐπέτρεχε τὸ ποιὸν καὶ τὸ ποσὸν  
καὶ τὸ πηλίκον), προσεπενοετο καὶ  κατὰ τούτων πεῦσις, ὅτε κατὰ μὲν  
ποιότητα ζητοῦντες λέγομεν ποος, κατὰ δὲ ποσότητα πόσος, κατὰ δὲ  
πηλικότητα πηλίκος, καὶ ἐν παραγωγῆ ἐθνικῆ τῆ ἀπὸ τοῦ ποος τὸ  
ποδαπός. ᾧ λόγῳ καὶ τὸ μεδαπός, ἔχον τὴν ἀντωνυμικὴν θέσιν,  
καὶ ἔτι τὸ μεδαπός τό τε παρὰ τὸ ἄλλος ἀλλοδαπός, πάλιν τὴν  
ἀναίρεσιν τν προσώπων τν ἐθνικς παραγωγς ἐπαγγελλομένης.  
ὥστε ἀνθυπάγεσθαι μὲν τῶ ποος, προλελημματισμένον ἀπὸ τοῦ τίς, ὡς  
κατ᾽ ἐπιθετικὴν πεῦσιν, εἰ τύχοι, ὁ γραμματικός, ὁ μουσικός, ὁ δρο-  
μεύς, ἔχοντος τοῦ λόγου τῆδε, τίς ἀναγινώσκει; Σρύφων· πότερος  
2.2.31 ἠ ποος; ὁ γραμματικός ἠ ὁ ῥήτωρ, ἅπαντα τὰ δυνάμενα ἐπισυμ-  
βαίνειν τος ἐκ τοῦ τίς ἀνθυπαγομένοις ὀνόμασι κατ᾽ ἐπιθετικὴν ἔννοιαν.  
δι᾽ ὅ τι μέντοι τὰ ἀνθυπαγόμενα μετὰ τοῦ ἄρθρου τὴν ἀπόδοσιν ἔχει,  
ὕστερον εἰρήσεται. ἀλλ᾽ ἐπειδὴ καί τινα ἔστι δι᾽ ἑνικοῦ χαρακτρος  
πλθος ἐμφαίνοντα, καὶ τούτων τῆ ἀγνοίᾳ  πεῦσις χαρακτρα ἀπένειμε,  
λέγω ἐν τῶ πόσος, ὅτε ἐπὶ πλήθους πυνθανόμεθα· καὶ ὅτε τάξιν τὴν  
καθ᾽ ἕκαστον ἀριθμὸν ἐπὶ πλήθους ἐπιζητοῦμεν, ὡς ἐν τῶ πόστος·  
καὶ ὡς προείπομεν, ἐπὶ μεγέθους πηλίκος, καὶ ἐπὶ ἐθνικς ἐννοίας  
ποδαπός. 33. ᾗ ἔσθ᾽ ὅτε ἀνθυπάγεται καὶ τὰ ἐν ποιότητι, εἰ τύχοι,  
ὅτε λέγομεν ποδαπός ἐστι Σρύφων; μέλας ἠ λευκός ἢ τι τοιοῦ-  
τον· ἅπερ οἶμαι οκ ἀληθς ἀνθυπάγεσθαι τῆ ἐθνικῆ παραγωγῆ,  
ἀλλὰ τῆ πρὸς τοῦ πρωτοτύπου πεύσει, λέγω τῆ ποος [ᾧ λόγῳ καὶ  
τὸ μεδαπός ἔχον τὴν ἀντωνυμικὴν θέσιν, καὶ ἔτι τὸ μεδαπός τό  
τε παρὰ τὸ ἄλλος ἀλλοδαπός, πάλιν τὴν ἀναίρεσιν τν προσώπων  
τς ἐθνικς παραγωγς ἐπαγγελλομένης], τούτῳ μέντοι διοίσοντα, ᾗ τὰ  
μὲν ἐκ τοῦ ποος ἀνθυπαγόμενα μετὰ τοῦ ἄρθρου ῥητά ἐστι, ποος  
Σρύφων; εἰ τύχοι ὁ μέλας ἠ ὁ λευκός· ὁπότερος Αἴας; ὁ Λοκρός  
ἠ ὁ Σελαμώνιος. ποδαπός ἐστι Σρύφων; τὸ μὲν ἀνενδοίαστον  
καὶ γιὲς Ἀλεξανδρεύς, Ἀθηναος· τὸ δὲ παρεμππτον διὰ τὴν  
2.2.32 πρὸς τοῦ πρωτοτύπου, ὡς ἔφαμεν, πεῦσιν ὁ μέλας ἠ ὁ λευκός. —  
34. ῎Ηδη μέντοι π᾽ ὄψιν πιπτούσης τς οσίας καὶ τς ποιότητος καὶ  
ἔτι τν συμπαρεπομένων, ἔτι προσγίνεται πεῦσις  κατὰ τὴν ἰδιότητα  
τοῦ ὀνόματος. ἀφορᾶ γοῦν ὁ Πρίαμος {Γ 226 } πάντα τὰ προειρη-  
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μένα, τὴν μὲν οσίαν ἐν τῶ ὅδε, καὶ τὸ ἔθνος ἐν τῶ Ἀχαιὸς ἀνήρ,  
καὶ τὴν ποιότητα ἐν τῶ ΰς, καὶ τὴν πηλικότητα ἐν τῶ μέγας, ο  
μὴν τὴν ἰδιότητα τοῦ ὀνόματος· ὅθεν ἀναπληροῦται ἐν τῶ  
οὗτος δ᾽ Αἴας ἐστὶ πελώριος {Γ 229 }.  
35. Καὶ τὰ ἐπιρρήματα δὲ φέρεται ἐπὶ τὰς ἀγνοουμένας διαθέσεις·  
ἠ κατὰ ποιότητα τς πράξεως, ὥς φαμεν πς ἀνέγνω; ἀνθυπάγοντες  
δυνάμει ἐπιθετικὸν τὸ ἐπίρρημα, εἰ τύχοι, καλς, ῥητορικς, φιλο-  
σόφως· — ἠ ο τοῦτο ἐπιζητοῦντες, χρόνον δὲ καθ᾽ ὃν τὰ τς διαθέσεως  
ἐγένετο, πότε; πηνίκα; οἷς ἀνθυπάγεται πάλιν ἐχθές, πρώην, πά-  
λαι· — ἠ τόπον ἐν ᾧ τὰ τς πράξεως γίνεται,  
2.2.33 ποῦ νῦν δεῦρο κιὼν λίπες Ἕκτορα {Κ 406 };  
καὶ διαφορᾶ τῆ ἐκ τόπου ἠ εἰς τόπον,  
πῆ ἔβη Ἀνδρομάχη {Ζ 377 };  
πόθεν παρεγένου; γινώσκει γοῦν δυσσεὺς πόθεν ἤλθεν ὁ λπήνωρ,  
καὶ οὔ φησι πόθεν ἤλθες; ο μὴν τὴν ἔφοδον, δι᾽ ὅ φησι  
πς ἤλθες {λ 57 };  
Ὡς μὲν οὖν τὰ προκείμενα μόρια ἀναγκαίως ἠ ἐπιρρηματικά ἐστιν ἠ  
ὀνοματικά, ἀπεδείχθη· περὶ ὧν τς συντάξεως κατὰ τὸ ἑξς εἰρήσεται.  
36. πεὶ οὖν τὰ πόλοιπα τν μερν τοῦ λόγου ἀνάγεται πρὸς  
τὴν τοῦ ῥήματος καὶ τοῦ ὀνόματος σύνταξιν, ἐξ ἥς καὶ τὴν τοῦ ὀνόμα-  
τος ἔσχε θέσιν, δέον διαλαβεν περὶ ἑκάστου τοῦ τε συμπαραλαμβανο-  
μένου καὶ τοῦ ἀνθυπαγομένου ἠ καὶ συμπαραλαμβανομένου, ὡς αἱ ἀντω-  
νυμίαι ἀντὶ τν ὀνομάτων καὶ μετὰ τν ὀνομάτων, καὶ ἔτι αἱ μετοχαὶ  
2.2.34 ἀντὶ τν ῥημάτων καὶ μετὰ τν ῥημάτων, καὶ ἐπὶ τν ἑξς μερν  
τοῦ λόγου.  
37. Σὰ μὲν οὖν ἄρθρα  τν ὀνομάτων σύνταξις παραλαμβάνει  
καὶ ἔτι  τν ῥημάτων, ὡς ἔνεστιν ἐπὶ τν ἀπαρεμφάτων φάναι τὸ  
φιλοσοφεν ὠφέλιμον, τῶ περιπατεν ἣδομαι, καὶ ἔτι ἐπὶ  
παντὶ μέρει λόγου οδὲν σημαίνοντι πλέον ἠ ατὸ μόνον τὸ ὄνομα  
τς φωνς, ὥστε πρὸς τὸ πακουόμενον ἔξωθεν τὸ ἄρθρον ἀνατείνεσθαι,  
ὁ μέν προτακτικός ἐστι τοῦ δέ· ἀνάγεται γὰρ πρὸς τὸ σύνδεσμος·  
τὸ λέγε προστακτικόν ἐστι· δλον ὡς πρὸς τὸ ῥμα. καὶ ἐπί γε  
τν πτωτικν. ὅτε γάρ φαμεν ὁ Ἀρίσταρχος, πρὸς τὸ νοούμενον  
γένος τὸ ἄρθρον παρατίθεμεν· ὅτε δὲ οὕτως, τὸ Ἀρίσταρχοι προ-  
παροξύνεται, τὸ Ἀρίσταρχοι εἰς οι λήγει, πρὸς τὸ ὄνομα τς  
φωνς φαμεν, πακουομένου τοῦ ὀνόματος, καθότι καὶ εἴ τις οὕτως  
εἴποι,  σήμερον,  χθές. δι᾽ ὃ καὶ ἑνικς πάντοτε τὰ τοιαῦτα ἄρθρα  
παραλαμβάνεται. πν γὰρ μέρος λόγου ἕν ἐστιν, ἐξ ατν γε μὴν  
παρυφίσταταί τινα πληθυντικά. ἓν γὰρ τὸ ἄνθρωποι ὅσον ἐφ᾽ ἑαυτῶ  
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κατὰ τὸν μερισμὸν τοῦ λόγου, παριστάνει ἐκ τοῦ δηλουμένου πληθυντι-  
κὴν ἔννοιαν. ἀλλὰ καὶ ὅτε τινὲς ἀποφαίνονται ἀσυνάρθρους τὰς ἀντωνυ-  
2.2.35 μίας, ο πρὸς τὴν φωνὴν ἀποτείνονται, πρὸς δὲ τὸ ἐξ ατς δηλού-  
μενον, ὃ μετὰ δείξεώς ἐστι προσώπων παραστατικόν· ἐπειδὴ πάλιν  
ὅσον ἐφ᾽ ἑαυτῆ  φωνὴ προσλαμβάνει ἄρθρον, ὅτε φαμέν  ἐγώ  
μόνον ὀρθοτονεται,  σοί ἐγκλίνεται.  
38. Ο μετρίως δέ τινες ἐσφάλησαν πολαβόντες τὴν παράθεσιν  
τν ἄρθρων εἰς γένους διάκρισιν παρατίθεσθαι τος ὀνόμασι. πρὸς οὓς  
ἀντείρηται διὰ πλειόνων ἐν τῶ περὶ γενν· καὶ νῦν δὲ ἀπαιτούσης  
τς συντάξεως ὀλίγα πρὸς ατοὺς ἐκθησόμεθα, ἅπερ διελέγξειε τὴν  
διεψευσμένην ατν δόξαν.  
39. Πρτον ὅτι οδὲν μέρος λόγου ἐπενοήθη εἰς διάκρισιν ἀμφι-  
βολίας ἑτέρου μέρους λόγου, ἕκαστον δὲ ατν ἐξ ἰδίας ἀνάγεται,  
ὡς δεδείξεται ἐν τος ἑξς. ἐπιλύεται γοῦν  τοῦ γένους σύνοδος ἐκ  
τν παρεπομένων μερν τοῦ λόγου, καθότι καὶ τὰ ἄλλα μόρια ἐν  
πλείοσι σημαινομένοις γινόμενα διὰ μις φωνς τῆ προειρημένῃ συντάξει  
ἀπολύεται τς ἀμφιβόλου προφορς. ο συνόντος γοῦν τοῦ ἄρθρου ἐν  
τῶ σώφρων οὖσα λένη ρπάγη πὸ Ἀλεξάνδρου τὸ ἀμφίβολον  
τοῦ σώφρων ἐκ τν συμπαρεπομένων ἀπέβαλε· τὸ μέντοι ἐκ τν θεν  
2.2.36 ἐπεκλώσθη δυσσε τὸ μὴ θανεν κατὰ θάλασσαν, κἂν μετὰ τοῦ  
ἄρθρου λέγηται, ἀλλ᾽ ὅμως ἐπικρατεται πρὸς τς ἀμφιβολίας τοῦ γένους,  
πότερον οἱ θεοὶ ἠ αἱ Μοραι. πς οὖν ο γέλοιον εἰς διάκρισιν γένους  
παραλαμβάνεσθαι τὰ ἄρθρα, ὅπου γε ἄρθρου μὲν ὄντος ἀμφιβάλλεται  
τὸ γένος, μὴ ὄντος δὲ ἀπολύεται τς ἀμφιβολίας;  
40. Δεύτερον δὲ οκ ὤφειλε τὸ εἰς διάκρισιν γένους παραλαμβα-  
νόμενον εἰς τὸ ατὸ ἐμπίπτειν τῶ δι᾽ ὃ καὶ ατὸ ἐπενοήθη, λέγω δὲ  
τὴν σύγχυσιν τοῦ γένους, ὅπου γε τὸ τν ἠ τον ἠ ἄλλο τι τοιοῦτον  
οχ ἑνὸς γένους κατηγορεται. καὶ εἰ παραδεξαίμεθα τὸ ὦ ἄρθρον  
ἁπάντων γενν μετὰ τν συνόντων ἀριθμν, ἐπινοηθήσεται ἄλλα ἄρθρα  
εἰς τὴν τν τοιούτων διάκρισιν. ἠ εἴπερ ἔσθ᾽ ὅτε διὰ τν συνόντων  
ὀνομάτων τς κατὰ τὸ γένος ἀμφιβολίας ἀπολύεται, ὅτε φαμὲν τν  
Μουσν, οδὲν κωλύει φάναι ὡς τὰ ὀνόματα ἐπενοήθη εἰς διάκρισιν  
τν ἐν τος ἄρθροις γενν· ὅπερ εὔηθες. ἐκ παρεπομένου οὖν οἶμαι  
ατὰ ἀπολύειν τς ἀμφιβολίας τν γενν.  
41. Κἀκ τρίτου δὲ ἔστιν ἐκενο προσθεναι, ὡς ἐχρν μόνον τος  
εἰς ἀμφιβολίαν τοῦ γένους προβαλλομένοις παρατίθεσθαι τὰ ἄρθρα, ο  
2.2.37 μὴν τος δυναμένοις δι᾽ ἑαυτν τὸ γένος ἐνδείξασθαι, ὡς ἐπὶ τοῦ θεός,  
ὅτε φαμὲν ὁ θεός καὶ  θεός, ὁ ἵππος καὶ  ἵππος· ο μὴν τῶ  
γυνή προσκείσεται, ὅπου γε καὶ σχεδὸν τὸ ὄνομα τοῦ θηλυκοῦ γένους  
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ἔγκειται. νυνὶ δὲ τῶ μὲν γυνή προσκείσεται ἔν τισι λόγοις μετὰ τς  
δεούσης συντάξεως, τῶ δὲ θεός ἠ ἵππος ἢ τινι τν τοιούτων κατ᾽ ο-  
δένα τρόπον παρατεθήσεται. ἐκκείσθω δὲ ποδείγματα, τοῦ μὲν προ-  
τέρου πς  γυνή σε ὕβρισε; τὸ γὰρ δίχα τοῦ ἄρθρου ἀσύνετον·  
τοῦ δὲ ἑτέρου θεός τίς σε λέησεν· ἀδύνατον γὰρ ἐπὶ τούτου τὸ  
ἄρθρον προστεθναι, καθότι παρεστήσαμεν καὶ ἐν τῶ περὶ γενν ἐπὶ τοῦ  
μή τέ τις οὖν θήλεια θεὸς τό γε μή τέ τις ἄρσην {Θ 7 },  
ὡς ἀκριβς προσέθηκε τὸ θήλεια. σχεδὸν γὰρ πρὸς Ἥραν καὶ Ἀθηνν  
ἀποτείνεται, τὸ δὲ  
μή τέ τις ἄρσην  
σχεδὸν προσέρριπται πὲρ τοῦ μὴ ἄντικρυς ατὸν πρὸς τὰς δαίμονας  
2.2.38 ἀποφαίνεσθαι. καὶ σαφὲς ὅτι, ὅπερ ἔμελλε διακρίνειν τὸ ἄρθρον παρα-  
τεθὲν ἐκ παρεπομένου, τοῦτο τὸ θήλεια καὶ τὸ ἄρσην ἀφηγήσατο, ἐπεὶ  
τὸ ἴδιον τοῦ ἄρθρου οκ δύνατο  σύνταξις παραδέξασθαι ἀοριστουμέ-  
νου τοῦ λόγου. — 42. καὶ ἴσως τις φήσει· Οχὶ οὖν καὶ ἐν ἄλλοις  
ἐλλειπτικός ἐστι τν ἄρθρων; πρὸς ὃν φήσομεν ὡς δυνάμει τὰ ἐλλεί-  
ποντα παράκειται, ἐμφανιζόμενα διὰ τοῦ ἐπιζητοῦντος ατὰ λόγου·  
ἐπὶ μέντοι τς προκειμένης συντάξεως τοῦ καταλλήλου οκ ἐπιζητοῦντος  
τὰ τοῦ γένους συνεκέχυτο, καὶ διὰ τοῦτο οἶμαι πάνυ ἀκριβς διὰ τς  
ὀνομασίας τν γενν ἀνεπλήρωσε τὸν λόγον, λέγω τοῦ θήλεια καὶ  
τοῦ ἄρρην.  
43. Ἔστιν οὖν, καθὸ καὶ ἐν ἄλλοις ἀπεφηνάμεθα, ἴδιον ἄρθρου  
 ἀναφορά, ἣ ἐστι προκατειλημμένου προσώπου παραστατική. Ἀναφέρε-  
ται δὲ τὰ ὀνόματα ἢτοι κατ᾽ ἐξοχήν, ὅτε φαμὲν οὗτός ἐστιν ὁ γραμ-  
ματικός, τοιοῦτόν τι ἐμφαίνοντες ὁ πάντων προήκων, ὡς ἔστιν εἰπεν,  
2.2.39 ὁ γραμματικώτατος. τῆδε γὰρ καὶ ὡς συλλαβὴν τὸ ἄρθρον ἀπηνέγκατο  
ὁ ποιητής, ἀπενεγκάμενος καὶ τὴν ἁπάντων ἐξοχὴν καὶ τὴν πρὸς ἁπάν-  
των προπεπερασμένην γνσιν. — ῍Η καὶ κατὰ μοναδικὴν κτσιν  
οὕτως ἀποφαινόμενος, δοῦλός σου ταῦτα ἐποίησε, πλθος παγο-  
ρεύει δούλων· ὁ δὲ μετὰ τοῦ ἄρθρου, ὁ δοῦλός σου ταῦτα ἐποίησε,  
μοναδικὴν κτσιν παγορεύει. — ῍Η καὶ κατ᾽ ατὸ μόνον ἁπλν ἀνα-  
φοράν, ὅτε φαμὲν ὁ ἄνθρωπος ἤλθέ σε ζητν, ὁ γραμματικός  
σε ἐζήτει, νῦν οχ οὕτως ἀκουομένου τοῦ ὁ γραμματικός, καθὼς  
πρόκειται. — 44. Ἔσθ᾽ ὅτε δὲ καὶ προληπτικώτερον πρόσωπον ἀναφέρει,  
ὅτε δὴ καὶ ἀοριστδες φαίνεται, ὅτε οὕτως φαμέν, ὁ τυραννοκτονή-  
σας τιμάσθω. τὸ γὰρ ὡς ἐσόμενον πρόσωπον ἀνεπόλησεν, ὅμοιον  
καθεστὼς ἐκείνῳ  
κενος γὰρ πέρι κρι μακάρτατος ἔξοχος ἄλλων,  
ὅς κέ σε ἕδνοισιν βρίσας οἶκον δ᾽ ἀγάγηται {ζ 158 seq. }.  
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(ο γὰρ ὅμοιόν ἐστι τῶ  
κενος ἀνήρ, ὅτ᾽ ἐμεο κυνώπιδος {δ 145 },  
ἐπεὶ τοῦτο μὲν τὸ προγεγονὸς πρόσωπον ἀναπολε, τὸ δὲ προκείμενον  
2.2.40 τὸ ὡς ἐσόμενον.) ο λέληθε δέ με ὡς δύναται καὶ προϋφεστὼς πρόσωπον  
ἀναφέρειν τὸ ὁ τυραννοκτονήσας τιμάσθω. φέρε γάρ, εἰ τύχοι,  
τυραννοκτονσαί τινα καὶ μήπω τετιμσθαι, ἐπιβάλλοντος δὲ τοῦ τοιούτου  
φάναι τινὰ ὁ τυραννοκτονήσας τιμάσθω· ὅπερ πάνυ ἐμφανέστατον  
γενήσεται μετὰ ὁριστικς προφορς, καὶ μάλιστα ἐπὶ παρῳχημένου  
χρόνου, ὁ τυραννοκτονήσας τετίμηται. — Δεδείξεται δὲ ὡς καὶ  
πλήθους ἔσθ᾽ ὅτε ἔμφασιν ποιε.  
45. Κατὰ τὰς προκειμένας οὖν ἐννοίας τοῦ μορίου σκεπτέον, εἰ  
πσι τος πτωτικος συμφέρεται, καὶ τίνα τούτων ἀδυνατε τὴν ἐξ ατν  
συνάρτησιν ἀναδέξασθαι, καὶ τίνα ἅπαξ ἀναδεξάμενα ατὰ ο μεθίησι  
καθάπερ ἰδίας συλλαβάς. καὶ πρτόν γε ἀρκτέον τς τν στοιχείων  
συντάξεως ὡς πρὸς τὰ ἄρθρα.  
46. Σὰ τοίνυν στοιχεα ἐν εθείᾳ καὶ αἰτιατικῆ ἢτοι χωρὶς ἄρθρου  
λέγεται ἠ σὺν ἄρθρῳ. καὶ χωρὶς μὲν ἄρθρου, νίκα φαμὲν οὕτω, τοῦτο  
α ἐστί, τοῦτο β ἐστί, νῦν εθείας νοουμένης, ὡς εἰ καί τις φαίη  
τοῦτο ἄνθρωπός ἐστι, τοῦτο ἵππος ἐστί· διδάσκει καὶ  τοῦ  
ῥήματος σύνοδος, συντείνουσα ἐπὶ τὴν εθεαν. κατὰ δὲ αἰτιατικήν,  
τοῦτο α προσαγορεύει ὁ διδάσκαλος, τοῦτο β, πάλιν ἐκ τς  
μεταβάσεως τοῦ ῥήματος συντεινούσης ἐπὶ τὸ τοῦτο β καὶ τοῦ  
στοιχείου νοουμένου κατ᾽ αἰτιατικήν, ὡς εἰ καὶ οὕτως ἀποφαινοίμεθα,  
2.2.41 τοῦτον τὸν χαρακτρα σημαίνει ὁ διδάσκαλος. σὺν δὲ ἄρθρῳ,  
ὅτε οὕτω φαμέν, τὸ α δίχρονόν ἐστι, τὸ α τελικόν ἐστι θηλυκν,  
καὶ οδετέρων, καὶ ἔτι κατ᾽ αἰτιατικήν, τὸ α ἀπήλειψεν ὁ πας,  
ὡς εἰ καὶ τὸν χαρακτρα ἀπήλειψε. — 47. Κατὰ μέντοι γενικὴν καὶ  
δοτικὴν ἀδύνατον ἐκστναι τὸ ἄρθρον τς συντάξεως τν στοιχείων,  
ὅτε οὕτω φαμέν· τῶ α παρέπεται τὸ ἐκτείνεσθαι καὶ συστέλλε-  
σθαι, τοῦ α τὴν κεραίαν ἀπήλειψε, τοῦ α  ἐκφώνησις μεγίστη  
ἐστίν.  
48. Ἔστι δὲ αἰτία τς συντάξεως ἣδε. μονόπτωτά ἐστι τὰ στοιχεα,  
καὶ προῦπτον ὅτι  ατν πρώτη ἐκφώνησις καὶ θέσις ἐν εθείᾳ ἐστίν.  
αὕτη οὖν ἄγνωστος οὖσα τος ἀρτιμαθέσι τν παίδων ἀναγκαίως δίχα  
ἄρθρου λέγεται, εἴγε τὸ ἄρθρον προϋφεστσαν γνσιν δηλο, ὁ δὲ πας  
ἀγνοε τὸ στοιχεον· γις ἄρα φαμὲν κατὰ τὰς διδαχὰς τοῦτο α  
ἐστίν. ἢδη μέντοι ἀναλαβόντες τὴν γνσιν ατοῦ ὡς προδεδιδαγμένοι,  
ἀναγκαίως τὴν κατ᾽ ατοῦ ἀναπόλησιν παρεμφαίνοντες, πάντως καὶ σὺν  
ἄρθρῳ ἀποφαινόμεθα, τὸ α τελικόν ἐστι θηλυκν τε καὶ οδετέ-  
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ρων, τουτέστιν ὃ προεμάθομεν α. ἢδη μέντοι λημματιζομένης τς  
εθείας σύνεστι καὶ  ὁμόφωνος αἰτιατικὴ τας ατας ἐφόδοις καὶ μετὰ  
2.2.42 ἄρθρου λεγομένη καὶ χωρὶς ἄρθρου, πάλιν κατὰ τὴν πρώτην θέσιν,  
τοῦτο α προσαγορεύει ὁ διδάσκαλος, καὶ πάλιν κατὰ τὴν προϋ-  
ποκειμένην γνσιν, τὸ α ἀπήλειψεν ὁ πας. — 49. ἧ μέντοι γενικὴ  
καὶ  συμπαθοῦσα ατῆ δοτική, οκ ἔχουσα διὰ τς φωνς τὴν γενικὴν  
ἀποδεξαι, ἐπεὶ ἄκλιτα τὰ στοιχεα, βοηθεται τῆ τοῦ ἄρθρου κεκλιμένῃ  
γενικῆ, οἷον τοῦ α  ἐκφώνησις μεγίστη ἐστί· καὶ ἔτι ἐπὶ τς  
δοτικς ὁ ατὸς λόγος. εἰ γὰρ τὸ ἄρθρον τις ἀφέλοι,  λειπομένη  
φωνὴ ὡς εθεα λελείψεται, καθό, ὡς εἴπομεν,  πρώτη θέσις εθεά  
ἐστι. καὶ οὕτω γίνεται ἀκατάλληλα τὰ τοῦ λόγου, α  ἐκφώνησις  
μεγίστη ἐστίν. ο γὰρ μλλον τῶ α τὸ ἐστί συντετάξεται ἢπερ τῶ  
μεγίστη  ἐκφώνησις. ἐπεὶ δύο οὖν εθεαι οδέποτε συνίστανται, ὡς  
δύο εθειν νοουμένων ἀκατάλληλα τὰ τοῦ λόγου γίνεται. ὁ ατὸς  
λόγος κἀπὶ τς δοτικς, τῶ α πρόσκειται τὸ ι· ἐὰν γὰρ εἴπωμεν· α  
πρόσκειται τὸ ι, πάλιν ὡς δύο εθειν νοουμένων ἀκατάλληλα τὰ  
τοῦ λόγου γίνεται. Ὅτι δὲ διὰ τὸ ἄκλιτον τς φωνς  τοῦ ἄρθρου  
πρόσθεσις γίνεται, σαφὲς κἀκ τν ἐγκλινομένων καὶ κατὰ τὴν φωνήν,  
2.2.43 Δίωνος  ἐκφώνησις μεγίστη ἐστίν· ἰδοὺ γάρ, μὴ συνόντος τοῦ  
ἄρθρου κατάλληλα τὰ τοῦ λόγου ἐστίν. ὁ ατὸς λόγος κἀπὶ τς δοτικς,  
Δίωνι πρόσκειται τὸ ι. δείχθη ἄρα ἣ τε γενικὴ καὶ  δοτικὴ τν  
στοιχείων, ὡς ἀναγκαίως ο μεθίησι τὰ ἄρθρα.  
50. Καὶ ἕνεκεν τοῦ τοιούτου ο συγκαταθείμην ἂν Σρύφωνι  
{ p 24 Velsen } ἀποφαινομένῳ ἐν τῶ περὶ ἄρθρων ὡς τὰ ἀπαρέμφατα  
ῥήματα πῆ μὲν ὀνόματά ἐστι τν ῥημάτων, ὅτε καὶ ὡς ὀνόματα ἄρθρα  
προσλαμβάνει, τῶ περιπατεν ἣδομαι, τοῦ περιπατεν πρόνοιαν  
ἔχω, καὶ ἔτι ἐπ᾽ εθείας, τὸ περιπατεν ἀνιαρόν ἐστι· χωρὶς μέντοι  
ἄρθρου λεγόμενα ῥήματα ἂν εἴη, περιπατεν θέλω ἢπερ ἑστάναι.  
τοιαύταις γάρ τισι συντάξεσιν ἐδόκει μερίζειν τὸ μὲν ὡς ὀνοματικόν,  
τὸ δὲ ὡς ῥηματικόν. πρόκειται οὖν ὁ λόγος φυσικώτατος, ὃς ο παρὰ  
τὰς ἐλλείψεις τν ἄρθρων ἠ παραθέσεις ἐξελέγξει τὸ ἃ μὲν εἶναι ὀνό-  
ματα, ἃ δὲ μή. ἅπαξ γὰρ ἐκενο ἔστι διαλαβεν, ὡς πν ἀπαρέμφατον  
ὄνομά ἐστι ῥήματος, εἴγε καὶ οἱ ἀπὸ τς τος ατὸ μὲν καλοῦσι  
ῥμα, τὸ δὲ περιπατε ἠ γράφει κατηγόρημα ἠ σύμβαμα, καὶ ἔτι τὰς ἀπὸ  
2.2.44 τούτων ἐγκλίσεις. — 51. Διὰ τοῦτο καὶ ὡς ἐπὶ γενικὸν ὄνομα τὸ ἀπαρέμ-  
φατον πσα ἔγκλισις ποστρέφει. εἰ γάρ τις τῆδε ἀποφαίνοιτο, περιπα-  
τε Σρύφων, μεταβάλοι δέ τις τοῦτο εἰς ἀφήγησιν τοῦ εἰρημένου προσθεὶς  
τὸ ἐγκείμενον τῆ ὁριστικῆ ἐγκλίσει, λέγω τὸ ὡρίσατο, οὕτως ἂν εἴποι,  
ὡρίσατο περιπατεν Σρύφωνα· καὶ ἐπὶ εκτικς προφορς, περιπα-  
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τοίη Σρύφων, πάλιν τὸ ἐγκείμενον τς εχς συμπαραλαβὼν φαίη ἂν  
ηὔξατο περιπατεν Σρύφωνα· καὶ ἔτι ἐπὶ προστακτικς ἐγκλίσεως,  
περιπατείτω Σρύφων, εἴποι ἂν προσέταξε περιπατεν Σρύφωνα.  
Ἔνθεν μοι δοκοῦσιν εήθως ἀναστρέφειν οἱ ἐπιζητοῦντες διὰ τί ἐλλείπει  
προσώποις καὶ ἀριθμος καὶ ἔτι ψυχικῆ διαθέσει, εἴγε ο πληθύνεται,  
ὅτι πν πργμα ἕν ἐστιν, — εἴγε οκ ἔχει ψυχικὴν διάθεσιν, ὅτι μηδὲ  
εἰς πρόσωπα ἀνεκυκλήθη, ἅπερ ἔμψυχα ὄντα τὴν ἐν ατος διάθεσιν  
τς ψυχς ἐπαγγέλλεται· ὥστε δυνάμει ατὸ τὸ ῥμα οὔτε πρόσωπα  
2.2.45 ἐπιδέχεται οὔτε ἀριθμούς, ἀλλ᾽ ἐγγενόμενον ἐν προσώποις τότε καὶ τὰ  
πρόσωπα διέστειλεν, ὄντα λοιπὸν ἠ ἑνικὰ ἠ δυϊκὰ ἠ πληθυντικά. προῦπτον  
δὲ ὅτι οδὲ ψυχικὴν διάθεσιν, καθὼς προείπομεν. πς οὖν οκ εηθέστεροι  
οἱ κἀκενο ἀποφαινόμενοι, ὅτι καὶ ἑνικὰ καὶ δυϊκὰ καὶ πληθυντικὰ καὶ  
προσώπων διακρίσεις ἔχει, ἐν συνεμπτώσει ἐξαριθμουμένων τοῦ ἐμὲ  
γράφειν, σὲ γράφειν, ἐκενον γράφειν, μς γράφειν, μς  
γράφειν, ἐκείνους γράφειν; ἀλλ᾽ ἐνέσται ἐξαιρέτως ἐν τος ἑξς  
ἔτι καὶ περὶ τούτων διαλαβεν, ἐν οἷς καὶ ζητήσομεν διὰ τί ἐπ᾽ αἰτια-  
τικὴν φέρεται.  
52. Ἄλλως τε καὶ γὰρ ἅ φησι χωρὶς ἄρθρων λέγεσθαι, δύναται καὶ  
μετὰ ἄρθρων παραλαμβάνεσθαι, τὸ φιλολογεν βούλομαι ἢπερ τὸ  
πλουτεν. Ὡς πρόκειται οὖν,  τν ἄρθρων καὶ ἀπαρεμφάτων  
σύνταξις  ατή ἐστι τῆ τν στοιχείων συντάξει. χρὴ μέντοι νοεν ὅτι  
διχς πρόσεισι τὸ ἄρθρον, ὁτὲ μὲν τῶ λόγῳ τῶ προκειμένῳ, καθάπερ  
ἐπεδείξαμεν ἐπὶ παντὸς μέρους λόγου, ὁτὲ δὲ ὡς πρὸς τὸ πργμα. καὶ  
τοῦ μὲν προτέρου τὸ γράφειν πρώτης ἐστὶ συζυγίας, τὸ γράφειν  
διὰ τς ει διφθόγγου γράφεται, καὶ ὅσα οὕτω δύναται κατὰ τς  
2.2.46 φωνς λέγεσθαι· τοῦ δὲ δευτέρου τὸ γράφειν ἐπίπονόν ἐστι, τὸ  
γράφειν φιλοπόνου ἀνδρός ἐστιν.  
53. Οκ ἔστι μέντοι παρέλκον ἐν τας τοιαύταις συντάξεσιν ἀπο-  
δεξαι, ὅτι τὰ οὕτω παρατιθέμενα τος ῥήμασιν ἄρθρα οκ ἐπιρρήματά  
ἐστιν. ἐπεὶ γοῦν οκ ἀπίθανος ὁ λόγος παρυφίσταται τοῦ μὴ τάχα τὰ  
ἄρθρα τὰ τοιαῦτα ἀρθρικς νοεσθαι, ἐπιρρηματικς δέ, φέρε διαλαβεν  
καὶ περὶ τοῦ τοιούτου.  
54. ἧ κατὰ τὸ οδέτερον θέσις συνεχέστερον, πρὸ τν ῥημάτων  
τιθεμένη, ἐπιρρηματικς ἀκούεται ἢπερ ὀνοματικς, εἰ οὕτως ἀποφαι-  
νοίμεθα, ταχὺ παρεγένου,  
ὅς τ᾽ ερὺ ῥέει Πυλίων διὰ γαίης {Ε 545 },  
ο μὲν καλὸν ἀτέμβειν οδὲ δίκαιον {υ 294 },  
2.2.47 τάχιον διαλέγου. ὅπερ δύναται καὶ ἐπὶ τς τριγενείας τν ἄρθρων  
ἐγχωρεν· εἰ γὰρ τὸ δε ταχὺ λέγειν ἠ ταχὺ τρέχειν ἐν ἴσῳ ἐστὶ  
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τῶ δε ταχέως λέγειν ἠ ταχέως τρέχειν, καὶ τὸ παρεμππτον  
οδέτερον ἄρθρον πρὸ τοῦ ῥήματος τὸ ατὸ ἀναδέξεται τῆ προειρημένῃ  
συντάξει, ἐπιρρηματικς νοούμενον κατὰ ἀρθρικὴν ἐκφοράν.  
55. Ἀλλ᾽ ἔστι γε πρὸς τὸ τοιοῦτο φάναι, ὅτι τὰ συντάξεως ἐπιρρη-  
ματικς τυχόντα πτωτικά, τὸν τόπον ἀπενεγκάμενα τοῦ ἐπιρρήματος,  
ἄκλιτα καθίσταται, μιμούμενα τὸ μοναδικὸν τν ἐπιρρημάτων. φέρε γὰρ  
οὕτω φάναι ἐπ᾽ ὀνοματικς συντάξεως, ταχὺ ἐλθὸν παιδίον ὤνησεν  
μς, ταχέος ἐλθόντος παιδίου ὠφελήθημεν, κἀπὶ τν ἑξς  
πτώσεων, συμπαραλαμβανομένης τς δεούσης συντάξεως, νίκα ἐπιρρη-  
ματικς καθ᾽ ἕνα σχηματισμὸν λέγομεν ταχὺ ἐλθὸν παιδίον, ταχὺ  
ἐλθόντος παιδίου, ταχὺ ἐλθόντι παιδίῳ. εἰ δὲ τοῦτο ἀληθές,  
ἔδει τὸ ἄρθρον, εἴπερ ἐπιρρηματικς παρέκειτο, ἄκλιτον καθίστασθαι·  
νυνὶ δὲ κλίνεται, καὶ κλιθὲν ἀμετάστατόν ἐστι τς συντάξεως. καὶ φαί-  
2.2.48 νεται ὅτι ὁ προκείμενος λόγος ο μλλον παρέστησε τὰ ἄρθρα ἐπιρρή-  
ματα ἢπερ τὰ ἀπαρέμφατα ὀνόματα τς τν ἐγκλίσεων μεταλήψεως,  
καθὼς παρεδείξαμεν ὅτι τν ἐγκλίσεων τὰ ὀνόματα ατὰ τὰ ἀπαρέμ-  
φατά ἐστι· δι᾽ ὃ κατ᾽ ἐξαίρετον ατος πρόσεισιν  τν ἄρθρων παρά-  
θεσις, καθὰ τὰ ὀνόματα τν ἐγκλίσεων δι᾽ ατν δηλοῦται, καθὼς  
προαπεδείξαμεν. — 56. Κἀκενο δὲ προσθετέον, ὡς τὰ ὀνοματικὰ  
ἐπιρρηματικς νοούμενα τῆ ἐξ ατν παραθέσει εἰς τὴν ὀνοματικὴν  
ποστρέφει σύνταξιν. τὸ γὰρ ταχὺ ἐλθὸν παιδίον δυνάμενον ἀκούεσθαι  
ταχέως ἐλθὸν παιδίον, προσλαβὸν τὸ ἄρθρον ἀποβάλλει τὴν ἐπιρρη-  
ματικὴν σύνταξιν, τὸ ταχὺ ἐλθὸν παιδίον ὠφέλησεν μς· καὶ  
εἰ τῶ ερὺ ῥέει προσθείη τις τὸ ἄρθρον, φήσας τὸ ερὺ ῥέει, ὄνομα  
ποιήσειεν ἂν τὸ ερύ. πς οὖν ο βίαιον τὸ ποιοῦν μόριον τὰς ἐπιρρη-  
ματικὰς ὀνοματικὰς συντάξεις εἰς ἐπιρρηματικὰς συντάξεις παραλαμβάνειν;  
2.2.49 57. Πσα γενικὴ παντὸς ὀνόματος ἐπιμεριζομένη πάντως συνέχει  
τὸ ἄρθρον. ἐκκείσθω δὲ ποδείγματα, τν ἀνθρώπων οἱ μέν εἰσιν  
Ἕλληνες, οἱ δὲ βάρβαροι· τν Αἰάντων ὁ μὲν ἐπικαλεται Σελα-  
μώνιος, ὁ δὲ Λοκρός· τν ἀδελφν μου ὁ μὲν ῥήτωρ ἐστίν,  
ὁ δὲ ἕτερος γραμματικός. καὶ ἐφ᾽ ἑνικν τν δυναμένων τμσιν  
ἀναδέξασθαι, ὡς ἐπὶ τοῦ χρυσοῦ, ἀργύρου, τν οὕτω παραλαμβανομένων.  
φημὶ δὲ ἐπιμεριζομένων, ἐπεὶ οἷόν τε γενικὴν ο τὸ τοιοῦτον ἐπιδεχο-  
μένην καὶ χωρὶς ἄρθρων λέγεσθαι, ἀνθρώπων ἀκούω, φίλων προ-  
νοοῦμαι, ο μὴν φίλων ὃς μὲν ἀγαθός ἐστιν, ὃς δὲ πονηρός·  
πάντως γὰρ σὺν τῶ ἄρθρῳ. ο μόνον οὖν ἐπ᾽ ἐκείνων  πτσις  
ἐνηλλάγη,  
Νεστορίδαι δ᾽ ὁ μὲν οὔτασ᾽ Ἀτύμνιον {Π 317 },  
ὁ δ᾽ ἀπέλαβεν τὸν ἀδελφόν, ἀλλὰ προφανὲς ὅτι καὶ τὸ ἄρθρον λείπει,  
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καὶ σαφς, ὅτι τὸ σχμα ἐξηγήσατο τὸ ἀσύστατον τοῦ λόγου· γενικς  
γὰρ οὔσης οκ ἂν ἔλειψε τὸ ἄρθρον. τὸ μέντοι  
2.2.50 οἱ δὲ δύο σκόπελοι {μ 73 }  
ατὸ μόνον τὴν πτσιν ἐνήλλαξεν.  
58. Ἔχει δὲ τὰ τς συντάξεως ἀπολογίαν ταύτην. τὰ ἐπιμεριζό-  
μενα ἐκ προϋφεσττός ἐστι πλήθους, ἐν γνώσει παραλαμβανομένου, εἴ-  
γε τὸ μέρος τν πρός τι καθέστηκε καὶ ἔχει πρὸς τὸ ὅλον τὴν ἀπότασιν.  
ἀνάγκη οὖν ἐστι προσγίνεσθαι τὸ ἄρθρον τῶ ἐμπεριληπτικῶ τοῦ μέρους,  
ἵνα τὴν προϋφεστσαν γνσιν δηλώσῃ. — 59. Ἔστι δὲ καὶ ἐκ παρεπο-  
μένου παραστσαι ὡς τὰ καλούμενα πληθυντικά, ἀδιάκριτα ὄντα τοῦ  
ἀριθμοῦ, προσδιακρίνεται ο μόνον κατὰ τὴν πρόσθεσιν τν ἀριθμν  
(φέρε γὰρ οὕτω φάναι, φίλων πέντε ἐλθόντων, φίλων δέκα ἐλθόν-  
των), ἀλλὰ καὶ κατὰ τὴν τοιαύτην σύνταξιν, καὶ εἰ μὴ κυρίῳ ἀριθμῶ,  
ἀλλ᾽ οὖν γε τῶ ἐπ᾽ ἔλαττον ἐξαριθμουμένῳ· εἰ γὰρ τὰ ἐπιμεριζόμενα  
ἐλάττονά εἰσι τν ὅλων, προφανὲς ὅτι τὸ τν φίλων πλέον καθέστηκε  
τοῦ οἱ μέν εἰσιν ἀγαθοί, οἱ δὲ φαῦλοι. εἰ γοῦν πάλιν τὰ τς  
συντάξεώς τις ἀφέλοι, ο μλλον τὸ φαῦλοι ἔλαττόν ἐστι τοῦ φίλων  
ἢπερ τὸ ἐναντίον.  
2.2.51 60. Προφανν οσν τν τοιούτων συντάξεων οἰήσονταί τινες,  
κἂν μὴ παραλάβωσι τὸν λόγον, διασῴζειν τὰ τς συντάξεως. οὗτοι δὲ  
ὅμοιόν τι πείσονται τος ἐκ τριβς τὰ σχήματα τν λέξεων παρειληφό-  
σιν, ο μὴν ἐκ δυνάμεως τν κατὰ παράδοσιν τν λλήνων καὶ τς  
συμπαρεπομένης ἐν ατος ἀναλογίας· οἷς παρακολουθε τὸ εἰ διαμάρ-  
τοιεν ἔν τινι σχήματι μὴ δύνασθαι διορθοῦν τὸ ἁμάρτημα διὰ τὴν πα-  
ρακολουθοῦσαν ατος ἀπειρίαν. καθάπερ οὖν πάμπολλός ἐστιν   
εχρηστία τς κατὰ τὸν λληνισμὸν παραδόσεως, κατορθοῦσα μὲν τὴν  
τν ποιημάτων ἀνάγνωσιν τήν τε ἀνὰ χερα ὁμιλίαν, καὶ ἔτι ἐπικρίνουσα  
τὴν παρὰ τος ἀρχαίοις θέσιν τν ὀνομάτων, τὸν ατὸν δὴ τρόπον καὶ  
 προκειμένη ζήτησις τς καταλληλότητος τὰ ὁπωσδήποτε διαπεσόντα  
ἐν λόγῳ κατορθώσει. — 61. ῎Ηδη μέντοι καί τινα τν κατὰ παράδοσιν  
ο διεσταλμένην ἔχει τὴν προφοράν, τν μὲν δισταζόντων εἰ τὸ εἴρηκας  
λληνικὸν ἢπερ τὸ εἴρηκες διὰ τοῦ ε, ἠ ὥς τινες ἀποφαίνονται,  
2.2.52 ρμε διὰ διφθόγγου, τοῦ λόγου αἰτοῦντος τὴν διὰ τοῦ ῃ γραφήν.  
καὶ φαίνεται ὅτι  τοῦ λόγου συνέχεια τὸ ἐν κακίᾳ εἰρημένον παρα-  
τρέψει. τοιοῦτον οὖν πάλιν τι παρακολουθήσει καὶ ἐπὶ τς προκειμένης  
τηρήσεως· ἀμφιβαλλομένων γάρ τινων τὰ τοῦ λόγου ἐγγενόμενα μετά τινος  
φυσικς παρακολουθήσεως ἀποστήσει τὸ ο δέον τς συντάξεως. ἄλλως  
τε ἐδείξαμεν ὡς ο πσα γενικὴ τὸ ἄρθρον ἀπαιτε,  δὲ ἐν τῆ προκει-  
μένῃ συντάξει.  
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62. Εἴ ποτε ποιητικὴ ἄδεια ἐξαιτουμένη τὸ καὶ πλεονάζειν καὶ  
ἐλλείπειν παραλείποι τι τν τοιούτων, τὸ ἀντιπαραπεπηγμένον τοῦ  
λόγου παραστήσει καὶ τὸ λεπον καὶ τὸ πλεονάζον. φέρε γὰρ πάντα  
τὰ τς τοιαύτης συντάξεώς τινα παραλαμβάνειν,  
2.2.53 ἄλλοισιν δὴ ταῦτ᾽ ἐπιτέλλεο {Α 295 },  
ἄλλοι μέν ῥα θεοί τε {Β 1 },  
ἄλλοι μὲν χαλκῶ {Η 473 },  
ἄλλοι μὲν γὰρ πάντες, ὅσοι θεοί εἰσ᾽ ἐν λύμπῳ {Ε 877 },  
 δ᾽ ἄλλους μὲν ἔασεν {Ο 87 },  
ἄλλοι μοι δοκέουσι παροίτεροι ἔμμεναι ἵπποι,  
ἄλλος δ᾽ νίοχος ἰνδάλλεται {Χ 459. 460 },  
καὶ ἐπ᾽ ἄλλων πλείστων· πότερον ἐλλείπει τῆ τν ἄρθρων παραθέσει  
ἠ ἐντελ ἐστι; καὶ πότερον ἅπαντα τὰ τοιαῦτα ἢ τινα ατν; οχὶ  
οὖν εὔχρηστος ὁ λόγος, ἀναπληρν μὲν τὸ λεπον, ο πλεονάζων δὲ  
ἐν τῶ μὴ δεομένῳ; ἠ ἐκενο ἀπόδειξίς ἐστι, τὸ ἀναμεναι τὴν Ζηνο-  
δότου γραφὴν ἐν τῶ  
ὦλλοι μέν ῥα θεοί τε {Β 1 };  
καὶ σαφὲς ὅτι ἐκε πάλιν ο προσοίσομεν, ὅπου οδὲ ὁ Ζηνόδοτος,  
ἄλλοισιν δὴ ταῦτ᾽ ἐπιτέλλεο {Α 295 }.  
ἀλλὰ τὰ τοιαῦτα παρείσθω, παρολκὴν μλλον παρέχοντα ἠ παράδοσιν  
πραγμάτων.  
63. Πάντοτε οὖν τὸ ἄλλοι συνέξει τὸ ἄρθρον, νίκα τοῦ κατη-  
γορουμένου πλήθους ὅλου ἐστὶν ἐμπεριληπτικὸν τήν τε διαίρεσιν πάλιν  
μερικὴν ποιεται· ο γὰρ τῆδε ἔχον ο πάντως ἕξει καὶ τὸ ἄρθρον  
2.2.54 παραλαμβανόμενον. ἐκκείσθω δὲ ποδείγματα τς μὲν κατὰ τὸ ἔθος  
προφορς τάδε, οἱ μὲν ἄλλοι Ἕλληνες δασύνουσι τὰ ἐν τῆ λέξει  
φωνήεντα, Αἰολες δὲ μόνον ψιλοῦσι· τμμα γὰρ τν λλήνων  
οἱ Αἰολες. καὶ εἰ τῆδέ τις μλλον ἀποφαίνοιτο, οἱ μὲν ἄλλοι Δωριες  
τηροῦσι τὸ Θ, Λάκωνες δὲ καὶ εἰς  μεταβάλλουσι· πάλιν γὰρ  
ἐμπεριληπτικὸν γέγονε πλήθους, τν ποτεμνομένων Δωριέων. ὁ ατὸς  
λόγος παρακολουθήσει κατὰ τὴν παροῦσαν ἔφοδον ἐπὶ πάντων τν  
τοιούτων. τοῦ δὲ ἑτέρου, ἄλλοις ἀνθρώποις ὁμίλει, μὴ τος περὶ  
Σρύφωνα· ο γὰρ δή γε νῦν τὸ ἄλλοι πάντων ἀνθρώπων ἐμπερι-  
ληπτικόν ἐστιν. ἄλλοι μὲν γὰρ καὶ χαρίζονται μν, σὺ δὲ καὶ  
προσαφαιρῆ· ἄλλους ὕβριζε, μὴ μς· οδεμία γὰρ ἀνάγκη ἐνθάδε  
προσνέμειν τὸ ἄρθρον, ὅπου γε καὶ ῥητή ἐστιν  φράσις καὶ επαράδε-  
κτος·  μέντοι προκειμένη ἀσύνετος, εἰ δίχα τοῦ ἄρθρου λέγοιτο, ἄλλοι  
μὲν Ἕλληνες δασύνουσι τὰ φωνήεντα, Αἰολες δὲ οδαμς. —  
64. Σαύτῃ οὖν τῆ ἐφόδῳ διακρινοῦμεν καὶ τὰ παρὰ τος ποιητας.  
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ἐμπεριληπτικὸν καθεστὼς θεν καὶ ἀνθρώπων τὸ ἄλλοι καὶ ἐπιμεριζό-  
μενον εἰς τὸν Δία ἀπαιτήσει τὸ ἄρθρον· ο μὴν τὸ  
2.2.55 ἄλλοι μοι δοκέουσι παροίτεροι ἔμμεναι ἵπποι {Χ 459 }  
ο γὰρ τῆδε ἔχει. τό τε  
ἄλλοισιν δὴ ταῦτ᾽ ἐπιτέλλεο {Α 295 }  
ο πάντως ἐξ ἀνάγκης παραλήψεται τὸ ἄρθρον· τί γὰρ εἰ οὕτω λέγει,  
ἐνίοις ἐπίτασσε; καθάπερ ἐν τῶ βίῳ φαμὲν ἄλλοις προσέρχου,  
μὴ ἐμοί, καὶ ἔτι ἄλλους ὕβριζε, μὴ ἐμέ, ο τοῦτο προστάσσοντες,  
ἅπαντας τοὺς ἐν ποστάσει βρίζειν, τοὺς δὲ ἐπιτηδείους. ἐκενό γε μὴν  
πάλιν ἐλλείπει,  
 δ᾽ ἄλλους μὲν ἔασε, Θέμιστι δὲ καλλιπαρῄῳ  
δέκτο δέπας {Ο 87 }·  
ἐμπεριεκτικὸν γάρ ἐστιν ἁπάντων τν συνευωχουμένων θεν· οὔ γε  
μὴν τὰ τοιαῦτα ἐλλείπει,  
ἄλλοι μὲν χαλκῶ, ἄλλοι δ᾽ αἴθωνι σιδήρῳ {Η 473 }·  
οὔτε γὰρ τν πάντων τὸ ἄλλοι νῦν περιληπτικόν ἐστιν, οὔτε ἐκ τν  
πρότερον ἐπιμερίζεται τὸ ἐπιφερόμενον  
ἄλλοι δ᾽ αἴθωνι σιδήρῳ·  
ἐν ἴσῳ γὰρ ἀριθμῶ σχεδὸν τὰ τς συντάξεως ἐγένετο. προσκείσεται  
γὰρ καὶ τῶ  
ἄλλοι μὲν γὰρ πάντες, ὅσοι θεοί εἰσ᾽ ἐν λύμπῳ {Ε 877 }  
καθισταμένῳ οὕτως· οἱ μὲν γὰρ ἄλλοι θεοὶ πάντες, ὅσοι εἰσὶν ἐν  
λύμπῳ, πάντες σοι ἐπιπείθονται, διὰ τὴν τοῦ ὅσοι σύνταξιν,  
2.2.56 καθὸ προέλαβε τὴν ἀρχήν. [δεδείξεται γὰρ ὅτι τῶ ἀοριστώδει ἐμποδίζει  
τὰς τν ἄρθρων παρεμπτώσεις.]  
65. Ἔτι πσα δοτικὴ ἐπιθετικοῦ ὀνόματος κατ᾽ ἐπισταλτικὴν σύντα-  
ξιν συνέχει τὸ ἄρθρον, Διονύσιος Σρύφωνι τῶ ἀγαθωτάτῳ  
χαίρειν, τῶ τιμιωτάτῳ· ἀσύνετον γὰρ τὸ δίχα τοῦ ἄρθρου λεγόμενον.  
ἔχει δὲ λόγον  συνέχεια τοῦ ἄρθρου τοιοῦτον. ἐν τος κυρίοις ὀνόμασι  
παρεμπίπτει  ὁμωνυμία, ἥς τὸ ἀμφίβολον οκ ἀπολύεται δίχα τς  
ἐπιτρεχούσης τὰ ὀνόματα ἐπιθετικς προσθέσεως, ὥς φαμεν Σρύφων  
ὁ γραμματικός, Δίων ὁ φιλόσοφος, ἠ κατ᾽ ἐθνικὴν σύνταξιν Ἀπολ-  
λόδωρος ὁ Ἀθηναος, Ἀπολλόδωρος ὁ Κυρηναος· καὶ οὕτω τὰ  
κύρια πεκλύεται τς εἰς πλείονα πρόσωπα συντεινούσης ἐννοίας. διὸ καὶ τῆ  
προκειμένῃ συντάξει τατὸν ἐνεχώρησεν. (ἔνθεν καὶ ὁ Μενέλαος μετα-  
2.2.57 πεμπόμενος Αἴαντα οκ ἀπιθάνως διὰ δύο ἐπιθέτων τὸν Αἴαντα τς  
ὁμωνυμίας ἀπέλυσεν ἐν τῶ  
ἀλλά περ οἶος ἴτω Σελαμώνιος ἄλκιμος Αἴας {Μ 349 };  
καὶ ἐν ἑτέροις  
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Αἴας δ᾽ ὁ μέγας αἰὲν ἐφ᾽ Ἕκτορι {Π 358 }.)  
σαφὲς δ᾽ ὅτι καὶ  προκειμένη σύνταξις καὶ εφημότερα τὰ ἐπιθετικὰ  
ἀπαιτε ἕνεκα τοῦ διὰ φιλοφροσύνην συμπαραλαμβανομένου ῥήματος,  
λέγω τοῦ χαίρειν, περὶ οὗ τς συντάξεως καὶ ὅλως τὰ τς συνεπείας  
κατὰ τὸ δέον εἰρήσεται. Ἀλλ᾽ ὡς πάλιν τὰ ἐπιθετικὰ τν ὀνομάτων  
διὰ πλείονος ὕλης χωρε, προῦπτον. ἵν᾽ οὖν καὶ τὸ τοιοῦτον ἀποστῆ  
τς συντάξεως, ἀναγκαίως προστίθεται τὸ ἄρθρον, σημανον ἔσθ᾽ ὅτε  
καὶ μοναδικὴν ἀναφοράν, καθὼς καὶ ἐν τος προκειμένοις ἐδείξαμεν. —  
66. Ἔστι καὶ οὕτω φάναι. τὰ ἄρθρα ἔσθ᾽ ὅτε προστιθέμενα ἰδιότητα  
ὀνόματος παρίστησιν· οὕτω γὰρ τὸ ἐκ Δήλου τὸ πλοον εἰς Ἀθήνας  
παραγενόμενον κατέπλευσεν εἶχε τὴν συνέχειαν τοῦ ἄρθρου ἐν  
τῶ τὸ πλοον κατέπλευσε, καθὸ καὶ [ὡς] τὸ ὁ ποιητής παγορεύει  
2.2.58 τὸν Ὅμηρον. δεόντως ἄρα καὶ κατὰ τὸ τοιοῦτον  πρόσθεσίς ἐστι τοῦ  
ἄρθρου, συνιδιάζουσα τὸ ἐπιθετικὸν τῶ κυρίῳ ὀνόματι.  
67. πὸ τὸν ατὸν λόγον πίπτει καὶ  τοιαύτη σύνταξις· βασιλεὺς  
Μακεδόνων Υίλιππος Ἀθηναίων τῆ βουλῆ καὶ τῶ δήμῳ  
χαίρειν. ἔστι γὰρ τὸ συμφραζόμενον τοιοῦτον, Ἀθηναίοις χαίρειν.  
κἀπειδὴ οχ ἅπασι τατὸ παρείπετο (ἤσαν γὰρ οἱ μὲν δημόται, οἱ δὲ  
βουλευταί), ἐδέετο δὲ τοῦ διαστέλλοντος ἐπιθέτου  ἐπισταλτικὴ σύντα-  
ξις, ἀπεμέρισε τοὺς μὲν βουλευτὰς διὰ τοῦ βουλῆ, τοὺς δὲ δημότας διὰ  
τοῦ δήμῳ, ὥστε πν τὸ συμφραζόμενον εἶναι τος βουλευτας καὶ  
τος δημόταις. (καὶ σαφὲς ὅτι τὴν τοιαύτην ἄθροισιν ἀπηνέγκατο τὰ  
ἀθροιστικὰ ὀνόματα, ἅπερ ἑνικς μὲν λέγεται, πληθυντικς δὲ νοεται.  
καὶ διὰ τοῦτο εμαρὲς τὸ  
2.2.59 ἀγρόμενοι πς δμος {Τ 166 }·  
πρὸς γὰρ τὸ πακουόμενον τὸ σχμα πήκουσεν.) δείχθη ἄρα ὡς  
κατηναγκασμένη ἐστὶν  σύνταξις τοῦ ἄρθρου  ἐν τῶ τῆ βουλῆ καὶ  
τῶ δήμῳ χαίρειν. — 68. Κἀκενο δ᾽ ἐπιστατέον, τί δή ποτε οκ ἐν  
ἄλλῃ πτώσει προσεχώρει τὰ τς συντάξεως, καὶ μάλιστά γε τῆ δοτικῆ,  
ἥς ἐστι σύνταξις, μόνῃ δὲ τῆ γενικῆ· ἠ ὅτι τὰ ἐπιμεριζόμενα, μέρη  
ὄντα ὅλου ἀθροίσματος, κτητικὴν σύνταξιν ἀπῄτει, δι᾽ ἄλλης δὲ πτώσεως  
οκ ἐμφανίζεται κτσις ἠ διὰ μόνης γενικς.  
69. Καὶ τοσαῦτα περὶ τν ἀεὶ συνυπαρχόντων ἄρθρων τος πτωτι-  
κος. ἑξς χωρητέον καὶ ἐπὶ τὰ ἀδυνατοῦντα μόρια τὴν σύνταξιν τν  
ἄρθρων παραδέξασθαι.  
70. Ἀνέφικτον τὸ ἀλλήλων εἰς ἄρθρου παράθεσιν. καὶ προφανές  
2.2.60 ἐστιν ἐκ τς παρὰ πσι χρήσεως καὶ τοῦ συμπαρεπομένου λόγου. μετὰ  
ῥήματος γὰρ διαβατικὴν προσώπων διάθεσιν σημαίνει,  
ἀλλήλους τρώσητε {π 293, τ 12 },  



204 
 

http://www.bibletranslation.ws/ 

 

ἀλλήλους δ᾽ ἐλήϊσαν {},  
ἀλλήλων ἀλεείνοντες βέλεα στονόεντα {Ρ 374 }.  
αἱ δὴ τοιαῦται συντάξεις ἐν ὀρθῆ καὶ πλαγίᾳ πτώσει νοοῦνται, ἔστι δὲ  
τὸ προκείμενον ὄνομα ἐν ὀρθῆ καὶ πλαγίᾳ· ἄλλοι γὰρ ἄλλων καὶ ἄλλοι  
ἄλλοις καὶ ἄλλοι ἄλλους. ὁποτέρᾳ οὖν πτώσει ἐπὰν προσέλθῃ τὸ  
ἄρθρον, ἀκαταλληλότητα παρέξει. εἰ γὰρ τῆ λεγομένῃ ὀρθῆ, τὸ ἐγκείμενον  
τς πλαγίας ο παραδέξεται· καὶ εἰ τῶ τς πλαγίας, τὸ ἐγκείμενον τς  
ὀρθς ἀντικείσεται· ἑνί τε ὀνόματι δύο προτακτικὰ ἄρθρα συντάττεσθαι  
ἀμήχανον. καὶ οὕτως ἀνέφικτος  σύνταξις ἐγένετο.  
71. μοίως ἀνέφικτον τὸ ἄρθρον πρὸς σύνταξιν τὴν τοῦ ἀμ-  
φότεροι, καὶ τς χρήσεως τὸ τοιοῦτον ἀπαγορευούσης καὶ τοῦ  
2.2.61 συμπαρεπομένου λόγου. ἐξ οὗ δείκνυται ὡς ο τατόν ἐστι τῶ δύο τὸ  
ἀμφότεροι, εἴγε κατὰ τὸν δέοντα λόγον τῶ δύο καὶ τὸ ἄρθρον προστί-  
θεται, καθὸ καὶ τος ἑξς ἅπασιν ἀριθμος, ο μὴν τῶ προκειμένῳ μορίῳ.  
ἔστι δὲ αἰτία ἣδε. πὶ δυάδος ἐγνωσμένης τὸ ἀμφότεροι παραλαμβά-  
νεται. ἔστιν οὖν φάναι δύο ἄνθρωποι τρέχουσιν καὶ ἀμφότεροι οἱ  
ἄνθρωποι τρέχουσιν ὡς ἂν τοῦ δύο πρώτην γνσιν τὴν κατὰ τν  
ἀνθρώπων παγορεύοντος, τοῦ δὲ ἀμφότεροι δηλοῦντος τὴν πάλαι  
γνσιν. ἔνθεν οδὲ ἔστι προσθεναι μετὰ τὴν τοῦ δύο σύνταξιν πρὸ τοῦ  
ἄνθρωποι τὸ ἄρθρον, δύο οἱ ἄνθρωποι τρέχουσι (πρώτη γὰρ ἤν ἀφή-  
γησις,  δὲ πρόσθεσις τοῦ ἄρθρου ἐδείχθη ἀναπολοῦσα τὰ προδεδηλωμένα)  
μετὰ μέντοι τὸ ἀμφότεροι, [ἀμφότεροι οἱ ἄνθρωποι τρέχουσιν]  
ἀμφότεροι οἱ φίλοι τρέχουσι· προέγνωστο γὰρ  τοῦ ἀμφότεροι  
δυάς, καὶ διὰ τοῦτο εέφικτος  τοῦ ἄρθρου παράθεσις. ἀναποληθεσα  
γοῦν  διὰ τοῦ δύο σύνταξις δεκτικὴ γίνεται τοῦ ἄρθρου, οἱ δύο  
ἄνθρωποι τρέχουσι. προῦπτον οὖν ὅτι  τοῦ ἀμφότεροι σύνταξις,  
τὸ εὔχρηστον τοῦ ἄρθρου παγορεύουσα, ὡς περιττὴν τὴν τούτου  
σύνταξιν ἀπεώσατο. τὸ γὰρ  
ἀμφότεροι μέμασαν πολεμίζειν δὲ μάχεσθαι {Η 3 }  
κατηγορε τν ἐγνωσμένων διὰ τν προκειμένων λόγων, λέγω δὲ  
Ἕκτορος καὶ Ἀλεξάνδρου,  
ἐξέσσυτο φαίδιμος Ἕκτωρ {Η 1 }  
καὶ  
τῶ δ᾽ ἅμ᾽ Ἀλέξανδρος κί᾽ ἀδελφεός {Η 2 }.  
72. Ο λέληθε δέ με  παρκτικὴ τν ῥημάτων σύνταξις παραδεχομένη  
2.2.62 μετὰ τοῦ ἀμφότεροι τὰ συνόντα ὀνόματα χωρὶς ἄρθρου, ἀμφότεροι φίλοι  
εἰσίν, ἀμφότεροι ἄνθρωποί εἰσιν, ἀμφότεροι γραμματικοὶ ὀνο-  
μάζονται, καθὸ πέκειτο μέν τις δυὰς  διὰ τοῦ ἀμφότεροι, τὸ  
δ᾽ ἐπιγεγενημένον ταύτῃ  παρκτικὴ σύνταξις ἀφηγεται, ὡς ἐν τος  
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ἑξς τὸ τοιοῦτον ἀκριβέστερον ἀποδοθήσεται.  
73. Μετὰ δὲ τὰς εἰρημένας συντάξεις τν ἄρθρων ἀκολούθως  
σκοπητέον, εἰ καὶ αἱ κλητικαὶ τν ὀνομάτων κατὰ τὴν κοινὴν δόξαν  
δεκτικαί εἰσιν ἄρθρων. διαστολὴν γὰρ ἐξ ατν φασι γίνεσθαι τν  
συνεμπιπτουσν εθειν τε καὶ κλητικν, ὁ Θέων — ὦ Θέων, ὁ λικών — ὦ  
λικών. εἰ γοῦν καὶ αἱ φωναὶ ἐναλλαγείησαν τν ὀνομάτων κατά  
τι ἐθνικὸν ἔθος, πάλιν  παράθεσις τοῦ ἄρθρου τὸ σχμα διελέγξει.  
κλητικς μὲν γάρ ἐστι τὸ Θυέστα· ἀλλ᾽ ὁπηνίκα προσλαμβάνει τὸ ὁ  
ἄρθρον, τὸ τηνικαῦτα συντάξεως τς κατ᾽ εθεαν τυγχάνει,  
ατὰρ ὁ αὖτε Θυέστ᾽ Ἀγαμέμνονι λεπε {Β 107 }·  
2.2.63 καὶ εἰ εθείας εἴη, πάλιν  παράθεσις τοῦ ἄρθρου κλητικὴν σύνταξιν  
ἀποτελε,  
ὦ φίλτατ᾽ Αἴας { Soph. Ai. 977 et 996 },  
καὶ ἔτι  
ὦ φίλος, ο σέ γ᾽ ἔολπα {γ 375 }.  
διστάζεται τὸ παρὰ Μενάνδρῳ  
ὦ Λάχης Λάχης { fragm. 921, III p 239 K. }  
πότερον ἐν σχήματί ἐστι τῶ προκειμένῳ, ἠ δεόντως μετὰ τοῦ ἄρθρου  
καὶ τὴν πτσιν ἔχει τς κλητικς. ἔστιν οὖν εἰς τὸ τοιοῦτον πάμπολλα  
παραθέσθαι.  
74.  μὲν οὖν Σρύφων { p 25 Vels. } ἐκ τν παρεπομένων τῆ  
φωνῆ, ὡς ἔστι κατὰ πολὺ ἀφεστσα τς ἀκολουθίας τν ἄρθρων,  
περιγράφει τὸ μόριον τς τούτων ἰδέας. ἀλλὰ καὶ ἔτι διὰ τς ἐννοίας,  
ἐν οἷς τὰ μὲν ἄλλα ἄρθρα τὴν ἐν τρίτοις προσώποις σύνταξιν ἀνεδέχετο,  
τὸ δὲ ὦ τὴν ἐν δευτέροις. 75. ἅπερ πάλιν ἀνασκευάζει, εἰς τὸ  
κοινὸν τς δόξης προαγόμενος. καὶ πρὸς μὲν τὸν ἀπὸ τς φωνς λόγον  
φησὶ μὴ δεν τὰ ἄρθρα ἐν ἀκολουθίᾳ εἶναι, καθότι καὶ ἄλλα πολλὰ  
ἀνακόλουθα κατὰ πτώσεις καὶ τὰ συνόντα γένη· οκ εὔλογόν τε γεται  
2.2.64 μίαν φωνὴν κεκλίσθαι τν ἄρθρων, ἵνα μὴ ἐν μιᾶ λέξει μέρος λόγου κατα-  
χωρίζηται. πρὸς δὲ τὸν ἀπὸ τς ἐννοίας λόγον, ὡς οκ ἐν τῶ τρίτῳ  
προσώπῳ καταγίνεται τὸ ὦ, ἐκενό φησιν, ὡς οδὲ  κλητικὴ ὄνομα  
εἴη, ἐπειδὴ πρὸς δεύτερον πρόσωπον, τν ἄλλων πτώσεων τὴν ἐν  
τρίτοις προσώποις σύνταξιν ποιουμένων, καὶ εἰ ἀπεμφανον τὸ τὴν  
κλητικὴν ὄνομα μὴ παραδέχεσθαι, ἀπεμφανον ἄρα καὶ τὸ τς κλητικς  
ἄρθρον μὴ φάναι ἄρθρον, ὅτι σύνταξιν τὴν πρὸς τὸ δεύτερον πρόσωπον  
ποιεται.  
76. Ἀλλ᾽ ἔστι καὶ πρὸς ταῦτα φάναι, ὡς τὸ πρτον οκ ἀληθεύει  
τὸ μὴ ἐν ἀκολουθίᾳ εἶναι τὰ ἄρθρα· ἐν γὰρ τῆ δεούσῃ ἀκολουθίᾳ κατα-  
γίνεται, ατὸ μόνον τς εθείας ἐμπαθοῦς γινομένης. ἀλλ᾽ ὅτι ὀφείλει  
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καὶ ἐν ἀκολουθίᾳ εἶναι, δλον ἐκ τοῦ συνηρτσθαι ατὸ τος κατὰ  
ἀκολουθίαν πτωτικος, καὶ ἕνεκα τούτου συνελεύσεται τῆ τούτων ἀκο-  
2.2.65 λούθῳ κλίσει· ἐπεὶ πς ἄρθρον ἂν γένοιτο; ἀλλ᾽ οδ᾽ ἐκενό ἐστιν  
ἀναγκαστικὸν τοῦ πάντως ἐν θέμασιν ατὸ καταγίνεσθαι, ἵνα μὴ διὰ  
μις λέξεως ἀκολούθου μέρος λόγου καταλαμβάνηται, τῶ μὴ ἐν πλήθει  
λέξεων τὰ μέρη τοῦ λόγου διακεκρίσθαι, ἐν δ᾽ ἐννοίᾳ ἰδίᾳ. — 77. Ἀλλ᾽ εἰ  
καὶ τὸ τοιοῦτόν τις μὴ δῴη, καθὸ καὶ μέρη λόγου ὄντα ἀνακόλουθα,  
ο μὴν διαφεύγοντα τὸν μερισμὸν τς ἐννοίας πὸ τὴν ατὴν ἰδέαν  
τοῦ μερισμοῦ παραλαμβάνεται (εἴγε τὸ ἐγώ τοῦ νϊ διέστηκε κατὰ πολύ,  
καὶ ἔτι τὸ μες, καὶ μενούσης τς ἐννοίας μένει  ταυτότης τοῦ μερι-  
σμοῦ), ἐκενό γε ἀληθεύσει, ὡς τὰ ἐκτὸς γινόμενα τς ἰδίας ἐννοίας, κἂν  
πάνυ τς δεούσης ἀκολουθίας ἔχηται κατὰ φωνήν, ὡς ἔχει τὰ τς  
ὁμοφωνίας, οκ εἰς τὸν ατὸν μερισμὸν καταλήψεται. πς οὖν ο  
2.2.66 μλλον περιγραφήσεται τοῦ εἶναι ἄρθρον τὸ ὦ, ἀπονεῦσαν καὶ τὴν  
ἀκολουθίαν τν φωνν κατὰ πάντα τρόπον καὶ ἔτι τὴν ἔννοιαν τοῦ  
ἄρθρου; ποτεμνέσθω δὲ ὁ λόγος εἰς τὸ τοιοῦτον, ὡς οὔτε παρὰ τὸ  
ἀκόλουθον τν φωνν οὔτε μὴν παρὰ τὸ ἀνακόλουθον τὰ τοῦ λόγου  
καταστήσεται μέρη, ὡς δὲ πρόκειται, ἐκ τς παρεπομένης ἰδιότητος.  
78. Υησὶ γοῦν ὁ Σρύφων· Καθότι  κλητικὴ ὄνομα, κἂν  
δεύτερον πρόσωπον ᾖ, καὶ τὸ ὦ ἄρθρον ἐστὶ συνοδεῦον τῆ συνηρτημένῃ  
κλητικῆ. Ἀλλὰ τὸ μὲν ὄνομα διασῴζει τὸ ἴδιον κατὰ πσαν πτσιν, εἴ-  
γε οκ ἴδιον ατῶ παρέπεται τὸ κατὰ πρόσωπα ἐγγίνεσθαι, ὅπου γε  
καὶ ἐν πρώτῳ καὶ ἐν δευτέρῳ παραλαμβάνεται, εἰμὶ δυσσεύς, καὶ  
ἐπὶ δευτέρου προσώπου δυσσεὺς εἶ· συνοῦσαν γὰρ ἔχει τὴν ἰδίαν  
ποιότητα. ἣ γε μὴν τοῦ ἄρθρου παράθεσις ἓν ἰδίωμα ἔχει τὴν τν  
τρίτων προσώπων ἀναπόλησιν, ἐναντιώτατον τ᾽ ἔχει τὸ π᾽ ὄψιν παρα-  
λαμβανόμενον πρόσωπον, ὅπου γε καὶ τὸ ἐμός ἐστι, προσλαμβάνον  
τὸ ἄρθρον κατὰ τὸ τρίτον πρόσωπον, οκέτι προσλαμβάνει ἐν τῶ ἐμὸς  
εἶ διὰ τὴν πρὸς τὸ δεύτερον πρόσωπον σύνταξιν. εἴπερ οὖν τατὸ  
2.2.67 μόριον παρὰ τὸ διάφορον πρόσωπον καὶ ἄρθρον προσλαμβάνει καὶ ο  
προσλαμβάνει, πς ο μλλον καὶ τὸ τῆ φωνῆ παραλλάξαν ἐκστήσεται  
τς τοῦ ἄρθρου παραθέσεως, μάλιστά γε τς φωνς ἐνδειξαμένης διὰ  
τς πάμπαν ἀνακολουθίας τὸ ἀκοινώνητον τν ἄρθρων; ζητούσης  
ἄρα τς κλητικς δεύτερον πρόσωπον, περισσὸν ζητεν εἰ τὸ ὦ ἄρθρον  
ἐστί. 79. Πς οὖν κατελέχθη πρὸς πάντων; φαίην ἂν συνεκδρομῆ  
τν ἄλλων πτώσεων, ἐπεὶ τὰ ταύταις συνιδιάσαντα ἄρθρα ἐκαλετο, ᾧ  
λόγῳ συλλαβαὶ καὶ αἱ μονογράμματοι· ἤν δὲ ἴδιον κλητικς τὸ ὦ.  
80. Ο παρέλκον δέ ἐστι καὶ διὰ τς φωνς παραστσαι τὸ  
ἀκόλουθον τν ἄλλων ὡς πρὸς τὴν ἀντιπαράθεσιν τοῦ ὦ. Σὸ μὲν τς  
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εθείας, ἀποβαλὸν τὸ τ, ἀναγκαον καὶ ἕτερον πάθος ἀνεδέξατο, λέγω  
τὴν ἀποβολὴν τοῦ ς· ἔμελλε γὰρ τατὸν γενέσθαι τῶ ποτακτικῶ, οὗ  
2.2.68 τὰ τς συντάξεως ο τατὰ ἀπαιτε τῶ προτακτικῶ, ὡς δεδείξεται ἐν  
τῶ περὶ ποτακτικν, καὶ ἐντεῦθεν ἔμελλε τὰ τοῦ λόγου ὡς ἀκαταλλη-  
λότερα φαίνεσθαι. — ὅτι γὰρ καὶ τὸ ς λείπει, σαφὲς 1. ἐκ τοῦ τὴν  
ατὴν εἶναι κατάληξιν προτακτικν καὶ ποτακτικν, ἔστι δὲ τὸ πο-  
τακτικὸν ὅς, καθότι καὶ ἐπὶ τοῦ οὗ καὶ τοῦ, καὶ ᾧ καὶ τῶ, καὶ ὅν  
καὶ τόν. — 2. σαφὲς κἀκ τοῦ πληθυντικοῦ· τν γὰρ εἰς οι πληθυντι-  
κν τὰ ἑνικὰ εἰς ος, κἂν ἐκ συνῃρημένων ᾖ, ὡς ἐπὶ τοῦ χρυσοῦς καὶ  
τν ὁμοίων. — 3. συμφανὲς δὲ κἀκ τν πλαγίων πτώσεων, εἴγε  
ἅπασαι αἱ τοιαῦται τν εἰς ος εθειν εἰσι (καὶ ἔτι  Θεσσαλικὴ διαίρε-  
σις κατὰ γενικήν, λέγω ἐπὶ τς τοο, ὡς καλοο). — 4. ἐκ θηλυκοῦ  
τε τοῦ η· πάλιν γὰρ τος εἰς ος λήγουσι τὸ τοιοῦτον γένος παράκει-  
ται. — 81. 1. Ο γὰρ εἰς η ἔληξεν, εἰ μὴ συντάξεως εἴχετο τς τοῦ τ,  
καθότι καὶ τῶ νοητός τὸ νοητή παράκειται. — 2. ἰδοὺ δὲ καὶ τὸ  
2.2.69 λεπον τ ἀνεπλήρωσε τὸ Δώριον ἔθος, τοὶ ἄνθρωποι, ταὶ γυνακες,  
οκ ἀπιθάνως·  γὰρ διάλεκτος κατάπυκνος ἐπὶ τὴν τοῦ τ χρσιν,  
προτί, λέγοντι, φαντί, πέρυτι, τύ, ἄλλα μυρία· εἰ γὰρ ἐκ μετα-  
πτώσεώς ἐστι τὰ τς χρήσεως, πολλῶ μλλον ἐφελκύσεται τὸ λεπον. —  
3. σαφὲς κἀκ τοῦ πνεύματος· ο γὰρ ἄλλως δασύνεται τὰ ἄρθρα, εἰ μὴ  
ἀποβάλοι τὸ τ. — 4. ἔστι δὲ πιστώσασθαι κἀκ τοῦ οδετέρου, ἀρξαμένου  
2.2.70 μὲν ἀπὸ τοῦ τ, λήξαντος δὲ εἰς ο, ο καθὸ ἀπῄτει ὁ παρασχηματι-  
σμὸς τν εἰς ος ληγόντων ἀρσενικν. — 82. Καὶ φαίνεται ὅτι εἰς  
ἐμφανισμὸν τοῦ συγκεχυμένου γένους κατὰ τὰς τοιαύτας αἰτιατικὰς τὸ  
πάθος οκ ἀπίθανον ἐγένετο· αἱ γοῦν ἀντωνυμίαι, ο βοηθούμεναι τῆ  
τοῦ ἄρθρου παραθέσει, ἐμιμήσαντο κατὰ τὸ οδέτερον τὸ λγον τοῦ  
ἄρθρου, ἐκενο, τοῦτο, καὶ κατὰ συνεκδρομὴν τούτων, ὅτε φαμὲν ατό.  
ἀναλογώτερον οὖν ὁ Ἀττικός, ἀποδοὺς τὸ ἄρθρον τῆ ἀντωνυμία,  
ἀνεπλήρου τὸ εἰς παρολκὴν πάθος παραλαμβανόμενον ἐν τῶ τατόν.  
83. Ἔστιν οὖν ἐκενο φάναι· δι᾽ ὅσων συνάγεται λόγων  ἀκολουθία  
τν ἄρθρων, διὰ τοσούτων ἀντιστατε  τοῦ ὦ φωνή. 1. εἰ αἱ κλίσεις  
2.2.71 τν ἄρθρων μιμοῦνται τὴν ἐν τος ὀνόμασι κλίσιν, κλητικὴ δ᾽ οδέποτε  
πλείονι χρόνῳ χρται εθείας, πς τὸ ὦ πλεόν ἐστι τοῦ ὁ; — 2. τί  
γὰρ μλλον οκ εἰς ε ἔληξεν ὡς πρὸς ἀκολουθίαν γενικς τς τοῦ  
καὶ αἰτιατικς τς τόν; — 3. ἐν θηλυκος τε διὰ τί οχ ὁμοφωνε  
εθεα κλητικῆ, καὶ ἔτι ἐν οδετέροις; — 4. πς οχὶ καὶ κατὰ τὴν  
πληθυντικὴν προφορὰν αἱ εθεαι τας κλητικας ὁμοφωνοῦσιν,  
ὅπερ ἔστιν ἐπὶ παντὸς πτωτικοῦ παραδέξασθαι τοῦ συνέχοντος κλη-  
τικήν; — 5. πς δασυνομένων τν δίχα τοῦ τ ἐκφερομένων ἄρθρων  
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ατὸ ψιλοῦται; — 6. πς δ᾽ οχ ὁμοτονε τας εθείαις; ο γὰρ  
ἀνέφικτον τὸ ω εἰς ὀξεαν τάσιν, καθότι ἔνιαι τν συλλαβν. — 7. τί  
δέ, εἰ περισπται, οκ ἐνεκλίθη κατὰ τὰς Αἰολικὰς ἀναγνώσεις  
2.2.72 π᾽ Ἀριστάρχου, καθὸ καὶ τὰ ἄλλα τν περισπωμένων ἄρθρων; ἠ ἐν  
πονοίᾳ καὶ ατὸς οκ εἶχε τὸ μόριον. — 8. διὰ τί οκ ἀπὸ τοῦ τ  
ἢρξατο ὡς τὰ ἄλλα τν προτακτικν; ο γὰρ ἀφορμή τις ἀποβολς  
τς τοῦ τ. — 9. διὰ τί ποτακτικὸν οκ ἔχει; ἠ καθότι οδὲ προ-  
τακτικὸν ἄρθρον ἐστί.  
84. Πρὸς τὴν συνέμπτωσιν τν γενν — φησὶ Σρύφων { fr. 27 Vels. }  
 — μηδὲ τὸ τν ἄρθρον χρὴ παραδέχεσθαι, ὅτι τριγενές· εἰ δὲ τὸ τν  
ἄρθρον, καὶ τὸ ὦ ἄρθρον, τὴν ατὴν συνέμπτωσιν παραδεξάμενον.  
Ληρδες δὲ τὸ τοιοῦτον. πάνυ γὰρ ἄρθρον τὸ τν διὰ τὴν συνέμ-  
πτωσιν, εἴγε συναπήχθη τῶ πρὸς ὃ ἢρτηται· μεμίμηται γὰρ τὸ φίλων,  
μέσων, καλν. καὶ σχεδὸν πσα συνέμπτωσις γένους μίμημά ἐστιν  
ὀνοματικς συνεμπτώσεως κατὰ γένη, κἂν ἐν σχήματι καταγίνηται, ὡς  
ἐν τῶ μὰ τὼ θεώ· ὅμοιον γάρ ἐστι τῶ καλυψαμένω { Hesiod.  
2.2.73 opp. 198 }· καὶ τοσούτῳ μλλον ἐπιτέταται τὸ ἄρθρα εἶναι. καὶ εἰ τὸ  
τοιοῦτον ἀληθές, κατὰ πολὺ διώκεται τὸ ὦ, κατὰ μηδένα τρόπον συνέμ-  
πτωσιν ὀνοματικὴν ἀναδεδεγμένον.  
85. Σὰ μετὰ διαφόρου ἀριθμοῦ καὶ διαφόρου γένους συμφερόμενα  
ἄρθρα μὲν οὔποτ᾽ ἐστίν, ἄκλιτα δὲ μόρια, σύνδεσμοι, ἐπιρρήματα, προθέσεις·  
καὶ σαφὲς ὅτι ἐν ᾧ τὸ ὦ ο σύνδεσμος, ο πρόθεσις, ἐν τούτῳ ἐπίρρη-  
μα κλητικὸν ἄκλιτον. Ἀλλὰ διὰ τί συμφέρεται ὀνόματι; ὅτι κλητικὸν  
ἐπίφθεγμα, ὡς τὰ ὀμοτικά, λέγω τὸ νή ἠ μά, τῆ αἰτιατικῆ πτώσει,  
καὶ ο πάντως ἄρθρα. ὧν καὶ  σύνταξις ἐπὶ τὰ συγκεχυμένα τοῦ ὦ  
συντείνει· παντὶ γὰρ ἀριθμῶ συμφέρεται, παντὶ γένει. (δείξομέν τε ὡς  
καὶ σύνδεσμοι οκ ἐπὶ πτώσεις φέρονται διαφόρους, ἕνεκεν Ἀπολ-  
λωνίου, ἕνεκεν Διονυσίου,  
εἵνεκ᾽ ἐμς ἔριδος καὶ Ἀλεξάνδρου {Γ 100 }.  
2.2.74 καὶ ο τοῦτο τὸ ἐξαίρετον τς πτώσεως ἄλλο τι ἐπιδείξεται τὸν ἕνεκα  
σύνδεσμον. οκ ἄρα παρὰ τὰς ἐξαιρέτους συντάξεις ἀποστήσεται τὰ  
μόρια τς ἐννοίας.)  
86. μοίως δὲ καὶ τὰ πευστικὰ ὀνόματα ἀπαράδεκτά ἐστι τς  
τν ἄρθρων παραθέσεως, ἐπεὶ ἃ μὲν ἐμφανίζει πρόσωπον προδεδηλω-  
μένον, ἃ δὲ ἐν ἀγνοίᾳ καθέστηκε προσώπου, καθάπερ καὶ ἐν τος  
προκειμένοις ἐδείχθη.  
87. Οχὶ οὖν οἰήσεταί τις ἐν τῶ ὁποος ἄρθρον εἶναι τὸ ο, ἔκ τε  
τς φωνς, καθὸ δασύνεται ο δυναμένου τοῦ ο δασύνεσθαι πρὸ τοῦ π,  
καὶ καθότι ἐπί τι ἀναφέρεται πρόσωπον  σύνταξις ατοῦ ἐν τῶ  
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ὁποός ἐστι Θέων, τοιοῦτός ἐστι καὶ Σρύφων; Ἀλλ᾽ ἔστι γε  
πρὸς τὸ τοιοῦτον φάναι, ὅτι ο τῶ ποος τὸ ὁ προσλθεν, ἀλλ᾽ ἔστιν  
ἁπλοῦν ἓν μέρος λόγου τὸ ὁποος, σημανον ο τὴν ἐν τος ἄρθροις  
2.2.75 ἀναφοράν, ὥς φαμεν ὁ ἄνθρωπος παρεγένετο, ὁ ἵππος ἔδραμεν.  
ἐπί τινι γὰρ ἐγνωσμένῳ κατὰ τὴν ἰδίαν ποιότητα τὸ τοιοῦτον παρα-  
λαμβάνεται· ἣ γε μὴν διὰ τοῦ ὁποος ἀναπόλησις ὁμοιωματικὴν ἀντα-  
πόδοσιν ζητε, καθάπερ κἀπὶ τοῦ οἷος. τατὸ παρακολουθε κἀπὶ τοῦ  
ὅσος καὶ λίκος· ο γὰρ δή γε κἀπὶ τούτων ἄρθρων ἔννοιά τίς ἐστιν.  
ἀδιαφόρως οὖν πάλιν τὰ ἀνταποδιδόμενα τοιαῦτά ἐστιν οἷα τος  
ἀπὸ τοῦ ο καὶ π ἀρχομένοις· καὶ γὰρ οὕτω φαμέν· οἷός ἐστι Σρύφων,  
τοιοῦτός ἐστι καὶ Θέων. τὸ ατὸ κἀπὶ τοῦ ὅσος καὶ ὁπόσος καὶ  
ἐπὶ τν ὁμοίων. — 88. Καὶ τὰ παρεπόμενα δὲ γένη καὶ ἔτι αἱ πτώσεις  
καὶ οἱ ἀριθμοὶ ἐμφανς ἐνδείκνυνται τὸ μὴ τὰ τοιαῦτα ἄρθρα εἶναι.  
συγκλίνεται γὰρ τος πτωτικος τὰ ἄρθρα· πς οὖν ὁποίου καὶ ὁποίῳ  
καὶ ὁποον; — κατὰ γένος ἀμείβεται ὁ ἵππος καὶ  ἵππος· πς οὖν  
ὁποος καὶ ὁποία; τος μὲν γὰρ ὀνόμασιν ἔσθ᾽ ὅτε καὶ τὸ γένος ἐπι-  
κοινωνε, ο μὴν τος ἄρθροις. — φαμὲν οἱ ἵπποι καὶ τοὺς ἵππους,  
συμπληθύνοντες τῶ ὀνόματι τὸ ἄρθρον· πς οὖν φαμεν ὁπόσοι, ὁπόσους;  
2.2.76 89. Ἀλλ᾽ οδ᾽ ἐν συνθέσει τις πολάβοι τὸ ἄρθρον, καθὸ τὰ  
ἄρθρα ο συντίθεται. ἀλλ᾽ εἰ καὶ συνετίθετο, ἐπὶ τς τοιαύτης συνθέσεως  
ἀδυνατε, εἴγε ἐδείξαμεν τὰ πύσματα μαχόμενα τῆ τν ἄρθρων ἐννοίᾳ. —  
ἔστι κἀκ τς φωνς παραστήσασθαι. τά τε γὰρ παροξυνόμενα ἠ προ-  
περισπώμενα σύνθεσιν ἀναδεξάμενα προπαροξύνεται, κοῦρος ἄκουρος  
ἐπίκουρος, δόλος ἄδολος, πόνος ἄπονος, πλησίος παραπλήσιος·  
πς οὖν ὁποός φαμεν καὶ ὁπόσος; ἀλλὰ κἀκ τοῦ γένους, εἴγε τὰ σύνθετα  
πρόδηλον ἔχει τὴν κοινότητα τν ὀνομάτων, ὅπερ ο παρέπεται τῶ  
ὁποος καὶ ὁπόσος. — 90. Ἔτι δὲ καὶ ἐπιρρήμασιν ἑνικὰ ἄρθρα προ-  
τίθεται ἐμφανίζοντα γένος ἀρσενικόν, ποῦ ὅπου, πῆ ὅπῃ. ἀλλ᾽ ὡς  
γέλοιον τὰ τοιαῦτα ἄρθρα φάναι, εὔηθες κἀκενα παραδέξασθαι ἄρθρα. —  
91. Καθὼς πρόκειται οὖν, ἁπλα λέξεις αἱ τοιαῦταί εἰσιν, κατὰ τὰς  
ἀνταποδόσεις διάφορον πνεῦμα ἀπαιτοῦσαι. τὸ οἷος ἀπὸ δασείας  
ἢρξατο, καὶ πάλιν τὸ τούτου σύζυγον καὶ τὸ φωνεν παρῃτήσατο καὶ  
τὸ πνεῦμα τὸ ἐν τῶ φωνήεντι, καὶ ἐντεῦθεν παρεδέξατο ψιλὸν ἀντί-  
στοιχον τὸ τ, τοος· καὶ ἔτι τὸ ποος, ἀρξάμενον πάλιν ἀπὸ ψιλοῦ  
2.2.77 ἀντιστοίχου, ἔσχε τὸ σύζυγον ἀναγκαίως ἀπὸ φωνήεντος ἀρχόμενον ἐν  
πνεύματι τῶ τοῦ οἷος. — (92. Διὰ τοῦτο καὶ  Ἰωνικὴ μετάθεσις  
ἐξηλλάγη ἐπὶ τούτων τν μορίων, ἐπεὶ τὰ ψιλὰ εἰς δασέα μετατιθέασιν  
οἱ Ἴωνες καὶ τὰ δασέα εἰς τὰ ψιλά, ὡς ἐπὶ τοῦ τάφος τεθηπότες,  
ἐνταῦθα, καὶ ἐπὶ τν συναλοιφν,  
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ἐσκατορᾶς πόλιν { Anacr 1, 6 Bergk4 },  
ο μὴν ἐπὶ τοῦ ποος καὶ τν ὁμοίων, εἴγε κοός φασι καὶ  
κόσος. ο γὰρ διὰ τοῦ φ δύνατο τὰ τοιαῦτα μόρια ἐκφέρεσθαι  
διὰ τὸ ἀνταποδιδόμενον δασὺ φωνεν. ἀλλ᾽ οδ᾽ ἄλλο τι σύμφωνον  
ἐδύνατο παραδέξασθαι ἠ μόνον τὸ κ· δέδεικται γὰρ ὅτι  ἀνταπόδοσις  
2.2.78 ψιλὸν ἀπαιτε σύμφωνον, ἀλλ᾽ οδὲν ἐλείπετο ψιλὸν ἠ τὸ τ, ὅπερ  
κατετέτακτο εἰς τὸ τοος καὶ τόσος.)  
93. Ἀλλ᾽ οδὲ αἱ τν λλήνων συντάξεις ἀναδέξονται τὴν τν  
ἄρθρων παράθεσιν, εἴγε ἐκ κοινς ἐννοίας, λέγω τς τν συνταγμάτων  
ἠ ποιημάτων, διάκρισιν πρώτην δηλοῦσι, πρτον Ἀλκαίου, Υοίνισσαι  
Εριπίδου· ἐν γνώσει γὰρ τὰ τοιαῦτα γενόμενα ἀκολούθως τὸ ἄρθρον  
προσλαμβάνει, αἱ Υοίνισσαι Εριπίδου περιέχουσι τὸν Θηβαϊκὸν  
πόλεμον, τὸ πρτον Ἀλκαίου ἀνέγνωμεν.  
Καὶ τοσαῦτα μὲν περὶ τν ὀνομάτων τν χωρὶς ἄρθρου ο  
δυναμένων ἐκφέρεσθαι καὶ ἔτι τν μὴ δυναμένων ἄρθρον προσλαβεν.  
94. ξς ῥητέον περὶ τς τν ἄρθρων συντάξεως πρὸς τὰς  
ἀντωνυμίας, ἅς τινες ἐξαιρέτως συνάρθρους καὶ ἀσυνάρθρους ἐκάλεσαν.  
2.2.79 ὡς ο δυναμένων τν προκατειλεγμένων ὀνομάτων ἀσυνάρθρων καλε-  
σθαι. καὶ ἴσως ἂν εἴη μλλον  τοιαύτη θέσις, καθὸ τὰ μὴ προσλαβόντα  
οδ᾽ ὅλως επαράδεκτά ἐστιν εἰς τὴν πρόσθεσιν τν ἄρθρων [τὰ δὲ  
προσλαβόντα οδέποτε χωρὶς τούτων]. καὶ γὰρ τὰ ἐν στερήσει λεγό-  
μενα ἐν ἐπιβάλλοντος ἀτευξίᾳ νοεται. νίκα γὰρ λέγομεν ἄτεχνον  
αλητήν, ἐπιβαλλούσης τς τέχνης ἀτευξίαν παρίσταμεν. καὶ οὕτω φαμὲν  
οὗτος ἄφιλος· δέον γὰρ φιλικὸν εἶναι. εἰ οὖν ἐν τος ὀνόμασι  
συμπαρεπόμενα τὰ ἄρθρα, καὶ τος ἀτευκτήσασι παρείπετο ἂν τὸ κα-  
2.2.80 λεσθαι ἀσυνάρθροις ὀνόμασιν. εἴπερ οὖν ἀναφορς μὴ οὔσης παρέ-  
πεται · τοιαύτη θέσις, ἐξ ἰδίας ἐννοίας ἀναγομένου τοῦ ὀνόματος, πς  
ο μλλον τος μηδ᾽ ὅλως δυναμένοις μορίοις ἐν παραδοχῆ τοῦ ἄρθρου  
γενέσθαι  τοιαύτη θέσις παρακολουθήσει; ὥς γε ἐκ τν εἰρημένων δε-  
δείξεται.  
95. Οχὶ οὖν ἄπορον ἔσται πς τὰ μὲν ὀνόματα μετὰ ἄρθρων  
ἐκφέρεται, αἱ δὲ ἀντὶ τούτων παραλαμβανόμεναι ἀντωνυμίαι ἀπεώσαντο  
τὴν τν ἄρθρων παράθεσιν, τάχα καὶ τς φωνς ἐπιζητούσης τὴν τν  
ἄρθρων σύνταξιν ἕνεκα τοῦ συγκεχυμένου κατὰ τὴν φωνὴν γένους;  
Ἔστιν οὖν πρὸς τὸ τοιοῦτον φάναι· ὥσπερ καὶ ατὰ τὰ ὀνόματα διά  
τινα παρεπόμενα οδ᾽ ὅλως δύναται ἄρθρον παραδέξασθαι, ὡς ἐδείχθη,  
τὸν ατὸν ἄρα τρόπον καὶ τὰ μόρια τὰ ἀντὶ τούτων παραλαμβανόμενα  
φέξει αἰτίαν τς ποστολς τν ἄρθρων. — 96. προσώπων ἀοριστου-  
μένων διακριτικά ἐστι τὰ μόρια, διὸ καὶ τὰ ἐξ ατν πρόσωπα νοού-  
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μενα ὁρισμῶ καταλαμβάνεται. καὶ σαφὲς ὅτι αἱ ἐξ ατν δείξεις πρ-  
2.2.81 ται ἔφοδοί εἰσι τν ποκειμένων προσώπων, ο δεόμεναι τς τν ἄρ-  
θρων συντάξεως· ο γὰρ ἀναφέρεται τὰ πρόσωπα, π᾽ ὄψιν δὲ δείκνυ-  
ται. ἀναγκαίῳ ἄρα λόγῳ κεκώλυται τὰ τς συντάξεως, τρόπον ἔχοντα  
τν ἀντεστραμμένων. ὃν γὰρ τρόπον κἀπὶ τν στοιχείων ἔστιν ἐπι-  
νοσαι τὰ ποτακτικὰ οὔποτε προτακτικὰ γινόμενα τν οἷς πετάγη,  
τὸν ατὸν τρόπον στοιχείου λόγον ἐπέχοντα τὰ μέρη τοῦ λόγου τὸ  
τοιοῦτον ἐπιδείκνυται. προτακτικὴ γάρ ἐστιν  ἀντωνυμία πρώτην  
θέσιν ἐπαγγελλομένη τν προσώπων,  δὲ τν ἄρθρων παράθεσις ἐν  
δευτέρᾳ τάξει παραλαμβάνεται ποταγέντων τας ἀντωνυμίαις, ἐγὼ ὁ  
λαλήσας· τὴν γὰρ πρώτην θέσιν τοῦ ἐγώ ἀνεπόλησε τὸ ἄρθρον.  
97. Εἰκός τινα φήσειν, εἰ πρὸ τν δεικτικν μορίων τὰ ἄρθρα  
ο τίθεται, ἐχρν ατὰ μόνον τας δεικτικας ἀντωνυμίαις μὴ συνεναι,  
τας γε μὴν κατὰ τὸ τρίτον πρόσωπον, πάλιν ποστελλομένων τν  
2.2.82 δεικτικν, ἀκωλύτως προσαρτσθαι. Ἀλλ᾽ οδ᾽ αὗται δέονται τοῦ ἄρ-  
θρου· δι᾽ ατν γάρ εἰσιν ἀναφορικαί, ὥς γε καὶ ἐπιδείξομεν ἀμοιβὴν  
γινομένην ατν τε καὶ τν ἄρθρων.  
98. Ἀλλὰ πς πάλιν  ατός ἄρθρον προσέλαβεν, εἴπερ αἱ ἀνα-  
φορικαὶ ο προσλαμβάνουσι; Καὶ πρὸς τοῦτο δὲ ἔστι φάναι ὡς καὶ ἐν  
ἄλλοις μορίοις τὸ τοιοῦτον ἔστιν ερέσθαι, εἴγε ἔγκειται ἐν τῶ Πρια-  
μίδης ὁ υἱός, καὶ οκ ἀναγκαίως πρόσκειται ἐν τῶ  
Πριαμίδην νόθον υἱόν {Λ 490 }.  
ἀλλὰ καὶ ἐν τος συγκριτικος ἔγκειται τὸ μλλον, καὶ πολλάκις συμ-  
παραλαμβάνεται  τοῦ μλλον σύνταξις,  
ῥηΐτεροι γὰρ μλλον Ἀχαιοσι δὴ ἔσεσθε {Ψ 243 }.  
τὸν ατὸν δὴ τρόπον ἔγκειται μὲν ἐν τῆ ατός  ἀναφορά· ὁπηνίκα  
δ᾽ ἑτέρα προσγίνεται, τὸ ἐγκείμενον τς ἀναφορς ἐν τῆ ατός συμ-  
παραλαμβάνεται διὰ τοῦ ὁ ἄρθρου, δηλοῦντος καὶ ατοῦ ἀναφοράν, καὶ  
οὕτως δὶς ἀναφέρεται, ὡς δὶς ἐπιτέταται τὸ  
ῥηΐτεροι γὰρ μλλον Ἀχαιοσι δὴ ἔσεσθε.  
Προφανὲς δὲ ὅτι τῆ συνηθεστέρᾳ ἀντωνυμίᾳ προσεχώρησε τὸ τς συντά-  
2.2.83 ξεως. ἣ τε γὰρ οἷ καὶ  ἕ καὶ  μίν καὶ αἱ σύζυγοι οδὲ ῥηταὶ ὅ τι  
μὴ παρὰ ποιητας, ἀλλὰ καὶ [αἱ] σύζυγοι τας κατὰ τὸ πρτον καὶ  
δεύτερον, ὧν  σύνταξις ἀπαράδεκτος.  
99. Μηδὲ ἐκενό γε παραλελείφθω, ὡς ἐξαιρέτως  Ἀττικὴ χρσις  
ο δεόντως ἐπὶ μόνης αἰτιατικς τὸ ἄρθρον παρελάμβανεν, ὡς ἐν τῶ  
τὸν ἐμέ, τὸν σέ. ατίκα γοῦν καὶ παρὰ Καλλιμάχῳ  
τὸν σὲ Κροτωπιάδην { fr. 315a Schn. },  
ναὶ μὰ τὸν ατὸν ἐμέ { fr. 315b Schn. }.  
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χωρὶς εἰ μὴ τὸ ἄρθρον ἐξοχὴν παρίστησιν ἐν τῶ τὸν σὲ Κροτωπιάδην,  
εἴγε πάλιν  τοιαύτη σύνταξις ἐπίφορος πρὸς τὴν τοῦ ἄρθρου παρά-  
θεσιν. προείρηται δὲ μν ὡς καὶ ἐξοχς ἕνεκα τὰ ἄρθρα παραλαμβά-  
νεται.  
100. Ἀλλὰ καὶ τὰς καλουμένας συνάρθρους ἀντωνυμίας, ἐν πρώτῳ  
καὶ δευτέρῳ προσώπῳ δεικτικς παραλαμβανομένας, οἰήσεταί τις παρα-  
δέχεσθαι τὰ ἄρθρα ἐν τῶ ὁ ἐμός, ὁ σός ἠ ὁ μέτερος. ἤν δὲ  σύν-  
ταξις ο τοῦ ἀντωνυμικοῦ προσώπου, λέγω τοῦ κατὰ τὸν κτήτορα, τοῦ  
2.2.84 δὲ πακουομένου κατὰ τὸ κτμα, λέγω τοῦ δοῦλος ἠ οἶκος ἢ τινος  
τν τοιούτων.  
101. Ἅβρων μέντοι ἐν τῶ περὶ ἀντωνυμίας οκ εἶναί φησι τὰ  
ἄρθρα τν πακουομένων, λόγῳ τοιούτῳ. Εἴπερ τὰ ἄρθρα ἐπὶ τὰ  
πακουόμενα φέρεται, πάντως ἂν τὴν ατὴν καταλληλότητα ἐφύλασσον  
περβιβασθέντα πρὸ τν ὀνομάτων· ο τατὸν δέ ἐστι τὸ ὁ ἐμὸς  
πατήρ τῶ ἐμὸς ὁ πατήρ. — καὶ εἰ ἐν τος τοιούτοις ἀνεπληρώθη τὸ  
ἄρθρον τοῦ ὀνόματος [ἐν τῶ ὁ πατήρ], πς ἔτι τὸ [ὁ] ἐμός ἄρθρον  
προσλαμβάνει, ὁ πατὴρ ὁ ἐμὸς φιλοσοφε, εἰ μὴ  ἀντωνυμία ἄρ-  
θρου εἴχετο; καὶ ἕνεκα τς τοιαύτης συντάξεως ἔδοξε καὶ τῆ τοιαύτῃ  
ἀντωνυμίᾳ ἴδιον ἄρθρον προσνέμειν καὶ τῶ πακουομένῳ κτήματι. —  
102. Ἔστι δὲ παραπέμπεσθαι τὴν τοιαύτην πιθανότητα. πρτον εἰ  
ἑκατέρῳ μορίῳ πρόσεστιν ἄρθρον, τί οκ ἢρξατο ἀπὸ τοῦ ὁ ἐμός καὶ  
ἐπήνεγκε τὸ ὁ πατήρ μετὰ τοῦ ἄρθρου; καὶ φαίνεται ὅτι οκ ἐν  
2.2.85 ἴσῳ τὰ τοῦ λόγου ἐγένετο· ἐπὶ μὲν γὰρ τς προτέρας δύο ἤν τὰ ἄρ-  
θρα, ἐπὶ δὲ τς δευτέρας ἀδύνατον ἤν δύο ἄρθρα παραθέσθαι. — δεύ-  
τερον ο παρὰ τὰς μεταθέσεις τν ἄρθρων καὶ τὰς ἐξ ατν γινο-  
μένας διαφορὰς τς φράσεως ἀποστήσεται τοῦ μὴ συμφέρεσθαι τος  
ὀνόμασι τὰ ἄρθρα, εἴγε διαφέρει τὸ οἱ νῦν ἄνθρωποι ἀγαθοί εἰσι  
τοῦ νῦν οἱ ἄνθρωποι ἀγαθοί εἰσι, καὶ οκ ἔστιν ὅστις τολμήσει  
φάναι ὅτι ο τὸ οἱ τοῦ ἄνθρωποι ἐστὶν ἄρθρον. οκ ἄρα παρὰ τὴν  
ἐξαλλαγὴν τς φράσεως κατὰ τὴν μετάθεσιν οχὶ τοῦ κτήματός ἐστι τὸ  
ἄρθρον ἐν τῶ ὁ ἐμὸς πατήρ καὶ ἐν τῶ ἐμὸς ὁ πατήρ. τὴν γὰρ  
τούτων διαφορὰν κατὰ τὸ δέον ἀκριβώσομεν. — τὸ μέντοι δύο ἄρθρα  
κατὰ μις πτώσεως φέρεσθαι οκ ἔστιν ἀσύστατον. ἔστι γοῦν φάναι ὁ  
πατὴρ ὁ ἐκείνου, καὶ προφανὲς ὅτι τῶ πατήρ τὰ δύο ἄρθρα συντεί-  
νει, ἐπεὶ πς  ἀπαράδεκτος ἀντωνυμία τν ἄρθρων ἐν γενικῆ πτώσει  
εθείας ἄρθρον παραδέχεται; ἀλλὰ καὶ ἔτι ἐπ᾽ ὀνομάτων, ὁ δοῦλος ὁ  
τοῦ Ἀριστάρχου πρὸς ἐμὲ ἤλθεν· ἰδοὺ γὰρ καὶ  γενικὴ τὸ ἴδιον  
ἀπέχει ἄρθρον, καὶ τὰ λειπόμενα δύο ἄρθρα εἰς μίαν τὴν εθεαν ἀνα-  
φέρεται. οκ ἄρα ἐν τῶ ὁ πατὴρ ὁ ἐμός κατηνάγκασται τὸ ἕτερον  
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τν ἄρθρων ἐπὶ τὴν ἀντωνυμίαν φέρεσθαι.  
103. ἧ οὖν ἐμοῦ δὶς οὖσα γενικὴ τὸ μὲν τοῦ κτήτορος ἔσχε  
πρόσωπον ἀντωνυμικόν (ἐξ οὗ καὶ τὴν ὀνομασίαν εἶχε, τὸ ἀντωνυμία  
2.2.86 καλεσθαι), ὅπερ ὁμολογε τὴν δεξίν του ὡρισμένου προσώπου καὶ ἔχει  
τὴν μετάβασιν τὴν ἐπὶ τὸ δεύτερον καὶ τρίτον· τὸ δὲ ἕτερον τοῦ πα-  
κουομένου κτήματος, ὃ κλίσιν ποιεται τὴν εἰς τὰς πτώσεις μετάθεσίν  
τε τὴν εἰς τὰ γένη ἀριθμούς τε τοὺς κατ᾽ ἀκολουθίαν τος ὀνόμασιν.  
τὸ γὰρ ἀντωνυμικὸν πρόσωπον ἐν γενικ μόνον νοούμενον ἄκλιτόν  
ἐστιν εἰς τὰς πτώσεις·  γὰρ πτσις  γενικὴ κρατε τὴν κτητικὴν ἔν-  
νοιαν. διὰ τοῦτο καὶ πσα κτητικὴ ἀντωνυμία μετὰ τοῦ κτήματος εἰς  
γενικὴν ἀναλύεται. καὶ φαίνεται ὅτι αἱ μὲν πρωτότυποι ο κλίνονται  
εἰς τὰς πτώσεις, αἱ δὲ κτητικαὶ οκ εἰς ἄλλο τι ἠ εἰς πτώσεις, εἰς γένη  
καὶ εἰς ἀριθμούς. — 104. Καὶ ἕνεκα τούτων τος δύο προσώποις ἴδια  
μόρια παρίσταται, τῶ μὲν ὀνοματικῶ τὸ ἄρθρον, τῶ δὲ ἀντωνυμικῶ  συνή-  
2.2.87 θως ἐπιτασσομένη ἐπιταγματικὴ ἀντωνυμία κατὰ μίαν πτσιν τὴν  
γενικήν, ἡν καί φαμεν μόνην ἐγκεσθαι ἐν τῆ κτητικῆ ἀντωνυμίᾳ,  
ἀλλ᾽ ἐμὸν ατοῦ χρεος, ὅ μοι κακὸν ἔμπεσεν οἴκῳ {β 45 },  
ατν γὰρ σφετέρῃσιν ἀτασθαλίῃσιν {α 7 },  
ἤ ἑὸν ατοῦ χρεος {α 409 }.  
ἐν δὲ ἁπάσαις πτώσεσι τὸ ἄρθρον, καθὸ  τοῦ κτήματος πτσις, κλίνε-  
ται, ὁ ἐμός, τοῦ ἐμοῦ, τῶ ἐμῶ. συμμεταπίπτει τε καὶ ἐπὶ τοῦ γένους,  
 ἐμή, τὸ ἐμόν· προφανὲς γὰρ ὅτι ἓν καὶ τὸ ατὸ πρόσωπον τοῦ  
κτήτορος, διάφορα δὲ τὰ κτήματα ἐν γένει. ὁ ατὸς λόγος κἀπὶ τοῦ  
ἀριθμοῦ· ἔστω γὰρ πάλιν εἷς μὲν ὁ κτήτωρ, πλείονα δὲ τὰ κτήματα  
κατὰ πν γένος, οἱ ἐμοί, αἱ ἐμαί, τὰ ἐμά. κἂν ἀμειφθῆ δὲ τὰ τοῦ  
ἀριθμοῦ, καὶ τὰ τοῦ ἄρθρου συναμείβεται. φέρε δὲ πλείονας ἑνὸς ἀγροῦ  
ἐπικρατεν· φαίης ἂν ὁ μέτερος ἀγρὸς σκάπτεται, τοῦ ἄρθρου  
ἑνουμένου πρὸς τὸ ποκείμενον κτμα. καθὼς οὖν πρόκειται, ἐν τας  
τοιαύταις συντάξεσιν οδ᾽ ὅλως ἐπὶ τὴν δεξιν φέρεται τν ἀντωνυμιν  
τὰ συναρτώμενα ἄρθρα. (Καὶ αὕτη δέ ἐστιν ἀπόδειξις τοῦ τὸ ὦ μὴ  
εἶναι ἄρθρον, καθὸ προτίθεται ἔσθ᾽ ὅτε δεικτικς τς οὗτος.)  
105. Καὶ τοσαῦτα περί τε τν μοναδικς προσλαμβανόντων τὰ  
ἄρθρα καὶ ἔτι τν ἀπροσλήπτων. Ἥ γε μὴν πόλοιπος σύνταξις κατὰ  
μίαν προφορὰν πτωτικοῦ πρὸς τὸ δέον τοῦ λόγου τὰ ἄρθρα προσλή-  
2.2.88 ψεται ἠ ο προσλήψεται, ἵππος τρέχει, ἠ ἐπὶ προεγνωσμένῳ τῶ  
ἵππῳ ὁ ἵππος τρέχει· πλοον κατέπλευσεν, τὸ πλοον κατέ-  
πλευσεν. ἔνθεν φαμὲν λείπειν τὸ ἄρθρον ἐν τῶ  
ἀρνειὸν δ᾽ ἐμοὶ οἴῳ ἐϋκνήμιδες ἑταροι {ι 550 },  
καθὸ περὶ ἐκείνου διαλέγεται τοῦ προκατειλεγμένου ἐν τῶ  
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ὕστατος ἀρνειὸς μήλων ἔστειχε θύραζε {ι 444 }·  
τοῦ κατὰ ντα λαβών {ι 433 }.  
εἰ γὰρ μὴ οὕτως εἴη, ο λείπει τὸ ἄρθρον. πληρέστερον γὰρ ἐκε προσκεί-  
σεται,  
τὰ δὲ μλα λαβὼν ἀπεδειροτόμησα {λ 35 }·  
προκατείλεκτο γὰρ καθ᾽ ὃν καιρὸν ἐνεβιβάζετο πὸ τς Κίρκης.  
106. Διήκει ὁ λόγος ἐπὶ πάσης τς τν ῥημάτων συντάξεως,  
ποστελλομένων τν ἐσομένην ὕπαρξιν δηλούντων. ἔστω δὲ ποδείγ-  
ματα, Διονύσιος ὁ γνώριμός μου θέλει φιλολογεν, οὗτος ὁ  
ἄνθρωπος θέλει ἀναγινώσκειν· καὶ ἐπὶ τν ὁμοίων ὁ ατὸς λόγος.  
εἰ μέντοι ἐπιφέροιτο τὸ γενέσθαι, τὸ καλεσθαι, τὰ τούτοις σύζυγα,  
2.2.89 ἀποστήσεται τὸ ἄρθρον, Διονύσιος θέλει μοι γνώριμος γενέσθαι,  
Θέων γραμματικὸς θέλει καλεσθαι, πάνυ ελόγως· ἐσομένην γὰρ  
ποιότητα τὸ ῥμα παγορεύει, τὸ δὲ ἄρθρον τὴν γενομένην οἶδεν. —  
εἰ γοῦν προσθείη τις καὶ τὸ ἄρθρον, ἕτερον προσθήσει ἐπιθετικόν, ἐφ᾽ ὃ  
ἐπενεχθήσεται τὸ ῥμα, ἐπεὶ τὸ ἄρθρον ἀπηνέγκατο τὸ ἕτερον, ὡς  
ἂν ἐν γνώσει προϋφεστώσῃ, Διονύσιος ὁ γνώριμός μου θέλει γενέ-  
σθαι φιλόσοφος. (προφανὲς γὰρ πάλιν ὅτι, εἰ τὸ ἄρθρον τις ἀφέλοι,  
ἀκατάλληλον τὸ τοῦ λόγου γένοιτ᾽ ἄν, τοῦ ῥήματος ο δυναμένου εἰς  
τὰ δύο ἐπίθετα ἐγχωρσαι. καὶ κατ᾽ ἄλλας δὲ συντάξεις δύο ὀνομάτων  
εἰς ἓν πρόσωπον συντεινόντων διαφορά τίς ἐστι τν προκατειλεγμένων  
ῥημάτων. ἐξ ὧν καὶ ὁ Σρύφων { p 24 Vels. } ἢρξατο τὴν ἐν τος  
ἄρθροις σύνταξιν παραδιδόναι, τν προκατειλεγμένων τρόπων οδὲ ἔν-  
νοιαν παραθέμενος.)  
107 Σὰ δὲ ἐπιθετικὰ ἐπὰν συντάσσηται κυρίοις ὀνόμασι, πάντως  
σὺν ἄρθροις λέγεται, εἰ μὴ τὰ παρκτικὰ τν ῥημάτων ἐπιφέροιτο, ὁ  
γραμματικὸς Σρύφων ἀναγινώσκει, ὁ φιλόσοφος Δίων περι-  
2.2.90 πατε. καὶ οκ ἄλλως ἀποστήσεται τὸ ἄρθρον, εἰ μὴ παρκτικὴ μετοχὴ  
ἐπενεχθείη, γραμματικὸς ὢν Σρύφων ἀναγινώσκει, φιλόσοφος  
ὢν Δίων διαλέγεται, πάνυ ελόγως διὰ τὴν νῦν ἐμφανιζομένην  
ποιότητα διὰ τς ὤν. ο γὰρ ἐν ῥήματι τὸ τοιοῦτον ἐδύνατο παρα-  
ληφθναι ἕνεκα τοῦ ἐπιφερομένου ῥήματος, ἐπεὶ δύο ῥήματα ο δύνα-  
ται μίαν σύνταξιν ἐπιδέξασθαι δίχα συμπλοκς. καὶ σαφὲς ἐκ τοῦ πο-  
δείγματος, τοῦ μὲν προειρημένου ὁ φιλόσοφος Δίων διαλέγεται,  
τοῦ δὲ δευτέρου φιλόσοφος ὢν Δίων διαλέγεται, τοῦ δὲ τρίτου  
φιλόσοφός ἐστι Δίων καὶ διαλέγεται· ο γὰρ συστήσεται δίχα τοῦ  
καί συνδέσμου, φιλόσοφός ἐστι Δίων διαλέγεται. (εἴρηται δὲ ἀκρι-  
βέστερον  τοιαύτη σύνταξις ἐν τῶ περὶ μετοχν, ἐν ᾧ καὶ ἐπεδείξαμεν  
ὡς τὸ  
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ατὰρ ὁ βηρισον τε καὶ Ἄντιφον ἐξεναρίξων {Λ 101 },  
εἰ μέν ἐστιν ὄνομα τὸ βηρισον, ἐπὶ ῥμα πάντως τὸ συγκλεον τὴν  
διάνοιαν ἀναχθήσεται τὸ τέλος, λέγω τὸ ἐξενάριξεν· εἰ δὲ ἔγκειται τὸ  
β ῥμα, ἀνέφικτον μὲν τὸ τοῦ ῥήματος, κατάλληλον δὲ τὸ τς μετο-  
χς, λέγω τὸ ἐξεναρίξων.)  
2.2.91 108. Σῆ προκειμένῃ συντάξει ἄρα διαφόρως τὰ ἄρθρα προστε-  
θήσεται, εἰ, ὡς εἴπομεν, τὰ ἐπιφερόμενα ῥήματα πρώτης κατηγοροίη  
ποιότητος. πάλιν δὲ ἔστω ποδείγματα τοῦ μὲν προτέρου ὁ γραμμα-  
τικὸς Σρύφων ἀείδει (ἤν γὰρ ἀσύνετον φάναι ὁ Σρύφων γραμ-  
ματικὸς ἀείδει)· τοῦ δὲ δευτέρου ὁ Σρύφων γραμματικὸς καλε-  
ται· ὁ γραμματικὸς Σρύφων παρεγένετο, ὁ Σρύφων γραμμα-  
τικὸς [παρ]εγένετο. καὶ σαφὲς ὅτι τὰ ῥήματα κατηγοροῦντα τοῦ  
2.2.92 ἐπιθετικοῦ ελόγως τὴν τοῦ ἄρθρου σύνταξιν παρείλετο. (ἔνθεν δὲ τὰ  
τς ἀναστροφς δλα,  
οὕνεκα τὸν Φρύσην τίμασεν ἀρητρα {Α 11 }.  
εἰ γὰρ ἀφέλοι τις τὸ τίμασεν, ἀντιθείη δὲ τὸ ὠνόμασε, διάφορον πάλιν  
ἕξει τὴν σύνταξιν, οὕνεκα τὸν Φρύσην ὠνόμασεν ἀρητρα.)  
109 ἧ ατὴ σύνταξις καὶ ἐν προσηγορικος καὶ [ἐν] ἐπιθετικος,  
ὁ λευκὸς ἵππος τρέχει, ὁ ἵππος λευκός ἐστιν. εἰ μέντοι εἴη δύο  
ἐπιθετικά, δύο καὶ τὰ ἄρθρα προσγίνεται, πάλιν τν προειρημένων ῥη-  
μάτων ποστελλομένων, ὁ σεμνός, ὁ καλὸς βρίζεται· ὁ φρόνιμος,  
ὁ ἀγαθὸς ἐξέστη τοῦ καθήκοντος. προῦπτον τὸ ἀκατάλληλον, εἰ  
φέλοι τις τὸ ἕτερον τν ἄρθρων. καὶ δλόν ἐστιν ὡς ο τὸ ἕτερον  
2.2.93 θατέρῳ ἐκχωρε τοῦ ἄρθρου, καθὸ ἀπὸ μις ὕλης τν ὀνομάτων ἄγεται.  
τοῦ δὲ ἑτέρου ὁ σεμνὸς σοφός ἐστιν, ὁ σεμνὸς φρόνιμός ἐστιν,  
ὁ σώφρων ἀγαθός ἐστιν, ὁ ἀγαθὸς σώφρων ἐστίν· καὶ ἐπὶ τν  
ἄλλων ῥημάτων ὁ ατὸς λόγος.  
110. υμφέρεται τος ὀνόμασι καὶ  τν μετοχν σύνταξις,  
καθ᾽ ὃν ἐπεδείξαμεν λόγον ἐν τῶ περὶ μετοχν. μετὰ μὲν οὖν κυρίων,  
νίκα οὕτω φαμέν, ὁ Πτολεμαος γυμνασιαρχήσας ἐτιμήθη, ὁ  
Διονύσιος τυραννήσας ἐμέμφθη, ὅπερ καὶ χωρὶς ἄρθρου τὸν ατὸν  
λόγον συγκλείει. καὶ  μὲν τοιαύτη σύνταξις χρονικς νοεται, μετὰ  
τὸ γυμνασιαρχσαι ἐτιμήθη, μετὰ τὸ τυραννσαι ἐμέμφθη. εἰ  
δὲ αἱ μετοχαὶ προσλάβοιεν τὰ ἄρθρα, πλειόνων Πτολεμαίων ἐμφάνισις  
2.2.94 νοεται, ὥστε οκ ἀπιθάνως ἔστιν φάναι ὡς τὰ ἑνικὰ ἄρθρα παρεμ-  
φαίνειν καὶ πλθος. εἰ γὰρ τῆδέ τις ἀποφαίνοιτο, ὁ γυμνασιαρχήσας  
Πτολεμαος ἐτιμήθη, οχ ἕνα δηλώσει Πτολεμαον, πλείονας δέ, ἐξ  
ὧν ὁ εἷς τιμς μετέλαβεν. ὅτι γὰρ τὸ ἄρθρον αἴτιόν ἐστιν τς παρεμ-  
φάσεως τοῦ πλήθους, συμφανὲς ἐκ τοῦ ἀποβαλλομένου ἄρθρου· ὁ γυ-  
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μνασιαρχήσας Πτολεμαος ἐτιμήθη, καὶ πάλιν τοῦ ἑνὸς νοουμένου  
Πτολεμαίου, γυμνασιαρχήσας Πτολεμαος ἐτιμήθη. — 111. Ἔστι  
καὶ ἐν προσηγορικος  τοιαύτη σύνταξις. ἐφ᾽ οὗ καὶ τρίτος λόγος ἀνα-  
κύπτει. καὶ ἔστω ὁ μὲν πρτος τοιοῦτος, χρονικὴν διαφορὰν παρεμ-  
φαίνων, ὁ πας δειπνήσας κοιμάσθω· ὁ δὲ δεύτερος, νίκα πλθος  
παρεμφαίνεται, ὁ δειπνήσας πας κοιμάσθω, ἐφ᾽ οὗ καὶ ἀοριστώδης   
σύνταξις γίνεται τοῦ ἄρθρου, ἔνθεν καὶ οἱ ἀπὸ τς τος τὰ τοιαῦτα  
μόρια ἀοριστώδη ἐκάλεσαν· τρίτος δὲ ὃς τὴν ατὴν μὲν ἔχει σύνταξιν,  
ο μὴν ἀοριστωδς πάντως νοεται, ἀναφορικς δέ. φέρε γάρ τινα  
δειπνσαι τν παίδων καὶ κατὰ τούτου γίνεσθαι τὰ τς προστάξεως·  
καὶ πάλιν τὰ τοῦ λόγου τῆδε καταστήσεται, ὁ δειπνήσας πας κοι-  
μάσθω, καθὼς εἰ ἐν παισὶν ἀτακτήσειεν πας, ἐφ᾽ οὗ ἂν φαίη ὁ δι-  
2.2.95 δάσκαλος ὁ ἀτακτήσας πας τυπτέσθω. — 112. Οκ ἔστιν  πρώτη  
σύνταξις ἐντριβεστέρα χωρὶς ἄρθρων λεγομένη, καθάπερ  ἐπὶ τν  
κυρίων, εἴγε τὰ κύρια διὰ τὴν ἐν ατος ἰδιότητα οχ οὕτως προσδέ-  
εται τοῦ ἄρθρου, καθάπερ τὰ κοινὴν ἔννοιαν ἔχοντα. δυνάμει γὰρ  
συστέλλεται ἐκ τς πολλς ποιότητος τῆ παραθέσει τοῦ ἄρθρου, εἴγε  
ἀοριστδες μὲν τὸ πας δειπνήσας ἐκοιμήθη, ο μὴν τὸ ὁ πας  
δειπνήσας ἐκοιμήθη. επαράδεκτον δὲ τὸ [ὁ] Πτολεμαος δει-  
πνήσας ἐκοιμήθη, οχ οὕτως ἀπαιτοῦν τὸ ἄρθρον. — 113. Οἷόν τέ  
ἐστιν τος προσηγορικος ὀνόμασι προσνέμειν ἄρθρον καὶ τας συντασ-  
σομέναις μετοχας, ὁ πας ὁ δειπνήσας κοιμται, καθότι καὶ ἐπὶ  
τν προσηγορικν καὶ ἐπιθετικν, ὁ ἵππος ὁ λευκὸς τρέχει· ὅπερ  
τατὸν συνάγει τος ἀπὸ τοῦ ἐπιθετικοῦ ἀρχομένοις σὺν τῶ ἄρθρῳ καὶ  
τος ἀπὸ μετοχς, ὁ λευκὸς ἵππος τρέχει, ὁ δειπνήσας πας κοι-  
μται. ἃ δὴ καὶ μλλον καταλληλότερά ἐστιν τν περκειμένων.  
2.2.96 114. Ἔτι κἀκενο τηρητέον, ὡς  προστακτικὴ ἐκφορὰ τν ῥη-  
μάτων αἰτία γίνεται τοῦ ἀοριστωδς νοεσθαι τὴν σύνταξιν τοῦ ἄρθρου  
καὶ τς μετοχς, ὁ τυραννοκτονήσας τιμάσθω.  γὰρ ὁριστικὴ ἔγ-  
κλισις ἐπὶ ἐνεστσι καὶ παρῳχημένοις ἀναφορικωτέραν τὴν σύνταξιν ποι-  
εται, ὁ τυραννοκτονήσας τιμται, ὁ τυραννοκτονήσας ἐτιμήθη.  
πάλιν γὰρ  τοῦ μέλλοντος ἀοριστωδς νοεται καθ᾽ ἡν προεκτεθείμεθα  
τήρησιν, ὁ τυραννοκτονήσας τιμηθήσεται, πάνυ ελόγως, εἴγε τὰ  
γινόμενα καὶ γεγονότα εὔδηλα, τὰ δὲ ἐσόμενα ἀδηλότερα καὶ ἐντεῦθεν  
ἀοριστοῦται τὰ τς συντάξεως. Καὶ προφανς ἐκ τοῦ τοιούτου δεί-  
κνυται ὡς ἅπαντα τὰ προστακτικὰ ἐγκειμένην ἔχει τὴν τοῦ μέλλοντος  
διάθεσιν, προστασσόμενα ἠ εἰς παρατατικὴν διάθεσιν ἠ εἰς [περ]-  
2.2.97 συντελικήν. σχεδὸν γὰρ ἐν ἴσῳ ἐστὶν τὸ ὁ τυραννοκτονήσας τιμά-  
σθω τῶ τιμηθήσεται κατὰ τὴν τοῦ χρόνου ἔννοιαν, τῆ ἐγκλίσει διηλ-  



217 
 

http://www.bibletranslation.ws/ 

 

λαχός, καθὸ τὸ μὲν προστακτικόν, τὸ δὲ ὁριστικόν. — (115. Πς οὖν  
ο γελοοί εἰσιν οἱ [μὴ] πολαβόντες ῥήματα προστακτικὰ μέλλοντος  
χρόνου, ὅπου γε πάντα συνωθεται εἰς τὴν τοῦ μέλλοντος ἔννοιαν; ἐπὶ  
γὰρ μὴ γινομένοις ἠ μὴ γεγονόσιν  πρόσταξις· τὰ δὲ μὴ γινόμενα ἠ  
μὴ γεγονότα, ἐπιτηδειότητα δὲ ἔχοντα εἰς τὸ ἔσεσθαι, μέλλοντός ἐστιν,  
εἴγε καὶ τν προσταχθέντων τὰ μὴ γινόμενα τὸν λόγον ἔχει μετὰ  
ἀποφάσεως καὶ τς τοῦ μέλλοντος ἐννοίας, ο δυνήσομαι, ο ποι-  
ήσω. κἂν γὰρ οὕτω φαμέν, ο δύναμαι βαστάσαι, ἐν ἴσῳ ἐστὶ τῶ  
ο δυνήσομαι. εἰς τὸ γίνεσθαι οὖν ἠ γενέσθαι  πρόσταξις γίνεται,  
ἀποφασκομένη μετὰ τς τοῦ μέλλοντος ἐννοίας, εἰς μὲν παράτασιν,  
σκαπτέτω τὰς ἀμπέλους, εἰς δὲ συντελείωσιν, σκαψάτω τὰς ἀμ-  
πέλους. 116. Σί δὲ τὸ ταράξαν τοὺς παραδεξαμένους μέλλοντος  
προστακτικά; Μόνον τὸ γραψέτω καὶ γραψάτω καὶ τὸ  
2.2.98 οἶσε θέειον, γρηΰ {χ 481 },  
ἅπερ ἀπολύεται ἐντελέστερον ἐν τῶ περὶ προστακτικν· ἀπαιτοῦντος  
δὲ καὶ νῦν τοῦ λόγου ὀλίγα παραθησόμεθα, ὅτι ποιητικώτερον μὲν τὸ  
οἶσε κατ᾽ ἐναλλαγὴν εἴρηται φωνς τς φέρε, τς δὲ γραψάτω τὸ  
γραψέτω καὶ τὰ ὅμοια, ο κατὰ διάφορον μὲν χρόνον, κατὰ δὲ ἐκλο-  
γὴν ὀνόματος, ὁπότερον εἴη κατωρθωμένον, καθάπερ ἢδη προεμελετήθη  
 τοιαύτη ζήτησις ἐν τῆ ὁριστικῆ ἐγκλίσει, ἔγραψας ἠ ἔγραψες, ο δια-  
φορς οὔσης χρονικς, ατὸ δὲ μόνον γραφς, δυναμένης οκ ἀπιθάνως  
παραλαμβάνεσθαι, ὡς ἐπιδείκνυμεν ἐν τῶ περὶ ῥημάτων.)  
2.2.99 117. Αἱ προκείμεναι συντάξεις, ποστελλομένων τν κυρίων ὀνο-  
μάτων, ἀδιαφόρως ἔχουσι τὰς ἀναστροφὰς χωρὶς ἄρθρου λεγομένας,  
ἄνθρωπος δραμὼν ἐνίκησεν, δραμὼν ἄνθρωπος ἐνίκησεν· ἄν-  
θρωπον ἀγαθὸν ὕβρισας, ἀγαθὸν ἄνθρωπον ὕβρισας. οκ ἐπι-  
ζητήσει οὖν τὸ ἄνδρα πολύτροπον {α 1 } πάντως ἄρθρον, χωρὶς εἰ  
μὴ τὸν κατ᾽ ἐξοχὴν ἄνδρα θέλοιμεν διαστελαι, (καθὼς ἐδιδάξαμεν κἀν  
τας ἀρχας ὡς καὶ ἐξοχς παραστατικὰ τὰ ἄρθρα, ὅτε οὕτω φαμέν,  
οὗτός ἐστιν ὁ ἀνήρ, οὗτός ἐστιν ὁ γραμματικός), καθότι ἔστιν  
ἐπινοσαι κἀν τας κατὰ γενικὴν κτητικας συντάξεσιν. — 118. μοναδι-  
καὶ γὰρ οὖσαι αἱ κτήσεις τὸ ἄρθρον ἀπαιτοῦσιν, ο τῆδε δὲ ἔχουσαι  
καὶ χωρὶς ἄρθρων λέγονται. τοῦ μὲν προτέρου  ψυχή σου ἀγαθή  
ἐστιν,  μορα  Νέστορος πολυχρόνιος ἤν· τοῦ δὲ ἑτέρου θε-  
ράπαινά σου πρὸς ἐμὲ ἤλθεν, γνώριμος Ἀριστάρχου διελέξατό  
μοι. ταῦτα γὰρ εἰ ἐθέλοι τις μοναδικς ἐκθέσθαι, προσθήσει ἄρθρον,  
2.2.100  θεράπαινά σου, ὁ γνώριμος Ἀριστάρχου. καὶ πολλν πουσν  
νεν φαίη τις ἂν ναῦς σου κατέπλευσεν, ναῦς σου ἕστηκεν ἐν  
τῶ λιμένι· μοναδικς δὲ πάλιν τς κτήσεως νοουμένης προσθείη τις  
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ἂν τὸ ἄρθρον, καθὼς κἀκενο νοητέον λείπειν  
νηῦς δέ μοι ἥδ᾽ ἕστηκεν {α 185 },  
καθὼς ἐν ἑτέροις ἐδιδάξαμεν.  
νῦν δ᾽ ὧδε ξὺν νηὶ κατήλυθον {α 182 }·  
παγορεύει γὰρ ξὺν μιᾶ νηΐ· ξυμφανὲς κἀκ τοῦ ὧδε, σημαίνοντος τὸ  
οὕτως ὡς ὁρᾶς, οχ ὡς ἐπέβαλλεν βασιλε. Προδήλως οὖν κἀκενο  
λείπει ἄρθρῳ  
μνιν ἄειδε θεά {Α 1 },  
τὴν Ἀχιλλέως ολομένην μνιν· ἓν γὰρ τὸ πάθος, ὡς μορα, ὡς ψυχή.  
119. Ἀκολούθως χωρητέον καὶ ἐπὶ τὰς πυσματικὰς συντάξεις. Σὸ  
δὴ τίς συντάσσεται κυρίοις ὀνόμασιν μετὰ ῥήματος τοῦ ὀνομάζεται ἠ  
ἔστιν ἢ τινος τν συνωνυμούντων, ἀνθυποφορὰν δὲ ἔχει τὴν ἐκ τοῦ  
πύσματος ἀντωνυμικήν, τίς Σρύφων ὀνομάζεται; τίς Σρύφων  
2.2.101 λέγεται; πρὸς ὅν φαμεν ἐγώ ἠ οὗτος ἢ τι τν συζύγων. ἠ ἀντεστραμ-  
μένως μετὰ ἀντωνυμίας, ἀνθυποφορς οὔσης ὀνοματικς. διὰ μὲν γὰρ  
ἄγνοιαν καταστήματός φησιν ὁ Νέστωρ  
τίς δ᾽ οὗτος κατὰ νας ἀνὰ στρατὸν ἔρχεαι οἶος {Κ 82 }·  
ᾧ ἀνθυπηνέχθη τὸ  
γνώσεαι Ἀτρείδην Ἀγαμέμνονα {Κ 88 }·  
ὁ μέντοι Πρίαμος ὁρν τὸν Ἀγαμέμνονα πεῦσιν ποιεται τὴν κατὰ τοῦ  
κυρίου ὀνόματος, πρὸς ὃν πάλιν πάγεται τὸ  
οὗτος δ᾽ Ἀτρείδης {Γ 178 },  
ἀναγκαίως συνενεχθείσης τῶ ὀνόματι τς δεικτικς ἀντωνυμίας, ἵνα  
ἀφορίσῃ τὸ τοῦ Ἀγαμέμνονος πρόσωπον πολλν συνόντων. — 120. καὶ  
σαφὲς ἐντεῦθεν ὡς διὰ μὲν τς ὀνοματικς συντάξεως τὴν οσίαν ἐπι-  
ζητοῦμεν τοῦ ποκειμένου (ταύτην γὰρ μόνον αἱ ἀντωνυμίαι ἐμφαίνου-  
σι, τς π᾽ ατν δείξεως συνεξηγουμένης τὰ παρεπόμενα, ἔνθεν ἐπὶ  
2.2.102 πν ποκείμενον συντείνουσιν), διὰ μέντοι τς ἀντωνυμικς συντάξεως  
τς μὲν οσίας ἐπιλαμβανόμεθα, τς δὲ ἐπιτρεχούσης ἰδιότητος κατὰ  
τὴν τοῦ ὀνόματος θέσιν οκέτι. καὶ δλον ὡς ἀντὶ τν κυρίων ὀνο-  
μάτων εἰσὶν αἱ ἀντωνυμίαι, εἴγε διὰ τς ἐξ ατν πεύσεως τὰ κύρια  
νοεται, κἀκ τς τν κυρίων πάλιν τὰ ἀντωνυμικὰ ἀνθυπάγεται. —  
121. Εἰ μέντοι γε μόνον παραλαμβάνοιτο τὸ τίς, οἷόν τέ ἐστιν καὶ τὰ  
πόλοιπα ῥήματα συντάσσεσθαι, τίς περιπατε; τίς ἀναγινώσκει;  
ἐφ᾽ ὧν ἀνθυπαγωγὴ γινομένη διὰ μὲν ἀντωνυμίας οκέτι δέεται ἑτέρας  
πεύσεως, εἰ φαίημεν ἐγώ ἠ οὗτος (ὡρισμένα γὰρ πρόσωπα ἐμφαίνει),  
ἐπὶ δὲ ὀνομάτων διὰ τὴν παρεπομένην ὁμωνυμίαν οκ ἐν τῶ ατῶ  
ὁρισμῶ ἀνθυπάγεται  σύνταξις. φαμένου γάρ τινος Αἴας, ἀνθυπαχθή-  
σεται ὁπότερος; διὰ τὴν προειρημένην ὁμωνυμίαν· ᾧ πάλιν ἀνθυπαχθή-  
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σεται τὸ ἰδίᾳ παρακολουθσαν τῶ ἑτέρῳ, καθὼς προείπομεν, μετὰ συν-  
τάξεως ἀρθρικς, τὸ ὁ μέγας ἠ ὁ Σελαμώνιος,  
Αἴας δ᾽ ὁ μέγας αἰὲν ἐφ᾽ Ἕκτορι {Π 358 },  
πάνυ ελόγως, ἐπεὶ τὰ ἐπιθετικὰ μετὰ κυρίων ἐκφερόμενα σὺν ἄρθρῳ  
παραλαμβάνεται· τοιοῦτον γάρ ἐστιν τὸ ὅλον, Αἴας δ᾽ ὁ Σελαμώνιος,  
Αἴας δ᾽ ὁ μέγας, Αἴας δ᾽ ὁ αλαμίνιος. πάλιν γὰρ ἐκε ἐδείξαμεν  
λείπειν τὸ ἄρθρον,  
ἀλλά περ οἶος ἴτω Σελαμώνιος ἄλκιμος Αἴας {Μ 349 }.  
2.2.103 122. Μετὰ μέντοι προσηγορικν καὶ τν προειρημένων ῥημάτων σύν-  
ταξις ἀρθρικὴ γίνεται, τίς ὁ ἄνθρωπος καλεται; πάνυ ελόγως·  
πάλιν γὰρ τὸ τίς τὸ ἴδιον ἐπιζητε τοῦ ὀνόματος, τοῦ κοινοῦ προεγνω-  
σμένου. Μετὰ δὲ τν μετοχν κατὰ τὴν τν ῥημάτων ἐπιφορὰν αἱ  
προσθέσεις τν ἄρθρων γίνονται, ἠ ο πάλιν. συμφερέσθω τὸ λέγεται,  
ὀνομάζεται, καλεται, καὶ συνοισθήσεται τὸ ἄρθρον, τίς ὁ δραμὼν  
καλεται; τίς ὁ νικήσας ὀνομάζεται; εἰ μὴ γὰρ τῆδε ἔχοι, οδὲ  
τὸ ἄρθρον προστίθεται, τίς δραμὼν ἐστεφανώθη; τίς παλαίσας  
ἐδοξάσθη; τίς ἀναγνοὺς ἐτιμήθη; καὶ πρόδηλος πάλιν  αἰτία, εἴ-  
γε τὰ μὲν μετὰ ἄρθρων εἰρημένα γνσιν τούτου διὰ τς μετοχς ἐπαγ-  
γέλλεται, καθὸ μόνον ἐνήργησεν, ο μὴν τὴν ἰδίαν παρακολουθοῦσαν  
θέσιν τοῦ ὀνόματος·  γὰρ δίχα τοῦ ἄρθρου σύνταξις λεγομένη ζητε  
τὸ πρόσωπον διὰ τοῦ τίς τὸ τς μετοχς. — (123. ντεῦθεν οὖν συνά-  
2.2.104 γεται ὡς τὸ ἐρωμένη ὀνοματικὴν ἔχει σύνταξιν. ἰδοὺ γὰρ χωρὶς  
ἄρθρου φαμέν, ἐπιφερομένου ῥήματος τοῦ ὀνομάζεται ἠ ἔστιν ἢ τινος  
τν τοιούτων, τίς ἐρωμένη ἐστὶ Θέωνος; ὡς εἰ καὶ φαίη τις τίς  
δούλη ἐστὶ Θέωνος; ὅπερ ο παρακολουθήσει, ὡς προείρηται, ἐν  
μετοχῆ, τίς νικωμένη ἐστὶν Θέωνος; μετὰ μέντοι ἄρθρου καὶ τς  
πό προθέσεως κατὰ γενικὴν τὴν συνοῦσαν διὰ τὸ πάθος. ἐφ᾽ ἥς πά-  
λιν συντάξεως ο παρείπετο, λέγω ἐπὶ τοῦ ἐρωμένη ἐστὶν Θέωνος·  
ἅπαξ γὰρ  σύνταξις ο παραδεξαμένη τὸ ἄρθρον οδὲ τὴν πόλοιπον  
σύνταξιν τς μετοχς ἀπεδίδου.)  
124. Σὸ ποος μετὰ προσηγορικν συντασσόμενον, νίκα τὸ ἔστιν  
ἐπιφέρεται, ἐπιδέχεται σύνταξιν τὴν τοῦ ἄρθρου, ποος ὁ ἄνθρω-  
πός ἐστιν; ἄλλου δὲ ῥήματος ἐπιφερομένου ἀνέφικτος  πρόσθεσις  
τοῦ ἄρθρου, ποος ἄνθρωπος ἐνίκησεν; Καὶ τὰ πόλοιπα δὲ  
πευστικὰ περὶ τὰς ατὰς συντάξεις καταγίνεται, πόσος ὄχλος ἐν τῆ  
ἀγορᾶ διατρίβει; πόσος ὄχλος ἐστὶν ἐν Ἀλεξανδρείᾳ; καὶ μετὰ  
2.2.105 ἄρθρου γὰρ  τοιαύτη σύνταξις. πηλίκος ἄνθρωπος ἐνίκησεν τὰ  
λύμπια; πηλίκος ὁ πας, πηλίκος ὁ ἀνήρ ἐστι; πρόδηλον ὡς  
διὰ τὴν τοῦ ἔστιν σύνταξιν.  
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125. Σὸ τίς καὶ τὸ πότερος καὶ ἐπὶ [τὰς] πλαγίους πληθυντικὰς  
φέρεται πάντως σὺν ἄρθροις λεγομένας, χωρὶς εἰ μὴ ἀντωνυμικαὶ εἴη-  
σαν, τίς τν ἑταίρων παραγίνεται; τίς τν Σρώων περμαχε;  
καὶ ἐπὶ κυρίων, πότερος τν Αἰάντων ἰσχυρότερος; ἐφ᾽ ὧν πά-  
λιν  προαποδεδομένη ἀνθυπαγωγὴ παραλαμβάνεται. καὶ ἔτι ἐπ᾽ ἀν-  
τωνυμιν, τίς μν; πότερος μν; πότερος ατν; (πς οὖν  
ο γελοοι οἱ καὶ τὸ ἄλλος ἀντωνυμίαν παραδεξάμενοι; ἰδοὺ γὰρ σὺν  
ἄρθροις φαμὲν τίς τν ἄλλων ἀνθρώπων;)  
126. Σν προειρημένων συντάξεων αἱ μὴ δυνάμεναι τὰ ἄρθρα  
προσλαβεν, ἀμείψασαι τὸ πτωτικὸν πύσμα εἰς ἐπιρρηματικόν, δεκτικαὶ  
γίνονται ἄρθρου, ποος ἄνθρωπος ἐνίκησεν; πς ὁ ἄνθρωπος  
ἐνίκησεν; τίς δραμὼν ἐνίκησεν; πς ὁ δραμὼν ἐνίκησεν; πό-  
σος ὄχλος παραγίνεται; πότε ὁ ὄχλος παραγίνεται; Ἔστω οὖν  
καὶ τοιαύτη  σύνταξις, ποαι τν Σρώων φυλακαὶ φυλάσσονται;  
καὶ κατὰ τὴν προκειμένην αἰτίαν μεταλαμβανέσθω τὸ ἐπίρρημα, καὶ  
2.2.106 πάντως ἄρθρον ἀπαιτήσει, πς αἱ τν Σρώων φυλακαί; — 127. Σί  
οὖν οχὶ προσεπηνέχθη ἐκε πρὸς τοῦ Ἀριστάρχου,  
πς δαὶ τν ἄλλων Σρώων {Κ 408 },  
καὶ τοῦ λόγου ἀπαιτοῦντος τὸ ἄρθρον καὶ τς φωνς ἐγκειμένης τοῦ  
ἄρθρου; πρὸς οἷς ο μόνον διὰ τὸ προειρημένον πύσμα τὸ ἄρθρον  
2.2.107 ὀφείλει παραλαμβάνεσθαι, ἀλλὰ καὶ καθὸ αἱ γενικαὶ μετὰ ἄρθρου λεγό-  
μεναι κατὰ σύνταξιν τὴν τν κτημάτων ἔχουσιν καὶ τὰ κτήματα σὺν  
ἄρθροις λεγόμενα, αἱ τν λλήνων πόλεις ἐπανέστησαν τος  
βαρβάροις. ἀσύνετον γὰρ τὸ δίχα τοῦ ἄρθρου· χρὴ γὰρ ἀμφότερα  
συναναφέρεσθαι, ἐπεί τοι, εἰ λείψει τὸ ἄρθρον τοῦ πόλεις, ἔσται ὁ λόγος  
παραλαμβάνων τὸ τινές, μερικωτέρας τς ἐπαναστάσεως γινομένης,  
τν λλήνων τινὲς πόλεις ἐπανέστησαν. καὶ κατὰ τὸ τοιοῦτον  
ἄρα τὸ πς δαὶ τν ἄλλων Σρώων ἄρθρον συνέξει. — 128. Ἀλλὰ  
φαίνεται ὅτι τὸν Ἀρίσταρχον ἐκίνει τὸ ἔθιμον τοῦ ποιητοῦ, ὡς συνήθως  
μὲν ἐλλείπει τος ἄρθροις, συνάπτει δὲ μετὰ τὰ πύσματα τὸν δαί σύν-  
δεσμον, τίς δαί ἐστιν ὅδε ὅμιλος; { ex α 225 factum }  
ποῦ δαὶ νηῦς ἕστηκεν {ω 299 };  
κατὰ γὰρ τὴν προειρημένην σύνταξιν ἐπὶ τούτου πάλιν λείπει τὸ ἄρθρον·  
καὶ ἤν ἐγκείμενος ὁ δαί σύνδεσμος, λείποντος ἑνικοῦ ἄρθρου, λέγω τοῦ  
. καὶ σαφὲς ὅτι κατὰ τὴν τοιαύτην σύνταξιν πρόδηλα τὰ τοῦ λόγου  
καθειστήκει, λέγω  λεψις μὲν τοῦ ἄρθρου, παράθεσις δὲ  τοῦ δαί  
συνδέσμου. καὶ οὕτως ἀκριβέστερον τὸ μηρικὸν ἔθος ἀπεδείκνυτο. —  
(129. καὶ γὰρ ἐπ᾽ ἄλλων τὸ δέον ἤν παραδέξασθαι, καὶ τὸ σύνηθες  
προκρίνετο·  
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2.2.108 σὺ δὲ θσσον Ἀθηναίῃ ἐπίτειλαι {Δ 64 },  
λέγω κατὰ προστακτικὴν προφορὰν προπαροξύνειν. ἀλλ᾽ ἤν ἄλλα τινὰ  
τὰ διδάσκοντα ἀπαρεμφάτως ἀναγνναι, εθέως ἐκ παρακειμένου τοῦ  
πειρν δ᾽ ὥς κεν Σρες {Δ 66 }  
καὶ ἐκ τοῦ  
τὰ δ᾽ ἄποινα δέχεσθαι {Α 20 }  
καὶ πλείστων ἄλλων.) — 130. Αἰτία δ᾽ ἐστὶν τοῦ τὰ πευστικὰ ἐπιρρή-  
ματα επαράδεκτον ποιεσθαι τὴν τν ἄρθρων ἐπένθεσιν, καθὸ οκέτι  
τὰ συνόντα πτωτικὰ πάντως ἐν ἀγνοίᾳ ἐστίν.  γὰρ ἐκ τν πυσμάτων  
ἄγνοια ἐπιρρηματικὴ οὖσα ἐπὶ τὰ ῥήματα φέρεται, εἴγε ὁ οὕτω λέγων  
ποος ἄνθρωπος ἐνίκησεν; τὸν μὲν ἄνθρωπον ἀγνοε, τὸ δὲ πργμα  
κατέλαβεν, τὸ ὅτι ἐνίκησεν· ὁ δὲ οὕτω λέγων, ὅτι πς ὁ ἄνθρωπος  
ἐνίκησεν; ὁμολογε μὲν εἰδέναι τὸν ἄνθρωπον, τὴν δὲ γενομένην  
πρξιν εἰς τὸ νικσαι ἀγνοε.  
131. ξς ῥητέον καὶ περὶ τς τν κτητικν ἀντωνυμιν συν-  
τάξεως. Αὗται δὴ προτασσόμεναι τν κτητικς νοουμένων ὀνομάτων  
2.2.109 χωρὶς μὲν ἄρθρων πλθος παρεμφαίνουσιν, ἐμὸς οἰκέτης προσλθεν,  
καθὼς δὲ εἴπομεν, προσλαβοῦσαι ἄρθρον ὡς μοναδικὴν κτσιν παρεμφαί-  
νουσιν, ὁ ἐμὸς οἰκέτης παρεγένετο. διὸ καὶ λείπει τὰ τοιαῦτα  
ἄρθροις,  
σὸς δέ που ἔκφυγε κρας ἀδελφεός {δ 512 }·  
περὶ ἑνὸς γὰρ τοῦ Ἀγαμέμνονος ἀποφαίνεται·  
πατὴρ δ᾽ ἐμὸς ατίκ᾽ ὀϊσθείς {Ι 453 }·  
μία γὰρ κτσις  τν πατέρων. — 132. καὶ μλλον τὸ ἑξς ἐστιν ὁ  
δὲ ἐμὸς πατὴρ ὀϊσθείς. εἰ γὰρ προτεθείη μὲν τὸ ὄνομα, ἐπενεχθείη  
δὲ  ἀντωνυμία, πάντως καὶ τὸ τς πάρξεως ῥμα ἐπενεχθήσεται,  
βεβαίωσιν τῶ κτήτορι δηλοῦν, ὁ πατὴρ ἐμός ἐστιν, ὁ ἀγρὸς ἐμός  
ἐστιν. εἰ μέντοι ἀναστραφείη  ἀντωνυμία,  πόλοιπος χρσις τν  
ῥημάτων επαράδεκτος, ὁ ἐμὸς πατὴρ τρέχει, νικᾶ, βρίζει, βρί-  
ζεται· εἰ δὲ καὶ τῶ ὁ πατὴρ ἐμός [ἐστι] προσθείημεν ἕτερον ἄρθρον,  
ἔχοι ἂν τὴν ατὴν σύνταξιν τῆ προειρημένῃ. τοῦ μὲν πρώτου ὁ πατὴρ  
ἐμός ἐστιν, τοῦ δὲ δευτέρου ὁ ἐμὸς πατὴρ φιλοσοφε, τοῦ δὲ  
τρίτου ὁ πατὴρ ὁ ἐμὸς φιλοσοφε. ἠ δώσει τις οὖν, ὡς ἔφαμεν, τὸ  
ἑξς εἶναι ὁ δὲ ἐμὸς πατὴρ ὀϊσθείς, ἠ ἑτέρου πρόσθεσιν ἄρθρου πρὸ  
τοῦ ἐμός, πάλιν τοῦ δέ περβιβαζομένου, ὁ δὲ πατὴρ ὁ ἐμὸς ὀϊσθείς.  
133. Φρὴ δὲ γινώσκειν ὡς  ἀντωνυμικὴ σύνταξις ἀρξαμένη ἀπα-  
ράδεκτός ἐστιν δύο ἄρθρων, ὁ ἐμὸς ἀγρός, ὁ ἐμὸς δοῦλος· καθὼς  
2.2.110 πρόκειται δέ,  τοῦ ὀνόματος πρόταξις καὶ δύο ἄρθρων ἐστὶν δεκτική,  
ὁ δοῦλος ὁ ἐμός, ὁ πατὴρ ὁ σός, τν δύο ἄρθρων δύο ἀναφορὰς  
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διαφόρους δηλούντων. ἐν μὲν γὰρ τῶ ὁ δοῦλος τοιοῦτόν τί ἐστιν,  
οκ ἄλλος ἠ ἐκενος ὁ πάλαι νοούμενος· ἐν δὲ τῶ ὁ σός ὁ οκ ἄλλου  
ἠ τοῦ ἔκπαλαι νοουμένου δεσπότου, καθὼς ἐπεδείξαμεν ἐν τῶ ὁ πατὴρ  
ὁ ἐκείνου. ὁμοίως δὲ κἀν τῶ ὁ πατὴρ ὁ ἐμός τὰ τς συντάξεως  
τὸν ατὸν ἐπέχει λόγον· τὸ γὰρ πρόσωπον τὸ τς ἀντωνυμίας, ὡς  
εἴπομεν, γενικς ἐστιν, εἰς ἡν καὶ μεταλαμβάνεται, ὁ πατήρ μου.  
(134. Καὶ ἔνθεν τρία ἄρθρα παραλαμβάνεται κατὰ δύο ὀνομάτων κατὰ  
τὴν προειρημένην τήρησιν, ὁ φίλος ὁ τοῦ ἀνθρώπου· διὰ μὲν τοῦ  
πρώτου οκ ἄλλος ἠ ὁ προεγνωσμένος, διὰ δὲ τοῦ δευτέρου οκ ἄλλου  
ἠ τοῦ προγινωσκομένου ἀνθρώπου, οὗ καὶ τὸ τρίτον ἐστὶν ἄρθρον. ἐν  
γοῦν τῶ ὁ πατὴρ ὁ τούτου ο προστίθεται τὸ τοῦ ἄρθρον, οδὲ ἐν  
τῶ ὁ πατὴρ ὁ ἐκείνου, ἐπεί γε ο δύνανται αἱ τοιαῦται γενικαὶ  
ἀντωνυμιν δεικτικαὶ οὖσαι ἄρθρον ἀναδέξασθαι, καθὼς ἐπεδείξαμεν.)  
2.2.111 [ὁμοίως δὲ κἀν τῶ ὁ πατὴρ ὁ ἐμός τὰ τς συντάξεως τὸν ατὸν  
ἐπέχει λόγον· τὸ γὰρ πρόσωπον τὸ τς ἀντωνυμίας, ὡς εἴπομεν, γενι-  
κς ἐστιν, εἰς ἡν καὶ μεταλαμβάνεται, ὁ πατήρ μου.]. — 135. Μὴ  
παραλελείφθω δὲ κἀκενο, ὡς τὰ ἐπιτρέχοντα πτωτικὰ τὴν τν  
προσηγορικν θέσιν, προσλαμβάνοντα κατ᾽ ἀρχὴν τοῦ λόγου ἄρθρον,  
ἐμποδίζει τὴν τοῦ ἑτέρου ἄρθρου παρείσδυσιν. οἷόν τε γάρ ἐστιν φάναι  
ὁ ἄνθρωπος ὁ ἀγαθός, ο μὴν ὁ ἀγαθὸς ὁ ἄνθρωπος· ὁ δοῦλος  
ὁ ἐμός, ο μὴν ὁ ἐμὸς ὁ δοῦλος· ὁ πας ὁ γράψας, ο μὴν ὁ  
γράψας ὁ πας. καὶ σαφὲς ὅτι αἰτία ἐστὶν τοιαύτη. ἐπεὶ γὰρ τὰ  
ἐπιθετικώτερον ἀκουόμενα φέρεται ἐπὶ τὰ ποκείμενα. ο μὴν τὰ πο-  
κείμενα πάντως ἐπὶ τὰ ἐπιθετικά, εἴγε τὸ ἄνθρωπος οκ ἐπιζητε τὸ  
λόγιος, τό γε μὴν λόγιος τὸ ἄνθρωπος, συμβαίνει καὶ τὴν συνοῦσαν  
ἀναφορὰν ἐν τῶ ὁ λόγιος συμφέρεσθαι ἐπὶ τὸ ἄνθρωπος, καὶ ὡς οκ  
ἔστι προσθεναι μετὰ τὸ λόγιος τὸ ατὸ ἐπιθετικὸν λόγιος, οὕτως οδὲ  
μετὰ τὸ ὁ ἐν τῶ ὁ λόγιος ἄνθρωπος ἕτερον ἄρθρον· προανενήνεκται  
γὰρ διὰ τοῦ συνόντος ἐπιθέτου.  
2.2.112 136. Σρύφων { p 25 Vels. } φησὶν προτάττεσθαι καὶ τν ἄλλων  
πλαγίων τὸ ἄρθρον τὸ ὁ μετοχς ἐπιφερομένης καὶ τς οὗτος ἀντωνυ-  
μίας μετὰ ῥήματος τοῦ ἔστιν, ὁ τὸν ἄνθρωπον βρίσας οὗτός  
ἐστιν. οδὲν δὲ κωλύει καθολικώτερον φάναι· καὶ εθείας οἱασδήποτε  
ῥημάτων τε τν ὕπαρξιν σημαινόντων ἠ ὀνομαστικὴν ἠ οσιώδη, ὁ  
τὸν ἄνθρωπον βρίσας Θέων ὀνομάζεται, ὁ τὸν ἄνθρωπον  
λακτίσας ἵππος ἐστίν, ὁ τὸν ἄνθρωπον βρίσας ἐγώ εἰμι·  
ἐπεξεργάσασθαί τε τὴν αἰτίαν οὕτως ἔχουσαν. — 137. Αἱ πλάγιαι συν-  
τάσσονται τας εθείαις μεταξὺ πίπτοντος ῥήματος, οὗ τὰ τς δια-  
θέσεως ἐπὶ τὴν πλαγίαν μέτεισιν ἐκ τς συνούσης εθείας, τὸν ἄνθρω-  
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πον ὕβρισεν Θέων, τὸν ἄνθρωπον ἐλάκτισεν ἵππος. ἐφ᾽ ἥς  
δὴ συντάξεως εἰ προσθείημεν τὸ ἄρθρον πρὸ τς ἐγκειμένης εθείας,  
μένει τὰ τοῦ λόγου, τὸν ἄνθρωπον ὕβρισεν ὁ Θέων, τὸν ἄνθρω-  
πον ἐλάκτισεν ὁ ἵππος· εἰ μέντοι πρὸ τς αἰτιατικς, ο γενήσεται  
τὰ τοῦ λόγου κατάλληλα, ὁ τὸν ἄνθρωπον ὕβρισε Θέων· τὸ γὰρ  
ἄρθρον ἀποστὰν τς εθείας τὸν λόγον παραφθείρει. καὶ ἔνθεν τὸ  
ῥμα μετοχὴ γίνεται, ἵνα ἀποδῶ τῶ ἄρθρῳ καὶ τὴν ὀρθὴν πτσιν καὶ  
2.2.113 τὸ ἀρσενικὸν γένος. καὶ ἐπεὶ ἀδύνατόν ἐστιν δίχα ῥήματος λόγον συγ-  
κλείεσθαι, παραλαμβάνεται ῥμά τι τν ὕπαρξιν δηλούντων, ἵνα τὴν  
τοῦ δράσαντος προσώπου διάθεσιν δηλώσῃ, ἐπεὶ καὶ προσώπων  μετοχὴ  
ἀμοιρε, ὁ τὸν ἄνθρωπον βρίσας Σρύφων ἐστίν ἠ Σρύφων  
ὀνομάζεται. — 138. Καὶ ἐπὶ τν ἀντωνυμιν ατὸ μόνον τὸ ἔστιν  
ἠ ἔγκλιμα τούτου παραλαμβάνεται, οὗτός ἐστιν ἠ οὗτος ἤν, ἐγώ  
εἰμι, σὺ εἶ· οσίας γὰρ μόνης εἰσὶ σημαντικαὶ αἱ ἀντωνυμίαι, ἣνπερ  
σημαίνει τὸ εἰμί· τος δὲ ὀνόμασι τὸ ὀνομάζεται καὶ τὰ σύζυγα, ἐπεὶ  
ὀνομάτων ἴδιον τὸ ὀνομάζεσθαι ἠ καλεσθαι, ὁ τὸν ἄνθρωπον βρίσας  
Σρύφων λέγεται ἠ καλεται. Οχὶ οὖν καὶ τὸ ἔστι συντάσσεται;  
Πάνυ ελόγως, ἐπεὶ ἐνυπάρχει τος μὲν ὀνομαζομένοις τὸ οσιδες,  
ο μὴν τος οσιώδεσιν  ἰδία θέσις τν ὀνομάτων. ο γὰρ εἰ οὗτος,  
πάντως καὶ δυσσεύς· εἰ δέ τις δυσσεύς, πάντως καὶ οὗτος,  
οὗτος δ᾽ αὖ Λαερτιάδης πολύμητις δυσσεύς {Γ 200 }.  
139. Αἱ τοιαῦται συντάξεις ἐγχωροῦσιν καὶ ἐπὶ γενικν καὶ ἐπὶ  
δοτικν, τν γενικν ἐξαίρετον ἐχουσν τὸ καὶ μετοχς μὴ ἐπιφερομένης  
2.2.114 προσλαμβάνειν ἄρθρον, ὃ πάντως φέρεται ἐπὶ τὸ κτμα, ὃ ἐξ ατς  
μόνης νοεται, διὸ καὶ ἐξαίρετον ἔσχεν τὴν σύνταξιν, ὁ τοῦ ἀνθρώπου  
οἰκέτης ἔδραμεν. εἰ γὰρ μὴ τῆδε ἔχοι, ἐπὶ ῥμα δὲ φέροιτο, οδὲ  
προσλαμβάνει τὸ ἄρθρον, ἀνθρώπου ἀκούω, ἀγροῦ δεσπόζω.  
140. ὺν δυσὶν ἄρθροις λέγεται ἐν προσηγορικος, καθ᾽ ἡν προ-  
εκτεθείμεθα σύνταξιν, τὸ τς ἐλάφου ἔκγονον, ὁ τοῦ ἀνθρώπου  
υἱός. μετὰ δὲ κυρίων ο λυπε κἂν χωρὶς τοῦ ἰδίου ἄρθρου, ὁ Ἀρι-  
στάρχου γνώριμος, ὁ Ἀπολλωνίου φίλος. καὶ κατὰ τὸ τοιοῦτο  
κυρίου σύνταξιν ἀποφέρεται τὸ βασιλεύς· φαμὲν γὰρ ὁ βασιλέως οἰκέ-  
της παρεγένετο, τν ἄλλων προσηγορικν ἀπαραδέκτων ὄντων. Καὶ  
μήποτε ελόγως τὰ προσηγορικὰ δύο ἄρθρα αἰτε. ο γὰρ ἔνδεκτον  
ἀναφέρεσθαι κτμά τινος, τοῦ κτήτορος μὴ οχὶ προαναφερομένου· ἠ  
γὰρ ἀμφότερα χωρὶς ἄρθρου, λέοντος σκυμνίον ἔδραμεν, ἠ ἀμφό-  
τερα συνανενεχθήσεται, τὸ τοῦ λέοντος σκυμνίον ἔδραμε. τὰ  
μέντοι κύρια διὰ τς ἰδίας θέσεως ἀναπολούμενα οχ οὕτως προσδέεται  
2.2.115 τοῦ ἄρθρου. ταύτῃ μοι δοκε επαράδεκτον γίνεσθαι καὶ τὸ ὁ βασι-  
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λέως οἰκέτης, καθὸ δυνάμει κύριόν ἐστιν ὄνομα τὸ ὁ βασιλεύς. νοεται  
γὰρ ἐκ τοῦ ἐπικρατοῦντος ὁ Πτολεμαος, καὶ μλλόν γε ἰδιάζεται τοῦ  
Πτολεμαίου, εἴγε ὁμώνυμοι μὲν Πτολεμαοι, εἷς δὲ εἰς ὃν τὰ τς βα-  
σιλείας ἀνηνέχθη.  
141. Ἔστιν δὲ καὶ ἑτέρα σύνταξις μετοχικὴ μετὰ ἀπαρεμφάτου  
ῥήματος καὶ τς πολοίπου συντάξεως, ἡν προεκτεθείμεθα, ὁ τὸν ἄν-  
θρωπον θέλων βρίσαι οὗτός ἐστιν. καὶ καθόλου  τν προαιρε-  
τικν ῥημάτων σύνταξις εἰς μετοχὴν μεταλαμβανομένη οὕτω καθίστησιν  
τὸν λόγον. διότι μέντοι τὰ προαιρετικὰ ῥήματα ἐξαιρέτως ἀπαιτε  
ἀπαρεμφάτων σύνταξιν, κατὰ τὸν δέοντα καιρὸν παραστήσομεν. (Κατὰ  
δὴ τὰς προειρημένας συντάξεις  ἑκών μετοχὴ ἀποστήσεται τς τν  
μετοχν ἐννοίας· οὔτε γὰρ μετὰ ἀπαρεμφάτου συγκλείει λόγον οὔτε  
χωρὶς ἀπαρεμφάτου, ὁ τὸν ἄνθρωπον ἑκὼν βρίσαι οὗτός ἐστι.  
2.2.116 καὶ γὰρ χωρὶς τοῦ ἀπαρεμφάτου ἀκατάλληλος ὁ λόγος. εἴρηται μν  
ἀκριβέστερον ἐν τῶ περὶ μετοχν  αἰτία τς ἀκαταλληλότητος.)  
142. ξς ῥητέον καὶ περὶ τν ποτακτικν ἄρθρων, ἅπερ ο  
μόνον τάξει καὶ φωνῆ διαφέρει τν προτακτικν, ἀλλὰ καὶ ἐν συντά-  
ξει πάνυ διαφόρῳ. καὶ πρόδηλα μὲν τὰ διάφορα τς φωνς καὶ τς  
τάξεως, ο μὴν καὶ τὰ τς συντάξεως, περὶ ἥς καὶ προειλάμεθα ἐκθέσθαι.  
143. Σὰ προτακτικὰ τν ἄρθρων συνοδεύει τος ὀνόμασιν εἰς τὸ ατὸ  
ῥμα καὶ εἰς τὴν ατὴν μετοχήν, ἄνθρωπος περιπατε, ἀνθρώπου  
ᾄδοντος ἢκουσα· καὶ ἔτι σὺν ἄρθρῳ. ὅπερ ἀδύνατον ἐγχωρσαι ἐν  
ποτακτικῶ, λέγω κατὰ ἑνικὴν σύνταξιν· ἑτέρου γὰρ πάντως ῥήματος  
2.2.117 παρέμπτωσιν αἰτε, ἤλθεν γραμματικὸς ὃς διελέξατο, ὃς ἀνέγνω,  
κἂν ἐν μεταβάσει γένηται τὰ τοῦ ῥήματος, λέγω ἐν ἑτέρῳ προσώπῳ,  
ἀνθρώπῳ ὡμίλησα ᾧ παρέσχον ξενίαν. εἰ μέντοι τις τῆ προ-  
κειμένῃ συντάξει προσδῶ τὰ προτακτικὰ ἄρθρα, ἀσύστατος ὁ λόγος  
γενήσεται, ὁ γραμματικὸς ἤλθεν διελέξατο, τῶ ἀνθρώπῳ ὡμίλησα  
παρέσχον ξενίαν, χωρὶς εἰ μὴ συμπλεκτικὸν σύνδεσμον λάβοιεν, δυνά-  
μενον εἰς κοινότητα τοῦ ἀνθρώπου παραλαμβάνεσθαι· καὶ προῦπτον  
ὅτι τὸν καί ἢ τινα τν τούτῳ ἰσοδυναμούντων, ὡς ἀκριβέστερον ἐντε-  
λς ἐπεδείξαμεν ἐν τῆ τν συνδέσμων συντάξει. καθίσταται γοῦν οὕτως,  
ὁ γραμματικὸς παρεγένετο καὶ διελέξατο, τῶ ἀνθρώπῳ ὡμί-  
λησα καὶ παρέσχον ξενίαν. — 144. Καὶ φυσικώτερόν πως ἔστιν τὸ  
τοιοῦτον ἐπινοσαι. ὡς ἔφαμεν, τὸ ποτακτικὸν ἄρθρον ἐπὶ ῥμα ἴδιον  
φέρεται, συνδεδεμένον διὰ τς ἀναφορς τῶ προκειμένῳ ὀνόματι, καὶ  
ἐντεῦθεν ἁπλοῦν λόγον ο παριστάνει κατὰ τὴν τν δύο ῥημάτων  
σύνταξιν, λέγω τὴν ἐν τῶ ὀνόματι καὶ τὴν ἐν ατῶ τῶ ἄρθρῳ. ὅπερ  
2.2.118 πάλιν παρείπετο τῶ καί συνδέσμῳ· κοινὸν μὲν παρελάμβανεν τὸ ὄνομα  
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τὸ προκείμενον, συμπλέκων δὲ ἕτερον λόγον πάντως καὶ ἕτερον ῥμα  
παρελάμβανεν. καὶ οὕτω τὸ παρεγένετο ὁ γραμματικὸς ὃς διελέ-  
ξατο δυνάμει τὸ ατὸ ἀποτελε τῶ ὁ γραμματικὸς παρεγένετο  
καὶ διελέξατο, ἐγγιζούσης καὶ τς ὀνομασίας τν μορίων· τὸ γὰρ  
συνηρτσθαι καὶ συνδεδέσθαι ο μακρὰν τς συνωνυμίας πέπτωκεν.  
145. Ἔστιν δὲ καὶ ἄλλη σύνταξις ἰσοδυναμοῦσα τῆ ποτακτικῆ  
συντάξει τν ἄρθρων,  διὰ τν ἀναφορικν ἀντωνυμιν, ἀνθρώπῳ  
ὡμίλησα καὶ ατῶ παρέσχον ξενίαν, [ὁ] γραμματικὸς παρεγέ-  
νετο καὶ οὗτος διελέξατο. πάλιν γὰρ  ἐγκειμένη ἀναφορὰ ἐν τῶ  
ἄρθρῳ συνυπρχε τας τοιαύταις ἀντωνυμίαις, καὶ ἔνθεν τὰ τοῦ λόγου  
καθίστατο ἐγγίζοντα ἑαυτν. — 146. Οχὶ οὖν πολάβοι τις φ᾽ ἓν  
μέρος λόγου πίπτειν τὰ μόρια; Ο πάντως· ο γὰρ ὅτι τὸ παρεπόμενον  
τος ἄρθροις ἀπηνέγκαντο, καὶ ἄρθρα ἐστίν, εἴγε καὶ ἄλλοις διαφόροις  
διέστηκε τὰ μόρια. καὶ γὰρ καὶ τὰ ῥήματα τὸ εὔχρηστον τν κα-  
τ᾽ εθεαν ἀντωνυμιν ἀπηνέγκαντο, καὶ ο πάντως ἓν μέρος λόγου· πά-  
λιν γὰρ καὶ ατὰ πολλος διέστηκεν ἰδιώμασιν. ἀλλὰ καὶ προεκτεθεί-  
μεθα ὅτι ἀντὶ τν ποτακτικν ἄρθρων ἀθροιστικὸς σύνδεσμος παρα-  
2.2.119 λαμβάνεται, καὶ οχὶ ἓν μέρος λόγου οἱ ἀθροιστικοὶ σύνδεσμοι καὶ τὰ  
ἄρθρα. 147. ἀλλ᾽ οδὲ κατὰ τὴν ατὴν σύνταξιν συμφέρονται αἱ ἀντω-  
νυμίαι· αἰτοῦσιν γὰρ πάλιν τὸν σύνδεσμον, γραμματικὸς παρεγένετο  
καὶ οὗτος διελέξατο· προῦπτον ὅτι, εἰ φέλοι τις τὸν σύνδεσμον,  
ἀσύνετα τὰ τοῦ λόγου γίνεται. (πρὸς οἷς καὶ δύναται καὶ δεικτικώτερον  
ατὸ τὸ πρόσωπον νοεσθαι, γραμματικὸς παρεγένετο καὶ οὗτος  
διελέξατο, λέγω δεικτικς· καὶ ἔτι ἐπὶ τς ατός ἀναφορικς τὸ  
κατ᾽ ἐξοχὴν πρόσωπον νοούμενον, γραμματικὸς παρεγένετο καὶ  
ατὸς διελέξατο, ὡς εἴ τις οὕτω λέγοι, ὁ δεσπότης, ὁ κύριος.) εἰ  
μέντοι τῆ ἀρθρικῆ συντάξει ἐπενθείη τις τὸν σύνδεσμον, σαφὲς ὅτι ἀφι-  
στάμενον τὸ ἄρθρον τοῦ συνηρτσθαι οκ ἀνοίσει τὸ προκείμενον ὄνομα,  
ἄλλο δέ τι ἀοριστωδς νοούμενον, ἀνθρώπῳ ὡμίλησα καὶ ᾧ ξενίαν  
παρέσχον. Πς οὖν τοσαύτης διαφορς οὔσης παραδέξεταί τις τὸ  
φ᾽ ἓν μέρος λόγου πάγειν τὰ ἄρθρα καὶ τὰς ἀντωνυμίας;  
148. Ἔτι τὰ ποτακτικὰ ἄρθρα ἀδιαφορε πρὸς τὸ κατάλληλον  
τς πτώσεως τν προτασσομένων ατν ὀνομάτων, πρὸς ἃ καὶ ἀνα-  
πέμπει τὴν ἀναφοράν, ἄνθρωπος ἤλθεν ὃν ἐξένισα, φίλου ἢκουσα  
ᾧ καὶ πρώην συνέβαλον. καὶ ἐξ εθείας μὲν ὀνόματος παράθεσις  
2.2.120 γίνεται καὶ πλαγίας πτώσεως, ἐπὰν ἑτέρῳ προσώπῳ  διάθεσις τοῦ  
ῥήματος προσγίνηται· ἐκ δὲ πλαγίας ὀνόματος εθείας ἐπιφέρεται ἄρθρα,  
ἐπὰν  τοῦ ἄρθρου ἀναφορὰ τὸ ῥμα προσνείμῃ τῶ προκειμένῳ ὀνόματι  
τῶ κατὰ τὴν πλαγίαν. τότε γὰρ δύο εθεαι νοοῦνται, λέγω τοῦ ὀνό-  
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ματος καὶ τοῦ ποτακτικοῦ ἄρθρου, ὅταν τὸ ατὸ πρόσωπον τὰς δύο  
διαθέσεις συνέχῃ. 149. τοῦ μὲν οὖν πρώτου γραμματικὸς ἤλθεν  
ᾧ ὁ Σρύφων ὡμίλησεν· ἐν γὰρ τῆ εθείᾳ τοῦ Σρύφων τὰ τοῦ ῥήμα-  
τος ἐνεγένετο· τοῦ δὲ δευτέρου  
ἄνδρα μοι ἔννεπε, Μοῦσα, πολύτροπον, ὃς μάλα πολλά  
πλάγχθη {α 1 }·  
ολομένην, ἡ μυρί᾽ Ἀχαιος {Α 2 }·  
ἤσαν μὲν γὰρ πλάγιαι, τς [δὲ] διαθέσεως ρτημένης ἐκ τν Μουσν,  
αἱ δ᾽ εθεαι ἐπηνέχθησαν διὰ τὸ τὸν ἄνδρα τὴν διάθεσιν ἀναδεδέ-  
χθαι καὶ ἔτι τὴν μνιν· ἔστι γὰρ ὃς ἐπλάγχθη, ἡ ἔθηκε μυρία κακὰ  
τος Ἕλλησι. καὶ ἔτι τοῦ τρίτου  
ἤ κε μέγ᾽ οἰμώξειε γέρων ἱππηλάτα Πηλεύς,  
ὅς ποτέ μ᾽ εἰρόμενος μέγ᾽ ἐγήθεεν {Η 125 et 127 }·  
καὶ γὰρ τὸ οἰμώξειεν ἐπὶ τοῦ Πηλέως τέθεικε καὶ τὸ γηθσαι.  
150. Σαύτῃ μοι δοκε καὶ ἀκαταλλήλως κείμενα τὰ ἄρθρα πρὸς  
τὰ προκείμενα πτωτικὰ λόγον κατάλληλον συγκλείειν, καθό, τος ῥή-  
2.2.121 μασι κατακλείοντα λόγον, τὴν τούτοις συνοδεύουσαν πτσιν μεταλαμβά-  
νει, ὥστε τὴν ἀναφορὰν μὲν χαρίζεσθαι τῶ ὀνόματι, τὴν δὲ πτσιν  
τῶ ῥήματι, διεπεμψάμην φίλῳ ὃν καὶ Σρύφων γινώσκει, εἴγε  
τὸ γινώσκει αἰτιατικὴν ἀπαιτε. Ἔτι τὸ Ἀρίσταρχός ἐστιν ὁ ἐξηγη-  
σάμενος τὰ ποιήματα προφανς ἀνελλειπές ἐστιν· εἰ μέντοι ἀντὶ  
τοῦ ὁ τὸ ὅς τις θείη, οκέτι, Ἀρίσταρχός ἐστιν ὃς ἐξηγησάμενος  
τὰ ποιήματα. καὶ φαίνεται ὅτι, καθὼς προείπομεν, διὰ τὴν ἰδιότητα  
τοῦ ποτακτικοῦ ἄρθρου· προσλαβὸν γοῦν τὸ ῥμα ἀπαρτίζει τὸν λόγον,  
Ἀρίσταρχός ἐστιν ὃς ἐξηγησάμενος τὰ ποιήματα ἐθαυμάσθη.  
151. Προφανὲς οὖν ὅτι τὰ τῆ φωνῆ προτακτικὰ ἄρθρα οκ ἄλλως  
ἐπινοηθήσεται ὅτι ἀνθ᾽ ποτακτικν ἐστιν, εἰ μὴ ἐπὶ ῥμα φέροιτο, ὅ-  
περ ἴδιον ποτακτικν, ἢδη καὶ τς τάξεως [καὶ τς φωνς] τὸ τοιοῦτον  
ἐνδεικνυμένης, ὡς ἔχει τὸ  
τῶ οδὲ κρείων Ἀχελώϊος ἰσοφαρίζει {Υ 194 }.  
2.2.122 καὶ γὰρ ἕνεκα τς τάξεως· μετὰ γὰρ τὸ ὄνομα τέθειται· [καὶ ἕνεκα τς  
φωνς· ἀπὸ γὰρ τοῦ τ ἢρξατο, τν ποτακτικν δίχα τοῦ τ λεγομένων·]  
καὶ ἔτι τς συντάξεως· φέρεται γὰρ ἐπὶ τὸ ἰσοφαρίζει. — Πότε μέντοι  
τὰ τοιαῦτα τν ἄρθρων οὔτε ποτακτικὰ εἶναι δύναται ἄρθρα οὔτε  
προτακτικά, ἀλλ᾽ ἠ ἀντωνυμικὰ ἠ ἀοριστούμενα μόρια, ἐπὰν τὰς συν-  
τάξεις ἐπίωμεν τν ἀντωνυμιν, παραστήσομεν.  
152. Σούτων τῆδε ἐχόντων ἐπιστατέον τὸ  
καὶ θώρηχ᾽· ὃ γὰρ ἤν οἱ, ἀπώλεσε πιστὸς ἑταρος { 460 },  
πότερον τὸ ὁ προτακτικόν ἐστιν πρὸς τὸ πιστὸς ἑταρος, ἠ ἀνθ᾽ πο-  
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τακτικοῦ ἐστιν τοῦ ὅς, ἀναφερόμενον πρὸς τὸ θώρηκα, ἠ πρὸς τὸ ἑτα-  
2.2.123 ρος καθ᾽ ποτακτικὴν σύνταξιν εἴρηται. ἀνέφικτον οὖν προτακτικὸν  
ατὸ παραδέξασθαι· ο γὰρ μετὰ προτακτικὸν ἄρθρον ῥμά ποτε ἐπι-  
φέρεται, ἐπιφέρεται δὲ τὸ ἤν. ὃ οκ ἄλλο τι ἀπαιτήσει ἠ ποτακτικὸν  
ἄρθρον, ὅπερ ο πιθανὸν ἐπὶ τὸν θώρακα ἀναφέρεσθαι· ο γὰρ τοῦτον  
μόνον ἀπώλεσεν ὁ Πάτροκλος· ἅμα γὰρ  
ἀσπίδα καὶ τρυφάλειαν  
καὶ καλὰς κνημδας ἐπὶ σφυρίοις ἀραρυίας  
καὶ θώρηκα { 458--460 }.  
καὶ ἐάν τις τὸ τοιοῦτο παρῆ, ἔτι μάχεται τὸ ἀκατάλληλον τοῦ λόγου.  
δοθήσεται γὰρ ὅτι  ὕπαρξις τοῦ θώρακος διὰ τς τοῦ ἄρθρου συν-  
τάξεως νοεται, καθὼς προπεδείξαμεν· καὶ εἰ τοῦτο, πς τὸ πιστὸς  
ἑταρος συναρτηθήσεται μετὰ ῥήματος ἑτέρας εθείας νοουμένης σὺν  
ἑτέρῳ ῥήματι τῶ ἤν; πότε δύο εθεαι κατάλληλον λόγον ἐποίησαν;  
2.2.124 ἄμεινον οὖν ἐκενο φάναι, ὡς πλαγία καὶ εθεα κατάλληλον λόγον  
ποιε. — 153.  οὖν εθεα  διὰ τοῦ ὅ εἰς τὴν ατὴν εθεαν παρα-  
λαμβανέσθω τοῦ ἑταρος, ὃς ἤν ατῶ πιστὸς ἑταρος, ἀπώλεσε  
τὰ προκατειλεγμένα, λέγω ἀσπίδα καὶ τρυφάλειαν καὶ καλὰς κνημδας  
καὶ θώρηκα· ἕτερα γὰρ ἀντὶ τούτων ἁπάντων ἐξαιτεται. χωρὶς εἰ μὴ  
θέλοι τις αἰτιατικὴν ἔξωθεν προσνεμαι, ἐφ᾽ ἡν πάντως ἐνεχθήσεται τὸ  
ἀπώλεσεν καὶ  πρόθεσις τοῦ ἄρθρου γένοιτο τοῦ ὅς, καὶ θώρηχ᾽· ὃς  
γὰρ πρχεν ατῶ, τοῦτον ἀπώλεσεν ὁ πιστὸς ἑταρος.  
154. Καὶ παρὰ Ἀλκαίῳ οἱ περὶ Ἀπίωνα τὸν Μόχθον τὸ  
Κυλλάνας ο μέδεις { fr. 5 Bergk4 }  
2.2.125 ἐν ῥήματος συντάξει ἢκουον, ο παραδεχόμενοι μετοχὴν τοιαύτην ἐκ  
βαρυτόνου ῥήματος, εἴγε τς τοιαύτης λήξεως οκ ἔχονται κατὰ τὸ  
κοινὸν ἐκ βαρυτόνων οὖσαι ῥημάτων. ἀλλὰ καὶ πρὸς τὸ τοιοῦτον  
ἐδείκνυτο ὡς καὶ περισπώμενον εἴη ῥμα τὸ μεδ, ἔνθεν καὶ τὸ  
Δωδώνης μεδέων {Π 234 },  
ἀφ᾽ οὗ τὸ μέδημι, ὡς οἴκημι, καὶ ἔτι  μέδεις συνοῦσα μετοχὴ κατὰ τὸ  
ἀκόλουθον. κἀκ τς γραφς δὲ συνηλέγχοντο, οκ οὔσης ποτὲ διὰ  
τοῦ ει κατὰ πν δεύτερον πρόσωπον παρ᾽ Αἰολεῦσιν.  
155. Σὰ ποτακτικὰ ἄρθρα τότε μὲν ἐν κοινότητι ἔχει τὸ ῥμα,  
ὅταν καὶ ἐπιμερίζῃ τὰ πρόσωπα τὰ προϋποκείμενα. φέρε γὰρ οὕτω  
φάναι, διέπτησαν ἀετοὶ ὃς μὲν ἀπὸ ἀνατολς, ὃς δὲ ἀπὸ δύ-  
σεως, ἠ καὶ ἔτι ἐπὶ τς τοιαύτης συντάξεως,  
2.2.126 Αἰθίοπας, τοὶ διχθὰ δεδαίαται ἔσχατοι ἀνδρν,  
οἳ μὲν δυσομένου περίονος, οἳ δ᾽ ἀνιόντος {α 23. 24 }.  
μετὰ τὸ Αἰθίοπας ἐπιφέρει ποτακτικὸν ἄρθρον τὸ οἵ, ὅπερ συνηθέστερον  
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διὰ τοῦ τ Ὅμηρός φησιν,  
τοὶ διχθὰ δεδαίαται, ἔσχατοι ἀνδρν.  
καὶ σαφές ἐστιν ὅτι  τοῦ δεδαίαται σύνταξις φέρεται πρὸς τὴν πλη-  
θυντικὴν εθεαν, ἣτις κατὰ τὸ ἑξς ἐπιμεριζομένη πρὸς τὴν τν Αἰ-  
θιόπων διάστασιν κοινὸν παραλαμβάνει τὸ ῥμα μετὰ τν ποτακτικν  
ἄρθρων.  
[Αἰθίοπες, τοὶ διχθὰ δεδαίαται, ἔσχατοι ἀνδρν,  
οἳ μὲν δυσομένου περίονος, οἳ δ᾽ ἀνιόντος.]  
156. ὡς εἰ καὶ ἐπ᾽ ἐκείνου τοῦ σχήματος προστεθείη ῥμα, πάλιν τὸ ἐξ ατοῦ  
ἐπιμεριζόμενον ἀνενδοίαστον ἔσται, οἱ δὲ δύο σκόπελοι ἱκάνουσιν  
ὃς μὲν ἄχρι τοῦ ορανοῦ, ὃς δὲ ἄχρι τοῦ λύμπου { ex μ 73 }.  
ο προϋπόντος γὰρ τοῦ τοιούτου ἀνάγκη πσα τῶ ποτακτικῶ ἄρθρῳ  
2.2.127 προσγίνεσθαι τὸ ῥμα τήν τε προϋποῦσαν εθεαν, καθὼς ἐπεδείξαμεν,  
εἰς γενικὴν μετελθεν. αὕτη γὰρ μόνη μὴ προσλαβοῦσα ῥμα ἐπιμερί-  
ζεται εἰς τὰ ἐξ ατς πρόσωπα νοούμενα, αἵ γε μὴν ἄλλαι πτώσεις  
οκέτι, εἰ μὴ προσλάβοιεν ῥμα·  
Νεστορίδαι δ᾽ ὁ μὲν οὔτασ᾽ Ἀτύμνιον {Π 317 }.  
προφανς γὰρ πάλιν τὸ ὁ ἀντὶ τοῦ ὅς ἐστιν, χωρὶς εἰ μὴ πτωτικὸν  
λείπει, οὗ προηγήσεται πάντως τὸ ὁ προτακτικὸν ἄρθρον, ἔχοντος τοῦ  
λόγου τῆδε, τν Νεστοριδν ὁ μὲν ἕτερος οὔτασ᾽ Ἀτύμνιον,  
τν δύο σκοπέλων ὁ μὲν ἕτερος ορανὸν ἵκει. 157. καθὸ ἄν  
τις κἀκενο ἐπιστήσειε,  
καί μιν πειραίνουσι δύω πόλοι ἀμφοτέρωθεν,  
ἀλλ᾽ ὁ μὲν οκ ἐπίοπτος { Arat. Phaen. 24--25 },  
πάλιν τοῦ ἐντελοῦς ὄντος ἀλλ᾽ ὃς μὲν οκ ἐπίοπτος· ἀπὸ γὰρ  
κοινοῦ τοῦ πειραίνουσι δυνάμει ἔχει ἐγκείμενον ῥμα τὸ πειραίνει, ἐφ᾽ ὃ  
καὶ φέρεται. ὁ ατὸς λόγος καὶ ἐπὶ τοῦ ἐπιφερομένου λόγου,  
ὁ δ᾽ ἀντίος·  
2.2.128 πάλιν πειραίνει τὸν ἄξονα. τοῦτο γὰρ συμφράζεται· ὃς δ᾽ ἐπίοπτος  
ὤν· ἐκ γὰρ τοῦ βορεινοῦ ὕψους ἀντίος ἐστὶ τῶ τοῦ Ὠκεανοῦ.  
2.2.129 1. Σῆ προεκδοθείσῃ συντάξει τν ἄρθρων ἀκόλουθον πολαμβάνω  
καὶ περὶ τς τν ἀντωνυμιν συντάξεως διαλαβεν· ἐκενα μὲν γὰρ  
μετ᾽ ὀνομάτων ἐν τος λόγοις παρελαμβάνετο, αὗται δὲ ἀντ᾽ ὀνομάτων,  
ο παραδεχόμεναι τὴν τούτων προτακτικὴν σύνταξιν καθ᾽ ἃς προ-  
εκτεθείμεθα αἰτίας.  
2. Καὶ σαφές ἐστιν ὅτι ἕνεκα τοῦ τοιούτου καὶ πτώσεων ἐγένοντο  
δεκτικαί, ἵνα κατὰ παντὸς τοῦ ὀνόματος ἀνθυπέλθωσιν, καὶ προσώπων  
ἁπάντων διακριτικαί, ἵνα τὸ ἐλλειπὲς τοῦ ὀνόματος, λέγω τὴν τν  
προσώπων διάκρισιν, αὗται ἀνθυπενεχθεσαι ἀναπληρώσωσιν, καὶ τοῦ  
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μὲν ὀνόματος ἔχωσι τὴν πτσιν, τοῦ δὲ ῥήματος τὸ πρόσωπον.  
2.2.130 3. Ἔνθεν δι᾽ ὅλου κλίνονται, δύο τὰς γενικωτάτας κλίσεις ἀποσπά-  
σασαι, καὶ ο κατὰ σύγχυσιν, ἀλλὰ κατὰ μερισμὸν τὸν δέοντα· τῶ μὲν  
γὰρ τέλει ἐνκε τὴν πτωτικὴν κλίσιν, τῶ δὲ ἄρχοντι τὸν τν προσώ-  
πων ἐπιμερισμόν· σαφὲς γὰρ ὅτι, εἰ κατὰ τὸ ατὸ μέρος αἱ δύο κλίσεις  
ἐνεγένοντο, συνέβη ἂν τς μὲν πτώσεως τὸ ἑτεροιούμενον ἀποτρίβεσθαι  
τὸ τοῦ προσώπου διακριτικόν, καὶ ἔμπαλιν τοῦ προσώπου μεταβαίνον-  
τος παραφθείρεσθαι τὸ τς πτώσεως ἰδίωμα. δι᾽ ὃ πτσιν μὲν διακρί-  
νουσα ἀποτελε τὸ ἐμοῦ καὶ ἐμοί καὶ ἐμέ, πρόσωπον δὲ τὸ ἐμοῦ — σοῦ  
2.2.131 πρόσωπον δὲ καὶ πτσιν τὸ ἐμοῦ — σοί· καὶ ἐν ἅπασιν ὥρισται τος  
προκατειλεγμένοις διὰ τὸ ἐν ἑκατέρῳ μέρει ἐγχωρσαν ἰδίωμα. (ἑκάτεραι  
γοῦν αἱ κλίσεις ἀποστσαι ἐπὶ τὰ ἴδια μόρια, λέγω τὸ ὄνομα καὶ τὸ  
ῥμα, τῶ τέλει συνεχρντο κατὰ τὴν κλίσιν, καλός καλοῦ, γράφω  
γράφεις γράφει, οκ ἀπιθάνως καὶ τς ἀντωνυμίας χρησαμένης τῆ  
ποστολῆ τοῦ ς, οὔσῃ διακριτικῆ τρίτου προσώπου, σοί — οἷ, ὡς εἰ καὶ  
λέγεις λέγει). — 4. Εὔηθες μέντοι πολαμβάνω, εἰ ἐξεργάσεταί τις διὰ  
τί μὴ μλλον τὸ τέλος [ο] προσεχώρει τῶ προσώπῳ, καθάπερ ἐπὶ  
τν ῥημάτων, ἢπερ τὸ ἄρχον. ἔδει γὰρ ἅπαξ ἐν ἑνὶ μέρει προσχωρσαι  
2.2.132 τὸ τέλος, καὶ εἰ ἔστιν εἰπεν, ελόγως τῶ πτωτικῶ, εἴγε καὶ πρότερον  
τοῦ ῥήματος τὸ ὄνομα, καθὼς ἐπεδείξαμεν, καὶ δλον ὅτι τὸ τούτου  
ἰδίωμα ἐπικρατήσει τοῦ τέλους, λέγω τὴν πτσιν. πρὸς οἷς καὶ ἀντωνυ-  
μία ἐστὶν τὸ ἀντ᾽ ὀνόματος παραλαμβανόμενον καὶ ὄνομα μιμούμενον,  
καὶ σαφὲς ὅτι ἐπακολούθημά ἐστιν τὸ ἐγγινόμενον πρόσωπον. καὶ εἰ  
τὰ τέλη ἐπικρατε τν μερν τοῦ λόγου, τὸ δὲ τέλος τς ἀντωνυμίας  
πτσίς ἐστιν, ἐπικρατήσει ἄρα διὰ τοῦ τέλους τὸ καλεσθαι ἀντωνυμία,  
κἂν ῥήματος ἰδίωμα παρεισδύηται, λέγω τὸ πρόσωπον.  
5. Εὔλογον γοῦμαι πρὸ τς κατὰ μέρος συντάξεως προδιασαφσαι  
τᾲ ἐπακολουθοῦντα ἰδιώματα τος μορίοις πὲρ τοῦ τὴν εἰρησομένην  
διδασκαλίαν τς συντάξεως εσυνοπτοτέραν γενέσθαι.  
6. Πρόκειται μὲν οὖν  ἐξαίρετος κλίσις κατ᾽ ἀμφότερα μέρη,  
2.2.133 σύνεστιν δὲ δεξις διττή,  κατὰ ἀπόλυτον ἐκφοράν, ἔπαισέ με (φανερὸν  
γὰρ ὅτι δεξις, ἀλλ᾽ οκ ἐπιτεταμένη οδὲ πρός τι ἀνατεινομένη), καὶ  
ἀντιδιασταλτική, ἐμὲ ατὸν ἔπαισε· πρόδηλον γὰρ ὅτι ἐπιτέταται τὰ  
τς δείξεως, καθάπερ τὰ ἐν τῆ ποιότητι ἐπινοεται. λευκός ἀπολελυ-  
μένην ἔχει τὴν ποιότητα, ἐπιτεταμένην δὲ ἐν τῶ λευκότερος πρὸς  
ἕτερον πρόσωπον ὃ πάντως ἐπιζητοῦμεν. ᾧ λόγῳ καὶ τὸ ἐμέ ἐπιτεναν  
τὴν δεξιν ἀπῄτησε πρὸς ὃ ἐπετάθη. δι᾽ ὅ τι μέντοι ἐν ἁπάσαις τὸ  
τοιοῦτον οκ ἐγχωρε, ἐν τος κατὰ μέρος εἰρήσεται.  
7. Καλοῦνται αἱ ἐντελες κατὰ τὴν φωνὴν καὶ τὸν διεγηγερμένον  
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τόνον ὀρθοτονούμεναι, τάχα συνωνυμοῦντος τοῦ ὀρθοῦ καὶ τοῦ γιοῦς·  
αἱ δὲ τὸν τόνον μετατιθεσαι ὡσπερεὶ βάρος ἀπὸ τν ἐγκλινόντων τὰ  
βάρη ἐφ᾽ ἕτερον σμα ἐγκλιτικαί· εἴγε τὸ  
σοὶ μὲν ἐγώ, σὺ δ᾽ ἐμοί {Δ 63 }  
μετὰ τς ἐντελοῦς γραφς καὶ τὸν ἴδιον τόνον ἔχει, τὸ δὲ  
καί μοι ταῦτ᾽ ἀγόρευσον {ν 232 }  
παρκεν μὲν τὴν γραφήν, μετέθηκεν δὲ καὶ τὸν τόνον.  
2.2.134 8. Παρέπεται καὶ ἀναφορὰ κατὰ τὸ τρίτον πρόσωπον, δι᾽ ἥς τὰ  
προκατειλεγμένα ὀνόματα ἀναπολούμενα ἀντονομάζεται,  
Ζεὺς δ᾽ ἐπεὶ οὖν Σράς τε καὶ Ἕκτορα νηυσὶ πέλασσεν,  
.... ατὸς δὲ πάλιν τρέπεν ὄσσε φαεινώ {Ν 1. 3 }.  
 — 9. πεδείξαμεν ἐν τος προεκδοθεσιν ὡς αἱ τοιαῦται τν ἀντωνυ-  
μιν οχ ὡς ἔτυχον ἀνθ᾽ ἁπλν ὀνομάτων παρειλημμέναι εἰσίν, ἀλλὰ  
δυνάμει ἀντὶ τν μετὰ ἄρθρων παραλαμβανομένων. ο γὰρ μόνον  
ἀντωνόμασται, καθάπερ καὶ ἐπὶ τν ἄλλων ἔστιν ἀντωνυμιν ἐπινοσαι,  
ἀλλὰ καὶ ἀναφέρεται, ὅπερ οκ ὀνομάτων ἴδιον, εἰ μὴ προσλάβοιεν τὰ  
ἄρθρα. 10. ἔστιν καὶ οὕτως φάναι· δι᾽ οὗ ἀντονομάζεται προ-  
κατειλεγμένου, διὰ τούτου ἐπιδέξεται τὴν ἀναφοράν, εἴγε ἰδίωμα ἀναφο-  
ρς προκατειλεγμένου προσώπου δευτέρα γνσις, ἡν ἐπαγγέλλεται   
ατός ἀντωνυμία.  
2.2.135 11. Δεδείξεται γὰρ ἐν τος ἑξς ὡς αἱ δεικτικαὶ οκ εἰρημένων  
τν ὀνομάτων ἀνθυπηνέχθησαν, ἀλλ᾽ ο δυναμένων παραληφθναι.  
Καὶ οὕτως μερίζονται εἰς δεικτικὰς καὶ ἀναφορικὰς εἰς μίαν ὀνομασίαν  
συνελθοῦσαι· κατὰ γὰρ ἑκατέρας τὰς διαφορὰς ἓν συνάγεται τὸ ἀντονο-  
μάζεσθαι. ἠ γὰρ μὴ δυναμένων τν ὀνομάτων αὗται παραλαμβάνονται,  
ἠ εἰρημένων μέν, πάλιν δὲ μὴ δυναμένων παραλαμβάνεσθαι. εἰ γάρ  
τις ἀντὶ τοῦ  
ατὸς δὲ πάλιν τρέπεν ὄσσε φαεινώ {Ν 3 }  
ἀντιθῆ τὸ Ζεύς, ο συνάξει τοὺς δύο λόγους κατὰ τοῦ Διός, ὡς ἀρχὴν  
δὲ λόγου ποιήσεται. ὁ ατὸς δὲ λόγος ἐπὶ ἁπασν τν οὕτως παρα-  
λαμβανομένων· παρὸν γὰρ ἀντὶ τν ἀναφορικν τὰ ὀνόματα θέσθαι  
καὶ τὰ τοῦ λόγου ἀλλοισαι. 12. ὁπηνίκα μέντοι τὸ ἐκενος καὶ τὸ  
2.2.136 οὗτος ο δεικνῦσιν τὰ π᾽ ὄψιν, ἀναφέρουσι δέ, δε νοεν ὅτι  ἐκ  
τούτων δεξις ἐπὶ τὸν νοῦν φέρεται, ὥστε τὰς μὲν τς ὄψεως εἶναι  
δείξεις, τὰς δὲ τοῦ νοῦ. φύσει γοῦν οὖσαι δεικτικαὶ καὶ τὸ ἀντικείμενον  
ἄρθρον τῆ συντάξει ο παραλαμβάνουσιν.  
13. Καὶ ἔτι ἐξαιρέτως καὶ τὰ τρίτα πρόσωπα ἐν διαφόροις φωνας  
διάφορα τρίτα ἀποτελοῦσιν, τν ῥημάτων διὰ μις φωνς ἐπὶ πλείονα  
πρόσωπα συντεινόντων, γράφει Διονύσιος ἠ Σρύφων ἢ τις ἄλλος  
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τν δυναμένων τὸ πργμα παραδέξασθαι. ο μὴν ἐπὶ τν ἀντωνυμιν,  
εἴγε ἀναφορικὴ μὲν  ατός, δεικτικὴ δὲ  ἐκενος καὶ ἔτι  οὗτος,  
διαφέρουσα τῶ διαστήματι τς δείξεως. ὁ ατὸς λόγος κἀπὶ τς ὅδε.  
14. Καὶ ἐπεὶ ἔφαμεν τὰς δεικτικὰς ἐπιτείνεσθαι εἰς πλείονα δεξιν,  
αἱ δὲ προκείμεναι φωναὶ οκ δύναντο τὸ δισσὸν τοῦ τόνου ἀναδέξα-  
2.2.137 σθαι, καθάπερ  ἐμοῦ καὶ ἐμοί καὶ αἱ σύζυγοι, διὰ τὴν ἐπὶ τέλους  
βαρεαν, εἰς παραγωγὴν τὴν διὰ τοῦ ι μετλθον, ἐπισπώμεναι κατὰ  
τοῦ τέλους τὴν ὀξεαν εἰς ἐμφανισμὸν τς πλείονος ἐπιτάσεως, καθάπερ  
καὶ αἱ προκατειλεγμέναι κατὰ πρτον καὶ δεύτερον πρόσωπον, ἐκεινοσί  
οτοσί ὁδί. (προῦπτον γὰρ ὅτι στερομένη  ατός τς δείξεως  
συνεστέρετο καὶ παραγωγς τς ἐπαγομένης ἐπὶ πλείονα δεξιν.)  
δοκε δέ μοι μηδὲ ἀλλοτρίως  παραγωγὴ τοῦ ι παραδεδέχθαι· ἤν γὰρ  
τοῦτο θεματικὸν ἐν τρίτῳ προσώπῳ τς εθείας.  
15. Πς οὖν οκ εήθεις οἱ περὶ Ἅβρωνα καταδραμόντες Ἀρι-  
στάρχου ὡς ο δεόντως φαμένου κατὰ πρόσωπα συζύγους τὰς ἀντωνυ-  
2.2.138 μίας, καθὸ κοινὸς ὁ ὅρος καὶ ῥημάτων, καὶ μλλόν γε ατν. συζυγοῦσιν  
γὰρ αἱ φωναὶ κατά τε ποιότητα τν στοιχείων καὶ κατὰ ποσότητα τν  
συλλαβν, καὶ φαίνεται ὅτι καὶ κατὰ χρόνον καὶ τάσιν· τας γε μὴν  
ἀντωνυμίαις ο συνν τὸ τοιοῦτον, εἴγε αἱ πλείους ἀσύζυγοι, ὡς σαφές  
ἐστιν τος κλίνασιν τὰς ἀντωνυμίας. Υαίνεται γὰρ ὅτι ὁ μὲν Ἀρί-  
σταρχος ο τὴν φωνὴν ὡρίσατο τς ἀντωνυμίας, ἀλλὰ τὸ ἐξ ατς  
παρυφιστάμενον, καθὼς καὶ ἅπαντες οἱ ὅροι ἔχουσιν. φασὶν γοῦν  
ἀσυνάρθρους ἀντωνυμίας, καὶ ὅσον ἐπὶ τῆ φωνῆ, οκ εἰσὶν ἀσύναρθροι,  
ἐπεί φαμεν  ἐγώ μόνως ὀρθοτονεται,  ἔγωγε Ἀττική ἐστιν. —  
16. κενο οὖν ἀντωνυμία, τὸ μετὰ δείξεως ἠ ἀναφορς ἀντονομαζό-  
μενον, ᾧ ο σύνεστιν τὸ ἄρθρον. ἰδοὺ οὖν [ δεξις καὶ] ὁ ὁρισμὸς τν  
προσώπων ἄχρι τοῦ τρίτου διλθεν· καὶ γὰρ ἀναφερόμεναι ὁρίζονται,  
καθὸ τὰ πρόσωπα ἐγνώσθη, καὶ δεικνύμεναι, καθὸ τὰ πρόσωπα π᾽ ὄ-  
ψιν ἐστί. καὶ τοῦτό ἐστιν  συζυγία τν ἀντωνυμιν. τὰ γὰρ ῥήματα  
ἀσύζυγα· ὁριζόμενα γὰρ κατὰ πρτον καὶ δεύτερον ἀοριστοῦται κατὰ  
τὸ τρίτον, τοῦ ἀστράπτει καὶ τν τοιούτων ποστελλομένων, καθὸ   
τοιαύτη ἐνέργεια ἐξαιρέτως τῶ Διὶ ἀναπέμπεται, ὥστε ο τὸ ῥμα  
2.2.139 ὥρισται, ὁ δὲ τούτου τὴν διάθεσιν ἐνεργν. — 17. Πρόδηλος οὖν   
πολυμερὴς τν φωνν θέσις πὲρ τοῦ μὴ διὰ μις φωνς διάφορα  
πρόσωπα λέγεσθαι. παρηκολούθησεν γὰρ τὸ καὶ ατὰς ἐν τρίτοις ἀορι-  
στοῦσθαι, εἴγε μία λέξις πλείονα σημαίνουσα ἀορίστου παρεμπτώσεως  
αἰτία γίνεται.  
18. Ἔτι τὰ μὲν ἄλλα τν πτωτικν ἀπ᾽ εθείας λημματιζομένης  
γενικὴν καὶ τὰς πολοίπους πτώσεις πρὸς ἀκολουθίαν τς εθείας  
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ἀποτελε, οχ ποστελλομένου τοῦ ἄρθρου, εἴγε καὶ ατὸ ἐδείχθη ἐν  
τῆ δεούσῃ ἀκολουθίᾳ κεκλιμένον· αἱ δὲ προκείμεναι πρωτότυποι ἀντωνυ-  
μίαι θεματικώτερον ἐκλίθησαν, ο δυναμένης τς ἐγώ κατὰ λόγον τν  
πτωτικν τὴν ἐμοῦ γενικὴν παραδέξασθαι, οδὲ μὴν τς ἐμοῦ τὴν  
2.2.140 ἐμοί ἠ ἐμέ, δεόντως καὶ τν παρεπομένων ἀριθμν ἐξαλλαγέντων  
πάλιν θεματικς. ἀδύνατον γὰρ τὴν μὴ κλιθεσαν γενικὴν ἐξ εθείας  
ἀριθμὸν ἀκόλουθον παραστσαι· κλιθεσα γὰρ συγκλίνει τοὺς ἀριθμοὺς  
καὶ τὰς ἑξς πτώσεις. — 19. διὰ τοῦτο καὶ τος ἑτεροκλίτοις παρηκο-  
λούθει τις εθεα τς γενικς τὰ λοιπὰ σχήματα ἀποδιδούσης, οἷον   
μεγάλου ἐποίησε τὸ μεγάλοι, καὶ ἐκ λήμματος τοῦ τοιούτου  μεγά-  
λος εθεα διασῴζεται. καὶ ὁμοίως  ὕδατος καὶ ἔτι  γυναικός ἣ  
τε πολλοῦ· πολλοί γὰρ καὶ ὕδατα καὶ γυνακες, καὶ διὰ τοῦτο  
συνυπρχεν τὸ πολλός, τὸ γύναιξ, τὸ ὕδας. — 20. διὰ τοῦτο οὖν  
 ἐμοῦ ο κλιθεσα, γενομένη δὲ ἐν θέματι, καὶ τὸ ἀκόλουθον τν  
πτώσεων παρῃτήσατο καὶ τοὺς ἀκολούθους ἀριθμούς.  γοῦν ἐκενος  
καὶ αἱ σύζυγοι κλιθεσαι ἔσχον καὶ τὰ συμπαρεπόμενα ἀκόλουθα.  
21. αφὲς οὖν ὅτι ληροῦσιν οἱ ἐγχρονίσαντες εἰς τὸ ἐπισκώπτειν  
2.2.141 τὰς φωνὰς ὡς ἀνακολούθους καὶ παραλόγους, παρατιθέμενοι τὴν ἀπὸ  
τν ὀνομάτων ἀναλογίαν, ὅπου οδὲ ἐκενο ατος δέδοται, τὸ παντὶ  
ὀνόματι πν ἀντιπαραβάλλειν. ἀλλ᾽ ποτομὴ εἰς τὸ τοιοῦτον ἄπειρός  
ἐστίν τις· τοῦ ὁμοίου ἀκολουθίᾳ ἀντιπαραβάλλονται αἱ λέξεις, καὶ εἰ  
τοῦτο, πς ο μάταιον τὸ διάφορα μέρη λόγου ἀντιπαραβάλλειν; οδὲν  
δὲ ἐκώλυεν, ἐπειδὴ καὶ προσώπων διακριτικόν ἐστιν τὸ μόριον, ἀντι-  
παραθέσθαι τὰς φωνὰς τν ῥημάτων, καὶ οὕτω πάλιν τὰς ἀντωνυμίας  
τοῦ δέοντος περιγράφειν.  
22. Ἴσως οὖν ἐκείνῳ τις ἐπιστήσειεν, ἕνεκα τίνος τὸ ἀκόλουθον  
ἀπένευσαν αἱ ἀντωνυμίαι, καὶ διὰ τί ο πσαι.  
2.2.142 ἧ τν ὀνομάτων θέσις ἐπενοήθη εἰς ποιότητας κοινὰς ἠ ἰδίας, ὡς  
ἄνθρωπος, Πλάτων, καὶ ἐπεὶ οὔτε σὺν δείξει τὰ τοιαῦτα οὔτε ἀνα-  
φορᾶ, πάμπολλος  ἐπὶ τούτων θέσις ἐγίνετο, ἵν᾽ ἑκάστου τὸ χαρακτη-  
ριστικὸν ἀπονείμῃ τὴν ἑκάστου τν ποκειμένων ποιότητα. (ο  
μετρίως γ᾽ οὖν τὰς ποιότητας ἐπιταράττουσιν αἱ συνεμπεσοῦσαι θέσεις  
ἔν τε προσηγορικος καὶ κυρίοις ὀνόμασιν, δι᾽ ὃ καὶ ἐστέρετο τὸ διὰ  
τν ὀνομάτων νοούμενον πρόσωπον τοῦ ὁρισμοῦ.) καὶ ἕνεκα τοῦ τοι-  
ούτου ἰδιάσασα  εθεα καθ᾽ ἕκαστον χαρακτρα, ἀπῄτει τὰς πλαγίας  
2.2.143 ἀνηκούσας πρὸς τὸ ἴδιον τς εθείας. — 23. ἐντεῦθεν οὖν ἀναγκαίως  
καὶ τὰ γένη παρεισάγεται, ἵνα μετὰ τς ποιότητος τοῦ χαρακτρος  
συνδιαστείλῃ τὸ γένος. — ἐντεῦθεν συνεπενοήθησαν καὶ ἐπιθετικαὶ θέσεις,  
ἵνα καὶ τὰ παρακολουθήσαντα τος κοινς ἠ ἰδίως νοουμένοις ἀνα-  
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πληρωθῆ, τῶ μὲν ἵππος, εἰ τύχοι, τὸ λευκός ἠ τὸ ταχύς, τῶ δὲ  
Πλάτωνι τὸ σοφός, τὸ ἀγαθός, ἄλλα τε πάμπολλα τὰ δυνάμενα  
παρέπεσθαι. — ἐντεῦθεν καὶ αἱ συνθέσεις ἐπενοήθησαν, μισάνθρωπος,  
φερέπονος, φιλόλογος, αἵπερ ἐξ ἐπισυμβεβηκότων ἐνεγίνοντο.  
24. Αἱ μέντοι ἀντωνυμίαι εἰς οδὲν ἄλλο ἀποβλέπουσαι διὰ τς  
ἐν ατας ἐγκειμένης δείξεως ἠ εἰς τὴν ποκειμένην οσίαν, ἔχουσιν  
εὔληπτα καὶ τὰ ἐπισυμβεβηκότα τῆ ποιότητι, λέγω τὰ δυνάμενα δι᾽ ὄ-  
2.2.144 ψεως ἐπινοηθναι, λευκὸν ἠ μέλαν, μακρὸν ἠ βραχύ. (οχ πὸ  
δεξιν γὰρ πιπτούσης τς ψυχς οδὲ τὰ ταύτῃ ποτρέχοντα εσύνοπτα  
ἂν γένοιντο πρὸς τν ἀντωνυμιν.) ἔνθεν τοὺς πολλοὺς χαρακτρας  
παρῃτημέναι εἰσὶν αἱ ἀντωνυμίαι. ἑκάστη γὰρ ατν καθ᾽ ἑκάστην  
πτσιν ἀντὶ πάντων ὀνομάτων παραλαμβάνεται· καὶ εἰ τοῦτο ἀληθές,  
φυσικώτερον ἄρα ἀφέστηκεν  ἐν τος ὀνόμασιν ἀκόλουθος κλίσις, ἵνα  
μὴ ἀντὶ ἅπαντος ὀνόματος παραλαμβανόμεναι μιᾶ καταλήξει τῆ ἐκ  
τούτων ποπέσωσιν. (διὸ καὶ τὰ γένη οκ ἐκκοπτόμενα ἰδίοις  
τέλεσιν κατάλληλον ἔσχεν τὴν ἐν τος τρισὶ γένεσιν θέσιν διὰ μις συλ-  
λαβς, εἴγε καὶ  ἐξ ατν δεξις ατὸ μόνον οσίαν παρεμφαίνει.) —  
25. καὶ γὰρ εἰ συνεμπέσοι λξις ὀνοματικὴ ατῆ ἰδία τοῦ συνόντος  
2.2.145 ἀριθμοῦ, πεκλύεται τοῦ ἀκολούθου ἐκ τς ἐγγινομένης κλίσεως, ὡς  
ἔχει  ἐγώ καὶ  ἐμοῦ. ἐφ᾽ ἥς καὶ αἱ διάλεκτοι ο τὴν ατὴν λξιν  
ἐπεμέτρησαν, ἄλλως τὰς φωνὰς προενεγκάμεναι ἢπερ τὰς γενικὰς τν  
ὀνομάτων· ἐμεο γὰρ καὶ ἐμεῦ, οχ ὡς  Ἀτρείδεω καὶ  Ἀτρεί-  
δαο ἠ καλοο. ( γοῦν ὁμόφωνος κτητική, ὀνόματος ἢδη τὸ τέλος  
ἀναδεδεγμένη, ἐφ᾽ ὃ καὶ φέρεται, πάλιν τὸ δέον ἀνεδέξατο κατὰ τὰς  
διαλέκτους, ἐμοο ὡς καλοο.)  
26. Καθὼς πρόκειται οὖν, ἀναφερόμεναι ἠ δεικνύμεναι ἀπροσδεες  
εἰσι τν παρεπομένων τῶ ὀνόματι, ἀλλὰ ἀντίκειται ἣ τε ἐκενος καὶ  
 ατός. ( γὰρ οὗτος παραγωγς κατάληξιν ἔχει, οκ ἀντωνυμίας,  
καθὸ καὶ τὸ τημοῦτος ἐπίρρημα ὂν παραγωγς τς ατς ἔτυχεν.)  
καὶ οκ ἀπεμφανον δύο ἀντικεσθαι ἁπασν τὸ δέον σχμα ἀναδεδεγ-  
μένων. μήποτε δὲ ελόγως καὶ διὰ τς φωνς συνεπίσχυσαν ὁρίσαι  
τὸ ποκείμενον.  γὰρ ἐξ ατν νοουμένη ἀπόστασις ἀμαυροτέραν τὴν  
δεξιν καθιστάνει, καὶ ἔνθεν παρεισεδύετο τὸ γένος, οχ ἵνα τὴν οσίαν  
2.2.146 παραστήσῃ, ἀλλ᾽ ἵνα τὸ γένος διαστείλῃ. (τὰ γοῦν κοινὰ λεγόμενα ἐν  
γένει, λέγω ἐπὶ τν προσηγορικν, ἐξ ἀποστήματος ἐπινοηθέντα οκ  
ἐξίσχυσεν τὸ γένος διαστελαι, λέγω ἐπὶ τοῦ ἵππος ἠ ἄνθρωπος·  
πλησιάσασι δὲ ατος καὶ δήλοις γενομένοις κατὰ τὸ γένος συνεγένετο  
καὶ τὸ ἄρθρον.) πολλῶ δὲ μλλον καὶ  ατός· τὰ γὰρ ἀπόντα τν  
τρίτων προσώπων ἀναφέρουσα πόμνησιν καὶ τοῦ γένους ἐποιετο διὰ  
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τοῦ χαρακτρος. — 27. Ἀλλ᾽ ἐκενο λείπεται, τίνος ἕνεκα εἰς ος κατέ-  
ληξαν, πλείστης οὔσης καταλήξεως ὀνομάτων· ἠ ὅτι γενικωτέρα ἐστὶν  
 εἰς ος κατάληξις. διὰ τοῦτο καὶ τὰ ἄρθρα, πσιν ὀνόμασι παρα-  
τιθέμενα, ἐν ταύτῃ τῆ καταλήξει ἐγένετο, καὶ αταὶ αἱ παραχθεσαι  
ἀντωνυμίαι εἰς ὀνόματος κτσιν, ὡς ἐπὶ τς ὁ ἐμός καὶ τν συζύγων,  
καὶ σχεδὸν ἅπασαι αἱ πτωτικαὶ πεύσεις, ἐπιζητοῦσαι πν ὄνομα, ποος,  
πόσος, πηλίκος, ποδαπός. πρόσκειται τὸ σχεδόν διὰ τὸ τίς, ὅπερ  
οδὲ ατὸ ἐκτός ἐστιν τς εἰς ος καταλήξεως, εἴγε τὸ τίος παρ᾽ Αἰ-  
2.2.147 ολεῦσιν τς εἰς ος εθείας ἔτυχεν, συνεπισχύοντος καὶ τοῦ ἰσοδυνα-  
μοῦντος ατῶ, λέγω τοῦ ὅς, ᾧ καὶ συμφέρεται ἐν τῶ  
ὅστις ἐμὸν παρὰ σμα { Callimachi epigr. 21. AP VII 525 }  
καὶ ἐν τῶ  
ὅστις ἐπὶ δεπνον ὀψὲ κληθεὶς ἔρχεται { Corp. Paroemiogr. II p 577 }.  
28. Ῥητέον δὲ καὶ περὶ τν τῆ φωνῆ ἄρθρων καθεστώτων, τῆ  
δὲ ἐξ ατν μεταλήψει ἀντωνυμιν,  
ὁ γὰρ ἤλθε θοὰς ἐπὶ νας Ἀχαιν {Α 12 }  
ἀντὶ τοῦ οὗτος·  
τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος { e. g. Α 84 }·  
ὣς  ῥίμφα θέουσα {ν 88 }·  
εἵνεκα τς ἀρετς ἐριδαίνομεν {β 206 },  
ὃ μεταλαμβάνεται μὲν εἰς τὸ ταύτης, προσλαμβάνει δὲ ἔξωθεν δεόντως  
τὸ ἄρθρον, καὶ καθόλου περὶ ἁπάντων τν τοιούτων. — 29. Αἱ ὀνο-  
ματικαὶ πτώσεις καὶ αἱ ἀντὶ τούτων παραλαμβανόμεναι ἀντωνυμίαι  
2.2.148 σύνταξιν τὴν ατὴν ποιοῦνται τος ῥήμασιν, ὡς ἔχει τὸ Σρύφων  
διδάσκει καὶ οὗτος διδάσκει· αἵ γε μὴν πλάγιαι τὴν ἐκ τν εθειν  
σύνταξιν ἀναδέχονται, τν μεταξὺ πιπτόντων ῥημάτων ἐνδεικνυμένων  
τὴν ἑκάστης διάθεσιν, ὡς ἔχει τὸ Θέωνα διδάσκει Σρύφων, τοῦτον  
φιλ ἐγώ, φιλε Θέων. — 30. ἔστιν γε μὴν κἀκενος ὁ λόγος  
ἀληθής, ὡς σύνεστι τὰ ἄρθρα μετὰ τν ὀνομάτων ἀνθ᾽ ὧν παραλαμβά-  
νεται  ἀντωνυμία, ο σημαίνοντα τὰς πηλικότητας ἠ ποιότητας ἢ τι  
τν παρεπομένων τος ὀνόμασιν, καθὸ πεδείξαμεν καὶ ἐπὶ τν ἀντω-  
νυμιν τὸ ατό· ὡς γὰρ τὸ οὗτος κατὰ παντὸς ποκειμένου παραλαμβά-  
νεται, καὶ τὰ ἄρθρα σὺν παντὶ ποκειμένῳ παραλαμβάνεται, ὁ μέγας,  
ὁ βραχύς, ὁ λευκός, ὁ χρυσοῦς. — 31. καὶ τούτων τῆδε ἐχόντων,  
ὅταν τὸ ἄρθρον μὴ μετ᾽ ὀνόματος παραλαμβάνηται, ποιήσηται δὲ σύν-  
ταξιν ὀνόματος ἡν προεκτεθείμεθα, ἐκ πάσης ἀνάγκης εἰς ἀντωνυμίαν  
μεταληφθήσεται, εἴγε οκ ἐγγινόμενον μετ᾽ ὀνόματος δυνάμει ἀντὶ ὀνό-  
ματος παρελήφθη· καὶ ἐντεῦθεν  σύνταξις ατοῦ προσεχώρει εἰς ἀντω-  
νυμικὴν μετάληψιν. ἔστω γάρ τι τοιοῦτον, Φρύσης γὰρ ἤλθε θοὰς  
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2.2.149 ἐπὶ νας Ἀχαιν { cfr Α 12 }, καὶ ἔτι μετὰ ἄρθρου ὁ γὰρ Φρύσης  
ἤλθεν θοὰς ἐπὶ νας Ἀχαιν· καὶ σαφὲς ὅτι  ἔλλειψις τοῦ ὀνό-  
ματος τῶ ἄρθρῳ παραδώσει τὰ τς συντάξεως, καὶ οκ ἄλλο τι γενή-  
σεται τὸ ἄρθρον ἠ ἀντωνυμία, ἣ ἐστιν ἀντὶ παντὸς ὀνόματος, ἐπεὶ καὶ  
ατὸ μετὰ παντὸς ὀνόματος, οκ ἐμποδιζόμενον ἐν ποιότητι ἠ ἄλλῳ  
τινὶ τν παρεπομένων, καθὼς εἴπομεν. ἐν μέντοι τος ἑξς δεδείξεται,  
πότε οἱ λόγοι τὰ ὀνόματα παραιτοῦνται ἀντιπαραδεχόμενοι τὰς ἀντω-  
νυμίας. (32. Καὶ  μὲν τοιαύτη σύνταξις προϋφεστώτων ὀνομάτων,  
καθ᾽ ὧν ἀναφέρεται τὰ ἄρθρα, ποιεται ἀντωνυμικὴν μετάληψιν·   
μέντοι μὴ οὕτως ἔχουσα, ατόθεν δὲ ἐν προλήψει του ἐσομένου προσώ-  
που, ἀόριστον μετάληψιν τν ἄρθρων ποιεται, ὡς τὰ τοιαῦτα ἔχει, ὁ  
περιπατν κινεται, καὶ ἔτι ἐν ποτακτικος ὃς ἂν παραγένηται  
ἀναγινωσκέτω, πάνυ ελόγως· συμφερόμενον γὰρ παντὶ ὀνόματι καὶ  
ἐπὶ πν ὄνομα ἀναδραμεται ἓν καθεστηκός, ὅπερ ἴδιον ἀορίστου. —  
2.2.150 γις ἄρα τὰ ἄρθρα ἠ εἰς ὡρισμένα πρόσωπα παραλαμβάνεται, τὰς  
ἀντωνυμίας, ἠ εἰς τὸ ἀοριστότατον, λέγω τὸ τίς· ο γὰρ πόρρω πέπτωκε  
τὸ ὁ περιπατν κινεται τοῦ εἴ τις περιπατε κινεται, οδὲ  
τὸ ὃς ἂν ἔλθῃ τοῦ εἴ τις ἂν ἔλθῃ. — εἰ γοῦν συνενεχθείη τι τν  
ὀνομάτων τας προκειμέναις συντάξεσι, καὶ ατὰ καταστήσεται εἰς τὸν  
ἴδιον μερισμόν, ὁ Διονύσιος περιπατν κινεται· Σρύφων κοι-  
μται, ὃς μενε με διαναστάς).  
33. Δεόντως δ᾽ ἂν καὶ ἀντωνυμίαι ῥηθεεν κατὰ τοὺς μερισμούς,  
καθότι καὶ ἄλλα μέρη λόγου, πάλιν μετατεθέντα τς ἰδίας συντάξεως  
καὶ ἄλλων ἀναπληρώσαντα τὰς ἰδιότητας, πάλιν τς τούτων ὀνομασίας  
ἔτυχεν, ὡς ἔχει ἅπαντα τὰ ὀνοματικὰ ἐπιρρήματα, πυκνά, κάλλιστα,  
ἣδιστα, ἰδίᾳ, δημοσίᾳ, τόνῳ, κύκλῳ, καὶ ὅτε αἱ μετοχαὶ εἰς ὀνο-  
μάτων σύνταξιν παραλαμβάνονται, ὡς τὸ ἐρωμένη, εἱμαρμένη·  
ἐφ᾽ ὧν χρὴ ατὸ μόνον τὴν μετάπτωσιν διδάσκειν. ο γὰρ μλλον αἱ  
φωναὶ ἐπικρατοῦσι κατὰ τοὺς μερισμοὺς ὡς τὰ ἐξ ατν σημαινόμενα.  
2.2.151 34. μολόγως γ᾽ οὖν καὶ  οὗτος, παραχθεσα ἐξ ἄρθρου τοῦ  
ὁ καὶ ὅς σημαίνοντος οκ ἀρθρικὴν σύνταξιν ἀλλὰ ἀντωνυμικήν, εἰς  
τὰς ἀντωνυμίας ἐχώρησεν (ο γὰρ θεματική ἐστιν, ὥς τινες ᾠήθησαν).  
σαφὲς ἐκ τν συμπαρεπομένων. — 35. Ἀπὸ παντὸς ἀρσενικοῦ πρω-  
τοτύπου ἠ παραγωγοῦ τοῦ εἰς ος λήγοντος θηλυκὸν γίνεται τοῦ τέλους  
εἰς η ἠ εἰς α μακρὸν μεταπίπτοντος, ὅ τι μὴ μόνον ἐκ τς προκειμένης  
παραγωγς·  γὰρ τοιαύτη παραγωγὴ ποστρέφει εἰς τὸ πρωτότυπον  
κατὰ γένος, τηλίκος τηλικοῦτος — τηλίκη τηλικαύτη, καὶ ἔτι ἐπὶ  
οδετέρων· ὁ ατὸς λόγος καὶ ἐπὶ τοῦ τοσοῦτος, τοιοῦτος. ὅπερ  
παρηκολούθει καὶ τῆ οὗτος· ὡς οὗτος οκ ἔχει τὸ θηλυκὸν οὕτη,  
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ἀλλὰ πάλιν παρὰ τὸ  αὕτη. καὶ ἐπεὶ τὸ οδέτερον, λέγω τὸ τό,  
ἀπὸ τοῦ τ ἢρχετο, καὶ τὸ τοῦτο ἀπὸ τοῦ τ ἢρχετο. — 36. καὶ κατὰ  
πτσιν δὲ παράγεται. ο γὰρ ἀπὸ τοῦ τηλικαῦται γενικήν φαμεν  
τὴν τηλικαύτων ἠ ἀπὸ τοῦ τοιαῦται τοιαύτων, καθὸ ἔστιν ἐπι-  
2.2.152 νοσαι ἐπὶ ἁπάντων θηλυκν· αταί γοῦν ατν φαμεν, καὶ ἔτι ἀπὸ  
τοῦ ἀνεπεκτάτου τοαι τοίων, τηλίκαι τηλίκων. καὶ σαφὲς ὅτι  
παρὰ μὲν τὸ τηλίκαι τὸ τηλικαῦται, παρὰ δὲ τὸ τηλίκων τὸ τηλικούτων.  
τατὸν οὖν παρηκολούθει καὶ ἐπὶ τοῦ αἱ — αὗται, καὶ ἐπεὶ εἴχετο πα-  
ραγωγς τς προκειμένης, οκέτι αὕτων, καθὼς καὶ ἐπὶ τοῦ ὀξυτόνου  
πρόκειται αταί ατν. πάλιν οὖν τὸ τούτων ἔπιπτεν ἀπὸ γενικς  
πρωτοτύπου τς τν, τοῦ τ συμπαραλαμβανομένου, ὅπερ ἐπὶ τς ε-  
θείας ο συμπαρελαμβάνετο, ἐπὶ δὲ τς γενικς· αἱ γὰρ καὶ τν. —  
(37. Σῆ προκειμένῃ παραγωγῆ συνυπάρχει ἑτέρα παραγωγὴ  διὰ τοῦ  
δε, οὖσα συνηθεστέρα ποιητας, τοος τοιόσδε, τόσος τοσόσδε, ἥς  
2.2.153 τὸ μεταλαμβανόμενον εἰς παραγωγὴν τὴν διὰ τοῦ ουτος ἐγχωρε,  
τοιόνδε τοιοῦτον, τοσόνδε τοσοῦτον. ἔστιν οὖν καὶ τὸ ὅδε,  
μεταλαμβανόμενον εἰς τὸ οὗτος, ἐκ συντάξεως τς διὰ τοῦ ὁ παραχθέν.)  
38. Ο χρὴ ἄρα συγκατατίθεσθαι Ἅβρωνι ὅτι  οὗτος παρκται  
ἐξ ἄρθρου, καθότι καὶ ἐξ ἐπιρρήματος τοῦ ὀψέ ἄλλο μέρος λόγου  
γέγονεν τὸ ὀψινός. ἐν μὲν γὰρ τας ἄλλαις παραγωγας ἀδιαφορε  
τὸ τοιοῦτον, ἔν γε μὴν τῆ προκειμένῃ ἀδύνατόν ἐστιν εἰς ἄλλο μέρος  
λόγου ἐγχωρσαι τὸ πρωτότυπον, ὅπου γε ἐδείχθη ο μόνον τὸ ατὸ  
μέρος λόγου αἰτοῦν, ἀλλὰ καὶ τατὸ γένος καὶ τὴν ατὴν πτσιν καὶ  
τὸν ατὸν ἀριθμόν. δεόντως οὖν φαμεν ὡς ἐκ τς ἀντωνυμικς συν-  
τάξεως τοῦ ἄρθρου  παραγωγὴ ἐγίνετο, καὶ ὡς ποιητικὸν μὲν τὸ  
φάναι τηλίκος τοος, σύνηθες δὲ τὸ τηλικοῦτος τοιοῦτος, τὸν  
ατὸν τρόπον ποιητικὸν τὸ ὅς,  
ὃς γάρ ῥα μάλιστα  
ἣνδανε κηρύκων {ρ 172 },  
σύνηθες δὲ τὸ ἐξ ατοῦ μεταλαμβανόμενον, οὗτος γάρ. — 39. Κἀκενο  
δὲ προσθετέον, ὡς ἐνέλειψεν  εθεα τῶ τ, καθὼς ἐπεδείξαμεν κἀν  
τῶ περὶ ἄρθρων. πάλιν οἱ Δωριες οκ ἐπλεόνασαν ἐν τῶ ταῦται  
καὶ τοῦτοι, ἀλλ᾽ ἀπέδωκαν τὸ προοφειλόμενον, ὡς δέδεικται καὶ ἐπὶ  
τν ἄρθρων. ὁμολογοῦσι καὶ αἱ πλάγιοι ἀπὸ τοῦ τ ἀρξάμεναι καὶ τοῦ  
οδετέρου  εθεα καὶ τὸ κατὰ τὴν εθεαν πνεῦμα. πότε γὰρ  ο  
2.2.154 δίφθογγος δασύνεται, ὅπου γε καὶ τὰ δασυνόμενα ἐγγινομένης ατς  
ψιλὰ γίνεται, ὅλος οὖλος, ὅρος οὖρος; δασύνεται δὲ τὸ οὕνεκα διὰ  
τὸ τούνεκα. οκ ἂν οὖν ἄλλως δασυνθείη τὸ οὗτοι, εἰ μὴ λάβοι  
ἀπολογίαν τὴν ἔλλειψιν τοῦ τ.  
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40. Σὴν τν ὀνομάτων σύνταξιν ἀνθυπλθον αἱ ἀντωνυμίαι οχ,  
ὥς τινες ᾠήθησαν, δι᾽ ἄγνοιαν τν ὀνομάτων· ποία γὰρ ἄγνοια τν  
ὀνομάτων ἐν τῶ  
σοὶ μὲν ἐγώ, σὺ δ᾽ ἐμοί {Δ 63 };  
ἀλλὰ σαφὲς ὅτι ο δυναμένων τν ὀνομάτων ἐν τος πρώτοις καὶ  
δευτέροις προσώποις καταγίνεσθαι, καθὼς δεδείξεται. — 41. Υήσει τις·  
Οχὶ οὖν καὶ ἀγνοίας οὔσης ὀνομάτων φαμὲν σύ ἠ σέ; Πρὸς ὃ ῥητέον  
2.2.155 ὅτι ἐκ παρεπομένου τὸ τοιοῦτον ἐγένετο, εἴγε καὶ ἐν γνώσει ὄντα τὰ  
ὀνόματα πάλιν ἀπαιτε τὴν ἀντωνυμικὴν σύνταξιν, οκ ἔλαττον δὲ καὶ  
οὕτως ἀνθυπέστη τοῦ ὀνόματος. καὶ γὰρ δυνάμει κύριον ὄνομα νοεται  
διὰ τς ἀντωνυμίας, οὔ φημι τὸ τς φωνς ὄνομα, τὸ δὲ ἐξ ατς  
δεικνύμενον, τουτέστιν  ἰδία ποιότης τοῦ ποκειμένου. — (42. Ἕνεκεν  
τούτου πρὸς οδὲν χρειώδεις εἰσὶν αἱ ἀντωνυμίαι στερόμεναι τοῦ τε  
δεικνύντος προσώπου καὶ τοῦ δεικνυμένου, εἴγε αἱ ἐγγραφόμεναι πάνυ  
ἀοριστόταταί εἰσιν, ὅτι καὶ τς ἰδίας ὕλης ἀπεώσθησαν. ἔνθεν δοκε  
μοι πάνυ ελόγως κατὰ τὰς ἐπισταλτικὰς γραφὰς χωρὶς τν προτεθει-  
μένων ὀνομάτων τὰ τοῦ λόγου μὴ καθίστασθαι. ἐγγραφομένων γὰρ  
2.2.156 τν ἀντωνυμιν διὰ τὰς ἐπισυμβεβηκυίας πράξεις τῶ τε ἀποφαινομένῳ  
προσώπῳ πὲρ ατοῦ καὶ τῶ πρὸς ὃν  ἀπότασις τοῦ λόγου, ἀναγκαίως  
συμβαίνει τὸ γράφεσθαι τὴν τν ὀνομάτων θέσιν, ἵνα δυνάμει κατὰ  
τούτων τὰς δείξεις ποιήσωνται αἱ ἀντωνυμίαι. τὸ γὰρ ἐγώ σοι καὶ  
πάλαι ἔγραψα δείκνυσι διὰ μὲν τς ἐγώ τὴν προκειμένην εθεαν,  
διὰ δὲ τς σοί τὴν ἀνθυπαγομένην δοτικήν. πρόδηλον γὰρ ὅτι τν  
ὀνομάτων περιγραφέντων καὶ τὰ τν ἀντωνυμιν ἀόριστα γίνεται.)  
43. Ἔστιν οὖν αἴτιον τοῦ μὴ δύνασθαι τὰ ὀνόματα παραλαμβά-  
νεσθαι κατὰ πρτον καὶ δεύτερον τὸ τὰς θέσεις τν ὀνομάτων μήτε  
ἐν πρώτῳ μήτε ἐν δευτέρῳ προσώπῳ δύνασθαι καταγίνεσθαι. ο γὰρ  
πρὸς τοὺς γενομένους  ἀπότασις γίνεται τοῦ ὀνόματος πὲρ τς ατν  
θέσεως, ὅπερ ἴδιον δευτέρου προσώπου· οὔτε μὴν ἑαυτος τιθέμεθα,  
ὅπερ ἴδιον πάλιν τοῦ πρώτου προσώπου. ἀνάγκη οὖν πσα εἰς τὰ  
2.2.157 τρίτα πρόσωπα χωρεν τὰ ὀνόματα κατὰ πσαν πτσιν χωρὶς κλητικς·  
αὕτη γὰρ πρώτη ἐπιστρέφει τὴν ἐκ τν τρίτων προσώπων θέσιν εἰς τὸ  
δεύτερον διὰ τὴν ἐξ ατς γινομένην ἀντίληψιν τοῦ ἀναδεξαμένου  
προσώπου τὸ ὄνομα. — 44. Προφανὲς δὲ κἀκενό ἐστιν, ὡς ἐξ ατν  
ποιούμενοι τοὺς λόγους πρός τινας, ὀφείλομεν ἀναμερίσαι τὰ πρόσωπα.  
καὶ φαίνεται ὡς οκ ἐνὸν τος ὀνόμασι συγχρσθαι, καθότι τρίτα ἤν  
ταῦτα, ὁ δὲ λόγος ἀπῄτει τὸ ἐκ πρώτου προσώπου δεύτερον. καὶ  
2.2.158 ἔνθεν παρεισέδυον αἱ ἀντωνυμίαι τὸ ἀδύνατον τοῦ ὀνόματος ἀντανα-  
πληροῦσαι, νίκα φαμὲν ἐγώ σοι ἔγραψα. προείρηταί γε μὴν  αἰτία  
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τοῦ μίαν οὖσαν τὴν ἀντωνυμίαν ἀντὶ πάντων ὀνομάτων παραλαμβά-  
νεσθαι.  
45. Οκ ἂν οὖν τις πολάβοι ὡς πρὸς οδὲν χρειώδεις αἱ κατὰ  
τὸ τρίτον πρόσωπον ἀντωνυμίαι, δυναμένων τν ὀνομάτων παραλαμβά-  
νεσθαι; καὶ γὰρ εἰ ἐνεχώρει κατὰ πρτον καὶ δεύτερον πρόσωπον  
παραλαμβάνεσθαι τὰ ὀνόματα, ἴσως ἂν ἐγένετο μηδὲ τὴν ἀντωνυμίαν  
προσηυρσθαι. ἀλλ᾽ ἔστι γε πρὸς τὸ τοιοῦτον φάναι· αἱ ἀντωνυμίαι  
ἅπαξ ἀντὶ ὀνομάτων γενόμεναι ἐκ παρεπομένου ἔσχον καὶ τὴν δεξιν·  
π᾽ ὄψιν γὰρ πίπτοντα τὰ ἐξ ατν πρόσωπα ἑωρτο, καὶ οὕτως τὸ  
μόριον ἐξαιρέτως ἀπηνέγκατο τὴν δεξιν, ἣτις συνώδευσεν κατὰ συζυγίαν  
2.2.159 τοῦ πρώτου καὶ δευτέρου προσώπου ἄχρι τοῦ τρίτου. ο καθὸ οὖν  
τὰ ὀνόματα ἀνέφικτα ἐν τρισὶ προσώποις, ἐγένοντο αἱ ἀντωνυμίαι, ἀλλὰ  
καθὸ ἀμοιρε δείξεως, ἣτις ἐστὶν ἐν ἀντωνυμίαις. σύνεστι γοῦν ἀμφό-  
τερα ἐν τῶ  
οὗτος δ᾽ Αἴας ἐστὶ πελώριος {Γ 229 },  
πάνυ ἀναγκαίως· ἕνεκα γὰρ τοῦ ὁρσθαι τὸν Αἴαντα  δεξις παρεί-  
ληπται, ἕνεκα δὲ τς ἰδίας ποιότητος, πὲρ ἥς καὶ ρώτησεν, τὸ Αἴας.  
46. Σούτων οὖν τῆδε ἐχόντων σαφὲς ὅτι τὸ Ἀπολλώνιος  
γράφω καὶ τὰ τούτοις ὅμοια προφανς ἀκατάλληλα, καὶ ο δι᾽ ἄλλο  
τι ἠ διὰ τὴν τν προσώπων ἀκαταλληλότητα, εἴγε τρίτου μὲν προσώπου  
τὸ ὄνομα, πρώτου δὲ τὸ ῥμα· κατάλληλον δὲ τὸ ἐν δυσὶν τρίτοις  
Ἀπολλώνιος γράφει.  
47. Ἀλλ᾽ οκ ἐν τῶ καθόλου πάλιν τὸ τοιοῦτο. τὰ γὰρ  
ὕπαρξιν ἠ ἰδίας ποιότητος θέσιν σημαίνοντα τν ῥημάτων προ-  
σίενται τὸ δοκοῦν ἀκατάλληλον, εἰμὶ δυσσεύς, Σρύφων  
2.2.160 ὀνομάζομαι καὶ τὰ τούτοις σύζυγα. πάλιν γὰρ οκ ἐγχωρε τὴν  
ἰδίαν θέσιν κοινῆ φωνῆ προσχαρίσασθαι ἐπὶ πν συντεινούσῃ, εἰ φαίημεν  
ἐγὼ ὀνομάζομαι, ἐγὼ κληΐζομαι. (καὶ σαφές ἐστιν ὅτι τὸ ἐγώ  
εἰμι ἐνεχώρει ἐγγίνεσθαι· ὕπαρξιν γάρ, οκ ἰδίας ποιότητος θέσιν ἐσή-  
μαινεν, κοινς δέ, ἐφ᾽ ἡν συντείνει τὸ ἐγώ.) ὁ ατὸς λόγος καὶ ἐπὶ  
τν ἑξς προσώπων. — σαφὲς οὖν ὅτι ο δυνάμενα διαψεύσασθαι τὴν  
ἰδίαν θέσιν τν ὀνομάτων τὰ ῥήματα ἐπισπται ατὰ ἐκ τρίτου κατὰ  
τὸ πρτον, ὅτε φαμὲν Σρύφων ὀνομάζομαι, ο μὴν ἐν τῶ Σρύφων  
βιάζομαι. τὸ γὰρ βιάζεσθαι οκ ἴδιον ἤν Σρύφωνος, καθάπερ  ἐπ᾽ α-  
τοῦ ὀνομασία· δι᾽ ὃ καὶ τὴν κοινὴν κατὰ παντὸς ὀνόματος ἀντωνυμίαν  
παραλαμβάνει.  
2.2.161 48. ξς ῥητέον καὶ περὶ συντάξεως τς τν ἀντωνυμιν πρὸς  
τὰ ῥήματα. Αἱ πλάγιοι πτώσεις τν ἀντωνυμιν πάντως ἐπὶ ῥμα  
φέρονται, ἐξ ἥς συντάξεως νοεται  ἐγγινομένη διάθεσις τοῦ προσώπου. —  
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ο μὴν ἀναστρέφει τὰ τοῦ λόγου· ο γὰρ ἅπαντα τὰ ῥήματα πλαγίους  
ἀπαιτε ὀνομάτων ἠ ἀντωνυμιν, ἐπεὶ ἃ μὲν ατν ατοτελ ἐστίν, ἃ  
δὲ ἐλλειπ· τό [τε] γὰρ περιπατε ἠ πλουτε ἠ ζῆ ἢ τι τν τοιού-  
των οκ ἐπιζητε πλαγίαν πτσιν, περὶ ὧν καὶ ἐντελ τὸν λόγον παρα-  
στήσομεν ἐν τῆ κατ᾽ ἰδίαν ατν συντάξει.  
49. Ο λέληθε δέ με ὡς οἱ πλεστοι πέλαβον τὴν τν ῥημάτων  
σύνταξιν ἐντελεστέραν εἶναι, εἰ προσλάβοι καὶ τὰς ἀντωνυμίας, ἐγὼ  
2.2.162 ἔγραψα, ἐγὼ λαλ, καὶ ἐπὶ τν ὁμοίων τὸ ατό, καὶ τούτου ἀπό-  
δειξίν φασιν τὸ μὴ δεόντως ἔχειν τὴν τοιαύτην φράσιν, εἰ μὴ συμπαρα-  
λάβοι τις καὶ τὰς ἀντωνυμίας, ἐγὼ μὲν [γὰρ] παρεγενόμην, σὺ  
δ᾽ οὔ· ἀκατάστατα γὰρ τὰ τοῦ λόγου γενήσεται. ἐγὼ μέντοι οχ  
πολαμβάνω ἐν τῶ καθόλου τὸ τοιοῦτον ἀληθὲς εἶναι, πιστούμενος  
οκ ἐκ ποιητικν παραθέσεων, εἴγε τῆ ποιητικῆ συντάξει ἐφεται καὶ  
λείπειν καὶ πλεονάζειν, ἐκ μέντοι τς κοινς φράσεως ἁπάσης καὶ τς  
τν συγγραφέων ἀκριβοῦς συνθέσεως καὶ τὸ μεζον ἐκ δυνάμεως τς  
τοῦ λόγου, ἡν καὶ δέον ἐστὶ παραθέσθαι τν ἄλλων συντάξεων προδή-  
λων οσν.  
2.2.163 50. Παρυφίσταται ἔν τισι μέρεσι λόγου δηλούμενα ἑτέρων μερν  
λόγου, ἐν τῶ Αἴας τὸ εἷς, ἐν τῶ Κρονίδης γενικὴ ἑνικὴ τοῦ πρωτο-  
τύπου καὶ τὸ υἱός μετ᾽ εθείας ἑνικς, ἐν τῶ Λεσβόθεν μετὰ τς  
ὀνοματικς ἐννοίας καὶ  ἔξ πρόθεσις, ἐν τῶ Αἴαντε τὸ δύω, ἐν τῶ  
ταχύτερος τὸ μλλον· πάμπολλος  εἰς τὸ τοιοῦτο παράθεσις. καὶ  
οκ ἔστιν ὅστις φησὶ τὸ Κρονίδης λείπειν τῶ υἱός, ὃ μλλον προστε-  
θὲν περισσὴν θέσιν ἐπαγγέλλεται. ἐφιστάνομεν τοὺς ἀποφαινομένους  
2.2.164 ἐξ οἴκοθεν, ποιητας χαριζόμενοι τὸ τοιοῦτο, παρ᾽ οἷς λείπουσιν αἱ  
προθέσεις καὶ πλεονάζουσιν·  
ἀλλ᾽ μες ἔρχεσθε καὶ ἀγγελίην ἀπόφασθε {Ι 649 }  
κατ᾽ ἔλλειψιν τς ἀπό·  
ἐξ ορανόθεν προΐαλλε {Θ 365 }  
κατὰ πλεονασμὸν τς ἔξ. ἀλλ᾽ οδὲ τὸ Αἴας ἑνικὸν καλούμενον λείπει  
τῶ εἷς. — 51. καὶ δὴ ἐν τος ῥήμασιν πάμπολλά ἐστι παρυφιστάμενα,  
ἐν μὲν τος ὁριστικος ατὸς ὁ ὁρισμὸς καὶ  ἐξ ατοῦ νοουμένη κα-  
τάφασις, ὅπου γε καὶ πρὸς τὰς ἐρωτήσεις ἀνθυπάγομεν τὸ ναί ἠ οὔ  
ἠ ῥμα ὁριστικόν, ὡς ἂν πάλιν ἐγκειμένης τς καταφάσεως κατὰ τὰ  
ὁριστικά. γράφεις; λέγω κατ᾽ ἐρώτησιν, καὶ τὸ ἀνθυπαγόμενόν ἐστιν  
ἠ ναί ἠ γράφω. ἐνθένδε καὶ  οὔ ἀπόφασις τὸ ἐναντίον ἀναιροῦσα  
ατὸ μόνον τὰ ὁριστικὰ ἀποφάσκει, ο γράφω. ἀλλ᾽ ἐνέσται καὶ πὲρ  
2.2.165 τούτων παραθέσθαι. — ἔγκειται καὶ ὁ ἑνικὸς ἀριθμός, καὶ πάλιν τὸ  
εἷς οκ ἐπιζητε τὸ γράφω. — σαφὲς δ᾽ ὅτι καὶ  εθεα ἔγκειται τς  
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ἀντωνυμίας· καὶ εἰ τὰ κατειλεγμένα ο λείπει διὰ τὰ παρυφιστάμενα,  
οδὲ τὸ γράφω ἐλλειπές ἐστιν τς ἐγώ ἀντωνυμίας.  
52. Οχὶ οὖν λέγεται ἐγὼ γράφω, καὶ ο κακία τὸ τοιοῦτον;  
Καὶ ατὸς προείρηκα ὅτι οκ ἐν τῶ καθόλου. ἰδοὺ γὰρ καὶ τὰ προ-  
κατειλεγμένα ἀνάγκης ποτὲ οὔσης τς κατὰ τὸν λόγον συμπαραλαμβάνει  
τὰ μόρια τὰ παρυφιστάμενα,  
ῥηΐτεροι γὰρ μλλον Ἀχαιοσιν {Ψ 243 },  
. . . . . . . . . . . . . . .  
δὶς γὰρ γενομένης ἐπιτάσεως, μις μὲν πούσης ἐν τῶ γοργότερος,  
2.2.166 ἀνάγκη πσα τὸ καὶ τὴν ἑτέραν συμπαραληφθναι. — φαμὲν δὲ καὶ  
ναὶ γράφω, βεβαιοτέραν ποιούμενοι τὴν πόσχεσιν διὰ τς δὶς παρει-  
λημμένης συγκαταθέσεως. ἀλλὰ καὶ ἕνα ἄνθρωπόν φαμεν περιπατεν,  
πρός τε τὸ ἀντιπαρακείμενον πλθος καὶ πρὸς τὴν τν πάντων ἀναί-  
ρεσιν, λέγω οδεὶς περιπατε, οδένα εὗρον. — τὸν ατὸν δὴ  
τρόπον πούσης ἐκφορς ἀπολελυμένης φήσομεν φιλολογ, φιλο-  
λογες· εἰ μέντοι γε τὴν πρός τινα σύγκρισιν ἐθέλοιμεν διασαφσαι,  
ἐπισπώμεθα τὴν ἀντωνυμίαν, ἴδιον ἔχουσαν τὴν ἐν τος προσώποις  
ἀντιδιαστολήν. σαφὲς γὰρ ὅτι οχ ἵνα τὸ πρόσωπον διαστείλωμεν·  
τοῦτο γὰρ κοινὸν εἶχεν καὶ τὸ ῥμα. διὸ καὶ πάντως τὰ ἀπαρέμφατα  
δέεται τς τούτων συντάξεως, ἐλλειπ καθεσττα προσώπων.  
53. Υησὶ μέντοι Ἅβρων ὡς τὸ ἐγὼ μὲν παρεγενόμην ο  
συνετόν, εἰ παραλείποι τὴν ἀντωνυμίαν, οκ ἐπιστήσας ὡς ὁ σύνδεσμος  
αἴτιος γενόμενος ἐπιπλοκς ἑτέρου λόγου πάντως διήγειρεν τὴν ἀντω-  
2.2.167 νυμίαν, ἵνα δεόντως ἀντιδιαστείλῃ τὸ ἐπιφερόμενον ἕτερον πρόσωπον,  
ὅπερ ἐνέκειτο ἐν τῶ ἐπιφερομένῳ λόγῳ. ὀρθοτονοῦμεν γοῦν τὸ  
 δ᾽ ἐμὲ χειρὸς ἑλοῦσα {μ 33 }  
διὰ τὸ ἀντιδιαστελλόμενον πρόσωπον τν ἑταίρων.  
54. Σὸ δὲ πάντων συνεκτικώτατον, αταὶ αἱ ἀντωνυμίαι παγο-  
ρεύουσιν τὸ ἕνεκα μόνον τς ἀντιδιαστολς συμπαραλαμβάνεσθαι. οὔποτε  
γὰρ μόνον περιττεύουσαι παρκαν μὲν τὴν ἐγκλιτικὴν τάσιν, ἐπεὶ αὕτη  
ἀνεπληροῦτο πρὸς τν ῥημάτων, ἐνέμειναν δὲ διὰ τὸ ἐπακολουθοῦν  
ατας ἰδίωμα. — 55. καὶ καθόλου πσα ἀντωνυμία ὀρθς πτώσεως  
ἐγκλιτικς συντάξεως ἀπαράδεκτός ἐστιν, ο μόνον τς χρήσεως τὸ  
τοιοῦτον ἐπιδειξαμένης, ἀλλὰ καὶ τς φωνς συνεπισχυούσης τῆ χρήσει,  
εἴγε ἀπὸ τοῦ ε ἀρχόμεναι αἱ ἀντωνυμίαι ἅμα τῆ ἐγκλίσει καὶ τὸ κατ᾽ ἀρ-  
χὴν ε παρέφθειραν, ὅπερ ο παρηκολούθει τῆ ἐγώ, ἐπειδὴ ἀπαρά-  
2.2.168 δεκτος τς ἐγκλιτικς συντάξεως. — καὶ διὰ τοῦτο τῆ μονῆ τοῦ ε αἱ  
παρ᾽ Αἰολεῦσιν ἀντωνυμίαι ὀρθοτονοῦνται, κἂν βαρύνωνται κατὰ τὸ  
τέλος. — πς οὖν ο γελοοι οἱ πολαμβάνοντες τὴν ἐγώ ἐγκλιτικὴν  
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εἶναι, ἔτι τοῦ ἰδιώματος συντηρουμένου τς ὀρθς τάσεως, ὅπου γε καὶ  
πλεονάσαν τὸ ε τὰς ἐγκλινομένας τν ἀντωνυμιν εἰς τὸν ὀρθὸν τόνον  
μετέθηκεν, ἃς οκ ἄλλως τις ἐγκλίνειεν, εἰ μὴ περιγράψειεν τὸ ε, ὅπερ  
ἴδιον ἤν μόνον τς ὀρθοτονουμένης ἀντωνυμίας. — ἔνθεν μοι δοκε  
μόνως ἐγκλίνεσθαι τὴν τύ ἀντωνυμίαν παρὰ Δωριεῦσιν, ἵνα τὸ ἀλλό-  
τριον τς εθείας ἐγγινόμενον, λέγω τὴν ἐγκλιτικὴν σύνταξιν, ἀποβάλῃ  
μὲν τὴν εθεαν πτσιν, μετίῃ δὲ ἐπὶ τὴν συγγεν αἰτιατικήν, ᾗ καὶ  
συνυπάρχει καὶ συνεμπίπτει ἐν δυϊκος καί τισι τν πληθυντικν καὶ ἐν  
ἅπασιν οδετέροις.  
2.2.169 56. Ἀνάγκη μέντοι πσα τος τρίτοις προσώποις προσεναι ἠ  
ατὰς τὰς ἀντωνυμίας ἠ τὰ ἀνθ᾽ ὧν παραλαμβάνεται, λέγω τὰ ὀνόματα,  
οχ ἕνεκεν πτώσεως, ἐπεὶ πάλιν παρυφίσταται  εθεα, ἀλλ᾽ οδὲ  
ἕνεκα προσώπου (νοεται γὰρ ὅτι τρίτον), ἀλλ᾽ ἕνεκά γε τοῦ μὴ ἀορι-  
στοῦσθαι. ἄπειρά γε ὄντα τὰ τρίτα πρόσωπα μιᾶ ἐπαρκεται συντάξει  
τοῦ ῥήματος· καὶ σαφὲς ὅτι μία λέξις κατ᾽ ἀπείρων κειμένη ἀόριστον  
πρόσωπον παγορεύει, εἰς πολλὰ τς διανοίας τρεπομένης. οὖσαι δὴ  
ὡρισμένων προσώπων παραστατικαὶ ἀναγκαίως παρατίθενται τος ῥήμα-  
σιν, ἵνα ἐκ τς ατν παραθέσεως περιγράφηται  ἀόριστος ἔννοια τν  
ῥημάτων· γράφει γὰρ ὅδε ἠ οὗτος, ἐκενος, ατός.  
57. Καὶ ὡς μὲν ἀναγκαίως αἱ τς εθείας μόνως ὀρθοτονοῦνται,  
ἐδείχθη. ἀκολούθως δὲ χωρητέον καὶ ἐπὶ τὰς ἑξς πτώσεις, αἷς τὸ  
δισσὸν τοῦ τόνου παρεπόμενόν ἐστιν παρὰ τὰς πούσας συντάξεις τοῦ  
λόγου, εἴγε μὴ τὸ τς φωνς ἰδίωμα πεξέληται τὸ διτονσαι.  
58. Ἔστιν οὖν ὁ γενικώτατος τρόπος τς ἐν ατας ὀρθς τάσεως,  
ἐπὰν ἔμφασις ἑτέρου προσώπου παραλαμβάνηται· τὸ γὰρ  
2.2.170 παδα δ᾽ ἐμοὶ λύσαιτε {Α 20 }  
εἴρηται πρὸς τὸ  
μν μὲν θεοὶ δοεν {Α 18 }.  
καὶ σαφὲς ὅτι τὸ μν μὲν θεοὶ δοεν διὰ τς συνούσης τάσεως προ-  
συνίστησι τὸ ἀνθυπαχθησόμενον πρόσωπον. τὸν δὴ προειρημένον τρό-  
πον εἰς πλείονας τρόπους πάλιν τέμνουσιν, ἐξ ὧν πάλιν περιίσταται  
τατὸν τῶ προειρημένῳ.  
59. Πσα, φασίν, ἀντωνυμία συμπλεκομένη ἐν τάσει ὀρθῆ ἐστι,  
Διονυσίῳ ἐλάλησεν καὶ ἐμοί, Διονύσιον τιμᾶ καὶ ἐμέ. εἰ γοῦν  
ἐκτὸς τοῦ συνδέσμου γένοιτο  ἀντωνυμία, ο πάντως ὀρθοτονηθήσεται,  
ἐχαρίσατό σοι καὶ Διονυσίῳ, ἐτίμησέ σε καὶ Διονύσιον. καί  
φασι τὰ τοιαῦτα μὴ συμπεπλέχθαι ἐν τῆ ἀντωνυμίᾳ,  
καί μ᾽ ἐφίλησε {Ι 481 },  
καί μοι ποστήτω {Ι 160 }.  



242 
 

http://www.bibletranslation.ws/ 

 

καὶ δλον ὅτι, εἰ μὴ τὰ τοιαῦτά τις ἐπεξεργάζοιτο, δόξει ατὸ μόνον  
τος ἀναγνώσμασιν κολουθηκέναι, ἀφορμήν τε δώσει τος θέλουσιν δια-  
ταράσσειν τὰ ἀναγνώσματα, καθὸ οκ ἐπέχονται πὸ λόγου δυναμένου  
ἐπιδεξαι τό τε δέον τοῦ καταλλήλου καὶ τὸ περβατόν.  
60. Οἱ δὴ καλούμενοι ἀθροιστικοὶ σύνδεσμοι ἐκ τν προκειμένων  
λόγων ἀπὸ κοινοῦ λαμβάνουσιν ἠ ὄνομα ἠ ῥμα. ἐντεῦθεν καὶ στιγμς  
2.2.171 ἀπροσδεες εἰσιν, ὡς ἂν ἔτι ἐχομένου τοῦ προσιόντος λόγου ὡς πρὸς  
τὸν ποκείμενον. ἐκκείσθω δὲ ποδείγματα, ἐκ μὲν τοῦ συνήθους λόγου  
καὶ Διονύσιος περιπατε καὶ Ἀπολλώνιος, κοινοῦ παραλαμβα-  
νομένου τοῦ περιπατε· ἐκ δὲ τοῦ ποιητικοῦ  
Βοιωτν μὲν Πηνέλεως καὶ Λήϊτος ἤρχον  
Ἀρκεσίλαός τε Προθοήνωρ τε Κλονίος τε {Β 494 seq. },  
κοινοῦ πάλιν παραλαμβανομένου τοῦ ἤρχον. οὔ φημι δὲ τοῦτο, ὡς  
πάντως ἐν κοινότητι τὰ τοιαῦτα παραλαμβάνεται, ἀλλ᾽ ὡς τὰ ἐκ κοινοῦ  
παραλαμβανόμενα ἐν τοιαύτῃ συμπλοκῆ καθέστηκεν, λέγω τῆ ἐκ τοῦ  
καί τν τε τούτῳ ἰσοδυναμούντων. (61. δείξομεν γὰρ ὅτι ὁ δέ καὶ  
πάλιν οἱ τούτῳ ἰσοδυναμοῦντες παραιτοῦνται τὰς κοινότητας, μετάβασιν  
ποιούμενοι καὶ τν πτωτικν καὶ ἔτι τν ῥημάτων. καὶ ἔνθεν ἀπροσ-  
δεες ὄντες τοῦ παρακειμένου λόγου στιγμς αἴτιοι καθεστσιν, ὡς  
ἔχει τὰ τοιαῦτα, Διονύσιος μὲν ἔγραψεν, Σρύφων δὲ ἀνέγνω·  
χωρὶς εἰ μὴ ἐπιμεριζόμενα εἴη ἐκ πλήθους, ὡς ἔχει τὸ φιλολογήσω-  
μεν σήμερον σὺ μὲν κατὰ σχολὴν ἐγὼ δὲ ἐν οἴκῳ·  
ἀλλ᾽ ἢτοι μὲν ταῦτ᾽ ἐπιείξομεν ἀλλήλοισιν  
σοὶ μὲν ἐγὼ σὺ δ᾽ ἐμοί {Δ 62 seq. }.  
τὴν δὴ τοιαύτην τήρησιν πάνυ ἀκριβεστάτην οὖσαν ἐν τῆ ἐπιβαλλούσῃ  
2.2.172 τάξει πάλιν ἐκθησόμεθα. ἀνιτέον οὖν ἐπὶ τὸ προκείμενον.) — 62. ὰν  
πτωτικὸν συμπλακῆ, οὔποτε κατὰ τὸν ἑξς λόγον δύναται κοινὸν παρα-  
ληφθναι, τό γε μὴν ῥμα· καὶ ἀνάπαλιν ἐὰν ῥμα συμπλακῆ, οὔποτε  
κατὰ τὸν ἑξς λόγον κοινὸν παραλαμβάνεται, τό γε μὴν συνὸν πτωτι-  
κόν. ἐκκείσθω δὲ ποδείγματα· καὶ Σρύφων διελέξατο καὶ Ἀπολ-  
λώνιος, ο κοινοῦ μὲν τοῦ Σρύφων παραλαμβανομένου, τοῦ γε μὴν  
διελέξατο· καὶ ἀνάπαλιν καὶ διελέξατο Σρύφων καὶ ἀνέγνω, νῦν  
πάλιν τοῦ Σρύφων κοινοῦ παραλαμβανομένου. τὴν ατὴν σύνταξιν  
ποιήσει ὁ καί ἐπὶ τν ἀντωνυμιν. — 63. Εἰ μέντοι γε ὁ προκεί-  
μενος λόγος μὴ ἀναδέξαιτο τὸν σύνδεσμον, τὸ τηνικαῦτα ἀδιαφόρως  
ἔχει τὸ ἐπιφερόμενον τοῦ κοινοῦ, Σρύφων περιπατε καὶ Ἀπολ-  
λώνιος, Σρύφων περιπατε καὶ διαλέγεται, ἀμφοτέρων ἀπὸ  
κοινοῦ δυναμένων λαμβάνεσθαι. ᾧ λόγῳ εἰ προσδῴημεν τὸν σύνδε-  
2.2.173 σμον, παρὰ τὴν σύνταξιν τοῦ συνδεδεμένου τὰ τοῦ λόγου καταστήσεται,  
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καὶ Σρύφων περιπατε καὶ Ἀπολλώνιος, καὶ περιπατε Σρύ-  
φων καὶ διαλέγεται· ο γὰρ ἐν γιε λόγῳ τὰ τοιαῦτα, καὶ περι-  
πατε Σρύφων καὶ Ἀπολλώνιος. — 64. μολογουμένως οὖν τὸ  
συνδεδεμένον πτωτικὸν ἀπαιτε ἕτερον πτωτικὸν πάντως, καὶ τς ατς  
πτώσεως, ὥς γε προῦπτόν ἐστιν καὶ ἐξ ἐκείνου,  
εἰπὲ καὶ μν {α 10 },  
καὶ γὰρ ἄλλοις·  
[ὃν πέρι μοῦσα φίλησε, δίδου δ᾽ ἀγαθόν τε κακόν τε·  
ὀφθαλμν μὲν ἄμερσε, δίδου δ᾽ δεαν ἀοιδήν {θ 63 sq. }]  
ἠ ὡς Ἀρίσταρχος ὡς ο κείμενον τὸν σύνδεσμον παραιτεται, ἵνα μὴ  
ἐξ ατοῦ τὸ ὁμοιόπτωτον πρόσωπον νοται.  
65. Ἔνθεν οὖν ὀρθοτονοῦνται αἱ συμπλεκόμεναι ἀντωνυμίαι,  
διὰ τὸ ἐπισυμπλεκόμενον πτωτικόν. ἔνθεν τὸ  
καί μοι ποστήτω {Ι 160 },  
καί μ᾽ ἐφίλησεν {Ι 481 }  
2.2.174 ο συμπλέκεται κατὰ τὸ ἀντωνυμικόν, κατὰ δὲ τὸ ῥμα, καὶ ἔστι τὰ  
τοῦ λόγου ἐν περβατῶ· ἰδοὺ γὰρ  συμπλοκὴ οκ ἐπήγαγεν ὁμοιόπτωτον  
πρόσωπον πρὸς τὸ συμπεπλεγμένον πὸ τν ἀντωνυμιν. ἔνθεν δὲ  
ἀνεθεσαι τς διαστολς αἱ ἀντωνυμίαι παρκαν τὸν ἴδιον τόνον, ὡς ἂν  
οκ ἐνεχόμεναι πὸ τοῦ συνδέσμου.  
66. Σὸν ατὸν δὴ λόγον ποιήσει καὶ ἐπὶ τν κατὰ διάζευξιν  
παραλαμβανομένων καὶ καθόλου τν δυναμένων εἰς σύνταξιν πτωτικὴν  
παραλαμβάνεσθαι. φημὶ δὲ τὸ τοιοῦτον, καθότι ὁ ὅτι σύνδεσμος  
ἐπὶ ῥήματα φέρεται μόνον, ὅθεν οδὲ ἀναγκαίως διεγείρει τὰς ἀντωνυ-  
μίας, εἰ μὴ τὰ τοῦ λόγου ἀπαιτήσει· οἷόν τε γὰρ φάναι ὅτι σε ἐτί-  
μησα βρίσθην. καθόλου γὰρ οκ οἶδε τὴν ἀντωνυμίαν. εἰ δὲ κατ᾽ ὀρ-  
θὴν τάσιν φαίημεν ὅτι σὲ ἐτίμησα, δλον ὅτι ὡς ο διὰ τὸν σύν-  
δεσμον, διὰ δὲ τὴν ἐπακολουθήσασαν ἀντιδιαστολήν.  
67. Ἀνάπαλιν οὖν ὁ ἕνεκα σύνδεσμος, φερόμενος πάντοτε ἐπὶ  
2.2.175 γενικήν, μόνως ὀρθοτονε τὴν ἀντωνυμίαν, νίκα τὰς τούτων γενικὰς  
συνδε,  
εἵνεκ᾽ ἐμεο κυνός {Ζ 356 }.  
τίς γὰρ ἂν θαρρήσειεν λλήνων ἐγκλίνειν τὸ ἕνεκ᾽ ἐμοῦ; καὶ δλον ὡς  
μόνως πάλιν ὀρθοτονοῦνται, καθὸ συνδεθεσαι πρός τι πτωτικὸν τὸν  
λόγον ἀνέχουσι.  
68. Υησὶ δέ που καὶ ὁ Ἅβρων ο δεόντως ἐγκεκλίσθαι τὸ  
ἢ μ᾽ ἀνάειρ᾽ ἠ ἐγὼ σέ {Χ 724 },  
καθὸ διέξευκται  ἀντωνυμία· ὡς οκ ἐνὸν πρὸς ατὸν φάναι ὅτι τὸ  
ἑξς ἐστιν ἠ ἀνάειρόν με, ὡς [ατὸς παρῃτήσατο] ἐν τῶ  
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καί μ᾽ ἐφίλησεν {Ι 481 }  
ἀντὶ τοῦ καὶ ἐφίλησέν με. ατὸς παρῃτήσατο εἰ μὴ κατέλειψεν, ὃν  
προσεθήκαμεν λόγον, ὡς ὄντως διέζευκται  ἀντωνυμία, ἐκ τοῦ ἀντι-  
διαζευχθέντος λόγου, εἴγε ἐπιφέρεται ἠ ἐγὼ σέ. σαφὲς γὰρ ὅτι εἰ τὸ  
2.2.176 ῥμα διέζευκτο, οκ ἂν αἰτιατικὴ πτσις ἐπηνέχθη ἀλλὰ ῥμα, καθάπερ  
ἐπεδείξαμεν καὶ ἐπὶ τς συμπλοκς. τοὺς μέντοι ἀπαναγνόντας παρε-  
κρούσατο  ὡς μονοσύλλαβος ἀντωνυμία, ἡν δεόντως δισύλλαβον  
παρεδεξάμεθα, πείσαντες ὡς ποσυνηλείφθη κατὰ τὸν τρόπον τς κρά-  
σεως, ὁμοίως τῶ  
τὠμῶ κεχαρισμένε θυμῶ {δ 71 },  
τμῆ κλισίῃ {Ι 654 }.  
καὶ δλον ὅτι ο μεταθήσει τὸν ἴδιον τόνον ἐπὶ τὸν ἢ σύνδεσμον,  
συνέξει δὲ ἐν ατῆ ἐν τῶ  
ἠ ἔμ᾽ ἀνάειρ᾽ ἠ ἐγὼ σέ,  
καθάπερ καὶ ἐπὶ τοῦ διασαφητικοῦ,  
ἠ ἐμοί, ὅς πέρ οἱ θαλερὸς πόσις εὔχομαι εἶναι {Θ 190 }  
πρὸς τὸ  
μν πὰρ προτέροισι μελίφρονα πυρὸν ἔθηκεν {Θ 188 }. —  
πάλιν μέντοι τὸ ἑξς ἐν τῶ  
2.2.177 καί τοι ἐγὼ συνέριθος {ζ 32 }  
ἐστὶ κἀγώ σοι συνέριθος ἔσομαι, δλον ὅτι τας συμπαρούσαις ἐπὶ  
τοὺς πλυνούς. προφανὲς ὡς ἐπὶ πάντων τν τοιούτων ὁ λόγος κα-  
ταστήσει τὸ δέον τς συντάξεως.  
69. Καὶ αἱ προθέσεις δὲ παρατιθέμεναι τας ἀντωνυμίαις τατὸν  
ἀποτελοῦσι, παρ᾽ ἐμοί, διὰ σοῦ, ἀφικνεται παρὰ σέ. καὶ ἕνεκα  
τούτου τὸ παρὰ Θεοκρίτῳ  
σὺν καὶ τρίτος ἁμὶν Ἀμύντας { VII 2 }  
δεόντως ξίωσάν τινες ὀρθοτονεν. Περισσὸν γοῦμαι, τς συντάξεως  
προδήλου οὔσης, πλείοσιν ποδείγμασιν χρσθαι. ἐκενο γάρ ἐστιν  
ἐπεξεργάσασθαι ἀναγκαον, εἰ κατά τινα φυσικὴν ἀκολουθίαν τὸ τοιοῦτο  
παρεπόμενόν ἐστιν. ο γὰρ οὕτω κατεπείγει τὸ τς συντάξεως, καθὸ  
πρόδηλόν ἐστι· τὸ δὲ τοῦ λόγου ἐπὶ πσιν οκ εσύνοπτον.  
70. Αἱ πλάγιαι τν ἀντωνυμιν συντασσόμεναι τος ῥήμασι καὶ  
προσώπων δύο παρεμφατικαὶ γενόμεναι, τοῦ τε διατιθέντος καὶ τοῦ  
διατιθεμένου, διὰ τς ὀρθς τάσεως παρεμφατικαὶ γίνονται καὶ τρίτου  
προσώπου, εἴγε διαφέρει τὸ τύπτω σε τοῦ σὲ τύπτω. καὶ ἕνεκα  
τούτου τὰ τς συντάξεως ἀνεμερίσθη, καθὸ  ἀπολελυμένη σύνταξις  
αἰτοῦσα ποτακτικὴν ἀντωνυμίαν μετατίθησιν καὶ τὴν τάσιν, τουτέστιν  
2.2.178 ἐγκλιτικὰς ατὰς καθίστησιν,  δὲ πρός τι ἐν ἀρχῆ παρεδέξατο τὴν  
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ἀντωνυμίαν, ᾗ σύνεστι καὶ  ὁλόκληρος φωνὴ καὶ  παρεπομένη γραφή·  
πρόδηλον ἐκ τοῦ δός μοι καὶ ἐμοὶ δός. — 71. Ἀλλὰ κἀκενος ὁ  
λόγος ἀληθής ἐστιν, ὡς αἱ προθέσεις συντίθενται κατ᾽ εθεαν καὶ κατὰ  
τὰ ῥήματα, κατὰ δὲ τὰς πλαγίας παρατίθενται, ἐπὶ μὲν ἀντωνυμιν  
προφανς, ἐπὶ δὲ ὀνομάτων δόξει τὰ τοῦ λόγου διαψεύδεσθαι· λέγομεν  
γὰρ πέρβολον, πίκουρον. ὅπερ εἴ τις τἀκριβὲς ἐξετάσειεν, οχ  
εὕροι ἂν τὴν πλαγίαν συντιθεμένην, συνθέτου δὲ εθείας κλίσιν γενο-  
μένην. ἰδιάζουσαι γοῦν αἱ πλάγιοι ἐν τας προθέσεσιν πρόδηλον ποι-  
οῦνται τὴν παράθεσιν, κατὰ Κτησιφντος, πρὸ Ἀριστάρχου. καὶ  
δι᾽ ὅ τι τὸ τοιοῦτο παρεπόμενόν ἐστιν, ἐν τῆ περὶ ατν συντάξει εἰ-  
ρήσεται. — 72. Αἱ γὰρ παρατιθέμεναι ἐν τας πλαγίαις τν ἀντωνυμιν  
ἀναγκαίως ἀρκτικὰς ατὰς ποιοῦσιν· προθετικαὶ γὰρ οὖσαι συμπροτιθεσι  
2.2.179 καὶ τὰς πλαγίους, αἷς καὶ συντάσσονται· καὶ οὕτω τν ῥημάτων δευτέ-  
ρων γινομένων μετὰ τὰς ἀντωνυμίας ἀνάγκη πσα ἐγγίνεσθαι ὀρθὴν  
τάσιν τας ἀντωνυμίαις, καθὼς ἐπεδείξαμεν ὅτι ἀδύνατόν ἐστιν ἐπινο-  
σαι ἐγκλιτικὴν πρὸ ῥήματος τοῦ πρὸς ὃ ποιεται τὴν σύνταξιν. φαμὲν  
γὰρ ἔγραψά σοι λαλσαι Ἀπολλωνίῳ, ο τς ἀντωνυμίας συντασ-  
σομένης τῶ λαλσαι, τῶ δὲ ἔγραψα, πρὸς ὃ καὶ τὴν τάσιν ἀπηρείσατο.  
73. Ἔνθεν μοι δοκε  μετὰ τὰ ῥήματα τν ὀρθοτονουμένων  
ἀντωνυμιν σύνταξις ἀνεστράφθαι, εἰ οὕτως τις φαίη, ἐλάλησας ἐμοί  
τὸ γὰρ δέον ἐστὶν ἐμοὶ ἐλάλησας, καὶ τὸ οὕτως ἔχον  
σοὶ μὲν δὴ Μενέλαε κατηφείη καὶ ὄνειδος  
ἔσσεται ἢματα πάντα {Ρ 556 seq., admixtus versus Π 499 }.  
εἰ γὰρ τὸ ἀπολελυμένον πρόσωπον τς θέσεως τοῦ ὀρθοτονουμένου  
οκ ἔτυχεν, τουτέστιν  ἐγκεκλιμένη ἀντωνυμία οδέποτε προτακτική,  
οδὲ ἐκείνη ποτακτικὴ δεόντως παραληφθήσεται, ὅπου γε καὶ αἱ πο-  
τακτικαὶ ἐν ἀρχῆ γενόμεναι παρκαν μὲν τὴν ἰδίαν φωνήν, μετέλαβον  
δὲ τὴν τς ὀρθς τάσεως·  
ἔγνω δὲ ψυχή με ποδώκεος Αἰακίδαο {λ 471 },  
καὶ ἐν ἑτέροις  
ἐμὲ δ᾽ ἔγνω καὶ προσέειπε {λ 91 }.  
νῦν γὰρ ο δηλουμένῳ  ὀρθὴ τάσις, τάξεώς γε μὴν ἐναλλαγῆ. —  
2.2.180 74. υνεπισχύει καὶ ὁ ἀπὸ τς φωνς λόγος. πὲρ γὰρ τοῦ εὔληπτα  
τὰ τς συντάξεως γίνεσθαι τὸ ἀπόλυτον πρόσωπον καὶ ποτακτικὸν  
παρκε τὸ ε, καὶ ἐπεὶ μὴ τος μονοσυλλάβοις δύνατο τὸ τοιοῦτο παρέ-  
πεσθαι, λέγω τὸ συλλαβὴν ἀποβάλλειν, τόνου γε ἀποβολὴν ἐποιήσατο·  
ἔνθεν γὰρ καὶ ἐγκλιτικαὶ ἐγένοντο. — (75. Οἰήσεταί τις ἀντικεσθαι τὰς  
πληθυντικάς, καθὸ εἰς ἔγκλισιν παραλαμβανόμεναι ο παραφθείρουσιν  
τὸν ἐν ἀρχῆ χρόνον, ἢκουσεν ἣμων Διονύσιος. ἀλλ᾽ εἴπομεν  
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κατ᾽ ἀρχὴν ὡς ἔσθ᾽ ὅτε ἰδίωμα φωνν ἐλλειπεστέρας καθίστησιν διηνεκες  
τηρήσεις, ὥσπερ καὶ ἐν τος τριγενέσι τν ὀνομάτων πάλιν ἰδίωμα  
φωνς ἐκκόπτει τριγένειαν. — πρτον μὲν γὰρ  δασεα ο θέλει  
2.2.181 ἀφαιρεσθαι· δείκνυμεν δὲ ὅτι ἀναγκαίως αἱ πληθυντικαὶ ἀπὸ δασείας  
ἢρξαντο. εἰ γὰρ καὶ χρόνος ἀφῃρετο τοῦ η, πάντως ἂν καὶ  ἄρχουσα  
ψιλὴ ἐγένετο· αἱ γὰρ ἀπὸ βραχείας ἀρχόμεναι ἀντωνυμίαι ψιλοῦνται.  
ἔνθεν ὁ Αἰολεὺς συνέστειλεν εἰς βραχὺ α τὸ ἄμμων. — καὶ συνεχὲς τὸ  
2.2.182 ε ἐν τας κατὰ πρόσωπον κλίσεσιν καὶ προστίθεται καὶ ἀφαιρεται,  
ἑώρων, ἕηκα, ἔειπα, ἀλλὰ καὶ τὸ ἔβη β, ἔφη φ, καὶ ἐν ἀντωνυ-  
μίαις τὸ ἑο, ἑοῦ. καὶ διὰ τοῦτο αἱ ἀπὸ τοῦ ε ἀρξάμεναι ἀντωνυμίαι  
ἀναγκαίως τὸ ε διαφθείρουσιν. — ρκέσθη οὖν  ἔγκλισις ατὸ μόνον  
διὰ τς μεταθέσεως τοῦ τόνου, ἢκουσ᾽ ἣμων, λέγω ἀπολύτως, τς τά-  
σεως μετατιθεμένης κατὰ τὴν ἄρχουσαν· δυνάτει γὰρ ἐπὶ τὸ προκεί-  
μενον μόριον προελθεν, εἴγε μέχρι τριν χρόνων τὰ τς ἀμοιβς τοῦ  
τόνου ἐγγίνεται. καὶ ἕνεκα τούτου τὸ  
καί σφεας {Δ 284. 337 alibi }  
ἐξ ὅλης τς ἀντωνυμίας μετέθηκεν τὸν τόνον, ο μὴν πάλιν τὸ μς.  
ἐν τῶ περὶ τόνων ἀκριβέστερον τὰ τοιαῦτα ἐπιδείκνυμεν.)  
76. Κἀκενο δ᾽ ἔτι ἔστι παραστσαι, ὡς τας μὲν ὀρθοτονουμέναις  
ἀρκτικας οὔσαις παρείπετο καὶ μετατίθεσθαι τοῦ ἰδίου τόπου, καθὸ  
καὶ ἐν τάσει καὶ ἐν τῆ παρεπομένῃ γραφῆ ἀνελλειπες οὖσαι οκ ἐκω-  
2.2.183 λύοντο τς μεταθέσεως· ἔκ γε μὴν τν ἐναντίων αἱ ἐγκλιτικαὶ προσα-  
πηρεισμέναι προκειμένῳ τινὶ μορίῳ, ἐφ᾽ ὃ καὶ τὴν τάσιν μετέθηκαν,  
οκ εἶχον ἐν δέοντι τὰ τς μεταθέσεως. ἐστέροντο γὰρ τοῦ παρεπομένου  
ατας ἰδιώματος· πρὸς οδὲν γὰρ εἶχον τὰ τς ἐγκλίσεως μεταθέσθαι. —  
ἐντεῦθεν καὶ μόνως ἐγκλιτικαὶ ἐπενοήθησαν  σφίν καὶ  σφέ καὶ   
μίν καὶ  τοί διὰ τοῦ τ γραφομένη, καὶ  παρὰ Δωριεῦσιν τύ κα-  
τ᾽ αἰτιατικὴν πτσιν, καὶ αἱ δυϊκαὶ τοῦ τρίτου προσώπου· ο γὰρ ῥημάτων  
ποτὲ προηγήσαντο.  
77. Πάνυ μέντοι εὔηθές ἐστι δόξαι τοὺς λόγους διακρούεσθαι πο-  
θεμένου τινὸς τὰ ἐναντία, ὡς καὶ ἐγκλιτικαὶ πρὸ ῥημάτων καὶ ὀρθοτο-  
νούμεναι ἐν τας προθέσεσιν μετὰ τὰ ῥήματα τίθενται, εἰ οὕτω τις  
φαίη, σήμερον ἐλάλησα κατὰ σοῦ, σήμερόν σε ἐθεασάμην,  
καί τυ φίλιππον ἔθηκεν { adesp. 43A. Lyr. gr. Bergk4 }.  
εἰς γὰρ τὸ τοιοῦτο τὰ τς συντάξεως ἀπεδείχθη, ἵνα καὶ τὰ λεληθότα  
τν περβατν, ὄντα καὶ κατὰ τὸ σύνηθες, ἔχηται τοῦ ἀκολούθου λόγου,  
2.2.184 καὶ μὴ μόνον τὰ παρὰ ποιητας ὡς ἐξαίρετά τις πολαμβάνοι.  γὰρ  
δέουσα κατάστασις τοῦθ᾽ παγορεύει, σήμερον ἐθεασάμην σε, τοῦ  
ἐπιρρήματος ἐπὶ τὸ ῥμα φερομένου καὶ τς ἀντωνυμίας ἐπὶ τὴν δέου-  
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σαν θέσιν τς ἐγκλίσεως, καὶ ἔτι ἐπὶ τς ὀρθοτονουμένης κατὰ σοῦ  
ἐλάλησα, καὶ ἔτι ἐπὶ τοῦ  
καί τυ φίλιππον ἔθηκε,  
καὶ ἔθηκέν σε. ὡς εἰ καὶ ἐπὶ τν συναπτικν τις πολάβοι ἠ καὶ  
ἐπὶ παρασυναπτικν μὴ ἵστασθαι τὸ καὶ ἀρκτικοὺς ατοὺς εἶναι, εἰ  
φαίημεν φς ἐστιν, εἰ μέρα ἐστίν. ατὸ γὰρ μόνον τῆ συνθέσει  
τὸ εἰ μέρα ἐστίν δευτερεύει, ο μὴν τῆ διεξοδικῆ ἐπαγγελίᾳ· πρ-  
τον μὲν γὰρ ἐπιδέχεται  διάνοια τὸ εἰ μέρα ἐστίν, καὶ τότε ἐπι-  
δέχεται τὸ φς ἐστιν, καὶ ο πάντως οχὶ προτακτικὸς ὁ εἴ συνα-  
πτικός, καίτοι γενόμενος καὶ ποτακτικὸς ἐνίοτε, οἵ τε παρὰ τοῦτον  
ἐσχηματισμένοι.  
78. ρθοτονοῦνται καὶ ὅσαι ἐκ προϋπηργμένης χάριτος τὴν ἐναν-  
τίαν διάθεσιν ὁμολογοῦσιν, ἐμοὶ ἐτόλμησεν ταῦτα ποισαι, ἐμὲ  
2.2.185 πέμεινεν βρίσαι. καὶ σαφὲς ὅτι συντείνει πάλιν ἐπὶ τὸν προειρη-  
μένον λόγον. τοιοῦτον γάρ ἐστιν· ἄλλον ὤφειλεν βρίσαι, οκ ἐμὲ τὸν  
παρ᾽ ατῶ τίμιον. ὁ ατὸς λόγος καὶ ἐπὶ τν παραλαμβανομένων ἐκ  
προϋπηργμένης ἀδικίας, δε ἐμοῦ ὁρντος ἐκενον αἰκίζεσθαι·  
οκ ἄλλου γὰρ ἠ ἐμοῦ τοῦ προαδικηθέντος.  
79. ρθοτονεσθαί φασι καὶ τὰς πεπλεονακυίας, λέγω τὴν ἐμεο  
καὶ τὰς ὁμοίας, πάνυ ελόγως, πρτον καθὸ σύνεστι πάλιν  ἐν ατας  
διαστολή,  
εἵνεκ᾽ ἐμεο κυνὸς καὶ Ἀλεξάνδρου ἕνεκ᾽ ἀρχς {Ζ 356 }.  
ο τοῦτο δέ φημι, ὅτι ἐὰν μὴ μετὰ τοῦ ι λέγηται, ο πάντως ὀρθοτο-  
νηθήσεται, ἐπεὶ ἰδοὺ καὶ τὸ δίχα τοῦ ι,  
σέο δ᾽ εἵνεκ᾽ ἀϋτή τε πόλεμός τε {Ζ 328 }·  
πρόδηλον γὰρ καὶ ἐκ τοῦ σημαινομένου καὶ τοῦ ἕνεκα συνδέσμου, καθὼς  
ἐπεδείξαμεν. — δεύτερον οκ ἄλλως οὔτε πλεόνασμά τις ἐπινοήσειεν  
οὔτε ἔνδειαν, εἰ μὴ πρότερον  φωνὴ ὁλόκληρος ἐπιδειχθείη, ἵνα μὴ  
τὸ ἐγγενόμενον πάθος τὸ ἕτερον ἀποτρίψηται, λέγω τὴν ἔνδειαν ἠ τὸν  
πλεονασμόν. καὶ περισσὸν εἰς τὸ τοιοῦτο παρατίθεσθαι· ὁ γὰρ λόγος  
προφανής. οχὶ οὖν πλεονασμὸς ἐγγενήσεται ἐν ἀντωνυμίαις οχὶ α-  
2.2.186 τς πρότερον ἐντελοῦς οὔσης· ἐντελὴς δὲ καθεστσα μόνως ὀρθοτονου-  
μένη ἐστίν. γις ἄρα τὸ ἐγγινόμενον πάθος ὁμολογε ὁλόκληρον τὸ  
ἀφ᾽ οὗ ἐγίνετο· ἤσαν δὲ ἐντελες αἱ σὺν τῶ ε λεγόμεναι, καὶ οὕτως αἱ  
πλεονάσασαι μόνως ὀρθοτονοῦνται. — τρίτον τὸ μέγιστον μέγεθος τν  
ἐγκλιτικν τρίχρονόν ἐστι· πς οὖν  ἐμεο ἐγκλιθήσεται; — ἀλλ᾽ οδὲ  
 σεο, κἂν τρίχρονος ᾖ. εἰ γὰρ τὰ ἐγκλιτικὰ μόρια κατάφορα περὶ  
τοὺς ἐλάττονας χρόνους, πς οχὶ αἱ πλεονάσασαι χρόνῳ ἀντωνυμίαι  
εἰς τὸ ἐναντίον τς ἐγκλίσεως μεταστήσονται; — 80. Καὶ ὁ τοῦ ε δὲ  
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πλεονασμός, ἐν τῆ ἑέ — ἑο καὶ ἔτι ἐν τας συζύγοις ἐγγινόμενος, πολλῶ  
μλλον ἐπισπται τὴν ὀρθὴν τάσιν. εἰ γὰρ αἱ ἀπὸ τοῦ ε ἀρχόμεναι  
ἀντωνυμίαι, νίκα ἐγκλίνονται, παραφθείρουσι τὸ ε, ὡς ἐν τῶ δός μοι,  
ἄκουσόν μου, πς αἱ τοῦτο πλεονάσασαι ο τὰ ἐναντία τς ἐγ-  
κλίσεως ἀπαιτήσουσιν; καθάπερ καὶ ἐν τος προκειμένοις ἐδείξαμεν.  
81. Ἀλλὰ καὶ αἱ δυϊκαὶ τοῦ πρώτου καὶ δευτέρου προσώπου μό-  
νως ὀρθοτονοῦνται διὰ τὸν τόνον τς βαρείας. προευθέτισται γὰρ τὰ  
ἐγκλιτικὰ μόρια ἐπὶ τέλους ἔχειν τὴν ὀξεαν, ἠ φύσει ἠ δυνάμει (λέγω  
δὲ δυνάμει διὰ τὰ περισπώμενα), ἵνα  τοῦ τόνου ποστροφὴ τὸ μὲν  
2.2.187 προκείμενον ὀξύνῃ, ατὸ δὲ μεταστήσῃ εἰς βαρεαν τάσιν· ὅπερ ἐπὶ  
τς νϊν καὶ σφϊν οκ δύνατο ἐγγενέσθαι. — 82. Αἱ γοῦν κατὰ  
τὸ τρίτον πρόσωπον μόνως ἐγκλιτικαὶ μόνως καὶ ὀξύνονται, ἣ τε σφωέ  
καὶ  σφωΐν· ἐπεὶ τίς  αἰτία τοῦ μὴ βαρύνεσθαι ατάς; ἔνθεν τὸ  
εἰμί καὶ φημί ὠξύνθη, διὰ τὴν ἐποῦσαν ατος ἔγκλισιν, καίτοι τν  
ῥημάτων καταφερομένων εἰς τὴν ἐπὶ τέλους βαρεαν. τὰ πύσματα οκ  
ἔστιν ἐγκλιτικὰ διὰ τὸ βαρύνεσθαι, τά γε μὴν παρακείμενα ατος ἀόριστα,  
ἐπεὶ μλλον ἐν τῶ τέλει ἔσχεν τὴν ὀξεαν. (ο τοῦτο δέ φημι, ὅτι τὰ  
ἀόριστα μόνως ἐγκλιτικά ἐστιν· ἀλλ᾽ εἴ τι τν τοιούτων μορίων ἐγ-  
κλιτικόν ἐστι, τοῦτο καὶ ἀόριστόν ἐστιν, ὡς τὸ ἤλθέν τις, ἤλθέν  
ποτε.) καὶ ἔνθεν δείκνυται ὅτι τὸ τίς ἀοριστούμενον μλλον ὀξύτονόν  
ἐστιν, πευστικὸν δὲ καθεστὼς τῶ λόγῳ ἐπὶ τς ἀρχούσης ὀξύνεται.  
ἔστιν καὶ ἄλλα παραθέσθαι.  
83. Προῦπτον οὖν ὅτι καὶ  ἐκενος καὶ  οὗτος ἀνέγκλιτοι διὰ  
τὸν ατὸν λόγον, προστιθεμένου τοῦ ὅτι καὶ δεικτικαί εἰσιν· ἤν δὲ πα-  
2.2.188 ρεπόμενον τας ἐπιτεταμέναις κατὰ δεξιν τὸ μὴ παραφθείρειν τοὺς  
τόνους, καθὼς ἔστι τηρσαι ἐπὶ τν προκειμένων.  
84.  προκείμενος λόγος ἀναγκαίως διδάσκει ὡς ἀναλόγως   
ατόν αἰτιατικὴ τὴν ἔγκλισιν παρεδέξατο·  γὰρ ατός ὠξύνθη·  
ἀπέωστο γὰρ τς δείξεως καὶ  μετάληψις τν κατὰ τὸ τρίτον πρόσω-  
πον, οἷς παρηκολούθει καὶ τὸ ἐγκλίνεσθαι. — ἀλλὰ διὰ τί ἐπὶ τς ὀνο-  
μαστικς οκ ἐγκλίνεται; σαφὲς ὅτι δι᾽ ατὴν τὴν πτσιν, καθότι καὶ  
 ἐγώ καὶ  σύ καὶ αἱ σύζυγοι. τί οὖν οχὶ καὶ ἐπὶ γενικς καὶ δο-  
τικς; φαίημεν ἂν διὰ τὸ τετραχρονεν. ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τς μν καὶ  
ἐπὶ τν τετραχρόνων τὰ τοῦ λόγου μάχεται. εἰ γὰρ καὶ τὴν τάσιν  
οκ ἀποβάλλουσιν, ἀλλ᾽ ατήν γε μετατιθέασι κατὰ τὸ ἄρχον μέρος, ὡς  
ἐν τῶ ἄκουσον ἣμων· ὅπερ ο παρηκολούθει καὶ ἐπὶ τς ατῶ ἠ  
ατοῦ. καὶ τὸ τοιοῦτον ἔχει ἀπολογίαν· εἰς γὰρ ποστολὴν τὴν τοῦ  
Αἰολικοῦ τὰ τοῦ τόνου παρεπέμφθη. — διὰ τοῦτο καὶ  αἰτιατικὴ  
2.2.189 πτσις ἀπολυθεσα τν ἐμποδιζόντων, λέγω τς τε πτώσεως καὶ τν  
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χρόνων, ἀναγκαίως τὴν ἔγκλισιν παρεδέξατο. παραπεμπτέον γὰρ ἐκε-  
νον τὸν λόγον, καθ᾽ ὃν αἱ γένους παρεμφατικαὶ ἀνέγκλιτοί εἰσιν καὶ  
διὰ τοῦτο οκ ἐγκλίνεται  ατός· γένος γὰρ οκ ἐπίσταται  ἔγκλισις  
οδὲ ἄλλο τι τν παρεπομένων, ὅπου γε καὶ ἐν συνδέσμοις καὶ ῥήμασιν  
καὶ ἔτι ἐν ἐπιρρήμασιν ἐγκλιτικὰ γίνεται καὶ ἐν τριγενε τῶ τίς.  
85. Εἴρηται οὖν διὰ τί  ἐκενος καὶ  οὗτος οκ ἐνεκλίθησαν.  
Ἀλλ᾽ οδ᾽ ὅτε ἄρθρα εἰς σύνταξιν ἀντωνυμίας παραλαμβάνεται, ἔγκλι-  
σιν ἀναδέχεται, ο καθὸ γένους ἐστὶ παρεμφατικά, ἀλλὰ καθὸ ἄρθρα  
ὄντα τῆ φύσει ἀδυνατε εἰς ἔγκλισιν παραλαμβάνεσθαι· τόπον γὰρ ἐπέχει  
ἐναντίον τῆ ἐγκλίσει, λέγω τν προτακτικν, ο μαχομένων τν πο-  
τακτικν, ἐπεὶ δόξειεν μὴ ἐμποδίζεσθαι τὰ τς ἐγκλίσεως. ἤν γὰρ καὶ  
ατὰ προτακτικά, τὴν μὲν ἀναφορὰν ἐπιστρέφοντα εἰς τὰ προκείμενα,  
ἐν ἀρχῆ δὲ λόγου παραλαμβανόμενα εἰς σύνταξιν ῥηματικήν,  
ὃς μάλα πολλά  
πλάγχθη {α 1 seq. },  
ἡ μυρί᾽ Ἀχαιος ἄλγε᾽ ἔθηκε {Α 2 },  
τς ἐγγινομένης στιγμς ἐπιμαρτυρούσης τῆ ἀρκτικῆ συντάξει τν ἄρθρων.  
2.2.190 86. ρθοτονοῦνται καὶ ὅσαι συντάσσονται τῆ ατός ἐπιταγματικῆ,  
έ τι Μυρμιδόνεσσι πιφάσκεαι ἤ ἐμοὶ ατῶ {Π 12 },  
σοὶ δ᾽ ατῶ μελέτω {Ο 231 },  
οδὲ σεῦ ατς {Ξ 327 },  
οδ᾽ ἐμοὶ ατῶ  
θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι σιδήρεος {ε 190 seq. }.  
τά γε μὴν τοῦ τρίτου οκ ἐξωμάλισται .............  
............ καθότι οδ᾽ ἀληθὴς λόγος παρεδείχθη  
τὸ τὰς κατὰ τὸ τρίτον πρόσωπον ὀρθοτονηθείσας πάντως μεταλαμβάνεσθαι  
εἰς συνθέτους. ὡς γάρ ἐστι ψευδὴς πόληψις καὶ οχ ὡς ἐξωμαλίσθη  
2.2.191 καὶ ὡς ο τόνου ἐναλλαγὴ αἰτία γίνεται συνθέτου μεταλήψεως, εἰρήσεται  
κατὰ τὸ ἑξς. ἐντεῦθεν οὖν ἐνεκλίθη τὸ  
ἀλλά οἱ ατῶ  
Ζεὺς ὀλέσειε βίην πρὶν μν πμα γενέσθαι {δ 667 seq. }  
καὶ τὸ  
Ερύαλος δέ ἑ ατὸν ἀρεσσάσθω ἐπέεσσι {θ 396 },  
ὠρθοτονήθη δὲ τὸ  
ἀμφὶ ἓ παπτήνας {Δ 497 }.  
ἄλογόν τ᾽ ἐδόκει τὸ  
οἷ τ᾽ ατῶ {Ε 64 },  
διήκοντος τοῦ λόγου ἐπὶ ἁπάντων ὁμοίως. — ἔσται μέντοι  σύνταξις  
εἰς ἔμφασιν πλείονα διαστολς παραλαμβανομένη, ἐμὲ ατὸν ἐτίμησεν,  
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σὲ ατὸν ἐμέμψατο. — 87. ν προτάξει γοῦν ἁπάντοτέ εἰσιν αἱ  
ἀντωνυμίαι, καθὸ ἔχονται τοῦ ὀρθοῦ τόνου, ὥς γε ἐδείχθη κἀν τος  
2.2.192 προκειμένοις. εἰ μέντοι τὰ τς συντάξεως ἀναστραφείη, οἷόν τέ ἐστιν  
καὶ ἐγκλίνεσθαι τὴν ἀντωνυμίαν,  
ατῶ τοι μετόπισθ᾽ ἄχος ἔσσεται {Ι 249 },  
ατόν σε φράζεσθαι ἐν Ἀργείοισιν ἄνωγεν {Ι 680 }.  
ο τοῦτο δέ φημι, ὡς οχ οἷόν τε καὶ ἐπὶ τς τοιαύτης συντάξεως  
ὀρθοτονεν, ἀλλ᾽ ὡς ἀφορμὴν ἔχει ἐγκλίσεως  τοιαύτη σύνταξις,  
ατόν με πρώτιστα συνοικιστρα γαίας  
ἔσδεξαι τεμενοῦχον { Pindari frgm. 167 Bergk4 186 Schr. }.  
 — 88. Πρὸς δὲ τοὺς οἰομένους τὴν ατός συμπαραλαμβάνεσθαι εἰς  
διαστολὴν γένους συγκεχυμένου κατὰ τὴν φωνὴν βραχὺς ἀρκέσει λόγος,  
ὥς γε καὶ πρόκειται, ὡς ο δέονται αἱ ἀντωνυμίαι τοῦ διαστέλλοντος  
τὸ γένος ἠ πὸ δεξιν πίπτουσαι ἠ πὸ ἀναφοράν. τί δ᾽ ἂν εἴποι τις  
ἐπὶ τς τοιαύτης συντάξεως, οὗτος ατός, ἐκενος ατός,  
ὅδ᾽ ατὸς ἐγώ {φ 207 vel ω 321 };  
φαίνεται δ᾽ ὅτι καὶ μὴ ἐπιτεταγμέναι διήρθρωσαν τὸ γένος καὶ οκ  
ἄδηλον ἔσται κατὰ τὸ γένος τὸ  
ἐμεῦ δ᾽ ἕλετο μέγαν ὅρκον {δ 746 }.  
περισσὸν γητέον πρὸς εήθεις πολήψεις ἐπὶ πλέον ἀντιλέγειν.  
89. ρθοτονοῦνται μόνως καὶ ὅσαι ἐν τῶ ατῶ προσώπῳ τὸ  
ῥμα ἔχουσιν· εἴγε ἐν τῶ  
2.2.193 σὲ γὰρ ἅζομαι { Alcmanis fr. 54 Bergk4 }  
τὸ μὲν ἅζομαι ἐν πρώτῳ ἐστὶ προσώπῳ, τὸ δὲ σέ ἐν δευτέρῳ, ο μὴν  
ἐν τῶ  
σὲ γὰρ ατὴν παντὶ ἐΐσκεις {ν 313 },  
τό τε γὰρ ἐΐσκεις καὶ τὸ σέ τοῦ ατοῦ προσώπου. ἔστι γε δὴ τὴν  
προτέραν σύνταξιν καὶ ἐγκλίναντα φάναι ἅζομαί σε, ο μὴν τὴν δευ-  
τέραν· ἐδείχθη γὰρ ἐντελέστερον ὡς ἀδύνατόν ἐστιν τὰς ἀντωνυμίας  
ἐγκλιθναι συνερχομένας τος ῥήμασιν κατὰ τὸ ατὸ πρόσωπον. καὶ  
ἕνεκά γε τούτου μόνως αἱ τς εθείας ὠρθοτονοῦντο, ἐπεὶ πάντοτε  
συμφέρονται τος ῥήμασιν κατὰ τὸ ατὸ πρόσωπον· τν γε μὴν καὶ ἐν  
μεταβάσει γινομένων ἐφικτὰ καὶ τὰ τς ἐγκλίσεως ἐγίνετο. (ο τοῦτο  
δέ φημι, ὡς πάντως ἐγκλιθήσονται ἀποστσαι τν ῥημάτων, ἀλλ᾽ ὡς  
καὶ ἔνεστί ποτε ατὰς ἐγκλίνεσθαι.) γις ἄρα πάλιν προσελθοῦσαι καὶ  
αἱ πλάγιαι τος ῥήμασι κατὰ τὸ ατὸ πρόσωπον τὴν ὀρθὴν ἀναδέξονται,  
οδὲ γὰρ οδ᾽ ἐμέ φημι λελασμένον {Ν 269 },  
ζωγρετ᾽, ατὰρ ἐγὼν ἐμὲ λύσομαι {Κ 378 }.  
90. Σὰ τς τοιαύτης χρήσεως ἀρχαϊκώτερα ὄντα παρεφθάρη μετα-  
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γενέστερον ἐπινοηθείσης τς ἀντ᾽ ατν συνθέτου μεταλήψεως, εἰς ἡν  
καὶ μεταλαμβάνομεν τὰς προκειμένας συντάξεις. ἐντεῦθεν γοῦν  μη-  
ρικὴ ποίησις ἀπροσδεής ἐστι τς συνθέτου χρήσεως, καθὸ γινώσκει   
ποίησις τὸ ἐμέ φημι. σαφὲς γὰρ ὅτι, εἰ ἀντὶ τοῦ τοιούτου ἐπενοήθησαν  
2.2.194 αἱ σύνθετοι, περισσόν ἐστιν συγχρσθαι τῆ ἁπλῆ συντάξει· κακία γὰρ τὸ  
τοιοῦτον, ὥς γε εκαιρότερον πὲρ τν τοιούτων κατὰ τὰ ἑξς εἰρήσεται.  
91. Ἔνθεν δύο μέρη λόγου ἐστὶν τὸ  
πυκάσασα ἓ ατήν {Ρ 551 },  
καὶ κατὰ τὸν προκείμενον λόγον, πάνυ ἀκριβέστατον ὄντα, καὶ καθὸ ἐν  
τας ἄλλαις πλαγίαις τὰ τοῦ μερισμοῦ ἀναμφίλεκτά ἐστιν (ἕο γὰρ ατοῦ  
ἐστιν καὶ ἑο ατῶ), ὁπότε καὶ κατὰ δεύτερον πρόσωπον ὡς παρα-  
θέσεως οὔσης ἐνέθηκεν τὸν γάρ σύνδεσμον,  
σὲ γὰρ ατὴν παντὶ ἐΐσκεις {ν 313 }.  
προφανς οὖν λύεται τὸ ἀμφίβολον τν προκειμένων ἀντωνυμιν διὰ  
τς ἀναμφιλέκτου παραθέσεως τν ἄλλων πλαγίων. ὁ ατὸς λόγος  
καὶ ἐπὶ τοῦ  
καὶ μαχόμην κατ᾽ ἔμ᾽ ατὸν ἐγώ {Α 271 }·  
κατὰ γὰρ παράθεσιν τὰ τς συναλιφς ἐγένετο, τοῦ πλήρους ὄντος  
ἐμὲ ατόν, ὡς ἔχει τὸ  
2.2.195 εἰ μή τις σ᾽ ατὸν κτείνῃ δόλῳ {ι 406 }  
καὶ  
εἰ μὲν δὴ ἕταρόν γε κελεύετ᾽ ἔμ᾽ ατὸν ἑλέσθαι {Κ 242 }.  
ἐφ᾽ ὧν καὶ ἐγκλιτικώτερον παρελήφθησαν αἱ ἀντωνυμίαι, καίπερ ἐπι-  
τεταγμέναι· ὀρθοτονηθεσαι γὰρ ὡς ἀκαταλλήλου λόγου ἔμφασιν ἐποι-  
οῦντο.  
92. Διὸ καὶ μάτην τὰ τοιαῦτα π᾽ ἐνίων προσεπνεύσθη,  
τὴν ατοῦ φιλέει {Ι 342 },  
ατόν μιν πληγῆσιν ἀεικελίῃσι δαμάσσας {δ 244 }.  
μέγα μὲν κλέος ατς  
ποιεται {β 125 seq. },  
2.2.196 καὶ ἄλλα πλεστα. ὡς γὰρ ἐν τας προκειμέναις συντάξεσιν ἀπεδείξαμεν  
ὅτι ἐκ παρεπομένων τῶ λόγῳ ἐλλείπουσαι λέξεις νοοῦνται, τὸν ατὸν  
δὴ τρόπον καὶ ἐπὶ τούτων ἔστιν παραστσαι. συνηθέστερόν πως ἐλ-  
λειπτικός ἐστιν τν προκειμένων μορίων, ἀρκούμενος διὰ τς συντάξεως  
τοῦ λόγου τὸ λεπον ἐμφανίσαι,  
ατὸς νῦν ἴδε πμα {θ 443 }·  
 γὰρ ατός συμφέρεται τας ὀρθοτονουμέναις ἀντωνυμίαις, καὶ τὸ μὲν  
ἴδε δύναται μὴ ἐλλείπειν, τό γε μὴν ατὸς ἴδε πάντως ἐλλείπει τῶ  
σύ· εἰς γὰρ τοῦτο  ατός συμπαραλαμβάνεται καὶ κατὰ τὸ πρτον  
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καὶ δεύτερον, ἵνα τὰς συνούσας ἀντωνυμίας ὀρθοτονήσῃ. ὁ ατὸς λόγος  
καὶ ἐπὶ τοῦ  
ατὸς ἑκών οἱ δκα {δ 649 }·  
πάλιν γὰρ μόνον τὸ ῥμα ο λείπει, τὸ μέντοι ὅλον, ὡς πάλιν ἐγκει-  
μένης τς ατός, ατὸς ἐγώ οἱ δκα. οὕτως ἔχει καὶ τὸ  
ατν γὰρ ἀπωλόμεθ᾽ ἀφραδίῃσιν {κ 27 },  
αἰτούσης τς συντάξεως τὸ μν ατν. ἔστιν οὖν ὁμοίως καὶ ἐπὶ τν  
προκειμένων {Ι 342 } τὸ πλρες τὴν ἕο ατοῦ, ὥς γε καὶ κατὰ πληθυντι-  
κὴν σύνταξιν σφν ατν καὶ σφέας ατούς. ὁ ατὸς λόγος καὶ ἐπὶ τοῦ  
ατόν μιν πληγῆσιν {δ 244 },  
τάχα τς μίν δυναμένης ἀναπληροῦν τὸ λεπον τς ἀντωνυμίας. προστί-  
θημι τὸ τάχα, ἐπεὶ ἐν ἑτέροις παρέλκουσα ερίσκεται,  
2.2.197 κὰδ δέ μιν ατόν  
εἰλύσω ψαμάθοισι {Υ 318 seq. },  
έ μιν ατὸν πατρὸς ἐάσειε μνησθναι {δ 118 }.  
ο μέντοι ἀνάγκη ἐπὶ τοῦ  
μέγα μὲν κλέος ατς  
ποιεται {β 125 seq. }  
λείπειν τὴν ἀντωνυμίαν, τοῦ ποιεται νῦν ἐν ἴσῳ παραλαμβανομένου  
τῶ γίνεται, καθότι καί φαμεν ποιεται ἀγορά ἐν ἴσῳ τῶ γίνεται. —  
93. Σὸ δὲ μεζον, αἱ σύνθετοι δοκοῦσιν ἐντελέστεραι εἶναι ἀπὸ τοῦ ε  
ἀρχόμεναι, ἑαυτοῦ ἢκουσεν ὁ δενα, ἑαυτοὺς ὕβρισαν, ἑαυτὸν  
ἐτίμησεν· καὶ προφανὲς ὅτι, εἰ τὰ ἐντελέστερα τν σχημάτων οὔποτε  
παρ᾽ ατῶ ερέθη, οδὲ τὰ ποσυνηλιμμένα· εἴγε παντὸς πεπονθότος  
προϋφέστηκε τὸ ὁλόκληρον. — 94. Εἴπερ οὖν καὶ αταὶ αἱ λέξεις διὰ  
τς τν συλλαβν συμμετρίας καὶ τὸ πλεονάζον ἐπιδείκνυνται καὶ τὸ  
ἐνδέον, ο βίαιον κατὰ τὸ ἐξ ατν ἐπηυξημένον τῆ συμμεμετρημένῃ  
τν λέξεων συνόδῳ καὶ τὸ πλεονάζον καὶ τὸ λεπον δείκνυσθαι. ἐδεί-  
ξαμεν ὡς καὶ ἐπὶ τν ἄρθρων τοῦ λόγου τὸ τήρημα ἀνεπλήρου τὰ  
λείποντα ἄρθρα· ο παρηλλαγμένον οὖν καὶ τὸ λείπειν τας τοιαύταις  
ἀντωνυμίαις τοὺς προκειμένους λόγους.  
2.2.198 95. Εἴπερ οὖν αἱ κατὰ τὸ πρτον καὶ δεύτερον πρόσωπον ὀρθο-  
τονούμεναι ἀντωνυμίαι εἰς σύνθετον μεταλαμβάνονται συνόντος τοῦ  
ῥήματος ἰσαρίθμως κατὰ τὸ ατὸ πρόσωπον, καὶ μένουσι κατὰ τὴν ατὴν  
ἁπλότητα τοῦ ῥήματος ἐν ἑτέρῳ προσώπῳ νοουμένου, ὡς τὸ  
ἐμεῦ δ᾽ ἀπὸ μούνου Ἀχαιν  
εἵλετο {Ι 335 seq. },  
σεῦ δ᾽ ἐπεὶ ἐξέλετο ψυχήν {Ψ 754 },  
πσα ἀνάγκη καὶ ἐπὶ τοῦ τρίτου προσώπου τατὸν ἐγχωρεν, συνεπισχυού-  
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σης καὶ τς ἐγγενομένης χρήσεως. [ἔτι κατ᾽ ὀρθὸν τόνον ἀνέγνωστο τὸ  
μνηστήρεσσι μάχεσθαι, ἀμυνέμεναι δὲ οἷ ατῶ {χ 214 }  
2.2.199 (τὸ γὰρ ἀμύνειν ἐν προσώπῳ τῶ τς Ἀθηνς ἀπεικασθείσης τῶ Μέντορι  
νοεται, ο τῶ τοῦ δυσσέως· μὴ πεισάτω σε δυσσεὺς μν μάχεσθαι,  
ατῶ γε μὴν ἀμύνειν) ελόγως τς ἀντωνυμίας ὀρθοτονηθείσης πρὸς  
τὴν ἀντιδιαστολὴν τοῦ μν.] 96. τὸ γὰρ  
ἤ ὀλίγον οἷ παδα ἐοικότα γείνατο Συδεύς {Ε 800 }  
εἰς σύνθετον μεταλαμβάνεται, ἐπεὶ τὸ γείνατο τατὸν ἤν πρόσωπον τῶ  
ἀντωνυμικῶ· ἐγέννησεν γὰρ παδα οδὲ κατ᾽ ὀλίγον ὅμοιον ἑαυτῶ·  
πρόδηλον γὰρ ὅτι  ἁπλ μετάληψις ἕτερον πρόσωπον παγορεύει τοῦ  
Συδέως. καὶ τὸ  
πτωχὸν δ᾽ οκ ἄν τις καλέοι τρύξαντα ἓ ατόν {ρ 387 }  
μόνως ἀντωνυμίαν ἁπλν παγορεύει· ο γὰρ κλητέος ὁ πτωχός, ἵνα  
μὴ ατόν, τὸν καλέσαντα, καταπονήσῃ, εἴγε χρειώδης  ἀναδοχὴ τν  
ἄλλων μετακλήτων, τέκτονος ἠ ἰατροῦ ἠ μάντεως. — 97. οὕτως ἔχει  
καὶ τὸ  
2.2.200 ἀλλὰ τόδ᾽ μὲν ἐμοὶ πολὺ κέρδιον δὲ οἷ ατῶ  
ἔπλετο {Ο 226 seq. },  
πάνυ γις τν ἀντωνυμιν τὸ δέον τοῦ τόνου ἀναδεξαμένων ἕνεκα  
τς παρακολουθούσης πρὸς ἄλληλα διαστολς, συνούσης ἔτι καὶ τς  
συμπλοκς. καὶ ἐπεὶ πάλιν τὸ ἔπλετο κοινὸν κατὰ ἀμφοτέρων τν  
ἀντωνυμιν παρελαμβάνετο, ο δυνάμενον ἑτέρᾳ προσχωρσαι κατὰ τὸ  
ατὸ πρόσωπον, ἵνα τὸ σύνθετον μεταληφθῆ, ἀναγκαίως συνετήρει τὰς  
ἀντωνυμίας εἰς ἁπλοῦν σχμα· εἴγε τὸ ἐν τῆ συνθέτῳ ἀντωνυμίᾳ ῥμα  
ο δύναται ἕτερον πρόσωπον γινώσκειν, ὡς δὲ προείρηται, τὸ ἔπλετο  
κοινὸν κατὰ ἀμφοτέρων εἴληπται, ἔχον τὴν διάθεσιν ἔξωθεν τν δύο  
προσώπων, ὡς εἴ τις λέγοι ἐγένετο Σρύφωνι καλς, δηλονότι πό  
τινος περιστάσεως. προείρηται δὲ ὅτι, εἰ μὴ αἱ διαθέσεις ἐξ ατν τν  
προσώπων ἐγγίνονται, ἀδύνατον ἐπινοηθναι τὴν σύνθετον ἀντωνυμίαν.  
 — οὕτως ἔχει καὶ τὸ  
ὅστις οἷ τ᾽ ἐπέοικεν {Ι 392 },  
ὅστις Ἀγαμέμνονι ἔοικεν· ο γὰρ νῦν ὁ λόγος ἀπαιτε τὸ τὸν Ἀγα-  
μέμνονα ἑαυτῶ ἐοικέναι, τοῦ ὅστις ἐπὶ τὸ ἀόριστον συντείνοντος τοῦ  
τε οἷ ἐπὶ τὸ ὡρισμένον πρόσωπον τοῦ Ἀγαμέμνονος. —  
τοὺς δ᾽ ἄγαγον ζωοὺς σφίσιν ἐργάζεσθαι ἀνάγκῃ {ξ 272. ρ 441 }·  
ο γὰρ ἄγονται οἱ αἰχμάλωτοι ἵνα ἑαυτος πηρετσιν, τος γε μὴν  
ἐπικρατήσασιν. — οὕτως ἔχει καὶ τὸ  
2.2.201 σφίσι δ᾽ ατος δατα πένεσθαι {δ 683 }·  
ο γὰρ οἱ μνηστρες ἑαυτος τὰ πρὸς τὴν δατα ετρεπίζουσιν.  
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98. Πς οὖν οκ ἄλογον παραδιώκειν ὡς ἄλογον τὸ  
οἷ τ᾽ ατῶ, ἐπεὶ οὔ τι θεν ἐκ θέσφατα ᾔδη {Ε 64 },  
κατὰ τρόπους πλείονας δυνάμενον μλλον κατορθοῦσθαι τν προκει-  
μένων; εἰ γὰρ δὴ καὶ ἤν ἀληθὲς τὸ πάντως τὰς ὀρθοτονουμένας εἰς  
σύνθετον μεταλαμβάνεσθαι, εἶχεν ποπαραίτησιν τὸ σχμα, καθότι αἱ  
ὀφείλουσαι [ἅπαξ] ἐγκλίνεσθαι ἅπαξ εἰς ἀρχὴν τοῦ λόγου γινόμεναι  
εἰς ὀρθὴν τάσιν μεταλαμβάνονται, ὡς ἔχει τὸ  
μέας βρίζοντες {Λ 695 },  
ἐμὲ δ᾽ ἔγνω καὶ προσέειπεν {λ 91 }.  
ἀλλὰ καὶ συμπέπλεκται. — 99. Σό τε συνερχόμενον ῥμα πληθυντι-  
κόν ἐστιν, ἔχον τὴν σύνταξιν τοιαύτην, ἐμοὶ ἐγένοντο, σοὶ ἐγένοντο,  
2.2.202 οἷ ἐγένοντο. δι᾽ ὃ καὶ ἕνεκα τοῦ τοιούτου μετατίθεται εἰς τὸ ἔτευξεν,  
ἵνα ἑνικὸν γενόμενον συμφωνήσῃ κατὰ ἑνικὸν τῶ οἷ τ᾽ ατῶ, ἃς πσι  
κακὸν Σρώεσσιν ἔτευξεν καὶ ἑαυτῶ, ἠ ὡς ὁ Κομανὸς ἐν περ-  
βατῶ ἢκουεν, Ἀλεξάνδρῳ ἐτεκτήνατο νας καὶ ἑαυτῶ,  
αἳ πσι κακὸν Σρώεσσι γένοντο {Ε 63 },  
ὡς φυσικς τινος ἀκολουθίας νόμον θεμένης τοῦ πάντως τὴν ὀρθὴν  
τάσιν ἐν τρίτοις προσώποις συνθέτου ἀντωνυμίας μετάληψιν ὁμολογεν.  
τί γὰρ ἂν ποιήσειαν ἐπὶ τν καλουμένων κτητικν ἀντωνυμιν, ὧν   
θέσις ἀπαράδεκτος ἐγκλιτικς τάσεως; ἐφ᾽ ὧν γε δεδείξεται ὡς κατὰ  
πσαν πτσιν μενούσης τς ατς τάσεως τό τε ἁπλοῦν σχμα τν  
ἀντωνυμιν επαράδεκτον καὶ ἔτι τὸ σύνθετον, τς τοῦ ῥήματος συν-  
τάξεως πν τὸ τοιοῦτο διαστελλούσης. — πς οὖν οκ ἀπανάγνωσμα τὸ  
ἀλλά οἱ ατῶ {δ 667 },  
κατ᾽ ἔγκλισιν ἀναγνωσθέν, ἀντιδιασταλτικς ἐπιφερομένης τς πρὶν  
μν, — Ἀπόχρη εἰς ἐντελ διάγνωσιν τὰ προκείμενα ποδείγματα.  
2.2.203 100. Ο μὴν περισσὸν γητέον παραθέσθαι τὸ εὔχρηστον τς γενο-  
μένης ἀφορμς κατὰ τὸ τρίτον, ὡς τὸ μὲν ὀρθοτονούμενον εἰς τὸ σύν-  
θετον ἐχώρει, τὸ δὲ μὴ οὕτως ἔχον εἰς ἁπλν μετάληψιν. — ἧ ἐν  
τος πρώτοις καὶ δευτέροις προσώποις σύνταξις προφανεστάτη ἐστὶν ἔν  
τε τῶ διαβιβαζομένῳ προσώπῳ ἐφ᾽ ἕτερον καὶ τῶ μὴ οὕτως ἔχοντι, ὡς  
ἔχει τὸ  
σὲ γὰρ ἅζομαι { Alcmanis fr. 54 Bergk4 }  
πρὸς τὸ  
σὲ γὰρ ατὴν παντὶ ἐΐσκεις {ν 313 },  
καὶ τὸ  
ἀλλ᾽ ἐμὲ μὲν σὺ σάωσον {Λ 828 }  
πρὸς τὸ  
ἐμὲ λύσομαι {Κ 378 }·  
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τὸ ατὸ καὶ ἐπὶ τν ὁμοίων.  μέντοι κατὰ τὰ τρίτα πρόσωπα σύν-  
ταξις πάνυ πώς ἐστιν δυσπαρακολούθητος· παμπόλλων γὰρ ὄντων τν  
τρίτων καὶ διὰ μις λέξεως νοουμένων, λέγω τς ῥηματικς ἠ καὶ ἔτι  
τς ἀντωνυμικς, παρείπετο διὰ τὴν ἐποῦσαν συνέμπτωσιν τά τε ἐν  
μεταβάσει πρόσωπα νοούμενα καὶ ἔτι τὰ ἐν τῆ ατοπαθείᾳ τς ατς  
συντάξεως ἔχεσθαι. — 101.  ἕο ἀντωνυμία καὶ αἱ σύζυγοι κατὰ τὰς  
2.2.204 πλαγίας πρόδηλον ὅτι τρίτου εἰσίν· ἀλλὰ καὶ τὸ κήδεται καὶ ἅπαντα  
τὰ τοιαῦτα ῥήματα ὁμοίως τρίτου ἐστὶν προσώπου, ἃ δὴ κατὰ τὴν σύν-  
ταξιν τν ἀντωνυμιν δύο τρίτα ποιήσει, λέγω ἓν μὲν τὸ ἐκ τοῦ  
ἀντωνυμικοῦ πρόσωπον, ἕτερον δὲ τὸ ἐκ τοῦ ῥήματος. γενήσεται γὰρ  
ἕο κήδεται, ἐν δυσὶ προσώποις, ατοῦ κήδεται, δι᾽ οὗ ἐμφανίζομεν,  
ὅτι τίς τινος κήδεται. ἀλλὰ κἀκενο ἔνδεκτόν ἐστιν τό τινα ἑαυτοῦ  
κήδεσθαι, καὶ δλον ὅτι ο δι᾽ ἄλλων πάλιν συντάξεων τὸ τοιοῦτον  
εἰρήσεται ἠ τν ατν· πάλιν γὰρ ἐγγενήσεται τὸ ἕο κήδεται. ἔνθεν  
οὖν δυσέφικτον ἐγίνετο διαγνναι, πότερόν τίς τινος κήδεται ἠ οὔ τινος  
μέν, ἑαυτοῦ δέ. φέρε γὰρ τὸν Εὔμαιον ἑαυτοῦ κήδεσθαι· τί ἂν γένοιτο  
ἄλλο ἠ τὸ  
ἐπεὶ ἕο κήδετο λίην {ξ 461 };  
ἠ τοῦ Σηλεμάχου, καὶ πάλιν προσεχώρει τὸ  
ἐπεὶ ἕο κήδετο λίην·  
πρὸς τὸ τοιοῦτο οὖν ετρεπίζοιντο αἵ τε ὀρθοτονούμεναι εἰς τὸ ἀμε-  
τάβατον τοῦ προσώπου, λέγω εἰς τὸ σύνθετον, αἵ τε ἐγκλινόμεναι εἰς  
τὸ ἁπλοῦν, τουτέστιν τὸ διαβιβαζόμενον εἰς ἕτερον πρόσωπον.  
102. Καὶ τὸ μὲν πιθανὸν τοῦ λόγου τοιοῦτον ἤν, χρὴ μέντοι τὸν  
νοῦν ἐπερείσαντας μὴ διὰ τοῦ τόνου διδάσκεσθαι, διὰ δὲ τοῦ παρε-  
πομένου λόγου, καθάπερ καὶ ἐπ᾽ ἄλλων ἀπείρων ἀμφιβόλων διακρίσεις  
παρέπονται ἐκ τν ἐπακολουθούντων τος λόγοις, οκ ἐξ ἐγκλίσεων  
οδὲ ἐξ ὀρθν τάσεων. καθάπερ οὖν εἴπομεν ὅτι, εἰ καὶ δῴη τις ἐν  
2.2.205 τῆ συνούσῃ τάσει διάκρισιν τν ἁπλν καὶ συνθέτων, ἀνάγκη πσα  
ποστρέψαι εἰς ὃν προεκτεθείμεθα λόγον. αἱ γὰρ κτητικαὶ τν ἀντω-  
νυμιν τόνῳ ο διοριζόμεναι τὸ δισσὸν τς μεταλήψεως ἔχουσιν,  
οὕνεκ᾽ ἄρ᾽ οχ ᾧ πατρὶ χαριζόμενος {ν 265 },  
πάρ τε κασιγνήτῳ Θρασυμήδεϊ καὶ πατέρι ᾧ {γ 39 }·  
δλον γὰρ ὡς τῶ ἑαυτοῦ κατὰ σύνθετον προφοράν, καὶ οδαμόσε ἐναλ-  
λαγὴ τοῦ τόνου διέστειλεν τὸ σημαινόμενον διάφορον ὄν, τὸ μέντοι  
ἀκόλουθον τοῦ λόγου, ᾧ χρὴ ὁμοίως προσανέχοντας καὶ ἐπὶ τν προ-  
κειμένων ἀντωνυμιν τατὸν ἀποτελεν, καὶ μὴ παρὰ τὰς τν τόνων  
ἐναλλαγὰς ἐπιταράσσειν καὶ τὰς διανοίας ἠ καὶ καταμέμφεσθαι τὰς  
ποιητικὰς συντάξεις, ὅ τι μὴ τῆ προκειμένῃ τηρήσει παντήσεται τὰ  
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τοῦ λόγου.  
103. Ἀκολούθως ἰτέον καὶ ἐπὶ τὴν κτητικὴν σύνταξιν τν ἀντω-  
νυμιν.  
Αἱ κτητικαὶ ἀντωνυμίαι δύο πρόσωπα παριστσαι, λέγω τό τε τοῦ  
κτήματος καὶ τὸ τοῦ κτήτορος, δεόντως καὶ ἐν συντάξεσι τρισὶν κατα-  
γενήσονται, εἴγε αἱ τούτων πρωτότυποι μονοπρόσωποι οὖσαι δύο συν-  
τάξεις ἀνεδέξαντο, καθὼς ἀπεδείχθη. ἔχει δὲ τὰ τοῦ λόγου τῆδε. Σὰ  
2.2.206 ῥήματα συνόντα τας κτητικας ἀντωνυμίαις ἢτοι ἐκ τοῦ προσώπου ἐστὶν  
τοῦ πὸ τὴν κτσιν πεπτωκότος ἠ ἐκ τοῦ κτησαμένου ἠ ἐξ οδετέρου  
μὲν τούτων, π᾽ ἄλλου δέ τινος ἔξωθεν παραλαμβανομένου. — καὶ  
ἔστι μὲν τοῦ πρώτου ὁ ἐμὸς ἵππος τρέχει, ὁ ἐμὸς ἀγρὸς εφορε·  
ὁ ατὸς λόγος καὶ ἐπὶ δευτέρου καὶ τρίτου.  τοιαύτη σύνταξις πάν-  
τως ἐν ὀρθῆ πτώσει ἐστίν, καθὸ τὰ ῥήματα πλαγίαις μὲν ο συντάσσονται  
κατὰ τὸ ατὸ πρόσωπον, ὀρθας δὲ ἁπάντοτε. — τοῦ δὲ δευτέρου τὸν  
ἐμὸν ἀγρὸν ἔσκαψα, τὸν ἐμὸν φίλον ἔπεισα, τὸν σὸν υἱὸν  
ἐπαίδευσας. — τοῦ δὲ τρίτου τὸν ἐμὸν υἱὸν ἐδίδαξεν, τὸν σὸν  
υἱὸν ἐδίδαξεν, τὸν σὸν φίλον ἔπεισεν· πρόδηλον γὰρ ὅτι  τοιαύτη  
σύνταξις ἐκτός ἐστιν τν δύο προσώπων τν ἐν τας κτητικας ἀντω-  
νυμίαις νοουμένων. καὶ εἰσὶ πάντοτε ἐν πλαγίαις πτώσεσιν αἱ τοιαῦται  
συντάξεις, καθὸ τὸ ῥμα ἐν ἑτέραις εθείαις νοεται, ἐχθρὸν ἐμὸν  
ἐλύπησας, τουτέστιν σύ· ἐχθρὸν ἐμὸν ἐλύπησε Σρύφων ἢ τις  
ἄλλος τν δυναμένων κατὰ τρίτα πρόσωπα παραλαμβάνεσθαι.  
104. ἧ δὲ πρὸς τὸ κτμα συντρέχουσα διάθεσις, ἐάν τε κατ᾽ ἐνερ-  
γητικὴν ᾖ ἐκφορὰν ἐάν τε κατὰ παθητικήν, μόνως ἀναλύεται εἰς ἁπλν  
ἀντωνυμίαν, ὡς ἔχει τὰ τοιαῦτα, ἐμὸς διαλέγεται φίλος, σὸς βρί-  
ζεται δοῦλος,  
ὅθ᾽ ἑὸς δόμος ἀμφεκάλυψεν {δ 618 et ο 118 }  
2.2.207 ἔστιν γὰρ ὅτε ὁ ατοῦ με δόμος ἐκάλυψεν,  
κεσέ με νοστήσαντα {δ 619 et ο 119 }  
σὸς δέ που ἔκφυγε κρας ἀδελφεός {δ 512 },  
ὁ ἀδελφός σου ἐξέφυγεν,  
ἐμὸς δέ κε καὶ πάις εἴης {Ι 57 },  
πατὴρ δ᾽ ἐμὸς ἄλλοθι γαίης {β 131 }·  
ὁ ατὸς λόγος καὶ ἐπὶ τν ὁμοίων. — 105. Οκ ἀπεμφανον μέντοι  
ἐστὶν καὶ τὸ συντασσόμενον ῥμα ἐπὶ τὸν κτήτορα συντείνειν, εἰ σημαίνοι  
ὕπαρξιν· εἰ γὰρ ἄλλο τι, τὰ τοῦ λόγου ἀκατάλληλα ἂν γένοιτο. οἷόν  
τε γάρ ἐστιν φάναι ἐμός εἰμι οἰκέτης, ὃ πάντως μεταληφθήσεται εἰς  
σύνθετον, ὅτε φαμὲν οὕτως, ἐμαυτοῦ εἰμι οἰκέτης· ἀσύστατον δὲ τὸ  
τοιοῦτον, ἐμὸς θεράπων γράφω. δέον γὰρ γράφει, εἴγε πρὸς τὴν  
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πακουομένην τρίτου προσώπου εθεαν συντρέχει τὸ ῥμα. ἠ εἴπερ  
ἐν δευτέρῳ γένοιτο, πάντως καὶ μετὰ τς παρκτικς μετοχς, ἐμὸς  
ὢν θεράπων τρέχεις.  
106. ντεῦθεν οὖν δε νοεν ὡς πν ῥμα ἐκ τοῦ κτήτορος γε-  
νόμενον, λέγω κατὰ διάθεσιν τὴν πρὸς τὸ κτμα, πάντως καὶ σύνθετον  
μετάληψιν ποιεται, εἰ ἐγγένοιτό τις διαστολή, τὸν ἐμὸν υἱὸν δι-  
δάσκω, τὸν σὸν υἱὸν ἐπαίδευσας, τὸν ἐμαυτοῦ υἱὸν διδάσκω,  
τὸν σαυτοῦ υἱὸν ἐπαίδευσας, πάνυ ἀναγκαίως. ο γὰρ ἔτι τὸ  
2.2.208 ῥμα ἐκ τς κατὰ τὸ τέλος εθείας συνείχετο, μετῄει δὲ ἐπὶ τὸ ἀντω-  
νυμικὸν πρόσωπον· πρόκειται δὲ ὅτι, ἐὰν ῥμα κατὰ τὸ ατὸ πρόσωπον  
συντάσσηται πλαγίᾳ ἀντωνυμίᾳ, πάντως σύνθετον μετάληψιν ἀπαιτε,  
ὡς τὸ  
ἐμέ φημι {Ν 269 }  
καὶ τὰ ὅμοια. ἀλλὰ μὴν καὶ δέδεικται ὡς αἱ κτητικαὶ ἀντωνυμίαι  
μόνης γενικς εἰσιν πτώσεως, εἰς ἡν καὶ μεταλαμβάνονται, καὶ ὡς αἱ  
ἐγκλινόμεναι πτώσεις τν πακουομένων κτημάτων εἰσίν. δυνάμει γὰρ  
ὁ λέγων οὕτως, τὸν ἐμὸν δοῦλον ἔπαισα, φησὶν τὸν ἐμοῦ δοῦλον  
ἔπαισα, ὅπερ οκ ἄλλο τι γενήσεται ἠ τὸν ἐμαυτοῦ. — 107. ἔνθεν  
τὰ τς ἀναλύσεως, εἰ μὲν ἐν ἀπολύτῳ εἴη προσώπῳ, εἰς ἐγκλινομένην  
μεταλαμβάνεται ἁπλν ἀντωνυμίαν· εἰ δὲ δέοιτο ἀντιδιαστολς, πάντως  
2.2.209 εἰς σύνθετον. δι᾽ ὃ καὶ μόνως αἱ σύνθετοι ὀρθοτονούμεναί εἰσιν· χρειώδης  
γὰρ ἤν  ἐξ ατν διαστολή. παρὸν οὖν φάναι πρὸς τας ἐμας  
θύραις ἕστηκα καὶ μεταλαβεν εἰς τὸ πρὸς τας θύραις μου  
ἕστηκα, ...........ἔφη  
πρὸς τας ἐμαυτοῦ νῦν θύραις ἕστηκ᾽ ἐγώ { Menandri  
 fr. CCXCIII M. 830 K. },  
καὶ πάνυ ἀναγκαίως τοῦ Μενάνδρου τὴν σύνθετον παραλαβόντος, συμ-  
φερομένην ὀρθοτονουμένῃ τῆ ἕστηκα ἐγώ· ἔμφασιν γὰρ ἔχει ὡς ο  
πρὸς τας ἄλλου.  
108. Προφανς καὶ ἐπὶ τοῦ τρίτου προσώπου τὰ τς συντάξεως  
συντείνει, ατὸ μόνον ἐπιστάσεως τς ατς παρακολουθούσης ἥς κἀν  
τος προκειμένοις ἔφαμεν δεν μεμνσθαι. ἠ ἐν τῶ ατῶ προσώπῳ  
2.2.210 ἐστὶ τὰ τς διαθέσεως καὶ τὰ τοῦ ἀντωνυμικοῦ προσώπου, ἠ ἐν ἑτέρῳ  
προσώπῳ καταγίνεται  ἐκ τν ῥημάτων διάθεσις, ἐπεὶ ὁμοίως πάλιν  
διὰ μις φωνς πλείονα ὄντα τὰ πρόσωπα νοεται, ὡς ἔχει τὰ τοιαῦτα,  
ὃν καὶ ἀνηρείψαντο θεοὶ Διὶ οἰνοχοεύειν  
κάλλεος εἵνεκα οἷο {Τ 234 seq. }·  
ἔστι γὰρ ἕνεκα τοῦ ατοῦ κάλλους, καθὸ τὸ ἀνηρείψαντο συντείνει ἐπὶ  
τὴν εθεαν τοῦ θεοί, ἀνήρπασαν οἱ θεοὶ Γανυμήδη τοῦ ατοῦ  
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ἕνεκα κάλλους. εἰ γοῦν μεταληφθείη  αἰτιατικὴ τοῦ Γανυμήδης εἰς  
εθεαν, εἰς ἡν καὶ προσχωρήσει τὸ ῥμα, πάντως καὶ  μετάληψις  
σύνθετος γενήσεται, ρπάγη ὁ Γανυμήδης ἕνεκα τοῦ ἑαυτοῦ κάλ-  
λους, καθό ἐστιν καὶ ἐπὶ τοῦ  
δεύτερον αὖ θώρηκα περὶ στήθεσσιν ἔδυνεν  
οἷο κασιγνήτοιο Λυκάονος {Γ 332 seq. },  
δλα δὴ ὡς ὁ Ἀλέξανδρος· καὶ ἐπεί τοι ἐξ ατοῦ τὰ τς διαθέσεως,  
κτμα δὲ ἔχει τὸν ἀδελφόν, τὸ οἷο κασιγνήτοιο εἰς τὸ ἑαυτοῦ μετα-  
ληφθήσεται. — 109. Ἔτι τὸ  
ἑή τέ μιν ὤλεσεν ἀλκή {Π 753 }  
τὴν τοῦ ῥήματος διάθεσιν ἔχει ἐκ τοῦ κτήματος, ἐφ᾽ ἥς πάλιν συντάξεως  
ἁπλ μετάληψις γενήσεται,  ατοῦ ἀλκὴ ατὸν ἀπώλεσεν. εἰ γοῦν  
ὁ λέων τὰ τς διαθέσεως μεταλάβοι ὡς ἐπὶ τὸ κτμα, τὴν ἀλκήν,  
2.2.211 γένοιτο ἂν ἑὴν ὤλεσεν ἀλκήν, τουτέστιν τὴν ἑαυτοῦ· εἰ δὲ γένοιτο  
ἄλλο τι πρόσωπον τὸ ῥμα ἀναδέξασθαι, ὡς εἴ τις ἐφ᾽ ἧρακλέους  
φαίη καταγωνισαμένου τὸν λέοντα ἑὴν ἀλκὴν ὤλεσεν, ἔσται ἁπλ  
πάλιν  ἀντωνυμία, τὴν ἀλκὴν ὤλεσεν ατοῦ, τοῦ λέοντος. —  
110. Ἔτι τὸ  
Νέστωρ φάσχ᾽ ὁ γέρων ὅτ᾽ ἐπιμνησαίμεθα σεο  
οἷσιν ἐνὶ μεγάροισιν {δ 191 seq. }  
ἔχει δύο ῥήματα δυνάμενα συντάσσεσθαι τῶ οἷσιν ἐνὶ μεγάροισιν,  
ἐξ ὧν εἰ τὸ ἑνικὸν πρὸς ἕνα ὄντα τὸν Νέστορα καὶ κτήτορα τν οἰκη-  
μάτων συντρέχον συνταγείη, καὶ τὰ τοῦ λόγου σύνθετον ἀπαιτήσειεν  
τὴν ἀντωνυμίαν, ἔφασκεν ἐν τος ἑαυτοῦ· εἰ δὲ τὸ ἐπιμνησαίμεθα,  
ὃ ἐν πρώτῳ καταγενόμενον ἐν ἑτέρᾳ εθείᾳ γένοιτο, τοῦ λέγοντος  
κατὰ σύλληψιν τὴν τοῦ Νέστορος, ἀδύνατον τὰ τς μεταλήψεως μὴ  
οκ εἰς ἁπλν χωρσαι·  
ὅτ᾽ ἐπιμνησαίμεθα σεο  
οἷσιν ἐνὶ μεγάροισιν,  
τουτέστιν ἐν τος ατοῦ. — 111. Οὕτως ἔχει καὶ ἐπὶ τοῦ  
τότε δὲ Ζεὺς Ἕκτορι δκεν  
ᾗ κεφαλῆ φορέειν {Π 799 seq. }·  
τρία γὰρ ποκείμενα νοεται, ὁ Ζεύς, ὃς μετέδωκεν Ἕκτορι ὥστε τῆ  
2.2.212 ατοῦ κεφαλῆ φορεν. εἰ γοῦν  δοτικὴ ποσταλείη τοῦ Ἕκτορος,  
γίνεται κτήτωρ ὁ Ζεὺς ὡς πρὸς τὴν κεφαλήν, ὁ Ζεὺς ἔδωκεν ᾗ  
κεφαλῆ φορεν, ὃ γενήσεται τῆ ἑαυτοῦ. — 112. Ἀμφιβάλλεταί γε  
μὴν καὶ τὸ  
ἀλλ᾽ ἐμὲ θυμὸς ἀνκε πολυτλήμων πολεμίζειν  
θάρσεϊ ᾧ {Η 152 seq. }.  
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δύναται γὰρ θάρσος ἔχειν ὁ θυμός, ὥστε εἶναι ἔπεισέ με ὁ θυμὸς τῶ  
ἰδίῳ κτήματι πολεμεν, τουτέστιν τῶ ατοῦ θάρσει· ἠ οὕτως,  
ἔπεισέ με ὁ θυμὸς τῆ ἰδίᾳ δυνάμει, τουτέστιν τῶ ἑαυτοῦ θάρσει,  
πολεμεν τῶ προκαλεσαμένῳ, ὃ καὶ μλλον ἐπιδέχεται  διάνοια,  
ὡσεὶ καὶ εἰ οὕτως τις λέγοι, τῶ ἰδίῳ λόγῳ ἔπεισέ με Σρύφων  
διαλέγεσθαι Ἀπολλωνίῳ· ἠ κἀκ τρίτου ἔπεισέ με ὁ θυμὸς τῶ  
θάρσει τῶ ἐκείνου πολεμεν, κατὰ τρόπον τὸν τς περιφράσεως,  
ἀνκέ με ατῶ πολεμεν. καὶ πάλιν χρὴ νοεν ὡς τὸ ῥμα οκέτι  
ἐγγινόμενον ἐν τῶ ἀντωνυμικῶ προσώπῳ ἀναγκαίαν μετάληψιν ἐποίει  
τὴν εἰς τὸ ατοῦ· ατὸς γὰρ ὁ θυμὸς ἀνκε, καὶ οκέτι ατοῦ κτμα  
ἐγένετο τὸ θάρσος, ἀλλὰ τοῦ προκαλεσαμένου.  
2.2.213 113. Πάμπολλος  εἰς τὸ τοιοῦτο παράθεσις, ἣν τινες ἐπὶ πλέον  
παρέτειναν ατὸ μόνον τὴν χρσιν παραθέμενοι τς μεταλήψεως, ο  
τὸν ἐμμεθόδως ἀποδειχθέντα λόγον, ὅνπερ μες παρεθέμεθα, πείσαντες  
ὡς διὰ τς συνόδου τοῦ ῥήματος τὸ ἀμφιβαλλόμενον τς μεταλήψεως  
ἀδιστάκτως καταστήσεται. παραπεμπτέον οὖν τὰς τοιαύτας ἀποδόσεις·  
αἴτει δ᾽ οἰωνὸν ἑὸν ἄγγελον {Ψ 292 }·  
νῦν γάρ φασιν οκ ἀντωνυμικς κεσθαι τὸ ἑόν ἀλλ᾽ ἐπιθετικς, σημανον  
τὸ ἀγαθόν, ἠ καὶ ἐν μεταγραφῆ τοῦ ταχὺν ἄγγελον, ὡς πάντως  
τς ἀντωνυμίας σύνθετον μετάληψιν ἀπαιτούσης· ἐπ᾽ ἐκείνου δ᾽ επαρά-  
δεκτα τὰ τς ἀντωνυμίας φασίν,  
εἰ δέ τοι ο δώσει ἑὸν ἄγγελον {Ψ 296 },  
ἀντὶ τοῦ τὸν ἑαυτοῦ. ἤν δὲ κἀκενο ἀντωνυμικς παραδέξασθαι ὁμοίως  
τος προκειμένοις, μετιὸν εἰς ἁπλν μετάπτωσιν ἕνεκα τοῦ τὸ ῥμα  
ἐπὶ τὸν Πρίαμον συντείνειν, αἴτει τὸν ατοῦ ἄγγελον. — 114. Ἀλλὰ  
καὶ τὸ ἐν Ἰσθμιονίκαις Πινδάρου ἐτάραξεν τοὺς πομνηματισαμένους,  
Αἰολίδαν δὲ ίσυφον κέλοντο  
ᾧ παιδὶ τηλέφαντον ὄρσαι  
γέρας, φθιμένῳ Μελικέρτᾳ { fr. 1 B.; 5 Schr. }·  
2.2.214 μεταλαβόντες γὰρ τὴν ᾧ ἀντωνυμίαν εἰς σύνθετον τὴν ἑαυτοῦ ἀποροῦ-  
σιν πς, ὃν εἶπεν Ἀθαμαντιάδαν, καὶ ισύφου παρίστησιν. ἔνιοι μέντοι  
τὸ ω ἐπιρρηματικὸν ἐκδεξάμενοι τοῦ ἀπόρου δοκοῦσιν ἀπηλλάχθαι,  
ἐγκλίνοντες τὸν τόνον ἵν᾽ ᾖ ὣ παιδί, καθὼς ἔχει καὶ τὸ  
ὥ τε χερντις γυνά { fr. lyr. adesp. III p. 742 Bergk4 }.  
οἱ δὲ καὶ εἰς τὴν οἷ μετέλαβον, κέλοντό οἱ, ἵν᾽ ᾖ δοτικὴ ἀντὶ γενικς,  
ἐκέλοντο τῶ ατς παιδὶ τηλέφαντον ὄρσαι γέρας, τουτέστι τς  
προειρημένης Ἰνοῦς, πάντα μλλον ἠ τὸ δέον ἐπιστήσαντες. τί γὰρ τὸ  
ἐμποδὼν τὴν ᾧ ἀντωνυμίαν κτητικὴν πάρχειν μεταλαμβάνεσθαί τε εἰς  
τὸ ατς, ἐκέλοντο τῶ ατς παιδί, ὃν καὶ Ἀθαμαντιάδην εἶπεν; —  
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115. Καὶ τὸ μηρικὸν δὲ δυνάμενον κατ᾽ ὀρθὴν τάσιν ἀναγινώσκεσθαι,  
λέγω ἐπὶ τοῦ  
οἱ δὲ οἳ ἐβλάφθησαν {Χ 387 },  
2.2.215 παρεπέμφθη διὰ τὴν εἰκῆ πιστευθεσαν τήρησιν, συντάξεως ὁμοίας οὔσης  
τῆ οἱ ἐμοὶ ἐβλάβησαν, οἱ σοὶ ἐβλάβησαν, οἱ οἳ ἐβλάβησαν. καὶ  
φαίνεται ὅτι τὸ μηρικὸν ἰδίωμα ῥύεται τὸ ἀπανάγνωσμα, καθὸ ἀπει-  
ράκις δοτικὰς παραλαμβάνει ἀντὶ γενικν· ὡς εἰ μὴ ἤν τὰ τς ἐναλ-  
λαγς, τάχα καὶ ὁ στίχος λογετο, ὡς ἀκατάλληλον ἔχων τὴν ἀντω-  
νυμίαν. — Κατὰ τὸν ατὸν λόγον δε νοεν, ὡς καὶ τὸ  
τοὺς δ᾽ ἢδη κάτεχεν φυσίζοος αἶα  
ἐν Λακεδαίμονι αὖθι φίλῃ {Γ 243 seq. },  
ὅπερ εἶχε τὸ ἑῆ ἐν τας πλείοσιν ἐκδόσεσιν, [ὃ] ἤν μάλιστα ἀκόλουθον·  
τὸ γὰρ κάτεχεν ῥμα συναφές ἐστιν τῶ γ, καὶ τὰ τς ἀντωνυμίας  
πάντως εἰς ἁπλν μεταστήσεται, κατεχεν  γ τοὺς προειρημένους  
δαίμονας ἐν τῆ ατς πατρίδι, τς προειρημένης λένης, ὡς  
κἀκενο ἔχει,  
2.2.216 τότε δὲ Ζεὺς δυσμενέεσσι  
δκεν ἀεικίσσασθαι ἑῆ ἐν πατρίδι γαίῃ {Φ 403 seq. },  
ἐν τῆ πατρίδι ατοῦ, τοῦ Ἕκτορος.  
116. Οχ γητέον τὴν τοιαύτην παράθεσιν παρέλκειν, καθὸ ἀπήρκει  
τὸ πόδειγμα τοῦ λόγου διακρναι τὰ τοιαῦτα· εἰς γὰρ γυμνασίαν τοῦ  
λόγου παρεθέμεθα, καὶ ἔτι εἰς βεβαιοτέραν πίστιν τς τηρήσεως καὶ  
ἔλεγχον τν παραπεμψαμένων τὸ δέον τς συντάξεως.  
117. ξς ῥητέον περὶ συντάξεως τς ἐμοῦ, κτητικς οὔσης κατὰ  
γενικὴν πτσιν καὶ γενικς τς ἀπὸ τοῦ ἐγώ, ἣτις ο μόνον δύναται  
κατὰ φωνὴν συνεμπίπτειν ἀλλὰ καὶ ἐν τῆ συντάξει τῆ κατὰ κτήσεως. —  
ἣ τε γὰρ κτητική, ἴδιον τοῦτ᾽ ἔχουσα, ἐπὶ κτμα φέρεται, καθὸ καὶ αἱ  
ἄλλαι πτώσεις, ἐμός — ἐμόν καὶ ἐξς· ἀλλὰ μὴν καὶ  ἀπὸ τοῦ ἐγώ  
γενικὴ ἐπὶ κτμα φέρεται, διὸ καὶ πρὸς ἐνίων κτητικὴ ἐκαλετο. φαμὲν  
γοῦν Ἀριστάρχου ἔκδοσις. τά τε κτητικὰ τν ὀνομάτων καὶ αἱ  
κτητικαὶ τν ἀντωνυμιν οκ ἀπ᾽ ἄλλης πτώσεως παράγονται ἠ ἀπὸ  
γενικς, εἰς ἡν καὶ ἀναλύονται. καὶ δλον ὡς μὲν τὰ ὀνόματα οκ  
ἐδέετο ἐπιστάσεως· ατάρκεις γὰρ αἱ φωναὶ εἰς διαστολὴν τοῦ τοιούτου,  
2.2.217 κτόρειος κτορείου ὡς πρὸς τὴν Ἕκτορος·  μέντοι προειρημένη  
ἀντωνυμία ο σαφηνιζομένη διὰ τς φωνς δεηθήσεται τς εἰρημένης  
συντάξεως, ἵνα περιγράψῃ τὴν συνοῦσαν ἀμφιβολίαν. — 118. Ο λέληθεν  
δέ με ὡς παρὰ τας ἄλλαις διαλέκτοις καὶ διὰ τς φωνς ἐστιν  διά-  
κρισις· ὅθεν πολαμβάνω τὸν ποιητὴν συνειδότα τὸ ἀμφίβολον τοῦ  
σχήματος τὴν μὲν πρωτότυπον σχεδὸν διὰ πάσης διαλέκτου προενέγκα-  



261 
 

http://www.bibletranslation.ws/ 

 

σθαι, ἐμέθεν λέγοντα ἠ ἐμέο ἠ ἐμεο ἠ ἐμεῦ, ο μὴν ἐμοῦ (ο γὰρ  
καθὸ ἀγνώς ἐστιν τς εἰς ου ληγούσης γενικς, ὅπου γε καὶ τὰς ἀπ᾽ ατς  
πλαγίας ἁπάσας κοινότερον προηνέγκατο), τήν γε μὴν κτητικὴν ἀκο-  
λούθως κλιθεσαν κατὰ τὸ τέλος ἀπ᾽ εθείας τς εἰς ος ληγούσης.  
ἁπάντοτε γὰρ διὰ τς ου προφέρεται ἠ καὶ Θεσσαλικώτερόν πως διὰ  
τοῦ οιο, καθὼς καὶ τὸ καλοο,  
πατρὸς ἐμοο πατήρ {Ξ 118 et τ 180 }  
καὶ  
πατρὸς ἐμοῦ κλέος ερὺ μετέρχομαι {γ 83 }·  
εἰ δή τοι σοῦ πατρὸς ἐνέστακται μένος ΰ {β 271 },  
ἠ καὶ τεοο, Δωρικώτερον μετατεθέντος τοῦ ς εἰς τ καὶ ἐπενθέσεως  
2.2.218 τοῦ ε γενομένης, καθὸ παρεπόμενόν ἐστιν μετὰ τὴν μετάθεσιν ἔσθ᾽ ὅτε  
τὸ ε πλεονάζειν. (οκ ἐνὸν γὰρ ερέσθαι τὸν πλεονασμὸν σὺν τῶ ς·  
 γοῦν πάλιν σοί, γενομένη τίν παρὰ Δωριεῦσιν, γίνεται καὶ τεΐν,  
τεῒν τάδε μυθήσασθαι {Λ 201 }).  
119. Ἁπάντοτε μὲν οὖν  γενικὴ φερομένη ἐπὶ ῥμά ἐστι πρωτό-  
τυπος, ἐμοῦ ἀκούει Θέων, σοῦ ἢκουσα, καὶ ἔτι ἐν τας κατὰ διά-  
λεκτον,  
ἐμεῦ δ᾽ ἕλετο μέγαν ὅρκον {δ 746 },  
σεῦ δ᾽ ἐπεὶ ἐξέλετο ψυχήν {Ψ 754 },  
ἐμεο δὲ σύνθεο μῦθον {τ 268 },  
ἴσως παρὰ Ἰωνικὴν τὴν ἐμέο κατ᾽ ἐπένθεσιν τοῦ ι, ἠ καὶ κατὰ μετά-  
θεσιν τοῦ υ εἰς τὸ ι παρὰ τὴν ἐμεῦ, ὡς καὶ παρὰ τὴν ἐμοῦ τὸ ἐμοο,  
ὥστε καὶ κατὰ τὸ τοιοῦτον ἀναλογωτάτην τὴν φωνὴν καθίστασθαι.  
120. Οχὶ οὖν καὶ ἐπὶ κτμα φέρεται  γενική; Ἀλλ᾽ ἐν δια-  
φόρῳ τάσει, λέγω τῆ ἐγκλιτικῆ, καὶ διαφόροις κτήμασιν, ἐσκάφη μου  
2.2.219 ὁ ἀγρός, ἐνίκησέν μου ὁ πας. καὶ τὰ ἐπιφερόμενα κτήματα ἀδια-  
φορε κατὰ γένος, κατὰ πτσιν, κατὰ ἀριθμόν· παντὸς γὰρ κτήματος   
γενικὴ πτσις δεκτική ἐστιν. καὶ ἐπὶ τν ὀνομάτων τατόν. τά γε μὴν  
κτητικς παραχθέντα ἀντωνυμικὰ ἠ καὶ ἔτι ὀνοματικὰ τὸν ατὸν ἀριθ-  
μὸν ἐπιζητε καὶ τὸ ατὸ γένος καὶ τὴν ατὴν πτσιν, κτόρειος  
χιτών — κτορείου χιτνος, ἐμὸς φίλος — ἐμοῦ φίλου πρόδηλός  
ἐστιν  ἑξς ἀκολουθία. τοιοῦτόν ἐστι τὸ  
πατὴρ δ᾽ ἐμὸς ατίκ᾽ ὀϊσθείς {Ι 453 }  
καὶ ἔτι  
πατρὸς ἐμοῦ κλέος ερὺ μετέρχομαι {γ 83 }  
καὶ ἔτι  
τὠμῶ κεχαρισμένε θυμῶ {δ 71 }.  
121. Οχὶ οὖν καὶ τῆ γενικῆ ὀρθοτονουμένῃ, λέγω τῆ πρωτο-  
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τύπῳ, συνοισθήσεται γενικὴ πτσις, ὥστε κατὰ σύνταξιν καὶ κατὰ φωνὴν  
ἀμφιβάλλεσθαι, καθότι καὶ παντὶ πτωτικῶ γενομένῳ κατὰ γενικὴν τὸ  
τοιοῦτο παράκειται; φαμὲν γὰρ Ἀριστάρχου ἀγροῦ ὁ καρπός ἐστιν,  
καὶ οδὲν ἐμποδὼν τὸ φάναι, ὡς Ἀριστάρχου ἀγροῦ καρπός, οὕτως  
2.2.220 ἐμοῦ ἀγροῦ καρπός. Ἀλλὰ πάλιν γενόμενον τὸ τοιοῦτον πο-  
στρέφει εἰς κτητικὴν ἀντωνυμίαν τὴν ἀπὸ τοῦ ἐμός. ο γὰρ ἄλλως ἂν  
τς πρωτοτύπου γένοιτο, λέγω τς ἐγώ, εἰ μὴ καὶ ἐγκλιθείη, ὅπερ  
ἴδιον ατῆ παρηκολούθει πρὸς τὴν τν κτητικν ἀντεξέτασιν, καθὸ  
αὗται μόνως ὀρθοτονοῦνται· γίνεται γὰρ τοῦ ἀγροῦ μου ὁ καρπός  
ἐστιν.  
122. Ἀλλ᾽ ἴσως οἰήσεταί τις τὰ τς ἀποδείξεως ἐντελς μὴ ἀπο-  
χρν, ἔτι δὲ ἀμφιβάλλεσθαι τὰ τοῦ λόγου. πρὸς ὃν ἔστιν φάναι ὡς,  
εἴπερ  πρωτότυπος γενικὴ ἤν κατ᾽ ὀρθὴν τάσιν ἐκφερομένη, κἂν πάν-  
τως συμπαρείπετο τὰ ταύτης ἰδιώματα. ἔφαμεν γὰρ τὰς γενικὰς περὶ  
τὰ ἐπιφερόμενα κτήματα ἀδιαφορεν, τά γε μὴν κτητικς παραχθέντα  
πρὸς ἑκάστην πτσιν καταλλήλως ἐκφέρεσθαι. οὔ φαμεν δέ γε τν  
ἐμοῦ ἀγρν ὁ καρπός οδὲ τῶ ἐμοῦ ἀγρῶ συνέβη ἐσκάφθαι  
οδὲ τς ἐμοῦ οἰκίας οδὲ ἄλλο τν κατὰ διαφορὰν ὡς πρὸς τὸ  
ἐμοῦ, ἀλλὰ κατὰ σύνταξιν τὴν τν ἐπιφερομένων συμμεταλαμβάνομεν  
τὰς ἀντωνυμίας, τν ἐμν ἀγρν καρπός, τῶ ἐμῶ ἀγρῶ συνέβη  
ἐσκάφθαι. διὰ τοῦ τοιούτου λύεται ὡς, ἐπὰν φμεν τοῦ ἐμοῦ  
2.2.221 ἀγροῦ ὁ καρπός, σύνταξίς ἐστιν τς κτητικς ἢπερ τς γενικς ὀρθο-  
τονουμένης. — παρὸν γοῦν, ἐγκλίναντα τὴν ἀντωνυμίαν καὶ περι-  
γράψαντα τὴν κτητικὴν σύνταξιν, διὰ τς ἐγκλίσεως προσδοῦναι τὰ  
ἰδιώματα τς γενικς, καὶ ὅσα μὴ κατάλληλα ἐν τος προκειμένοις,  
ταῦτα διὰ τς ἐγκλίσεως κατάλληλα ποισαι, τν ἀγρν μου ὁ καρ-  
πός, τῶ ἀγρῶ μου συνέβη ἐσκάφθαι, καὶ ἐπὶ τν ἑξς τατόν.  
123. Δέδεικται ἄρα ὡς  ὁμοφωνήσασα γενικὴ τῆ κτητικῆ ἀντω-  
νυμίᾳ περιγραφήσεται τς κτητικς συντάξεως διὰ τὸ ἐπικρατεν τὴν φύ-  
σει κτητικὴν ἀντωνυμίαν, ἰδίωμα ἔχουσαν τὸ κτμα, ὃ ο μόνον διὰ  
τς γενικς νοεται, ἀλλὰ πολὺ πρότερον ἀπὸ τς εθείας εἶχεν.  γὰρ ἐν  
πρωτοτύποις κτητικὴ σύνταξις διὰ μις πτώσεως τὸ τοιοῦτον ἐπαγγέλ-  
λεται, ἠ τς γενικς μετατεθείσης καὶ τὰ τς κτήσεως συμμετατίθεται. —  
2.2.222 προσθείην δ᾽ ἂν κἀκενο, ὡς οδ᾽ ἂν  ἐγκλινομένη γενικὴ πρωτό-  
τυπος κτητικὴν σύνταξιν ἀνεδέξατο, εἴπερ αἱ κτητικαὶ τν ἀντωνυμιν  
ἔγκλισιν ἀνεδέχοντο· κἂν οὕτω γὰρ κατεκράτησεν  κτητικὴ ἀντωνυμία.  
σαφὲς οὖν ὅτι ἀποφυγοῦσα τὴν φωνὴν τὴν κτητικὴν εἰς τὴν ἐγκλιτικὴν  
μετλθεν· καὶ γὰρ ἐν τῶ καθόλου τὸ τοιοῦτον ἐπιδεδείξεται, νίκα κατὰ  
τὸ εὔκαιρον περὶ αἰτίας καταλλήλου καὶ ἀκαταλλήλου διαληψόμεθα.  
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124. μολόγως οὖν τν κτητικν ἁπάντοτε ἐπὶ κτμα φερο-  
μένων τὸ  
ὡς μὴ πάντες ὄλωνται ὀδυσσαμένοιο τεοο {Θ 37 }  
ἄλογον καταστήσεται μετὰ καὶ τν συμπαρεπομένων τῆ ἀθετήσει τν  
στίχων· αἱ γὰρ συντάξεις αἱ ἐπὶ τὰ ῥήματα καὶ ἐπὶ τὰς μετοχὰς γενι-  
κὰς πρωτοτύπους ἐπιζητοῦσιν, καθὼς πρόκειται. — 125. Διὸ καὶ τὸ  
Ζηνοδότειον ο πάντως ἄλογον, λέγω δ᾽ ἐπὶ τοῦ  
2.2.223 Πηλείδης δὲ σάκος μὲν ἀπὸ οὗ χειρὶ παχείῃ  
ἔσχετο ταρβήσας {Τ 261 seq. }.  
εἰ γὰρ καὶ  κατὰ τὸ πρτον πρόσωπον καὶ δεύτερον ἐπὶ ῥμα φέρε-  
ται, ἀπ᾽ ἐμοῦ ἔσχετο σάκος, ἀπὸ σοῦ ἔσχετο σάκος, οδὲν ἐμ-  
ποδὼν καὶ ἐπὶ τοῦ τρίτου τατὸν ἐγγενέσθαι, νῦν ο κτητικς ἀκου-  
ομένης τς ἀντωνυμίας, ὥς τινες πέλαβον, ὅπου γε καὶ τὸ ἀμφίβολον  
τς γενικς ὡς πρὸς τὴν κτητικὴν γενικὴν παραπέμπεται  τοῦ ῥήμα-  
τος σύνταξις, καθάπερ προεκτεθείμεθα. εἰ δὴ  οὗ φέρεται ἐπὶ ῥμα ἐν  
τῶ ἔσχετο ἀπὸ οὗ, τί τὸ κωλῦον πρωτότυπον γενικὴν ατὴν φάναι,  
κἂν συνεμπίπτει κτητικῆ; ἔστιν γε μὴν πρὸς τὸ τοιοῦτον φάναι ὡς ἐν  
ἑτέρᾳ μὲν συντάξει κατώρθωται, ο μὴν ἐν τῆ μηρικῆ, εἴγε τὴν  
τούτων συνέμπτωσιν ἐφυλάξατο, ὡς ἐδείχθη ἐν τος προκειμένοις. δεί-  
κνυται οὖν ὡς ο παρὰ τὰς ἀντωνυμίας Ζηνόδοτος ἣμαρτεν, παρὰ δὲ  
τὸ μηρικὸν ἔθος. καὶ ἕνεκα τούτου προκέκριται  Ἀριστάρχειος ἀνά-  
γνωσις, ἀπὸ ἕο χειρὶ παχείῃ  
126. Ἔτι κἀκεναι αἱ γραφαὶ εἰς ατὸν ἀναφέρονται,  
μνσαι πατρὸς σεο {Ψ 486 },  
πατρὸς ἐμεο πατήρ {Ξ 118. τ 180 },  
2.2.224 ὥστε κατὰ τὸ ἐναντίον τῶ προκειμένῳ λόγῳ γενικας ατὸν κεχρσθαι  
πρωτοτύποις ἀντὶ τν κτητικν. καὶ ἔστι πως συνηγορσαι τῆ πρὸς  
ατοῦ γενομένῃ γραφῆ, ὅτι οκ ἀπεμφανον τὰς γενικὰς ἐπὶ κτμα  
φέρεσθαι, ἐπεὶ καί, ὡς ἔφαμεν, αἱ κτητικαὶ εἰς γενικὰς μεταλαμβάνονται.  
ἔτι καὶ ἄλλαι συντάξεις εἰσὶν ἐν ατος τος ποιήμασιν τὸν ατὸν ἐπέ-  
χουσαι λόγον,  
πρώτω γὰρ καὶ δαιτὸς ἀκουάζεσθον ἐμεο {Δ 343 },  
σέο δ᾽ ὀστέα πύσει ἄρουρα {Δ 174 },  
εἰ μή τίς σευ μλα {ι 405 },  
οἵ θ᾽ αἵματος ἐξ ἐμεῦ εἰσιν {Σ 105 }·  
ὥστε μηδὲ κατὰ τὸ μηρικὸν ἔθος ἀπαραδέκτους εἶναι τὰς γραφάς.  
πρόδηλον γὰρ ὡς, εἰ αἱ Ζηνοδότειοι μετατεθεεν, αἱ τοιαῦται ἀντι-  
κείσονται· εἰ δὲ επαράδεκτοι αὗται, οδὲ αἱ Ζηνοδότου ἀπόβλητοι. —  
127. ῍Η δέον πρὸς τὴν γραφὴν οὕτως ἀντιθεναι, ὡς ἀδύνατον παρα-  
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δέξασθαι ὀρθοτονουμένην ἀντωνυμίαν εἰς κτητικὴν σύνταξιν, ἀλλ᾽ ἠ  
2.2.225 ἐγκλινομένην ἠ κτητικήν, καθάπερ ἀπεδείχθη. — καὶ προφανὲς ὡς δεόν-  
τως ἔχει τὸ  
εἰ μή τίς σευ μλα βροτν {ι 405 }  
καὶ τὰ τούτοις ὅμοια, ἐγκλιτικς συνούσης ἀντωνυμίας. — τὸ γὰρ  
πρώτω γὰρ καὶ δαιτὸς ἀκουάζεσθον ἐμεο {Δ 343 }  
συνήρπασται εἰς κτητικὴν σύνταξιν· ἄμεινον γὰρ τῶ ῥήματι συντάσσειν  
μηρικώτερον λειπούσης τς περί προθέσεως, ὡς τὸ  
τίσασθαι δ᾽ λένης ὁρμήματά τε στοναχάς τε {Β 356 },  
ἐκ γὰρ ρέσταο τίσις ἔσσεται Ἀτρείδαο {α 40 },  
Κύκλωπος κεχόλωται {α 69 },  
καὶ ἄλλα πλεστα, ἔχοντος τοῦ λόγου οὕτως· ἐμοῦ ἀκουάζεσθον  
πρώτω περὶ δαιτός, τς ὀρθς τάσεως δεόντως ἐχούσης διὰ τὴν  
τοῦ ι παρένθεσιν. — 128. Οχὶ οὖν ὀρθοτονεται τὸ  
σέο δ᾽ ὀστέα πύσει ἄρουρα {Δ 174 },  
οἵ θ᾽ αἵματος ἐξ ἐμεῦ εἰσιν {Σ 105 };  
Ἀλλὰ καὶ πρὸς τὸ τοιοῦτον ἔστιν φάναι ὡς πσα ἀντωνυμία τότε  
2.2.226 ἄλογος γίνεται κατὰ τάσιν, ὅταν τὸ δισσὸν τοῦ τόνου δυναμένη ἐπι-  
δέξασθαι παρὰ τὸ δέον τοῦ τόνου ἐναλλαγῆ. (τοῦ γὰρ λόγου οκ  
ἀπαιτοῦντος ὀρθὴν τάσιν ἐν τῶ  
πολλάκι γάρ σεο πατρὸς ἐνὶ μεγάροισιν ἄκουσα {Α 396 }  
ἄλογον τὸ κατ᾽ ὀρθὴν τάσιν ἀνάγνωσμα· ἐπί γε μὴν τοῦ  
ὡς σέο νῦν ἔραμαι {Ξ 328 }  
ἄλογον μὴ ὀρθοτονσαι διὰ τὴν ποῦσαν διαστολήν. — ο γὰρ ἐκενο  
ἄλογον,  
ὃς σφι προΐει Βρισηΐδος εἵνεκα κούρης {Α 336 },  
ὀρθὴν τάσιν ἀναδεξάμενον τοῦ λόγου ἀπαιτοῦντος ἀπόλυτον ἐκφοράν,  
εἰς ἡν καὶ μεταλαμβάνεται, ὃς ἐξέπεμψεν ὕμας· τοῦτο γὰρ τῆ  
φωνῆ συμβέβηκεν, τὸ μὴ δύνασθαι ἐγκλιθναι, καὶ οκ ἔστιν ὅστις τὴν  
2.2.227 ἀνάγνωσιν καταμέμψαιτο. ἐπιμένειν τος τοιούτοις ποδείγμασι περισσὸν  
οἰητέον· πρόκεινται γὰρ αἵ τε μόνως ἐγκλινόμεναι καὶ μόνως ὀρθοτο-  
νούμεναι.) — ἐδείξαμεν ὡς αἱ ἀρκτικαὶ ἀντωνυμίαι φυσικς ὀρθοτο-  
νοῦνται· τὸ οὖν  
σέο δ᾽ ὀστέα πύσει ἄρουρα {Δ 174 }  
ἀπανάγνωσμα; ἠ δύναται ἐγκλιθναι καὶ μὴ ἐγκέκλιται; ὁμοίως ὅτι καὶ  
αἱ προθέσεις ὀρθοτονοῦσι τὰς ἀντωνυμίας· οκ ἄλλην ἄρα τάσιν ἀνα-  
δέξεται τὸ  
ἐξ ἐμεῦ {Σ 105 }  
ἠ τὴν ὀρθήν. — 129. Ο μὴν τοιαύτη πρόφασίς ἐστιν ἐπὶ τς Ζηνοδοτείου  
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γραφς τοῦ παραδέξασθαι τὴν ἐμεο, καθὸ κυριωτέρα λέξις, λέγω   
κτητικὴ ἀντωνυμία, δυναμένη καὶ ἕνεκα μέτρου καὶ ἕνεκα λόγου παρα-  
λαμβάνεσθαι, πρὸς οδὲν χρειδες μετετίθετο. καὶ γὰρ ἐν τῶ καθόλου  
τὸ ποιοῦν ἀκαταλληλίαν οκ ἄλλο τί ἐστιν ἠ κυριωτέρου σχήματος  
παρεκτροπὴ κατὰ τὴν ατῶ ἐπιβάλλουσαν σύνταξιν. —  
130. πεὶ οὖν προήλθομεν εἰς τὰς ἀντωνυμικὰς γραφὰς τοῦ  
Ζηνοδότου, ο παρέλκει καὶ περὶ τοῦ  
τίς τάρ σφωι {Α 8 }  
2.2.228 διαλαβεν· τὴν γὰρ τοιαύτην γραφὴν καὶ έλευκος προκρίνει καὶ ἄλλοι  
πλεστοι, παρατιθέμενοι καὶ ἐκδόσεις μηρικάς. καθιστσί τε τὸν λόγον  
οὕτως. εἴπερ  γενικὴ πτσις καὶ δοτικὴ κατὰ δεύτερον πρόσωπον  
μεταθεσα τὸν τόνον, τουτέστιν ἐγκλιθεσα, μενούσης τς γραφς τὸ  
τρίτον πρόσωπον παρίστησιν, ἐν τῶ  
γυιώσει μὲν σφιν φ᾽ ἅρμασιν ὠκέας ἵππους {Θ 416 },  
καὶ κατ᾽ ἔγκλισιν ἐπὶ τοῦ τρίτου προσώπου  
γυιώσω μέν σφωιν φ᾽ ἅρμασι {Θ 402 },  
πσα ἀνάγκη καὶ τὴν σφι, ὀρθοτονουμένην κατὰ δεύτερον πρόσωπον,  
τὸν τόνον μεταθεσαν κατὰ τὴν ατὴν γραφὴν τὸ τρίτον παραστσαι. —  
ἔστιν καθολικώτερον φάναι κἀκενο, ὡς τὸ ἐν πρώτῳ καὶ δευτέρῳ  
προσώπῳ ἀνομοιοκατάληκτον πάντως κἀν τρίτῳ. πρόσκειται ἐν πρώτῳ  
καὶ δευτέρῳ διὰ τὸ ἐγώ, σύ, ἵ· ἰδοὺ γὰρ ἀναλόγως καὶ τὸ τρίτον  
διήλλαξεν τοῦ δευτέρου, καθὸ καὶ ατὸ τὴν τοῦ πρώτου κατάληξιν οκ  
ἐνεδέξατο. καὶ κατὰ τοῦτο ἄρα ἀναλογωτέρα  σφωί διὰ τοῦ ι γραφομένη.  
2.2.229 131. Ἀλλ᾽ ἔστι γε καὶ πὲρ τς παραδεδομένης γραφς ἐκενο  
φάναι, 1. ὡς μλλον κατώρθωται, ἵνα μὴ  ατὴ οὖσα φωνὴ παρὰ τὴν  
ἔγκλισιν προσώπου μεταβατικὴ γίγνηται, ὅπερ οκ ἔστιν ἐπινοσαι ἐν  
ἀντωνυμίαις παρεπόμενον· ατὸ γὰρ μόνον ἀνίεται τὰ πρόσωπα καὶ  
ἐπιτείνεται, ο μὴν ἐναλλάσσεται. — 2. τά τε ὁμοιοκατάληκτα κατὰ τρίτα  
πρόσωπα οὔποτε συνάρχεται, μν — μν — σφν, ἐμέ — σέ — ἕ, καὶ ἐπὶ  
τν ἄλλων ὁ ατὸς λόγος. ἀσύστατον οὖν καὶ συνάρξασθαι καὶ συλλξαι  
τὴν κατὰ τὸ τρίτον τῶ δευτέρῳ, καὶ δλον ὅτι, εἰ τὰ ὁμοιοκατάληκτα  
ο συνήρξατο, οδὲ τὰ συναρξάμενα λήξεως τς ατς τεύξεται. κατὰ  
τοῦτο οὖν  σφωέ κατώρθωται. — 3. κἀκενο δὲ δείκνυται, ὡς ἐν μὲν  
ῥήμασιν τὰ δεύτερα πρόσωπα πρὸς τὰ τρίτα συμπάθειαν ἔχει, καὶ  
περισσὸν εἰς τὸ τοιοῦτο παρατίθεσθαι· ἐν μέντοι ἀντωνυμίαις τὸ πρ-  
τον πρὸς τὸ δεύτερον, τν τρίτων ἔσθ᾽ ὅτε καὶ ἐκλειπόντων καὶ πλεο-  
ναζόντων καὶ ἐν ἰδίοις θέμασι καταγινομένων, ὡς  ἐκενος,  οὗτος,  
 μίν, ἄλλαι πλεσται· οὔσης γε μὴν τς κατὰ τὸ πρτον καὶ δεύτερον  
δυϊκς εθείας ο πάντως καὶ κατὰ τὸ τρίτον συνυπάρχει· συνθέτων  
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γινομένων πληθυντικν κατὰ τὸ τρίτον ο συνυπάρχει καὶ κατὰ τὸ  
πρτον καὶ δεύτερον· ἔστι πλεστα παραθέσθαι. οκ ἄρα κατηνάγκασται  
2.2.230 οὔτε διὰ τὸ σφωέ  κατὰ τὸ πρτον εἰς ε λξαι, οὔτε διὰ τν νϊ  
 κατὰ τὸ τρίτον εἰς ι καταλήγειν.  
132. αφές ἐστιν ὡς τὰ συνηγοροῦντα τῆ σφωέ ἀντωνυμίᾳ μάχεται  
τῆ κατὰ τὸ τρίτον σφωίν. πὲρ ἥς ἐκενο ἔστιν φάναι, ὡς ἀσύστατον  
ταύτην δοτικὴν οὖσαν ἐκστναι τοῦ ἰδιώματος, λέγω τς τοῦ ι γραφς  
μετὰ τοῦ ν, ὅτι δυϊκὴ δοτική. — καὶ εἰ τἀκριβές τις ἐπιστήσειεν, εἴσεται  
ὡς ἐπὶ τοῦ δευτέρου προσώπου δυϊκαὶ [δεόντως] ἐξέλιπον, αἱ δὲ τοῦ  
τρίτου δεόντως καὶ εἰς τὸ δεύτερον μετατιθέμεναί εἰσιν, εἴγε πσα  
ἀντωνυμία διὰ τοῦ σφ ἐκφερομένη μόνως τρίτου ἐστὶν προσώπου, σφέας —  
σφίσι — σφέτερος — σφός. — καὶ οὕτω καὶ τὰ τς τάσεως ἐπεμερίσθη,  
ὥστε τὰ μὲν τς ὀρθς τάσεως μετατεθναι εἰς τὸ δεύτερον, τάχα οκ  
ἀπιθάνως, ἐπεὶ τὰ δεύτερα πὸ δεξίν ἐστιν ᾗ συντρέχει  ὀρθὴ τάσις·  
τὰ μέντοι κατὰ τὸ τρίτον ἀποστάντα τς δείξεως εθέτισται εἰς ἔγκλισιν.  
διὰ τοῦτο καὶ μοναδικαὶ τρίτου προσώπου ἐγκλιτικαὶ ἐπενοήθησαν,   
σφέ,  μίν. — ο μέντοι ἀπεμφανον τὴν σφωέ ἀντωνυμίαν διὰ τοῦ  
ε λέγεσθαι, συνεκδραμοῦσαν τῆ ἑνικῆ αἰτιατικῆ πτώσει.  
133. Ἀκολούθως ῥητέον καὶ περὶ τς ἐμαυτοῦ, ἡ καὶ συντεθεσα,  
καθά φησι Σρύφων { p 29 Vels. }, τὴν ατὴν ἔχει ἀμφιβολίαν, ἐκ κτητικς  
2.2.231 συντεθεσα καὶ πρωτοτύπου. τὴν γὰρ ἀπαράδεκτον τοῦ ἄρθρου οἴεται  
ἐκ πρωτοτύπου συντεθεσθαι, ἐμαυτοῦ ἀκούω, σαυτοῦ φείδῃ, τὴν  
δὲ ἐν προσλήψει τοῦ ἄρθρου ἐκ συνάρθρου τς ἐμοῦ, τοῦ ἐμαυτοῦ  
φίλου ἢκουσα, τοῦ ἐμαυτοῦ οἴκου δεσπόζω. φαίνεται δὲ ὅτι  
παρξεν ατὸν  κτητικὴ σύνταξις καὶ  πρόσθεσις τοῦ ἄρθρου, ἅπερ  
οκ ἐξαίρετά ἐστιν τς κτητικς ἀντωνυμίας. παρὸν γοῦν ἐξ ὧν πε-  
νόησεν, ἀποδεξαι ὡς οκ ἔγκειται  κτητικὴ ἀντωνυμία ἐν τῆ τοιαύτῃ  
συνθέσει, καὶ πρτόν γε ἐξ ατν τν ἄρθρων.  
134. Πρόκειται ὅτι ἑκάστη τν κτητικν ἀντωνυμιν ἄρθρον ἐπι-  
παραδέχεται ὁμοιόπτωτον καὶ ἰσάριθμον γένους τε τοῦ ατοῦ· πς οὖν  
ἔγκειται  κτητικὴ ἀδιαφόρως συνόντων τν ἄρθρων, τὸν ἐμαυτοῦ,  
τοὺς ἐμαυτοῦ, τὰς ἐμαυτοῦ, καὶ ἅπαντα σχεδὸν τὰ γένη μετὰ τν  
συνόντων διαφόρων ἀριθμν; εἰ δὲ αἱ γενικαὶ ἐπὶ κτμα φερόμεναι  
διαφόρων κτημάτων εἰσὶν δεκτικαί, πς οχὶ γενική ἐστιν  ἐγκειμένη  
ἢπερ κτητικὴ ἀντωνυμία; — 135. ἀλλ᾽ εἰ, καθὸ ἄρθρον προσέλαβεν,   
2.2.232 σύναρθρος ἔγκειται, οδὲν κωλύει σύναρθρον ἐκδέχεσθαι καὶ τὴν ἐγκλι-  
τικὴν ἀντωνυμίαν, τοὺς φίλους μου, τοῦ φίλου μου ὡς οὖν  
δικαίως εὔηθες τὸ τοιοῦτον, εὔηθες καὶ τὸ διὰ τς παραθέσεως τοῦ  
ἄρθρου ἐκδέξασθαι συνάρθρου σύνθεσιν. ο γὰρ δή γε τὰ παρατιθέμενα  
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ἄρθρα τς ἀντωνυμίας ἐστίν, τν δὲ πακουομένων κτημάτων πρὸς ἃ  
καὶ τὰ ἄρθρα ᾠκείωται. — 136. Ἀλλ᾽ εἰ, καθὸ ἐπὶ κτμα φέρεται,   
κτητικὴ ἔγκειται, οδὲν κωλύει καὶ πσαν γενικὴν παντὸς πτωτικοῦ  
ἐπὶ κτμα φερομένην κτητικὴν καλεν ἀντὶ γενικς. καθὸ οὖν γενική  
ἐστιν  ἐμαυτοῦ, παρεδέξατο καὶ κτσιν· καὶ δλον ὡς τς πτώσεώς  
ἐστιν  σύνταξις, οχὶ τς συνθέσεως. μετελθοῦσα γοῦν εἰς αἰτιατικὴν ἠ  
δοτικὴν κτήματός ἐστιν ἀπαράδεκτος, ὅπερ ἐπὶ τν κτητικς παρηγμένων  
οκ ἐνὸν ἐπινοσαι· κατὰ γὰρ πσαν πτσιν τς κτητικς παραγωγς  
ἐγκειμένη σύνεστιν  κτητικὴ σύνταξις, ἐμός — ἐμοῦ — ἐμῶ — ἐμόν, Ἀρι-  
στάρχειος — Ἀρισταρχείου — Ἀρισταρχείῳ. καὶ ἐν μὲν τῶ Ἀρίσταρχος  
οδὲν πακούεται κατὰ κτσιν, οδὲ μὴν ἐν τῶ Ἀρίσταρχον, ἔν γε μὴν  
τῆ Ἀριστάρχου γενικῆ. ὁ ατὸς λόγος καὶ ἐπὶ τς ἐγώ καὶ ἐμέ· πάλιν  
γὰρ ἐν γενικῆ μόνῃ τῆ [ἐ]μοῦ, οἶκός μου, φίλος μου. ὅπερ παρα-  
2.2.233 κολουθε καὶ τῆ ἐμαυτοῦ, οκ οὔσης κτητικς ἐννοίας ἐν τῆ ἐμαυτῶ ἠ  
ἐμαυτόν. (διὰ γοῦν τὸ τοιοῦτο τὸ μὲν Νέα πόλις, ἀγαθὸς δαίμων,  
τὰ παραπλήσια ο κτσιν παγορεύοντα ἀκώλυτον ἔχει τὴν ἐν ἀμφο-  
τέροις τος ὀνόμασι κλίσιν· τὸ δὲ Κόρακος πέτρα ἠ ὸς κύαμος ἢ  
τι τν παραπλησίων συνέβη μοναδικς κλίνεσθαι κατὰ τὴν συνοῦσαν  
εθεαν. κλιθεσα γὰρ  γενικὴ ἀποτίθεται τὴν κτητικὴν σύνταξιν, καὶ  
ἄσημα τὰ τοῦ ποκειμένου γίνεται). — 137. Ἔτι εἴπερ  κτητικὴ  
ἐνέκειτο ἐν τῶ ἐμαυτοῦ, κἂν ἐπεδέχετό ποτε τὸ σχμα δισσὰς κτήσεις,  
μίαν μὲν τὴν ἐγκειμένην ἐν τος κτητικος, ὥσπερ καὶ  ἐμός ἔχει καὶ  
 ἐμόν, ἑτέραν δὲ τὴν ἐκ τς γενικς ἐγγινομένην, καθὸ ἔστιν ἐπινοσαι  
καὶ ἐπὶ τν ἄλλων κτητικν, Ἀρισταρχείου ἀγροῦ πρόσοδος,  
κτμα γὰρ καὶ ὁ ἀγρὸς καὶ  πρόσοδος (ἁπλ γὰρ νοεται  ἐκ γενικς  
κτσις, Ἀριστάρχου ἀγρός, Ἀριστάρχου πρόσοδος). καὶ πάλιν  
ἐπὶ τς κτητικς ἀντωνυμίας, ἐμὸς ἀγρός, τοῦ ἐμοῦ ἀγροῦ πρόσο-  
δος· κτμα γὰρ καὶ ὁ ἀγρὸς καὶ  πρόσοδος. ο δὴ ἐπὶ τοῦ ἐμαυτοῦ  
δισσή ποτε κτσις νοεται, ἀλλὰ μία ἁπάντοτε.  
2.2.234 138. Σοῦτό γε δὴ ἀπεδείχθη ἐπὶ τς γενικς, ἐμαυτοῦ ἀγρὸν  
ἔσκαψα, ἐμαυτοῦ φίλῳ ἀνεθέμην· τὴν μέντοι τν τοιούτων γενι-  
κν εθεαν οκ ἔστιν ερεν οὔτε ἐν λόγῳ οὔτε ἐν χρήσει δυναμένην  
συνίστασθαι, ο καθάπερ ἄλλα ἀτριβ σχήματα (ἐν ἀγνοίᾳ γὰρ τοῦ  
λόγου τινὲς γενόμενοι ὡς ἀτριβες τὰς τοιαύτας εθείας παραδέξονται),  
οδὲ μὴν ἐν συντάξει τῆ κατ᾽ εθεαν, εἴγε ο ῥητὸν τὸ ἐμαυτός ἠ  
σαυτός, ἀλλ᾽ οδὲ  τοιαύτη σύνταξις, ἐμαυτοῦ δοῦλος ἔτυψεν, ἠ  
ἐμαυτοῦ δοῦλος ἔτυψα, τς ἀσυνθέτου γενικς τὴν σύνταξιν τς  
εθείας παραδεχομένης ὁμοίως ἁπάσαις γενικας, ὡς ἐν τῶ ὁ δοῦλός  
μου ἔτυψεν. — 139. καὶ συμφανὲς ὅτι οχ  πτσίς ἐστιν  ἀπαρά-  
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δεκτος, τὸ δὲ ἐν ατῆ γενόμενον σχμα σύνθετον, ὅπερ ἐπενοήθη εἰς  
διάκρισιν τς ἐκ προσώπου γενομένης διαθέσεως εἰς τὸ ατὸ πρόσωπον.  
ὁ γὰρ οὕτω λέγων, ἐμαυτὸν ἔτυψα, διάθεσιν ὁμολογε τὴν ἐξ ατοῦ  
γενομένην εἰς ατόν, ὡς εἰ καὶ ἔλεγεν οὕτως, ἐγὼ ἐμὲ ατὸν ἔτυψα.  
τοῦ οὖν ῥήματος συνόντος τῆ πλαγίᾳ πτώσει κατὰ τὸ ατὸ πρόσωπον  
ἀνέφικτον ἤν τι ἕτερον πρόσωπον ἐν εθείᾳ πτώσει ἐπινοσαι, ο  
λέγω κατ᾽ αἰτιατικὴν ἠ δοτικήν· οδὲ γὰρ αὗταί τι ἔξωθεν πρόσωπον  
ἐπιζητοῦσιν·  μέντοι ἐπὶ κτμα φερομένη γενική, πρόσωπον ἔχουσα  
2.2.235 τοῦ κτήτορος, ἐπιζητοῦσα δὲ τὸ τοῦ κτήματος, ἀπαράδεκτος ἐγίνετο  
εἰς τὸ ἐπιδέξασθαι τὴν τούτου ὀνομαστικήν, καθὸ ἔμελλεν  ἐκ τοῦ  
κτήματος εθεα ἀνθέλκειν εἰς ατὴν τὸ ῥμα, ὥς γε καὶ ἐπὶ τν ἄλλων  
συντάξεων προφανές ἐστιν, Ἀριστάρχου γνώριμος ἀνέγνω, φίλος  
μου διαλέγεται. ο δὴ οὖν ἐδύνατο τὸ μεταξὺ ππτον ῥμα ἐπαρ-  
κέσαι ἀμφοτέροις τος προσώποις, διαφόροις οὖσιν, εἴγε δὴ τὸ ἐμαυτοῦ  
ἐστιν πρώτου προσώπου, ᾧ δὴ πάντως ὀφείλει συντετάχθαι τοῦ ατοῦ  
προσώπου ῥμα, ἐμαυτοῦ ἔτυψα παδα. ἀλλ᾽ εἰ καὶ  συντασσομένη  
αἰτιατικὴ μετέλθοι εἰς εθεαν, οκ ἄλλο τι προσλήψεται ῥμα ἠ τὸ  
τοῦ τρίτου προσώπου, πας ἔτυψε. καὶ ἔνθεν οὔτε τὸ ἐμαυτοῦ  
ἔτυψα πας συστατόν, οὔτε μὴν τὸ πας ἔτυψεν ἐμαυτοῦ [ἠ ἐμαυ-  
τόν]. — 140. ὅτι δὲ τὸ διάφορον πρόσωπον αἴτιόν ἐστι τοῦ ἀκαταλ-  
λήλου, σαφὲς ἂν γένοιτο, εἰ  ἐν τρίτῳ νοουμένη εθεα κατὰ τὴν  
παρκτικὴν σύνταξιν τν ῥημάτων ἐπινοηθείη καὶ ἐν πρώτῳ προσώπῳ,  
εἰμὶ δοῦλος· ἐφ᾽ οὗ εἰ καὶ προσθείημεν τὸ ἐμαυτοῦ, κατάλληλα ἂν  
2.2.236 γένοιτο τὰ τοῦ λόγου, καθὸ τὸ ῥμα οκέτι ἀνθέλκεται πὸ διαφόρων  
προσώπων. καὶ ἔτι ἐπὶ δευτέρου, σαυτοῦ εἶ πηρέτης, καὶ ἐπὶ  
τρίτου, ἑαυτοῦ ἐστιν ἐπίβολος. ἐφ᾽ ἥς συντάξεως εἴ τις πάλιν  
παραλάβοι τὰς ἁπλς ἀντωνυμίας, προσχωρήσει  εθεα ἐν ἑτέρῳ  
προσώπῳ νοουμένη μετὰ τοῦ συνόντος ῥήματος, ἐπίβολος ατοῦ  
ἐστι, δοῦλός μου εἶ. Καὶ τοσαῦτα μὲν περὶ τς συντάξεως.  
141. Περὶ δὲ τς ἀνυποστάτου εθείας  ἀπόδειξις πάλιν ἂν  
γένοιτο τῆδε. Ἔφαμεν ἐν τος προκειμένοις τὰς μὲν πλαγίας πτώσεις  
ἀναφέρεσθαι ἐπ᾽ εθείας τν μεταξὺ ῥημάτων τὴν μὲν ἐνέργειαν τας  
εθείαις ἀναπεμπόντων, τὸ δὲ πάθος τας πλαγίαις, ὡς Διονύσιος  
ἔτυψεν Θέωνα, ἐγώ σε ἐτίμησα. (τὸ δὲ πάθος ἐγγενόμενον κατὰ  
τὰς πλαγίας μεθίστησιν ατὰς εἰς εθεαν, τς προκατειλεγμένης εθείας  
τρεπομένης εἰς γενικὴν μετὰ τς πό προθέσεως, ἐγώ σε ἔδειρα, σὺ  
ἐδάρης π᾽ ἐμοῦ.) ἤν μέντοι καὶ τοῦτο ὁμόλογον, τό τινα διάθεσιν  
ἐμποισαι ο μόνον εἰς ἕτερον πρόσωπον ἀλλὰ καὶ εἰς τὸ ἑαυτοῦ. ἐξ  
2.2.237 ἥς συντάξεως ἐπενοετο τὸ δισσὸν σχμα τς ἀντωνυμίας, λέγω τὸ  
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ἁπλοῦν, ὅπερ ἐστὶν ἐν μεταβάσει ἑτέρου προσώπου, καὶ τὸ σύνθετον,  
ὅπερ τὴν ἐκ τοῦ ατοῦ προσώπου διάθεσιν ποστρέφουσαν εἶχεν εἰς  
τατό, τὸ διατεθὲν καὶ διατιθὲν πρόσωπον (ἔνθεν καὶ ἀντανακλώμενον  
ἐκλήθη, ἀπὸ μεταφορς τν εἰς ατὰ ἀντανακλωμένων σωμάτων, ἠ  
ατοπαθές· τὰ γὰρ ἁπλ τν προσώπων ἐδείχθη ἀλλοπαθ, τουτέστιν  
πὸ ἄλλου προσώπου διατιθέμενα), πάνυ καὶ τν φωνν συνῳκειωμένων  
τῆ τοῦ συμφραζομένου ἑνώσει· ἐπεὶ γὰρ ἓν πρόσωπον τὸ διατιθὲν καὶ  
τὸ διατιθέμενον, μία καὶ  φωνὴ κατὰ σύνθεσιν ἐγένετο, ἐμαυτὸν  
ἔπαισα, π᾽ ἐμαυτοῦ ἐπλήγην.  
142. Εἴπερ οὖν αἱ πλάγιοι ἐπιζητοῦσιν εθείας, ἵν᾽  διάθεσις  
προφανὴς γένηται  ἔκ τινος γινομένη, [πς  σαυτοῦ γενήσεται  
σαυτός; γενομένη γὰρ πλαγίαν ἐπιζητήσει ἐφ᾽ ἡν τὰ τς συντάξεως  
ἐρείσειεν] φήσει τις, πς δὴ πλαγία οὖσα ἐν τῆ σαυτόν οκ ἐπιζητήσει  
2.2.238 εθεαν ἐξ ἥς  διάθεσις; πρὸς ὃν φαίημεν ὡς ἔνεστιν  εθεα διὰ  
τοῦ ῥήματος, σαυτὸν ἔπαισας, τουτέστιν σύ. γενομένη γὰρ ἐν τῶ  
σαυτὸς ἔπαισας δύο συνέξει εθείας, τήν τε ἐκ τς ἀντωνυμίας καὶ  
τὴν ἐκ τοῦ ῥήματος, δι᾽ ὃ λόγον καταστσαι οκ ἂν δύναιντο, εἰ μὴ  
 ἑτέρα ατν πλαγία γένοιτο. καὶ  μὲν ἐκ τοῦ ῥήματος παρυφιστα-  
μένη ἄκλιτος, καθὸ ἄπτωτα τὰ ῥήματα·  μέντοι ἐκ τς ἀντωνυμίας  
ἐφικτὴ εἰς τὸ κλιθναι. — 143. Ἔτι κἀκενό τις ἐπιζητήσει, ὡς, εἴπερ  
ἐκ τοῦ ῥήματος παρυφίσταται εθεα, οὕτως καὶ ἐκ τς ἐμαυτός καὶ  
σαυτός ποστήσεται πλαγία κατὰ τὸ ἄρχον μέρος τς ἀντωνυμίας,  
2.2.239 ἐμαυτὸς ἔπαισα, τοιούτου ὄντος τοῦ λόγου, ἐμὲ ατὸς ἔπαισα, ὡς εἰ  
καὶ χωρὶς τς ἐπιταγματικς φαίημεν ἐμέ φημι, καὶ οδὲν ἐμποδὼν τὸ  
συστναι τὸ ἐμαυτὸς ἔπαισα. ἀλλ᾽ ἔστι γε πρὸς τὸ τοιοῦτο φάναι,  
ὡς ο μία πλαγία ἐστὶν  παρυφισταμένη, αἱ τρες δέ· τί γὰρ μλλον  
ἐν τῶ ἐμαυτός ἔγκειται  ἐμέ ἠ ἐμοῦ ἠ ἐμοί; καὶ ἤν χρεία τν τοιού-  
των πτώσεων πὲρ τοῦ τὸ κατάλληλον προφανὲς γίνεσθαι, ἄδηλον δὲ  
γίνεται κατὰ τὴν σύνθεσιν· περισσὸν γητέον τὸ ἄδηλον προκρναι τοῦ  
προφανοῦς καὶ συνήθους. — 144. Ἀλλ᾽ ἴσως πρὸς τὸ τοιοῦτόν τις  
πάλιν ἐνστήσεται, ὡς τὰ ἀμφίβολα πρὸς τν συντασσομένων ἐκλύεται·  
εἴπερ οὖν τὰ συνιόντα τν ῥημάτων ο πρὸς πσαν πλαγίαν πτσιν  
εθέτισται συνίστασθαι, ἀλλ᾽ ἃ μὲν γενικὴν αἰτε, ἃ δὲ αἰτιατικήν, τινὰ  
δὲ δοτικήν, διὰ τς συντάξεως τοῦ ῥήματος τὸ ἄδηλον τς πτώσεως  
προφανὲς γενήσεται. φέρε γὰρ εἶναι τὸ τοιοῦτον, ἐμαυτὸς ἀκούω·  
τὸ ἀκούω γενικὴν μηνύει ἐγκειμένην, ἐφ᾽ ἡν φέρεται· ἐμαυτὸς τύπτω·  
2.2.240 διὰ τοῦ τύπτω  ἐμέ αἰτιατικὴ δηλωθήσεται. ἀλλ᾽ ἐκενο πάλιν ἀνα-  
κύψει, ὡς ἔνια ἐπὶ δύο πτώσεις φέρεται, τέμνω σέ — τέμνω σοί,  
γυμνάζω σέ — γυμνάζω σοί· καὶ πς ἐπὶ τν τοιούτων τὸ ἐμαυτὸς  
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[τέμνω] διάκρισιν τς πτώσεως ποιήσεται; οδὲ γὰρ ἐκ παραθέσεως  
ἄρθρων τὸ τοιοῦτο βοηθεται. μένον μέντοι τὸ σύνθετον σχμα τῆ  
συνηθεστέρᾳ παραδόσει διακρίνει τὸ ἐμαυτὸν τέμνω καὶ ἐμαυτῶ  
τέμνω. — 145. Σὸ δὲ μεζον, εἰ καί τις ἀποσταίη τς τοιαύτης ἀπο-  
δείξεως, πάλιν μάτην τὰ τς ζητήσεως καταστήσεται· παραδεχθεσα γὰρ  
 ἐμαυτός ἄκλιτος γενήσεται. οὔτε γὰρ κατὰ τὸν λόγον τς συνθέσεως  
δύναται κλίνεσθαι, λέγω ἐν μέσῃ τῆ λέξει, καθὸ ἅπαξ συντεθέντα τὰ  
πτωτικὰ ἄκλιτά ἐστιν· ἀλλ᾽ οδὲ κατὰ τὸ τέλος· ἀεὶ γὰρ  εθεα  
ἕστηκεν μετὰ τοῦ ῥήματος, ἐγὼ ἀκούω σου, ἐγὼ ἐτίμων σε, ἐγώ  
σοι χαρίζομαι. [καὶ δὴ ἐν τῶ ἐμαυτὸς ἔτυψα  αἰτιατικὴ νοείσθω  
ἐκ τοῦ ἔτυψα.] οχὶ οὖν γενήσεται ἄκλιτος  ἐμαυτός κατὰ μὲν τὸ  
τέλος διὰ τὸ ῥμα, κατὰ δὲ τὸ ἄρχον διὰ τὴν σύνθεσιν; καὶ εἰ τοῦτο  
γιές, πς οχὶ μάταιον τς ἐμαυτοῦ ζητεν εθεαν; γενομένης γὰρ   
2.2.241 εθεα οχ ἕξει πλαγίαν, καὶ δλον ὡς καὶ πάλιν τν πλαγίων οσν  
οκ ἐγγενήσεται  εθεα.  
146. Ἀκολούθως μέντοι προσκείσεται καὶ τὸ αἴτιον τοῦ μὴ συν-  
τεθναι τὴν εθεαν. ἔστω γὰρ σύνταξις  ἐγὼ ατὸς ὕβρισα καὶ  
παθητικς ἐγὼ ατὸς βρίσθην, ἐφ᾽ οἷς ὁμόλογόν ἐστιν ὡς ἐν δυσὶ  
προσώποις αἱ ἐγγενόμεναί εἰσι διαθέσεις, ἣ τε τοῦ βρίσαντος ἣ τε τοῦ  
βρισθέντος. (εἰ γὰρ πάλιν μοναδικὴ γένοιτο  διάθεσις ἐκ τοῦ ατοῦ  
προσώπου εἰς τὸ ατό, ὥστε φάναι ἐγὼ ατὸς ὕβρισα ἐμέ, πο-  
στρέψει τὰ τς συντάξεως εἰς τὴν σύνθετον πλαγίαν ἐν τῶ ἐμαυτὸν  
ὕβρισα.) — σαφὲς δὲ κἀκενο, ὡς αἱ συνθέσεις πρὸς ἐξαλλαγὴν τν  
κατὰ παράθεσιν ἐπενοήθησαν. εἰ γὰρ τὴν ατὴν σημασίαν εἶχον τος  
κατὰ παράθεσιν, κἂν πάντως παρέλκοντα ἤν τὰ συντιθέμενα τν σχημά-  
των. διαφέρει τὸ χὴν καὶ ἀλώπηξ τοῦ χηναλώπηξ, τὸ μισν  
2.2.242 γυνακα τοῦ μισογύνης, ἄλλα πλεστα. εἰ δὴ οὖν τὸ ἐγὼ ατός  
συντεθὲν πλέον τι ἐσήμαινεν τοῦ κατὰ παράθεσιν, ἀναγκαία ἤν  σύν-  
θεσις· νυνὶ δὲ οχ οὕτως ἔχει. ὅπου γ᾽ οὖν ἐγένετο διαφορά τις ἐκ  
τς συνθέσεως, ἐκεσε καὶ προσεχώρησεν τὰ τς συνθέσεως. αἱ πλάγιαι  
ἁπλα οὖσαι σύνταξιν τὴν ἐφ᾽ ἕτερον πρόσωπον ἔχουσιν, συντεθεσαί γε  
μὴν λλοτρίωνται τς μεταβάσεως τοῦ προσώπου. ὅπερ οκ ἐνεχώρει,  
ὡς ἔφαμέν γε, καὶ ἐπὶ τς εθείας. δεόντως ἄρα  εθεα ἀπροσδεὴς  
ἐγένετο τς συνθέσεως.  
147. Ο μόνον δὲ αἱ ἀντωνυμίαι ἐκ τν πλαγίων ἀρχὴν ἔσχον  
συνθέσεως, ἀλλὰ καὶ τὸ ἀλλήλων· ο γὰρ δή τε  τούτου εθεα πά-  
λιν συστατή.  γὰρ τοῦ ῥήματος σύνταξις τὴν ἐν τος δύο προσώποις  
μετάβασιν δηλο· τὸ γὰρ ἀλλήλων ἢκουσαν τοιοῦτόν τί ἐστιν, ἄλλοι  
ἄλλων, ἀλλήλους ἔπαισαν, ἄλλοι ἄλλους. ἐγγενομένης γὰρ τς  
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εθείας ἐν τῶ ἄλληλοι νοηθήσεται τὸ ἄλλοι ἄλλοι, ὅπερ ἄλογον· ο  
2.2.243 γὰρ κατακλείει διάνοιαν διὰ τὸ ἐπάλληλον τν δύο εθειν. —  
148. Ἔστιν γε μὴν οχ ὅμοιον τῆ ἀντωνυμικῆ συνθέσει.  μὲν γὰρ  
τὴν ατοπάθειαν σημαίνει, ἑαυτοὺς ἔτυψαν,  δὲ τὴν ἐκ προσώπων  
πρὸς ἕτερα πρόσωπα μετάβασιν. τὸ γὰρ  
ἀλλήλους τρώσητε {π 293, τ 12 }  
ο τατόν ἐστιν τῶ ἑαυτοὺς τρώσητε, ὥσπερ καὶ τὸ Πινδαρικὸν οἱ  
περὶ Σρύφωνα { p 29 Vels. } ἐσημειοῦντο ἐπί τε τοῦ Ὤτου καὶ τοῦ  
πιάλτου, συγκατατιθέμενοι μὲν τῶ  
ἀλλαλοφόνους ἐπάξαντο λόγχας { fr. 137 Boeckh, 140 Bgk4,  
 163 Schr. },  
ο μὴν ἐν τῶ  
ἐνὶ σφίσιν ατος·  
ο γὰρ ἑαυτος τὰ δόρατα ἐνκαν, ἀλλὰ ἀλλήλοις. — 149. Υαίνεται  
δ᾽ ὅτι καὶ  ἐξ ατοῦ σύνταξις, πλαγίαν ἐπιζητοῦσα καὶ εθεαν, δεόν-  
τως τὴν εθεαν ἐν τῶ ἄρχοντι μέρει ἣνωσεν, ἵνα κατὰ τὸν λόγον τς  
φωνς ἀκίνητος μένῃ καὶ [κατὰ τὸ δέον τς συντάξεως] διὰ τὸ συνερ-  
χόμενον ῥμα· τὸ τέλος δὲ κινεται κατὰ τὸ δέον τς συντάξεως.  
2.2.244 ἐν γὰρ τῶ ἀλλήλους ἔτυψαν τὸ ἔτυψαν πρὸς τὴν ἀρκτικὴν σύνθεσιν  
ἀναφέρεται, ἄλλοι ἔτυψαν ἄλλους, καὶ ἐπεὶ χρεία τν διαφόρων  
πλαγίων πτώσεων, ἵνα τὰ συνόντα τν ῥημάτων τοῦ καταλλήλου τύχῃ,  
εἰς τὸ κλιτικὸν μέρος παρελαμβάνοντο, λέγω τὸ τελικόν, ἵνα δεόντως  
διὰ τὸ ἢκουσα γενικὴν ὁμολογήσῃ, αἰτιατικήν τε ἐν τῶ ἀλλήλους διὰ  
τὸ ἔτυψαν ἢ τι τν τοιούτων, καὶ ἔτι ἀλλήλοις διὰ τὸ ἐχαρίσαντο.  
πρόδηλον γὰρ πάλιν ὡς εἰ ἀνέστραπτο  σύνθεσις, ἄκλιτον τὸ μόριον  
καθειστήκει, καθὸ πάλιν οὔτε τὰ νωμένα κινεται οὔτε  εθεα μετὰ  
τν ῥημάτων ἀφίσταται τς τοιαύτης συντάξεως.  
150. πεὶ δὲ καὶ τας συνθέτοις ἀντωνυμίαις ἀριθμὸς πληθυντικὸς  
σύνεστιν ἐν τρίτοις προσώποις, ο μὴν ἐν πρώτῳ καὶ δευτέρῳ, ἀνάγκη  
καὶ περὶ τοῦ τοιούτου τὸ δέον παραστσαι. Σὸν μὲν οὖν Ἀρίσταρχόν  
φασι μὴ παραδέχεσθαι τὰς ἐγγενομένας τν τρίτων προσώπων συνθέ-  
σεις, καθὸ ἀνέφικτον τὸ ἑνικς συντεθὲν πρόσωπον εἰς πληθυντικὸν  
μετατίθεσθαι, ὡς ἔχει τὸ ἑαυτόν τε καὶ ἑαυτούς, ἔτι ἐπιμαρτυρόμενον  
2.2.245 τὴν τοῦ πρώτου καὶ δευτέρου προσώπου χρσιν, ἣτις ο γενομένη  
διήλεγχε τὴν κατὰ τὸ τρίτον ο δεόντως γινομένην σύνθεσιν, καὶ ἐκ  
τρίτου παρατιθέμενον τὴν μηρικὴν χρσιν· πρὸς γὰρ ἀκολουθίαν τὴν  
τοῦ μέας ατούς καὶ μέας ατούς ἤν πάλιν τρίτου προσώπου τὸ  
σφέας ατούς.  
151. Ὅ γε μὴν Ἅβρων πειρται τοὺς τοιούτους λόγους ἀνα-  
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σκευάζειν τὴν χρσιν ἐπάγων καὶ ταύτην πιστούμενος ἐκ παραθέσεων  
Πλατωνικν· καὶ ὡς ἔνδεκτον εἶναι ἀπὸ ἑνικς συνθέσεως γίνεσθαι  
πληθυντικὸν ἀριθμόν, ὅπου γε καὶ τὸ ἑνδέκατον συντεθὲν ἀποτελε  
τὸ ἑνδεκάτους πληθυντικόν. ο μήν, φησίν, ἀνάγκη τὸ ἐν τρίτῳ γενό-  
2.2.246 μενον πάντως καὶ ἐν πρώτῳ καὶ ἐν δευτέρῳ [προσώπῳ] γίνεσθαι,  
τουτέστι τὸ μὴ πάντως ἐξακολουθσαι τῶ ἑαυτν ἠ ἑαυτούς τὸ ἐμαυτν  
ἠ ἐμαυτούς, εἴγε καὶ τὰ ἐν τος πρώτοις καὶ δευτέροις γινόμενα ο  
πάντως καὶ ἐν τρίτοις· εἰσὶν γοῦν πρώτου καὶ δευτέρου προσώπου  
δυϊκαὶ ὀρθς πτώσεως, ο μὴν τρίτου. [εἰ] καὶ φαίνεται ὅτι εἰς τὸ  
τοιοῦτο κἀκενο ἂν προσήγαγεν 1. τὸ ὡς  ἐκενός ἐστιν ἐν τρίτοις, ο  
μὴν σύζυγοι ταύτης κατὰ πρτον καὶ δεύτερον,  ατός,  οὗτος,   
μίν. — 2. καὶ ὅσαι μὲν ἐν πρώτῳ καὶ δευτέρῳ δυϊκαί, ὀρθοτονοῦνται,  
αἱ δὲ κατὰ τὸ τρίτον μόνως ἐγκλιτικαί. — 3. καὶ κτητικαὶ εἰσὶν πρώτου  
καὶ δευτέρου δυϊκαί, ο μὴν τρίτου. — φησὶ δέ που κἀκενο, ὡς κατὰ  
τύχην τινὰ  χρσις παρεώσατο, καὶ οδὲν ἐμποδὼν τατὸν παρηκολου-  
θηκέναι τας συνθέτοις ἀντωνυμίαις.  
2.2.247 152. πέρ γε μὴν τοῦ Ἀριστάρχου ἔστιν φάναι ὡς ο συνεδε τὸ  
πρὸς ατοῦ εἰρημένον. ο γὰρ ἐν ἀγνοίᾳ ἤν τοῦ ἑνδέκατοι, οδ᾽ ὅτι  
ἀπὸ ἑνικς συνθέσεως πληθυντικὸν γίνεται. ἔστι γὰρ ἐπινοσαι τὸ  
πρὸς ατοῦ διαπορηθὲν οὕτως. εἴπερ ἐκ δύο ἑνικν συνέστηκεν τὸ  
ἑαυτόν, καὶ δύο ἑνικὰ ἐπὶ ἓν πρόσωπον συντείνει διάθεσιν δηλοῦν τὴν  
ἐξ ἑαυτοῦ εἰς ἑαυτό, πς ἐκ τοῦ τοιούτου πλήθους παρέμφασις ἂν  
γένοιτο, τς μὲν κατ᾽ ἀρχὴν συνθέσεως ἑνικὸν ἀριθμὸν παγορευούσης,  
τς δὲ κατὰ τὸ τέλος πληθυντικόν; — 153. Ο γάρ ἐστιν ὅμοιον τὸ  
ἑνδέκατος καὶ ἑνδέκατοι· δύο γὰρ ποκειμένων παρέμπτωσίς ἐστιν ἐν  
τῶ ἕνδεκα· μετὰ γὰρ δέκα εἷς. οὕτως ἔχει καὶ τὸ ἑνδέκατοι· πάλιν  
γὰρ μετὰ δέκα οἱ πλείους πὸ τάξιν τὴν τοῦ ἕνδεκα ἐξαριθμούμενοι  
μετέσχον τοῦ καλεσθαι ἑνδέκατοι. Ἀλλά, φήσει τις, πς τοῦ ἑνὸς  
2.2.248 ἐγκειμένου ἔμφασις δευτέρου πληθυντικοῦ γίνεται; πρόσκειται ὅτι τάξεως  
ὀνόματά ἐστιν. — ἄλλως τε αἱ δύο προσώπων ἐμφατικαὶ συνθέσεις καὶ  
ἐξ ἑνικς συνθέσεως πλθος παγορεύουσιν καὶ ἐκ πληθυντικν ἓν  
παρεμφαίνουσιν· τὸ γὰρ φιλάνθρωπος ἑνικς συντεθὲν πλθος πα-  
γορεύει, καὶ ἐκ τν ἐναντίων πληθυντικς λεγόμενον τὸ φιλοπλά-  
τωνες ἕνα τὸν Πλάτωνα σημαίνει. ο δὴ οὖν παρηλλαγμένον καὶ τὸ  
ἑνδέκατοι ἐξ ἑνικς συνθέσεως πλέον τι παραστσαι· διάφορα γὰρ τὰ  
πρόσωπα. ὅπερ οκ ἐνεχώρει ἐπὶ τς ἑαυτόν· ὡς γὰρ εἴπομεν, ἓν  
καὶ τὸ ατὸ πρόσωπον.  
154. Πς δ᾽ οχὶ εὔηθες φάναι ἔλλειψιν κατὰ τύχην γεγενσθαι  
τοῦ τρίτου προσώπου κατ᾽ εθεαν πτσιν; λέγω ἐπὶ τοῦ δυϊκοῦ ἀριθμοῦ.  
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φυσικώτερον γὰρ  ἀντωνυμία ἀπέστη, εἴγε οδέτερος τν τόνων  
2.2.249 ατς παρεδέχετο, οὔτε ὁ ὀρθοτονούμενος, ὅτι τρίτου προσώπου δυϊκας  
παρείπετο τὸ μόνως ἐγκλίνεσθαι, οὔτε ὁ ἐγκλιτικός, εἴγε ἀδύνατον  
εθείας πτώσεως ἐγκλιτικὴν ερέσθαι ἀντωνυμίαν. ( γοῦν βιασθεσα  
πρὸς Δωριέων, ἅμα τῶ ἐγκλιθναι παρεσα τὴν ο δυναμένην ἐγκλι-  
θναι πτσιν, μεταπίπτει εἰς τὴν συγγεν αἰτιατικήν.) — 155. Κτητική  
γε μὴν τρίτου προσώπου δυϊκὴ οκ ἐγένετο, οχ, ὥς τινες ᾠήθησαν,  
ὅτι οδὲ τρίτου προσώπου δυϊκὴ ἔστι γενικς πτώσεως, ἀφ᾽ ἥς ἔδει  
παρχθαι τὴν κτητικήν, ἀλλ᾽ αἱ παρειλημμέναι δοτικαί εἰσιν ἀντὶ γενικν·  
ἔστιν γὰρ καὶ ἕνεκα τς φωνς καὶ ἕνεκα τοῦ σημαινομένου. ο μὴν  
2.2.250 παρήχθη ἐξ ατς κτητικόν, καθότι πεδείξαμεν ἐξ ὀρθοτονουμένων τὰς  
παραγωγὰς γίνεσθαι.  
156. Ἀλλὰ μὴν καὶ ἐν τος προειρημένοις εἴρηται ὡς δεόντως  
πλείονες ἐκ πρώτων καὶ δευτέρων ἠ ἐκ τρίτων προσώπων ἐγένοντο  
ἀντωνυμίαι. πς δ᾽ ο δοθήσεται τὸ ἔλαττον πὸ τοῦ πλείονος διε-  
λέγχεσθαι, ο μόνον ἐν παραθέσει τν λέξεων, ἀλλὰ καὶ ὅτε  συμπε-  
φωνημένη παρὰ πσιν ἱστορία τὴν παρηλλαγμένην πρός τινος ο προσίεται,  
καὶ σχεδὸν ἐπὶ ἁπάντων τὸ τοιοῦτον συμφωνεν; ο δὴ κατὰ τύχην  
2.2.251 πλείονα σχήματα δύναται σεσιγσθαι τν ὄντων· ὡς γὰρ πρόκειται, ἐκ  
τν ἐναντίων δύναται. — 157. ἀλλ᾽ οδ᾽ π᾽ ἀκολουθίαν τὰ ὁπωσ-  
δήποτε ἐκλιπόντα ἐστίν. γυνς γοῦν οὔ φαμεν, καὶ ο πάντως τὰ  
τοιαῦτα συνεκλείπει· ἀλλ᾽ οδ᾽ ὁ μεγάλος, καὶ ο πάντα εἰς λος λή-  
γοντα συνεξέλιπεν, ἄλλα πλεστα. πρὸς οἷς ἀντὶ τούτων ἑτέρα θέσις  
ἔστιν ἰσοδυναμοῦσα,  γυναικός ἀντὶ τοῦ γυνς,  μέγας ἀντὶ τοῦ  
μεγάλος,  ὕδωρ ἀντὶ τοῦ ὕδας. πς οὖν  ἐμαυτν καὶ αἱ ἑξς  
μετὰ τν συνόντων προσώπων ὡς ἐξ ἐπιτάγματος ἀπεώσθησαν καὶ τοῦ  
κοινοῦ ἔθους καὶ τοῦ παρὰ ποιητας; οἷς προσφιλὲς μλλον μεταδιώκειν  
τὸ παρηλλαγμένον τς συνήθους χρήσεως. δίδοται γοῦν καὶ ἐν ἀντω-  
νυμίαις σέο φάναι ατοὺς καὶ μίν καὶ ἄλλα πλεστα.  
2.2.252 158. Λείπεταί γ᾽ οὖν ἐκενο προσδιασαφσαι, εἴπερ τὸ σφέας ατούς  
ἀναλογώτερον τοῦ ἑαυτούς, τί δή ποτε, καὶ εἰ ἐν ἐλάττονι λόγῳ τὸ  
ἑαυτούς τετόλμηται κατὰ τρίτον πρόσωπον ἐγγενέσθαι, — τί μὴ καὶ  
κατὰ τὸ ατὸ ἀκόλουθον καὶ ἐν τῶ μέας ατούς ἐνεχώρησεν, κἂν  
πάλιν ἐν ἐλάττονι λόγῳ καταγίνηται, τὸ ἐμαυτούς; ὁ ατὸς λόγος καὶ  
ἐπὶ τοῦ δευτέρου προσώπου. — 159. πιδέδεικται ἐν τος προκειμένοις  
ὡς ἐπενοήθησαν αἱ σύνθετοι ἀντωνυμίαι εἰς τὸ μὴ παραδέξασθαι δια-  
φόρου προσώπου σύνταξιν, τν ἁπλν συντασσομένων διαφόροις προσ-  
ώποις. — ἤν δὲ κἀκενο ἀληθές, ὡς ἅπαν πληθυντικὸν πρώτου προσώπου  
καὶ δευτέρου σύλληψιν ἀναδέχεται διαφόρων προσώπων. τὸ γὰρ μς  
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τοιοῦτόν ἐστιν, ἐμὲ καὶ σὲ κἀκενον, ἠ ἐμὲ καὶ μς, ἠ ἐμὲ καὶ ατούς.  
ὁ ατὸς λόγος καὶ ἐπὶ τοῦ δευτέρου πάλιν γὰρ τὸ μς σὲ καὶ ατούς  
ἐστιν. — πς οὖν  ἐμαυτοῦ ἀντωνυμία καὶ αἱ σύζυγοι ἐπιδέξονται  
ἀριθμὸν μαχόμενον τῶ ἰδιώματι τς συνθέσεως, καθὸ διάφορα πρόσωπα  
2.2.253 νοηθήσεται, ἐκ συλλήψεως, γενόμενα δευτέρου καὶ τρίτου καὶ πρώτου;  
τό γε μὴν τρίτον πρόσωπον, ἀπεωσμένον τς προειρημένης τηρήσεως,  
λέγω τν διαφόρων προσώπων, εέφικτον ἔσχεν τὴν εἰς τὸ πληθυντικὸν  
μετάθεσιν· ἤν γὰρ ἐκ τν ατν προσώπων συνεστηκός. — 160. Υαίνεται  
δ᾽ ὅτι καὶ κατὰ τὸν προειρημένον λόγον οκ ἀπορήσει τις δι᾽ ἡν αἰτίαν  
ἐκ πληθυντικν πληθυντικαὶ συνθέσεις οκ ἐγένοντο· ἐκ γὰρ τν ἁπλν  
πληθυντικν ἀντωνυμιν ἔστιν ἐπινοσαι τὸ μαχόμενον ὡς πρὸς τὴν  
σύνθετον ἀντωνυμίαν. εἴπομεν γὰρ ὅτι ἐπιμιξίαι διαφόρων προσώπων  
εἰσὶν ἐν πληθυντικος· περισσὸν οὖν τὸ τὰς πληθυντικὰς ἀντωνυμίας  
συντίθεσθαι, ὅπου γε αἱ ἑνικαὶ ἀντωνυμίαι συντεθεσαι παρέμειναν τῶ  
ἑνικῶ ἀριθμῶ. ἀλλ᾽ οδὲ τὸ σφέας ατούς καὶ τὰ τοιαῦτα, οκ ὄντα  
ἐκ διαφόρων προσώπων, συνετέθη, καθὸ τὸ ἐσόμενον ἐξ ατν εὔχρηστον  
2.2.254  προειληφυα πληθυντικὴ προφορὰ περιέγραψεν, εἰς ἡν καὶ μεταλαμβά-  
νονται·  
σφέας ατοὺς ἀρτύναντες {Ν 152 },  
ἑαυτοὺς παρασκευάσαντες.  
161. πεὶ οὖν ἐδείχθησαν ἀσύνθετοι πληθυντικαὶ ἀντωνυμίαι κατὰ  
τὸ προειρημένον τήρημα, φέρε καὶ εἰς ἐντέλειαν τοῦ λόγου περὶ τοῦ  
μεδαπός καὶ μεδαπός διαλάβωμεν, ἐπεί τινες οδὲ κατ᾽ ὀλίγον  
ἐνδοιάζουσιν ὡς παρὰ τὸ μν καὶ τὸ ἔδαφος τὰ τς συνθέσεως ἀπετε-  
λέσθη. οἷς ἄν τις συνηγορήσειεν μαρτυρόμενος καὶ τὸν ἀπὸ τς φωνς  
λόγον καὶ τὸν ἀπὸ τοῦ δηλουμένου, εἴγε παντὶ συνθέτῳ τὸ τοιοῦτο  
παρακολουθε. — ἐν γὰρ τῶ μισογύνης καὶ τὸ μισεν ἔγκειται καὶ   
2.2.255 γυνή, καὶ ἐν τῶ φιλόπονος τὸ φιλεν καὶ ὁ πόνος. ο γὰρ τὰ ἐν  
μιᾶ λέξει ἁπλῆ πλείονα σημαίνοντα σύνθετα, ὡς ἐπὶ τοῦ τοξότης,  
σκυτεύς, κἂν ἐνέργειαν σημαίνῃ τὴν τοῦ τέμνειν, εἰ μὴ καὶ τὴν φωνὴν  
προσλάβοι ἐν τῶ σκυτοτόμος. — ἐντεῦθεν τὸ Ἀρίσταρχος καὶ τὰ  
τούτῳ ὅμοια κύρια ὄντα πρὸς ἐνίων ο κατηριθμετο εἰς τὰ σύνθετα,  
ὅτι μὴ καὶ τος δηλουμένοις ἐκέχρητο. ἀλλ᾽ ἐπί γε τούτων ἐδείκνυτο  
ὡς  πρώτη σύνθεσις ἐπεκράτει, καθὼς ἔχει τὸ  
2.2.256 ἀρίσταρχος Ζεύς  
παρὰ τος περὶ Βακχυλίδην { XII 58 Blass.3, fr. 52 Bergk4 }, καὶ οχ  
 ἐξ στέρου γενομένη συμβολικὴ μετάθεσις. — ἐγκειμένων οὖν καὶ τν  
φωνν καὶ τν σημαινομένων ἀκώλυτον τὸ φάναι σύνθετα τὰ σχήματα.  
162. Ἀλλ᾽ ἔδει, φασίν, ατὰ βαρύνεσθαι, καθὼς ἔχει τὸ ἄξιφος,  
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δύσριγος, εὔτειχος. τὸ τοιοῦτο δ᾽ ο συνεκτικόν· ἰδοὺ γὰρ καὶ  
ἐπ᾽ ἄλλων συνθέσεων διάφοροι τόνοι ἐγένοντο. ὀξύνεται τὸ ετελής,  
εειδής, ἀλλ᾽ οκέτι τὸ εμήκης, μεγακήτης, καθὸ τὸ η ἔχει παρε-  
2.2.257 δρευόμενον. τί οὖν ἐμποδίζει τὸ φάναι· τὰ παρὰ τὸ ἔδαφος συντι-  
θέμενα ὀξύνεται, καθὸ καὶ τὰ παρὰ τὸ ἔργον ἐν τῶ κακοεργός,  
πουργός, εἰ μὴ τὰ ῥήματα προϋπέστη, λέγω τὸ πουργ καὶ τὰ  
ὅμοια. — Ἀλλὰ κοινά, φασίν, ατὰ ἔδει εἶναι. πρὸς ὃ ἔστιν πάλιν  
φάναι ὡς ἅπαξ εἰ δέδοται  ὀξεα τάσις, συνδοθήσεται καὶ  τοῦ γένους  
παραλλαγή, εἴγε τὰ κοινὰ καὶ ἐν βαρείᾳ τάσει ἐστί, κακόπαστος,  
δύσριγος, κακόπαθος.  
163. Εἴη οὖν καὶ τὰ τς ἀνασκευς ἀκριβέστερα, εἰ τῆδέ τις ἀπο-  
φαίνοιτο, ὡς οδέποτε ἀντωνυμία πρώτου ἠ δευτέρου προσώπου συν-  
τίθεται μετὰ ἄλλου μέρους λόγου, καὶ ὡς οδέποτε πληθυντικὴ ἀντω-  
νυμία συντίθεται· παράγονται γὰρ μλλον αἱ ἀντωνυμίαι ἢπερ συν-  
2.2.258 τίθενται μετὰ ἄλλου μέρους λόγου, καθάπερ παρὰ τὸ ἐμοῦ ἐμός, νιν  
νωίτερος, μν μέτερος. εἰ γὰρ δοθείη τὰ τς συνθέσεως, ο συ-  
στήσεται οὔτε ἐν ἀντωνυμίαις τὰ σχήματα οὔτε ἐν ὀνόμασιν. εἰ γὰρ ἐν  
τας συνθέσεσιν τὰ τέλη ἐπικρατε (εἴγε τὸ μισάνθρωπος ὄνομα κἂν  
τὸ μισεν ῥμα ἐνυπάρχει, καὶ τὸ εσεβ ῥμα κἂν τὸ εὖ ἐπίρρημα  
ἔγκειται, ὁμοίως καὶ τὸ χειρογραφ κἂν  χεὶρ συνυπάρχει· καὶ ἕνεκα  
τοῦ τοιούτου πν μέρος λόγου ἔστιν ἐπινοσαι τὸ ατό, καὶ ἁπλοῦν  
καὶ σύνθετον, λέγω τὸ δυνάμενον συντεθναι, ο μὴν τὴν πρόθεσιν  
καίτοι ἀπειράκις τοῦ μορίου συντεθειμένου, καθὸ  σύνθεσις ἁπάντοτε  
ατς ἐν ἀρχῆ ἐστιν,  δὲ ἀρχὴ οκ ἐπικρατε) — εἰ δὴ τοῦτο ἀληθές,  
πς οκ ὄνομα τὸ μεδαπός, εἰ τὸ ἔδαφος ἔγκειται; ἀλλὰ πς ὄνομα  
τὸ ἀντ᾽ ὀνόματος παραλαμβανόμενον; πς ὄνομα ὡρισμένου προσώπου  
διάκρισιν ποιεται; φαμὲν γὰρ μεδαπός καὶ μεδαπός, ἑαυτούς τε ἀν-  
τονομάζοντες καὶ πρὸς οὓς  ἀπότασις.  
2.2.259 164. Ἀλλά, φήσει τις, καὶ αἱ παραγωγαὶ ἐπικρατοῦσιν, εἴγε παρὰ  
τὸ ὀψέ ὀψινός οκ ἐπίρρημα, τό τε παρὰ τὸ ποι ῥμα ὄνομα, τὸ  
ποιητής. οὕτως εἰ παραγωγὸν τὸ μεδαπός, δοθείη ἂν τὸ πν ὄνομα  
εἶναι. πρὸς ὃν φήσομεν· τὸ ὀψινός ἀπέστησε τὸ ἐπίρρημα πτσιν καὶ  
γένος ἐπιδεξάμενον, ἐπιθετικς ἐπ᾽ ὄνομα φερόμενον καὶ οκέτι ἐπὶ  
ῥμα, εἴγε διαφέρει τὸ ὀψὲ ἤλθε τοῦ ὀψινὸς ὁ Διονύσιος ἤλθεν·  
εἴγε τὸ ὁ ποιητής οκ ἐν ἀκολουθίᾳ ἐνέργειαν καὶ πάθος ἔχει, ο  
προσώπου διάκρισιν, ο χρόνου μετασχηματισμόν. τὸ μέντοι μεδαπός,  
ἐπεὶ ἀντ᾽ ὀνόματός ἐστιν, ἔτι τὰ πρόσωπα διακρίνει· οκ ἀπέστη οὖν τοῦ  
ἰδιώματος, καὶ ἕνεκα τούτου οδὲ τς ὀνομασίας συναποστήσεται, ᾧ λόγῳ  
καὶ τὸ μέτερος μένει ἔτι ἀντωνυμία, κἂν  κατὰ τὸ τέλος παραγωγὴ  
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ὀνοματικὴ καθειστήκει· ἅπαντα γὰρ πάλιν διασῴζει τὰ τς ἀντωνυμίας.  
2.2.260 165. Σοῦ τοιούτου δὲ ἀποδειχθέντος καὶ τὰ προειρημένα συλλή-  
ψεται τῶ λόγῳ, ο μὴν συνεκτικὰ γενήσεται, καθὼς πρόκειται, ἔτι καὶ  
τς γραφς ὁμολογούσης τὸ μὴ ἔχειν τὸ ἔδαφος. —  ψευδὴς οὖν  
πόληψις ἐγένετο ἐκ τοῦ τὴν παραγωγὴν ὁμοίαν καθίστασθαι τῆ τοῦ  
ἐδάφους φωνῆ, καθότι καὶ ἄλλαι πλεσταί εἰσι τοιαῦται δόξαι, εἴγε τὸ  
χαλκήρης ο τὸ ἀρηρέναι ἔχει, ὅμοιον δέ ἐστιν τῶ ......  
.........................  
Υανίας καὶ Ἀρχίας καὶ Γοργίας· οδὲ μὴν ἔχει τὸ τηρεν τὸ μελι-  
τηρὸν ἀγγεον, ἀπὸ γενικς δὲ τς μέλιτος, ὡς δείματος δειματηρός,  
2.2.261 καμάτου καματηρός, ὀλίσθου ὀλισθηρός· ἔστιν εἰς τὸ τοιοῦτο πάμ-  
πολλα παραθέσθαι. — ὃν οὖν τρόπον καὶ ἄλλαι παραγωγαὶ λέξεως  
σημαινόμενον ἀποτελοῦσιν εἰς ἡν καὶ μεταλαμβάνονται (Κρονίδης γὰρ  
ὁ τοῦ Κρόνου υἱός, καὶ γοργότερος ὁ μλλόν τινος γοργός, καὶ ἐν  
ἐπιρρήμασιν οἴκοθι ἐν οἴκῳ), τὸν ατὸν δὴ τρόπον καὶ τὸ μεδαπός  
ἐθνικς παραχθὲν μετὰ τς παραγωγς καὶ τὸ σημαινόμενον ἔσχεν  
συντρέχον τῆ μεταλήψει τοῦ ὀνόματος.  
166. Φρὴ μέντοι κἀκενο ἐπιστσαι, δι᾽ ἡν αἰτίαν ἀπὸ μόνων  
πληθυντικν  παραγωγὴ ἐγένετο, τν κτητικν ἀντωνυμιν καθ᾽ ἕκα-  
στον ἀριθμὸν παρηγμένων, καὶ δι᾽ ὅ τι μέχρι τρίτου  παραγωγὴ ο συνέ-  
τεινεν. ἀντὶ γὰρ τς σφεδαπός τὸ ἀλλοδαπός παρήχθη, καὶ ο τολμ  
τοῦτο φάναι, ὡς τὸ ἄλλος ἀντωνυμία ἐστίν, ὅπου γε καὶ μάχεται τῆ  
2.2.262 ἐννοίᾳ τν ἀντωνυμιν· ἃ γὰρ ὁρίζει  ἀντωνυμία, ταῦτα πὸ τοῦ  
ἄλλος ἀναιρούμενα ἀοριστοῦται, ἄλλος, οκ ἐγώ· ἄλλος, ο σύ.  
167. Πρὸς μὲν οὖν τὸ πρότερον ἔστιν φάναι, ὡς μλλον ἀνέφικτον  
ἤν ἐξ ἑνικν ἠ δυϊκν ἐθνικὴν παραγωγὴν γενέσθαι· ο γὰρ δή τις  
ἐπινοήσει ἔθνος ἐν ἑνὶ ἀνθρώπῳ ἠ δυσίν, ἐν μέντοι ἀπείροις, οἷον ὁ  
φάμενος οὗτος μεδαπός ἐστι συλλαμβάνει ἑαυτόν τε καὶ τοὺς σὺν  
ατῶ πολίτας. τό γε μὴν ἐμός, μέτερος, φερόμενα ἐπὶ πάντα τὰ δυνά-  
μενα πὸ κτσιν πίπτειν, ἀδιάφορον ἔσχε τὸ ἀπὸ παντὸς ἀριθμοῦ τὴν  
παραγωγὴν ἀναδέξασθαι. (δι᾽ ὃ τῶ μὲν μέτερος πακούεται τὸ πολίτης,  
ο μὴν τῶ μεδαπός· εἰς γὰρ τὸ τοιοῦτον  παραγωγὴ ἐμόνασεν.)  
2.2.263 168. πὲρ δὲ τοῦ τὴν ἐν τῶ τρίτῳ προσώπῳ μὴ παραδεδέχθαι  
οἰήσεταί τις αἴτιον τὸ ἀσύνηθες τς ἀντωνυμίας· ὅπερ ο πιθανόν.  
ἔστι γοῦν καὶ τὸ σφετερίζεσθαι παρηγμένον ἀπὸ ἀσυνήθους τς σφν  
(καὶ ἔτι τὸ μὲν μλον ἀσύνηθες ὡς πρὸς τὴν ὀνομασίαν τὴν τοῦ προ-  
βάτου, ο μὴν τὸ ἀπ᾽ ατοῦ παραγωγόν, λέγω τὸ μηλωτή· καὶ ἔτι  
τὸ δέρκεσθαι, ο μὴν τὸ δορκάς ἠ σύνθετον τὸ ὀξυδορκεν). —  
169. φαίνεται γὰρ ὅτι φυσικώτερόν πως τὰ τς ἐλλείψεως ἐγένετο.  
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ὃν γὰρ τρόπον οκ ἀπίθανος ἀφορμὴ ἐγένετο τς ἐν τρίτοις συνθέσεως,  
λέγω κατὰ τὸ πληθυντικόν, τς ἐν πρώτῳ καὶ δευτέρῳ προσώπῳ οκ  
ἐγγενομένης, τὸν ατὸν τρόπον ἐγγενομένων κατὰ τὴν παραγωγὴν τν  
κατὰ τὸ πρτον καὶ δεύτερον οκ ἐξακολουθήσει τὸ πάντως καὶ κατὰ  
τὸ τρίτον τὴν παραγωγὴν γενέσθαι. καὶ δλον ὅτι αἰτίας πούσης  
2.2.264 ὁμόλογόν ἐστιν ὡς τὰ πρτα καὶ δεύτερα πληθυντικὰ σύλληψιν εἰς  
ἑαυτὰ ποιεται τν κατὰ τὸ τρίτον διαφόρων προσώπων. ὁ γὰρ λέ-  
γων μς ἑαυτόν τε λέγει καὶ τὰ συνόντα ἔξωθεν ατῶ πρόσωπα, καὶ  
ἀποτεινόμενός τις ἐρε πρός τινα μς, συλλαμβάνων πάλιν καὶ τὸ  
παρὸν πρόσωπον καὶ τὰ ἀπόντα. ἀπὸ δὴ τούτων ἐθνικὴ παραγωγὴ  
γινομένη τῆ ἐπικρατείᾳ τν ἐγκειμένων ἑνικν κατὰ τὸ πρτον καὶ  
δεύτερον ἓν καὶ τὸ ατὸ ἔθνος παραστήσει. τό γε μὴν τρίτον ἐκ  
πλειόνων τρίτων νοούμενον ο ποιήσεται ἐθνικὴν παραγωγήν· δηλώσει  
γὰρ οχ ἓν ἔθνος, ἀλλὰ πάντα τὰ δυνάμενα ἐμπεριλαμβάνεσθαι κατὰ  
τὸ τρίτον πληθυντικόν. ο γάρ, ὡς ἔφαμεν, ἓν ἐξ ἑνικς ἐπικρατείας  
τρίτον ἐστίν, ἵν᾽ οὕτως καὶ  ἐθνικὴ παραγωγὴ μία νοηθῆ ὡς ἐπὶ τοῦ  
μεδαπός.  
170. Ἄλλως τε ἐγχωρούντων τν ἐθνικν ὀνομάτων κατὰ τὸ  
τρίτον παραλαμβάνεσθαι τὰ τοῦ ἐπιμερισμοῦ τν ἐθνικν γίνεται, ὅτε  
2.2.265 φαμὲν Περγαμηνός, δεσσηνός, Ἀλεξανδρεύς. ὅπερ οκ ἐνεχώρει  
ἐπὶ πρώτου καὶ δευτέρου, λέγω τὰ ὀνόματα παραλαμβάνεσθαι. εἰ γοῦν  
Ἀθηναος ἀφορν εἰς Ἀθηναον εἴποι ὅδε Ἀθηναίων πολίτης ἐστίν,  
ἑαυτὸν ἀποστήσει τοῦ ἔθνους, καθὸ ο συνείληπται τος Ἀθηναίοις·  
συλλαμβανόμενος δὲ ἐν πρώτῳ γενήσεται προσώπῳ, καθότι ατὸς ἀπο-  
φαίνεται. καὶ εἰ τὸ ἐν πρώτῳ προσώπῳ παραλαμβανόμενον ὄνομα μὲν  
ο δύναται εἶναι, ἀντωνυμία δέ, σαφὲς ὅτι ἀντονομάσει ἑαυτόν. καὶ  
εἰ τὸ πρτον ἐπικρατε τν διαφόρων προσώπων, οκ ἄλλο τι ἐγγενή-  
σεται ἠ τὸ μεδαπός, ὅπερ τὴν ἀνάλυσιν ἕξει εἰς τὸ μν πολίτης,  
καθότι καὶ τὸ Κρονίδης εἰς τὸ τοῦ Κρόνου υἱός, καὶ τὰ τούτοις ὅμοια.  
ὁ ατὸς λόγος καὶ ἐπὶ τοῦ δευτέρου προσώπου. ἐπὶ γὰρ τρίτου  
γινωσκόμενα μὲν τὰ ἔθνη παραληφθήσεται ατος τος ὀνόμασιν, καθὼς  
ἔφαμεν, ο μὴν γινωσκόμενα παραγωγὴν ἀναδέξεται ἐξ ὀνόματος τοῦ  
ἀναιροῦντος τὰς θέσεις τν ὀνομάτων, λέγω τοῦ ἄλλων. τὸ γὰρ  
2.2.266 ἀλλοδαπός ἀποφάσκει τὸ οχ μεδαπός ἐστιν, οχ μεδαπός, οκ  
Ἀθηναίων πολίτης. κατ᾽ οδένα λόγον ἄρα τος ἀντωνυμικος συζυγε  
τῶ μεδαπός καὶ μεδαπός, κατὰ δὲ ἀναίρεσιν τν προειρημένων ἐθνν.  
2.2.267 1. Σν ἐξαιρέτως παρεπομένων τας ἀντωνυμίαις κατειλεγμένων  
ἐν τῶ πρὸ τούτου, ἀναγκαίως καὶ περὶ τν κοινῆ ατας παρεπομένων  
μετὰ καὶ τν ἄλλων τοῦ λόγου μερν πειρασόμεθα διαλαβεν, καθὸ ἃ  
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μὲν αἴτια γίνεται ἀκαταλληλότητος, ἃ δὲ ἀδιαφορε, ὥς γε ἔστιν τὸ  
πρτον ἐπινοσαι ἐξ ατν τν ἀντωνυμιν. —  
2. πιταγματικὴν καλοῦσιν τὴν ατός, καθό, φασίν, ἐπιτάσσεται  
2.2.268 ἅπασιν τος ἀντωνυμικος προσώποις. καὶ εἰ μὲν ἐξαιρέτως, σαφὲς ὅτι  
οκ ἀληθεύουσιν· ἰδοὺ γὰρ καὶ  ὅδε,  
ὅδ᾽ ἐγὼ χείρων {},  
κενος μὲν δὴ ὅδ᾽ ατὸς ἐγώ, πάτερ {ω 321 }  
οὗτος ἐγὼ ταχυττι { Pind. Ol. IV 26 Boeckh, 22 Schroed. }.  
εἰ δὲ κατὰ τὸ πλέον παρὰ τὰς ἄλλας, συγκαταθείμην ἂν τῶ λόγῳ· ο  
γὰρ δή γε θαρρήσει τις ἀλόγους τὰς τοιαύτας συντάξεις φάναι, τν  
ἐλλογιμωτάτων ἀνδρν χρησαμένων καὶ τοῦ λόγου οκ ἐμποδίζοντος,  
ὡς δείξω. δλον οὖν ὡς  κατὰ πολὺ γενομένη σύνταξις ἀπηνέγκατο  
τὴν ὀνομασίαν, ᾧ λόγῳ καὶ ἄλλα κατὰ τὸ πλέον ἐπεκράτησεν.  
2.2.269 3. Διαπορ γε μὴν τί δή ποτε αἱ μὲν τοῦ πρώτου καὶ δευτέρου  
ο μετίασιν ἐπὶ τὰ τρίτα πρόσωπα, τά γε μὴν τρίτα πρόσωπα μετίασιν  
ἐπὶ τὰ πρτα καὶ δεύτερα, καὶ πάλιν οχ ἅπαντα. ἰδοὺ γὰρ  ἵ καὶ  
 ἕο καὶ αἱ σύζυγοι ἑνικαὶ ἁπλα οὖσαι ἐπὶ τὰ πρτα ἠ δεύτερα πρό-  
σωπα ο μετέρχονται, ἣ γε μὴν μεταλαμβανομένη ἐξ ατν ατός,  
ατὸς ἑκών οἱ δκα {δ 649 },  
ατὸς νῦν ἴδε πμα {θ 443 }.  
τὸ δὲ μεζον, πρὸς ἁπάντων ὡμολόγηται ὅτι  ἑαυτοῦ καὶ ἑαυτόν  
καὶ αἱ σύζυγοι ἐκ δύο τρίτων συντεθειμέναι εἰσίν, ἐξ ὧν καὶ αἱ πλη-  
θυντικαὶ ἑαυτν, ἑαυτούς, αἵπερ κατὰ πρτον καὶ δεύτερον παρα-  
λαμβάνονται. πς οὖν οκ ἄλογον τὸ καθ᾽ ἑνικὴν σύνταξιν ἀπαρά-  
δεκτον ἐν πληθυντικῆ μεταπτώσει επαράδεκτον γίνεσθαι; ο γάρ φαμεν  
ἑαυτὸν ὕβρισα ἠ ἑαυτὸν ὕβρισας, ἑαυτοὺς δὲ βρίσαμεν.  
4. Ἔστιν γε μὴν συνελόντι ἐκενο φάναι· μὴ ἄρα αἱ τοιαῦται  
συντάξεις σολοικισμὸν παγορεύουσιν παρὰ τὴν τν προσώπων μεταλλα-  
2.2.270 γήν. εἰ γάρ τί ἐστιν ἐν τρίτῳ, τοῦτο ἐν πρώτῳ παραλαμβανόμενον ἠ  
δευτέρῳ ἀκατάλληλον ποιε λόγον. (καὶ ἀνάπαλιν εἴ τί ἐστιν ἐν πρώτῳ  
καὶ δευτέρῳ, τοῦτο ἐν τρίτῳ παραλαμβανόμενον τὴν ατὴν ἀκαταλληλό-  
τητα παρέξει, εἰ τῆδέ τις ἀποφαίνοιτο, γράφω ἐγώ, γράφεις σύ,  
γράφουσιν μες.) καὶ εἰ τοῦτο ἀληθές, πς τὸ ἑαυτούς τρίτον καὶ  
ἐκ τρίτων γενόμενον κατάλληλον ποιε λόγον ἐν τῶ πρώτῳ καὶ δευτέρῳ;  
τὸ γὰρ δέον ἐστὶν ἑαυτοὺς τύπτουσιν, ο μὴν τὸ ἑαυτοὺς τύπτο-  
μεν. — 5. Ἀλλὰ πάλιν πν ἀκατάλληλον ἔχει ἐπανόρθωσιν διὰ τοῦ  
ἀκολούθου σχήματος. εἴπερ οὖν σολοικισμὸς τὸ ἑαυτοὺς βρίζομεν,  
τί τὸ ἐπανορθοῦν τὸ σχμα; φήσει τις τὸ μς βρίζομεν. ... οὔ φημι  
ἕνεκα μόνον χρήσεως, ἀλλὰ καὶ ἕνεκα ἀποδείξεως ἥς προεξεθέμην τοῦ  
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2.2.271 μὴ δύνασθαι μετὰ τν συζύγων ῥημάτων ἁπλς πάρχειν τὰς ἀντωνυ-  
μίας, ὅ τι μὴ μόνον ἐπὶ τς εθείας, ἐγὼ ὕβρισα, μες βρίσαμεν·  
τὸ γὰρ ἐμὲ ὕβρισα εἰς τὸ ἐμαυτόν μεταλαμβάνεται. ο δὴ οὖν συστή-  
σεται τὸ μς βρίσαμεν ἠ μν ἐλαλήσαμεν.  
6. Φρὴ οὖν ἐπιστήσαντας ἐκθέσθαι τί δήποτ᾽ ἔστι τὸ ποιοῦν τὸ  
ἀκατάλληλον, ο παραθέσει τρόπων χρησάμενον μάτην, καθάπερ τινὲς  
2.2.272 ατὸ μόνον ἐκήρυξαν τοὺς σολοικισμούς, ο μὴν ἐδίδαξαν τὸ ποιοῦν,  
ὅπερ εἴ τις μὴ συνίδοι, εἰς οδὲν συντείνουσαν ἕξει τὴν παράθεσιν τν  
τρόπων.  
7. Πρὸς οἷς οδ᾽ ἀληθεύουσιν οἱ ἐξ ατν λόγοι. φέρε γὰρ φάναι  
ὡς γίνεται ἀκατάλληλον παρὰ τοὺς ἀριθμούς, ὥς τινες πέλαβον,  
κούρω δὲ κρινθέντε δύω καὶ πεντήκοντα {θ 48 }.  
ο γάρ φασι κατὰ τοῦ πληθυντικοῦ τὸ δυϊκὸν τίθεσθαι, τό γε μὴν  
πληθυντικὸν κατὰ δυϊκοῦ. καὶ σαφὲς ὅτι αἰτίας τινὸς πούσης, οδὲ  
τοῦ τοιούτου διδομένου, ὥς γε ἐν τος ἑξς δεδείξεται, ὅτι τὸ κρινθέντε  
διήκει καὶ κατὰ τοῦ πεντήκοντα. — ἀλλὰ καὶ παρὰ τὰ πρόσωπα,  
ἀλλ᾽ αἰεὶ φρεσὶν ᾗσιν ἔχων ἀλάλημαι ὀϊζύν {ν 320 mixtus  
cum λ 167 }·  
ἀκατάλληλον γάρ, δέον ἐμῆς. καὶ ἔστι πρὸς τὸ τοιοῦτον ἐγκείμενος  
2.2.273 λόγος· εἰ γοῦν τὸ ἑαυτοὺς βρίζομεν καὶ ἔτι τὰ τοιαῦτά τις παρα-  
δέξεται, δλον ὡς καὶ τὸ προκείμενον· ἠ ἔστιν τις αἰτία ἡ τὸ τοιοῦτο  
μὲν παραπέμπεται, προσίεται δὲ τὸ ἑαυτοὺς βρίζομεν; — ἀλλὰ καὶ  
παρὰ τὰς πτώσεις, νίκα ἐν ἐκείνῳ τῶ σχήματι ἀπαιτοῦσι γενικήν, ἐν τῶ  
οἱ δὲ δύο σκόπελοι {μ 73 }·  
πάλιν γὰρ ἔστι συνιδεν καὶ ἐπὶ τούτου, εἴ τι λείπει, ἠ τί τὸ αἴτιόν  
ἐστιν τὸ τὴν γενικὴν ἀπαιτοῦν. Παρείσθω τοίνυν  τοιαύτη παράθεσις  
πὲρ τοῦ μὴ πολὺ ἀφίστασθαι μς τοῦ προκειμένου.  
8. Οδὲ ἐκενο δέ με λέληθεν, ὥς τινες ἐπετάραξαν τὴν παρὰ  
πσιν συμφώνως πιστευθεσαν δόξαν, ὡς μις λέξεως κακία ἐστὶν ὁ  
βαρβαρισμός, ἐπιπλοκς δὲ λέξεων ἀκαταλλήλων ὁ σολοικισμός, ατοὶ  
εἰσηγησάμενοι τὸ καὶ ἐν μιᾶ λέξει καταγίνεσθαι σολοικισμόν, εἰ κατὰ  
θηλείας φαίη τις οὗτος ἠ πλήθους πόντος, παραθέμενοι καὶ ἄλλα τς  
2.2.274 ατς ἐχόμενα εηθείας. τὸ πρτον, ὅτι οδεμία εθεα συνίσταται  
δίχα ῥήματος εἰς ατοτέλειαν, καὶ ῥήματος τοῦ μὴ ἀπαιτοῦντος ἑτέραν  
πλαγίαν. ἔστιν γὰρ τὸ οὗτος περιπατε ατοτελές, ο μὴν τὸ  
βλάπτει· λείπει γὰρ τὸ τίνα. ἀλλ᾽ εἰ καὶ οὕτως φαίημεν, τίς σε ἔτυψε;  
τὸ ἀνθυπαγόμενον οὗτος κοινὸν ἔχει παραλαμβανόμενον τὸ ῥμα·  
τίς καλεται Αἴας; οὗτος. οκ ἄρα ἀληθὲς τὸ ἐν μιᾶ λέξει σολοι-  
κισμὸν γίνεσθαι. — 9. Καὶ φαίνεται ὅτι ὅσον ἐπ᾽ ατῶ ὁ λόγος κατώρ-  
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θωται, παρὰ δὲ τὴν ἐξ ατοῦ γενομένην δεξιν τὰ τοῦ γένους ἐνήλλακται.  
σαφές τε ὡς οδὲ ἐν νυκτὶ ἐγχωρήσει ὁ καινότερον ἐπινοηθεὶς διὰ τς  
οὗτος ἀντωνυμίας σολοικισμός, καὶ δέον προσθεναι τῶ ὅρῳ, ὅτε μὴ ἐν  
νυκτερινῶ καταστήματι εἴη τὰ τς συντάξεως· δλα γὰρ τὰ π᾽ ὄψιν  
πίπτοντα τοῦ γένους ἐστίν. ὅπερ γελοον· οἱ γὰρ σολοικισμοὶ ἀκοῆ  
ποπίπτουσιν, ἐλεγχόμενοι ἐκ τς κατὰ παράθεσιν τν λέξεων συνούσης  
ἀκαταλληλίας, ὧν μεταλαμβάνουσιν καὶ οἱ τεθρυμμένοι τὰς ὄψεις· ο  
γὰρ ἐλλειπες εἰσιν τοῦ ἐξιδιοποιουμένου τὴν φωνήν, λέγω τς ἀκος.  
2.2.275 δοθήσεται δὲ κἀκενο, ὡς παρὰ τὰς προτάξεις ἐναλλασσόμενα πὸ λόγον  
τὸν τοῦ σολοικισμοῦ ο πεσεται. ὡς γὰρ εὔηθες τὸ τοιοῦτον, καὶ  
τὸ προειρημένον. — 10. Σὸ οὖν κατὰ θηλείας λεγόμενον οὗτός με  
ἔτυψεν οχ ἁμάρτημα τοῦ λόγου· τὸ δέον γὰρ τοῦ καταλλήλου ἀνε-  
δέξατο. εἰ γοῦν πούσης θηλείας φαίη τις αὕτη με ἔτυψαν, ὁμολόγως  
σολοικιε διὰ τὸ ἀκατάλληλον τν λέξεων, κἂν ἀληθεύει τὸ γένος. ο  
γὰρ ἐν τος ποκειμένοις τὸ ἀκατάλληλόν ἐστιν ἠ κατάλληλον, ἐν δὲ  
τῆ συντάξει τν λέξεων, αἷς παρέπεται τὸ μεταποιεσθαι εἰς τὸ δέον,  
τν ποκειμένων ἁπάντοτε τν ατν ὄντων. ἔστι γοῦν καὶ οδετέρως  
φάναι τοῦτό με ἔτυψε, καὶ οδὲ οὕτως τὰ τοῦ λόγου λόγηται·  
2.2.276 κατ᾽ οδένα γὰρ τρόπον ἐλλειπὲς γενήσεται, ἀναφερόμενον ἐπὶ τὸ  
γύναιον, καθάπερ ἐκε τὸ  
νεφέλη δέ μιν ἀμφιβέβηκε  
κυανέη, τὸ μὲν οὔ ποτ᾽ ἐρωε {μ 74 seq. }·  
πρὸς γὰρ τὸ συνώνυμον τοῦ νέφους ἀπήντησε. καὶ ἔτι ἐπὶ πλήθους  
ἤ μάλα δὴ τάδε δώματα κάλ᾽ δυσος {ρ 264 },  
οκ ἄν τίς μιν ἀνὴρ περοπλίσσαιτο {ρ 268 }·  
πρὸς γὰρ τὸ συνώνυμον τοῦ οἴκου παρείληπται· ἐπιφέρει γοῦν  
γινώσκω δ᾽ ὅτι πολλοὶ ἐν ατῶ δατα τίθενται {ρ 269 }.  
11. Ἦν μέντοι ἐκενο παρακινδυνευόμενον, τὸ ἐν συνθέτῳ λέξει  
ποφαίνεσθαί τινα σολοικισμόν, λέγω ἐπὶ τοῦ ἑνδέκατος ἠ ἐπὶ πλέον ἐπὶ  
2.2.277 τοῦ ἑνδεκάτη. οδὲ γὰρ ἐκενο ἔστιν φάναι, ὅτι  ἑνός ἔγκειται  
γενική· παρὰ γὰρ εθείας αἱ συνθέσεις τν τοιούτων γίνονται, τρεισκαι-  
δέκατος, τεσσαρεσκαιδέκατος. καὶ οὕτως δὲ τὸ ἑνδεκάτη ο συνίστατο.  
φ᾽ οὗ σχήματος ἔστιν φάναι, τὸ μὲν ἁπλοϊκόν, ὡς παρὰ τὸν ἀριθμὸν  
τὸν ἕνδεκα, εἴτ᾽ ἐκ παραθέσεως ὄντα εἴτε καὶ ἐκ συνθέσεως, παραγωγή  
τις ἐγίνετο  τοῦ ἑνδέκατος, ὡς ἕβδομος ἑβδόματος, ἀφ᾽ οὗ καὶ τὸ θη-  
λυκὸν ἑβδομάτη ἑνδεκάτη. ὅτι δὲ ἐκ παραθέσεων δύο ἓν γίνεται παρα-  
γωγόν, διὰ πλειόνων ἐδείξαμεν, τὸ ατό — τατότης, παρὰ ποταμὸν  
2.2.278 μένει ὁ δενα — παραποτάμιος. — 12. Ἔστιν δὲ καὶ οὕτως φάναι.  
κἂν παρὰ τὸ δέκατος ἤν  σύνθεσις, τὰ τς συνθέσεως ἐν λόγῳ τὴν  
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τοῦ οδετέρου σύνθεσιν ἀνεδέχετο. εἴ τι γὰρ παρὰ ἀριθμὸν σύγκειται,  
τοῦτο ἐκ κοινότητος τοῦ ἀριθμοῦ παρελαμβάνετο, οἷον οἱ τέσσαρες — αἱ  
τέσσαρες — τεσσαρεσκαιδέκατος, τρες — τρεισκαιδέκατος, καὶ οἱ λοιποὶ  
ἀριθμοί. ο δὴ οὖν παρὰ τὸ εἷς ἐδύνατο τὰ τς συνθέσεως ἐγγίνεσθαι, ὅτι  
μὴ κατηγορετο καὶ τὸ θηλυκόν· οδὲ μὴν παρὰ τὸ μία, ὅτι μὴ συγκα-  
τηγορετο καὶ τὸ ἀρρενικόν. καὶ εἰ ἀμφότερα τὰ γένη συνωθεται εἰς  
τὰ οδέτερα (τὸ γὰρ οὗτος καὶ αὕτη εἰς ἓν συνωθεται τὸ τοῦτο, καὶ  
2.2.279 πάλιν ποστατόν τί ἐστιν· δι᾽ ὃ καὶ κατὰ τοῦτο, κἂν φμεν ἐπὶ γυναίου  
τοῦτο, ο σολοικιοῦμεν, ὥς τινες πέλαβον· καὶ περισσὸν εἰς τὸ τοιοῦτο  
παρατίθεσθαι), — ἀναλόγως ἄρα τὸ ἕν παρελήφθη κατὰ τὴν σύνθεσιν,  
ἵνα μήτε τὸ ἀρρενικὸν ἐξιδιοποιήσηται μήτε τὸ θηλυκόν.  
13. Ἔστι γε μήν, ὡς προείπομεν, συνεκτικωτάτη αἰτία τοῦ ἀκα-  
ταλλήλου ἣδε. Σν μερν τοῦ λόγου ἃ μὲν μετασχηματίζεται εἰς ἀρι-  
θμοὺς καὶ πτώσεις, ὡς τὸ ὄνομα καὶ τὰ ἄλλα ὅσα δύναται ἀριθμὸν  
μετὰ πτώσεως ἐπιδέξασθαι· ἃ δὲ εἰς πρόσωπα καὶ ἀριθμόν, ὡς τὰ ῥή-  
ματα καὶ αἱ ἀντωνυμίαι· ἃ δὲ εἰς γένη, ὡς τὰ προκατειλεγμένα ὀνό-  
ματα καὶ ὅσα δύναται γένους διάκρισιν ποιήσασθαι· τινὰ δὲ οδὲ ἓν  
τοιοῦτον ἐπιδέχεται, ὡς τὰ καθ᾽ ἕνα σχηματισμὸν ἐκφερόμενα, ὥσπερ  
οἱ σύνδεσμοι καὶ αἱ προθέσεις καὶ σχεδὸν ἅπαντα τὰ ἐπιρρήματα.  
2.2.280 14. Σὰ δὴ οὖν προκείμενα μέρη, μεταληφθέντα ἐξ ἰδίων μετα-  
σχηματισμν εἰς τὰς δεούσας ἀκολουθίας τν προκατειλεγμένων ἀριθμν  
ἠ προσώπων ἠ γενν, τῆ τοῦ λόγου συνθέσει ἀναμεμέρισται εἰς ἐπι-  
πλοκὴν τοῦ πρὸς ὃ δύναται φέρεσθαι, εἰ τύχοι πληθυντικὸν πρὸς πλη-  
θυντικὸν κατὰ τὴν τοῦ ατοῦ προσώπου παρέμπτωσιν, γράφομεν  
μες, γράφουσιν οἱ ἄνθρωποι. τὸ γὰρ ἐν διαβάσει τοῦ προσώπου  
ο πάντως ἐξαιτήσεται τὸν ατὸν ἀριθμόν· οἷόν τε γάρ ἐστιν φάναι  
τύπτουσι τὸν ἄνθρωπον ἠ καὶ πάλιν τύπτουσιν τοὺς ἀνθρώ-  
πους. — 15.  ατὸς λόγος καὶ ἐπὶ τν κατὰ γένος συμπαραλαμβα-  
2.2.281 νομένων καὶ ἐπὶ τν κατὰ πτσιν, μν ατν ἀκούουσιν· πάλιν  
γὰρ τὸ ἐν διαβάσει ἀδιαφορε καὶ κατὰ τὴν πτσιν καὶ κατὰ τὸν  
ἀριθμόν, μν ατὸς ἀκούει, μν ατοὶ ἀκούουσιν. ὅπερ πάλιν  
εἰ συνέλθοι κατὰ τὴν ατὴν πτσιν, ποδραμεται εἰς τὸ ατὸ πρόσω-  
πον διὰ τὸ κατάλληλον τς πτώσεως, εἰ μὴ συνδεσμικὴ παρέμπτωσις  
ἀποσπάσει τὸ πρόσωπον, ὡς τὸ μν καὶ ατν ἀκούουσιν. —  
16.  ατὸς λόγος καὶ ἐπὶ τν γενν. φήσομεν γὰρ οὗτοι οἱ ἄν-  
δρες, ἠ καὶ κατὰ πλαγίαν πτσιν τούτους τοὺς ἄνδρας· πάλιν γὰρ  
τὸ ἐν μεταβάσει τοῦ προσώπου ἀδιαφορήσει καὶ κατὰ γένος καὶ κατὰ  
ἀριθμόν, τούτους γυνὴ ὕβρισε. περισσὸν εἰς τὸ τοιοῦτο παραθέσει  
χρσθαι· προφανὲς γὰρ τὸ λεγόμενον.  
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2.2.282 17. Εἴπερ οὖν, ὡς προείπομεν, μὴ ἐπισυμβαίη τινὶ λέξει τούτων  
διάκρισιν ποιήσασθαι, ἀδιαφορήσει τὸ ἐπιπλέκεσθαι ἅπασιν τος προκατει-  
λεγμένοις, λέγω γένεσι διαφόροις, πτώσεσιν, ἀριθμος, προσώποις, ἄλλοις  
τος δυναμένοις τοιοῦτό τι ἀναδέξασθαι· ο γὰρ δή γε ἔλεγχον ἔχει  
τὸν ἴδιον μετασχηματισμόν. — 18. Ἔστω γὰρ σύνταξίς τις τοῦ καλς  
ἠ τν ὁμοίων ἐπὶ παντὸς προσώπου, ἐπὶ παντὸς ἀριθμοῦ, ὅτε φαμὲν  
καλς ἔγραψα ἠ καλς γράφω ἠ καλς γράφετε, καὶ ἐπὶ τν  
μετασχηματιζομένων χρόνων, λέγω τοῦ ἔγραψα ἠ γράψω.  δὴ  
2.2.283 τοιαύτη σύνταξις πρόδηλον ὅτι κατάλληλος·  γὰρ τοῦ ἐπιρρήματος  
σύνοδος, ο δεκτικὴ οὖσα τν ἀριθμν ἠ τν προσώπων ἠ τν ἐγκλίσεων  
καὶ ἔτι τν χρόνων ὧν τὸ ῥμα παραδέχεται, ἀκώλυτον ἔσχε τὴν ἐπι-  
πλοκήν, οκ ἐλεγχόμενον ἐκ τοῦ ὁμοειδοῦς. ο μὴν ἔτι ἐπὶ τοῦ καλός  
τατὸν ἔστιν ερέσθαι· προσώπου γὰρ τυγχάνει τρίτου ἀριθμοῦ τε τοῦ  
ἑνικοῦ, καὶ ἔνθεν προσίεται ατὸ τὸ τρίτον ἑνικὸν τοῦ γράφειν, καλὸς  
γράφει, καλὸς περιπατε. καὶ ἐπεὶ πάλιν τὸ καλός ο παρέμπτωσιν  
χρόνου σημαίνει, ἀδιαφορε τὸ ἐν διαφόροις χρόνοις συντάσσεσθαι. —  
19. Ἔνθεν πάλιν τὰ τετμημένα τν ἐπιρρημάτων εἰς διαφόρους χρόνους τος  
μὲν διαφόροις προσώποις καὶ ἔτι ἀριθμος συντάσσεται, ο μὴν τος τοῦ  
2.2.284 μέλλοντος ἠ τοῦ ἐνεσττος ...............  
........... ο μὴν πάλιν τὰ ἐν παρατάσει τοῦ  
ὅλου χρόνου παραλαμβανόμενα, λέγω ἐπὶ τοῦ νῦν καὶ τν ὁμοίων. —  
ὁμοίως δὲ καὶ ὅσα σημαινόμενον ἐγκλίσεως ἐπιδέχεται, λέγω τὸ εἴθε ἠ  
ἄγε·  γὰρ προστακτικὴ ἔγκλισις ἀνεπίπλοκος τῆ εκτικῆ, καὶ οὕτως τὸ  
2.2.285 εἴθε ἀφίσταται τν προστακτικν καὶ τὸ ἄγε τν εκτικν. πάλιν  
οὖν ἀμοιρήσαντα τὰ ἄλλα ἐπιρρήματα τς τοιαύτης σημασίας ἀκώλυτον  
ἔσχον ἐν ἁπάσαις τας ἐγκλίσεσι σύνταξιν. τὴν τοιαύτην σύνταξιν ἀκρι-  
βέστερον ἐν τῶ περὶ ἐπιρρημάτων ἐξεθέμεθα· περὶ ἥς ἔτι καὶ κατὰ τὸ  
δέον πάλιν εἰρήσεται.  
20. Ἔστι καὶ ἐκ συνδέσμων τὸ τοιοῦτο παραστσαι, ὡς εἰς οδὲν  
ἀναμεριζόμενοι τν προκατειλεγμένων ἀδιαφοροῦσι τὰς συνδέσεις ποι-  
εσθαι πρὸς γένη διάφορα ἠ πτώσεις ἠ διακρίσεις προσώπων. εἰ γοῦν  
τις πάλιν μερικὴ γένοιτο ἐπ᾽ ατν διαφορά, ἀπολειφθείη ἂν πάλιν  
τς προκειμένης συντάξεως διὰ τὸ ἐγκείμενον τοῦ συνδέσμου. πὲρ δὲ  
τοῦ μὴ περὶ συνδέσμων ἄρτι λέγεσθαι ατὸ μόνον ἑνὶ ποδείγματι  
2.2.286 χρησόμεθα. — 21.  δὴ ἄν σύνδεσμος ατὸ μόνον ἐκ τηρήσεως εἴρη-  
ται ὡς παρῳχημένοις συντάσσεται, ἐξῃρημένου πάλιν τοῦ παρακειμένου.  
ἐφ᾽ ἥς συντάξεως εἰ ἔροιτό τις, ἐν τῶ γράψω ἄν παρὰ τί τὸ ἀκα-  
τάλληλον ἐγένετο, οκ ἔστι φάναι ἠ μόνον ἐκ τς ἀντιλήψεως, ὃ ἀκα-  
τάλληλόν ἐστιν· οὔτε γὰρ ἀριθμοῦ ἀνθυπαλλαγὴ οὔτε ἄλλου του, ὃ δύ-  
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ναται διελέγξαι τὸ ῥμα μὴ συμπληθυνόμενον ἠ συγχρονούμενον ἠ  
συνδιατιθέμενον. ἤν δὲ τὸ αἴτιον τοῦτο. τὰ γεγονότα τν πραγμάτων  
ὁ σύνδεσμος ἀναιρεν θέλει, περιιστάνων ατὰ εἰς τὸ δύνασθαι, ἔνθεν  
καὶ δυνητικὸς εἴρηται. τὸ μὲν γὰρ ἔγραψα ἠ τὸ ἔγραφον ἠ τὸ ἐγε-  
2.2.287 γράφειν ἠ ἀπὸ μέρους γεγονότα ἐστὶν ἠ καὶ ἔκπαλαι γεγονότα· ἔνθεν  
προσέρχεται τος δυναμένοις τὴν ὕλην ατοῦ παραδέξασθαι, ἔγραφον  
ἄν, ἔγραψα ἄν, ἐγεγράφειν ἄν, ο μὴν τῶ γράφω ἠ γράψω· ο  
γὰρ παρῴχηται, ἵν᾽ ἐγχωρήσῃ καὶ  ἐκ τοῦ συνδέσμου ἀναίρεσις μὲν τοῦ  
γεγονότος, ἐπαγγελία δὲ τοῦ ἐσομένου. καὶ ἐντεῦθεν δὲ πειθόμεθα ὅτι  
2.2.288 ο παρῳχημένου συντέλειαν σημαίνει ὁ παρακείμενος, τήν γε μὴν ἐνε-  
στσαν, ὅθεν οδὲν δυνησόμενον γενέσθαι παρεδέξατο καὶ διὰ τοῦτο  
ἀπροσδεὴς τοῦ ἄν συνδέσμου ἐγεγόνει. ἐν τῆ συνδεσμικῆ συντάξει ἐν-  
τελέστερον τὰ τοιαῦτα δεδείξεται. ἀνιτέον μέντοι ἐπὶ τὸ προκείμενον.  
22. Αἱ δὴ οὖν λέξεις, ὡς προείπομεν, ἀναμεμερισμέναι κατὰ τὰς  
ἰδίας θέσεις, τὰς ὁπωσδήποτε παρεμπιπτούσας εἰς οκ ἐπιβάλλουσαν  
θέσιν διελέγχουσιν διὰ τς ἐξ ατν ἀκολουθίας. παρὸν πιστώσασθαι  
καὶ δι᾽ ὧν πορήσαμεν ἐν τος προκειμένοις καὶ δι᾽ ὧν παραθησό-  
μεθα. — τὸ ἐμοί ἐπὶ τρίτου ο τίθεται· πὸ γὰρ συζύγου τοῦ οἷ  
διελέγχεται. καὶ σαφὲς ὅτι καὶ τὸ οἷ οκ ἐπὶ πρώτου διὰ τὸν ατὸν  
2.2.289 λόγον, ὡς οδὲ τὸ γράφω ἀντὶ τοῦ γράφει οδὲ μὴν τὸ γράφει  
ἀντὶ τοῦ γράφω. ὁ ατὸς λόγος καὶ ἐπὶ τν δευτέρων προσώπων.  
πς οὖν  ατός τρίτου καθεστσα σύνταξιν τὴν κατὰ τὸ πρτον καὶ  
δεύτερον ποιεται; ἕνεκα τοῦ μὴ ἔχειν ἀκόλουθον πρόσωπον κατὰ συζυ-  
γίαν, ὃ συνελέγξει τὸ ἀλλότριον τοῦ προσώπου. ἔνθεν γὰρ οἶμαι  
ἐρρυηκέναι καὶ τὸ ἀκόλουθον πρὸς τὰ ἀναμερισθέντα μόρια ἐν τῆ δεούσῃ  
ἀκολουθίᾳ. — 23. καὶ σαφὲς ὅτι τὸ μὴ γενόμενον ἐν προσώπου ἀκο-  
λουθίᾳ οδὲ παρὰ τὸ ἀκόλουθον τν προσώπων ἁμαρτήσεται, γενόμενόν  
γε μὴν ἐν γένους ἀκολουθίᾳ καὶ πτώσεως καὶ ἀριθμοῦ οκέτι συνοισθή-  
σεται παρὰ τὸ δέον τν προκειμένων· ἐμὲ γὰρ ατόν καὶ μς α-  
τούς. — σαφὲς δὲ πάλιν καὶ ἐκ τν ἄλλων ἀντωνυμιν, αἳ γένος ο  
διακρίνασαι ἀκώλυτον ἔχουσι τὴν ἐν τος τρισὶ γένεσιν παγωγήν· φα-  
2.2.290 μὲν γοῦν σὺ ατός ἠ σὺ ατή καὶ ἔτι ἐμοὶ ατῶ καὶ ἐμοὶ ατῆ,  
καὶ ο κακία τὸ τοιοῦτο, ὅτι μὴ ἐνεχώρει τὸ δυνάμενον ἐλέγξαι τὴν  
κακίαν. — ὁ ατὸς λόγος καὶ ἐπὶ τς οὗτος καὶ ὅδε· πάλιν γὰρ ἀκώ-  
λυτον τὸ ὅδ᾽ ἐγώ καὶ οὗτος ἐγώ, καθὼς προείπομεν. — λύεται δὲ  
κἀκενο τὸ ἄπορον, ὡς τὸ ἑαυτούς καὶ ἐπὶ πρτον συνέτεινεν· ὅπερ  
ἤν ἂν ἐν κακίᾳ, εἰ διηλέγχετο πὸ τοῦ ἐμαυτούς ὡς παρὰ τὸ πρόσωπον  
μαρτημένον. ἀνεξέλεγκτον οὖν καθεστὼς ἀδεεστέραν τὴν σύνταξιν κατὰ  
τν προσώπων ἐποιήσατο.  
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24. Καὶ ἐπὶ ῥημάτων δὲ ὁ ατὸς λόγος. πσαι γοῦν αἱ ἐγκλίσεις,  
μερισθεσαι εἰς πρόσωπα καὶ ἀριθμούς, τὸ ἀκατάλληλον συνελέγχουσιν  
διὰ τν ἀριθμν καὶ τν προσώπων· ἣ γε μὴν ἀπαρέμφατος τούτων  
ἀμοιρήσασα ἐπιτρέχει καὶ ἐπὶ πάντα τὰ πρόσωπα καὶ ἅπαντας τοὺς  
2.2.291 ἀριθμούς, γράφειν ἐμέ, γράφειν μς, γράφειν σέ, γράφειν  
μς. καὶ ἐπεὶ πάλιν οκ ἀμοιρε διαθέσεως ἠ χρόνων, παρὰ τὴν τού-  
των ἐναλλαγὴν τὸ ἀνακόλουθον ἐπιδείκνυται. — 25. φυσικώτερον δέ  
πως καὶ ψυχικς διαθέσεως  ἔγκλισις ἀμοιρήσασα οκ ἐμποδίζεται καὶ  
ἀντὶ πασν ἐγκλίσεων παραλαμβάνεσθαι, προστιθεμένου τοῦ ἰδιώματος  
τς ἐγκλίσεως, καὶ πάλιν πσαν ἔγκλισιν εἰς ταύτην ποστρέφειν. τὸ  
γὰρ γράφε δύναται ἴσον εἶναι τῶ γράφειν σοι προστάσσω, ἀναγκαίως  
2.2.292 καὶ τοῦ προστάσσειν ἐγκειμένου καὶ τοῦ ἀντωνυμικοῦ· τούτων γὰρ  
μοίρει τὸ ἀπαρέμφατον· περιπατοίης — εὔχομαί σε περιπατεν, γρά-  
φεις — ὁρίζομαί σε γράφειν. πρόδηλος καὶ  ἐκ τούτων μετάληψις,  
γράφοι Διονύσιος — ηὔξατο γράφειν Διονύσιον, γραφέτω Διονύσιος  
 — προσέταξεν γράφειν Διονύσιον. διὰ τί μέντοι αἱ συνοῦσαι πτώσεις  
εθεαι πλάγιοι γίνονται, ἀκριβώσομεν ἐν τῶ περὶ ῥημάτων, ἐν ᾧ καὶ  
διαληψόμεθα περὶ τς παρεπομένης καθόλου συντάξεως τν ἀπαρεμ-  
φάτων.  
26. Παρὸν καὶ ἐκ τν μετοχν ατὸ πιστώσασθαι, αἷς προσδίδωσι  
μὲν  ἐκ τν ῥημάτων μετάληψις γένος καὶ πτσιν καὶ τὸν ἐν τού-  
τοις ἀριθμόν, ἀφαιρεται δ᾽ αὖ τὴν προσώπου διάκρισιν καὶ ψυχικὴν  
ἔννοιαν. καὶ ἕνεκα τούτου παρὰ τὰ ἀφῃρημένα οχ ἁμαρτάνομεν, ἐν  
μὲν προσώποις γράψας ἀνέστην, γράψας ἀνέστης, γράψας ἀνέστη,  
ἐν δὲ ἐγκλίσεσι γράψας ἀνασταίην, γράψας ἀνάστηθι· τά γε μὴν  
ἐμμείναντα, λέγω διάθεσιν ἠ χρόνων διαφοράν, τῶ ἀκαταλλήλῳ λόγῳ  
ποπίπτει, εἰ παρὰ τὸ δέον συνταγείη.  
27. μόλογον δ᾽ ὅτι καὶ τὰ συνεμπεσόντα ἠ κατὰ γένος ἠ πτσιν  
ἠ πρόσωπον ἢ τι τν δυναμένων τὴν τατότητα ἀπενέγκασθαι κατὰ  
2.2.293 φωνὴν ἀποστήσεται τς τοῦ ἀκαταλλήλου κακίας. ἔσθ᾽ ὅτε γὰρ ἐν ο  
δεούσῃ συντάξει καταγινόμενα μέτεισιν ἐφ᾽ ἑτέραν σύνταξιν ἐν λόγῳ  
δυναμένην παραλαμβάνεσθαι διὰ τὸ συγκεχυμένον τς φωνς. ἔστω  
γάρ τι σοφός ἠ κλυτός ἢ τι τν δυναμένων πὸ τριγένειαν πίπτειν,  
ἔστω δὲ καὶ τὸ θεός ἢ τι τν δυναμένων κατὰ κοινότητα μόνον  
ἀκούεσθαι. ἐφ᾽ ὧν τς συντάξεως τὸ μὲν θεός, κἂν ἐπὶ θηλυκοῦ τάσ-  
σηται, ἀνενδοίαστον κατὰ τὸ γένος ἐστίν, οὔ γε μὴν τὸ κλυτός ἠ  
ἄγριος τατὸν πείσεται. καὶ ἔνθεν γνωρίζεται τὸ  
κλυτὸς Ἱπποδάμεια {Β 742 }  
καὶ  



285 
 

http://www.bibletranslation.ws/ 

 

ἄγριον ἄτην {Σ 88 }  
ἐν παλλαγῆ γένους καθεσττα. — 28. Δι᾽ ὃ καὶ τὸ παρ᾽ Ἀθηναίοις  
μὰ τὼ θεώ οκ ἐν τῶ θεώ τὸ σχμα ἐπεδείξατο, ἐν δὲ τῶ συνόντι  
2.2.294 ἄρθρῳ, ὃ ο κοινωνοῦν τῶ θηλυκῶ ἐδείκνυεν ὡς καὶ τὸ θεός νῦν  
ἀρρενικόν ἐστι· δλον γὰρ ὅτι, εἰ ἀφαιρεθείη τὸ ἄρθρον, καὶ τὰ τοῦ  
σχήματος ἀποστήσεται. ο γὰρ ὅμοιόν ἐστι τῶ  
καλυψαμένω χρόα καλόν { Hesiod. opp. 198 }  
οδὲ τῶ  
οκ ἂν ἐφ᾽ μετέρων ὀχέων πληγέντε κεραυνῶ {Θ 455 },  
εἴγε τὰ τοιαῦτα δι᾽ ατν ἐπεδείξατο τὰ σχήματα, τὸ δὲ προκείμενον  
διὰ τς τοῦ ἄρθρου παραθέσεως.  
29. Προφανὴς ὁ λόγος ἐπὶ ἁπάντων τν χρόνων, εἴγε τις μὴ  
ἐνδεέστερον τὴν τούτων διάκρισιν γινώσκοι. τὸ γράφω καὶ ἔγραφον  
ὁμόλογον ὅτι χρονικς διαφέρει, καὶ οχ οἷόν τε φάναι ἐχθὲς γράφω,  
ἐπί γε μὴν παρατατικοῦ ἐχθὲς ἔγραφον. ὁμόλογον δὲ κἀκενό ἐστιν.  
ὡς τοῦ γράφω  μετοχὴ γράφων ἐστίν, καὶ οχ οἷόν τε ἤν φάναι  
2.2.295 ἐχθὲς γράφων, ὅτι μηδὲ ἐχθὲς γράφω. ἀλλ᾽ οὖν γε παρεδέξατο   
μετοχὴ τὸ ἐπίρρημα, καθὸ συνέμπτωσιν ἐπεδέχετο τὴν τοῦ παρατατικοῦ·  
φαμὲν γοῦν οὕτως, ἔγραφον καὶ νιώμην, ἐφ᾽ ἥς συντάξεως  μετά-  
ληψις γενήσεται γράφων νιώμην. —  ατὸς λόγος καὶ ἐπὶ τν  
ἀπαρεμφάτων. πάλιν γὰρ τὸ γράφειν, μεταληφθὲν ἐξ ἐνεσττος καὶ  
παρατατικοῦ κατὰ τὴν ατὴν φωνήν, ἐν τῆ προκειμένῃ συντάξει τν  
ἐπιρρημάτων κατάλληλον ἀποτελε λόγον· οἷόν τε γὰρ φάναι συνέβη  
ἐχθὲς γράφειν Ἀπολλώνιον καὶ συνέβη σήμερον γράφειν. οὔ  
γε μὴν ἐπὶ τν ἕνα χρόνον παγορευόντων τὸ τοιοῦτον ἂν εὕροις,  
λέγω ἐπὶ τοῦ γράψειν, γράψειν ἐχθές· ἐπί γε μὴν πάλιν τοῦ ἀσυ-  
νεμπτώτου, λέγω τοῦ γράψαι, συνέβη ἐχθὲς γράψαι Ἀπολλώνιον.  
2.2.296 30. Ἔστι καὶ ἐπὶ διαθέσεως τὸ τοιοῦτον ἐπιδεξαι. τὰ γὰρ καλού-  
μενα μέσα σχήματα συνέμπτωσιν ἀνεδέξατο ἐνεργητικς καὶ παθητικς  
διαθέσεως, ὥς γε ἀκριβέστερον ἐπιδείξομεν ἐν τῆ δεούσῃ συντάξει τν  
ῥημάτων, καὶ ἔνθεν ο παρὰ τὰς διαθέσεις ἁμαρτάνεται. τὸ γὰρ ἐλου-  
σάμην καὶ ἐποιησάμην καὶ ἐτριψάμην καὶ τὰ τούτοις ὅμοια ἔχει  
ἐκδηλοτάτην τὴν σύνταξιν ὁτὲ μὲν ἐνεργητικήν, ὁτὲ δὲ παθητικήν, εἴγε  
τὸ ἔτριψα τοῦ ἐτριψάμην διαφέρει καὶ τὸ ἔλουσα τοῦ ἐλουσάμην,  
παράκειται δὲ τῶ ἐποίησα τὸ ἐποιησάμην καὶ ἔτι τῶ προκα τὸ  
2.2.297 προηκάμην. οἵ γε μὴν ἀπειρότερον περὶ τὰς τούτων διαφορὰς κατα-  
γινόμενοι οἴονται ἔσθ᾽ ὅτε παθητικὰς διαθέσεις ἐντὶ ἐνεργητικν παρα-  
λαμβάνεσθαι, ο μικρὸν ἁμάρτημα προσάπτοντες τος λόγοις. τὸ γὰρ  
ἀντὶ ἐνεργητικοῦ παθητικῶ χρσθαι λόγου ἐστὶν τοῦ ἀκαταλλήλου· οκ  
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ἂν γοῦν τις τὸ φύσει ἐνεργητικὸν ἠ τὸ φύσει παθητικὸν εὕροι ἂν ἐν  
παλλαγῆ τν διαθέσεων, λέγω τὸ ἐποίησα ἀντὶ τοῦ ἐποιήθην ἠ  
τὸ ἐποιήθην ἀντὶ τοῦ ἐποίησα. ὁμόλογον οὖν τὸ  
ἀμφοτέρω κεκοπώς {Ν 60 }  
ἠ  
πεπληγὼς ἀγορθεν {Β 264 }  
ἠ  
ῥάβδῳ πεπληγυα {κ 238 }  
ἠ  
ὅτι ῥα θνῄσκοντας ὁρτο {Α 56 },  
τὰ τούτοις ὅμοια, ὡς διὰ τὸν προειρημένον λόγον τς μεσότητος οκ  
ἀνθυπήλλακται κατὰ τὴν διάθεσιν, κατὰ δὲ τὸν δέοντα λόγον τς συν-  
τάξεως ἐπ᾽ ἀμφοτέρας τὰς διαθέσεις ἔφθασαν.  
31. Ἔστι καὶ ἐπὶ συνεμπτώσεως προσώπων τατὸν ἐπιδεξαι. τὸ  
γὰρ νικ πρώτου ὂν προσώπου ο μετελεύσεται ἐπὶ δευτέρου, καθ᾽ οὗ  
2.2.298 ἔχει δεύτερον τὸ νικᾶς· ἀλλ᾽ ἐπεὶ πάλιν προστακτική τις προφορὰ ἐν  
δευτέρῳ προσώπῳ ἀναμένει τὴν φωνήν, κἂν ἐπὶ δευτέρου τιθται,  
καταλληλότητα ἀναδέχεται, ὡς ἔφαμεν, γενόμενον προστακτικόν. μέτεισιν  
ὁ λόγος καὶ μέχρι τοῦ τρίτου, ὃ δύναται περιγράφεσθαι τς συνεμπτώ-  
σεως διὰ τὴν προσιοῦσαν τοῦ ι γραφήν· ὅμως γοῦν ἀκουόμενον συ-  
νεμπίπτει τῆ πρὸς τὸ πρτον καὶ δεύτερον προφορᾶ, καὶ ἔστιν ἐν τῶ  
δέοντι λόγῳ, ἐὰν  ἐπακολουθοῦσα ατῶ ἔγκλισις συνῆ, λέγω  εκτική,  
ὡς ἔχει τὸ παρ᾽ Ἀλκμνι  
νικῶ δ᾽ ὁ κάρρων { frgm. 89 B4 },  
καὶ ἔτι ἐν τῶ μηρικῶ  
τρυπῶ δόρυ νήϊον ἀνήρ {ι 384 }.  
σαφὲς γὰρ ὅτι ἐν ὁριστικῆ ἐγκλίσει ἀκατάλληλόν ἐστιν, ἐν δὲ τῆ εκτικῆ  
κατάλληλον, ὥς γε καὶ ἐν τος προκειμένοις τὸ μὲν νικ ἐγώ πρὸς τὸ  
2.2.299 νικ σύ. ὁριστικὸν γὰρ ὂν ἀκατάλληλόν ἐστιν, χρὴ γὰρ νικᾶς σύ, προστα-  
κτικὸν δὲ κατάλληλον. Ἀπόχρη τὸ παράδειγμα εἰς ἀφορμὴν τν  
παραπλησίων τος ἀνελλειπέστερον κεκλικόσι τὰ ῥήματα.  
32. Ἔστι καὶ ἐξ ἀριθμοῦ τοῦ ἐν ὀνόμασιν τατὸν ἐπιδεξαι. τὸ  
γὰρ φίλων ἢ τι τν τοιούτων, γενικς ὂν πληθυντικς τριγενείας τε  
τς πούσης, σύνταξιν ἀπαιτήσει κατὰ τὴν τατότητα τοῦ προσώπου  
γενικς πληθυντικς, οκ ἐν γένει δυναμένην ἀκατάλληλον εἶναι διὰ τὸ  
συγκεχυμένον τοῦ γένους (οἷόν τε γὰρ φάναι φίλων περιπατούντων  
καὶ φίλων περιπατουσν), ἔν γε μὴν πτώσει ἠ ἀριθμῶ, εἰ φαίη τις  
φίλων περιπατοῦντας ἠ περιπατοῦντα· ο μὴν ἐν τῶ Υίλων  
περιπατν ἠ περιπατε, ἐπεὶ πάλιν εθεα ἑνικὴ συνεμπέπτωκε.  
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πάλιν γὰρ προφανὴς ὁ λόγος ἐπὶ τν ὁμοίων.  
33. Ἀλλὰ καὶ ἐπὶ ῥημάτων. τὸ γὰρ ἔλεγον καὶ τὰ ὅμοια ἑνικά  
2.2.300 ἐστι πρώτου προσώπου, ὅμοια ὄντα τῶ ἔγραψα, ἔλεξα. ἐφ᾽ ὧν εἴ τις  
φαίη ἔλεξα ἐκενοι, ἀκατάλληλον λόγον παραστήσει καὶ ἕνεκα τοῦ  
πρώτου προσώπου καὶ ἕνεκα τοῦ ἀριθμοῦ, ο μὴν ἐν τῶ ἔλεγον  
ἐκενοι· πάλιν γὰρ  συνέμπτωσις  πρὸς τὸ τρίτον πληθυντικὸν τὸ  
ἀκατάλληλον παρῄτηται, καθὸ δέουσα σύνταξις γέγονεν  πρὸς τὸ πλη-  
θυντικόν. πεξῃρήσθω τὰ Δωρικά·  γὰρ παρ᾽ ατος καταβιβαζομένη  
ὀξεα ἐπὶ πληθυντικν ἀφίστησι τὴν πρὸς τὸ ἑνικὸν συνέμπτωσιν.  
34. Ἔστιν καὶ κατὰ τὰς πτώσεις τὸ τοιοῦτο παραστσαι. τὰ γὰρ  
ἀναμερισθέντα εἰς πέντε πτώσεις τὰς ἀνθυπαλλαγὰς τν πτώσεων ἐμ-  
φανίζει, ἃς παραδεχόμεθα ἠ κατὰ τὸν τν σχημάτων λόγον, ἐθιμώτερον  
διαλέκτου τὸ τοιοῦτον ἐνδειξαμένης, ἠ ἀπαραδέκτους ποιούμεθα κατὰ  
τὸν τοῦ ἀκαταλλήλου λόγον. οχ ποπίπτουσα γὰρ ἀρχαϊκῆ χρήσει,  
ἀπειράκις κατὰ τὸ ατὸ παρειλημμένη ...........  
............... τὸ  
2.2.301 έλιός θ᾽, ὃς πάντ᾽ ἐφορᾶς {Γ 277 },  
δός, φίλος {ρ 415 },  
ὦ φίλτατ᾽ Αἴας { Soph. Ai. 977 et 996 },  
ἄπειρα τὰ τούτοις ὅμοια, ἃ τὸ Ἀττικὸν σχμα παραστήσει, καθότι,  
ὡς ἔφαμεν,  κλητικὴ ἕτερον τέλος ἀπῄτει. ἠ ἀντεστραμμένως, ὅτε   
κλητικὴ ἀντ᾽ εθειν παραλαμβάνεται κατὰ Μακεδονικὸν ἔθος ἠ  
Θεσσαλικόν, ὡς οἱ πρὸ μν τὸ τοιοῦτον ἐπιστώσαντο,  
ατὰρ ὁ αὖτε Θυέστ᾽ Ἀγαμέμνονι {Β 107 },  
συνελέγχοντος καὶ τοῦ ἄρθρου τὴν παραλλαγὴν τς πτώσεως. Ἀλλ᾽ ὁπη-  
νίκα  κλητικὴ καὶ  εθεα συνεμπίπτει, εθέως καὶ τὰ προκείμενα  
τν σχημάτων ἀφίστανται· οδετέρα γὰρ τν πτώσεων εἰς ἔλεγχον  
2.2.302 τοῦ σχήματος δύναται παραλαμβάνεσθαι, οὔθ᾽ ὅτι  κλητικὴ ἀντ᾽ εθείας,  
οὔθ᾽ ὅτι  εθεα ἀντὶ κλητικς.  
35. Καὶ δλον ὅτι διὰ τὴν τοιαύτην συνέμπτωσιν Σρύφων ἐν τῶ  
περὶ προσώπων { p 32 Vels. } αἴτιος ἀφορμς ἐγένετο τος ἐθέλουσιν  
πρὸς ατὸν ἀντιλέγειν, ο παραδεξάμενος τὴν συνέμπτωσιν τς εθείας  
καὶ τς κλητικς ἐπὶ τς σύ ἀντωνυμίας. φησὶν γὰρ μόνης εἶναι κλη-  
τικς διὰ σύνταξιν τὴν πρὸς τὸ δεύτερον πρόσωπον τν ῥημάτων·  
ὡς γάρ φαμεν Ἀρίσταρχε γράφε καὶ ἔτι ἐπὶ ὁριστικς προφορς  
Ἀρίσταρχε ἀναγινώσκεις ἠ καὶ κατ᾽ ἐπερώτησιν, τὸν ατὸν δὴ τρό-  
πον καὶ τὸ σὺ γράφε ἠ σὺ γράφεις τὴν κλητικὴν ὁμολογε. κἀκενο  
δὲ παρατίθεται, ὡς  μὲν εθεα ἐν τρίτῳ προσώπῳ νοεται, ἣ γε μὴν  
κλητικὴ ἐν δευτέρῳ, οὗ ἐστι καὶ  σύ· καὶ δλον ὅτι κατὰ τὸν λόγον  
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τς κλητικς. πιστοῦταί τε πρὸς τοὺς ζητήσαντας, πς ἂν συσταίη  
κλητικὴ εθείας μὴ οὔσης, τῶ καὶ εθείας μὲν οὔσης μὴ πάρχειν κλη-  
2.2.303 τικὴν ἐπὶ τς ἐκενος καὶ ἐπὶ τς ατός καὶ ἐπὶ τν ο δυναμένων  
κλητικὴν ἐπιδέξασθαι.  
36. Σὴν πρὸς ατὸν ἀντίρρησιν γενομένην ἐπιτομώτερον ἐκθησό-  
μεθα, ἐκενο ἔτι προστιθέντες, ὡς μλλον παρακινδυνεύεται  σύ ἀντω-  
νυμία κατὰ τὴν τς κλητικς σύνταξιν ὡς ο δεόντως παρειλημμένη  
ἢπερ κατὰ τὴν τς εθείας σύνταξιν. ἔχει δὲ τὰ τοῦ λόγου οὕτως. —  
1. Σὸ πρτον, ὅτι μάτην  ἐν τος ὀνόμασιν εθεα παραβάλλεται τῆ  
τν ἀντωνυμιν· τοῦτο γὰρ ἐξαίρετον ἔσχεν  ἀντωνυμία, τὸ καὶ ἐν  
πρώτῳ καὶ ἐν δευτέρῳ προσώπῳ ἐν εθείᾳ παραλαμβάνεσθαι, ο δυνα-  
μένων τν ὀνομάτων τὸ τοιοῦτον ἀναδέξασθαι, καθὼς παρεστήσαμεν. —  
2. Ἀλλ᾽ εἰ καθὸ δεύτερον πρόσωπον, διὰ τοῦτο κλητική, οδὲν κωλύει  
καὶ τὰς πολοίπους τν πλαγίων κατὰ δεύτερον πρόσωπον κλητικὰς  
εἶναι· καθάπερ οὖν ἐκεναι ἀντ᾽ ὀνομάτων ἐν πλαγίᾳ πτώσει κεκλιμένων  
παρελήφθησαν, οὕτως καὶ  σύ ἀντ᾽ εθείας. — 3. Εἰ τὸ σοὶ ὄντι  
ἀγαθῶ καὶ σὲ ὄντα ἀγαθόν τν ατν πτώσεων, δλον ὅτι καὶ τὸ  
σὺ ὢν ἀγαθός. — 4. Εἰ τὰ ῥήματα μις συντάξεως ἔχεται καὶ τὸ  
ἐγώ εἰμι ὀρθς καὶ τὸ ἐκενός ἐστιν ὀρθς, δλον ὅτι καὶ τὸ σὺ  
εἶ τς ατς πτώσεως. — 37. 5. Εἰ τὸ εἶ οδέποτε κλητικῆ συντάσσε-  
ται, εθεία δέ, Ἀρίσταρχος εἶ, γραμματικὸς εἶ, ο μὴν Ἀρίσταρχε  
2.2.304 εἶ οδὲ γραμματικὲ εἶ, πς ο δοθήσεται ὅτι τὸ σὺ εἶ ἐν εθείᾳ  
συντάξει ἐστίν; (οδὲ γὰρ ἐκενο ἀληθές ἐστιν, ὡς ἁπάντοτε αἱ εθεαι  
τν ὀνομάτων ἐν τρίτοις καταγίνονται, καθὼς ἐπεδείξαμεν ὅτι τὰ  
παρκτικὰ τν ῥημάτων τὰς εθείας συνεγκλείει εἰς τὸ πρτον καὶ  
δεύτερον πρόσωπον). — 38. 6. Εἴπερ τὰ πρτα πρόσωπα πληθυντικὰ  
ὄντα σύλληψιν ἀναδέχεται δευτέρου καὶ τρίτου τν κατὰ τὴν ατὴν  
πτσιν, νίκα φαμὲν κατὰ μὲν μερισμὸν ἐμοὶ καὶ σοὶ καὶ Διονυσίῳ  
ἐλάλησεν Σρύφων, κατὰ δὲ σύλληψιν μν ἐλάλησεν Σρύφων,  
καὶ ἐπὶ τν λοιπν, πς οκ ἂν δοθείη τὸ ἐγὼ καὶ σὺ καὶ Σρύφων  
ἐν τας ατας πτώσεσιν καταγίνεσθαι συνόντος πάλιν τοῦ κατὰ σύλλη-  
ψιν πληθυντικοῦ ἐν εθείᾳ, μες παραγινόμεθα. — 39. 7. Ἔστιν  
κἀκ τς συντάξεως τν συνδέσμων παραστσαι. συνδεόμενα τὰ πτωτικὰ  
2.2.305 κατὰ τὴν ατὴν κοινότητα τν ῥημάτων πάντως καὶ τς ατς πτώσεως  
ἔχεται, ἠ ἐμοὶ χαρίζεται Σρύφων ἠ σοὶ ἠ Διονυσίῳ, ἠ ἐμοῦ  
ἀκούει Σρύφων ἠ σοῦ ἠ Θέωνος, καὶ σαφὲς ὅτι τὸ παρεμππτον  
ἀλλότριον τς πτώσεως ἠ σολοικισμὸν ποιήσει ἠ παρέμπτωσιν ἑτέρου  
ῥήματος· ἠ ἐμοῦ ἀκούει Σρύφων ἠ σοῦ ἠ Δίωνος, διὰ τὴν κοινό-  
τητα τοῦ ῥήματος, ἐπεὶ οἷόν τε φάναι ἠ ἐμοῦ ἀκούει Σρύφων ἠ σοὶ  
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ὁμιλε. ὁμολόγως οὖν ἑνὸς ὄντος τοῦ ῥήματος καὶ λόγου καταλλήλου  
ὄντος δίδοται καὶ τὰς ατὰς πτώσεις εἶναι. ἠ ἐγὼ οὖν ἀπέρχομαι  
ἠ σὺ ἠ Διονύσιος· καὶ εἰ μὲν ἀκατάλληλος ὁ λόγος, εἴη ἂν καὶ τὸ  
σύ ἑτέρας πτώσεως, εἰ δὲ κατάλληλος, δίδοται τὸ καὶ εθείας εἶναι. —  
40. 8. Ἀλλ᾽ οδ᾽ ἐκενο δίδωμι, ὡς καὶ τὸ σὺ γράφεις ἔχει ἐν κλητικῆ  
συντάξει. τὸ γὰρ τοιοῦτον ο παραστήσει τὸ σύ, ὅτι καὶ εθείας, ἀλλ᾽ ὅτι  
καὶ κλητικς· ὅπερ ἑνούμενον εθείας ἐστίν, ὅμοιον τῶ ἐγὼ γράφω  
2.2.306 κἀκενος γράφει, ἐπεχόμενον δὲ κατὰ τὴν σύ καὶ ἐπιστρέφον τὸ  
προσφωνούμενον κλητικὴν ὁμολογήσει ο δεόντως παρειλημμένην κατὰ  
τὸ ἀντωνυμικὸν ἔθος. ἐδείξαμεν γὰρ ὅτι ο δυναμένων τν ὀνομάτων  
παραλαμβάνεσθαι ἐπενοήθη τὸ μόριον·  δὲ κλητικὴ τν ὀνομάτων  
φθάνει κατὰ δεύτερον πρόσωπον, καὶ σαφὲς ὅτι ἐν κλητικῆ περισσὴ   
ἀντωνυμία ἐστίν. — 41. οδὲ γὰρ ἔχει ἀπολογίαν ἣνπερ ἔσχον αἱ κατὰ  
τρίτον πρόσωπον ἀντωνυμίαι, ὡς δυναμένων τν ὀνομάτων παρα-  
λαμβάνεσθαι περισσαὶ αὗται ἐγένοντο· ἐφ᾽ ὧν ἤν ὁ λόγος ὡς ἕνεκα τς  
δείξεως ἠ τς ἀναφορς παρειλημμέναι εἰσίν, καθὸ δυνάτει πάλιν τὸ  
ὄνομα τὸ τοιοῦτον ἐμφανίσαι. παραλαμβανομένη γὰρ  σύ κατὰ κλητι-  
κὴν οὔτε ἀναφορὰν δύνατο παραστσαι, δευτέρου γὰρ προσώπου, οὔτε  
τὴν δεξιν, καθὸ οἱ προσφωνούμενοι ἐπιστρέφονται καὶ ο δείκνυνται,  
ὅπου γε καὶ ἐπὶ τοὺς μὴ π᾽ ὄψιν πίπτοντας φθάνει  κλητική. οἵ  
2.2.307 γ᾽ οὖν προσφωνούμενοι διὰ τς ἀντωνυμίας δυσανασχέτως ἔχουσιν,  
σαφὲς ὅτι ἐπιζητοῦντες τὸ ἴδιον ὄνομα, καίπερ ἐπὶ τν συζύγων ἀντω-  
νυμιν τοῦ τοιούτου παρεπομένου· ο γὰρ ἐνεχώρει  ὀνοματικὴ θέσις,  
καθὼς ἐπεδείξαμεν. — Πς οὖν  ο δεόντως παραλαμβανομένη ἀντω-  
νυμία παρώσεται μὲν τὴν ἀναγκαίως παρειλημμένην κατὰ δεύτερον  
πρόσωπον ἐν εθείᾳ πτώσει, ατὴ δὲ ἀποίσεται τὸ μόνης εἶναι κλητικς;  
Περισσὸν οἶμαι ἐπεισάγειν ἄλλας συντάξεις τοῦ λόγου ἀνενδοιάστως  
ἀποδειχθέντος.  
42. κενό γε μὴν ο δοκε μοι παρέλκειν, τὸ καὶ πὲρ τν  
πολοίπων κλητικν, λέγω ἐν ἀντωνυμίαις, προσδιασαφσαι, ὡς κατὰ  
τὸν ατὸν μὲν λόγον καὶ αἱ δυϊκαὶ καὶ αἱ πληθυντικαὶ σύνεισι καὶ ἐν  
κλητικῆ τοῦ ατοῦ πόντος λόγου, πάλιν ἐν ὁμοφωνίᾳ οὖσαι τας  
κατ᾽ εθεαν, οὔ γε μὴν ἐν πρώτῳ ἠ τρίτῳ, καθότι οὔτε ἑαυτόν τις  
προσκαλεται οὔτε τὰ ἀπόντα καὶ κεχωρισμένα τν προσώπων· κλητικὴ  
2.2.308 γὰρ παρόντος προσώπου πτσίς ἐστιν, τοσαύτην ἔχοντος ἀπόστασιν  
ἐφ᾽ ἡν ἂν  φωνὴ συντείνειεν. ὀρθς οὖν οὔτε  ατός κλητικὴν  
ἔχει, ἄπεστι γάρ, οὔτε  ἐκενος· εἰς ἀπόστασιν γὰρ προσώπου ἐπενοήθη,  
ἣτις μάχεται τῶ ἰδιώματι τς κλητικς. —  γοῦν οὗτος, ο τατὰ  
ἐπιδεξαμένη τας προκειμέναις ἀντωνυμίαις, δεόντως καὶ ἐπὶ κλητικς  
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τίθεται. δι᾽ ὃ καὶ μάτην κατεμέμψαντο τὴν τν ἀρχαίων χρσιν, ατὸ  
μόνον πολαβόντες ὡς τὸ τρίτον πρόσωπον ἐν ἀντωνυμίαις ἀπαρά-  
δεκτόν ἐστι κλητικς πτώσεως. ἤν δὲ ο τὸ τρίτον, τὸ δὲ παρεπόμενον  
τῶ τρίτῳ, ἐπεὶ καὶ τὰ ὀνόματα τρίτου ἐστὶν προσώπου καὶ οκ ἀμοιρε  
κλητικς πτώσεως.  
43. Ἀκόλουθόν ἐστιν διαλαβεν καὶ περὶ τν ἐν τας κτητικας  
κλητικν. Αἱ μὲν οὖν τοῦ πρώτου προσώπου καὶ ἕνεκα τοῦ παρεπομένου  
2.2.309 λόγου συνίστανται καὶ ἔτι τς συνούσης χρήσεως. οἷόν τε γὰρ προσφωνεν  
τὰ πακουόμενα κτήματα, ὅπου γε καὶ ἐν εθείᾳ πρὸς πρόσωπον λέγεται  
κατὰ τὰς παρκτικὰς συντάξεις, μέτερος πάρχεις φίλος, ἐμὸς  
εἶ γνώριμος.  
[ἀλλὰ πατὴρ τεός εἰμι {π 188 }]  
ἔστι δὲ καὶ τὰ τς χρήσεως, νίκα ὁ Νέστωρ τοὺς ἰδίους παδας  
προσφωνε  
παδες ἐμοί {γ 475 },  
καὶ ἔτι παρὰ Καλλιμάχῳ  
ὦ ἐμαὶ τοῦ ἀπιόντος ἄγκυραι { fr. 97 Schn. },  
καὶ ἐπὶ τς συλλαμβανούσης τοὺς ἄλλους παδας Ἀθηνς  
ὦ πάτερ μέτερε Κρονίδη {Θ 31. α 45 et 81. ω 473 }.  
2.2.310 44. Ἥ γε μὴν κατὰ τρίτον πὸ μὲν τοῦ λόγου συνίσταται· οἷόν  
τε γὰρ τό τινος κτμα προσφωνεν, ὡς ἔστιν ἐπινοσαι καὶ ἐπὶ τν  
κτητικν ὀνομάτων. καὶ ταῦτα γὰρ ἐν δυσὶ τρίτοις προσώποις κατα-  
γινόμενα ἔχει χρσιν τς κλητικς, Ἀριστάρχειε, Αἰάντειε, Σελα-  
μώνιε. ὅπερ ἂν συμβαίη καὶ ἐπὶ τν ἀντωνυμιν· συσταίη γὰρ ἂν   
σφέτερε· οὔ γε μὴν τὰ τς χρήσεως ἐγένετο μν ἐμφαν.  
2.2.311 45. Σὰ γὰρ ἐπὶ δευτέρου προσώπου ο μόνον  χρσις κατέλειψεν,  
ἀλλὰ καὶ ὁ λόγος ἀδυνατε συνέχειν, οχ, ὡς οἴεται Ἅβρων, ὅτι διά-  
φορος ὁ ἐπ᾽ ατος ἀριθμὸς γενήσεται. τὸ γὰρ μέτερε, φησί, πλη-  
θυντικὸν μὲν ἀκουσθήσεται κατὰ τὸν κτήτορα, ἑνικὸν δὲ κατὰ τὸ κτμα·  
καὶ σαφὲς ὅτι δώσει τὸ πάρξαι κλητικὴν δευτέρου προσώπου ἰσαρίθμου  
καθεστώσης τς ἀντωνυμίας, εἴ τις φαίη ὦ μέτεροι. — 46. ἔστιν οὖν  
αἴτιον τοῦ μὴ συνίστασθαι τὴν ἀντωνυμίαν τὸ διάφορον τς πτώσεως,  
ἔχοντος τοῦ λόγου οὕτως. πν πρόσωπον πληθυντικὸν συνέστηκεν  
ἐξ ἑνικν ὁμοιοπτώτων, ἐάν τε ᾖ κατὰ σύλληψιν διαφόρων προσώπων,  
ἐάν τε καὶ ἐξ ὁμοειδν συνεστήκῃ. διαφόρων μὲν οὖν προσώπων,  
2.2.312 ἐμὲ καὶ σὲ καὶ τοῦτον ἐθεάσατο Σρύφων, ὃ γενήσεται μς  
ἐθεάσατο Σρύφων· ἐμοὶ καὶ σοὶ καὶ τος περὶ Διονύσιον ἐλά-  
λησεν Σρύφων, ὃ γενήσεται μν ἐλάλησεν· ἐκ δὲ τν ατν προ-  
σώπων σὲ καὶ σὲ ἐθεάσατο Δίων — μς ἐθεάσατο Δίων, τοῦτον  
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καὶ τοῦτον μέμφομαι — τούτους μέμφομαι. δεδομένου δὲ τοῦ τοι-  
ούτου δίδοται κἀκενο, ὡς πάντα τὰ δεύτερα πρόσωπα προσφώνησιν  
ἔχει τὴν πρὸς ατά, ὡς ἔχει τὸ μν, μς. τὸ δὴ οὖν μέτεροι  
δευτέρου ἐστὶν προσώπου κατ᾽ ἄμφω τὰ πρόσωπα· καὶ γὰρ προσφωνοῦνται  
οἱ κτήτορες ἕνεκα τς ἐγκειμένης ἀντωνυμίας, καὶ τὰ κτήματα ἕνεκα  
τς ἐγγενομένης κλητικς. ἀμφότερα οὖν δεύτερα καθεσττα διάφορά  
ἐστιν κατὰ τὰς πτώσεις, εἴγε γενικὴ μὲν ἔγκειται τν κτητόρων, κλητικὴ  
δὲ τν κτημάτων. δι᾽ ὃ καὶ οκ ἀπερειδόμενοι μόνον πρὸς τὴν χρσιν  
περιγράφομεν τὰς ἀντωνυμίας, πρὸς δὲ τὸν ἐκτεθειμένον λόγον.  
47. Ἔτι δὲ καὶ  χρσις τς ἐμός τὸ κλητικὸν παρέωσται, ὅπερ  
2.2.313 ἤν ὁμόφωνον αἰτιατικῆ τῆ ἐμέ. καὶ ἴσως τοῦτο αἴτιον ἐγίνετο τς  
ἐλλείψεως, καθὸ παραλαμβανόμενον ἔμφασιν ἀκαταλλήλου λόγου παρι-  
στάνει. δεόντως γ᾽ οὖν Ἀττικῶ σχήματι συνεχρήσατο ὁ ποιητὴς κατε-  
πείξαντος τοῦ λόγου παραλαβεν τὸ κλητικὸν σχμα ἐν τῶ  
γαμβρὸς ἐμὸς θύγατέρ τε {τ 406 }.  
πς ἄρ᾽ ο δοθείη καὶ διὰ τὸν προεκκείμενον λόγον καὶ διὰ τὰ συνυ-  
πάρχοντα ατῶ ἑνικὰ κατὰ γένος, οδετέρως μὲν  
τέκνον ἐμόν {λ 155 },  
θηλυκς δὲ  
μτερ ἐμή {λ 164 };  
τούτων γὰρ παρχόντων ἀνάγκη καὶ τὸ ἀρσενικὸν συνυπάρχειν.  
2.2.314 48. Εἴρηται μν περὶ συνεμπτώσεως τς ἐμοῦ, πότε κτητική ἐστι  
καὶ πότε πρωτότυπος, νίκα καὶ περὶ τς Ζηνοδοτείου γραφς δια-  
λαμβάνομεν. — πρόδηλός τέ ἐστι καὶ  ἐμοί ἀντωνυμία συνεμπίπτουσα  
πληθυντικῆ συνάρθρῳ καὶ δοτικῆ ἑνικῆ κατὰ πρτον καὶ δεύτερον, ο  
μὴν κατὰ τρίτον· ὀρθοτονουμένη γὰρ  ἑνικὴ περισπται, ἣ γε μὴν  
κτητικὴ ὀξύνεται. σαφὲς δ᾽ ὅτι καὶ ἐγκλιθεσαι αἱ πρωτότυποι ἀπο-  
βάλλουσι τὴν συνέμπτωσιν. δι᾽ ὃ κἀκενο τὸ ἀνάγνωσμα οκ ἐγκλινόμενον  
τὴν κτητικὴν ἀντωνυμίαν σημαίνει,  
οἱ δὲ οἳ ἐβλάφθησαν {Χ 387 }·  
ἐγκλιτικς γε μὴν ἀναγνωσθέν, νίκα ὀξύνομεν τὴν δέ συλλαβήν, ἔθος  
τηρε μηρικὸν τὸ δοτικὴν ἀντὶ γενικς παρειλφθαι.  
49. Εἴπομεν καὶ περὶ συνεμπτώσεως τς τν ἄρθρων, ὡς τὰ  
ποτακτικὰ τας κτητικας κατὰ τρίτον πρόσωπον ὁμοφωνε, καὶ ὡς  
πάλιν διὰ τὸ τοιοῦτον πτωτικν μὲν συνόντων κτητικαί εἰσιν ἀντωνυ-  
μίαι τὰ τοιαῦτα,  
2.2.315 ὃν γόνον {λ 234 },  
οὕνεκ᾽ ἄρ᾽ οχ ᾧ πατρί {ν 265 },  
ᾧ θυμῶ εἴξασα {ε 126 },  
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ᾗ κεφαλῆ φορέειν {Π 800 },  
ἤε ὃν ατοῦ χρεος {α 409 }.  
ῥημάτων δὲ ἐπιφερομένων πάλιν κατάλληλα τὰ σχήματα γίνεται ἀρθρικὴν  
ἀναδεξάμενα σύνταξιν, εἴγε καὶ τὸ τοιοῦτον ἐδείχθη, ὡς καὶ τὰ πο-  
τακτικὰ ἄρθρα ἐπὶ ῥμα φέρεται,  
ἡ μυρί᾽ Ἀχαιος ἄλγε᾽ ἔθηκεν {Α 2 },  
τοῦ ἑξς ὄντος ἡ ἔθηκεν μυρία κακὰ τος Ἕλλησιν·  
ὅς ποτέ μ᾽ εἰρόμενος {Η 127 },  
ὃς εἰρόμενός με.  
Δυσέφικτόν ἐστιν τὴν ἐν ἅπασι τος μέρεσιν τοῦ λόγου συνέμπτωσιν  
παραθέσθαι· ἀρκετὴ γάρ ἐστι καὶ  προκειμένη εἰς τὸ παραστσαι τὴν  
πόλοιπον συνέμπτωσιν.  
50. Ο μὴν ἐκενο ἄξιόν ἐστι παραλιπεν, δι᾽ ὅτι ἐπὶ μὲν ἀρσενικν  
καὶ θηλυκν πληθυντικν προφανὲς γίνεται τὸ ἀκατάλληλον ποιου-  
μένων σύνταξιν τὴν πρὸς τὸ ἑνικόν, εἰ φαίημεν οἱ ἄνδρες λέγει, αἱ  
γυνακες λέγει, ο μὴν κατ᾽ οδετέραν προφοράν, κἂν τὸ ατὸ δη-  
λούμενον ᾖ μόνον τοῦ χαρακτρος ἐνηλλαγμένου, εἰ φαίημεν τὰ γύναια  
2.2.316 λέγει. οδὲ γὰρ ἐκενο τὸ ἄπορον ἐπιλύει, ὡς Βοιώτιόν ἐστιν ἔθος,  
ὅμοιον τῶ παρὰ Πινδάρῳ  
ἀχεται ὀμφαὶ μελέων σὺν αλος { fr. 45, 18 Boeckh,  
 75, 18 Schroeder }  
ατὸ γὰρ τοῦτο ἐπιζητε ὁ λόγος, ὡς λανθάνει τὸ σχμα τὸ τοῦ οδε-  
τέρου. ὅτι γὰρ οδὲν  τοῦ γένους σύνταξις πεκλύει τὸν λόγον, ὡς  
ὅτι τὰ οδέτερα ἁρμόδιά ἐστιν τος ἑνικος, σαφὲς ἐκ τοῦ ἐν μὲν τος  
ἀπτώτοις ἀδιαφορεν τὴν τν γενν σύνταξιν· πν γὰρ μέρος λόγου  
ἄπτωτον μίαν καὶ τὴν ατὴν ἔχει σύνταξιν ἅπασι τος γένεσιν. —  
51. Ἔστιν δὲ καὶ οὕτως φάναι. ἐδείξαμεν ἐν τος προκειμένοις ὡς  
2.2.317 οδὲν μέρος λόγου γίνεται ἀκατάλληλον ἐν ᾧ μὴ διεκρίθη, ὡς τὰ ἐπιρρή-  
ματα ἐν ἀριθμῶ, χωρὶς εἰ μὴ ατὰ δηλώσειεν ἀριθμόν, οδ᾽ ἐν διαφόροις  
χρόνοις, χωρὶς εἰ μὴ ατὰ πάλιν διαστείλειε χρόνον, ὡς ἐν τῶ χθές,  
αὔριον καὶ ἄλλοις οἷς παρεθέμεθα. οἱ σύνδεσμοι ἀριθμὸν οκ ἐπιδεξά-  
μενοι οδὲ παρὰ τοὺς ἀριθμοὺς ἁμαρτάνονται, ἀλλ᾽ οδὲ γένος. πρό-  
δηλον τὸ εἰρημένον ἐπὶ πάντων τν μερν τοῦ λόγου. τὰ δὴ ῥήματα  
γένος μὲν ο διακρίνει, ἀριθμὸν δὲ καὶ πρόσωπον καὶ ἄλλα περὶ ἃ  
καταγίνεται. οκ ἄρα ὀφείλει γινώσκειν ἐν διαφόρῳ σχήματι τὸ οδέ-  
τερον καὶ ἐν διαφόρῳ τὸ ἀρσενικὸν ἠ θηλυκόν· πς οὖν φαμεν λέγουσιν  
οἱ ἄνθρωποι καὶ λέγει τὰ παιδία; εἰ δὲ ἀριθμὸν παρεμφαίνει, σαφὲς  
ὅτι συμπληθυνθήσεται τος συνοῦσι πληθυντικος, καὶ δλον ὅτι τὸ  
σπάρτα λέλυνται {Β 135 }  
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ἀναλογώτερον τοῦ  
δοῦρα σέσηπεν {Β 135 }. —  
52. Παρὸν κἀκ τν πρώτων καὶ δευτέρων προσώπων διελέγξαι τὸ  
2.2.318 σχμα. εἰ γὰρ γιὲς τὸ φάναι φιλοπονοῦμεν παιδία ὄντα, οχὶ  
φιλοπον παιδία ὄντα, καὶ ἔτι ἐπὶ δευτέρων προσώπων τατόν,  
πς ο δοθήσεται ἄλογον μὲν καθίστασθαι τὸ φιλοπονε παιδία  
ὄντα; Καὶ αὕτη μὲν ἀπόδειξίς ἐστιν τοῦ γιοῦς λόγου.  
53. Αἴτιον μέντοι πολαμβάνω τοῦ παραδέξασθαι τὴν ἑνικὴν σύν-  
ταξιν τὰ ῥήματα οκ ἄλλο τι ἠ τὴν ὁμοφωνίαν τς εθείας ὡς πρὸς  
τὴν αἰτιατικήν, ὅπερ ο παρείπετο τος τε ἀρρενικος καὶ θηλυκος.  
δι᾽ ὃ καὶ ἐν τῆ εθείᾳ προφανὴς  ἀκαταλληλότης γίνεται ἐν τῶ οἱ  
ἄνδρες γράφει, ο μὴν ἐν αἰτιατικῆ· ἐν μεταβάσει γὰρ τὸ πρόσωπον  
νοεται τοῦ γράφει, ἄνδρας γράφει. ἀναμερισθεσαι οὖν αἱ πτώσεις  
ἐν ἰδίαις φωνας διέκριναν τό τε κατάλληλον καὶ τὸ ἀκατάλληλον. ο  
τοῦ τοιούτου δὲ παρεπομένου κατ᾽ οδέτερον σχμα συνέβαινε τὸ μὲν  
ἕτερον φυσικώτερόν πως ἔχειν, λέγω τὸ κατ᾽ αἰτιατικήν, φέρε εἰπεν  
γράφει τὰ παιδία, ὡς εἰ καὶ γράφει τοὺς παδας· καὶ ἐπεὶ ἐν μὲν  
τῶ ἀρσενικῶ οχ αἱ αταὶ φωναί, γράφει γὰρ οἱ παδες, ὅπερ ἤν  
ἀνακόλουθον, ἐν δὲ τῶ οδετέρῳ τατόν, τῆ πρὸς τὴν αἰτιατικὴν ὁμο-  
2.2.319 φωνίᾳ συντρέχον τὸ σχμα δύσληπτον ἐποίει τὸ ἀκατάλληλον. — δείχθη  
ἄρα καὶ δι᾽ ὅτι ἀκατάλληλον καὶ δι᾽ ὅτι λανθάνει.  
54. ξς ῥητέον καὶ περὶ τς καθολικς συντάξεως τν ῥημάτων,  
ἡν πάνυ διείληφα πολυμερεστάτην οὖσαν δεσθαι ο μετρίας ἐπιστάσεως·  
1. αἵ τε γὰρ παρεπόμεναι ἐγκλίσεις λόγον ἀπαιτήσουσι τς συντάξεως,  
καὶ 2. οἱ ἐν ατας ἀναμερισθέντες χρόνοι, καὶ 3.  συμπαρεπομένη  
διάθεσις, ἐνεργητικὴ οὖσα ἠ παθητική, καὶ  μεταξὺ τούτων πεπτωκυα  
μέση, ο προσχωροῦσα οδετέρᾳ, καὶ 4. τὰ ἐγγινόμενα πρόσωπα ἐν τῶ  
καθόλου ἠ μερικς ἠ οδ᾽ ὅλως, καὶ 5. εἰ ἅπασιν σύμφωνοί εἰσιν αἱ  
δύο διαθέσεις, ἣ τε ἐνεργητικὴ καὶ  παθητική, 6. τίνα τε ατν πλα-  
γίαις θέλει ἐπαρτσθαι, καὶ πότερον ἀδιαφόρως ἠ κατὰ μερισμὸν τὸν  
δέοντα τν πτώσεων. εἰσὶ καὶ ἄλλαι ἰδικώτεραι συντάξεις τν προκα-  
τειλεγμένων, ἃς κατὰ τὸ ἐπιβάλλον διακρινοῦμεν.  
2.2.320 55. ἧ ἀπαρέμφατος ἔγκλισις διστάζεται πρός τινων εἰ ἔγκλισις  
καὶ εἰ ὅλως ῥήματα τὰ ἀπαρέμφατα· Σί γὰρ μὴ μλλον ἐπιρρήματα  
ἐκ ῥημάτων γενόμενα; καὶ εἴη ἂν τὰ συνηγοροῦντα τῶ λόγῳ τοιαῦτα.  
Σος ῥήμασιν ἐξαίρετος παρέπεται  ψυχικὴ θιάθεσις, ὅπερ ο σύνεστι  
τος ἀπαρεμφάτοις, καὶ τὸ ἐν ἀριθμος καὶ προσώποις καταγίνεσθαι, ὧν  
τς διαφορς οκ ἔτυχεν τὸ ἀπαρέμφατον, καθὸ καὶ  ἐξ ατν  
2.2.321 μεταληφθεσα μετοχὴ στερουμένη τν προκειμένων καὶ τς τν ῥημάτων  
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ἰδέας ἀπεβλήθη. ο γὰρ δή γε ὁ μετασχηματισμὸς τοῦ χρόνου ἐν τῶ  
γράφειν ἠ γράψαι καὶ ἔτι  συνοῦσα διάθεσις συνάξει τὸ ῥήματα ατὰ  
πάντως καλεσθαι, ἐπεὶ τατὸν σύνεστι τῆ μετοχῆ καὶ ο ῥήματα αἱ  
μετοχαί. 56. Πόθεν δέ, ὅτι ἐπιρρήματα; 1. Καθότι ἔγκλισις μὲν διά-  
φορος κατὰ σύνταξιν τοῦ ατοῦ προσώπου ο παραλαμβάνεται· ο γάρ  
φαμεν γράφεις λέξαις ἢ τι τν τοιούτων μὴ δυναμένων παρα-  
λαμβάνεσθαι, ἀλλά φαμεν θέλεις γράφειν, ἀναγινώσκειν βούλει. —  
2. ἴδιον δὲ ἤν ἐπιρρημάτων τὸ σὺν ῥήμασι παραλαμβάνεσθαι προτακτι-  
κς ἠ ποτακτικς, ὅπερ παρείπετο τῶ γράφειν θέλω, θέλω γρά-  
φειν, ὡς εἰ καὶ λληνιστὶ λέγω, λέγω λληνιστί. — 3. καὶ ὡς  
2.2.322 τὸ λληνιστί προσλαβὸν τὸ λέγω ἀπαρτίζει τὸν λόγον, οὕτω τὸ γράφειν  
προσλαβὸν τὸ θέλω. — 4. καὶ ὡς ἀδιαφορε κατὰ παντὸς ἀριθμοῦ τὰ  
ἐπιρρήματα, οὕτως καὶ τὸ γράφειν θέλω ἠ θέλομεν. — 5. καὶ ὡς  
ἀδιαφορε κατὰ τὰ πρόσωπα, λληνιστὶ λέγω, λληνιστὶ λέγεις,  
οὕτως τὸ γράφειν θέλω, γράφειν θέλεις. — 6. καὶ εἰ ἀπὸ ῥημά-  
των ἔσθ᾽ ὅτε τὰ ἐπιρρήματα παράγεται, ὡς ατῶ τῶ λληνιστί τὸ  
ἑλληνίζω παράκειται, ο κωλύει καὶ τὸ γράφω παρακεσθαι τῶ γράφειν,  
ο μαχομένου τοῦ διαφόρου χρόνου· δύναται γὰρ κατὰ χρόνον τὸ ἐπίρρημα  
ἀποτελεσθαι, καθὸ ἔστιν ἐπινοσαι κἀπὶ τν μετοχν, εἴγε τῶ μὲν  
γράφω  γράφων παράκειται, τῶ δὲ ἔγραψα  γράψας. τῶ γὰρ ατῶ  
λόγῳ καὶ τῶ γράφω τὸ γράφειν παρακείσεται, τῶ τε ἔγραψα τὸ  
γράψαι.  
2.2.323 57. Ἀλλ᾽ ἔστιν γε πρὸς ταῦτα φάναι. καὶ πρὸς μὲν τὴν σύνταξιν  
τοῦ θέλω γράφειν καὶ τν τοιούτων, ὡς οκ ἐν τῶ καθόλου δίδοται  
τὸ κατὰ τοῦ ατοῦ προσώπου διαφόρους ἐγκλίσεις μὴ παραλαμβάνεσθαι·  
φαμὲν γὰρ ἐὰν ἀναγινώσκῃς πρόσεχε, ἐὰν διαλέγῃ ἐπίστρεφε  
σεαυτόν, πρὸς τῶ μηδὲ ἐν τῶ καθόλου τὴν τοιαύτην σύνταξιν διήκειν·  
φαμὲν γὰρ προαιροῦμαι ἀναγινώσκειν καὶ φιλ γράφειν, ο μὴν  
γελ γράφειν οδὲ σκάλλω λέγειν, ἅπερ εἰ κατὰ τὸν λόγον ἤν  
τν ἐπιρρημάτων, οκ ἂν ἤν τι ἐμποδὼν τὸ τὰ ἐπιρρήματα ἐπὶ ῥήματα  
φέρεσθαι. — 58. Ἔστιν οὖν τς συντάξεως αἰτία ἣδε. τν ῥημάτων  
ἃ μέν ἐστιν ἐμπεριεκτικὰ πραγμάτων, ἐφ᾽ ἃ καὶ  ὁριστικὴ ἔγκλισις  
ἐπερείδεται καὶ αἱ πόλοιποι, ὡς τὸ γράφω, ἐρέσσω, τύπτω· ἃ δὲ  
2.2.324 ατὸ μόνον προαίρεσιν ψυχς ὁρίζεται, ἐλλείποντα τῶ πράγματι, ὡς τὸ  
θέλω, βούλομαι, προθυμοῦμαι, ἃ δὴ ὡσπερεὶ κενὰ ὄντα ἀνα-  
πληροῦνται τῆ τοῦ πράγματος παραθέσει, ὅπερ οκ ἄλλο τί ἐστιν ἠ τὸ  
προκείμενον ἀπαρέμφατον, γενικώτατον καθεστὼς τν ἄλλων ῥημάτων,  
ὡς ἐν τος ἑξς δεδείξεται, θέλω περιπατεν, βούλομαι γράφειν.  
τά γε μὴν ἀπειληφότα διὰ τοῦ ἐπακολουθοῦντος ὁρισμοῦ τὸ πργμα  
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ἀπροσδε καθειστήκει ὡς πρὸς τὴν σύνταξιν τν ἀπαρεμφάτων· ἐγκει-  
μένου γὰρ τοῦ τύπτειν ἐν τῶ τύπτω περισσὸν τὸ ἐπάγειν ἕτερον  
πργμα, τύπτω γράφειν, ο μὴν ἐν τῶ θέλω γράφειν.  
59. Καθὼς ἔφαμεν, ἔστιν γενικωτάτη  τν ἀπαρεμφάτων ἔγκλισις,  
ἀναγκαίως λείπουσα τος προδιαπορηθεσι, τος προσώποις καὶ τῶ  
παρεπομένῳ ἀριθμῶ, ὃς ο φύσει παρέπεται τῶ ῥήματι, παρακολού-  
2.2.325 θημα δὲ γίνεται προσώπων τν μετειληφότων τοῦ πράγματος. ατὸ  
γὰρ τὸ πργμα ἕν ἐστιν, τὸ γράφειν, τὸ περιπατεν· ὅπερ ἐγγινόμενον  
ἐν προσώποις ποιε τὸ περιπατ, τὸ περιπατοῦμεν, τὸ περιπατοῦσιν. —  
Οδὲ γὰρ ἐκενο ἀληθεύσει, ὡς τὸ ῥμα δεκτικόν ἐστιν προσώπων·  
πάλιν γὰρ ἐκ τοῦ παρεπομένου τὸ τοιοῦτον ἐπεγένετο. τὰ γὰρ μετει-  
ληφότα πρόσωπα τοῦ πράγματος εἰς πρόσωπα ἀνεμερίσθη, περιπατ,  
περιπατες, περιπατε· ατό γε μὴν ἐκτὸς ὂν προσώπων καὶ ἀριθμν  
συμφέρεται ἅπασιν ἀριθμος καὶ ἅπασι προσώποις. — Ἀλλ᾽ οδὲ ψυχικὴν  
διάθεσιν τὸ ῥμα ἐπιδέχεται. πάλιν γὰρ τὰ μετειληφότα πρόσωπα τοῦ  
πράγματος τὴν ἐν ατος διάθεσιν ὁμολογε διὰ τοῦ ῥήματος· τὰ δέ,  
ὡς οκέτι ἐγγενόμενα ἐν προσώποις, οδὲ τὸ ἐν τούτοις ἐπιγενόμενον  
ἐνδιάθετον τς ψυχς ὁμολογε. — 60. Ἴδιον οὖν ῥήματός ἐστιν ἐν  
ἰδίοις μετασχηματισμος διάφορος χρόνος διάθεσίς τε  ἐνεργητικὴ καὶ  
παθητικὴ καὶ ἔτι  μέση· ὧν πάντων μετέλαβεν τὸ γενικώτατον ῥμα, λέγω  
2.2.326 τὸ ἀπαρέμφατον, ἐπεὶ εἴπερ τῆ φύσει ἤν ἀπαρέμφατον, πς ταῦτα παρεμ-  
φαίνει; ἔστι γοῦν ἐπινοσαι τὸ γενικώτατον ὄνομα ἐν θέσει ἰδίᾳ καταγινό-  
μενον ἠ κοινῆ, ἐν πτώσει τῆ παρεπομένῃ, ἐν γένει τῶ δέοντι· τό γε μὴν  
ἰδικώτατον καταγίνεσθαι ἐν πατρωνυμικῆ ἐννοίᾳ ἠ ἐν κτητικῆ καὶ ἔτι  
τας πολοίποις· καὶ δλον ὅτι οκ ἂν θαρρήσειέ τις φάναι μὴ εἶναι  
ὄνομα ὃ μή ἐστιν πατρωνυμικὸν ἠ κτητικὸν ἢ τι τν πὸ τοιοῦτο εἶδος  
πιπτόντων. τούτῳ οὖν τῶ λόγῳ παραδεξόμεθα τὸ ὁριστικὸν ῥμα  
καὶ εκτικὸν καὶ ἔτι τὰ πόλοιπα εἴδη τοῦ γενικοῦ ῥήματος, ὃ δὴ ο  
πάντως στερήσεται τοῦ μὴ ῥμα εἶναι, ἐὰν μὴ παγορεύῃ τὴν ἰδικὴν  
σημασίαν.  
61. Ἔστιν καὶ οὕτως ἐπιδεξαι. Καθόλου πν παρηγμένον ἀπό  
τινος ἀνάλυσιν ἔχει τὴν πρὸς τὸ πρωτότυπον μετὰ λέξεως τς σημαι-  
2.2.327 νούσης τατὸν τῆ παραγωγῆ. παρὰ τὴν Ἕκτορος γενικὴν ἀποτελεται  
τὸ κτορίδης, ᾧ καὶ προσγίνεται τὸ υἱός, καὶ διὰ τοῦτο ἀναλύεται  
εἰς τὸ Ἕκτορος υἱός. παρὰ τὸ γοργός ἀποτελεται τὸ γοργότερος  
προσγινομένου τοῦ μλλον, ὃ δὴ πάλιν ἀνάλυσιν ἔχει εἰς τὸ γοργὸς  
μλλον. παρὰ τοὺς ἵππους ἐμπεριεκτικόν τι ἀποτελεται, τὸ ἱππών,  
ὃ δὴ πάλιν ἀναλύεται εἰς τὸ ἵππους συνέχον. καὶ περισσὸν ἂν εἴη εἰς  
τὸ τοιοῦτο παρατίθεσθαι· δλον γὰρ τὸ εἰρημένον. Καὶ δὴ πσα ἔγκλισις  
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οκ εἰς ἄλλο τι μεταλαμβάνεται ἠ εἰς ἀπαρέμφατον μετὰ λέξεως τς  
σημαινούσης τατὸν τῆ ἐγκλίσει, ὅτε οὕτως φαμέν, περιπατ — ὡρισάμην  
περιπατεν, περιπατομι — ηξάμην περιπατεν, περιπάτει —  
προσέταξα περιπατεν. Πς οὖν ο βίαιον τὸ τὰ συνεκτικώτατα  
τν ἁπάντων ῥημάτων περιγράφειν τς τν ῥημάτων ἐννοίας;  
62. Ο λέλησμαι ὡς ἐν ἑτέροις συμφερόμενός τισι τὴν ὁριστικὴν  
ἔγκλισιν παρεδεχόμην ὡς πρωτεύουσαν τν ἄλλων. ἀλλ᾽ οὖν γε   
ἀκριβὴς ἐξέτασις τοῦ λόγου κατηνάγκασε τὸ μεταθέσθαι, συγχωρουμένου  
2.2.328 ἐκείνου, ὡς δεόντως ἀπὸ τς ὁριστικς ἐγκλίσεως ἀρχόμεθα, οχ ὡς  
πρώτης οὔσης, ὡς δὲ ἐκφανεστάτης οὔσης καὶ πολλς καὶ δυναμένης  
διδάξαι καὶ τὰς ἐγγενομένας συνεμπτώσεις καὶ τὰ ἐγγενόμενα πάθη καὶ  
παραγωγάς, οδὲ τοῦ τοιούτου μαχομένου, καθὸ ἐν τος τοιούτοις  
ἐλλειπεστέρα  ἀπαρέμφατος ἔγκλισις, εἴγε καὶ τὰ πρωτότυπα τν  
λέξεων ἐν ἐλάττονι καταγίνεται ὕλῃ τν παραγωγν.  
2.2.329 63. Οἶμαι δὲ καὶ τὸ μηρικὸν ἔθος, ἐκστὰν τς προστακτικς  
συντάξεως, δεόντως ἀνθυπαλλάξαι τὴν ἀπαρέμφατον ἔγκλισιν, οὖσαν  
γενικήν, εἰς ἡν καὶ ἐδείχθη ἅπαντα τὰ ἰδικὰ μεταλαμβανόμενα. Οὕτως  
γὰρ ἔχει καὶ  ἐπισταλτικὴ σύνταξις, Σρύφων Θέωνι χαίρειν, τοῦτο  
διαφέρουσα τς μηρικς συνηθείας, καθὸ  μὲν ἐπὶ τὸ προστακτικὸν  
φύσει καταφέρεται, καὶ οἷόν τέ ἐστιν ἐπ᾽ ατς τὰ προστακτικὰ παρα-  
λαμβάνειν, προσπται μέντοι τῶ δοθέντι σχήματι τοῦ λόγου· ο μὴν  
ἔτι τὸ ἐν τῆ ἐπισταλτικῆ συντάξει δύνατο τοιοῦτον παραδέξασθαι. ἔχει  
γὰρ ὁ λόγος οὕτως.  
64. Εἴπομεν ὡς ἀναγκαίως  εθεα τν κυρίων ὀνομάτων παρα-  
λαμβάνεται· ἀλλὰ καὶ  δοτική, ἡν περιποιεται  τοῦ λόγου σύνταξις,  
2.2.330 ο δυναμένη τὴν προστακτικὴν ἔγκλισιν παραδέξασθαι, ἀλλ᾽ οδ᾽ ἄλλην  
τινά. ἔστι γὰρ τῶ Διονυσίῳ χαίρειν ἐν ἴσῳ τὸ Διονύσιε χαρε,  
ὅπερ ο δύναται ἐγχωρσαι, ἐπεὶ  προστακτικὴ ἔγκλισις καὶ ἔτι   
κλητικὴ πτσις ἐπὶ παροῦσι τος προσώποις σύνεστιν, ᾧ δὲ τὰ τοῦ  
λόγου ἐπιστέλλεται, ἄπεστι, καὶ ατὸς δὲ ὁ ἐπιστέλλων παρὼν ἀπόντος  
σύνταξιν ποιεται.  γὰρ εθεα τν ὀνομάτων δέδεικται ὡς τρίτον  
ἐστὶν πρόσωπον. (ἐδείξαμεν γὰρ ὡς ο προσεχώρει  ἐν εθείαις ἀντω-  
νυμικὴ σύνταξις, ἐν δείξει οὖσα τν παρόντων προσώπων. ὃ πάλιν  
οκ ἐνεχώρει τῶ λόγῳ, εἴγε ἀμφότερα τὰ πρόσωπα οχ ὁρώμενά ἐστιν,  
τό τε τοῦ ἐπιστέλλοντος καὶ τὸ τοῦ ἐπιστελλομένου.) συνούσης οὖν  
2.2.331 τς εθείας καὶ ἔτι τς δοτικς κατὰ τὸ τρίτον πρόσωπον ἀνάγκη πσα  
καὶ τὰ συντασσόμενα ῥήματα ἐν τρίτῳ καταγίνεσθαι, καὶ συντάσσεσθαι  
οκ ἐν ἄλλῃ γε πτώσει ἠ τῆ εθείᾳ. — 65. Σό γ᾽ οὖν προκείμενον  
ῥμα ἐπὶ τὴν εθεαν συντείνειεν· Ἀπολλώνιος Διονυσίῳ χαιρέτω  
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ἠ καὶ ἔτι χαίρει ἠ χαίροι. ἀλλ᾽ ἵνα δμεν τὰ τοῦ λόγου κατάλληλα  
εἶναι, ἐκενο σαφέστατόν ἐστιν, ὅτι τὸ κατὰ τὴν εθεαν μετέλαβεν τοῦ  
χαίρειν, οχὶ τὸ κατὰ δοτικήν· ἤν γε μὴν τοναντίον τὸ προσχωροῦν  
τῶ ἐπιστελλομένῳ τὸ χαίρειν, ὡς εἰ καὶ τος π᾽ ὄψιν συνοῦσίν φαμεν  
τὸ χαρε, οχ ἑαυτος προστιθέντες τὸ χαίροιμι ἠ χαίρω. ο δυνα-  
μένου οὖν τοῦ τοιούτου παραλαμβάνεσθαι ἀνάγκη πσα εἰς τὸ γενικὸν  
ἀπαρέμφατον μεταλαμβάνεσθαι τὴν σύνταξιν, συνηθέστερον πακουομένης  
τς συντάξεως τς λέγει ἠ εὔχεται, Σρύφων Θέωνι λέγει χαίρειν,  
συνήθως καὶ ἄλλων πακουομένων, ὡς  
κόπτων ἀμφοτέρῃσιν {ς 28 },  
2.2.332 ὕει, βροντᾶ. ἐξαιρέτως γε μὴν καὶ τν ῥημάτων αἱ ἐγκλίσεις ἔχουσιν  
ἐγκείμενα ῥήματα, καθὼς ἐδείξαμεν ὅτι ἐν τῶ χαίροις ἔγκειται τὸ εὔχεσθαι,  
ἐν τῶ χαρε τὸ προστάξαι, ἅπερ μετὰ τν ἀπαρεμφάτων παραλαμβάνεται,  
ὁπηνίκα καὶ ἐγκλίσεις εἰς ατὰ μετατίθενται. — 66. Σὸ δὴ οὖν Διονυσίῳ  
χαίρειν ἔχει συνυπάρχον ῥμά τι τν προκειμένων, φέρε εἰπεν τὸ  
εὔχεται ἠ λέγει, ὅπερ συνηθέστερον· ἔννοιαν γὰρ προστακτικωτέραν  
παγορεύει, ᾗ καὶ ἐν δευτέροις προσώποις συγχρώμεθα τὴν εκτικὴν  
παραπεμπόμενοι, οὕτως ἐχόντων καὶ τν μηρικν  
ἄνδρα μοι ἔννεπε, Μοῦσα {α 1 },  
χαρε, ξενε {θ 461 },  
μνιν ἄειδε, θεά {Α 1 }·  
ἐνθένδε γὰρ καὶ προειλόμην φάναι ὡς ἀντὶ προστακτικν τὰ ἀπαρέμφατα  
παρείληπται κατὰ τὴν τοιαύτην σύνταξιν. — σαφὲς γὰρ ὅτι καὶ τῶ  
2.2.333 πακουομένῳ ῥήματι προσχωρε τὰ τς ατοτελείας. ο γὰρ  ἐξ  
ἀπαρεμφάτου σύνταξις κατακλείει λόγον, εἰ μὴ ἀναπληρωθείη δι᾽ ὧν  
ἀπαρέμφατός ἐστι. τὸ δὴ οὖν Θέων Ἀπολλωνίῳ χαίρειν οκ ἂν  
εἴη ατοτελές, εἰ μή, ὡς εἴπομεν, τὸ συνυπάρχον ἐγκέοιτο ῥμα. Καὶ  
τοσαῦτα μὲν περὶ τς ἐπισταλτικς συντάξεως.  
67. χομένως ῥητέον καὶ περὶ τς πολοίπου συντάξεως τν  
ἀπαρεμφάτων. Σὸ δε γράφειν, δε ἀναγινώσκειν, χρὴ φιλο-  
λογεν καὶ τὰ τούτοις ὅμοια σαφὲς ὅτι τς ἐπισταλτικς συντάξεως  
διαφέρει. ἐκείνη μὲν γὰρ ἀπροσδεὴς τν προκειμένων μορίων, λέγω  
τοῦ χρή καὶ τοῦ δε·  δὲ ο συγκλείει διάνοιαν χωρὶς τούτων, δε  
ἀναγινώσκειν Σρύφωνα, δε ἀκούειν σου, χρὴ ὁμιλεν Σρύφωνι.  
καὶ τί ποτε τὸ ποιοῦν ἐστιν ἐν μὲν τῆ ἐπισταλτικῆ συντάξει τὸ ἀκα-  
τάλληλον, ἄξιον διαλαβεν, προευκρινηθέντος γε τοῦ τοιούτου, λέγω δὴ  
τοῦ τίνι μέρει λόγου παχθήσεται τὸ χρή καὶ τὸ δε. περὶ ὧν καὶ ἐν  
τῶ περὶ ἐπιρρημάτων ἀπαιτοῦντος τοῦ λόγου ἐξεθέμεθα· καὶ νῦν δὲ  
ἐπιτομωτέρᾳ χρησόμεθα φράσει πὲρ τοῦ τατὸν συμπαραστσαι, εὔλογον  
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γούμενοι ἀνελλειπ τὴν πραγματείαν καθίστασθαι.  
2.2.334 68. ἧ μὲν οὖν συνηγορία τοῦ τὰ προκείμενα μόρια ἐπιρρήματα  
εἶναι γένοιτ᾽ ἂν τοιαύτη. 1. Καθάπερ τς εκτικς ἐγκλίσεως ἐπί τινος  
συντάξεως προηγεται ἐπίρρημα τὸ εἴθε καὶ ἐπὶ τς προστακτικς τὸ  
ἄγε, τοῦτον τὸν τρόπον καὶ ἐπὶ τς ἀπαρεμφάτου γήσεται τὸ χρή καὶ  
τὸ δε ἐπιρρήματα. — 69. 2. Οδὲ γὰρ ἐκενό τις οἰήσεται, ὡς σύνδεσμοί  
εἰσιν, καθὸ ο συνδέουσιν ἐπιφορὰν ἑτέρου λόγου, ὅπερ ἴδιον συνδέσμων,  
ἐμφαίνουσίν τε ἐπίτασιν ὡς καὶ τὸ μάλα ἠ ἄγαν, καὶ ἔτι ἐν συνθέσει  
τοιαύτῃ καταγίνονται, ἡ ο παρακολουθε συνδέσμοις, ῥήμασι δὲ ἠ ἐπιρρή-  
μασιν· φαμὲν γὰρ ἀποδίς, ἀπεχθές, ἀπλθεν, ἄπεστιν· εἶχε δὲ  
οὕτω καὶ τὸ ἀποδε, ἀπόχρη. — 70. 3. μόλογον δὲ κἀκενο, ὡς τὰ  
ἐπιρρήματα σύνεστιν διαφόροις προσώποις, σύνεστιν διαφόροις ἀριθμος,  
καλς γράφω ἠ καὶ γράφομεν καὶ ἔτι ἐπὶ τν ἑξς προσώπων· τά  
2.2.335 γε μὴν ῥήματα συμπληθύνεται καὶ συμμεταβαίνει τος προσώποις, μες  
γράφομεν, μες γράφετε. ο μὴν τὸ χρή καὶ τὸ δε· χρὴ γὰρ  
μς γράφειν, χρὴ ἐμὲ γράφειν, καὶ δε σὲ ἀναγινώσκειν, δε  
μς διαλέγεσθαι. καὶ ἕνεκα πάλιν τοῦ τοιούτου μλλον ἐπιρρήματά  
ἐστιν. — 71. 4. Οδὲ γὰρ ἐνὸν φάναι ὡς ῥήματά ἐστιν ἀπαρέμφατα,  
οἷς παρακολουθε τὸ μὴ εἰς ἀριθμὸν διάφορον παραλαμβάνεσθαι, τὸ μὴ  
προσδιακρίνειν πρόσωπον, περὶ ὧν καὶ ἐν τος προκειμένοις ἐκτεθείμεθα.  
ἰδοὺ γὰρ οὔτε τὰ τς φωνς πακούει ἰδιώματα οὔτε τὰ τς συντάξεως.  
ποον γὰρ ἀπαρέμφατον εἰς ει δίφθογγον λήγει ἠ εἰς η; ἠ πότε ἀπα-  
ρέμφατα δύο μετὰ πτωτικοῦ τινος λόγον παρίστησιν; φαμὲν δέ γε δε  
περιπατεν Διονύσιον. καὶ ἕνεκα τούτου ἀποστήσεται τοῦ μερισμοῦ  
τν ἀπαρεμφάτων. ο μὴν πάλιν ποσταλήσεται τος λοιπος ῥήμασι,  
καθὸ πάλιν ἀντίκειται τὸ ἀδιάκριτον πρόσωπον καὶ ἔτι ὁ μὴ παρακο-  
λουθν ἀριθμός, ὃς ἤν κοινὸς ἁπάντων ῥημάτων.  
72. Ἀλλ᾽ ἔστι γε πρὸς ταῦτα φάναι· 1. Εἰ ἔστιν ἐπιρρήματα ατὸ  
2.2.336 μόνον φερόμενα ἐπὶ ἀπαρέμφατα, ὡς τὸ εἴθε ἐπὶ εκτικὰ καὶ τὸ ἄγε  
ἐπὶ προστακτικά, τί δή ποτε ο συμφέρεται τος κατ᾽ εθεαν προσώποις;  
ὡς ἔχει τὸ εἴθε ἐγὼ γράφοιμι, εἴθε μες γράφοιμεν, ἄγε γρά-  
φωμεν μες, ἄγε γράφετε μες. οδὲ γὰρ ἔστι φάναι δε ἐγὼ  
γράφειν οδὲ χρὴ μες γράφειν, τς τν ἐπιρρημάτων συντάξεως  
τὸ τοιοῦτον οκ ἐμποδιζούσης, εἴθε μες ἀκούοιτε, εἴθε μς θεά-  
σαιτο, εἴθε μν ἀκούοι· ὁ ατὸς λόγος καὶ ἐπὶ τν ὁμοίων. —  
73. 2. Ἴδιον ῥημάτων τὸ ἐν παρῳχημένοις χρόνοις καὶ χρόνον ἔξωθεν  
προσλαμβάνειν, ο μὴν ἐπιρρημάτων. φαμὲν σήμερον γράφω, σήμε-  
ρον ἔγραφον, τοῦ μὲν ῥήματος προσλαμβάνοντος κατ᾽ ἀρχὴν χρόνον,  
τοῦ δὲ ἐπιρρήματος συναρχομένου. φαμὲν δέ γε δε γράφειν καὶ  
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ἔδει γράφειν, καὶ τὸ μὲν ἔδει χρόνον προσέλαβεν ὁμοίως τῶ ἔπλει  
καὶ ἔπνει, τό γε μὴν γράφειν ο προσελάμβανε. καὶ τάχα τὸ παρα-  
κινδυνευόμενον εἶναι ἐπίρρημα ἔνδειξιν ἱκανὴν τοῦ εἶναι ῥμα παρίστησιν,  
τὸ δὲ γράφειν παρεκινδυνεύετο εἰ ῥμα ἤν, περὶ οὗ πσαν ἀκρίβειαν  
2.2.337 εἰσηνεγκάμεθα ὡς ἔστι γενικώτατον τν ἄλλων ῥημάτων. πρὸς οἷς καὶ  
διπλασιάζεται, ὅπερ ἴδιον ῥημάτων, ὡς ἐν τῶ γεγραφέναι καὶ τος  
ὁμοίοις. οδὲ γὰρ ἐκενό φαμεν, ὡς τὰ μὴ προσειληφότα κατὰ τοὺς  
παρῳχημένους τν χρόνων οχὶ ῥήματά ἐστιν, ἐπεὶ καὶ αἱ ἑξς ἐγκλίσεις  
ἅπασαι ο προσλαμβάνουσιν (μόνη γὰρ  ὁριστική), ἀλλ᾽ ἐκενο ἤν  
ἀληθές, ὡς τὰ προσλαβόντα ῥήματος μερισμὸν παγορεύει, πεδείκνυτο  
δὲ καὶ τὸ ἐχρν καὶ τὸ ἔδει προσειληφότα· οἷς καὶ ὡς ῥήμασι σύνεστιν  
ἀπαρέμφατα τὸ χρναι καὶ τὸ δεσθαι, καθότι καὶ στναι καὶ  
πνεσθαι. — 74. 3. Ἀλλὰ καὶ ἐκ τν τόνων ἔστιν ατὰ καταλαβέσθαι.  
περισπται τὸ δε ὁμοίως τῶ πλε. οχὶ οὖν καὶ ἐπιρρήματα περισπται,  
ὡς τὸ πε, ατε, τουτε; τὸ πρτον Δώρια, ὅπερ ο παρείπετο  
2.2.338 τῶ δε· τὸ δεύτερον ἀντιπαρακειμένου τοῦ ποῦ καὶ ἔτι τοῦ οὗ καὶ ατοῦ  
σύνεστι τὸ πε, τὸ εἷ, τὸ ατε, ὅπερ ο παρείπετο πάλιν τῶ δε· ἤν  
γὰρ κατὰ συναίρεσιν ἐκ τοῦ δέει, συνῃρημένον ὁμοίως τῶ πλέει καὶ  
ῥέει καὶ χέει, πρτον δὲ πρόσωπον ἔχει τὸ δέω ὡς πνέω. — ἤν δὲ  
κἀπὶ τοῦ χρή τι πάθος παρεπόμενον, ὅπερ ἔστιν ερέσθαι καὶ ἐπὶ ἑτέρου  
ῥήματος. τοῦ δέω σημαίνοντος τὸ ἐνδέομαι, συνωνυμε τὸ χρ καὶ  
χρέω, ἀφ᾽ ὧν καὶ τὸ δέος καὶ τὸ χρέος. καὶ δὴ παρείπετο τῶ χρ  
παραγωγὴ  τοῦ χρμι, ὡς φημί, ἀφ᾽ οὗ τρίτον πρόσωπον χρσι  
ὡς φησί, ἐξ οὗ τὸ χρή ἐν ἀποκοπῆ ἀπετελετο ὁμοίως τῶ παρὰ  
Ἀνακρέοντι  
2.2.339 σὲ γάρ φη Σαργήλιος ἐμμελέως δισκεν { fr. 40 B.4 }.  
75. 4. Καὶ τὰ μὲν τς φωνς οὕτως καταστατέον, τά γε μὴν τς συντά-  
ξεως τῆδ᾽ ἀναπληρωθείη. Δοκε ἑνικς συντάσσεσθαι διαφόροις προσώποις  
καὶ ἀριθμος, ῥμα καθεστὼς ὁριστικόν· ὅπερ ο παρείπετο, εἰ τὴν σύν-  
ταξιν ἐλάμβανε τν προσώπων καὶ τν ἀριθμν. ἔστιν γὰρ τὸ δε  
μς γράφειν ἔχον σύνταξιν τοῦ δε πρὸς τὸ γράφειν, ο πρὸς τὸ  
μς. καὶ διὰ τοῦτο ἁπάντοτε ἐν τῆ τοιαύτῃ συντάξει οὔτε πρόσωπον  
διακρίνει οὔτε ἀριθμόν, ἐπεὶ ᾧ συμφέρεται τούτων ἐστὶν ἀπαρέμφατον,  
2.2.340 καὶ διὰ τοῦτο ο συμμετατίθεται τῶ ο μετατιθεμένῳ, λέγω δὲ τῶ  
ἀπαρεμφάτῳ. — 76. 5. Ἔστιν γὰρ καὶ τὸ δηλούμενον τοιοῦτον. τν  
οὖν γινομένων πραγμάτων ἐλλειπέστερον ἀποτελουμένων  ἐγγινομένη  
παράθεσις τν προκατειλεγμένων ῥημάτων παρελαμβάνετο εἰς ἐντέλειαν  
τν προσηκόντων. τὸ γὰρ δε φιλολογεν τοιοῦτόν ἐστιν, ἐπεὶ  
λείπει τὸ φιλολογεν φιλολογμεν, ὡς εἰ καὶ ατῶ τῶ λείπει  
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προσχρησαίμεθα, οδὲν ἔλαττον τὰ τς συντάξεως ἐνδε καταστήσεται,  
λείπει τὸ φιλολογεν μς, λείπει τὸ φιλολογεν ἐμέ, καὶ οκ  
ἔστιν ὅστις τολμήσει φάναι τὸ λείπει ἐπίρρημα, κἂν ἀπειράκις καθ᾽ ἕνα  
σχηματισμὸν ἐκφέρηται ἕνεκα τς συνούσης συντάξεως τοῦ ἀπαρεμφάτου. —  
77. 6. Αὕτη γὰρ καὶ μόνη ἂν εἴη αἰτία τοῦ μὴ ἐν τος ἐπισταλτικος  
τν ἀπαρεμφάτων παραλαμβάνεσθαι. εἴπομεν γὰρ ὡς τος τοιούτοις  
ἀπαρεμφάτοις πακουόμενόν ἐστι τὸ ῥμα τὸ λέγει ἠ εὔχεται, Διονυσίῳ  
2.2.341 Ἀπολλώνιος λέγει χαίρειν ἠ εὔχεται· ἀσύστατον δὲ παραδέξασθαι  
ἀπαρέμφατον δύο συντάξεις ὁριστικν ῥημάτων, ἑνός γε μήν. καὶ διὰ  
τοῦτό φαμεν θέλει γράφειν, δε γράφειν· ἐγκειμένου γε μὴν ἐν τῶ  
Διονυσίῳ χαίρειν τοῦ λέγει ἠ εὔχεται ἀσύστατον τὸ ἐπεντεθναι τὸ  
χρή ἠ δε, εἰ μὴ ἀποσταίη  ἐπισταλτικὴ σύνταξις, ἐφ᾽ ἥς ἂν λοιπὸν  
φαίημεν δε χαίρειν. ἄλλως τε προσγίνεται τῶ ἐπιστελλομένῳ τὸ  
χαίρειν, οχὶ ἀφίσταται, ὅπερ ἐν τῶ δε χαίρειν ἐγγενήσεται.  
78. ξς ῥητέον καὶ περὶ τν συντασσομένων πτώσεων τος ἀπα-  
ρεμφάτοις. Καὶ πρτόν γε ἐξεταστέον, εἰ ἀληθεύει τὸ ἐπὶ αἰτιατικὴν  
ατὰ πάντως φέρεσθαι, ὡς ἐν τῶ χρή καὶ δε, χρὴ ἀναγινώσκειν  
Διονύσιον, καὶ τος τοιούτοις. ἤν μέντοι τὸ ἀληθεῦον τοῦ λόγου, ὡς  
οκ ατὰ τὰ ἀπαρέμφατα πάντως αἰτιατικὴν ἀπαιτε, πτσιν δὲ τὴν  
καὶ ἐν τος ὁριστικος καὶ τῆ πολοίπῳ ἐγκλίσει συντασσομένην. ἔστι  
γὰρ τὰ τοῦ λόγου οὕτως ἔχοντα. — 79. τὸ χρή καὶ τὸ δε αἴτια γίνε-  
ται αἰτιατικς παραθέσεως, καθὸ ῥήματα ὄντα πλαγίαν ἀπαιτε τὴν  
2.2.342 δέουσαν, καθὸ καὶ ἄλλοις πλείστοις ῥήμασι τὸ τοιοῦτο παρηκολούθει, τὸ  
ἐπὶ γενικὴν φέρεσθαι ἠ ἐπὶ δοτικὴν ἠ αἰτιατικήν. ᾧ γὰρ λόγῳ καὶ   
τοῦ λείπει σύνταξις πάλιν ἐπ᾽ αἰτιατικὴν φέρεται, λείπει Δίωνα,  
λείπει ἐμέ, τούτῳ τῶ λόγῳ καὶ τὸ δε ἐπ᾽ αἰτιατικὴν φέρεται, δε  
ἐμέ, δε σέ· τοῦτο γάρ ἐστιν τὸ κατάλληλον τοῦ λόγου, δε ἐμὲ  
ἀκούειν. ο γάρ, ὡς ἔφαμεν,  τν ἀπαρεμφάτων χρσις τὸ τοιοῦτον  
ἀπαιτε· πρόκειται γοῦν  ἐπισταλτικὴ σύνταξις οκ οὔσης αἰτιατικς  
πτώσεως. ἀλλὰ καὶ ἐν τος τοιούτοις, τῶ περιπατεν ἣδομαι καὶ  
περιπατεν θέλω ἢπερ γράφειν, ἐθέλει κοιμσθαι ἠ περιπατεν·  
ὧν εἴ τις ἀφέλοι τὰ συνόντα μόρια καὶ προσθείη τὸ δε, πάντως πα-  
κουσθήσεται καὶ  αἰτιατική, δε περιπατεν, χρὴ διαλέγεσθαι.  
80. Οχὶ οὖν καὶ τὰ ἀπαρέμφατα οἶδεν αἰτιατικήν; Ο τὴν ἐν τῶ  
καθόλου, ἀλλὰ τὴν ἐμφερομένην ἐν τας πολοίποις ἐγκλίσεσιν, φιλε  
Θέωνα, φίλει Σρύφωνα, ἐὰν φιλῆ Σρύφωνα, καὶ οὕτως γίνεται  
φησὶ φιλεν Σρύφωνα. ἔνθεν γὰρ καὶ δύο αἰτιατικαὶ προσγίνονται  
2.2.343 τῆ τοιαύτῃ συντάξει. — 81. γενικς μὲν γὰρ καὶ δοτικς γίνεται σύν-  
ταξις, ὅταν πάλιν καὶ  πόλοιπος ἔγκλισις ἐπὶ γενικὴν φέρηται, ἀκούει  
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Σρύφωνος, ἠ ἐπὶ δοτικήν, δίδωσι Σρύφωνι, καὶ πάλιν ἐπὶ τν  
ἑξς ἐγκλίσεων, ἐξ ὧν πάλιν τὰ μεταλαμβανόμενα ἀπαρέμφατα τατὸ  
ἀναδέχεται, φησὶν ἀκούειν Σρύφωνος, φησὶν διδόναι Σρύφωνι.  
οἷς εἴ τις προσθείη τὸ δε, φελόμενος ἀναγκαίως τὸ φησίν, καθὼς ἐπε-  
δείξαμεν, πάλιν προσγενήσεται καὶ  αἰτιατική, δε ἀκούειν Σρύφωνος  
Ἀπολλώνιον, δε ἐρν Θέωνος ἐμέ, δε σοι Σρύφωνα χαρί-  
ζεσθαι. — (82. ἐὰν γὰρ ἐπὶ τούτων τὴν αἰτιατικὴν ποστέλλειν ἐθέλῃ  
τις τῆ δεούσῃ συντάξει, ὁμόλογος ἔσται τῆ λειπούσῃ αἰτιατικῆ, εἰ οὕτως  
φαίημεν, δε σοι χαρίζεσθαι, δε σου ἀκούειν· πάντως γὰρ αἰτιατική  
ἐστιν  πακουομένη, ἡν ἀπολαβὼν ὁ λόγος τὸ ἑαυτοῦ τέλος παρα-  
στήσει, ἐπεὶ εἰ μὴ ἔλιπεν, ἔδει τὸ προσενεχθὲν ὡς ἐν πλεονασμῶ τς  
αἰτιατικς καταγίνεσθαι, δε σοι χαρίζεσθαι ἐμέ, δε ἀκούειν σου  
Δίωνα.) — 83. Σούτων οὖν τῆδε ἐχόντων, ἐὰν ὡς εἴπομεν τὸ ῥμα  
φύσει φέρηται ἐπ᾽ αἰτιατικήν, λέγω τὸ ἀπαρέμφατον, τὸ τηνικαῦτα καὶ  
δύο αἰτιατικαὶ προσγίνονται, μία μὲν ἐκ συντάξεως τοῦ δε καὶ χρή,  
ἑτέρα δὲ ἐκ τς τοῦ ἀπαρεμφάτου συντάξεως, ὡς ἔχει τὰ τοιαῦτα, δε  
Σρύφωνα διδάσκειν Διονύσιον, δε σὲ ἐμὲ τιμν.  
2.2.344 84. Ἔστι καὶ ἑτέρα σύνταξις δύο αἰτιατικὰς ἀποτελοῦσα, ὁπηνίκα  
καὶ τὰ ἐγκείμενα ῥήματα ἐπ᾽ αἰτιατικὰς φέρεται, οἷον τὸ ἀναγκάσαι,  
τὸ ποισαι, τὰ ὅμοια· φέρεται γὰρ ἐπ᾽ αἰτιατικήν. ἀλλὰ καὶ τὸ ἑλεν,  
βρίσαι, τὰ τούτοις ὅμοια. ἐφ᾽ ἥς ἂν συντάξεως γένοιτο ἀνάγκασόν  
με βρίσαι σε, ποίησον Σρύφωνα φιλεν Ἀπολλώνιον.  
85. κ δὴ τν τοιούτων συντάξεων καὶ τὰ ἀμφίβολα γίνεται.  
γενικς μὲν γὰρ συνούσης ἠ δοτικς εὔληπτα τὰ τοῦ λόγου ἐστίν, λέ-  
γουσι Σρύφωνα ἀκούειν Ἀπολλωνίου, ποίησον Σρύφωνα χαρί-  
σασθαι Ἀπολλωνίῳ· ο μὴν ἐν τῶ  
δὸς δέ τ᾽ ἔμ᾽ ἄνδρα ἑλεν {Ε 118 },  
συνέβη ἐμὲ φιλεν Σρύφωνα· προσνεῦον γὰρ τὸ ἀπαρέμφατον ἀμ-  
φοτέραις τας αἰτιατικας οκ ἐμφαν καθίστησι τὸν ἐνεργοῦντα καὶ τὸν  
ἐνεργούμενον. — 86. Σὰ μέντοι τς διαλύσεως οὕτως ἂν ἔχοι. εἴπερ  
ἐκ τοῦ πλουτε Σρύφων, γιαίνει Σρύφων γίνεται μετάληψις φασὶ  
Σρύφωνα πλουτεν, λέγουσι Σρύφωνα γιαίνειν, δλον ὡς καὶ  
ἐπὶ τν ὁμοίων τατὸν γενήσεται. ἔστω γάρ τι Θέων ὕβρισε Δίωνα,  
2.2.345 προδήλου ὄντος τοῦ βρίσαντος καὶ τοῦ βρισθέντος· ἐξ οὗ κατὰ τὴν  
ατὴν διάθεσιν μεταληφθήσεται λέγουσι Θέωνα βρίσαι Δίωνα· καὶ  
δλόν ἐστιν ὡς τὸ ῥμα πρόσκειται τῆ προτέρᾳ αἰτιατικῆ, ᾗ καὶ προσέ-  
κειτο κατ᾽ εθεαν, Σρύφων ὕβρισε, λέγουσι Σρύφωνα βρίσαι,  
ἐπιφερομένου τοῦ διατιθεμένου προσώπου, φέρε εἰπεν Δίωνα, Θέωνα.  
ἐκ δὴ τοῦ τοιούτου  πρωτεύουσα αἰτιατικὴ μετὰ τοῦ ἀπαρεμφάτου  
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προσχωρήσει καὶ τῆ ἐνεργητικῆ διαθέσει, καὶ εἰ ὧδέ τις ἀποφαίνοιτο,  
περιέχει ὁ ορανὸς τὴν γν, ἐξ οὗ γενήσεται λέγουσι τὸν ορανὸν  
περιέχειν τὴν γν, καὶ ἀνάπαλιν, περιέχει  γ τὸν ορανόν,  
λέγουσι τὴν γν περιέχειν τὸν ορανόν. — 87. Κἀκενο γὰρ  
ὁμόλογόν ἐστιν, ὅτι  ἐνεργητικὴ διάθεσις προτέρα τς παθητικς· τότε  
γὰρ πέπονθεν, ὅτε καὶ ἀναδέδεκται τὴν ἐνεργητικὴν διάθεσιν, ὥς γε καὶ  
τὰ τούτων ἀποφατικὰ ὁμολογε. ὁ γὰρ λέγων οκ ἔδειρα ἀναιρε  
τὴν προκατάρξασαν διάθεσιν τοῦ ὁμολογήσαντος προσώπου τὴν παθητι-  
κὴν διάθεσιν ἐν τῶ δαρναι. καὶ εἰ τοῦτο γιές, εὔλογον ἂν εἴη τὸ  
προσχωροῦν ῥμα τῆ προτέρᾳ αἰτιατικῆ τὴν ἐνεργητικὴν διάθεσιν  
ἐμφανίζειν, καὶ τὴν δευτέραν παραλαμβανομένην αἰτιατικὴν ἐν πάθει  
καταγίνεσθαι, ἐπεὶ καὶ δεύτερα τὰ πάθη τν ἐνεργειν ἐστιν, συνέβη  
ἐμὲ φιλεν Ἀπολλώνιον· τοιοῦτο γὰρ ἂν εἴη, ἐγὼ φιλ Ἀπολλώ-  
νιον. καὶ δλον ὅτι τὸ τοιοῦτο περβατόν ἐστιν, τὸ  
2.2.346 δὸς δέ τ᾽ ἔμ᾽ ἄνδρα ἑλεν {Ε 118 },  
τόνδε τὸν ἄνδρα. Καὶ τοσαῦτα μὲν περὶ συντάξεως τν ἀπαρεμφάτων.  
88. Ἀκολούθως ῥητέον καὶ περὶ τν πολοίπων ἐγκλίσεων, αἷς  
παρέπεται ἀπὸ τν ἐν ατας δηλουμένων πραγμάτων τὴν θέσιν τοῦ  
ὀνόματος ἀναδεδέχθαι. ἧ μὲν γὰρ καλουμένη ὁριστικὴ καλεται καὶ  
ἀποφατική. καὶ δλον ὅτι κοινς μὲν ἐννοίας εἴχετο τὸ καλεσθαι  
ατὴν ἀποφατικήν, εἴγε καὶ τὸ ἀποφαίνεσθαι κατὰ πάσης φράσεως πα-  
ραλαμβάνεται, ἀλλὰ καὶ ἐπιρρήματά τινα ἀποφατικὰ καλοῦμεν· ἰδίας  
μέντοι ἐννοίας ἔχεται  ὁριστική· διὰ γὰρ ταύτης ἀποφαινόμενοι ὁρι-  
2.2.347 ζόμεθα. — 89. Ἔνθεν γὰρ καὶ οἱ καλούμενοι διαβεβαιωτικοὶ σύνδεσμοι  
καὶ ἔτι αἰτιολογικοὶ συντείνουσιν ἐπὶ ταύτην. ὁριζόμενοι γάρ φαμεν  
γέγραφα, καὶ ἐπιδιαβεβαιούμενοι ὅτι γέγραφα εἰς ἐπίτασιν τοῦ ὁρι-  
σμοῦ· πρὸς ὃ ἀνθυπάγεται πάλιν τούτου ἐναντίον κατὰ ἀπόφασιν ὅτι  
οὔ. ἀλλὰ καὶ ἐπὶ αἰτιολογικς ἐννοίας· ὡς γὰρ καταφασκομένου τοῦ  
περιπατ ἐπὶ λήμματι τῶ τοιούτῳ τὸ αἰτιδες συνταχθήσεται, ὅτι πε-  
ριπατ κινοῦμαι. (ὅπερ οκ ἀληθεύσει, εἰ ἀναστροφὴν λάβοι τὰ τοῦ  
λόγου, ὅτι κινοῦμαι περιπατ. καὶ δλον ὅτι ο διὰ τὸν ὁρισμὸν  
τὸν ἐγκείμενον τος ῥήμασιν, διὰ δὲ τὸ ἀκόλουθον τὸ ἐκ τοῦ συνδέσμου  
ἐγγινόμενον, ἐπεὶ ὅσον ἐπ᾽ ατος τὰ ῥήματα κατ᾽ ἰδίαν τασσόμενα διὰ  
τὸν ἐγκείμενον ὁρισμὸν ἀληθεύει· κινοῦμαι, περιπατ.)  
90. αφὲς οὖν ὅτι καὶ ἐγκειμένην ἔχει τὴν κατάφασιν. καὶ ἕνεκα  
τούτου τὸ καλούμενον ἀποφατικὸν ἐπίρρημα, ὡς ἂν μαχόμενον τῆ ναί  
καταφάσει, ἐπιτρέχει τὴν ὁριστικὴν ἔγκλισιν, ἵνα τὴν ἐγκειμένην κατά-  
φασιν ἀποστήσῃ, ο γράφει, ο περιπατε· ο μὴν ἔτι τὴν εκτικὴν  
ἠ προστακτικήν· οδὲ γὰρ ἔγκειται ἐν τας τοιαύταις ἐγκλίσεσιν  μαχο-  
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2.2.348 μένη τῆ ἀποφάσει κατάφασις, ἡν ὡς προείπομεν συνέβη ἀναιρεσθαι  
πὸ τς οὔ ἀποφάσεως. δι᾽ ὅτι μέντοι  μή ἀπαγόρευσις ἐπὶ τὰς  
προειρημένας ἐγκλίσεις συντείνει, ἐν τῶ περὶ ατν εἰρήσεται· φαμὲν  
γὰρ μὴ γίνωσκε, μὴ γνοίης, μὴ γνῶς. — 91. Φρὴ μέντοι νοεν ὅτι  
οδὲ ἐπὶ τὴν ἀπαρέμφατον συντείνει  οὔ ἀπόφασις· οδὲ γὰρ δι᾽ α-  
τς τι καταφάσκεται. ἐν γὰρ τῶ ο δε γράφειν πάλιν τὸ ὁριστικόν  
ἐστιν ῥμα τὸ ἀποφασκόμενον, λέγω τὸ δε ἠ χρή, ὡς εἰ καὶ λέγοιμεν  
ο λείπει τὸ φιλολογεν. καὶ διὰ τς τοιαύτης συντάξεως ἄρα δέ-  
δεικται ὅτι τὸ χρή καὶ τὸ δε ὁριστικὰ ῥήματα. — 92. μόλογον δ᾽ ὅτι  
καὶ  καλουμένη ποτακτικὴ ἔγκλισις, συνηρτισμένη οἷς ποτέτακται, τὴν  
ἐκ τούτων δύναμιν ἀναδεξαμένη ἀπροσδεὴς γενήσεται τς οὔ ἀποφάσεως.  
μετὰ γοῦν τὴν τούτων σύνταξιν οἷόν τε πάλιν ἐστὶν ατὴν ἀποφαίνεσθαι,  
ἐὰν θέλῃς οκ ἀναγινώσκω ἠ οκ ἀναγνώσομαι, καὶ μάλιστά γε  
ἐπὶ ἐνεσττος καὶ μέλλοντος· δι᾽ ὅτι γὰρ οἱ παρῳχημένοι ο παρα-  
λαμβάνονται ἐν ποτακτικος, ἐν τῶ ἰδίᾳ περὶ ατν εἰρήσεται.  
2.2.349 93. ἧ δὴ οὖν προκειμένη  ὁριστικὴ ἔγκλισις τὴν ἐγκειμένην κα-  
τάφασιν ἀποβάλλουσα μεθίσταται καὶ τοῦ καλεσθαι ὁριστική. εἰς γὰρ  
ἐπερώτησιν τν πραγμάτων ἐγχωρε, νίκα φαμὲν γέγραφας; λε-  
λάληκας; καὶ εἰ μὲν μὴ εἴη τὸ τοιοῦτον ἀληθές, φαμὲν οὔ· εἰ δὲ  
ἀληθὲς εἴη τὸ γεγραφέναι, φαμὲν ναί. καὶ οὕτως  ἐπερώτησις ἀνα-  
πληρωθεσα διὰ τς καταφάσεως ποστρέφει εἰς τὸ εἶναι ὁριστική. —  
καὶ μεγίστη ἂν εἴη ἔνδειξις τοῦ τοιούτου τὸ ἔσθ᾽ ὅτε τῶ ναί μὴ χρ-  
σθαι μορίῳ, ῥήματι δὲ τῶ ατῶ δι᾽ ὁριστικς προφορς, ὡς ἂν ἐγκειμένης  
τς καταφάσεως· πρὸς γὰρ τὸ γράφεις; κατ᾽ ἐπερώτησίν φαμεν γράφω  
ἠ κατὰ βεβαίωσιν τοῦ ὁρισμοῦ, δυνάμει διπλασιάσαντες τὴν κατάφασιν,  
ναὶ γράφω. οὕτως ἔχει καὶ τὸ  
ναὶ δὴ ταῦτά γε πάντα, γέρον, κατὰ μοραν  
ἔειπες { e. g. Α 286 },  
οκ ἀλόγου τοῦ τοιούτου ὄντος, εἴγε ἐν τος προκειμένοις παρεστήσαμεν  
2.2.350 ὅτι πολλάκις τὰ ἰσοδυναμοῦντα παραλλήλως τίθεται εἰς πλείονα ἔμφασιν,  
ὡς τὸ τάχιον περιπάτει καὶ μλλον τάχιον περιπάτει.  
94. μοίως δὲ καὶ  εκτικὴ ἔγκλισις ἀπὸ τς γινομένης εχς  
κατὰ παραγωγὴν τς κλήσεως ἔτυχεν. Εἰ οὖν ἐστιν τὰ τς εχς ἐπιρρή-  
ματα παραστατικά,  
αἴθ᾽ ἔγω, χρυσοστέφαν᾽ Ἀφροδίτα,  
τόνδε τὸν πάλον λαχοίην { Sapph. fr. 9 B.4 },  
αἴθ᾽ οὕτως ἐπὶ πσι χόλον τελέσει᾽ Ἀγαμέμνων {Δ 178 }·  
καὶ μήποτε τὰ τς συντάξεως δόξῃ κατὰ παρολκὴν ἔχειν τὰ συνόντα  
ἐπιρρήματα, καθὸ  ἔγκλισις δυνάμει ἐγκείμενον ἔχει τὸ εἴθε. (ἐπὶ μὲν  
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2.2.351 γὰρ τοῦ εἴθε ἔγραψε Σρύφων, εἴθε ἐλάλησε καὶ ἐπὶ τν τοιούτων  
δλον ὅτι ἐν τῶ δέοντι παράκειται τὸ εἴθε, ἵνα  ὁριστικὴ ἔγκλισις διὰ  
τοῦ παρακειμένου εκτικοῦ ἐπιρρήματος εκτικὴν σύνταξιν ἀναδέξηται·  
δλον γὰρ ὡς διαφέρει τὸ ἔγραψεν Σρύφων τοῦ εἴθε ἔγραψεν  
Σρύφων.) ἀλλὰ σαφὲς ὅτι εἰς πλείονας ἐπιτάσεις τν σημαινομένων  
αἱ τοιαῦται παραθέσεις γίνονται, ὡς παρεστήσαμεν καὶ ἐπὶ τοῦ ναὶ  
γράφω καὶ ἄλλων πλειόνων.  
95. Φρὴ μέντοι νοεν ὡς διαφέρει  ἐκ τν ῥημάτων εκτικὴ ἔγ-  
κλισις τς ἐπιρρηματικς τῶ τὰ μὲν ῥήματα μετὰ τοῦ συνόντος πράγ-  
ματος σημαίνειν τὴν εκτικὴν διάθεσιν· τὸ γὰρ γράφοιμι εχή ἐστιν  
πράγματος τοῦ γράφειν καὶ τὸ φιλολογομι τοῦ φιλολογεν, τό γε μὴν  
εἴθε σχεδὸν ὄνομά ἐστιν εχς· ο γὰρ συμπαρίσταται καὶ τὸ ἐν τίνι  
τὰ τς εχς. — 96. Σὸ τοιοῦτον καὶ ἐπ᾽ ἄλλων πλείστων παρεπόμε-  
νον ἔστιν ἐπιδεξαι. 1. τὸ λευκότερος ἐπιτέταται εἰς τὴν τοῦ λευκοῦ  
ποιότητα καὶ ἔτι τὸ γλυκύτερος εἰς τὴν τοῦ γλυκέος· κοινς μέντοι  
ἐπιτάσεως ὀνόματά ἐστι τὰ τοιαῦτα, βελτίων, ἄριστος, ἀμείνων.  
2.2.352 2. ἀλλ᾽ εἰ καὶ τὰ τοιαῦτα ἔχεταί τινος ἐννοίας, ἀφ᾽ ἥς καὶ τὴν ὀνομα-  
σίαν εἴληφε, καὶ τροπικώτερον μετλθεν εἰς κοινὴν ἐπίτασιν (ὡς τὸ  
ἁλιεύς, κἂν ποτάμιος ᾖ, καὶ  πυξίς, κἂν διαφόρου ὕλης τύχῃ), ἐκενο  
μέντοι ὁμόλογόν ἐστιν, ὡς τὸ εἷς διαφέρει τοῦ Αἴας, ᾗ ατὸ μόνον  
ὄνομά ἐστιν ἀριθμοῦ τὸ εἷς, τὸ δὲ Αἴας μετὰ ἰδίας ποιότητος παρυ-  
φιστάμενον ἔχει τὸ εἷς. 3. καὶ ἔτι τὸ ἐγώ πρὸς τὸ γράφω, καθὸ με-  
τὰ πράγματος καὶ τν συμπαρεπομένων τὸ γράφω ἐγκείμενον ἔχει τὸ  
ἐγώ, ατή γε μὴν  ἀντωνυμία ατὸ μόνον ὄνομά ἐστι προσώπου.  
4. ἔτι καὶ τὸ Ἰλιόθεν διαφέρει τοῦ ἄλλοθεν, καθὸ τὸ μὲν Ἰλιόθεν  
μετὰ τς ἐκ τοῦ τόπου σημασίας συμπαρίστησι καὶ τὸ ἴδιον τοῦ τόπου,  
τό γε μὴν ἄλλοθεν ατὸ μόνον παρίστησιν τὴν ἐκ τόπου σχέσιν. 5. ἔτι  
καὶ τὸ τάχιστος μετά τινος ποκειμένου τὴν ἐπίτασιν σημαίνει, ο  
2.2.353 μὴν τὸ ἄγαν· ατὸ γὰρ μόνον ὄνομα ἐπιτάσεώς ἐστιν. 6. οὕτως ἔχει  
καὶ τὸ γράψον ὡς πρὸς τὸ ἄγε· πάλιν γὰρ μόνον ὄνομα προστάξεώς  
ἐστι τὸ ἄγε, τὸ δὲ γράψον μετὰ τς ἐγκειμένης προστάξεως καὶ τὸ  
πργμα παγορεύει καὶ τοὺς συνόντας ἀριθμούς, ἔτι καὶ τὰ πρόσωπα.  
ἔστιν πλεστα εἰς τὸ τοιοῦτο παραθέσθαι.  
97. Σό γε μὴν  
αἴθ᾽ ὄφελες παρὰ νηυσὶν ἀδάκρυτος καὶ ἀπήμων  
ἥσθαι {Α 415. 6 }  
καὶ τὸ  
ὡς ὄφελες σὺ μὲν αὖθι μετ᾽ ἀθανάτῃς ἁλίῃσι  
ναίειν, Πηλεὺς δὲ θνητὴν ἀγαγέσθαι ἄκοιτιν { 86. 7 }  
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ο χρὴ παραλαμβάνειν εἰς τὸν τν παραλλήλων λόγον· ἰδοὺ γὰρ ἐκ  
τοῦ ὤφελον παρυφίσταται καὶ προσώπου διάκρισις, ἣτις ο σύνεστιν τῶ  
εἴθε. καὶ δλον ὅτι ἕνεκα τοῦ τοιούτου τὸ μὲν εἴθε συντάσσεται εκτικος,  
οἷς σύνεστι τὸ διακρναι πρόσωπον,  
αἴθ᾽ οὕτως, Εὔμαιε, φίλος Διὶ πατρὶ γένοιο {ξ 440 }·  
αἴθ᾽ οὕτως ἐπὶ πσι χόλον τελέσει᾽ Ἀγαμέμνων {Δ 178 }·  
2.2.354 ἀλλὰ παρεστήσαμεν ὡς καὶ ἐν ὁριστικος ἐν τῶ εἴθ᾽ ἔγραψε Σρύφων·  
ο μὴν τος ἀπαρεμφάτοις, ἐπεὶ καὶ διὰ τοῦ ἐπιρρήματος καὶ διὰ τοῦ  
συνόντος ἀπαρεμφάτου ἄδηλον ποίῳ προσώπῳ τὰ τς εχς ἐπιγίνεται.  
ὅθεν εἰς ἀναπλήρωσιν τοῦ λείποντος τὸ ὄφελον παραλαμβάνεται, εἰς  
ἐμφανισμὸν προσώπου ᾧ τὰ τς εχς περιγίνεται· ἐν γὰρ τῶ  
αἴθ᾽ ὄφελες παρὰ νηυσὶν ἀδάκρυτος καὶ ἀπήμων  
ἥσθαι {Α 415. 6 }  
νοεται ὁ Ἀχιλλεύς, πρὸς ὃν  ἀπότασις τοῦ λόγου, οκ ἐξ ἄλλου του  
ἠ τοῦ ὄφελες. Καὶ τοσαῦτα μὲν περὶ συντάξεως τοῦ εἴθε καὶ τν  
ὁμοίων.  
98. ῎Ηδη μέντοι καὶ περὶ τς ἐγγινομένης χρονικς διαθέσεως ἐν  
τῆ ἐγκλίσει διαποροῦσί τινες, ὡς μάτην εἰσκυκλεται  τν παρῳχημέ-  
νων χρόνων φωνὴ κατὰ τὴν ἔγκλισιν, ὡς ο δυναμένου τοῦ τοιούτου  
συστναι, καθὸ καὶ ἐπ᾽ ἄλλων μερν λόγου δηλουμένου παρέμπτωσις  
αἰτία γίνεται τοῦ μὴ συνίστασθαι σχήματά τινα τς λέξεως, ἐν ῥήμασιν  
 τοῦ πλουτ ἠ πάρχω ἢ τινος τν τοιούτων παθητικὴ ἐκφορά, καὶ  
2.2.355 ἐπὶ τοῦ μάχομαι  ἐνεργητική· καὶ ἐν γένεσι, καθὸ οὔτε τοῦ ἐκτροῦσα  
τὸ ἀρρενικόν τις ζητήσει, οὔτε τοῦ ἄρσην τὸ θηλυκόν. καὶ ἤν εἰς τὸ  
τοιοῦτο παράθεσις δυσπερίληπτος. καὶ δὴ οὖν ἐπὶ τοῦ προκειμένου  
ἐκενό φασιν· εἰ ἐν τος οκ οὖσιν αἱ εχαὶ γίνονται εἰς τὸ ἐγγενέσθαι,  
πς τὰ γενόμενα εχς ἔτι δέεται; — 99. Πρὸς ὃ ἔστιν φάναι ὡς  
πσα ἀνάγκη πάρξαι καὶ τὴν ἐκ παρῳχημένου εχήν. φέρε γὰρ τὸν  
ἐπιβάλλοντα χρόνον τοῦ γινομένου ἀγνος λυμπίασι παρῳχσθαι, καὶ  
2.2.356 πατέρα εὔχεσθαι πὲρ παιδὸς ἀγωνισαμένου περὶ τς τούτου νίκης·  
καὶ δλον ὡς οὔτε ποιήσεται εχὴν διὰ τς τοῦ ἐσομένου χρόνου οὔτε  
μὴν τοῦ κατὰ τὸν ἐνεσττα παρατεινομένου (τὰ γὰρ τοῦ παρῳχημένου  
ἀντίκειται), ἐξ οὗ ἂν ἀκολούθως γένοιτο  εχὴ εἴθε νενικήκοι μου  
ὁ πας, εἴθε δεδοξασμένος εἴη.  
100. Ἔστι καὶ οὕτως φάναι, ὡς ἀληθεύει ὅτι ἐπὶ τος μὴ συνοῦσιν  
αἱ εχαὶ γίνονται· ο συνόντος γὰρ τοῦ φιλολογεν φαίημεν ἂν φιλο-  
λογομι, ο συνόντος τοῦ πλουτεν τὸ πλουτομι· χρὴ μέντοι νοεν  
ὡς τὸ ἐξαιτούμενον ἐκ τοῦ εκτικοῦ ἠ εἰς παράτασιν τοῦ ἐνεσττος  
παραλαμβάνεται, ἵνα ἐν ατῶ διαγίνηται, ὡς εἴ τις φαίη ζώοιμι ὦ  
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2.2.357 θεοί, ἠ εἰς τελείωσιν τν μὴ ὄντων πραγμάτων, ὡς ὁ Ἀγαμέμνων  
εὔχεται, εἴθε ὦ θεοὶ πορθήσαιμι τὴν Ἴλιον· εχὴ γὰρ νῦν γίνεται  
εἰς τὸ παρῳχημένον καὶ συντελὲς τοῦ χρόνου. τὴν γὰρ παράτασιν  
ἀπευκταίαν ἕξει· πορθοῦντι γὰρ ατῶ τὴν Ἴλιον  
ἐννέα δὴ βεβάασι Διὸς μεγάλου ἐνιαυτοί,  
καὶ δὴ δοῦρα σέσηπε νεν καὶ σπάρτα λέλυνται {Β 134 seq. }.  
καθότι πάλιν κατὰ τὸ ἐναντίον ἔστιν ἐπινοσαι ἐπὶ τοῦ ζώοιμι. ο γὰρ  
δή γέ τις παραλήψεται εἰς εχὴν τὴν τοῦ ζν συντέλειαν ἐν τῶ  
ζήσαιμι.  γὰρ τοιαύτη συντέλεια τς εχς δυνάμει περιγράφει τὴν  
τοῦ βίου διατριβήν.  
101. Σὸ ατὸ ἄπορον μέτεισι καὶ ἐπὶ τὰ προστακτικά. πάλιν γὰρ  
τὰ ο γενόμενα προστάσσεται, καὶ ἀληθὲς ὅτι τὰ παρῳχημένα γέγονεν.  
καὶ κατὰ τὸ ατὸ ο χρὴ παρῳχημένου χρόνου προστακτικὸν παρα-  
λαμβάνειν. Καὶ ἔστιν γε πάλιν ἐπὶ τν τοιούτων τατὸν φάναι, ὡς τὸ  
πρτον διαφέρει τὸ κλειέσθω  θύρα τοῦ κεκλείσθω, καθὸ  μὲν κατὰ τὸν  
2.2.358 ἐνεσττα ἐκφορὰ παγορεύει τὴν πόγυον πρόσταξιν, ὅπερ ἐνεσττος  
τοῦ παρατεινομένου ἤν ἴδιον, τό γε μὴν κεκλείσθω τὴν ἔκπαλαι  
ὀφείλουσαν διάθεσιν γενέσθαι. — 102. Ἀλλὰ καὶ εἴπομεν ὡς ἃ μὲν  
προστάσσεται ατν εἰς παράτασιν. ὁ γὰρ ἀποφαινόμενος οὕτως, γράφε,  
σάρου, σκάπτε, ἐν παρατάσει τς διαθέσεως τὴν πρόσταξιν ποιεται,  
ὡς ἔχει καὶ τὸ  
βάλλ᾽ οὕτως, αἴ κέν τι φόως Δαναοσι γένηαι {Θ 282 }·  
φησὶ γὰρ ἐν τῶ πολέμῳ καταγίνου εἰς τὸ βάλλειν. ὅ γε μὴν λέγων  
κατὰ τὴν τοῦ παρῳχημένου προφορὰν γράψον, σκάψον, ο μόνον τὸ  
μὴ γινόμενον προστάσσει, ἀλλὰ καὶ τὸ γινόμενον ἐν παρατάσει ἀπα-  
γορεύει, εἴγε καὶ τος γράφουσιν ἐν πλείονι χρόνῳ προσφωνοῦμεν τὸ  
γράψον, τοιοῦτόν τι φάσκοντες, μὴ ἐμμένειν τῆ παρατάσει, ἀνύσαι δὲ  
τὸ γράφειν.  
103. Σὰ δεύτερα πρόσωπα τν προστακτικν πρόδηλον ἔχει τὴν  
σύνταξιν, κἂν ὁμόφωνα καθεστήκῃ τῆ ὁριστικῆ ἐγκλίσει·  γὰρ συνοῦσα  
ατος κλητικὴ ἀφίστησι τὴν ἀμφιβολίαν τὴν πρὸς τὸ ὁριστικόν, καὶ τὸ  
2.2.359 συντασσόμενον ἐπίρρημα, λέγω δὴ τὸ ἄγε, ὥς γε ἐν τος ἑξς παρα-  
στήσομεν. τὰ γὰρ τρίτα καὶ τῆ φωνῆ ἰδιάσαντα οδὲ κατ᾽ ὀλίγον  
ἀμφιβάλλεται.  
104. Σά γε μὴν τοῦ πρώτου προσώπου πρός τινων οδὲ παρα-  
λαμβάνεται, λόγοις τοιούτοις. κεχωρίσθαι φασὶ δεν τὸν προστάσσοντα  
τοῦ προστασσομένου, ὅπερ οκ ἔστιν ἐπινοσαι ἐν πρώτῳ προσώπῳ·  
ἔστιν γὰρ πρτον τὸ πὲρ ἑαυτοῦ ἀποφαινόμενον, δεύτερον δὲ τὸ  
πρὸς ὃ  ἀπότασις πὲρ ατοῦ τοῦ προσφωνουμένου, εἰς ὃ καὶ ἐγχωρε  
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 ἔγκλισις ἐν τῶ φεῦγε, λέγε, γράφε. — 105. ἀλλὰ κἀκενο δλόν  
ἐστιν, ὡς αἱ κλητικαὶ ἐν δυσὶ προσώποις καταγίνονται, τῶ τε προσκα-  
λοῦντι καὶ τῶ προσκαλουμένῳ· καὶ διὰ τοῦτο τν κατὰ τὸ πρτον  
πρόσωπον ἀντωνυμιν κλητικαὶ οκ ἤσαν, τν γε μὴν πάλιν κατὰ τὸ  
δεύτερον. σαφὲς οὖν ὅτι καὶ ἐκ τς τοιαύτης συντάξεως δείκνυται ὡς  
πρώτου προσώπου οκ ἔστι προστακτικά· τὴν γὰρ ἐκ τν κλητικν  
2.2.360 σύνταξιν ἀναδέχονται, ἣ τις ἐδέδεικτο ἀσύστατος κατὰ τὸ πρτον πρόσω-  
πον. καὶ ὡς οκ ἔστιν ἐπινοσαι ἑαυτόν τινα προσκαλούμενον διὰ τὸ  
ἀχώριστον τοῦ προσώπου, οὕτως οδὲ ἑαυτῶ προστάσσοντα διὰ τὸ  
ἀχώριστον τοῦ προσώπου· πν γὰρ προστακτικὸν ἐκ προσώπου ἐπικρα-  
τοῦντος συνέστηκεν ὡς πρὸς ἐπικρατούμενον.  
106. Οἵ γε μὴν παραδεχόμενοι τὴν ἐν πρώτοις προσώποις ἐπι-  
γινομένην πρόσταξιν, οκ ἀνασκευάσαντες τοὺς προκειμένους λόγους,  
παρατίθενται ὡς προστακτικὰ ἐν τῆ χρήσει,  
φεύγωμεν σὺν νηυσὶ φίλην ἐς πατρίδα γααν {Β 140 et Ι 27 },  
ἀλλ᾽ ἄγε δὴ χαζώμεθ᾽ ἐφ᾽ ἵππων {Ε 249 },  
καὶ ἅπαντα κατὰ τὴν κοινὴν χρσιν οὕτω λεγόμενα. ἐξ ὧν πειρνται  
καὶ τὰ ἑνικὰ παραλαμβάνειν. ὃν γὰρ τρόπον τν δευτέρων πληθυντι-  
κν  παραλήγουσα ἀποβάλλουσα τὴν τε λήγουσα γίνεται τν ἑνικν,  
λέγετε λέγε, νοετε νόει, τὸν ατὸν τρόπον καὶ τν πρώτων  παρα-  
λήγουσα ἀποβαλοῦσα τὸ μεν καταστήσει τὸ ἑνικὸν προστακτικόν, φέρω-  
μεν φέρω, ἀριθμήσωμεν ἀριθμήσω. καὶ ο ξένον εἰ ὁμοφωνε τας  
ὁριστικας φωνας, ὅπου γε καὶ  ἐν δευτέροις προσώποις ὁμοφωνία ἐγ-  
γίνεται. — 107. πρόδηλον κἀκ τς συντάξεως τς ἄγε λέγωμεν,  
ἄγε φέρωμεν, ἥς τὸ ἑνικὸν γενήσεται φέρε λέγω, φέρε ἀριθμήσω.  
2.2.361 (τὸ γοῦν δεύτερον πρόσωπον τς ὁριστικς ἐγκλίσεως, ο συνεμππτον  
τῆ προστακτικῆ ἐγκλίσει, οδὲ τὴν τούτων σύνταξιν ἀναδέχεται· τίς γὰρ  
ἂν φαίη φέρε λέγεις ἠ φέρε ἀριθμήσεις;) οὕτως δ᾽ ἔχει κἀκενο  
ἀλλ᾽ ἄγε δὴ τὰ χρήματ᾽ ἀριθμήσω καὶ ἴδωμαι {ν 215 }·  
ἀλλ᾽ ἄγ᾽ ἐγών, ὃς σεο γεραίτερος εὔχομαι εἶναι,  
ἐξείπω {Ι 60 seq. }.  
108. μοί γε μὴν δοκε τὰ τς ἐγκλίσεως ἐπιτεταράχθαι, ἐπεὶ  
σχεδὸν ἐγκλίσεις δύο συνωθοῦσιν εἰς μίαν ἔγκλισιν. ἔχει δὲ τὰ τς ἀπο-  
δείξεως τῆδε. Δέδοται ὅτι ο προσκαλούμεθα ἑαυτούς, οδὲ μὴν προ-  
στάσσομεν ἑαυτος, καθ᾽ ἡν εἴπομεν ἔννοιαν τν προστακτικν. ποτι-  
θέμεθα μέντοι ἑαυτος, ὥς γε ἔχει ἐπὶ τοῦ Διός. ἐν γὰρ πολλας  
ποθήκαις ἐγγενόμενος καὶ μίαν ἀρίστην πονοήσας τοιοῦτό τι εἶπε,  
πέμψω ἐπ᾽ Ἀτρείδῃ Ἀγαμέμνονι οὖλον ὄνειρον·  
2.2.362 οὗ πάλιν  μετάληψις γενήσεται εἰς ἀπαρέμφατον κατὰ τὸ διηγηματικόν,  
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πέμψαι ἐπ᾽ Ἀτρείδῃ Ἀγαμέμνονι οὖλον ὄνειρον {Β 6 }. —  
109. Ἀπὸ δὴ τοῦ τοιούτου ἑνικοῦ μετῄει καὶ πληθυντικὸς ἀριθμός,  
ἐπισπώμενος τὴν ἐκ δευτέρων καὶ τρίτων προσώπων σύλληψιν, πέμψω-  
μεν, ἀριθμήσωμεν· ἡν μάλιστα καὶ εὔχρηστον πολαμβάνω καθίστασθαι  
ὡς πρὸς τὰ ἐπικρατοῦντα πρόσωπα, εἴγε σύνταξιν ἐπικρατουμένων  
προσώπων ἄντικρυς οκ ἀναδέχεται. εἴπομεν γὰρ ὡς τὰ προστακτικὰ  
ἐξ ἐπικρατούντων ἐστὶν προσώπων καὶ ἐξ ἐπικρατουμένων, ἃ καὶ τὴν  
πρόσταξιν ἀναδέχεται τοῦ πράγματος. ἵν᾽ οὖν ἐκκλίνῃ τὴν ἐν δευτέροις  
προσώποις γινομένην πρόσταξιν, σύλληψιν ἀναδέχεται τὴν εἰς τὸ πρτον,  
ἣτις κατὰ τὸ ἑνικὸν ἐδείχθη ποθετική. καὶ δλον ὅτι τῆ ἐπικρατείᾳ τῆ  
κατὰ τὸ πρτον καὶ τὰ συγγενόμενα πρόσωπα τς ατς ἐγκλίσεως  
ἐτύγχανεν. τοιοῦτο γάρ ἐστι καὶ τὸ πρὸς θενέλου εἰρημένον  
2.2.363 ἀλλ᾽ ἄγε δὴ χαζώμεθ᾽ ἐφ᾽ ἵππων {Ε 249 },  
ἵνα μὴ ἐν τῶ περέχοντι προσώπῳ προστάξῃ ἐν τῶ χάζου. τοιοῦτό  
ἐστιν καὶ τὸ πρὸς Νέστορος εἰρημένον  
ἀλλ᾽ ἄνδρας κτείνωμεν {Ζ 70 }·  
ἑαυτὸν γὰρ συλλαβὼν προθυμοτέρους καθίστησι τοὺς Ἕλληνας εἰς τὸν  
κατεπείγοντα πόλεμον.  
110. Ο δὴ οὖν δεύτερα καὶ τρίτα πολαμβάνω πρόσωπα εἶναι  
τν τοιούτων ποθετικν· ἵνα γὰρ μὴ γένηται δεύτερον, πρτον ἐγένετο  
καθ᾽ ἡν εἴπομεν σύλληψιν τν ἑνικν. ἔστι καὶ διὰ τς φωνς τὸ  
τοιοῦτον παραστσαι. πάσης ἐγκλίσεως τὰ δεύτερα πρόσωπα πληθυντικὰ  
εἰς τε λήγοντα ἰσοχρονε κατὰ τὴν παρεδρεύουσαν τος πρώτοις,  
2.2.364 λέγοιμεν λέγοιτε, λέγομεν λέγετε. διὰ τοῦτό φαμεν τῶ ῥιπτοῦ-  
μεν παρακεσθαι τὸ ῥιπτετε, τῶ δὲ ῥίπτομεν τὸ ῥίπτετε. περισσὸν  
ποδείγμασιν χρσθαι καθολικοῦ ὄντος τοῦ λόγου. πς οὖν καὶ κατὰ  
τὸν λόγον τς φωνς παρακείσεται τῶ φεύγετε τὸ φεύγωμεν; τὰ εἰς  
θε λήγοντα μιᾶ ἐνδε συλλαβῆ τν εἰς θα ληγόντων κατὰ πσαν ἔγκλισιν·  
οκ ἄρα καὶ κατὰ τὸ τοιοῦτον τῶ πεποιηκώμεθα παρακείσεται δεύτερον  
τὸ πεποίησθε.  
111. Υαίνεται οὖν ὅτι τὸ λεπον τν προστακτικν προσώπων,  
2.2.365 λέγω τὸ πρτον, καὶ τὰ λείποντα τν ποθετικν δεύτερα καὶ τρίτα  
εἰς ἕνωσιν ἄγει τὸ τὰς δύο ἐγκλίσεις παραλαμβάνεσθαι, ἵν᾽ ἑκατέρα  
ἀνταναπληρωθῆ τοῦ λείποντος, τν ἐγκλίσεων καὶ κατὰ τὸ σημαινόμενον  
συντρεχουσν. Εἰ δέ τινες προσβιάσονται καὶ ἐν δευτέροις προσώποις  
καταγίνεσθαι τὰ ποθετικὰ καθ᾽ ὁμοφωνίαν τὴν πρὸς τὰ προστακτικά,  
ἐκενο ἂν φαίημεν, ὡς συνοῦσα  διὰ τοῦ ἄγε σύνταξις ἐξαίρετον κατα-  
στήσει τὴν προστακτικὴν ἔγκλισιν· προφανς γὰρ τὸ ἐγκελευστικὸν ἐπίρρημα  
ἐπέτεινε τὴν πρόσταξιν.  
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2.2.366 112. χομένως ῥητέον καὶ περὶ τν κατὰ τρίτον πρόσωπον προ-  
στακτικν, ἃ δὴ καὶ ατὰ δευτέρου προσώπου φασὶν εἶναι, διαφέρειν  
δὲ τν προκειμένων, καθὸ ἐκενα μὲν ατόθεν τὴν πρόσταξιν τοῦ  
πράγματος παραδέχεται, ταῦτα δὲ ἐγκελεύεται εἰς ἑτέρων προσώπων  
πρόσταξιν. τὸ γὰρ λεγέτω καὶ τὰ ὅμοια σαφὲς ὅτι καὶ τὰς ἐγκελεύσεις  
ἔχει διττάς, τήν τε ἐν δευτέρῳ καταγινομένην καὶ τὴν ἐξ ατοῦ εἰς  
τρίτον μετιοῦσαν, καθάπερ ἔστιν ἐπινοσαι καὶ ἐπὶ τν μονοπροσώπων  
καὶ διπροσώπων ἀντωνυμιν·  μὲν γὰρ ἐγώ καὶ αἱ σύζυγοι καὶ  
2.2.367 ἅπαξ ἑνικς νοούμεναί εἰσιν καὶ ἓν πρόσωπον παγορεύουσιν, ἣ γε μὴν  
ἐμός καὶ δὶς ἑνικς νοεται καὶ δύο πρόσωπα παρεμφαίνει. ἴσως δὲ  
καὶ  ὀρθοτονουμένη ἀντωνυμία, κἂν ἁπλ ᾖ, διὰ τς ἐπιούσης δια-  
στολς τὸ δισσὸν πρόσωπον παγορεύει, καὶ τὰ συγκριτικὰ καὶ τὰ πρός  
τι ἅπαντα, καὶ δὴ οὖν τὸ λεγέτω δεύτερον καὶ τρίτον παγορεύει.  
113. Ἀλλ᾽ ἔστι γε πρὸς ταῦτα φάναι ὡς ο ψεῦδος μέν ἐστι τὸ  
παρεμπίπτειν δισσὸν πρόσωπον, οὔτε μὴν ὅτι ἐν δευτέρῳ προσώπῳ  
καταγίνεται· οὔ γε μὴν ἐξαιρέτως ἐπὶ τν προστακτικν τὸ τοιοῦτον  
ἐγχωρήσει· πολὺ γὰρ πρότερον καὶ ἐπὶ τς ὁριστικς ἐγκλίσεως τὸ  
τοιοῦτον ἂν παρέποιτο. ἀποφαινόμεθα γὰρ καὶ πρός τινας περί τινος,  
ὀρθς διαλέγεται Σρύφων, μέρα ἐστίν· καὶ ο πάντως τὰ τοι-  
αῦτα, ὅτι πρός τινά ἐστι, καὶ δεύτερα εἰρήσεται. διὸ καὶ ἐπίμεμπτοι  
οἱ ἀφορισάμενοι τὸ δεύτερον πρόσωπον πρὸς ὃν ὁ λόγος, ὅτι μὴ  
2.2.368 προστιθέασι καὶ περὶ ατοῦ τοῦ προσφωνουμένου. καὶ δὴ τὰ προκείμενα  
προστάσσεται μὲν δευτέροις προσώποις, ο μὴν δεύτερά ἐστιν· ο γὰρ  
κατὰ τν προσφωνουμένων αἱ προστάξεις γίνονται, κατὰ δὲ τν ἐν  
τρίτοις νοουμένων. — 114. σαφὲς κἀκ τοῦ παρεπομένου ἀριθμοῦ. νίκα  
γὰρ δευτέρῳ προστάσσεται, ἑνικς μὲν γίνεται λέγε, πληθυντικς δὲ  
λέγετε. ο μὴν ἐν τῶ λεγέτω τατὸν παρακολουθήσει· τρίτου γὰρ  
καθεσττα τὴν ἐν τρίτοις προσώποις διαλλαγὴν ἴσχει τοῦ ἀριθμοῦ,  
λεγέτω λεγέτωσαν, τοῦ ἐγκειμένου δευτέρου προσώπου οδαμς τοι-  
οῦτον ἀναδεχομένου. ὃ δὴ εἰ φύσει προσέκειτο κατὰ προσώπου μερισμόν,  
ἀνεδέξατο ἂν καὶ τὸν συνόντα ἀριθμὸν ἑνικὸν καὶ πληθυντικόν, καθάπερ  
καὶ ἐπὶ τν ἀντωνυμιν, μέτερος, ἐμός· νυνὶ δὲ τὸ λεγέτω καὶ  
λεγέτωσαν καὶ τὰ ὅμοια οκ ἔχει διαστολὴν τν κατὰ τὸ δεύτερον  
πρόσωπον ἐν ἀριθμῶ, πότερον ἑνί τις ἀποφαίνεται περὶ ἑνὸς ἠ πλείοσι  
περὶ ἑνὸς ἠ καὶ περὶ πλειόνων. οἷόν τε γάρ ἐστιν φάναι καὶ ἀθροίσματι  
ἐγρηγορείτω ὁ στρατηγὸς μν καὶ ἑνὶ ἐγρηγορείτω σου ὁ  
2.2.369 δεσπότης, καὶ οδεμία ἐστὶν ἐναλλαγὴ ἠ μόνη  κατὰ τὸ τρίτον  
νοουμένη, ἥς ἐστι καὶ τὰ πρόσωπα. — 115. Σὸ δὴ οὖν λεγέτω καὶ  
πάντα τὰ τοιαῦτα σημαίνει ἀπόντων προσώπων πρόσταξιν, ἀναγκαίως  
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δευτέρου προσώπου ἐναλλασσομένως παραλαμβανομένου εἰς μετάδοσιν  
τς προστάξεως, ἐπεὶ πάλιν  πρόσταξις ἐκτὸς δευτέρου προσώπου  
ἀσύστατός ἐστιν· ἔνθεν γὰρ καὶ τας ἐν δευτέρῳ προσώπῳ νοουμέναις  
ἁπάντοτε κλητικας σύνεστιν.  
116. Πρόκειται δὲ ὡς τὸ πλέον συνεμπίπτουσι τς ὁριστικς ἐγ-  
κλίσεως αἱ φωναί, ὡς τὸ λέγετε καὶ λέγεσθε καὶ ἔτι διανοεσθε  
καὶ ἅπαντα τὰ τοιαῦτα. καὶ ἐπεὶ πάλιν αἱ κλητικαὶ συνεμπίπτουσι τας  
2.2.370 εθείαις, συγγίνεται δ᾽ εθείαις τὰ ὁριστικὰ καὶ ἔτι αἱ κλητικαὶ τος  
προστακτικος, πάλιν τὸ διανοεσθε ἄνθρωποι οὔπω διακέκριται, εἰ  
μὴ ἐπιπροσγένηται τὰ ἰδιάζοντα πρὸς ἑκάτερα τν μερν τοῦ λόγου.  
φήσομεν γὰρ ἐπ᾽ εθείας ἄνθρωποι ὄντες διανοεσθε, οχ ὡς  
οἴονταί τινες κατὰ προστακτικὴν ἔγκλισιν, κατὰ δὲ ὁριστικήν, καθάπερ  
ἔστιν ἐπινοσαι κἀπὶ τοῦ πρώτου καὶ τοῦ τρίτου, ἄνθρωποι ὄντες  
διανοούμεθα, ἄνθρωποι ὄντες διανοοῦνται. καὶ ἐκ τς ἑνικς  
συντάξεως προφανὴς ὁ λόγος, ἄνθρωπος ὢν διανοῆ, ἄνθρωπος  
ὢν διανοοῦμαι καὶ ἔτι διανοεται· ἐφ᾽ ἥς συντάξεως κατὰ τὸ  
κλητικὸν αἱ δύο φωναὶ ἐναλλάσσονται, ἄνθρωπε διανοοῦ. ἀλλὰ  
κἀκ τς συνούσης μετοχς προφανές. ο γὰρ συνίσταται  ὤν μετοχὴ  
μετὰ κλητικν, μετὰ μέντοι τν εθειν· ο γάρ φαμεν ἄνθρωπε ὤν,  
ἄνθρωπος δὲ ὤν. (οὕτως ἀπεδείκνυτο καὶ  σύ ὡς εἴη εθείας ἐν  
τῶ σὺ ὤν ὡς εἰ καὶ ἐγὼ ὤν.) — 117. Κἂν μετὰ ἄρθρου δὲ λέγομεν  
οἱ ἄνθρωποι διανοεσθε, ο κατ᾽ ἐγκέλευσιν τοῦ διανοεσθε, κατὰ  
δὲ τὴν πάρχουσαν ἑκάστῳ διάνοιαν, ἡν ὁριζόμεθα ἐν τῶ διανοεσθε,  
ὡς εἰ καὶ λέγοιμεν πάρχει ἐν μν τὸ λογιστικόν, τοῦ ἄρθρου  
μηνύοντος τὴν εθεαν. — εἰ γὰρ προσθείη τις τὸ ὦ, γενήσεται καὶ τὸ  
2.2.371 διανοεσθε προστακτικόν, ὦ ἄνθρωποι διανοεσθε. ἀλλ᾽ εἰ καὶ ἔτι  
τὸ ἄγε, ἄγε διανοεσθε [ὦ] ἄνθρωποι. — ἐφ᾽ ἥς συντάξεως πάλιν  
εἴ τις ἀντιθείη τὸ ὅτι, ὅτι διανοεσθε, μεταστήσεται τὰ τς συντάξεως  
εἰς τὴν ὁριστικὴν ἔγκλισιν. Καὶ τοσαῦτα μὲν περὶ τν ὁμοφωνούντων.  
118. Περὶ δὲ τν μὴ ὁμοφωνούντων μήτε ἐν τος ὀνόμασι μήτε  
ἐν τος ῥήμασιν οδὲ κατ᾽ ὀλίγον τὰ τς συντάξεως δεται λόγου,  
ἄνθρωπος ἔγραφεν, ἄνθρωπε γράφε. εἰ γὰρ ἀνὰ μέρος πάλιν τὸ  
ἕτερον γένοιτο ὁμόφωνον, τὸ συμφερόμενον τὸ ἀμφίβολον ἀποτρίψεται.  
φέρε φάναι ἐπὶ τοῦ λικών καὶ τν ὁμοίων ὀνομάτων· προσκείμενον  
γὰρ τὸ ὁριστικὸν εθείας σύνταξιν ἀποτελε, λικὼν γράφει, τό γε  
μὴν προστακτικὸν κλητικήν, λικὼν γράφε. — 119. ἠ ἀνάπαλιν  
ἐπὶ τοῦ ἢχει, λέγω κατὰ παρατατικὴν προφορὰν τοῦ τρίτου προσώπου,  
ἢχει ποτὲ τὸ ἐν Δωδώνῃ χαλκεον· ἀλλὰ καὶ κατὰ προστακτικὴν  
2.2.372 προφοράν, νίκα λέγω ἢχει σύ. ὃ προσδεχόμενον τὸ τς εθείας  



311 
 

http://www.bibletranslation.ws/ 

 

σχμα παρατατικὸν ἀποτελέσει τὸ ἢχει, ἢχει ὁ τρίπους, ἢχει ὁ  
ἄνθρωπος· ἠ πάλιν τὸ κλητικον τὸ προστακτικὸν ἀποτελέσει, ἢχει  
ἄνθρωπε. ἐφ᾽ οὗ δὴ προσγινομένη  ὁμόφωνος εθεα τέλεον ἀμφί-  
βολον ποιήσει τὴν σύνταξιν ἐν τῶ ἢχει λικών· ἐφ᾽ ἥς πάλιν συντά-  
ξεως χρεία ἐστὶ τν προκειμένων μορίων, ὁ λικὼν ἢχει, ἄγε ἢχει  
ὦ λικών, ὅτι ἢχει λικών. — ο λέλησμαι ὅτι καὶ  ατοτέλεια  
τεκμήριόν ἐστιν κλητικς· ἰδοὺ γὰρ καὶ ατὸ τὸ λικών ἐλλεπον μὲν  
ῥήματι εθεαν ὁμολογε, ο τῆδε δὲ ἔχον κλητικς ἐστιν πτώσεως τὸ  
τοιοῦτον, οἷον ὦ λικών [ἢχει].  
120. δείκνυμεν τοῦ ἐνεσττος ἁπάντοτε τὰ πληθυντικὰ συνεμ-  
πίπτοντα, ὧν  διάκρισις ἐγίγνετο διὰ τοῦ ἄγε ἠ ὅτι, ποστελλομένου  
ἑνὸς ῥήματος τοῦ ἐστε. τοῦτο γὰρ ἀπέβαλλε τὴν ἀμφιβολίαν, εἴγε  
βαρυνόμενον μὲν προστακτικόν ἐστιν, ὀξυνόμενον δὲ ὁριστικόν. καὶ ἴσως  
2.2.373 δόξει ὠλιγωρσθαι τὰ τς φωνς, ὅτι μὴ τῶ καθολικῶ ὕπεστιν· καὶ  
ἢτοι τὸ ὀξυνόμενον μάρτηται ἠ τὸ βαρυνόμενον προστακτικόν. —  
121. φ᾽ οὗ ἂν φαίη τις ὡς ἅπαντα τὰ εἰς τε λήγοντα προστακτικὰ  
βαρύνεται, καὶ διὰ τοῦτο βαρυνόμενον τὸ ἔστε κατώρθωται, καὶ λείπεται  
τὸ ἐστέ ὠλιγωρσθαι, ὅτι μὴ ὁμοφωνε τῶ κατωρθωμένῳ. ἀλλ᾽ ὁμοτονεν  
θέλει τὰ δεύτερα ὁριστικὰ πληθυντικὰ τος πρώτοις, ἴμεν ἴτε, δίδομεν  
δίδοτε· εἰ οὖν ἐσμέν, δλον ὅτι καὶ ἐστέ, μάρτηται δὲ τὸ ἔστε  
προστακτικὸν βαρυνόμενον. — 122. Σί οὖν χρὴ ἐπὶ τοῦ τοιούτου δια-  
λαβεν; ἠ ἐκενο ἀποφήνασθαι, ὡς ὀξύνεται μὲν τὸ ὁριστικὸν ἐν τῶ  
ἐσμέν καὶ ἐστέ διὰ τὸ εἶναι ἐγκλιτικά, οἷς ο σύνεστι βαρὺ τὸ τέλος·  
καὶ ἐπειδὴ ἐν τος προστακτικος ἀφίσταται  ἔγκλισις, συναφίσταται  
καὶ  ἐπὶ τέλους ὀξεα, ἣτις αἰτία ἤν τς ἐγκλίσεως. — διὰ τοῦτο τὸ  
2.2.374 μὲν εἰμί ὀξύνεται ὁριστικὸν ὄν, καθὸ ἐγκλιτικόν, ο μὴν τὸ ἴσθι προ-  
στακτικόν, καθὸ οκ ἐγκλιτικόν, καίτοι πάλιν τν εἰς θι ληγόντων προ-  
στακτικν ὁμοτονούντων τος εἰς μι ὁριστικος, ζεύγνυμι ζεύγνυθι,  
εἶμι ἴθι. (ἔνθεν ο συγκατατίθεμαι τος ἐν προστακτικῆ προφορᾶ ὀξυ-  
τονοῦσι τὸ φαθί, συνελεγχομένοις κἀκ τοῦ τρίτου προσώπου τοῦ φάτω,  
ὃ δὴ ὁμότονον καθεστὼς τῶ δευτέρῳ ὁμοίως τος ἄλλοις ἢλεγχε τὴν  
παρὰ τὸ δέον ὀξεαν.)  
123. ξς ῥητέον περὶ τς ποτακτικς ἐγκλίσεως ἣν τινες καὶ  
διστακτικὴν ἀποφαίνονται ἀπὸ τοῦ ἐξ ατς δηλουμένου, καθάπερ καὶ  
αἱ προκατειλεγμέναι τατὸν ἀνεδέξαντο· σαφὲς γὰρ ὅτι ὡς τὸ ἐὰν  
2.2.375 γράφω καὶ τὰ τούτοις ὅμοια δισταγμὸν τοῦ ὡς ἐσομένου πράγματος  
σημαίνει. — 124. Ἀλλ᾽ ἴσως ἀντικείσεται τὸ μηδὲ ατὰ ἔχεσθαι τς  
ἐννοίας τοῦ δισταγμοῦ, τὸν δὲ παρακείμενον σύνδεσμον αἴτιον γίνεσθαι  
τς διστακτικς ἐννοίας. καὶ εἰ ἀπὸ τς δυνάμεως τν συνδέσμων  
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ἔοικεν τὰ ῥήματα ἀνάγεσθαι, οδὲν κωλύει καὶ τὰς λοιπὰς ἐγκλίσεις  
μετατίθεσθαι τς ἰδίας κλήσεως, ἀναδεξαμένας τὴν ἐκ τν συνδέσμων  
δύναμιν. ο γὰρ ἔτι ὁριστικὸν τὸ εἰ ἔγραψα, εἰ ἐφιλολόγησα, οδὲ  
τατόν ἐστι τὸ φιλολογήσω τῶ ἢτοι φιλολογήσω ἠ πορεύσομαι  
εἰς περίπατον, οδὲ τὸ γράψαιμι ἄν εχὴν ἐπαγγέλλεται, ὁρισμὸν  
δὲ τοῦ ἐσομένου πράγματος. σχεδόν τε πὸ τὸν ατὸν δισταγμὸν πίπτει  
τὸ εἰ περιπατες κινῆ τῶ ἐὰν περιπατῆς κινηθήσῃ, καὶ ο κα-  
λεται τὸ εἰ περιπατες διστακτικόν.  
125. Ἀλλὰ πρὸς τὴν τοιαύτην ἀντίρρησιν ἐνὸν παντσαι ὡς αἱ  
μὲν ἄλλαι ἐγκλίσεις ἐκτὸς οὖσαι τν συνδέσμων τὸ ἐξ ατν δηλούμενον  
ἀνεδέξαντο, ἐξ οὗ καὶ τὴν θέσιν ἔσχον τοῦ ὀνόματος. προῦπτον γὰρ  
ὅτι τὸ γράψαιμι εχς ἐστιν παραστατικὸν καὶ τὸ περιπατ ὁρισμοῦ·  
2.2.376 ὅθεν εἰ ταύταις προσγένοιτό τις συνδεσμικὴ σύνταξις, οκ ἐκ ταύτης  
ἕξουσιν τὴν θέσιν τοῦ ὀνόματος, ἐκ δὲ τς φύσει ατας ἐγκειμένης  
ἐγκλίσεως, καθὸ καὶ ατοὶ οἱ σύνδεσμοι ἐκ τς ἰδίας παρεμφάσεως τὴν  
θέσιν τοῦ ὀνόματος ἀνεδέξαντο, διαζευκτικοὶ καλούμενοι, δυνητικοί, συνα-  
πτικοὶ καὶ ἄλλοι οἱ πόλοιποι. ὅθεν εἰ καὶ τῆ καλουμένῃ διστακτικῆ  
ἐγκλίσει παρείπετο τὸ ἐκτὸς συνδέσμου σημαίνειν τι, κἂν πάντως τὴν  
ἐκ τούτου ὀνομασίαν ἀνεδέξατο. νυνὶ δὲ οδέποτε ἐμόνασεν ἐκτὸς συν-  
δέσμου, καὶ οὕτως ἄδηλον ἔσχε τὸ σημαινόμενον, καὶ διὰ τοῦτο ατό,  
οκ ἔχουσα ἰδίᾳ δηλούμενον, παρεδέξατο ἐκ δυνάμεως τοῦ συνδέσμου  
τὴν τοῦ ὀνόματος θέσιν εἰληφέναι. — 126. Ἦν δ᾽ ἂν ὁ λόγος πάνυ  
επαράδεκτος, εἰ τὰ καλούμενα ποτακτικὰ ῥήματα συντάξει μιᾶ ἐκέχρητο  
συνδεσμικῆ τῆ προκειμένῃ. νυνὶ δὲ καὶ οἱ καλούμενοι ἀποτελεστικοὶ ἐπὶ  
2.2.377 τὴν ατὴν σύνταξιν φέρονται, νίκα φαμὲν Σρύφων περιπατε ἵνα  
γιάνῃ ἠ δὸς τὸν χάρτην ἵνα γράψω· καίτοι μλλον ἀποτελεστικὰ  
ὀφείλει καλεσθαι τὰ ῥήματα ἠ διστακτικά. ἀλλ᾽ οδὲ ἀποτελεστικά·  
ἰδοὺ γὰρ καὶ κατ᾽ αἰτιολογικὴν σύνταξιν, νίκα φαμὲν ἵνα ἀναγν  
ἐτιμήθην, ἵνα ἀναστ νιάθη Σρύφων. γις ἄρα ἀπὸ ἑνὸς τοῦ  
παρακολουθοῦντος τῆ προκειμένῃ ἐγκλίσει, τοῦ μὴ συνίστασθαι ατὴν  
εἰ μὴ ποταγείη τος προκειμένοις συνδέσμοις, εἴρηται ποτακτική.  
127. Ὅτι δὲ καὶ ἐπ᾽ ἄλλων μερν λόγου μερικὴ διαφωνία αἰτία  
γίνεται τοῦ εἰς κοινὸν ὄνομα ἀνάγεσθαι τὴν θέσιν, σαφές ἐστι καὶ ἐξ  
2.2.378 ατν τν συνδέσμων. οἱ μὲν γὰρ ἄλλοι ἀπ᾽ ἰδίας δυνάμεως ἀναδεχό-  
μενοι τὴν θέσιν ἔσχον τν ὀνομάτων, ἀπὸ τοῦ ἐν συναφείᾳ τοὺς λόγους  
ἐπάγειν συναπτικοί, ἠ ἀπὸ τοῦ διαζευγνύειν διαζευκτικοί, καὶ ἅπαντες  
οἱ πόλοιποι· οἵ γε μὴν καλούμενοι παραπληρωματικοὶ οκ ἀπὸ τοῦ  
δηλουμένου τὴν θέσιν ἔσχον. ο γὰρ ἀληθές ἐστιν, ὥς τινες πέλαβον,  
μόνον ατοὺς ἀναπληροῦν τὸ κεχηνὸς τς ἑρμηνείας καὶ διὰ τοῦτο  
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εἰρσθαι παραπληρωματικούς· ὅτι γὰρ ἕκαστος ατν ἔχει τινὰ δύναμιν,  
2.2.379 παρεστήσαμεν ἐν τῶ περὶ συνδέσμων. ο γὰρ τατόν ἐστι τὸ τοῦτό  
μοι χάρισαι τῶ  
τοῦτό γέ μοι χάρισαι { Callim. frg. anon. 259, II p. 752 Schn. },  
οδὲ τὸ ἀγαθὸς ὤν τῶ  
ἀγαθός περ ἐών {Α 131 }·  
οδὲ τὸ ατὸ ἐμφαίνει τὸ οἱ μὲν παρ᾽ ὄχεσφι τῶ  
οἱ μὲν δὴ παρ᾽ ὄχεσφι {Ο 3 }·  
παραγραφς γὰρ λόγου σημεόν ἐστιν ὁ δή. — 128. οδὲ γὰρ ἐκενο  
2.2.380 ἐξαίρετόν ἐστιν, τὸ ατοὺς μόνον ἐν πλεονάσματι ερίσκεσθαι· ἀλλὰ  
σχεδὸν τὸ τοιοῦτον πάθος σύνεστι καὶ κατὰ τν πολοίπων συνδέσμων,  
τὸν καὶ Μηριόνης πρότερος {Ν 306 },  
ἢτοι μὲν Μενέλαος {Γ 213 },  
καί τε χαλιφρονέοντα {Χ 13 }·  
μυρία ἔστιν εἰς τὸ τοιοῦτο παραθέσθαι. ἀλλ᾽ οδὲ ἴδιον συνδέσμων τὸ  
ἐν πλεονασμῶ καταγίνεσθαι· σχεδὸν γὰρ ἐπὶ πάσας τὰς λέξεις τὸ τοι-  
οῦτον συντείνει. — 129. καὶ εἰ ἀπὸ τοῦ πλεονάζοντος  θέσις τοῦ  
ὀνόματος, τίς  ἀποκλήρωσις τοῦ ἐπὶ τν συνδέσμων τὸ τοιοῦτο παρη-  
κολουθηκέναι, λέγω τν παραπληρωματικν, ἠ ὅτι οἱ μὲν ἄλλοι σύν-  
δεσμοι, διάφοροι ὄντες κατὰ τὰς φωνάς, μίαν δύναμιν ἐπηγγέλλοντο,  
ἐξ ἥς καὶ τὴν θέσιν τοῦ ὀνόματος ἀνεδέχοντο, ο μὴν τος παραπληρω-  
ματικος τατὸν συνηκολούθει; σχεδὸν γὰρ ἕκαστος ατν ἴδιόν τι  
ἐπηγγέλλετο, μείωσιν μὲν ὁ γέ ἐν τῶ  
τοῦτό γέ μοι χάρισαι { Callim. frg. anon. 259 Schn. },  
παραγραφὴν λόγου ὁ δή, ἐναντιότητα ὁ πέρ μετ᾽ αξήσεως ἐμφατικς.  
2.2.381 ἤν οὖν ἀνέφικτον τὸ ἐκ τοῦ σημαινομένου τὴν ὀνομασίαν ατοὺς ἀνα-  
δέχεσθαι διὰ τὸν προκείμενον λόγον. κοινὸν οὖν παρείπετο ατος τὸ  
πλεονάζειν κατὰ τὸ μὴ ἐλλεπον, καὶ ἐκ τοῦ κοινς παρεπομένου τὸ  
ὄνομα ἀνεδέξαντο, ο διαψευδόμενοι τὴν θέσιν τοῦ ὀνόματος. —  
130.  τοιοῦτος λόγος συντείνει καὶ ἐπὶ τὰ παρώνυμα τν ὀνομάτων  
καὶ τὰ ῥηματικά. καὶ γὰρ ταῦτα ἐκ τς προϋφεστώσης ὕλης τὴν ὀνο-  
μασίαν ἀνεδέξαντο· δυνάτει γὰρ ἐκ τοῦ δηλουμένου ἕνεκα τς ἐν  
ατος γινομένης παμπόλλου διαφορς, εἴγε πάλιν τὰ ἄλλα τν ἰδικν  
ἑνὶ δηλουμένῳ ἐκέχρητο, ἐξ οὗ καὶ τὴν θέσιν τοῦ ὀνόματος ἀνεδέχετο.  
131. ἧ προκειμένη ἔγκλισις μετὰ τοῦ ἐάν συνδέσμου καὶ τν ἰσο-  
δυναμούντων ἐπὶ μέλλοντα φέρεται ἠ ἐνεσττα, ἐὰν φιλολογ παρα-  
γενήσεται Δίων, ἐὰν ἀναγινώσκω παραγίνεται Σρύφων· ἀκα-  
2.2.382 τάλληλον γὰρ τὸ ἐν παρῳχημένῳ. ὁμοίως καὶ ὁ ἵνα ἀποτελεστικός,  
ἵνα φιλολογήσω παραγενήσεται Σρύφων καὶ ἔτι παραγίνεται.  
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εἰ γὰρ ἐγγένοιτο παρῳχημένου σύνταξις, δύναται ὁ αἰτιώδης ἀκούεσθαι,  
ἵνα φιλολογήσω παρεγενήθη Σρύφων· ἐν ἴσῳ γάρ ἐστιν τῶ διότι  
ἐφιλολόγησα παρεγενήθη Σρύφων. ο τοῦτο δέ φημι, ὅτι καὶ  
ἀποτελεστικς πάλιν ο δύναται ἀκούεσθαι· δυνατὸν γὰρ πάλιν οὕτως  
ἀκούειν, εἰς τὸ φιλολογσαί με παρεγενήθη Σρύφων. — ἐπὶ τος  
οὖν ἐσομένοις  σύνταξις τοῦ αἰτιολογικοῦ οκ ἂν γένοιτο· ἐπὶ γὰρ  
γεγονόσιν αἱ αἰτίαι ἐπιλέγονται. ὅθεν καταλληλότερος γίνεται ὁ αἰτιο-  
λογικὸς ἐπιφερομένων τν παρῳχημένων· ἵνα βρίσω Θέωνα, ο  
2.2.383 φήσομεν ἀγανακτήσει Δίων, γανάκτησεν δέ. ἐπί γε μὴν τοῦ  
ἀποτελεστικοῦ ἔνεστι φάναι ἵνα βρίσω Θέωνα παρέσται Σρύφων.  
132. Ἀκόλουθόν ἐστιν ἐκθέσθαι καὶ περὶ τς συντάξεως τν πο-  
τακτικν, ἀπὸ ποίας ἐγκλίσεως οἱ παρατιθέμενοι σύνδεσμοι ἀφιστσι  
τὰ ῥήματα. (ἔφαμεν γὰρ ἐν τος προκειμένοις τὰ τοιαῦτα ῥήματα μὴ  
συνίστασθαι χωρὶς τν συνδέσμων.) σαφὲς γὰρ ὅτι πν ὅ ἐστι μέρος  
λόγου ἐν παραθέσει συνδέσμου, τὸ ατὸ πάντως καὶ κατ᾽ ἰδίαν ῥητὸν  
ἤν. ο γὰρ δή γε ἓν μέρος λόγου τὸ ἐὰν δράμῃς, ἐὰν γράψῃς,  
ἵνα δμεν τὸ μὴ πάντως ῥητὸν εἶναι τὸ συντεθειμένον κατ᾽ ἰδίαν, ὥς  
γε ἐνόν ἐστιν ερέσθαι μυρία σχήματα ἐν συνθέσει μεταπεποιημένα κατὰ  
τὴν σύνθεσιν, ὧν τὸ διαλυόμενον κατ᾽ ἰδίαν οκ ἔστιν ῥητόν. παρὰ τὸ  
σέβομαι ἐγένετο εσεβής, καὶ ο ῥητὸν κατ᾽ ἰδίαν τὸ σεβής· ὁμοίως  
καὶ τὸ πρωτοπαγής παρὰ τὸ ἐπάγη, καὶ ο ῥητὸν τὸ παγής·  
γείνω ἀγενής. ο δὴ οὖν, ὡς ἔφαμεν, ἓν ἔσται τὸ ἐὰν λάβῃς,  
ἵνα μὴ πάντως τὸ λάβῃς καταναγκάζηται κατ᾽ ἰδίαν λέγεσθαι. —  
2.2.384 133. Εἰ δὲ καὶ τὸ τοιοῦτον δεται ἀποδείξεως, βραχέα παραθησόμεθα  
πὲρ τοῦ μὴ νσθαι εἰς ἓν μέρος λόγου τοὺς συνδέσμους τος ῥήμα-  
σιν. πόθεν γὰρ αἱ μεσαζόμεναι λέξεις παρεμπίπτουσιν; ἐὰν σήμερον  
καὶ αὔριον ἀκούσῃς, ἀντιλήψει τν λεγομένων. ἀλλ᾽ ἐπεὶ καὶ  
ἐν συνθέτοις τὸ τοιοῦτον ἐγγίνεται, ὡς ἐν τῶ  
λέων κατὰ ταῦρον ἐδηδώς {Ρ 542 },  
νήπιοι οἳ κατὰ βοῦς περίονος ἦελίοιο  
ἢσθιον {α 8 seq. },  
ἐκενό γε ὁμόλογόν ἐστιν ὡς τὸ ἵνα δράμῃς,  
ὄφρα πεποίθῃς {Α 524 et ν 344 },  
τὰ τούτοις ὅμοια τὴν ἐν ἑκατέρῳ μέρει λόγου τάσιν ἀναδέχεται, ὡς ἂν  
παραθέσεως οὔσης καὶ ο συνθέσεως. — πρὸς οἷς οδὲ οἱ σύνδεσμοι συν-  
τίθενται καθ᾽ ἓν μέρος λόγου, οἵ τε συντεθειμένοι μόνοι εἰσὶν συναπτικοί.  
134. Ἔστιν οὖν  πρώτη ἐκφορὰ τν ποτακτικν ὁριστική, ἡν  
οἱ παρατεθέντες σύνδεσμοι ἐν φωνς ἰδιώμασιν κατέστησαν. δι᾽ ὃ καὶ  
2.2.385 προσεγένετο  κλσις, ἐπεί τοί γε, εἰ ἐφυλάσσετο τὸ ἔλαβες ἐν τῶ  
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ἐὰν λάβῃς, συνέμεινεν ἂν καὶ  ατὴ ὀνομασία τς ἐγκλίσεως, καὶ εἰ  
μὴ ὁρισμὸν ἐσήμαινεν, καθὼς καὶ ἐν τος προκειμένοις παρεστήσαμεν ὡς  
καὶ τὸ ἔγραψα ἄν, οκ ἐμφανίζον ὁρισμὸν τοῦ πράγματος, καλεται  
ὁριστικὸν διὰ τὸ συνημμένον σχμα τῆ ἐγκλίσει. ἅμα οὖν καὶ τῶ τὴν  
φωνὴν ἀποστναι ἐν τῶ ἐὰν λάβῃς, ἐὰν δράμῃς, συναπέστη καὶ  ὀνο-  
μασία τς ἐγκλίσεως. — 135. Προφανς γὰρ αἱ φωναὶ διέστησαν εἰς  
μείζονα χρόνον ἐν τος συνοῦσιν βραχέσι φωνήεσιν κατὰ τὰς ὁριστικὰς  
ἐγκλίσεις, τν πολοίπων συλλαβν συμμενουσν. 1. εἰς μαι λήγει τὸ  
ὁριστικόν, λέγομαι, ἀλλὰ καὶ τὸ λέγωμαι, ἐπεὶ ποία οἰκειότης πρὸς  
εκτικὸν τὸ λεγοίμην ἠ τὸ ἀσύστατον προστακτικὸν ἠ πρὸς ἀπαρέμφα-  
2.2.386 τον τὸ λέγεσθαι; — 2. ὁμοφωνε δ᾽ ἐν τῶ δευτέρῳ, ὅτι λέγῃ ἠ ἐὰν  
λέγῃ, τοῦ λέγοιο ἠ λέγου οδεμίαν οἰκειότητα ἐχόντων πρὸς τὴν  
ποτακτικὴν φωνήν. — 3. τὰ τρίτα ἐστὶ πληθυντικὰ λέγοιεν ἠ λεγέ-  
τωσαν, τό γε μὴν ὁριστικὸν λέγουσιν, καὶ πάλιν τούτῳ συμφέρεται τὸ  
λέγωσιν, ἐὰν λέγωσιν. — 4. ὁμοφωνε δὲ ἁπάντοτε κατὰ δευτέραν  
συζυγίαν τν περισπωμένων, ἐπί τε πρώτων προσώπων τν κατ᾽ ἐνε-  
σττα, λέγω δὲ κατ᾽ ἐνεργητικὴν κατάληξιν, ἐὰν λέγω — ὅτι λέγω,  
ἐπί τε δευτέρων προσώπων ἁπάντοτε παθητικν, ὅτι λέγῃ σύ — ἐὰν  
λέγῃ σύ, ὅτι νοῆ σύ — ἐὰν νοῆ σύ. περισσὸν γοῦμαι τὸν λόγον  
ἐπὶ πλέον προάγειν· προφανὴς γάρ. — 136. Ἄλλως τε ἐδείξαμεν τὴν  
ὁριστικὴν ἔγκλισιν κατάρχουσαν τν ἐγκλίσεων, ὡς ἂν ἐμφανεστάτην οὖσαν  
καὶ πλείοσι τομας χρόνων προσκεχρημένην καὶ τας συνούσαις φωνας· ὅθεν  
εἰ τὰ εκτικὰ καὶ τὰ προστακτικὰ κανόνα ἔχει τὴν ὁριστικὴν ἔγκλισιν,  
περισσὸν ἂν εἴη τὸ ζητεν εἰ καὶ τὰ ποτακτικὰ ἐξ ατς μετείληπται.  
2.2.387 137. φειλόμενόν ἐστι καὶ τῆ συντάξει τν ἐπιζευκτικν ἐπιστσαι,  
τί δή ποτε τὰ τέλη παρῃτήσαντο τν παρῳχημένων φωνν· ο γὰρ  
ἐφικτὴ  σύνταξις τοῦ ἐὰν ἔλεγον, ἐὰν πέποιθα καὶ τν παρα-  
πλησίων, καίτοι τν παραθέσεων, ὡς ἔφαμεν, ο μεταποιουσν τὰ τέλη  
τν οἷς παράκεινται. — 138. Υαίνεται δ᾽ ὅτι τς τοιαύτης ἀκαταλλη-  
λίας ἐστὶν αἴτιον τὸ μάχεσθαι τοὺς παρῳχημένους χρόνους τῆ ἐκ τν  
συνδέσμων δυνάμει. δισταγμὸν γὰρ τν ὡς ἐσομένων πραγμάτων πα-  
ριστσιν, καὶ ἔτι τν ὡς τελεσθησομένων, οὓς καὶ ἀποτελεστικοὺς συνέβη  
καλεσθαι· πόθεν οὖν τὸ γεγονὸς τῶ [μὴ] ἐσομένῳ συνοισθήσεται; ἔνθεν  
2.2.388 οὖν ἀσύστατον τὸ ἐὰν ἔλαβον, ἵνα ἀνέγνων, καὶ ἔτι ἐπὶ τν ὁμοει-  
δν συνδέσμων, συστατὸν δὲ τὸ ἵνα ἀναγν, ἐὰν ἀναγν· τέλει  
γὰρ ἐχρήσατο τὰ ῥήματα ο δυναμένῳ χρόνον παρῳχημένον σημναι  
κατὰ πρτον πρόσωπον. (ὧν τὰ δεύτερα καὶ τρίτα ὀφείλοντα ἰσο-  
χρονεν ἠ τὸ ατὸ ω παραδέξεται ἠ τὸ ἰσόχρονον η συγγραφομένου  
τοῦ ι, καθὸ  ἐν πρώτῳ γενομένη κατάληξις τοῦ ω τὴν ἐν δευτέροις  
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καὶ τρίτοις προσώποις ἐκφορὰν ἔχει μετὰ φωνήεντος συνόντος τοῦ ι,  
τοῦ τοιούτου ἐντελέστερον ἀποδεικνυμένου ἐν τῶ περὶ ὀρθογραφίας.) —  
139. Υαίνεται οὖν ὅτι ὁ αἰτιολογικὸς σύνδεσμος τῆ πρὸς τὸν ἀποτε-  
λεστικὸν ὁμοφωνίᾳ συνήρπασε καὶ τὰ τς συντάξεως εἰς τατό, τάχα  
2.2.389 καὶ τς ἐπιρρηματικς ὁμοφωνίας συλλαμβανομένης τῶ λόγῳ· συντασσό-  
μενα γὰρ τὰ ὁριστικὰ μετὰ τοῦ ἵνα ἐνδείκνυται τὸ τοπικὸν ἐπίρρημα,  
ἵνα τ᾽ ἔτραφεν δ᾽ ἐγένοντο {κ 417 }.  
ὁμόλογον γὰρ ὅτι οἱ αἰτιολογικοὶ παρῳχημένοις χρόνοις συντάσσονται,  
ὅτι ἔγραψα, ὅτι ἐνόησα.  
140. χρν μέντοι γινώσκειν ὡς αἱ ἐγγινόμεναι παραθέσεις ἐξ  
ἐνεστώτων εἰσὶν καὶ παρῳχημένων, τοιοῦτόν τι τς συντάξεως ἐπαγγελ-  
λομένης ἐν τῶ ἐὰν μάθω, εἰ ἀνύσαιμι τὸ μαθεν, ἐὰν δράμω, εἰ  
ἀνύσαιμι τὸ δραμεν· ἔν γε μὴν τῶ ἐὰν τρέχω, ἐὰν ἐν παρατάσει  
γένωμαι τοῦ τρέχειν. καὶ ἔνθεν ἀνέφικτος  τοῦ μέλλοντος σύνταξις·  
ατοὶ γὰρ οἱ σύνδεσμοι τὸ ὡς ἐσόμενον σημαίνουσιν εἰς παράτασιν ἠ  
ἄνυσιν.  
141. Πς οὖν ο γελοοι καὶ οἱ ἀφορισάμενοι ὡς Δωριες ο  
περισπσι τοὺς ποτακτικοὺς μέλλοντας, καὶ οἱ ἐπιζητήσαντες κατὰ  
2.2.390 τί ο περισπσιν; ὁ γὰρ λόγος ατν ἐξ ἀσυστάτου λήμματος συνέστη-  
κεν. ἤν δὲ τὸ δελεάσαν τὴν τούτων ἄγνοιαν  γενομένη ὁμοφωνία  
ἐκ τοῦ εἰς α λήγοντος ἀορίστου, ἔχουσα οὕτως. ὁ προσγενόμενος χρό-  
νος ἐν τος ὁριστικος ἅμα τῶ μεταστναι τὴν ὁριστικὴν ἔγκλισιν περι-  
γράφεται· παρὰ γὰρ τὸ ἔλεξα εκτικὸν μὲν γίνεται τὸ λέξαιμι, ἀπαρέμ-  
φατον δὲ τὸ λέξαι, προστακτικὸν δὲ τὸ λέξον. καὶ δὴ οὖν ἐν τῆ πο-  
τακτικῆ ἐγκλίσει τατὸν παρείπετο μεταποιουμένου τοῦ τέλους εἰς τὸ ω,  
καθότι καὶ ἐπὶ τν ἄλλων παρῳχημένων τατὸν συνέβαινεν· ἔφαγον —  
ἐὰν φάγω, ἔδραμον — ἐὰν δράμω, καὶ οὕτως τὸ ἔλεξα — ἐὰν λέξω  
γίνεται ὅμοιον ὁριστικῶ μέλλοντι τῶ λέξω. ὅτι γὰρ οχ  σύνταξίς  
ἐστιν τοῦ μέλλοντος τοῦ ἀχωρίστου, σαφὲς ἐκ τς προκειμένης συντάξεως·  
ἥς εἰ μὴ μεταλάβοιεν οἱ ἐντελέστερον τν λόγων κατακούοντες, δυσπει-  
θέστερον ἀναστρέφουσιν.  
2.2.391 142. Ἵν᾽ οὖν εσύνοπτος ἅπασιν  σύνταξις γένηται, καὶ τοὺς ἀπὸ  
τς φωνς λόγους συντρέχοντας τῆ προειρημένῃ συντάξει παραθήσομαι,  
πρτον παραλαβών, πὲρ οὗ ἐστιν  ζήτησις, μαρτύριον τὸ τοὺς Δωριες  
καθ᾽ ὅλης τς ἐγκλίσεως τὴν περισπωμένην φυλάττειν ἐν μέλλοντι, ο  
μὴν ἐν ποτακτικος, ὅτι μηδὲν ἔστιν ποτακτικὸν μέλλοντος. —  
143. Δεύτερον καὶ τὸν ἀπὸ τς Ἀτθίδος σχηματισμόν. κατὰ μέλλοντά  
φασιν λυρι καὶ κομι, κατὰ δὲ ἀόριστον ἐλύρισα, ἐκόμισα· τί  
οὖν οὔ φασιν καὶ ἐὰν λυρι καὶ ἐὰν κομι, σὺν δὲ τῶ ς, συνούσης  
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καὶ τς βαρείας τοῦ ἀορίστου καὶ τς γραφς; — 144. Σρίτον  πέμ-  
πτη συζυγία κατὰ τὴν παρεδρεύουσαν τοῦ εἰς τὸ α λήγοντος ἀορίστου  
καὶ ἔτι κατὰ τὴν παρεδρεύουσαν τοῦ μέλλοντος τῶ ἐναντίῳ χρται  
2.2.392 χρόνῳ. ὁ μὲν γὰρ ἀόριστος πάντως μακρὰν αἰτε, ὥστε καὶ ἐκ βραχείας  
τς κατὰ τὸν ἐνεσττα μακρὰν γίνεσθαι, ὡς δέρω — ἔδειρα, νέμω —  
ἔνειμα· ὅ γε μὴν μέλλων βραχεαν, ὡς καὶ ἐκ μακρς βραχεαν γίνε-  
σθαι, κείρω — κερ, φθείρω — φθερ. καὶ εἰ τοῦτο, πς οκ ἂν  
δοίημεν τὸ ἐὰν νείμω καὶ ἐὰν δείρω ὡς δὴ μόνου ἐστὶν ἀορίστου,  
ὅπου γε τὸ ἀνεφικτότατον τοῦ μέλλοντος παρέλαβεν, λέγω δὲ τὴν  
μακράν, μετεδίωξεν δὲ τὸ ἴδιον τοῦ εἰς α λήγοντος ἀορίστου, τὸ μακρᾶ  
παρεδρεύεσθαι; — 145. Σέταρτον οἱ ζητοῦντες κατὰ τί οἱ ποτακτικοὶ  
μέλλοντες ο περισπνται παρὰ Δωριεῦσιν, γελοόν τι πείσονται, ὡσεὶ  
λελησμένοι τν συνήθων φωνν τῶ ζητεν διὰ τί οἱ Δωρικοὶ μέλλοντες  
ο περισπνται, τν κοινν πολὺ πρότερον τὸ τοιοῦτον ἀναδεδεγμένων.  
πς γὰρ πρὸς τὸ τοιοῦτον οκ ἔστι φάναι, διὰ τί τὸ πλυν περι-  
σπται, ο μὴν τὸ ἐὰν πλύνω; ἠ ὅτι διὰ τς περισπωμένης ἐμφανιζό-  
2.2.393 μενος ὁ μέλλων τὸ δέον τοῦ λόγου καθιστάνει. ὡς εἴ γε πάλιν συνετο-  
νοῦτο τῶ ἀορίστῳ, κἂν τὰ τς συντάξεως ἐλάνθανεν, ὡς ἐπὶ τοῦ στήσω  
καὶ ἔστησα — ἐὰν στήσω. — 146. Πέμπτον ὅτι τὸ δώσω καὶ τὸ  
θήσω, ἐὰν προσλάβῃ τινὰ τν ἐπιζευκτικν, ἀκατάλληλον λόγον ἀπο-  
τελε. πόθεν ῥήματι εἰς ω λήγοντι ο συνάπτονται ἐπιζευκτικοί, ὁπότε  
καὶ τὰ τέλη εἰς ω τρέπουσιν; ἠ ὅτι οκ ἤν ὁ ἔδωσα καὶ ἔθησα διὰ τοῦ  
σ γραφόμενος, ἵνα τὸ μεταππτον α εἰς ω τὸ δέον τοῦ καταλλήλου  
παραστήσῃ. ὠλιγωρημένοι γὰρ οἱ ἀόριστοι μετὰ τὴν ὁριστικὴν ἔγκλισιν  
ἐσιγήθησαν, καὶ οὕτως οκ ὄντων ἀορίστων οδὲ τὰ τς ἐγκλίσεως ἐγί-  
2.2.394 νετο. — τν εἰς μι ληγόντων οκ εἰσὶ δεύτεροι μέλλοντες, εἰσὶν δὲ  
ἀόριστοι δεύτεροι, οἷον ἔδων, ἀπέδων, ἔθην, ἀφ᾽ οὖ ἐθέμην. καὶ  
ἐπεὶ ἤσαν ἀόριστοι, ἤν καὶ ποτακτικὴ ἔγκλισις κατ᾽ ατν, ἐὰν θ,  
ἐὰν δ. — δέδεικται ἄρα ὡς μελλόντων μὲν ὄντων, ο μὴν ἀορίστων,  
 ποτακτικὴ ἔγκλισις ἀκατάλληλος· ἀορίστων δὲ ὄντων, ο μὴν μελ-  
λόντων, κατάλληλος καὶ  ποτακτικὴ ἔγκλισις.  
147. Ἀκόλουθόν ἐστιν διαλαβεν καὶ περὶ τς ἐγγινομένης διαθέσεως  
καθ᾽ ἑκάστην ἔγκλισιν, ἥς οδὲ τὰ ἀπαρέμφατα ἐκτὸς ἐγένετο διὰ τὸ  
2.2.395 κατηναγκασμένον τοῦ συνέπεσθαι ἅπασι τος χρόνοις ἠ ἐνεργητικς ἠ  
παθητικς ἠ καὶ ἔτι μέσως. Ἔστιν οὖν ἐπιστσαι τὸ πρτον, εἰ ἐν  
ἅπασι τος ῥήμασι σύνεστιν τὸ δισσὸν τς διαθέσεως, συνούσης τς  
προειρημένης μεσότητος (ὡσεὶ καὶ ἐπὶ τς τν ὀνομάτων κατὰ γένος  
διακρίσεως, εἰ ἅπασι παρέποιτο τὸ ἐν παρασχηματισμος καταγίνεσθαι  
θηλυκοῦ τε καὶ οδετέρου)· ἠ οἷς μὲν παρακολουθήσει τὸ ατὸ μόνον  
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ἐν τας ἐγκλίσεσιν καταγίνεσθαι, ἐν ὁριστικῆ ἀποφάσει ἠ εκτικῆ καὶ  
ἐπὶ τν πολοίπων, ο μὴν κατὰ διάθεσιν ἐνεργητικὴν ἠ παθητικήν·  
ἠ καὶ ἔτι οἷς μὲν μετὰ τς ὁριστικς ἐγκλίσεως καὶ ἔτι τν πολοίπων  
διάθεσιν δηλοῦν ἐνεργητικήν, ο μὴν ἐπιδεχομένοις τὴν παθητικήν.  
ἔστιν δὲ τὸ λεγόμενον τοιοῦτον.  
148. Οκ εἴ τι ῥμα ὁριστικόν ἐστιν ἢ τινος ἄλλης ἐγκλίσεως,  
τοῦτο πάντως ἐν διαθέσει καταγίνεται τῆ ἐνεργητικῆ. χρὴ γὰρ νοεν  
ὅτι  ἐνέργεια ὡς πρὸς ποκείμενόν τι διαβιβάζεται, ὡς τὸ τέμνει,  
τύπτει, τὰ τούτοις παραπλήσια· ἥς καὶ τὸ παθητικὸν ἐκ προϋφεστώσης  
ἐνεργητικς διαθέσεως ἀνάγεται, δέρεται, τύπτεται. ο δὴ τούτοις  
2.2.396 ὅμοιά ἐστιν τὸ πάρχω, τὸ ζ, τὸ εἰμί, τὸ πνέω, τὸ φρον, τὰ  
ὅμοια. — 149. τν δὴ τοιούτων ἀναλόγως  παθητικὴ ἔγκλισις πο-  
σταλήσεται, ὅτι μηδὲ διὰ τς ἐνεργητικς ἐγκλίσεως τὰ ἐνεργούμενα  
πρόσωπα παρέστησαν, ἃ πάντως διατεθέντα τὸ παθεν ὁμολογήσει. (εἰ  
γοῦν τὸ φρον ἐν συνθέσει γένοιτο καταφρον, τὴν ἐκ τοῦ φρονεν  
διάθεσιν μεταβιβάσαν ἐπί τι ποκείμενον ἐν τῶ καταφρον σου,  
ἀκώλυτον ἕξει τὴν ἀντιπαρακειμένην παθητικὴν διάθεσιν, καταφρονοῦ-  
μαι πὸ σοῦ.) ὡς οἱ τὰ τοιαῦτα ῥήματα κλίνοντες καὶ εἰς παθητικὰς  
ἐκφορὰς ὁμόλογοί εἰσι μελετήματα φωνς παραλαμβάνοντες, ο μὴν  
φυσικὴν κλίσιν οδὲ συστατήν, ὡς εἰ καὶ ἀρσενικόν τις ἀποφαίνοιτο τοῦ  
στερική ἠ ἔτι τοῦ ἐκτροῦσα ἢ τι τν κατὰ φωνὴν μὲν δυναμένων  
2.2.397 παρεμπίπτειν, ο μὴν ἐν παραδοχῆ λόγου. ἔστι δὴ οὖν τὰ προειρημένα  
ατὸ μόνον ὁρισμὸν ἐμφαίνοντα τοῦ συνεναι τὸ ζν, τὸ φρονεν, τὸ  
γηρν, καὶ ἔτι ἐπὶ τς συνούσης οσίας τὸ πάρχειν, καὶ ἔτι ἐπὶ τν  
ἔξωθεν προσγινομένων κατ᾽ οσίας περίκτησιν, ὡς τὸ πλουτεν,  
κερδαίνειν.  
150. Ἔστιν ἃ καὶ ψυχικὴν ἠ σωματικὴν διάθεσιν σημαίνει, οἷς ο  
προσγίνεται πάλιν  παθητικὴ κλίσις διὰ τὸ ἐν τῆ προσούσῃ καταλήξει  
τὸ πάθος παγορεύεσθαι. ἔστι μὲν γὰρ τὸ ἀνι ἐν διαβάσει ἑτέρου  
προσώπου, ὅπερ ἀποτελέσει παθητικὸν τὸ ἀνιμαι, ο μὴν τὸ κοπι  
ἠ τὸ ὀφθαλμι· τὰ γὰρ τοιαῦτα τν ῥημάτων ἐν ατοπαθείᾳ ἔχει  
τὸν ὁρισμόν. καὶ ἐπειδὴ τὸ διατίθεσθαι ἠ ἐπὶ τος εκταίοις γίνεται ἠ  
2.2.398 ἐπὶ τος μὴ οὕτως ἔχουσιν, ὁμόλογον ὅτι ο συστήσεται παθητικὰ τοῦ  
πάσχω, χαίρω, ἐρυθρι, θνῄσκω, γηρ, θάλλω, ορητι, γαυ-  
ρι. τοιοῦτον γάρ τι παρακολουθήσει, ὡς εἰ καὶ ἀρσενικοῦ ὀνόματος  
ἀρσενικόν τις ζητήσειεν ἠ θηλυκοῦ θηλυκόν· ο δὴ οὖν παθητικοῦ ὄν-  
τος παθητικόν τις ζητήσειε. — 151. τὰ γοῦν διὰ τοῦ μέσου ἐνεσττος  
ἐν τύπῳ παθητικῶ ἐνέργειαν σημαίνοντα ἀπαράδεκτον ἔχει τὴν διὰ τοῦ  
ω κατάληξιν, ἐνεργητικὴν οὖσαν, ἐπεὶ τὸ ταύτης εὔχρηστον διὰ τοῦ  
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προειρημένου μέσου ἐνεσττος κατείληπτο, ὡς ἔχει τὸ βιάζομαί σε,  
μάχομαί σοι, χρμαί σοι καὶ ἄλλα πλεστα. σαφὲς οὖν ὅτι παντὸς  
παθητικοῦ εἰς μαι λήγοντος ἐνεργητικὸν ἔστιν παραδέξασθαι, ἐὰν μετὰ  
τς καταλήξεως συντρέχῃ καὶ τὰ τς συντάξεως, ἵσταμαι πὸ σοῦ —  
ἵστημι σέ, δέρομαι πὸ σοῦ — δέρω σέ, ἕλκομαι πὸ σοῦ — ἕλκω  
σέ· οχὶ τὸ πέταμαι πὸ σοῦ, διὰ τοῦτο οδὲ τὸ πέτημι σέ. ὁ ατὸς  
λόγος καὶ ἐπὶ τοῦ ἄγαμαι, δύναμαι, ἔραμαι.  
152. Ἔστιν ἃ καὶ διάθεσιν σημαίνει ἐνεργητικήν, ο μὴν ἔχει ἀντι-  
παρακειμένην παθητικὴν ἐκφοράν, καθὸ τὰ διατιθέμενα ἄψυχα καθεσττα  
2.2.399 οκ δύνατο ὁμολογσαι τὸ παθεν, εἰ μὴ τὸν ατν τις λόγον δια-  
θετο, ὡς ἔχει τὸ περιπατ. τούτου γὰρ ο συστατὸν τὸ περιπατοῦ-  
μαι οδὲ τὸ περιπατῆ, καθὸ οδὲ πρὸς τὰ ἄψυχα αἱ ἀποτάσεις τν  
λόγων, οδὲ ἐξ ἀψύχων αἱ ἀποφάσεις γίνονται, περί γε μὴν ατν,  
περιπατεται  ὁδός, οἰκεται  γ. ὁ ατὸς λόγος ἐπὶ τοῦ  
πλέω, τρέχω καὶ ἁπάντων τν τοιούτων. διαθέσεως ἐνεργητικς ἐστι  
τὸ δωρίζω, αἰολίζω καὶ τὰ παραπλήσια· ἀλλ᾽ ο συστατὰ τὸ δωρί-  
ζομαι, αἰολίζομαι· τό γε μὴν αἰολίζεται τὰ Ἀλκαίου ποιήματα,  
δωρίζεται τὰ Ἀλκμνος. — 153. τὸ ατὸ καὶ ἐπὶ τοῦ ἀριστ,  
δειπν. προδήλου ὄντος τοῦ λόγου περισσὸν ἐγχρονίζειν ἐν τος πο-  
δείγμασι. σαφὲς γὰρ ὅτι καὶ τὸ δειπνίζω ἠ ἀριστίζω, ἐπιδεξάμενα  
πλαγίαν πτσιν τὴν αἰτιατικὴν ὡς πρὸς ἔμψυχον, ἀνελλειπὲς ἔχει τὸ  
ἀριστίζομαι καὶ δειπνίζομαι. τοιοῦτον γάρ ἐστιν, ἄριστον παρέχω  
2.2.400 τινὶ καὶ δεπνον, ὥστε διαφέρειν τὸ ἀριστ τοῦ ἀριστίζω, ᾗ τὸ μὲν  
ἀριστ ποφαίνει ἀρίστου μεταλαμβάνω, τό γε μὴν ἀριστίζω ἀρίστου  
μεταδίδωμί τινι· ᾧ καὶ τὰ τς συντάξεως ἐγγενόμενα, ὡς ἔφαμεν, τὸ  
παθητικὸν ἀπετέλεσεν. (τὴν ατὴν ἔχει διαφορὰν καὶ τὸ γαμ πρὸς  
τὸ γαμίζω· ἔστι γὰρ τὸ μὲν πρότερον γάμου μεταλαμβάνω, τὸ δὲ  
γαμίζω γάμου τινὶ μεταδίδωμι. τό γε μὴν γαμ παθητικς κλίνεται,  
καθὸ τὰ τς διαθέσεως πρὸς σύνταξιν ἐμψύχου προσώπου κατεγίνετο.)  
154. Σούτων οὖν τῆδε ἐχόντων ἐπιστατέον τῶ ἐρίπω ῥήματι, εἰ  
συνωνυμε τῶ πίπτω, ᾧ παράκειται κατὰ διάλεκτον γενομένη ὀξύτονος  
μετοχὴ ἐριπών· καὶ εἰ τὸ πεσών οκ ἔχει παθητικόν, συστατὸν δέ ἐστιν  
φάναι πεσόντι, δλον ὅτι καὶ τὸ  
ἐριπόντι Πολυνείκει  
2.2.401 παρὰ Πινδάρῳ { Olymp. II 48 Boeckh, 43 Schroeder } ἀναλογώτερον  
καταστήσεται διὰ τοῦ ο γραφόμενον. Ἀλλ᾽ εἰ ἤν ἀληθὲς τὸ συνωνυμεν  
τὸ ἐρίπω τῶ πίπτω, οκ ἂν πρχε τὸ ἐρίπεται, ὡς οδὲ τὸ πίπτεται.  
μήποτε γὰρ μλλον τῶ βάλλω συνωνυμε, καὶ ὡς βάλλω σε, οὕτως  
ἐρίπω σε, καὶ ὡς βληθέντι, οὕτως ἐριπέντι. καὶ γὰρ τὸ ἐρέριπτο,  
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ἐρέριπτο δὲ τεχος Ἀχαιν {Ξ 15 },  
οχ, ὡς οἴονταί τινες, ἀπὸ τοῦ ῥίπτω κέκλιται· οἰκειότερον γάρ πως τὸ  
καταστρέφεσθαι τεχός ἐστιν ἠ ῥίπτεσθαι. ἔστι δὴ οὖν ἀπὸ τοῦ ἐρίπω,  
κατὰ παθητικὴν διάθεσιν τρίτου προσώπου κατὰ χρόνον τὸν περσυντέ-  
λικον, κατὰ Ἀττικὴν διάλεκτον συστολς γενομένης τοῦ η εἰς ε, καθὼς  
ἔχει καὶ τὸ ξηρόν — ξερόν, ποθσαι — ποθέσαι· ἀπὸ τοῦ ἐρίπω ἢριπτο,  
ἐρήριπτο, καὶ ἔτι ἐρέριπτο.  
2.2.402 155. Σὰ δὴ προκατειλεγμένα τν ῥημάτων πρὸς εθείας σύνταξιν  
ἀπαρτίζει διάνοιαν, περιπατε Σρύφων, ζῆ Πλάτων, ἀναπνε  
Διονύσιος, πλε, τρέχει, χωρὶς εἰ μὴ ἐπὶ τν ατοπαθν αἰτήσειέ  
τις τὸ ποιοῦν τὸ πάθος, φθίνει Θέων πὸ τς λύπης, πάσχει  
Θέων πὸ τοῦ γυναίου, πυρέσσει Θέων διὰ τὸν κόπον. ἅπερ κἂν  
μὴ προσκέηται, τῆ ατοτελείᾳ τὸ πάθος ἀνενδοίαστόν ἐστιν, ἐπεὶ καὶ  
τῶ περιπατε καὶ ζῆ καὶ ἀριστᾶ καὶ τος ὁμοίοις, ατοτελέσιν οὖσιν,  
προστίθεται ἔσθ᾽ ὅτε τὸ ἐν γυμνασίῳ ζῆ ἠ ἐν οἴκῳ. — ἣ γε μὴν παρά-  
θεσις τν ἄλλων ῥημάτων πάντως τὸ μιτελὲς καθίστησιν, ὡς ἔχει τὸ  
Σρύφων βλάπτει, Σρύφων φιλε. δι᾽ ὃ καὶ τὰ τοιαῦτα οἱ ἀπὸ  
2.2.403 τς τος ἔλαττον ἠ κατηγορήματά φασιν, ὡς πρὸς σύγκρισιν τν ἐν  
ατοτελείᾳ καταγινομένων ῥημάτων καὶ μὴ πάντως ἐπιζητούντων πλα-  
γίαν. — 156. Ο μέντοι μοι δοκε βίαιον εἶναι τὸ καὶ ἔνια τούτων  
τὸν ατὸν ἐπέχειν λόγον τος προειρημένοις, ὥστε μὴ πάντως πλαγίαν  
ἐπιζητεν. ατὸ γὰρ μόνον μηνύειν ἐθέλοντες τὰ ἐγκείμενα πάθη φή-  
σομεν ἐρᾶ οὗτος, φιλε οὗτος, ὡς εἰ καὶ ἐπ᾽ ἀναγνώσματος ἀνα-  
γινώσκει οὗτος, ατὸ μόνον τὸ πργμα μηνύοντες· καὶ ἐν ἀποφάσει  
γὰρ ἔστι φάναι οκ οἶδεν ἀναγινώσκειν οὗτος. παρὸν μέντοι  
ἐξεργαστικώτερον φάναι οὗτος ἀναγινώσκει Ἀλκαον, Ὅμηρον,  
οὗτος φιλε Διονύσιον, οὗτος ἐρᾶ λένης. ὁ ατὸς λόγος καὶ  
ἐπὶ τοῦ τύπτειν καὶ τν δυναμένων τατὸν παραστσαι· οἷόν τε γὰρ  
φάναι οὗτος τύπτει, ὡς εἰ καὶ οὗτος χε ἠ ψοφε, ὅτε καὶ ἐν  
2.2.404 ἀπαγορεύσει φαμὲν μὴ τύπτε, μὴ βόα, οἷς πάλιν ἔστι προσθεναι  
αἰτιατικὰς πτώσεις. καὶ δλον ὅτι τούτων παθητικὰ γενήσεται φερο-  
μένων ἐπὶ πλαγίαν πτσιν, ο μὴν τν δοκούντων κατ᾽ ατοτέλειαν  
τὸν λόγον καθιστάνειν, καθὸ δυνάμει ὅμοια γέγονεν τος προκατειλεγμένοις,  
λέγω τὸ περιπατεν καὶ πλουτεν· πρόκειται γὰρ ὅτι τὰ τοιαῦτα οκ  
ἔχει πλαγίαν πτσιν.  
157. Ἔστιν οὖν καθολικώτερον φάναι ὡς τὰ πρὸς εθεαν συναρ-  
τώμενα τν ῥημάτων, οκ ἀπαιτοῦντα πλαγίαν πτσιν, οδὲ παρακει-  
μένην ἕξει παθητικὴν προφοράν· τά γε μὴν πλαγίαν ἀπαιτοῦντα πάντως  
καὶ εἰς παθητικὴν τὴν ἐνεργητικὴν διάθεσιν μεταστήσειεν, συμπαρα-  
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λαμβανομένης γενικς μετὰ τς πό προθέσεως, δέρομαι πὸ Σρύφω-  
νος, τιμμαι πὸ Θέωνος. Καὶ αὕτη μὲν μόνη ἐστὶν τν παθητι-  
κν  σύνταξις· τν γε μὴν ἐνεργητικν ἐστιν καὶ γενική, ο συνούσης  
τς πό προθέσεως, ὡς τὸ κυριεύω σοῦ, καὶ δοτική, ὡς τὸ παλαίω σοί,  
καὶ αἰτιατική, ὡς τὸ τιμ σέ.  
158. ἧ δὴ προκειμένη σύνταξις ατάρκης καταστήσεται τος προ-  
αιρουμένοις ἁπλούστερον τὰς παραδόσεις τν λόγων παραλαμβάνειν·  
2.2.405 τος μέντοι γε μετὰ πάσης ἀκριβείας ἐπεξιοῦσιν τὰ τς συντάξεως τοῦ  
λόγου προσγενήσεται ἐπιστσαι, τίνα τν ῥημάτων γενικὴν ἀπαιτε καὶ  
τί τούτου τὸ αἴτιον, καὶ τίνα δοτικήν, συνόντος πάλιν τοῦ αἰτίου· τὸ  
ατὸ καὶ ἐπὶ τς αἰτιατικς. καὶ δλον ὅτι διὰ τὸ συνὸν πλθος τν  
ῥημάτων καὶ τὰ τς συντάξεως ἰδιώματα δυσπερίληπτα γενήσεται, ἅπερ  
οἶμαι κατὰ τὸ δέον προσδιευκρινήσειν.  
159. Αἱ μὲν οὖν ἐκ τς εθείας ἐγγινόμεναι δράσεις σχεδὸν ἐπ᾽ αἰ-  
τιατικὴν ἅπασαι συντείνουσιν, παρυφισταμένου καὶ τοῦ ἐνεργοῦντος καὶ  
τοῦ τὸ πάθος ἀναδεχομένου, ὡς ἐν τῶ δέρω σε, τύπτω σε, τν πα-  
θόντων κατὰ παθητικὴν σύνταξιν ἀνθυπαγομένων εἰς εθεαν τν τε  
δρασάντων εἰς γενικὴν μετὰ τς πό, ἐγὼ δέρομαι πὸ σοῦ· καὶ διὰ  
τί μετὰ τς πό, ἐν τος ἑξς εἰρήσεται. ἧ δὲ προκειμένη σύνταξις,  
κἂν σωματικς τὰ τς ἐνεργείας σημαίνῃ κἂν ἔτι ψυχικς, ὡς εἴπομεν,  
μις καὶ τς ατς συντάξεως ἔχεται. καὶ ἐπεὶ πολλαχς ἔστι τὸ δια-  
τίθεσθαι, πλεστοι καὶ τρόποι παρακολουθήσουσι τν ῥημάτων κατὰ τὰς  
ἰδιότητας τν ἐνεργειν. — 160. εἰσὶ μὲν γὰρ σωματικαὶ διαθέσεις αἱ  
τοιαῦται, τρίβω σε, νίπτω σε, ῥήσσω σε, ἕλκω σε, βιάζομαι,  
2.2.406 χαλ, γυμνάζω, νύσσω, κνήθω, ξύω, σμ, βρέχω, τύπτω, παίω,  
λούω, δεσμεύω, λύω, πλήσσω, φονεύω, κτείνω, φθείρω, καίω,  
φλέγω, καθίζω, θερίζω, ζημι, βλάπτω. καὶ σωματικς καὶ ψυχικς  
βρίζω· καὶ γὰρ καὶ διὰ χειρν καὶ ψυχικς διαθέσεως, καθὸ ἔχει καὶ  
τὸ λοιδορ καὶ τὸ κακολογ, ἀνι, λυπ. καὶ ὅσα ἐπ᾽ ἐγκωμίων,  
μν σε, μεγαλύνω σε, ᾄδω, μέλπω, δοξάζω, κλείω, ἀφ᾽ οὗ καὶ  
τὸ κλέος, αἰν. καὶ ἐπὶ τν διακρουστικν, παραλογίζομαί σε,  
2.2.407 κλέπτω, ἀπατ, περιγελ, παίζω, ἀπαφ, ἐξαπατ, πλαν.  
καὶ ὅσα κατ᾽ ἀπόστασιν τν ποκειμένων, ὡς ἐπὶ τοῦ ζητ σε ἠ ερίσκω.  
καὶ ὅσα ἐν ἐπικρατείᾳ, ἔχω, κρατ, φυλάσσω, τηρ, εἴργω. καὶ  
τὸ μὲν ἐρίζω σοι, παλαίω σοι καὶ τὰ τούτοις ὅμοια δοτικὴν παρα-  
δέχεται διὰ λόγον ὃν ἐκθησόμεθα· τό γε μὴν νικ ἐν ἐπικρατείᾳ πάλιν  
γινόμενον αἰτιατικῆ συμφέρεται. ὁμοίως καὶ αἱ σεπτικώτερον παραλαμβα-  
νόμεναι συντάξεις [σέβομαί σε]· πολλν γὰρ ἀποφάσεις ἐνεργειν, ὧν  
περιληπτικόν ἐστιν τὸ σέβομαι· ἐντρέπομαι, αἰσχύνομαι, προσκυν,  
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2.2.408 θωπεύω, κολακεύω, ἅζομαι. καὶ ὅσαι ἐν πονοίᾳ εἰσὶν ψυχικς  
διαθέσεως, συντείνουσαι ἐπί τι, οἴομαί σε, πολαμβάνω, πονο,  
φορμαι.  
161. Καὶ τὰ προαιρετικὰ δὲ τν ῥημάτων τὰ τς διαθέσεως ἔχει  
συντείνοντα κατ᾽ αἰτιατικὴν πτσιν ἐπὶ πάντα τὰ πρόσωπα, ὧν ἐστιν  
καὶ ἐλλειπ, εἰ γένοιτο ἐκ πρώτου πρὸς δεύτερον καὶ τρίτον ἠ ἐκ τρί-  
του πρὸς δεύτερον καὶ πρτον· ὅπερ ἔστιν ἐπιτομώτερον φράσαι, εἰ  
ἐν διαβάσει εἴη τὰ τοῦ προσώπου. τὸ γὰρ βούλομαι φιλολογεν,  
προαιροῦμαι ἀναγινώσκειν ο δέεται τς προσδιαστελλούσης ἀν-  
τωνυμίας, ἐπεὶ δυνάμει ἐν ατοπαθείᾳ ἔχει τὰ τς συντάξεως (ἐπεί τοι  
2.2.409 πάλιν ἤν ὁ λόγος τοιοῦτος, βούλομαι ἐμαυτὸν πλουτεν, βούλο-  
μαι ἐμαυτὸν περιπατεν, τουτέστιν διατίθεμαι εἰς τὸ περιπατεν, εἰς  
τὸ πλουτεν.) — 162. ν τος γοῦν διαβιβαζομένοις προσώποις ἀνάγκη  
τὸ ἀντωνυμικὸν ἐγγενέσθαι, βούλομαί σε γράφειν, βούλομαί σε  
Διονύσιον φιλεν· εἰ γὰρ μὴ τῆδε γένοιτο, πάλιν συνδραμεται  
τὸ ἀπαρέμφατον τῶ βούλομαι καὶ οὕτως ὡς ατοπαθὲς ἔσται, συμ-  
παραλαμβανομένης μὲν τς ἐμαυτόν ἀντωνυμίας, ἐὰν καὶ τὸ ῥμα  
ἐπὶ πλαγίαν φέρηται, ο συμπαραλαμβανομένης δέ, εἰ μὴ τῆδ᾽ ἔχοι.  
τοῦ μὲν προτέρου ἐστὶν τὸ γυμνάζω σέ — βούλομαι γυμνάζειν ἐμαυ-  
τόν, δέρω σέ — βούλομαι δέρειν ἐμαυτόν· τοῦ δὲ δευτέρου ἐστὶ  
πλουτ ἀδιαβίβαστον, ἐξ οὗ ο πάντως ἐπιζητήσει τὸ βούλομαι πλου-  
τεν ἐμαυτόν, ἀλλὰ καὶ χωρὶς τς ἀντωνυμίας. τατὸ καὶ ἐπὶ τοῦ  
βούλομαι περιπατεν καὶ τν ὁμοίων, ὥστε συνάγεσθαι τὸ ἐκ μὲν  
τς προτέρας συντάξεως πάντως ἐπιζητεν τὴν ἐμαυτόν ἀντωνυμίαν  
(ὡς ἐν τῶ βούλομαι βλάπτειν, βούλομαι φιλεν), ο μὴν ἐπὶ τοῦ  
περιπατεν, τρέχειν καὶ τν ὁμοίων.  
2.2.410 163. Ἴσως τις οἰήσεται τὸ βούλομαι, προαιροῦμαι, θέλω, τὰ τούτοις  
ὅμοια ἐπ᾽ αἰτιατικὴν πτσιν μὴ φέρεσθαι, τά γε μὴν συμφερόμενα ῥήματα.  
ἔστω γάρ τι βλάπτω σε, γράφω σε, ἀφ᾽ οὗ ἂν γένοιτο θέλω σε  
βλάπτειν, θέλω σε γράφειν, ὥστε τν ἀπαρεμφάτων εἶναι τὴν σύν-  
ταξιν, μὴ τν ἐγκειμένων ὁριστικν. καὶ ἔτι ἐξ ἐκείνου πιστώσεται,  
ὡς τὸ ἀκούειν ἐπὶ γενικὴν φερόμενον· δι᾽ ὃ καὶ ἕνεκα τούτου πάλιν  
τὸ θέλω ἀκούειν Διονυσίου γενικὴν σύνταξιν ἀνεδέξατο, ἕνεκα τοῦ  
τὸ ἀκούω ἐπὶ γενικὴν φέρεσθαι. — 164. Ἔστιν δὲ τὸ τοιοῦτο ληρδες.  
ὡς γὰρ προείπομεν, πάντως τὰ προαιρετικὰ ἐπ᾽ αἰτιατικὴν φέρεται,  
προσλαμβάνοντα ἑτέραν πτσιν, ἐὰν καὶ τὸ συντασσόμενον ἀπαρέμφατον  
ἐκ ῥήματος συνεστήκει του φερομένου ἐπὶ πλαγίαν πτσιν· εἰ γὰρ μὴ  
τῆδε ἔχοι, μόνη αἰτιατικὴ παραλαμβάνεται  ἐκ τοῦ προαιρετικοῦ. —  
τοῦ μὲν οὖν προτέρου λόγου θέλω σε ἀκούειν Διονυσίου· παρεί-  
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ληπται γὰρ  σέ αἰτιατικὴ διὰ τὸ θέλω, ἣ γε μὴν γενική, λέγω  τοῦ  
2.2.411 Διονυσίου, διὰ τὸ ἀκούειν. πάλιν ἔστι τι σοὶ χαρίζομαι, καὶ πάντως  
γενήσεται θέλω σε χαρίζεσθαι Διονυσίῳ, προσγενομένης πάλιν τς  
αἰτιατικς καθ᾽ ὃν εἴπομεν λόγον, καὶ συνούσης δοτικς διὰ τὸ χαρί-  
ζεσθαι. ἔνθεν δὲ καὶ δύο αἰτιατικαὶ ἀνακύπτουσιν, εἰ καὶ τὸ ῥμα  
ἐπ᾽ αἰτιατικὴν πάντως φέροιτο, ὡς ἔχει τὸ βλάπτω σε — θέλω σε  
βλάπτειν Διονύσιον — θέλω Διονύσιον βλάπτειν Ἀπολλώνιον,  
περὶ ὧν καὶ τς ἀμφιβολίας διελεξάμεθα. — τοῦ δὲ ἑτέρου ἤν τὸ  
πλουτ ἀδιαβίβαστον, τὸ περιπατ, τὸ ζ, ἄλλα πλεστα. ο δὴ ἐν  
τῶ βούλομαί σε ζν λείπει ἑτέρα πτσις διὰ τὸ ἀδιαβίβαστον τοῦ  
ῥήματος,  μέντοι αἰτιατικὴ ἔγκειται  προσγενομένη ἐκ τς προαιρετι-  
κς συντάξεως. Καὶ οὕτως ἀπεδείχθη ὡς τὰ προαιρετικὰ ῥήματα φέρε-  
ται ἐπ᾽ αἰτιατικήν.  
165. Καὶ ὅσα ἐπ᾽ ἀνακρίσεως παραλαμβάνεται ἠ ἐπ᾽ ἐρωτήσεως,  
ἐξετάζω σε, ἀνακρίνω σε,  
2.2.412 ἐγὼ δ᾽ ἐρέεινον ἁπάσας {λ 234 }.  
καὶ ἕνεκα τούτου τὸ πεύθεσθαι καταλλήλου ἔχεται φερόμενον ἐπ᾽ αἰ-  
τιατικήν, κατὰ τὴν μηρικὴν χρσιν σημανον τὸ ἀκούομεν ἠ τὸ  
κούετο ἐν τῶ  
πευθόμεθ᾽ ᾗχι ἕκαστος {γ 87 }  
καὶ  
πεύθετο γὰρ Κύπρον δέ {Λ 21 },  
οχ ὅτε κατὰ πεύσεως παραλαμβάνεται ἐν τῶ πυνθάνομαι σοῦ. πρό-  
κειται γὰρ  συζυγία τν τοιούτων ἐπ᾽ αἰτιατικὴν φερομένη. — ὁμοίως  
καὶ τὰ ἐπ᾽ οἴκτου παραλαμβανόμενα, ὡς ἐπὶ τοῦ μύρεσθαι, ὀδύρεσθαι,  
2.2.413 γον, κλαίειν, οἰκτίζειν, θρηνεν, αἰάζειν· τὸ γὰρ οἰμώζειν καὶ  
ατοπάθειαν σημαίνει. καὶ ὅσα κλσιν παγορεύει, φων σε, βο σε,  
κλῄζω, καλ· προφανὴς  γινομένη ἐνέργεια ἐκ τν εθειν ἐπὶ τὴν  
αἰτιατικήν.  
166. Καὶ ἕνεκα τοῦ τοιούτου ἐπιστάσεως ἄξια τὰ τοιαῦτα, τρέμω  
σε, φεύγω σε, φρίσσω σε, τοῦτον φοβοῦμαι, ὡς οδεμις ὄντα  
ἐνεργείας ἐμφατικὰ φέρεται ἐπ᾽ αἰτιατικήν. μλλον γὰρ ατοπάθειαν  
σημαίνει τὸ φρίσσειν καὶ φεύγειν διὰ φόβον, καὶ ἔτι τὸ τρέμειν καὶ τὰ  
παραπλήσια, συνεπισχύοντος καὶ τοῦ μὴ γίνεσθαι ἐπὶ τν τοιούτων  
συντάξεων παθητικὰς διαθέσεις. εἰ γὰρ τς ατς συντάξεως εἴχετο τῶ  
βρίζω σε, δέρω σε τὸ φρίσσω σε καὶ τὸ τρέμω σε, καὶ πάντως  
εἶχεν ἀντιπαρακείμενα τὸ τρέμομαι, φεύγομαι, φρίσσομαι, ὁμοίως τῶ  
βρίζομαι, δέρομαι. χρὴ οὖν νοεν ὡς ο μόνον ποιητικὴ ἄδεια ἐν ἐλ-  
λείψει λέξεων καταγίνεται, ἀλλὰ καὶ συνήθεις λόγοι. λείπειν φαμὲν τὸ  
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ὁρμήσει πεδίοιο {Ν 64 }  
2.2.414 τῆ διά προθέσει,  
τὸ καὶ οὔ τι πολὺν χρόνον {Μ 9 },  
τοῦ ἐντελοῦς ὄντος διὰ τό,  
ἴθυσε μάχη πεδίοιο {Ζ 2 },  
τῆ διά. ἔστι δὴ οὖν καὶ  προκειμένη σύνταξις ἐν πλήρει λόγῳ καθι-  
σταμένη οὕτω τρέμω διὰ σέ, φεύγω διὰ σέ· ὁ ατὸς λόγος καὶ ἐπὶ  
2.2.415 τοῦ φρίσσω, φοβοῦμαι καὶ τν ὁμοίων. καὶ διὰ τοῦτο εὔλογος  πο-  
παραίτησις τν παθητικν σχημάτων.  
167. Καὶ ὅσα παρορμητικά ἐστιν, ὡς τὸ ὀτρύνειν, ἐρεθίζειν,  
ὀρίνειν, παρορμν, διεγείρειν. καὶ ὅσα ἱκετείαν σημαίνει,  
γουνοῦμαί σε ἄνασσα {ζ 149 },  
ἐρωτ σε νῦν ἐν ἴσῳ τῶ παρακαλ σε, λιτανεύω,  
τὴν ἱκόμην φεύγων {Ξ 260 }  
ἀντὶ τοῦ ἱκέτευσα,  
τοὔνεκα νῦν τὰ σὰ γούναθ᾽ ἱκάνω πολλὰ μογήσας {γ 92 cum  
 h 147 confusus }.  
καὶ δλον ὅτι τὸ δέομαι σοῦ ο κατὰ τς τοιαύτης ἐννοίας παρα-  
λαμβάνεται· τοιοῦτο γάρ τι σημαίνει· τς σς βοηθείας λείπομαι.  
168. Καὶ ὡς προείρηται, πολυμερεστάτη ἐστὶν  κατ᾽ αἰτιατικὴν  
σύνταξις, ἑνὶ συμφωνοῦσα τῶ ἀναδέχεσθαι τὴν ἐξ εθείας ἐνεργητικὴν  
2.2.416 διάθεσιν, ὁρκίζω σε, πείθω σε, κακίζω σε, σωφρονίζω σε, διδά-  
σκω, θλίβω, θερμαίνω, ψύχω, διατιθ. ατάρκης δὲ εἰς ἀφορμὴν  
τν πολοίπων ῥημάτων  προκειμένη σύνταξις καθέστηκεν.  
169. Ἴσως δόξει μὴ ἐξωμαλίσθαι  ἐκ τν αἰσθήσεων ἐνέργεια,  
ἐπεὶ ατὸ τὸ αἰσθάνεσθαι ἐπὶ γενικὴν φέρεται, καὶ ἔτι τὰ μερικώτερον  
παραλαμβανόμενα, τὸ ἀκούειν, τὸ ὀσφραίνεσθαι, γεύεσθαι, ἅπτε-  
σθαι· ο μὴν ἔτι τὸ βλέπειν (ἐπὶ γὰρ αἰτιατικὴν φέρεται) καὶ τὰ  
τούτῳ συνωνυμοῦντα, ὁρμαί σε, θεμαί σε,  
2.2.417 ὀσσόμενος πατέρ᾽ ἐσθλόν {α 115 },  
λεύσσω, δέρκομαι, ὀπτεύω. καὶ δοκε μοι τὰ τς συντάξεως πάνυ  
δεόντως καθίστασθαι. — 170. Αἱ μὲν οὖν ἐκ τν αἰσθήσεων διαθέσεις  
πεσιν ἀναλαμβάνουσι τὴν ἀπὸ τν ἔξωθεν, εἴγε καὶ ἀκουσίως ἐπεισιοῦσα  
τῆ ἀκοῆ  φωνὴ προσδιατίθησι τὸ ὅλον σμα· οἵ τε γὰρ τν πριόνων  
ἤχοι καὶ αἱ βρονταὶ οχ πεχομένην ἔχουσι τὴν ἀκοὴν τῆ φωνῆ. τοῦ  
μέντοι πάθους ἐγγίζει  κατὰ γενικὴν σύνταξις, καθὼς εἴπομεν· ο  
μέντοι μετὰ τς πό τὰ τς συντάξεως γίνεται, καθὸ καὶ ἐνέργεια  
σύνεστιν  γενομένη ἐκ τς διαθέσεως, ἐπεὶ τὸ ἅπτεσθαι μετ᾽ ἐνεργείας  
καὶ ἀντιδιατίθεται διὰ τς τν θερμν ἐπαφς ἠ ψυχρν ἠ ἄλλων τν  
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τοιούτων. οὕτως ἔχει τὸ ὀσφραίνεσθαι, τὸ γεύεσθαι· περισσὸν ἂν εἴη  
περὶ τς τν τοιούτων ἀντιδιαθέσεως διαλαμβάνειν, καθὸ πρόδηλόν  
2.2.418 ἐστιν ὡς ἀεὶ  γινομένη τν πικρν γεῦσις ἀντιδιατίθησι τὴν γεῦσιν καὶ  
τν δυσωδν  ὄσφρησις τὴν ὄσφρησιν. — 171. Ἥ γε μὴν ἐκ τοῦ  
ὁρν διάθεσις ἐνεργεστάτη ἐστὶν καὶ ἐπὶ πλέον διαβιβαζομένη, ὡς κἀκενο  
μαρτυρε,  
οὔ τέ τοι ὀξύτατον κεφαλς ἐκδέρκετον ὄσσε {Χ 477 }.  
οδὲ γὰρ εἰς τὸ ἀντιπαθεν πὸ τν ἔξωθεν εδιάθετος, ἐπεὶ τὸ προσδια-  
τιθὲν εἴργεται πὸ τς καταμύσεως τν ὀφθαλμν.  
172. Σὸ ἀνώμαλον τς συντάξεως κατήπειξεν μς εἰς τοιαύτην  
ἐκτροπὴν λόγου συγκαταβναι. φαίνεται δ᾽ ὅτι καὶ τὸ φιλεν τοῦ  
ἐρν διοίσει, καθότι  μὲν ἐκ τοῦ φιλεν ἐγγινομένη διάθεσις ἐνεργείας  
ὄνομα σημαίνει· οἱ γοῦν φιλοῦντες παιδεύουσιν, πάλιν τς διαθέσεως  
κοινς τος προκειμένοις ἐπ᾽ αἰτιατικὴν συντεινούσης. οὕτως ἔχει καὶ  
2.2.419 τὸ διδάσκειν καὶ τὸ πείθειν. τό γε μὴν ἐρν ὁμολογε τὸ προσδιατί-  
θεσθαι πὸ τοῦ ἐρωμένου. δι᾽ ὃ καὶ δεόντως  απφὼ ἐπιτεταμένῳ  
μλλον ὀνόματι ἐχρήσατο,  
εγω δε κην᾽ οττωτις εραται { fr. 101 Ahrens, 13 Bergk4 }.  
καὶ σαφές ἐστιν ὡς συνετοῦ μέν ἐστι καὶ ἀγαθοῦ τὸ φιλεν, καθάπερ  
καὶ πατέρες παδας φιλοῦσιν, ο μὴν συνετοῦ τὸ ἐρν, ἀλλ᾽ ἢδη παρε-  
φθορότος τὸ λογιστικόν. Ο χρὴ ἄρα ἀπορεν ἕνεκα τίνος τὸ μὲν  
φιλ ἐπ᾽ αἰτιατικὴν φέρεται, τὸ δὲ ἐρ ἐπὶ γενικήν.  
173. Καὶ τὸ κήδεσθαι δὲ καὶ προνοεσθαι καὶ φροντίζειν,  
ἐπὶ γενικὴν φερόμενα, μετ᾽ ἐνεργείας τς τοῦ φροντίζειν ἔχει ἐγκείμε-  
νον καὶ τὸ πάσχειν πέρ τινων, καὶ ελόγως τὰ τς γενικς συμπαρεί-  
ληπται.  
174. μοίως ἐπὶ γενικὴν φέρεται καὶ ὅσα ἐπικράτειάν τινων  
2.2.420 σημαίνει εἰς τὴν τν περεχόντων ἠ κυριευόντων διάθεσιν κατὰ λόγον  
οκ ἀπίθανον. προφανὲς γάρ ἐστιν ὡς χωρὶς γενικς κτμα οκ ἔστιν  
ἐπινοσαι. διὰ τοῦτο τὰ κτητικὰ εἰς γενικὰς ἀναλύεται καὶ ἀπὸ γενι-  
κν παράγεται ἔν τε ὀνόμασιν ἔν τε ἀντωνυμίαις, ἁπάντων τν δυνα-  
μένων κτσιν ἀναδέξασθαι. διὰ τοῦτο τὸ μὲν Νέα πόλις καὶ τὰ ὅμοια  
δύο ὀνόματα καθεσττα ἐν ἰδίοις τόνοις δὶς κλίνεται. ο μὴν τὸ  
Κόρακος πέτρα ἠ ὸς κύαμος, Ὄνου γνάθος, Ἀχαιν λιμήν·  
κλιθείσης γὰρ τς γενικς συνοίχεται καὶ τὰ τς ἐπικρατήσεως. Ἔστιν  
οὖν  προκειμένη συζυγία τν ῥημάτων τοιαύτη. κτμα τν βασιλέων  
οἱ πόντες. διὰ τοῦτο βασιλεύω τούτων, γεμονεύω, στρατηγ,  
τυρανν. διὰ τοῦτο ἀπαράδεκτος  δοτικὴ ἐν τῶ  
Μυρμιδόνεσσιν ἄνασσε {Α 180 }·  
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 γὰρ τοῦ ἄνασσε σύνταξις τὴν γενικὴν ἀπῄτησεν. οὕτως ἔχει τὸ  
κυριεύω, δεσπόζω, κρατ, ἄλλα πλεστα τς ἴσης ἐννοίας ἐχόμενα. —  
175. Εἰκός τινα φήσειν ὡς τὰ τοῦ λόγου ἀντέστραπται. ἐν γὰρ τος  
ὀνόμασιν ὁ ἐπικρατν ἐν γενικῆ νοεται πτώσει ὅ τε ἐπικρατούμενος  
2.2.421 ἐν εθείᾳ, Ἀριστάρχου δοῦλος, βασιλέως οἰκέτης· ἔν γε μὴν τῆ  
προκειμένῃ συντάξει ὁ μὲν ἐπικρατν νοεται ἐν εθείᾳ, ὁ δ᾽ ἐπικρατού-  
μενος ἐν γενικῆ· δεσπόζω γὰρ ἐγὼ τούτων καὶ ἔτι κυριεύω. —  
176. πρὸς ὃν ἂν φήσαιμεν, τὸ πρτον, ο τὸ ατὸ μέρος λόγου  
ὄνομα καὶ ῥμα, καὶ εἰ τοῦτο, ο πάντως καὶ τὰ τς συντάξεως εἰς  
τατὸ συνελεύσεται, ἡ ἓν μόνον αἰτήσει τὴν γενικήν, ἥς χωρὶς οδέποτε  
κτσις ἐπινοεται. — δεύτερον πάνυ ἀναγκαίως τὰ τοῦ λόγου ἀνεστράφη.  
ῥημάτων γὰρ συντάξεις ποιούμεθα πρὸς πτωτικά, τὰ δὲ ῥήματα πτσιν  
ἔχει ὀρθὴν παρυφισταμένην ᾗ καὶ συμφέρεται, ἐκ δ᾽ ατν ἢρτηται   
διάθεσις τς ἐπικρατείας, ἣτις οκ ἂν νοοτο ἠ ἐκ γενικς πτώσεως,  
καθὼς προείρηται. ἀνάγκη οὖν πσα τὸ παρυφιστάμενον πρόσωπον ἐκ  
τν ῥημάτων ἐν πτώσει ὀρθῆ καταγίνεσθαι, τὸ δὲ τούτῳ πρόσωπον  
ἀνθυπαγόμενον μὴ ἐν ἄλλῃ πτώσει καταγίνεσθαι ἠ τῆ γενικῆ, ἥς ἄνευ  
ο συνίσταται κτητικὴ σύνταξις, καθὼς προείπομεν. — ἔστι γοῦν κἀκενο  
2.2.422 ἐκ τρίτου προσθεναι, ὡς καὶ τὰ ἐξ ατν παρυφιστάμενα ὀνόματα  
πάλιν γενικὰς ἀπαιτε. τῶ τυρανν ὁ τύραννος παράκειται, καὶ μία  
σύνταξις  ἐξ ἀμφοτέρων. ὁ ατὸς λόγος ἐπὶ τοῦ βασιλεύς καὶ  
βασιλεύω, στρατηγός — στρατηγ, δεσπότης — δεσπόζω, κύριος —  
κυριεύω.  
177. Φωρητέον δὲ καὶ ἐπὶ τὰ τῆ δοτικῆ συντασσόμενα. Καὶ δὴ  
ἅπαντα τὰ περιποίησιν δηλοῦντα, εἴτε καὶ τν ἐν λόγῳ εἴτε καὶ τν  
ἐν σώματι, ἐπὶ δοτικὴν φέρεται, ὡς ἔχει τὰ τοιαῦτα, λέγω σοί, ὡσεὶ  
λόγου σοι μεταδίδωμι· σαφὲς γὰρ ὅτι τὸ λέγω σε κλέπτην τοιοῦτόν  
τι σημαίνει, δι᾽ οὗ προΐεμαι λόγου ὁρίζομαί σε δεδρακέναι τὰ τς κλοπς.  
καὶ δεόντως πάλιν τὰ τς ἐνεργείας τς διὰ τοῦ λέγειν ἐπὶ δοτικὴν  
συνέτεινεν· καθάπερ καὶ ἐπὶ σώματος τέμνω σοί, ὡσεὶ περιποι σοί τι  
μέρος του σώματος. τό γε μὴν τέμνω σέ πάλιν, τὴν ἐνέργειαν ἐπιφέρον  
κατὰ τοῦ ποκειμένου, συνλθεν ὁμοίως εἰς τὴν αἰτιατικὴν σύνταξιν. —  
178. φ᾽ ὧν δὴ συντάξεων χρὴ νοεν ὡς ο τὸ ἐκ τς δοτικς πρόσω-  
πον νοούμενον ὁμολογήσει τὸ τέμνομαι, εἴγε ατῶ μὲν τὰ τς ἐνεργείας  
ο προσδιετέθη, τῆ μέντοι ἐγκειμένῃ αἰτιατικῆ, ἥς καὶ μόνης ἂν εἴη τὸ  
παθητικόν, λέγω τὸ τέμνομαι. ὁ ατὸς λόγος ἐπὶ πάντων τν οὕτως  
2.2.423 νοουμένων. ᾄδω σοί, καὶ δλον ὡς ο τούτου παθητικὸν τὸ ᾄδομαι,  
τοῦ δὲ ᾄδω σέ· καὶ κωμῳδ σοί καὶ κωμῳδ σέ, μν σοί καὶ  
μν σέ. κιθαρίζω σοι, τραγῳδ σοι, ἀναγινώσκω σοι, φαίνω  
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σοι, κιρν σοι, στορνύω, δωροῦμαι, χαρίζομαι, αλ σοι, νῦν  
τς συντάξεως περιποίησίν τινα τοῦ αλεν σημαινούσης. — 179. ἑτέρας  
γὰρ ἐννοίας ἔχεται τὸ αλ τος αλος, τοῦ αλεν ἀκουομένου  
κατὰ μὲν τὴν προτέραν σύνταξιν ἐκ συναμφοτέρου, λέγω τς ἐνεργείας  
τοῦ αλεν καὶ ατν τν αλν, ἐξ ἥς ἐστι τὸ αλ τος θεατας·  
τς δὲ ἑτέρας συντάξεως, ὅτε τὸ αλεν σημαίνει τὴν εἴδησιν τς αλήσεως,  
ἐξ ἥς γίνεται τὸ τος αλος αλεν ἐν ἴσῳ τῶ διὰ τν αλν τὰ  
τς τέχνης ἐπιδείκνυσθαι, καθάπερ  διὰ τν ὀργάνων ἐναλλαγὴ γινο-  
μένη ἀποτελε τὸ συρίζει τος αλος ἠ αλε τῆ σύριγγι.  
2.2.424 180. Σὸ τοιοῦτον ἔστιν ἐπινοσαι καὶ ἐπ᾽ ἄλλων ῥημάτων, εἴγε  
τὸ ἀκούει ποτὲ μὲν σημαίνει ατὴν τὴν μετάληψιν τς ἀκος, ὡς ἔχει  
ἐπὶ τν ἢχων καὶ βόμβων [καὶ φωνν] καὶ βροντν, πασν τν οκ  
ἐγγραμμάτων φωνν, ἐξ οὗ φαμεν καὶ ὀξυηκόους τινὰς εἶναι. ἀλλ᾽ ἔστιν  
ὅπου τὸ συνιέναι τν κουσμένων· τὸ γὰρ  
Νέστορα δ᾽ οκ ἔλαθεν ἰαχή {Ξ 1 }  
οχ ἁπλοῦν τι σημαίνει, ὡς οκ ἔλαθεν ατὸν  φωνή, ἀλλὰ τοιοῦτόν  
τι, μεταλαβὼν τς φωνς συνκεν καὶ τὴν ἐν τος πολέμοις πρξιν.  
φαμὲν δέ γε καὶ οὕτως, οκ ἀκούει ὁ δενα τν λεγομένων,  
τουτέστι τς μὲν φωνς μεταλαμβάνει, ο μὴν τν δι᾽ ατς λεγομένων.  
ἔστιν κἀκ τρίτου, νίκα νοεται τὸ συγκατατίθεται τος π᾽ ἐμοῦ λεγο-  
μένοις, ἀκούει μου ὁ δενα, ἐπήκοός μού ἐστιν, καὶ πάλιν οκ  
ἀκούει, ἐξ οὗ γίνεται τὸ ἀνήκοός ἐστιν ὁ δενα. — 181. τοιοῦτόν  
ἐστιν καὶ τὸ  
οδ᾽ ἐσάκουσε πολύτλας δος δυσσεύς {Θ 97 }·  
ἠ γὰρ κατὰ τὸν πρτον λόγον, οἷον τς φωνς ο μετέλαβεν διὰ τὸν  
ἐπιόντα θόρυβον· ἠ μετέλαβεν, ο μὴν τῶ Διομήδει ἐπείσθη ἀντιστα-  
τοῦντος θεοῦ. εἰς τοῦτο γοῦν τινες ἀναφέρουσι τὸ  
2.2.425 Συδείδη, μή τ᾽ ἄρ με μάλ᾽ αἴνεε μή τέ τι νείκει {Κ 249 },  
ἐφ᾽ οὗ δύναιτ᾽ ἀντιπαραιτησάμενος τὸ ἄγαν ἐπαινεσθαι συμπαραιτεσθαι  
καὶ τὸ μὴ ὀνειδίζεσθαι· ἁρμόζει γοῦν τὸ ἐπιφερόμενον πρὸς ἀμφότερα,  
εἰδόσι γάρ τοι ταῦτα μετ᾽ Ἀργείοις ἀγορεύεις {Κ 250 }.  
 — 182. Οὕτως ἔχει τὸ ἀναγινώσκω. ἔσθ᾽ ὅτε γὰρ ἀκούεται ατὸ  
μόνον ἁπλ ἀνάγνωσις, νίκα καὶ πας φησιν οκ ἀνέγνων. ἠ καὶ  
τὸ συναμφότερον ατν, λέγω δὲ τὸ ἐν διανοίᾳ καταγίνεσθαι τν  
ποιημάτων· φαμὲν γὰρ οκ ἀνέγνω ὁ δενα Ἀλκαον, οκ ἀνέγνω  
Ὅμηρον. Ἔστιν ἐπ᾽ ἄλλων τὸ τοιοῦτον ἐπιδεξαι, ὅπερ νῦν οκ ἐπι-  
ζητε  προκειμένη σύνταξις· προυθέμεθα γὰρ ἅπαξ τὰς πλαγίας συν-  
τάξαι τος ῥήμασιν, ο μὴν τὰ ποικίλως παρυφιστανόμενα ἐκ τν  
ῥημάτων. [κἂν οὕτως δὲ μὴ ἔχῃ τὸ αλ τῆ νουμηνίᾳ, σαφὲς  
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2.2.426 ὅτι πάλιν φέρεται ἐπὶ τὴν περιποίησιν τν ἀκουομένων· ἐν τῶ μὲν  
γὰρ καταστήματι γίνεται τὰ τς ἐνεργείας, περιποιεταί γε μὴν τος  
ἀκροωμένοις.]  
183. Σὸν ατὸν δὴ τρόπον, ὡς ἔφαμεν, ἔχει καὶ τὰ ἐπὶ τν σω-  
μάτων, φέρω σοί, ἄγω σοί, πάλιν διαφορς οὔσης τοῦ φέρω σέ καὶ  
ἄγω σέ. ὥστε ὁμολογεσθαι ὡς ἅπασα τοιαύτη δοτικὴ συνέχει ἐν ἑαυτῆ  
τὴν αἰτιατικήν, ἡν καὶ ἔξωθεν προσλαμβάνει, ἄγω σοι τὸν παδα,  
φέρω σοι τὸν οἶνον, τέμνω σοι τὸ κρέας, ἀναγινώσκω σοι  
Ἀλκαον, κωμῳδ σοι τοὺς πιτρέποντας· ὧν, ὡς ἔφαμεν, καὶ  
αἱ παθητικαί εἰσιν συντάξεις. — οκ ἀπιθάνως δή μοι Ὅμηρος δοκε  
[οδὲ] ἐν τῆ τοιαύτῃ συντάξει τν πτώσεων προτίθεσθαι τὴν δοτικὴν  
τς αἰτιατικς, καθότι καὶ ταύτης ἐστὶν ἐμπεριεκτική.  
2.2.427 184. μοίως δὲ καὶ ἐπὶ δοτικὴν φέρεται καὶ τὸ πηρετ σοι,  
δουλεύω σοι, ἕπομαί σοι, ἀκολουθ σοι, ἣκω σοι· τν γὰρ ἐν  
ατος ἐγκειμένων ἐνεργειν περιποιητικαί εἰσι. τὸ γὰρ δουλεύειν πάσης  
πηρεσίας ἐμπεριεκτικόν (ἥς τὰ εἴδη πάλιν ἐπιμεριζόμενα τῆ ἐνεργητικῆ  
διαθέσει τὴν αἰτιατικὴν ἀπαιτε, τρίβω σε, λούω σε, νίπτω σε, κείρω,  
κοσμ, σμ, ἀναδ, ἐμπλέκω, λαμπρύνω, φαιδρύνω). Καὶ τὸ  
εἴκειν δέ, πάσης ἀντιθέσεως ἐμπεριεκτικὸν ὄν, καὶ τὸ ποχωρεν πσι  
τῶ ατῶ λόγῳ εἰς δοτικὴν κατήντησεν.  
185. Καὶ τὰ ἐξ ἴσης διαθέσεως ἀναγόμενα, τουτέστι τὰ ἐν δυσὶ  
προσώποις τὴν ατὴν ἔχοντα ἐνέργειαν κατ᾽ ἀλλήλων, ἐν δοτικῆ κατα-  
2.2.428 γίνεται, ὡς ἔχει τὸ μάχομαί σοι, παλαίω σοι, γυμνάζομαί σοι,  
ἱππάζομαι, ἀνθιστάνομαι, μονομαχ, παγκρατιάζω. Καὶ ὅτι μὲν  
ἔδει τὰ τοιαῦτα ἐπὶ πλαγίαν φέρεσθαι, παντὶ προῦπτον ἐγκειμένης δια-  
βιβαστικς διαθέσεως ἐπὶ πρόσωπον ποκείμενον, ὡς κατ᾽ ἀρχὰς εἴπομεν,  
δυνάμενον ὁμολογσαι τὴν εἰς ατὸ χωρήσασαν διάθεσιν· νοεται γοῦν  
ἐπὶ δύο ἐμψύχων τὸ παλαίειν, τὸ παγκρατιάζειν. ἀλλ᾽ οὖν γε  μεγίστη  
ἐνέργεια ἀπαιτήσασα αἰτιατικὴν εἰς ἓν μόνον καταγίνεται τὸ διατίθεσθαι  
ἐξ εθείας, μὴ μὴν προσδιατιθέναι, ὡς ἔχει τὸ δέρω σε, τύπτω σε,  
παίω σε· ὁ γὰρ οὕτως ὁριζόμενος οχ ὁμολογε τὸ ἀντιπαίεσθαι. ο  
δὴ οὖν τὰ προκείμενα ῥήματα τὸ τοιοῦτον ἐπηγγέλλετο, καὶ σαφὲς ὅτι  
ἕνεκα τούτου οδὲ ἐπιδέξεται αἰτιατικήν· ἤν γὰρ ἐγκειμένη  ατὴ διά-  
θεσις ἐκ τοῦ ἑτέρου προσώπου, τὸ ἀντιπαίεσθαι τὸν παγκρατιάζοντα. —  
186. Σί οὖν εἰς δοτικὴν ἐχώρησεν; ὅτι καὶ  γενικὴ ἐμερίζετο εἰς  
2.2.429 παθητικὴν διάθεσιν. ἀποστήσεται ἄρα ἀμφοτέρων τν πτώσεων  τοι-  
αύτη σύνταξις, καὶ οκ ἄλλην ἐπιδέξεται ἠ μόνην τὴν δοτικήν, ἐξ ἥς  
καὶ εέφικτον τὸ ἀντιπεριποιούμενον τν διαθέσεων. ἔστι γοῦν μοναδικὴ  
μὲν διάθεσις  γυμνάζω σέ, ἀντιπεριποιουμένη δὲ ἐκ τοῦ ἴσου   
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γυμνάζομαι σοί· ἱππάζω σέ, ἐξ ἥς τὸ παθητικὸν ἱππάζομαι πὸ  
σοῦ καὶ πάλιν τὸ ἐξ ἴσου ἀναγόμενον ἱππάζομαι σοί. πλεστα καὶ  
εἰς τὸ τοιοῦτον ἔστι παραθέσθαι, ἅπερ παραπεμπτέον. οὕτως δ᾽ οἶμαι  
ἔχειν καὶ τὸ πείθομαι πὸ σοῦ, καὶ οκ ἄλλο τι σημαίνει τὸ πείθο-  
μαι σοί ἠ τὴν ἐξ ἀλλήλων πρὸς ἀλλήλους γινομένην πεισμονήν.  
187. Ἔστι καὶ ἐπὶ τρίτου προσώπου τὸ μέλει καὶ μεταμέλει  
δοτικῆ συντασσόμενα, ὡς ἔχει τὸ μέλει Σρύφωνι καὶ ἔτι μεταμέλει.  
ἅπερ παρὰ τὴν τν ἄλλων ῥημάτων σύνταξιν ἐξήλλακται, καθὸ πάντα  
μὲν εθείᾳ συντάσσεται μόνῃ, ὡς Θέων περιπατε, ἡ καὶ συντείνει  
πλαγίᾳ, περὶ ἥς καὶ τὴν σύνταξιν ἐποιησάμεθα. ο μὴν τος προκειμένοις  
τοιοῦτον σύνεστιν· μεταμέλει γὰρ ωκράτει καὶ ἔτι μέλει, τς  
2.2.430 ὀρθς ο συνούσης. δι᾽ ὃ καὶ παρασυμβάματα ατὰ ἐκάλεσαν οἱ ἀπὸ  
τς τος, τν ἄλλων ῥημάτων κατὰ τὰς συμβαινούσας διαθέσεις  
παρ᾽ ατος συμβαμάτων προσαγορευομένων ἠ καὶ ἔτι κατηγορημάτων·  
καὶ τὸ μὲν ἀπαρτίζον τὴν διάνοιαν παρασύμβαμα, λέγω τὸ μέλει ω-  
κράτει, τὸ δὲ ἐλλειπτικὸν ἔλαττον ἠ παρασύμβαμα, λέγω δὴ τὸ μέλει. —  
2.2.431 188. Ὅπερ ἐπινο καὶ ατὸ ἀναδέχεσθαι νοουμένην εθεαν τὴν κατὰ  
τοῦ παρυφισταμένου πράγματος ἐν τῶ μέλει. παρὸν δὲ τὸν λόγον  
οὕτω πιστώσασθαι. δίδοται ὅτι τὸ μέλει ῥμα τρίτου προσώπου ἐστί,  
καὶ σαφὲς ὅτι ἐκ πρώτου καὶ δευτέρου γεγενημένον, λέγω τοῦ μέλω,  
μέλεις. καὶ εἰ δίδοται τὰ τς συντάξεως τοῦ πρώτου καὶ δευτέρου  
μετιέναι καὶ ἐπὶ τὸ τρίτον, λέγω κατὰ τὰς πτώσεις καὶ τοὺς ἀριθμούς,  
ὡς ἐπὶ τοῦ ἐγὼ φροντίζω — σὺ φροντίζεις — ἐκενος φροντίζει,  
δοθήσεται καὶ ἐπὶ τοῦ μέλω. ἔστιν οὖν τὸ ἐγὼ μέλω σοί ἐν εθείᾳ  
καὶ δοτικῆ, καὶ ἔτι σὺ μέλεις ἐμοί· ὅπερ ἀπαιτήσει κατὰ τὴν σύνταξιν  
ἐν τρίτῳ, ἐν τῶ μέλει ωκράτει, οκ ἄλλο τι ἠ τὸ παρυφιστάμενον  
πργμα ἐν εθείᾳ νοούμενον. τοιοῦτο γάρ ἐστιν τὸ νοούμενον, μέλει  
τὸ φιλοσοφεν Πλάτωνι — φροντίδα Πλάτωνι ἐμποιε  φιλοσοφία,  
μέλει Θέωνι τὸ πλουτεν — ὁ πλοῦτος φροντίδα ἐμποιε Θέωνι [τοῦ  
πλουτεν]. χρὴ οὖν νοεν ὅτι τὸ μέλει ωκράτει ἐν τῶ πακουομένῳ  
2.2.432 πράγματι τὴν εθεαν ἔχει. Ἔστιν οὖν τὸ αἴτιον τοῦ καὶ μόνον τὸ  
μέλει παραλαμβάνεσθαι τὸ δεκτικὸν ατὸ εἶναι παντός του ἐπισυμβαί-  
νοντος πράγματος. δι᾽ ὃ τὸ μέλει Θέωνι ἐδόκει ἐν ατοτελείᾳ καθί-  
στασθαι· παντὸς γάρ του παρυφισταμένου πράγματος κοινς πακουομένου  
περὶ παντὸς [γὰρ] ἐπισυμβαίνοντος, ὡς ἔφαμεν, τὸ μέλει ῥμα παρα-  
λαμβάνεται.  
189. Καὶ τοσαῦτα εἴχομεν φάναι περὶ ἥς προεθέμεθα ἐκθέσθαι  
συντάξεως τν ῥημάτων πρὸς τὰς πλαγίας, ἐκείνου προδήλου καθε-  
σττος, ὡς οἱ διάφοροι χρόνοι ἐν τῆ κλίσει καὶ ἔτι τὰ διάφορα πρόσωπα  
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αἵ τε πόλοιποι ἐγκλίσεις τς ατς συντάξεως ἔχονται. τὸ γὰρ τέμνοιμι  
εκτικὸν ὂν πάλιν ἐπ᾽ αἰτιατικὴν φέρεται, κἂν προστακτικὸν ᾖ κἂν  
ἀπαρέμφατον κἂν ποτακτικόν, κἂν παρῳχημένου χρόνου κἂν μέλλοντος,  
λέγω κατὰ τὰς ἐνεργητικὰς διαθέσεις. ἔστι καὶ εἰς τοῦτο πάμπολλα  
παραθέσθαι. — 190. Ἀλλ᾽ οδὲ αἱ μετοχαὶ τὸ τοιοῦτον ἀποκλίνουσιν,  
κἂν ἀποβάλωσι τὸν τν προσώπων μερισμὸν τάς τε παρεπομένας ψυχικὰς  
διαθέσεις τος ῥήμασιν. ὡς γὰρ προείπομεν, ἐπὶ τὰς ατὰς πτώσεις  
φέρονται, καίτοι τν ἄλλων πτωτικν, λέγω δὲ τν ἀπὸ ῥήματος  
2.2.433 γεγονότων, οκ εἰς τὸ ατὸ τς συντάξεως φερομένων. ἔστι μὲν γὰρ  
τὸ κόπτω τοῦτον, ο μὴν τὸ κοπεὺς τοῦτον, κοπεὺς δὲ τούτου·  
καὶ αλε μὲν τοῦτον, αλητὴς δὲ τούτου· γυμνάζει τοῦτον,  
γυμναστὴς δὲ τούτου. δι᾽ οὗ δείκνυται ὅτι πάντα μὲν ἐπὶ γενικὴν  
φέρεται τὰ πτωτικά, ο μὴν τὰ ἐν μετοχῆ γενόμενα. συντάξεως γὰρ  
τς ατς ἔχεται τος ῥήμασιν, καὶ διὰ τοῦτο συνέχεται τοῦ ἔτι ῥήματος  
μετέχειν ἰδιότητα· γυμνάζων γὰρ τοῦτον καὶ αλν τοῦτον. τὸν  
τοιοῦτον λόγον ἀκριβέστερον ἐξεθέμεθα ἐν τῶ περὶ μετοχς πηγο-  
ρευμένῳ.  
2.2.434 1. Μετὰ τὰς τν ῥημάτων συντάξεις, ἃς ἐν τῶ πρὸ τούτου ἀνε-  
πληρώσαμεν, ὄντι τρίτῳ τς ὅλης πραγματείας, μέτιμεν καὶ ἐπὶ τὰς τν  
προθέσεων συντάξεις, δεομένας ἀποδείξεως πάνυ ἀκριβεστάτης, καθὸ  
δοκε τὰ μόρια οἷς μὲν μέρεσι τοῦ λόγου δόκησιν παρέχειν συνθέσεως,  
οἷς δὲ παραθέσεως, ἔσθ᾽ ὅτε ο βοηθούμενα τόνων ἰδιώμασι, καθάπερ  
τὰ πλεστα τν μερν τοῦ λόγου διὰ τς ἑνώσεως τοῦ τόνου τὸ  
μοναδικὸν τς λέξεως παγορεύει, τουτέστι τὸ ἓν μέρος λόγου εἶναι,  
ἠ διὰ τς μονς τς καθ᾽ ἕκαστον μόριον τὸ δισσὸν ἐμφαίνει τν  
λέξεων. — 2. Σὸ γὰρ Διὸς κόρος παροξυνόμενον μὲν τὴν γενικὴν  
ἔχει ἰδίᾳ νοουμένην, ὅμοιον ὂν τῶ Διὸς υἱός, προπαροξυνόμενον δὲ  
ὅμοιόν ἐστιν τῶ Διόγνητος, Διόδοτος· τό τε εὖ νο δύο ἔχον περι-  
σπωμένας ὁμολογε τὴν ἐξ ἐπιρρήματος καὶ ῥήματος παράθεσιν, καὶ τὸ  
Ἕλλης πόντος κατὰ τὴν ἀρχὴν ἔχον τὴν ὀξεαν, καὶ τὸ ἐμοῦ ατοῦ  
δὶς ἔχον τὴν περισπωμένην. ταῦτα γὰρ καὶ τὰ τούτοις ὅμοια, ἄπειρα  
2.2.435 ὄντα, συνελθόντα μὲν κατὰ τὸν λόγον τς συνθέσεως ἔχει καὶ τὸν τόνον  
συνῃρημένον, οχ οὕτως δὲ ἔχοντα καὶ τὰ τοῦ τόνου ἔχει ἀσυνέλευστα,  
καθάπερ δὲ εἴπομεν, ἐν τῆ καθ᾽ ἕκαστον μόριον μονῆ τοῦ τόνου τὸ  
κατὰ παράθεσιν ὁμολογε. — 3. Σὸ δὲ καταγράφω εἴτε δύο μέρη  
λόγου ἐστὶν εἴτε καὶ ἕν, οκ ἐνδείκνυται διὰ τς τάσεως. καὶ τὰ τού-  
τοις ὅμοια, τὸ ἀποίκου, καταφέροντος, ἅπαντα τὰ τοιαῦτα, τς  
ατς ἔχεται ἀμφιβολίας· ἀποψέ, ἀποδίς, καὶ ἐπὶ συνδέσμων καθότι,  
διότι (δεδείξεται γὰρ ὅτι ἔγκεινται αἱ προθέσεις), ἄλλα πλεστα. πὲρ  
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ὧν τς ἀκριβείας προεθέμεθα ἐκθέσθαι. ἀλλ᾽ ἢδη καὶ ἐπ᾽ ἐνίων μορίων  
οκ ἔνεστιν πὲρ τν τοιούτων μορίων ἐπιστσαι, τν προθέσεων μήτε  
κατὰ παράθεσιν προθετικν οσν μήτε κατὰ σύνθεσιν, ὡς ἐπ᾽ ἀντω-  
νυμιν τν τς εθείας ἁπασν, ὧν καὶ τὸ αἴτιον τς ἀσυνταξίας  
παραθησόμεθα κατὰ τὸν προσήκοντα λόγον.  
4. Πρὸ μέντοι τς κατὰ μέρος ατν συντάξεως οκ ἄκαιρον πο-  
λαμβάνω ἐκθέσθαι περὶ τν πορημένων ἐν τος μορίοις. Ο γάρ,  
φασί, δεόντως τὰ τοῦ τόνου ἀμείβεται εἰς βαρεαν τάσιν, ἐπὰν τὰ τς  
συντάξεως ἐναλλαγῆ, τουτέστιν ἐπὰν προθέσεις οὖσαι μὴ ἀναδέξωνται  
τὸ προκεσθαι κατὰ τὰς συντάξεις· οδὲ γὰρ τὰ ἄλλα μέρη τοῦ λόγου  
2.2.436 ἀμείψαντα τὴν τάξιν ἀμείβει καὶ τὴν τάσιν, πρὸς τῶ μηδὲ ἐξωμαλίσθαι  
τὰ τς ἀναστροφς, εἴγε οχ ἅπασαι μετατεθεσαι τς τάξεως μετατί-  
θενται καὶ τοῦ τόνου. τί δὲ μλλον αὗταί εἰσιν αἱ μετατιθέμεναι ἢπερ  
τὰ μόρια ἃ πρὸς ατὰς ἢρτηντο; τὸ γὰρ  
ἔπτυσε πουλὺ κάτα { Callimachi? OSchneider II p. 752 }  
ἀπαιτε τὸ κατέπτυσεν ἐν καταλληλότητι, καὶ ο μλλον  πρόθεσις  
μετατίθεται ἢπερ τὸ ῥμα·  
Ἰθάκην κάτα κοιρανέουσιν {α 247 },  
τὰ τούτοις ὅμοια.  
5. Καὶ πρὸς μὲν τὸ τοιοῦτον ἁπλ  πάντησις, ὡς ἢδη ὁμόλογόν  
ἐστιν, καθάπερ καὶ ἐν τος προκειμένοις ἀπεδείξαμεν, ὡς τὰ προκείμενα  
μόρια διὰ τς ἐξαιρέτου συντάξεως, λέγω τς προθετικς, τὴν ὀνομασίαν  
ἀπηνέγκατο. ἔνθεν γὰρ καὶ οἱ ἀπὸ τς τος προθετικοὺς ἐκάλουν  
συνδέσμους τὰς προθέσεις, ἄμεινον γησάμενοι ἀπὸ τς ἐξαιρέτου συν-  
2.2.437 τάξεως τὴν ὀνομασίαν θέσθαι ἢπερ ἀπὸ τς δυνάμεως, καθάπερ οἵ τε  
συναπτικοὶ καὶ συμπλεκτικοὶ καὶ οἱ πόλοιποι. ο δὴ οὖν τὰ ἄλλα  
μέρη τοῦ λόγου ἐξαιρέτου συντάξεως ἔτυχεν, ἵνα πρὸς τὸ μετατιθέμενον  
κατηγορῆ καὶ τς μεταθέσεως. — 6. (τὰ γοῦν θέσιν εἰληχότα μοναδικὴν  
οδὲ μετατίθεται τς τάξεως, ἵνα καὶ τς ἀμφιβολίας ἐπικοινωνήσῃ, ὡς  
ἐπὶ συνδέσμων μὲν ὁ ἢτοι προτακτικὸς καὶ οὔποτε ποτακτικός, ἐπὶ δὲ  
ῥημάτων τὰ καλούμενα ποτακτικὰ ῥήματα οὔποτε χωρὶς ποταγς ἐστι  
τς τάξεως τν ἐπιζευκτικν συνδέσμων. ἀλλ᾽ οδὲ αἱ καλούμεναι  
ἐγκλιτικαὶ ἀντωνυμίαι δίχα μορίων λέγονται τν πρὸς ἃ ἐγκεκλιμέναι  
εἰσίν, τίμησόν με, δός μοι. οδὲ γὰρ παραδεκτέος ἐκενος ὁ λόγος,  
2.2.438 ὁ εἰρημένος ἐν τῶ περὶ ἄρθρων Σρύφωνος { p 25 Vels. }, ὡς τὰ  
ποτακτικά ποτε ἄρθρα προτακτικὰ γίνεται ἐν τῶ ὃς ἂν ἔλθῃ μεινάτω  
με· τίνος γὰρ πτωτικοῦ προετάγη; πς δέ γε ποτακτικὸν τὸ τοιοῦτον  
ἄρθρον οκ ἀναπολοῦν τὸ προϋποκείμενον ὄνομα, τοναντίον δὲ ἀορι-  
στούμενον κατ᾽ ἀρχὴν τν λόγων; ο μὴν μόνον ...........,  
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ἀλλ᾽ οδ᾽ ἐν πτωτικῶ τὸ ὅστις· ἐχρν γὰρ καὶ τν ἄλλων πτωτικν  
καὶ μὴ ἀοριστουμένων προτάσσεσθαι, ἐν οἷς καὶ ατὸ συναοριστοῦται  
πλέον τοῦ τίς, ὅπερ ἐναντιώτατόν ἐστιν τν ἄρθρων· τὰ γὰρ ἀοριστωδς  
ποτε νοούμενα  τοῦ ἄρθρου παράθεσις πὸ ὁρισμὸν τοῦ προσώπου  
ἄγει, ὁ ἄνθρωπος παρεγένετο, τὸν ποιητὴν ἐθαύμασα). — 7. αἱ  
δὴ οὖν προθέσεις ο κατάρξασαι τν λέξεων ὁμόλογον ἔχουσιν τὴν  
2.2.439 μετάθεσιν, κἂν τὰ δευτερεύοντα ᾖ μετατεθειμένα κατὰ τὴν ἀρχήν· πάλιν  
γὰρ αταὶ δεύτεραι γενόμεναι καὶ τς δεούσης τάξεως στερούμεναι  
ὁμολογοῦσιν μετατεθεσθαι. γελοον οὖν μοι δοκε τὸ ζητεν πότερον  
αὗταί εἰσιν αἱ μετατιθέμεναι ἠ τὰ ταύταις δευτερεύοντα μόρια.  
8. Ἔστι δὲ καὶ πὲρ τς ἀμειβομένης τάσεως κατ᾽ ατὰς φάναι,  
ὡς τὸ πρτον καὶ ἐν ἄλλοις μέρεσι τοῦ λόγου ἐξαίρετά τινα παρέπεται,  
ἃ ο πάντως συμφερόμενα τος ἄλλοις ἄπορα καταστήσεται, ὥς γε ἔστιν  
ἐπινοσαι ἐπὶ τν ἐγκλιτικν μορίων καὶ ἔτι ἐπὶ τν πυσμάτων κατὰ  
βαρεαν τάσιν καὶ τν ἀορίστων κατ᾽ ὀξεαν. ο δὴ οὖν ἀπῳδὸν τὸ  
τὴν πρόθεσιν διτονεν, ὅπερ ἐπικοινωνε καὶ ἀντωνυμίαις ἐγκλινομέναις  
καὶ ὀρθοτονουμέναις, τῶ ως ἐν ἀρχῆ τιθεμένῳ καὶ ἐν μέσῃ λέξει, καθὸ  
2.2.440 περισπται ........., παραπληρωματικῶ τῶ η περισπωμένῳ μὲν  
κατ᾽ ἀρχὴν τν λόγων, ο μὴν κατὰ τὰς ποτακτικὰς συντάξεις, ὡς  
ἐν τῶ  
τί ἠ δὲ σὺ νόσφιν ἀπ᾽ ἄλλων {Ο 244 },  
ὅτι ἠ κάλλιστον ἠ κατὰ Ξάνθιππον {}.  
ἔστι καὶ ἄλλα ἐπινοσαι μυρία. — 9. Μήποτε δὲ καὶ δεόντως τὸ δισσὸν  
τοῦ τόνου παρέπεται. τὰ μὲν γὰρ ἄλλα μέρη τοῦ λόγου μίαν ἔχει  
σύνταξιν ἐφ᾽ ἡν καὶ φέρεται, ὡς τὰ ἐπιρρήματα ἔπεισι τος ῥήμασι, κἂν  
μεταξὺ μέρη λόγου πλείονα πίπτῃ, τὰ δὲ ἄρθρα ὡς πρὸς τὰ πτωτικά,  
τά τε ὀνόματα ἐπὶ τὰ συνόντα τν ῥημάτων, καὶ ατν τν ῥημάτων  
ποστροφὴν ποιουμένων ὡς πρὸς τὰ ὀνόματα ἠ πρὸς τὰ ἀντωνυμικά,  
ἅπερ πάλιν ἀντὶ ὀνομάτων παραλαμβάνεται· αἱ μέντοι προθέσεις δύο  
συντάξεις ἀναδεξάμεναι, τήν τε πρὸς τὰ ὀνόματα καὶ ἔτι πρὸς τὰ  
ῥήματα, δεόντως παραδέξονται καὶ τὸ ἐναλλασσόμενον τοῦ τόνου,  
2.2.441 ὅπερ ποστρέφον διὰ τς τάσεως συσσημαίνει καὶ τὸ ἀναβιβαζόμενον τς  
προθέσεως, ἐπιμένον δὲ κατὰ τὴν ἰδίαν τάσιν σημαίνει καὶ τὴν δέουσαν  
σύνταξιν τς προθέσεως. — 10. τὸ γοῦν  
Ἰθάκην κάτα κοιρανέουσι {α 247 }  
διὰ τοῦ ἀρκτικοῦ τόνου, λέγω τς ἀναστροφς, συσσημαίνει καὶ τὸ ἀνα-  
βιβαζόμενον τς προθέσεως, οχ οὕτως δὲ ἔχον σύνταξιν τὴν ἐπὶ τὸ  
ῥμα παραδέχεται. καὶ ἕνεκα τούτου επαράδεκτος καὶ  δισσὴ τάσις  
τν προθέσεων. ὁ ατὸς λόγος καὶ ἐπὶ τοῦ  
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εὗρε δὲ Πατρόκλῳ πέρι κείμενον ὃν φίλον υἱόν {Σ 4 },  
2.2.442 καὶ γὰρ ὅτε πρώτιστον ἐμος ἔπι δέλτον ἔθηκα  
γούνασιν { Callimachi? frgm. anon. 261, II p 752 OSchn. }.  
καὶ ἔτι ἐν δυσὶν ὀνόμασι,  
μάχῃ ἔνι κυδιανείρῃ {Ζ 124. Η 113. Θ 448. Ψ 391 },  
ποταμῶ ἔπι δινήεντι {Θ 490 },  
ποταμοῦ ἄπο ελλήεντος {Β 659. 839. Μ 97. Ο 531 }.  
πὲρ ὧν τς διαφορς κατὰ τὸ δέον ἐκθησόμεθα, ἐν ᾧ καὶ παραστήσομεν  
τοὺς τρόπους τν ἀναστρεφομένων καὶ τν μὴ οὕτως ἐχουσν. τὸ  
2.2.443 γὰρ νῦν προκείμενον μν ἐστιν παραστσαι, ὡς ἀναγκαίως οἱ 
στοιχειωταὶ  
ἐπενόησαν τὴν ἐπ᾽ ατας γενομένην δισσὴν τάσιν, ὁμολόγως καὶ τν  
φωνν προευθετισμένων εἰς τὸν προκείμενον λόγον, εἴγε ἁπάσαις  
παρεπόμενόν ἐστιν τὸ ὀξύνεσθαι, τν ἄλλων μερν τοῦ λόγου ποικιλω-  
τέρων ὄντων κατὰ τὰς τάσεις· ο γὰρ τὸ μεταππτον τς τάσεως εἰς  
τὸν ατὸν εθετισμὸν πρχεν, ὅς γε καὶ παρηκολούθει τας προθέσεσιν. —  
11. Διὰ τοῦτο καὶ ἐπεκτεινόμεναι συνέλκουσι κατὰ τὸ τέλος τὴν ὀξεαν,  
ὡς ἔχει  ἐνί καὶ  προτί. — διὰ τοῦτο οδ᾽ οἱ περὶ τὸν Ἀριστο-  
φάνη ξίωσαν βαρύνειν τὰ μόρια κατὰ τὴν Αἰολίδα διάλεκτον, ἵνα  
μὴ τὸ ἴδιον τς προθέσεως ἀποστήσωσιν, λέγω τὴν ἀναστροφήν· εἰ γὰρ  
καὶ ἐβαρύνθησαν, ἀνθελκόμεναι ἀπὸ τς τοῦ ῥήματος συντάξεως ἠ τοῦ  
ὀνόματος ἐζήτησαν τὸ ἀμεψαι τὸν τόνον, καθ᾽ ἃς εἴπομεν αἰτίας. —  
2.2.444 διὰ τὸ ατὸ καὶ κατ᾽ ἀρχὴν καὶ κατὰ τέλος βραχεαι· ὁ γὰρ βραχὺς  
χρόνος εμετάθετος κατὰ τάσιν, ὅπου γε καὶ  Αἰολὶς μετατιθεσα τοὺς  
τόνους τοὺς κατὰ τὸ τέλος ἐκ βραχείας συλλαβς μετατίθησι κατὰ τὸ  
πλέον. πλεονάσασαι οὖν χρόνῳ ἐλλείπουσι καὶ τῆ ἀναστροφῆ, ὡς   
καταί, παί καὶ αἱ τοιαῦται. — Ἀλλ᾽ ο πσαι ἀναστρέφονται. οδὲ  
γὰρ πσα ἀντωνυμία καὶ ἐγκλίνεται καὶ ὀρθοτονεται, ἀλλ᾽ ἐπὶ τὸ πλέον  
ταύταις παρέπεται· οδὲ πάντα τὰ πύσματα ἐν βαρείᾳ ἐστὶ τάσει,  
ἀλλ᾽ οδὲ ἄλλα πλεστα ἐξωμάλισται.  
12. Προτιθέμεναι δὴ τν τοῦ λόγου μερν ἠ κατὰ σύνθεσίν εἰσιν  
ἠ κατὰ παράθεσιν. ν μὲν οὖν τας εθείαις τν πτωτικν καὶ ἔτι  
τας συνυπαρχούσαις κλητικας οκ ἔστι τὴν παράθεσιν τν προθέσεων  
ἐπινοσαι. πρόδηλον γὰρ ὅτι τὸ σύνοικος, ἐπίκουρος, σύνδουλος,  
2.2.445 πέρδουλος, πάροικος, μέτοικος, ἔκδηλος, ἀνάδρομος, περί-  
οπτος, περιφόρητος σύνθεσιν τὴν τν μερν ἀνεδέξαντο, ο μόνον  
διὰ τὸν ἀναδραμόντα τόνον κατὰ τὴν σύνθεσιν (ἐπεὶ καὶ τινά γε συνε-  
φύλαξε τὴν ατὴν τάσιν καὶ ο τῆ μονῆ τοῦ τόνου ἀπολύεται τς  
συνθέσεως, ὡς ἔχει τὸ περικλυτός, ἀναδρομή, συνοχή, καταμονή,  
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ἄλλα πλεστα), ἀλλὰ καὶ ἐκ τοῦ συνυπάρχειν κατὰ πάντα σχηματισμὸν  
τὴν πρόθεσιν, ὅπερ ο παρεπόμενόν ἐστι τας ἐκ παραθέσεως, ὡς ἔχει  
τὸ κατὰ Κτησιφντος, πὲρ Ἀριστάρχου, ο συμφερόμενα κατὰ  
πσαν πτσιν διὰ τς ατς συντάξεως· τά γε μὴν προεκκείμενα κατὰ  
τὴν εθεαν κατὰ πσαν πτσιν σύνεστιν. — 13. Ἀλλὰ μὴν ἔτι κἀκ  
τς τοῦ ἄρθρου παραθέσεως. πρωτευούσῃ γὰρ τῆ προθέσει κατὰ παρά-  
θεσιν παραχωρε τς προθέσεως, μετιὸν ἐφ᾽ ὃ συνήρτηται· ο μὴν ἠν  
2.2.446 σύνθεσις ᾖ, εἴγε μέρος ὀνόματος γενομένη ἕξει προκείμενον τὸ καλού-  
μενον προτακτικὸν ἄρθρον τν ὀνομάτων. τοῦ μὲν προτέρου περὶ  
Ἀριστάρχου — περὶ τοῦ Ἀριστάρχου, κατὰ Κτησιφντος — κατὰ  
τοῦ Κτησιφντος, περὶ στεφάνου — περὶ τοῦ στεφάνου, τοῦ δὲ  
δευτέρου ὁ περικλυτός, ὁ σύνδουλος, ὁ μέτοικος. ἕνεκα τοῦ  
τοιούτου καὶ τὰ π᾽ ἀμφιβολίαν πίπτοντα ἐκλύεται τοῦ ἀμφιβόλου  
προσλαβόντα τὰ ἄρθρα· διοίσει γὰρ τὸ παρὰ τοῦ νόμου, παρὰ τοῦ  
φέροντος τν τοιούτων τοῦ παραφέροντος, τοῦ παρανόμου,  
πὲρ ὧν καὶ ἀλλαχόθι μν κρίβωται. — 14. Ἔνθεν ἓν μέρος λόγου  
ποιήσει τὸ προπροκυλινδόμενος {Φ 221. p 525 }, ποπεπτητες  
{Β 312 }· μέρος τε λέξεως ἂν εἴη  κατά ἐν τῶ  
λέων κατὰ ταῦρον ἐδηδώς {Ρ 542 }  
ἢπερ λόγου, εἴγε τὰ μέρη τοῦ λόγου ἐκ παραθέσεως νοεται, οκ ἐκ  
συνθέσεως διιστανόμενα, καθότι καὶ ἐν ἄλλοις δεδείξεται τὸ τοιοῦτον.  
ἀλλ᾽ οδὲ τὸ  
γέλασσε δὲ πσα περὶ χθών {Σ 362 }  
παράκειται τῆ εθείᾳ κατὰ λόγον τὸν τς προθέσεως, ἐπιρρήματος δὲ  
2.2.447 τοῦ πέριξ· ἠ καθ᾽ περβατόν ἐστι πρὸς τὴν τοῦ ῥήματος σύνοδον, ἵνα  
ᾖ περιεγέλασε περισσς ἐλαμπρύνθη. τὴν γὰρ σύνθετον σχέσιν ἀπείργει  
καὶ  τάσις, ὅτι μηδὲ ἀνεβίβασε τὸν τόνον ὡς τὸ ατόχθων καὶ  
ἐνοσίχθων, καὶ  τοῦ σημαινομένου ἔννοια· μένει γὰρ ἔτι τὸ θηλυκὸν  
ὄνομα, τς συνθέσεως μεταβατικὸν ἐχούσης τὸν λόγον· ο γὰρ δή γε  
ἐν τῶ ατόχθων καὶ ἐνοσίχθων  γ νοεται, ὁ δ᾽ ἐκ γς γενόμενος ἠ  
τς γς ἐπικρατν.  
15. Καὶ  μὲν τοιαύτη παράθεσις ἁπλς ἔχεται τηρήσεως, τό γε  
μὴν ἐξεργαστικὸν τοῦ λόγου φυσικωτέραν ἐνδείκνυται τήρησιν. αἱ εθεαι  
καὶ αἱ κλητικαὶ ἓν πρόσωπον δηλοῦσι μετὰ τν συνόντων ῥημάτων,  
Σρύφων ἀναγινώσκει — Σρύφων ἀναγίνωσκε, Σρύφων παρα-  
2.2.448 λαμβάνει — Σρύφων παραλάμβανε, τν ἄλλων πτώσεων ἐν δυσὶ  
προσώποις νοουμένων, Σρύφωνι λέγει, Σρύφωνα φιλε, Σρύφωνος  
ἀκούει, ὁμολόγως εθειν ἔξωθεν προσγινομένων. τούτων δὴ δεδειγμέ-  
νων κατὰ σύνταξιν τὴν προσήκουσαν οκ ἂν δυνηθείη ἐν παραθέσει   
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πρόθεσις τς εθείας ποτὲ εἶναι, πρτον ὅτι τὸ ἐκ τν προθέσεων  
συνδηλούμενον ἐπιδέχεται  ἐκ τοῦ ῥήματος παρυφισταμένη σχέσις. ἔστω  
γάρ τι Πλάτων, ἔστω δέ τι καὶ βαίνει, καὶ πρόθεσίς τις  ἔν,  σύν,  
 κατά,  ἀνά ἠ ἄλλη τις τν τοιούτων· ἡ οκ ἐπ᾽ ἄλλο νεύσει μέρος  
λόγου ἠ τὸ δυνάμενον τὴν ἐξ ατν σχέσιν ἀναδέξασθαι. καὶ δὴ ἐμπλά-  
των μὲν ο γενήσεται, τὸ δὲ ἐμβαίνει· οδὲ τὸ συμπλάτων, τὸ δὲ  
συμβαίνει, διαβαίνει, περιβαίνει. ἕνεκά γε τοῦ τοιούτου ἑνὸς  
ὄντος προσώπου τοῦ ὅλου, λέγω τοῦ Πλάτων βαίνει, τὸ προσγινό-  
μενον ἔξωθεν προθετικὸν ἐπὶ τὸ ῥμα νεύσει, ὡσπερεὶ προτακτικὸν  
2.2.449 στοιχεον πρὸ ποτακτικοῦ κεισόμενον. — 16. (Ἔφαμεν γὰρ καὶ κατὰ  
τὰς ἀρχὰς τς ἐκδόσεως, ὡς τὰ στοιχεα τοῦ λόγου τὸν ατὸν τρόπον  
ἐπέχει τος στοιχείοις τς λέξεως· καὶ ὡς ἔστι προτακτικὰ στοιχεα στοιχείων  
καὶ οχ ἅπαντα ἁπάντων, οὕτως καὶ λέξεις προτακτικαὶ οὖσαι οχ  
ἁπάντων προτετάξονται, τν γε μὴν δυναμένων τὴν ἐξ ατν σύνταξιν  
ἀναδέξασθαι. φέρε γάρ που συλλαβὴν εἶναι τοιαύτην, τὴν τρα, τὴν  
κλα, καὶ ἐπιέναι τὸ ς· ο δὴ προσχωρε πρὸ τοῦ ρ ἠ πρὸ τοῦ λ· ο  
γὰρ δὴ τούτων προτακτικὸν τὸ ς, τοῦ γε μὴν κ καὶ τ, καὶ οὕτως τὸ  
σκλα καὶ στρα συντετάξεται. φέρε δὴ καὶ εἶναί τι Σρυς, καὶ τούτῳ  
προστίθεται τὸ ν, λέγω κατὰ τὸ τέλος· ο δὴ προσκείσεται μετὰ τὸ ς,  
καίτοι τελικὸν ὂν πολλς λέξεως, καθὸ τὸ ς τοῦ ν ο προηγεται, ἀνά-  
2.2.450 παλιν μέντοι, ὥς γε παρ᾽ Ἀργείοις πάμπολλός ἐστιν  τοιαύτη σύνταξις.)  
 — 17. ο δὴ οὖν προσγινομένης προθέσεως ἐν τῶ ατῶ προσώπῳ,  
λέγω ἐπὶ τοῦ Πλάτων διαλέγεται, μεθήσει  ῥηματικὴ σύνταξις τὸ  
προτακτικὸν ατς στοιχεον κατὰ σύνθεσιν, λέγω τὸ προσδιαλέγεται.  
εἰ γοῦν καὶ  ὀνοματικὴ θέσις σχέσιν δύναιτο ἐπιδέξασθαι τὴν ἐκ τς  
προθέσεως, τὸ τηνικαῦτα ἔστιν ἐπινοσαι συνενουμένην τῶ ὀνόματι τὴν  
πρόθεσιν· ὁ γὰρ περίεργος ο πόρρωθέν ἐστιν τοῦ περιεργάζεσθαι,  
οδὲ ὁ μέτοικος τοῦ μετοικεν, οδὲ ὁ περίοπτος τοῦ περιόπτεσθαι,  
οδὲ ὁ ἐπίκουρος τοῦ ἐπικουρεν. (ο γὰρ ἀντίκειται, κἂν συμβολικς  
κέηται·  γὰρ τς συνθέσεως πρώτη σύνοδός ἐστι κατὰ τὴν ἐπιθετικὴν  
προφοράν, συμβολικώτερόν πως μετατεθειμένη. ἀλλὰ μὴν καὶ τὸ Ἀντί-  
θεος, Ἀντίπατρος καὶ τὰ τούτοις ἔτι ὅμοια δυνάμει τὴν ἐκ γενικς  
2.2.451 παράθεσιν ὁμολογε· ἀντὶ γὰρ θεοῦ ἠ πατρὸς παραλαμβάνεται· σαφὲς  
οὖν ὅτι καὶ τὰ συντεθέντα συνέχει πάλιν τὸ ἰδίωμα.) τν δὴ οὖν  
ῥημάτων κατὰ τὸν προειρημένον λόγον συντιθεμένων μετὰ τν προθέσεων,  
ο μὴν παρατιθεμένων, ὡς δεδείξεται, ἀνάγκη πσα καὶ τὰς ὀνομαστικὰς  
πτώσεις, ἔννοιαν ῥηματικὴν ὁμολογούσας, τὸ ατὸ τος ῥήμασιν ἀνα-  
δέχεσθαι.  
18. Αἱ γοῦν πλάγιαι πτώσεις ἀποστσαι τς συνόδου τν ῥημάτων,  
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τουτέστιν τὸ ατὸ πρόσωπον ο δηλοῦσαι, καὶ τοῦ σχήματος ἀπηλλο-  
τριώθησαν· τὸ γὰρ ἐναντίον ἀναδέχονται παράθεσιν ἀντὶ συνθέσεως.  
καὶ πρὸς τὸ νωμένον μὲν πρόσωπον, ὡς προείπομεν, καὶ τὰ τς συν-  
θέσεως ὁμοίως συνήνωται, πρὸς δὲ τὸ ἀφιστάμενον τς πλαγίας συνα-  
πέστη καὶ τὰ τς συνθέσεως, μερικωτέρας λοιπὸν παραθέσεως γινομένης  
ἢ[περ] διηκούσης καθ᾽ ἕνα σχηματισμόν, περὶ Ἀπολλωνίου, ἐν  
2.2.452 Ἀπολλωνίῳ καὶ τὰ τούτοις ὅμοια. — 19. Εἰκός τινα φήσειν καὶ ἐν  
πλαγίαις σύνθεσιν ἐπινοεν, βόλου περιβόλου, δρόμου καταδρόμου  
καὶ ἐν τος ὁμοίοις· ὃν λήσεται ὡς οκ ἔστιν ατόθεν σύνθεσις, εθείας  
δὲ συντεθείσης κλίσις μεταπεποιημένη, ὡς καὶ ἐν τος ἑξς δεδείξεται.  
20. Εἰκὸς δὲ κἀκενο πονοήσειν, ὡς ο κατὰ τὰς πλαγίας αἱ προθέσεις  
παρατίθενται, ἐν δὲ περβιβασμῶ πρὸς τὰ ῥήματα ἀνατεινόμεναι, κατὰ  
Ἀπολλωνίου ἐλάλησα — κατελάλησα Ἀπολλωνίου, σὺν Ἀπολ-  
λωνίῳ ἢμην — συνήμην Ἀπολλωνίῳ, περὶ τὸν καμπτρα ἔδρα-  
μον — περιέδραμον τὸν καμπτρα, πρὸς Σρύφωνα εἶπον —  
2.2.453 προσεπον Σρύφωνα, ἀπὸ Ἀλεξανδρείας ἔδραμον — ἀπέδρα-  
μον Ἀλεξανδρείας. κἂν διαφέρῃ κατὰ τὸ δηλούμενον τὰ τς συν-  
τάξεως, καθ᾽ περβιβασμοὺς γίνεταί πως  διαφορά, ὁ νῦν ἄνθρωπος  
 — νῦν ὁ ἄνθρωπος, τότε ὁ Πτολεμαος — ὁ τότε Πτολεμαος,  
ἐμὸς ὁ δοῦλος — ὁ ἐμὸς δοῦλος. — 21. Ἔστι δὲ καὶ πρὸς τὸ  
τοιοῦτον φάναι, ὡς τὰ τοιαῦτα μὲν ἐν τῶ περβιβασμῶ τὴν ατὴν  
ἔχει καταλληλότητα, κἂν ποσὴν ἔχῃ διαφορὰν τοῦ σημαινομένου· τὰ  
δὲ τν προθέσεων καὶ ἐν περβιβασμῶ διάφορον πτσιν ἴσχει, καὶ  
σχεδὸν τὰ πλείονα οχ περβιβάζεται, πρὸς Ἀπολλώνιον ἔρχομαι,  
προσέρχομαι δὲ Ἀπολλωνίῳ, πρὸς Σρύφωνα λαλ καὶ προσ-  
λαλ Σρύφωνι, καὶ ἔστι μέν που καταφέρω οἶνον, ο μὴν κατ᾽ οἶνον  
φέρω, καὶ περὶ τοῦ φίλου λέγω, ο μὴν περιλέγω τοῦ φίλου.  
πλείστην ἔστιν εἰς τὸ τοιοῦτον παράθεσιν ποιήσασθαι. δι᾽ οὗ προδηλό-  
τατα δείκνυται ὡς οἴδασιν αἱ προθέσεις σύνταξιν τὴν πρὸς τὰς πλαγίους,  
ο δυνάμεναι ἐπ᾽ ἄλλο τι συνενεχθναι, εἰ μὴ πρότερον συμπεριλάβοιεν  
τὴν πλαγίαν πτσιν. πὲρ ὧν τς διαφορς κατὰ τὸ ἑξς ἐροῦμεν.  
2.2.454 22. Ἔτι τῆ προκειμένῃ συντάξει οἰήσεταί τις τὰ τοιαῦτα ἀντικεσθαι,  
παρ᾽ ὀλίγον Σρύφων ὤλισθεν, μετ᾽ ὀλίγον Δίων παρέσται,  
παρὰ τί ἣμαρτεν Θέων; τὸ γὰρ τί καὶ τὸ ὀλίγον καὶ ἔτι τὰ προ-  
κείμενα δόξει ἐν εθείᾳ συντάξει παράθεσιν τν προθέσεων ἀναδεδέχθαι,  
κἂν ἔτι κατὰ πλαγίαν πτσιν τὰ τς συντάξεως γένηται, παρ᾽ ὀλίγον  
Σρύφωνι συνέβη τιμηθναι, κατὰ τί Θέωνα βρίζεις; —  
23. Ἅπερ ἔστιν ἀπολύσασθαι οὕτως, ὡς ἐν πακουομέναις αἰτιατικας  
τὰ τοῦ λόγου κατέστη. τὸ γὰρ παρὰ τί Σρύφων ἣμαρτεν; ἐν αἰτίῳ  
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ἔξωθεν πακουομένῳ κατ᾽ αἰτιατικὴν πτσιν, ὡς εἰ καὶ οὕτως τις λέγοι,  
παρὰ ποίαν αἰτίαν ἣμαρτεν Σρύφων. οὕτως ἔχει τὸ μετὰ  
2.2.455 μικρόν καὶ τὸ μετ᾽ ὀλίγον ἐλεύσεται Σρύφων· πακούεται γὰρ  
μετὰ μικρὸν διάστημα τοῦ χρόνου. ὁ ατὸς λόγος ἐπὶ ἁπάντων  
τν τοιούτων, ὥστε πάλιν κατὰ παράθεσιν αἰτιατικς πτώσεως νοεσθαι  
τὰς προθέσεις. τὸ γὰρ παρὰ τί λείπει ὁ λόγος; ἐν ἴσῳ ἐστὶ τῶ  
παρὰ τίνα λέξιν λείπει ὁ λόγος; παρὰ τίνα φράσιν; καὶ ὡς οκ ἔστιν  
ἐπινοσαι ἐν εθείᾳ συντάξει φάναι τὸ παρὰ τίς, κατὰ δὲ αἰτιατικὴν  
τὸ παρὰ τίνα, οὕτως χρὴ νοεν ὡς καὶ τὸ τί καθεστὼς τς μὲν εθείας  
ο παραδέξεται τὴν παράθεσιν, αἰτιατικς γε μήν, ὅτε φαμὲν παρὰ τί.  
24. Ἀλλ᾽ ἐκενο πάλιν ἀντικείσεται. ἔφαμεν ἐν τος προκειμένοις  
τὰς τν ἄρθρων συντάξεις ἐν μὲν παραθέσει τν προθέσεων μετ᾽ ατὰς  
τίθεσθαι, ἐν δὲ συνθέσει πρὸ ατν τίθεσθαι· φαμὲν δέ γε τὸ παρὰ τί;  
τοῦ τοιούτου ο προσγινομένου, εἰ μὴ πολὺ πρότερον  πρόθεσις  
ἣνωτο. — 25. Πρὸς ὃ ἔστιν πάλιν παντσαι. τὸ πρτον, οδ᾽ ὅλως  
τὸ τί δύναται παραδέξασθαι ἄρθρον· ἀπροσδεες γὰρ τν ἄρθρων αἱ  
πεύσεις, καθὼς ἐπεδείχθη. τὸ δεύτερον,  προκειμένη σύνταξις οχ ὡς  
ἐγκειμένου τοῦ πύσματος τὰ τς συντάξεως τοῦ ἄρθρου ἐποιήσατο, λέγω  
2.2.456 ἐν τῶ τὸ παρὰ τί, ἀλλ᾽ ἔστιν ὅλης τς συντάξεως καὶ τοῦ νοουμένου  
ἔξωθεν πράγματος τὸ ἄρθρον, ὥς γε ἔστιν ἐπινοσαι καὶ ἐπὶ τς τν  
ἀπαρεμφάτων συντάξεως, ὅτε φαμὲν τὸ γράφειν, τὸ περιπατεν·  
ο γὰρ δὴ τν διαθέσεων τὸ ἄρθρον ἐστὶν ἠ τν χρόνων, τοῦ δὲ  
παρυφισταμένου πράγματος. παρὸν τὸν λόγον πιστώσασθαι καὶ διὰ  
συντάξεως λόγου. ἔστω γάρ τι τοιοῦτον, [τὸ] μὴ παρὰ τοῦτο ποιη-  
σώμεθα, ἐξ ἥς συντάξεως παρυφίσταταί τι πάλιν πργμα, οὗ γίνεται  
τὸ ἄρθρον, τὸ μὴ παρὰ τοῦτο ποιησώμεθα. Ο δὴ οὖν τὸ παρὰ  
τί ἐν συνθέσει τὰ τς προθέσεως ἀνεδέξατο διὰ τὸ προσγεγενημένον  
ἔξωθεν ἄρθρον.  
26. Σς ατς ἐπιστάσεως ἔχεται καὶ τὸ διότι καὶ καθότι,  
πότερον ἐν παραθέσει τὰ τς συντάξεως καθέστηκεν ἠ συνθέσει, καὶ  
πότερον ἐπὶ ἄπτωτον τὸ ὅτι λόγῳ τῶ συνδεσμικῶ ἠ ἐπὶ πτωτικόν, ὃ  
δὴ παράκειται οδέτερον ὂν τῶ ὅτις, ἓν μέρος λόγου καθεστώς, ὅμοιον  
2.2.457 τῶ ὁποον, ὁπόσον· ἠ ἐπὶ τὸ ἐν δυσὶν μέρεσι λόγου νοούμενον, ὃ δὴ  
ἀπ᾽ ἀρσενικς πέπτωκε συντάξεως κατὰ παραλληλότητα, λέγω τς ὅς τις,  
ᾧ καὶ θηλυκὸν παράκειται ἐν δυσὶ μέρεσι λόγου πάλιν τὸ ἣ τις, ᾧ πάντως  
σύνεστι καὶ οδέτερον ἐν δυσὶν μέρεσι λόγου τὸ ὅ τι, οκ ἀγνοοῦντός  
μου ὅτι καὶ ἐν συνδέσμῳ τῶ ὅτι ἐστὶν ἐγκειμένη ἑτέρα σημασία, ἡν  
νοοῦμεν διαβεβαιωτικς, ὅτε οὕτω φαμέν, ὅτι νικ σε, ὅτι πλείονά  
σου ἀναγινώσκω, διαφερούσης συντάξεως τς οὕτω νοουμένης κατ᾽ αἰτιο-  
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λογικὴν ἐκφοράν, ὅτι πλείονά σου ἀναγινώσκω συνετώτερός σου  
καθέστηκα. πὲρ ἥς διαφορς κριβώσαμεν καὶ ἐν τῶ περὶ συνδέσμων,  
ἀλλὰ τὸ νῦν γε τς τν προθέσεων συντάξεως τὸ τοιοῦτον ἀπαιτούσης  
ατὸ μόνον τὸ κατὰ τὰς προθέσεις ἀπορούμενον παραστήσομεν. —  
27. Ὡς μὲν οὖν καὶ κατά τινας ἄλλας παραθέσεις αἱ προθέσεις συν-  
δεσμικς συντάξεως γίνονται παρεμφατικαί, λέλεκται μν. ἐξ ὧν καὶ  
2.2.458  ἀφορμὴ εἴρηται παρὰ τωϊκος τοῦ καλεσθαι ατὰς προθετικοὺς  
συνδέσμους· τὸ γὰρ ἕνεκα τίνος λυπῆ; καὶ διὰ τί λυπῆ; ἐν ἴσῳ ἐστί,  
καὶ τὸ ἐκ τς ῥᾳθυμίας ἐν ἴσῳ ἐστὶν τῶ ἕνεκα τς ῥᾳθυμίας. ο  
δὴ οὖν ἀπεμφανον καὶ τὰ προκείμενα μόρια, λέγω τὸ διότι, καθότι,  
παραδεξάμενα τὰς προθέσεις συνδεσμικὴν ἐπέχειν σύνταξιν. — 28. Πρό-  
δηλον γὰρ κἀκ τς συνούσης δασείας ὡς οχ ἓν ἁπλοῦν ἐστιν τὸ διότι,  
καθὸ ο παρεμπίπτει  ἐν τος φωνήεσι δασεα ἐν μέσαις τας λέξεσιν,  
ἕνεκα τοῦ τοιούτου σεσημειωμένων ἐνίων ὡς ἀλόγων ὄντων ἠ ἀπὸ  
Λακωνικς διαλέκτου παρεισδεδυκότων εἰς τὰς ἄλλας διαλέκτους, πὲρ  
ὧν ἐν τῶ περὶ πνευμάτων κριβώσαμεν. ἀλλ᾽ ο τοῦτό φημι αὔταρκες,  
διότι συνεστάναι ἐκ διαφόρων μερν τοῦ λόγου, ἐπεὶ οδὲν ἐκώλυεν  
τος σεσημειωμένοις ὅμοια ατὰ καθίστασθαι, τῶ εοἵ, εἶἑν καὶ ἔτι  
2.2.459 τῶ παρ᾽ Ἀττικος ταὧς. — 29. Ἀλλὰ καὶ τὰ παρεπόμενα συνομολογε·  
πρτον αταὶ αἱ φωναί, ἣ τε διά καὶ ὅτι. καὶ τὸ τὴν διά μηδέποτε  
ἐν συνθέσει αἰτιολογικς παραλαμβάνεσθαι, ὡς ἐν τῶ διάδρομος ἠ δια-  
τρέχω, ἐν δὲ παραθέσει πτώσεως αἰτιατικς, διὰ Σρύφωνα, διὰ τὴν  
μέραν. καὶ ἐντεῦθεν ὁμολογεται ὡς οδὲ τὸ ὅτι σύνδεσμός ἐστιν,  
2.2.460 ἀλλὰ πτωτικὸν μόριον τς αἰτιατικς πτώσεως, εἴγε ἐδείχθη ὅτι οδὲ  
ἐν παραθέσει ἐστὶν  εθεα τν προθέσεων καὶ ὡς ἐν εθείᾳ  διά  
συνδεσμικὴν οκ ἐπέχει σύνταξιν. — 30. Λειπόμενον οὖν ἐστιν ἐκενο  
παραστσαι, εἰ ἑνὸς ὄντος τοῦ ὅτι κατ᾽ αἰτιατικὴν πτσιν  διά πρό-  
κειται, ἠ δύο ὄντοιν κατὰ παράθεσιν τοῦ ὅ καὶ τί, ὃ δὴ ἐκ συντάξεως  
ἀρσενικς τς ὅς τις μετείληπτο εἰς οδετέραν· ᾧ καὶ μλλον τὰ τοῦ  
λόγου πάγεται. ἰδοὺ γὰρ καὶ ἐπὶ τν ἑτέρων γενν, λέγω τοῦ τε  
ἀρσενικοῦ καὶ τοῦ θηλυκοῦ, ἃ δὴ κατ᾽ αἰτιατικὴν οδέποτε συνεμπίπτει,  
τὰ τς διαστολς ἔκδηλα ἐγένετο. ἥς γὰρ πτώσεως ἔτυχεν τὸ δι᾽ ὅν  
τινα λόγον καὶ δι᾽ ἣν τινα αἰτίαν, καὶ ἔτι ἐπὶ πληθυντικοῦ ἀριθμοῦ  
δι᾽ οὕς τινας καὶ δι᾽ ἅς τινας, καὶ τὸ δι᾽ ὅ τι. προφανὲς γενήσεται  
2.2.461 ὡς εἴη ἐν τρισὶ μέρεσι λόγου, προθέσεως τς διά κατὰ συνδεσμικὴν  
σύνταξιν φερομένης ἐπ᾽ αἰτιατικὴν καὶ παραλλήλων δύο πτωτικν, τοῦ  
ὅ καὶ τοῦ τί, πτώσεως ὄντων οκ ἄλλης ἠ αἰτιατικς.  ατὴ ἀπόδειξις  
σύνεστι καὶ ἐπὶ τοῦ καθότι. — 31. μολόγως δεήσει καὶ ἐν τῆ τοι-  
αύτῃ συντάξει, διὰ τὸ μέραν εἶναι, διὰ τὸ φς εἶναι, τὸ τό  
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μὴ ἔχεσθαι ἄλλης πτώσεως ἠ τς προειρημένης αἰτιατικς. — ἔστι καὶ  
ἐκ τν ἀνθυπαγομένων λόγων προσαποδεξαι τὸν λόγον. ἰδοὺ γὰρ  
προσανταποδίδοται τὸ δι᾽ ὅν τινα λόγον ταῦτα ἐγένετο, διὰ τοῦτον  
καὶ ταῦτα συμβήσεται, καὶ ἔτι δι᾽ ἣν τινα αἰτίαν, διὰ ταύτην·  
παρακολουθήσει καὶ τὰ ἀπὸ τοῦ οδετέρου, διότι μέρα ἐστίν, διὰ  
τοῦτο φς ἐστιν, πάλιν τοῦ ἀνταποδιδομένου νοουμένου κατ᾽ αἰτια-  
τικὴν πτσιν.  
32. Καὶ τοσαῦτα μὲν περὶ τν παρατιθεμένων προθέσεων κατὰ  
τὰς ὀνοματικὰς συντάξεις καὶ τν συντιθεμένων· τος γε μὴν ῥήμασι  
συντάσσονται ἁπάντοτε κατὰ τὴν σύνθεσιν· ἐν γὰρ τῶ καταγράφω  
2.2.462 καὶ τῶ ἐξυπανέστη {Β 267 } καὶ τῶ παρακατατιθέμεθα { Aeschin.  
contra Timarch. ‹ 9 } καὶ εἴ τινα ἄλλα τοιαῦτά ἐστι. καὶ ἴσως τὸ τοιοῦτο  
δόξει οκ ἀληθεύειν δεόμενον λόγου τοῦ ἀποδεικνύντος τὴν ἐν ατος  
σύνθεσιν. φέρε γὰρ φάναι ὡς μλλον παράκεινται τος ῥήμασιν ἢπερ  
συνήνωνται, συνηγορίας οὔσης τοιαύτης.  
33. Σὰ ὁπωσδήποτε συντεθέντα τν μερν τοῦ λόγου, καθ᾽ ὃ  
μέρος ἣνωται, ἀμετάθετά ἐστιν, τά γε μὴν παρακείμενα διάφορον ἔσθ᾽ ὅτε  
τὴν παράθεσιν ποιεται. καὶ πρόδηλα μὲν τὰ ἀπὸ λειπούσης φωνς  
συντεθειμένα, ὡς ἔχει τὸ λεοντόφωνος, Μηνόδωρος, κυνόδηκτος,  
χειρογραφ, παιδαγωγ· ο γὰρ δή γε ἐπὶ τούτων κατὰ τὰς δια-  
φόρους κλίσεις τὰ τς συναφείας τν λέξεών ποτε μετατίθεται. ἀλλὰ  
καὶ ἔτι τὰ ἐκ τελείων φωνν συντεθειμένα μετὰ τς συνούσης τάσεως  
καὶ μετὰ τς μὴ μεταπιπτούσης λέξεως πρόδηλον ἴσχει τὴν σύνθεσιν,  
2.2.463 ὡς ἔχει τὸ κερασφόρος, ἑωσφόρος, Ἀστυάναξ, τερα[το]σκόπος,  
Διόσκορος. — 34. Σά γε μὴν ἐν παραθέσει ὄντα ἔχει τὸ καὶ μετα-  
τίθεσθαι, ὡς τὸ Νέα πόλις — Νέας πόλεως, ἀγαθοῦ δαίμονος,  
Ἀρείου πάγου, συνεπισχύοντος καὶ τοῦ δὶς παραλαμβανομένου τόνου.  
ἀλλ᾽ ἔτι καὶ ἐπ᾽ ατν τν προθέσεων, νίκα ἐδιδάχθημεν τὸ παρα-  
νόμου, τὸ περικλυτοῦ τῆ τοῦ ἄρθρου προσόδῳ παράθεσιν μὲν ὁμο-  
λογεν ἀφισταμένης τς προθέσεως πρὸ τοῦ ἐπεντιθεμένου ἄρθρου, οἷον  
παρὰ τοῦ νόμου, σύνθεσιν δέ, εἰ νωμένης τς προθέσεως, ἔξωθεν  
προσγινομένου τοῦ ἄρθρου, οὕτως ἔχει τὰ τς συντάξεως, τοῦ παρα-  
2.2.464 νόμου, τοῦ περικλυτοῦ. — 35. Καὶ δὴ οὖν ἐν τῶ καταγράφω, εἰ  
μὲν συνπται τὰ τς προθέσεως, πάντως καὶ ἀμετάβλητα κατὰ τὸν  
προειρημένον λόγον· εἰ δὲ μὴ οὕτως ἔχει, κλίσιν δὲ τὴν δέουσαν ἀνα-  
δέχεται, ὡς εἰ καὶ ἁπλ καθειστήκει, σαφὲς ὅτι παράκειται μλλον   
πρόθεσις ἢπερ σύγκειται. καὶ ὥσπερ παραδεξαμένη τὸ ἄρθρον ἐν τος  
πτωτικος ἐδίδαξεν τὴν παράθεσιν, οὕτως παραδεξαμένη τὴν γινομένην  
κλίσιν ἔσωθεν τατὸν ἐπιδείξεται, ὅπου γε καὶ τοὺς διπλασιασμοὺς ἐπι-  
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δέχεται, καταγράφω — καταγέγραφα, καταλαλ — καταλελάληκα.  
36. Ο γὰρ ἐκενο πιθανόν, καθό φησιν Σρύφων ἐν τῶ περὶ  
προθέσεων { p 34 Vels. }, ὡς νωμέναι μέν εἰσιν αἱ προθέσεις μετὰ τν  
ῥημάτων, ο μὴν τὴν προσγινομένην κλίσιν ἔξωθεν ἐπιδέχονται, καθὸ  
προθέσεις οὖσαι οκ ὀφείλουσιν πρὸ ατν τι ἔχειν. — πρτον μὲν  
ὅτι ἄπορον τὸ τὰ ὁπωσδήποτε συντεθέντα ἔτι μετακινεσθαι, ὅπερ καὶ  
ἀπεδείχθη. τί γὰρ ο μλλον, ὡς ἔφαμεν, παρακειμέναις ατας τὸ  
2.2.465 τοιοῦτον παρακολουθε ἢπερ συντεθείσαις; — δεύτερον, εἴπερ καθὸ  
προθέσεις εἰσίν, διὰ τοῦτο οδ᾽ ἔξωθέν τι προσγίνεται ατας, τί δή  
ποτε ἐπ᾽ ἐνίων προσεγένετο, ἢνεπε, παρηνόχλησθε { Demosth. de  
cor. ‹ 51 }, ναντιούμην; ἵνα μὴ λέγω καὶ κατὰ τὴν συνήθειαν  
κεκάμμυκα, κεκάθικα. — 37. Ἀλλ᾽ εἰ καὶ τὰ τοιαῦτά τις παρα-  
πέμψαιτο ὡς ο δεόντως κεκλιμένα, ἃ δὴ καὶ μάλιστα φυσικς εἴχετο  
ἀκολουθίας, ὡς ἐν ἑτέροις ἐδιδάξαμεν, ἐκενό γε μὴν ἔτι ἀναμένει, ὡς  
τότε  πρόθεσις τς δεούσης συντάξεως τυγχάνει, νίκα καὶ τὸ ὄνομα  
σύνεστιν ατῆ, τὸ καλεσθαι πρόθεσις· ὁπηνίκα μέντοι συντεθεσα μετά  
τινος μέρους λόγου οκέτι οδὲ πρόθεσις καλεται, μέρος γενομένη τοῦ  
ὅλου ὀνόματος, τὸ τηνικαῦτα οδὲ τὰ ἰδιώματα τς προθέσεως ἀναδέξεται.  
 — 38. Παρὸν πιστώσασθαι ἐκ τν προκατειλεγμένων. ὅταν γὰρ ἐν  
2.2.466 τῶ ἀνοίκτης μέρος ὀνόματος ἐγένετο, ἔσχεν καὶ δευτερεύουσαν τὴν  
σύνθεσιν ἐν τῶ θυρανοίκτης, καίτοι κατ᾽ ἀρχὰς ἀεὶ συντιθεμένη· ὅτε  
συνετέθη ἐν τῶ κατάδρομος εἰς ὄνομα χωρήσασα, ἔξωθεν προκείμενον  
ἔσχε τὸ ἄρθρον, οκέτι τῶ λόγῳ τς προθέσεως ἀρκτικὴ γενομένη,  
δευτέρα δὲ τοῦ ἄρθρου. ἐδείκνυτο γοῦν ἐν παραθέσει μὴ παραχωροῦσα  
τοῦ τόπου τῶ ἄρθρῳ ἐν τῶ κατὰ Κτησιφντος καὶ ἔτι κατὰ τοῦ  
Κτησιφντος, ἐκ Λέσβου καὶ ἐκ τς Λέσβου. — 39. Εἴπερ οὖν  
ἣνωτο καὶ ἐν τῶ καταγράφω, ἀδιάφορον εἶχε τὸ ἔξωθεν προσκλιθναι·  
ὡς γὰρ ἔφαμεν, οκέτι πρόθεσις, μέρος δὲ ῥήματος. εἰ δὲ ο προσδί-  
δωσι τῆ κλίσει τὸ ἔξωθεν ἐγγενέσθαι, ὁμόλογον ὅτι τὸ ἰδίωμα οκ ἄλλο  
τι σημαίνει ἠ τὴν παράθεσιν. — ἀλλ᾽ οδὲ τὰ τοῦ τόνου ἀπεμφαίνοντά  
ἐστιν· ἰδοὺ γὰρ ἔχει τὸ ἰδίωμα τς παραθέσεως, τὸ συντηρεν τοὺς  
2.2.467 τόνους, κατεχον, καθψα, προλθον. καὶ ἐπὶ τν ὁμοίων ὁ ατὸς  
λόγος.  
40. Σούτοις οὖν τος λόγοις τις προσέχων δόξει μετὰ πάσης  
ἀκριβείας πιστοῦσθαι ὡς μλλον ἐν παραθέσει εἰσὶν αἱ προθέσεις ἢπερ  
ἐν συνθέσει. Ἀλλ᾽ ἔστι πρὸς ἕκαστον τν εἰρημένων παντσαι οὕτως.  
οκ οἰητέον κεκλίσθαι τὰ ἀπὸ προθέσεως ἀρχόμενα κατὰ τοὺς παρῳχη-  
μένους χρόνους, συντεθεσθαί γε μὴν κατὰ τὴν ἑκάστου διαφοράν. ᾧ γὰρ  
λόγῳ παρὰ τὸ γράφω ἐγένετο καταγράφω, τούτῳ καὶ παρὰ τὸ ἔγραψα  
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τὸ κατέγραψα. ἕκαστος γὰρ τν προειρημένων χρόνων, ἐπαγγελλόμενος  
καὶ τὴν τοῦ πράγματος διάθεσιν, τὴν ατὴν ἐκ τν προθέσεων σχέσιν  
παρεδέχετο ἐν τος ἰδίοις μετασχηματισμος, ὅτι καὶ τὸ ατὸ πργμα  
ἐνέκειτο. — 41. Σούτου δὲ ἀπόδειξις ἱκανωτάτη γένοιτο τὸ καὶ παρῳ-  
χημένους ἰδίᾳ ποτὲ συντεθεσθαι μὴ ὄντων ἐνεστώτων, καὶ ἔτι μέλλοντας  
2.2.468 καὶ ἐνεσττας οκ ὄντων παρῳχημένων· ὅπερ εἰ παρείπετο τὸ ἐξ ἐνε-  
σττος ἄρχεσθαι τὰς συνθέσεις καὶ μετιέναι ἐπὶ τοὺς παρῳχημένους,  
παρείπετο ἂν τὸ μὴ ἰδίᾳ συντεθεσθαι παρῳχημένον χωρὶς τς κατὰ  
τὸν ἐνεσττα συνθέσεως. κατέφαγόν φαμεν οδεμις οὔσης πομνήσεως  
τοῦ ἐνεσττος, καὶ ἔτι κατοίσω οκ οὔσης χρήσεως τς κατὰ τὸν  
ἐνεσττα, οδὲ μὴν τς κατὰ τὸν παρῳχημένον· καὶ ἔτι κατὰ τὸν  
ἐνεσττα ἄπειμί φαμεν οκ ὄντων προδήλων τν παρῳχημένων. ἰδίᾳ  
ἄρα οἰητέον ἕκαστον χρόνον τὴν σύνθεσιν ἀναδεδέχθαι, καθὸ ἕκαστος  
ῥητὸς ὢν οκ ἐν ἅπαντι διαφόρῳ χρόνῳ σύνθεσιν ἰδίαν ἀπηνέγκατο,  
2.2.469 οκ ἀναμείνας τὴν ἐξ ἐνεσττος γενομένην σύνθεσιν. ἔστιν εἰς τὸ  
τοιοῦτο πάμπολλα παραθέσθαι.  
42. κείνοις μέντοι συγκατατιθείμην τος σχήμασι, λέγω τος κατὰ  
τὰς προθέσεις κλιθεσι. τὴν γὰρ ἐκ τοῦ ἐνεσττος γενομένην διαφορὰν  
κατὰ τοὺς παρῳχημένους παρεδέξαντο αἱ προθέσεις, ὡς ἔχει παρὰ τὸ  
ἐνέπω τὸ ἢνεπον· ὅμοιον γάρ ἐστι τῶ ἢλαυνον· καμμύω — ἐκάμμυον·  
ὅμοιον γὰρ τῶ ἔκαμπτον. χρὴ νοεν ὅτι παρὰ τὸ ἐνοχλ ἐγένετο τὸ  
νόχλουν, καὶ μετὰ τὴν κλίσιν ἐπηνέχθη σύνθεσις  τοῦ παρηνό-  
χλουν. — 43. Καὶ φαίνεται ὅτι ἐπεὶ μὴ πολλὴ  τοιαύτη παράθεσίς  
ἐστιν τν κεκλιμένων, ἐν τῆ ἐπικρατείᾳ καθ᾽ ἕκαστον χρόνον συντεθει-  
μένων προθέσεων, τὰ τοιαῦτα ἐδόκει ἄλογα καθίστασθαι. πρὸς οὕς γε  
2.2.470 ἔστι φάναι ὡς ο τὸ ατὸ ἀπαιτε ὁ λόγος τας οὕτω συντεθειμέναις  
προθέσεσιν. τί οχὶ παραιτούμεναι τὴν ἔξωθεν κλίσιν ἐγγινομένην ἀπο-  
διδοῦσιν, ὥστε φάναι καθιζόμην καθσα, λέγω μετὰ μακροῦ τοῦ ι,  
ὅπου γε καὶ μεταξὺ πεσόντος τοῦ συνδέσμου ἐγένετο  
κὰδ δ᾽ ἷσ᾽ ἐν θαλάμῳ {Γ 382 },  
ὁμολόγως οὖν γενομένης ἔσωθεν τς κλίσεως, ὅτι γενέσθαι ἔξωθεν  
ἀδυνατε; ἀδύνατον γὰρ ἐκστναι τὸν παρῳχημένον χρόνον τς ἔσωθεν  
προσγενομένης κλίσεως. ὡς οὖν προείπομεν, τὰ τοιαῦτα τὴν ἐξ ἐνεσττος  
σύνθεσιν ἀναδεξάμενα μετῄει καὶ ἐπὶ τοὺς παρῳχημένους, οκ ἰδίᾳ  
συντεθειμένους, μεταληφθέντας δὲ ἐξ ἐνεσττος. — 44. γὼ δὲ πο-  
λαμβάνω καὶ ὅτι ἐν παρολκῆ αἱ προθέσεις οὖσαι κατὰ τὸ πλέον, καὶ ὡς  
συλλαβαὶ προσκείμεναι τος ῥήμασιν, τὴν τούτων ἀπηνέγκαντο κλίσιν.  
2.2.471 ο γὰρ ὡς τὸ γράφω καὶ τὸ καταγράφω διάφορα, οὕτως καὶ τὸ ἵζω  
καὶ καθίζω, εὕδω καὶ καθεύδω, ἔπω ἐνέπω, ὅπου γε καὶ εἰς ἓν  
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ἁπλοῦν μεταλαμβάνεται. τὸ δὲ πὲρ τν τοιούτων ατάρκως ἐν ἑτέροις  
μν εἴρηται.  
45. Καὶ ἔστι καὶ ἀπὸ τν μετοχν ὁ λόγος πάνυ ἀκριβέστατος.  
εἰ δέδοται ὅτι καταγράφων ἕν ἐστι, καθὸ κατ᾽ εθεαν  πτσις, καθὸ   
παράθεσις τοῦ ἄρθρου πρὸ τς προθέσεως, δίδοται ὅτι καὶ τὸ κατα-  
γράφω ἕν ἐστιν· ἐν γὰρ τῶ ατῶ σχήματι καταγίνεται μετοχὴ καὶ ῥμα.  
(διὰ τοῦτο τὸ ἀνατλάς μετοχή, συνυπάρχοντος τοῦ ἀνέτλην, ο μὴν  
τὸ πολύτλας· ἰδίαν γὰρ σχέσιν ἀναδεξαμένη  μετοχὴ καὶ μὴ μετέ-  
2.2.472 χουσα τς τοῦ ῥήματος σχέσεως ἀπένευσε τὸ καὶ εἶναι μετοχή. τὸν  
τοιοῦτον λόγον ἐντελς ἐξεθέμην ἐν τῶ περὶ μετοχν.)  
46. Ἔστιν καὶ τοῦτο προσθεναι. εἴπερ αἱ εθεαι συμφερόμεναι  
τος ῥήμασι κατὰ τὸ ατὸ πρόσωπον ο παραδέχονται καὶ προθέσεως  
παράθεσιν, σύνθεσιν δὲ διὰ τὴν τοῦ ῥήματος σύνοδον, πς ο βίαιον τὸ  
αἴτιον τοῦ μὴ συνεναι τὴν παράθεσιν τν προθέσεων ατὸ ἐπιδέξασθαι  
τὴν παράθεσιν; πάλιν γὰρ οδ᾽  κλητικὴ παράθεσιν ἐπιδέχεται διὰ τὴν  
τοῦ ῥήματος σύνοδον, αἵ γε μὴν πόλοιποι τρες πτώσεις, καθὸ ἐξέφυγον  
τὴν τοῦ ῥήματος σύνοδον. ἐδείξαμεν γὰρ ἐν τος προειρημένοις ὡς ἐν  
διαφόροις προσώποις τὰ ῥήματα νοεται, νίκα φαμὲν κατὰ Ἀρι-  
στάρχου λέγει.  
47. Ἔστιν καὶ ὁ ἀπὸ τοῦ τόνου λόγος συνάγων τὴν ἐγγενομένην  
σύνθεσιν. τὸ μὲν γὰρ τὰς ατὰς τάσεις φυλάττεσθαι ἴδιόν ἐστι καὶ  
παραθέσεως καὶ συνθέσεως· παρὰ τοῦ σοφοῦ ἤλθεν, παρὰ τὸν  
σοφὸν ἐγένετο· ἀλλὰ μὴν καὶ ἐν συνθέσει μονὴ τοῦ τόνου γίνεται,  
2.2.473 περικλυτός, Παναχαιός, ἀντεραστής. τό γε μὴν ἀναβιβάζειν τὸν  
τόνον ἴδιόν ἐστιν συνθέσεως. οχὶ οὖν ἐν τῶ καθψα, ἐν τῶ προεχον  
μλλον σύνθεσις ἠ παράθεσις, καὶ γὰρ ἀμφότερα δύναται εἶναι· ἔν γε  
μὴν τος ἀναβιβαζομένοις τὸ ἐξαίρετον τς συνθέσεώς ἐστιν. ἀνεβιβάσθη  
τὸ κάθηται καὶ τὸ κατάκειται, τὸ σύνειμι, τὸ σύμφημι, τὸ σύνοιδα,  
κάτεχ᾽ ορανόν {ν 269 },  
Νέστωρ δ᾽ αὖ τότ᾽ ἔφιζε {γ 411 },  
ἔνεσαν στονόεντες ὀϊστοί {φ 12. 60 },  
ξύνισαν μεγάλῳ ἀλαλητῶ {Ξ 393 },  
ἄλλα πλεστα, πὲρ ὧν τὰς αἰτίας ἐκθησόμεθα· ὥς γε καὶ ἐπὶ τν  
ὀνομάτων φαμέν τινα συντιθέμενα ἀναβιβάζειν τὸν τόνον καί τινα τὴν  
ταυτότητα τοῦ τόνου τηρεν. — 48. Σὸ δὲ μεζον, ὅλη  προστακτικὴ  
ἔγκλισις κατὰ τὴν τν ἐνεργητικν ῥημάτων προφορὰν οὖσα δισύλλαβος  
ἀναβιβάζει τὸν τόνον, κάτελθε, κατάλαβε, περίγραφε, καὶ οδὲ  
2.2.474 κατ᾽ ὀλίγον διστάξαι ἔστιν περὶ τς συνθέσεως. καὶ εἰ ὁμολόγως τὰ  
τοιαῦτα σύνθετα, πς οκ ἂν δοθείη καὶ τὰ τς ὁριστικς ἐγκλίσεως  
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σύνθετα; μία γὰρ  διάθεσις καὶ μία συνδρομὴ τς προθέσεως καὶ μία  
σχέσις  κατὰ τοῦ ῥήματος. — 49. Ἰδοὺ δὴ καὶ  ποτακτικὴ ἔγκλισις  
ἐπιδέχεται τοὺς ἐπιζευκτικοὺς συνδέσμους πρὸ τν προθέσεων, ἐὰν  
καταλάβω, ἐὰν καταγράφω· ὅπερ οκ ἂν παρείπετο, τν προθέσεων  
ἀεὶ τὸν ἀρκτικὸν τόπον ἐπεχουσν. σαφὲς κἀκ τν λοιπν ἐγκλίσεων,  
αἳ πρὸ τν προθέσεων τὰ προσγινόμενα ατας ἐπιρρήματα ἔξωθεν  
προσλαμβάνουσιν, εἴθε καταλάβοιμι, ἄγε κατάλαβε. Καὶ τοσαῦτα  
ἂν εἴη περὶ τοῦ νσθαι τὰς προθέσεις τος ῥήμασιν.  
50. Πρόδηλον ὡς καὶ αἱ συνοῦσαι μετοχαὶ μεταλαμβανόμεναι ἀπὸ  
τν ῥημάτων σχέσιν τὴν ατὴν ἀναδέχονται, ὡς ἔχει  παραστάς πρὸς  
τὸ παρέστη, περιφύς — περιέφυν. οὕτως γὰρ καὶ τὸ παραφέροντος  
πάλιν συνυπάρχοντος τοῦ παραφέρω καταστήσεται εἰς ἓν μέρος λόγου·  
2.2.475 εἰ μέντοι εἴη παρὰ τὸ φέρω, ἀφ᾽ οὗ φέρων καὶ φέροντος, καθὼς προ-  
είπομεν, δύο μέρη λόγου γενήσεται τὸ παρὰ φέροντος, τοῦ ἄρθρου  
τιθεμένου μεταξὺ τς μετοχς καὶ τς προθέσεως. — 51. Εἴπομεν  
ἐν τῶ περὶ μετοχν ὡς ἀληθές ἐστι μλλον καλεν τὰ σχήματα ατν  
παρασύνθετα ἢπερ σύνθετα, καθὸ πν μέρος λόγου συντεθὲν καὶ εἰς  
ἕτερον σχμα μεταπεσὸν ἔχει τὸ μεταπεπτωκὸς οκέτι σύνθετον, παρα-  
σύνθετον δέ. (ἔνθεν οὖν καὶ αἱ τάσεις τν τε ἁπλν καὶ δοκούντων  
συνθέτων εἶναι τὸν ατὸν ἐπέχουσι τόνον, ἐπεὶ τὰ ἁπλ καὶ παρα-  
σύνθετα μις ἔχεται ἀναλογίας, ὡς δείκνυται ἐν τῶ περὶ σχημάτων.  
σύνθετον γοῦν φαμεν τὸ ἐξ ὀξυτόνου εἰς βαρεαν τάσιν μετεληλυθός,  
ἐπὶ τν εἰς ος πάνσοφος, νεάοιδος· παρασύνθετον δὲ τὸ μὴ ἀνα-  
βιβάσαν τὸν τόνον, καθὸ οδὲ συνετέθειτο, συνθέτῳ δὲ ῥήματι παρέκειτο,  
τῶ ἐπακούω τὸ  
ἀγορς ἐπακουὸν ἐόντα { Hesiod. O. et D. 29 },  
2.2.476 τῶ λυραοιδ τὸ λυραοιδός, μεσῳδ — μεσῳδός, τν σεσημειωμένων  
τὸ νῦν ποστελλομένων· ο γὰρ δή γε προηγουμένως πὲρ τς τούτων  
ἀναλογίας προειλόμεθα διαλαβεν.) — 52. μόλογον δ᾽ ὅτι καὶ τὸ  
ἐξόν καὶ τὸ παρόν σχέσιν τν προειρημένων μετοχν ἀναδέδεκται,  
παρακείμενα τῶ ἔξεστι καὶ τῶ πάρεστιν· ἅπερ ἐστὶν ἐν οδετέρᾳ κατα-  
λήξει δεόντως, ἐπεὶ καὶ  ἐξ ατν σύνταξις ἐπὶ τὰ ἀπαρέμφατα φέρεται  
ἐκ συντάξεως ῥηματικς τς πρὸς τὰ ἀπαρέμφατα, πάρεστι [τὸ] φιλο-  
λογεν — παρὸν φιλολογεν, ἔξεστι καθεύδειν — ἐξὸν καθεύδειν.  
53. Σας ἀντωνυμίαις οδέποτε ἐν συνθέσει αἱ προθέσεις σύνεισι,  
κατὰ μέντοι τάσιν τὴν ὀρθὴν ἐν τας πλαγίαις πτώσεσι, κατὰ σοῦ,  
περὶ σοῦ· δι᾽ ὅτι δὲ μετ᾽ ὀρθς τάσεως, ἐν τος προεκδοθεσιν εἴρηται.  
ὁμολόγως οὖν τας κατὰ τὴν εθεαν οδ᾽ ὅλως συντετάξεται  πρόθεσις  
οὔτε κατὰ παράθεσιν οὔτε κατὰ σύνθεσιν διὰ τὸ ἀνέφικτον τς συν-  
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2.2.477 θέσεως. ἢδη μέντοι οκ ἐν ἀντωνυμικῆ συντάξει τετόλμηται τὸ ἐπέκεινα  
(καὶ ἔτι ἐν ἐπιρρηματικῆ τὸ ἔπειτα κατὰ χρονικὴν ἔννοιαν, ἐφ᾽ οὗ καὶ  
τὰ τς μεταλήψεως εἰς τὸ μεταλαμβανόμενον τς ἀντωνυμίας μετα-  
φράζεται, μετὰ ταῦτα).  
54. Σος γε μὴν ἄρθροις ο ῥητος οὖσι κατ᾽ ἰδίαν, ἀλλ᾽ οδὲ  
συντιθεμένοις, ἀεὶ δὲ ἐν παραθέσει οὖσι τν πτωτικν κατὰ τὴν ατὴν  
σύνταξιν, τούτοις αἱ προθέσεις παράκεινται, τοῦ τοιούτου ἐν τος προει-  
ρημένοις κριβωμένου.  
55. ν ατας γε μὴν αἱ προθέσεις καὶ συντίθενται καὶ παρατί-  
θενται. δεδομένου γὰρ τοῦ ὡς ἐν εθείᾳ συντίθενται αἱ προθέσεις,  
δοθήσεται καὶ ἓν εἶναι τὸ παρακαταθήκη· καὶ δεδομένου τοῦ ὅτι ἐν  
2.2.478 συνθέσει ἁπάντοτε μετὰ τν ῥημάτων αἱ προθέσεις, δοθείη ὅτι καὶ ἐν  
συνθέσεως λόγῳ τὸ ἐξυπανέστη {Β 267 }. καὶ ἔτι ἓν τὸ ἀναγινώσκειν,  
ἓν καὶ τὸ ἀναγινώσκοντα. καὶ δλον ὅτι, εἰ προσγένοιτο ἑτέρα πρόθεσις  
τῶ τοιούτῳ σχήματι, ο συνούσης συντάξεως τς κατὰ τὰ ῥήματα,   
μὲν προσγεγονυα ἐν παραθέσει εἰρήσεται,  δὲ συνοῦσα τῶ ῥήματι ἐν  
συνθέσει· ἀναγινώσκω — ἀναγινώσκοντα — παρὰ ἀναγινώσκοντα,  
καὶ ἔτι μετὰ τοῦ ἄρθρου παρὰ τὸν ἀναγινώσκοντα· εἰ δὲ οὕτω τις  
φαίη παραναγινώσκοντα, καὶ ὡς ἔξωθεν τὸ ἄρθρον προσγενήσεται,  
τὸν παραναγινώσκοντα.  
56. ξς ῥητέον καὶ περὶ συντάξεως τς τν ἐπιρρημάτων, καὶ  
πρτόν γε περὶ τν ἐκ συντάξεως προθετικς πρόληψιν ἀναδεξαμένων  
ὡς εἴη ἐπιρρήματα. ἧρακλείδης { frg. 1 Cohn } γοῦν ἐπιμερίζων τὰς  
ο δυναμένας λέξεις ὀξεαν ἐπιδέξασθαι ἐν τῶ περὶ καθολικς προσῳδίας,  
φησὶν ὡς ἀσύστατον εἴη τὸ εἰσό ἐπίρρημα ἐν ὀξείᾳ τάσει καταγίνεσθαι,  
2.2.479 καθὸ τὰ εἰς ο λήγοντα τν τοῦ λόγου μερν ἀπέστραπται τὴν ἐπὶ  
τέλους ὀξεαν, πεξαιρούμενος τήν τε ἀπό πρόθεσιν καὶ τὴν πό,  
καθὸ τούτων ἓν ἰδίωμά ἐστιν  ἐπὶ τέλους ὀξεα. φαίνεται δ᾽ ὅτι καὶ  
 τοῦ ατός οδετέρα ἀντωνυμία εἰς ο λήξασα εἶχε τὴν τόνου πο-  
παραίτησιν, καθὸ συνετονοῦτο τῆ ἀρσενικῆ τάσει· ο δὴ οὖν τις ἀφορμὴ  
περὶ τς ἐγγινομένης ὀξείας ἐν τῶ εἰσό. οδὲ γὰρ ἐκενο πιθανὸν  
οἰητέον, ὡς παρὰ τὸ ἕως ἐπίρρημα ἐσχημάτισται ἁπάντων τν παρε-  
πομένων ἐν περβατῶ γενομένων· ὁ γὰρ χρόνος ὁ ἐπὶ τοῦ τέλους  
μετῄει ἐπὶ τὸ ἄρχον, καὶ τὸ ἐπὶ τέλους ς ἐν μεσότητι παρελαμβάνετο,  
καὶ  ἐν ἀρχῆ ὀξεα μετὰ τοῦ συνόντος πνεύματος μετετίθετο ἐπὶ τὸ  
τέλος. — 57. Ἄμεινον ἐκδέξασθαι ὡς ἐκ παραθέσεως προθετικς καὶ  
ἀρθρικς συντάξεως παρυφίστατο χρονικὴ σύνταξις, τν λέξεων κατὰ  
2.2.480 τὴν συνοῦσαν παράθεσιν τὰ παρεπόμενα ατας ἀναδεξαμένων. ἐνεκλίνετο  
γὰρ  πρόθεσις ἐξ ὀξείας τάσεως εἰς παράθεσιν παραλαμβανομένη, ὅπερ  
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παρεπόμενόν ἐστιν πάσῃ προθέσει· μόριόν τε τὸ ο ὠξύνετο μετὰ τοῦ  
συνόντος πνεύματος, ὃ παρεπόμενον ἤν πάσῃ λέξει οκ ἐχούσῃ παρ᾽ ατῆ  
ἑτέραν λέξιν. τοῦτο δέ φημι, ἐπεὶ πσαι αἱ ὀξύτονοι ἐκφοραὶ ἐν παρα-  
θέσει οὖσαι ἑτέρων λέξεων εἰς βαρεαν μετατίθενται, ὡς ἐν τῶ  
εἲ μὴ μητρυιὴ {Ε 389 }  
καὶ τος ὁμοίοις.  
58. Οὕτως ἔχει καὶ τὸ ἐξ οὗ, ἐν ᾧ, ἀφ᾽ οὗ, καθότι ἔστιν ἐπι-  
2.2.481 νοσαι καὶ ἐν ὀνόμασι τὸ τοιοῦτον παρεπόμενον, ἐν οἴκῳ, ἐκ Λέσβου,  
εἰς οἶκον· ἔννοια γὰρ τοπικὴ  ἐκ τούτων μία, ἰσοδυναμοῦσα ἐπιρρη-  
ματικῆ παραγωγῆ, λέγω τῆ Λεσβόθεν, οἴκαδε, οἴκοθι. (παρεστήσαμεν  
δὲ καὶ ἀλλαχόθι ὡς τὸ οἶκον δέ, Οὔλυμπον δέ, τὰ τούτοις ὅμοια,  
δύο μέρη λόγου καθεσττα εἰς σύνταξιν μίαν ἐπιρρήματος παραλαμβά-  
νεται, καὶ ἐκενο προσδιασαφήσαντες, ὡς εἰ προθέσεις ἀντὶ συνδέσμων  
παραλαμβάνονται, ο βίαιον καὶ τὸ σύνδεσμον ἀντὶ προθέσεων ἀνθυ-  
πάγεσθαι.) — 59. Ἀλλ᾽ ἐκενό γέ τις ἐπιζητήσει, πς ταῦτα τοπικς  
ἐννοίας ἐστὶ παρεμφατικά, χρονικς δὲ τὰ ἐκ τς ἀρθρικς συντάξεως,  
ἔχοντος καὶ τοῦ τοιούτου λόγον, ὡς ἀναγκαίως μὲν τὸ ἐν οἴκῳ καὶ  
ἐξ οἴκου τοπικὴν σχέσιν σημαίνει, ἐπεὶ καὶ ατὰ πολὺ πρότερον τόπον  
ἐσήμαινεν· τά γε μὴν ἄρθρα οδὲν τοιοῦτον σημαίνοντα ἠ μόνον ἀνα-  
φορικὴν ἔννοιαν, ἣτις χρονικὴν ἔμφασιν παρίστησιν, εἴγε τὸ ἀναφέρειν  
2.2.482 χρόνου πόμνησίς ἐστιν ἐν ᾧ προεγεγόνει τὸ ἀναφερόμενον, ἀκολούθως  
κατὰ τὴν προειρημένην σύνταξιν χρονικς παρεμφάσεως γενήσεται παρεμ-  
φατικά. — 60. οκ ἐπεὶ δὲ ἐκ παραθέσεώς φαμεν τὰ τοιαῦτα μόρια  
συνίστασθαι, πάντως καὶ κατὰ τὸν μερισμὸν τν μερν τοῦ λόγου τς  
συντάξεως ἀποστήσεται, καθάπερ γε καὶ τὰ ἄλλα μέρη τοῦ λόγου ο συν-  
τάξεως ἀποστήσεται τῶ παραλόγῳ τν εἰρημένων φωνν. δύο μέρη  
[τοῦ] λόγου ἐστίν, τῆ μέντοι ἐξ ἑκατέρου συνόδῳ ἕν τι παρυφίσταται.  
2.2.483 δι᾽ ὃ καὶ ὡς νωμένα ατὰ παρεδεξάμεθα, λέγω τὸ εἰς ὅ, ἐν ᾧ καὶ ἐξ  
οὗ· καὶ ἔτι ἐπὶ τν προειρημένων ἐπιρρηματικν, οἶκον δέ, ἀγρὸν δέ.  
61. Παραθήσομαι καὶ τὸ πρὸς τοῦ ἧρακλείδου { frg. 2 Cohn }  
εἰρημένον, ὡς καὶ τὸ ἐπεί χρονικὸν ἐπίρρημα ἐκ τς προειρημένης  
συντάξεως ἐγένετο. ἐκ τοπικοῦ γὰρ ἐπιρρήματος τοῦ οὗ, φησίν, ἀπετε-  
λετο Δωρικὴ μετάληψις  εἷ, ὁμοίως τῶ ποῦ καὶ πε, ατοῦ — ατε, ᾧ  
συνῄει πρόθεσις  ἐπί,  νῦν ἰσοδυναμοῦσα τῆ ἀπό, καθὸ καὶ ἐν ἑτέροις  
 ἀπό ἀντὶ τς ἐπί· τὸ γὰρ ἀπομηνίσας {Η 230 } ἐστὶν ἐν ἴσῳ  
τῶ ἐπιμηνίσας. Εἰς δὲ τὴν τοῦ ἀνδρὸς συνηγορίαν καὶ τὰ τς συναλιφς  
οκ ἐμποδιε τὸν λόγον· ἀπειράκις γὰρ τὰ Δωρικὰ διὰ ψιλν ἀντι-  
στοίχων τὰς συναλιφὰς ποιεται,  
2.2.484 κὠ τοξότας ἧρακλέης·  
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κάλλιστ᾽ παυλέν·  
κἀ μεγασθενὴς Ἀσαναία·  
Μελάμποδά τ᾽ Ἁρπόλυκόν τε·  
ἄρχοιμεν γὰρ κὠθρασίων { Alcmanis, apud Bergkium4  
 fr. adesp. 34--37 AB p 697 }. —  
62. Υαίνεται δὲ ὅτι καὶ εἰ δοίη τις τὴν ἐναλλαγὴν τς προθέσεως καὶ  
τὴν συναλιφήν, καθὸ συνηγορήσαμεν, μάχεται τὰ τς τάσεως· τος γὰρ  
κοινος συμπερισπὰται καὶ τὰ εἰς ει λήγοντα ἐπιρρήματα, τῶ ποῦ τὸ  
πε, τῶ ατοῦ τὸ ατε, ὅπερ ο παρείπετο τῶ ἐπεί. ἀλλὰ καὶ τὸ  
σημαινόμενον· τὰ γὰρ μεταπίπτοντα παρὰ τας διαλέκτοις τς φωνς  
ἀμοιβὴν σημαίνει, ο τοῦ δηλουμένου. ο δὴ οὖν τὸ ἐπεί τόπον παρεμ-  
φαίνει, ὥσπερ ἔχει τὸ εἷ τὰ τν χοιραγχν { Sophron. mim. 86  
Ahr., 98 Kaibel }. δι᾽ ὃ καὶ παραδεξαίμεθα ἂν ἐκενο, ὡς καὶ ἐπ᾽ ἄλλων  
2.2.485 συνδέσμων παρεπόμενόν ἐστι, τὸ συνωνυμεν συνδέσμους ἐπιρρήμασιν  
καὶ ἐπὶ τοῦ προκειμένου σχήματος. σύνδεσμός ἐστιν τὸ ὄφρα  
ὄφρα πεποίθῃς {Α 524. ν 344 },  
ἀλλὰ καὶ χρονικὸν ἐπίρρημα,  
ὄφρα μὲν ὼς ἤν {Θ 66. ι 56 }.  
ὁ δὲ ατὸς λόγος καὶ ἐπὶ τοῦ ὅπως καὶ ἐπὶ τοῦ ἵνα πρὸς τοπικὸν  
ἐπίρρημα.  
63. Μηδὲ ἐκενο δὲ παρείσθω, ὡς τὰ προκείμενα μόρια συνωνυμε  
καὶ τοπικῆ σχέσει, ἀρθρικς μλλον ἐννοίας ὄντα παρεμφατικά· ἃ καὶ  
μάλιστα ἐπιζητε τὴν τοῦ τόπου ἐπίζευξιν, ἐν ᾧ τόπῳ ἔμεινας, ἐξ  
οὗ τόπου ἀπλθον, εἰς ὃ ἐπορευόμην χωρίον, τν προθέσεων  
πάλιν παρειλημμένων εἰς τοπικὴν σχέσιν ὁμοίως τος πτωτικος· ὁμό-  
2.2.486 λογον γὰρ ὅτι καὶ τὸ εἰς ὃ ἐπορευόμην χωρίον οκ ἄλλης πτώσεώς  
ἐστιν ἠ τς αἰτιατικς, προδεδειγμένου τοῦ ἐν εθείᾳ μὴ δύνασθαι τὰς  
προθέσεις καταγίνεσθαι, τοῦ τε ἀρσενικοῦ συνομολογοῦντος· εἰς γὰρ ὃν  
ἐπορευόμην τόπον. — Καὶ τοσαῦτα μὲν περὶ τν ἐκ παραθέσεως  
γενομένων χρονικν ἐπιρρημάτων.  
64. ξς ῥητέον καὶ περὶ τς πρὸς τὰ ἐπιρρήματα συντάξεως τν  
προκειμένων μορίων. τὸ δὴ ἐπάνω, περικύκλῳ, ποκάτω, ἀποδίς,  
ἀποψέ, τὰ τούτοις παραπλήσια ἔχεσθαι συνθέσεως τς πρὸς τὰς προ-  
θέσεις ατὸ μόνον πέλαβον οἱ πρὸ μν, οδεμίαν ἀκριβ ἀπόδειξιν  
ποιησάμενοι, δι᾽ ἥς τὸ δισταζόμενον τς συντάξεως περιεγράφετο. τί  
γὰρ ο μλλόν ἐστι τὸ ἀποψέ δύο μέρη λόγου ἢπερ ἕν, τά τε  
2.2.487 τούτῳ ὅμοια; χρὴ οὖν ἀνταναπληρσαι τὴν τοῦ τοιούτου ἀπόδειξιν,  
πότε καθ᾽ ἓν μέρος λόγου τὸ τοιοῦτο νοηθήσεται καὶ πότε οὔ. —  
65. ν δὴ τας προκειμέναις συντάξεσιν ἐντελς ἀπεδείκνυτο, ὡς αἱ  
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προθέσεις ατὸ μόνον ἰδίᾳ νοοῦνται καὶ κατὰ παράθεσιν ἀναμεμερισμέναι  
τας πλαγίαις πτώσεσιν (ο γὰρ πσαι κατὰ πασν διήκουσιν, καθάπερ  
κἀν τῆ πηγορευμένῃ εἰσαγωγῆ ἀπεδείξαμεν), ἔν γε μὴν τος ἀπτώτοις  
καθ᾽ ἕνα σχηματισμὸν παρελαμβάνοντο. ἔνθεν κατὰ τοῦτο μετὰ καὶ  
ἄλλων ὧν παρεστήσαμεν αἰτίων, ο παρετίθετο τῆ εθείᾳ ἔτι ἀπτώτῳ  
οὔσῃ. δι᾽ ὃ δὴ πσα ἀνάγκη τατὸν παραδέξασθαι καὶ ἐπὶ τν ἐπιρρη-  
μάτων, οκ ἐχόντων πλαγίας πτώσεις, δι᾽ ὧν ἐπινοηθήσονται παρα-  
κείμεναι αἱ προθέσεις. — ο δόξει τὸ δι᾽ ὅτι ἀντικεσθαι· ἐδείξαμεν γὰρ  
2.2.488 ὅτι αἰτιατικὴ ἐγκειμένη ἐστὶ μετὰ τς διά προθέσεως, καὶ οχ ὁ ὅτι  
σύνδεσμος, ἐπεὶ κἂν πάντως ἓν μέρος λόγου καθειστήκει, καθάπερ ἔχει  
καὶ ὁ ἐπεί παρασυναπτικὸς συγκείμενος ἐκ τοῦ εἴ συνδέσμου καὶ τς  
ἐπί προθέσεως, ὥς φησι καὶ Ποσειδώνιος. — 66. Εὔλογον δὲ κἀκενο  
προσθεναι. εἴπερ συμφέρεται [καὶ] τὰ ἐπιρρήματα τος ῥήμασιν καὶ  
τούτων μία σύνταξίς ἐστιν ἁπάντοτε, δλον ὡς τὸ ατὸ ἀναδέξεται τῶ  
πρὸς ὃ φέρεται. εἰ δὲ αἱ προθέσεις μετὰ τν ῥημάτων ἓν μέρος λόγου,  
καὶ τὰ ἐπιρρήματα τατὸν ἀναδέχεται, συνεπαγόμενα τὴν πρόθεσιν ἐπὶ  
τὰ ῥήματα.  
67. Εἰκός τινα φήσειν ὡς  ἐγγινομένη ἐπ᾽ ἐνίων ἐπένθεσις τοῦ  
ἄρθρου τὸν προκείμενον λόγον διαβάλλει· πς γὰρ τὸ νωμένον τς  
προθέσεως παραδέξεται τὴν ἐπένθεσιν τοῦ ἄρθρου, ὅπου γε καὶ τὴν ἐν  
τος ὀνόμασιν ἀμφιβολίαν  τοῦ ἄρθρου ἐπένθεσις περιέγραφε τῶ μὴ  
2.2.489 νσθαι τὴν πρόθεσιν, παρὰ τοῦ νόμου, παρὰ τοῦ φέροντος;  
τοιοῦτον οὖν καὶ τὸ ἀπὸ τοῦ νῦν, ἀπὸ τς σήμερον, ἀπὸ τς  
αὔριον. — 68. Ἔστι δὲ καὶ πρὸς τὸ τοιοῦτον φάναι ὡς παρυφίσταται  
ἐνίοις τν ἐπιρρημάτων  πτωτικὴ ἔννοια, ἐφ᾽ ἥς τὰ τς συντάξεως  
τείνει. ἐν γὰρ τῶ σήμερον ἔγκειται  μέρα, οκ ἔχουσα ἀναστροφὴν  
πρὸς τὸ σήμερον. (ο γὰρ εἴ τι μέρα, τοῦτο καὶ σήμερον, ἐπεὶ συντείνει  
καὶ ἐπὶ τὸ αὔριον καὶ ἐπὶ τὸ χθές, ἅπερ πάλιν ἐγκειμένην ἔχει μέραν,  
ὥστε πάλιν, εἴ τι ἔστι μὲν αὔριον ἠ ἐχθές, τοῦτο ἐπιδέχεται καὶ τὴν  
μέραν, ο μήν, ὡς ἔφην, κατὰ ἀναστροφήν.) ὁ ατὸς λόγος καὶ ἐπὶ  
τοῦ νῦν· πάλιν γὰρ χρόνου ἐστὶ τοῦ γενικωτάτου ἐμπεριεκτικόν, ο  
τέμνον τὸ ἐπιμεριζόμενον τοῦ χρόνου, δικον μέντοι δι᾽ ὅλου, ὡσπερεὶ  
γενικὸν ὄνομα. — 69. ὰν οὖν ὡς πρὸς τὸ ἐγκείμενον τς μέρας τὰ  
τς συντάξεως ἐγγίνηται, πσα ἀνάγκη τὴν μὲν πρόθεσιν νοεν κατὰ  
παράθεσιν, ἐπεὶ κατὰ πλαγίας ὀνόματος φέρεται, καὶ πσα ἀνάγκη τὸ  
2.2.490 ἄρθρον προστίθεσθαι, ἵνα τὸ πακουόμενον πτωτικὸν νοται. ἐξαίρετος  
γὰρ  τν ἄρθρων παράθεσις ὡς πρὸς τὰ πτωτικά, ἐπεὶ πς γινώσκει  
τὸ σήμερον τὸ τς ἄρθρον καὶ θηλυκὸν ὂν καὶ γενικς πτώσεως καὶ  
ἑνικόν, τν ἐπιρρημάτων οδὲν τοιοῦτον ἐμφανιζόντων; (ἔστι γοῦν οἷς  
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οδὲ παρυφίσταταί τι τοιοῦτο πτωτικόν, ἃ δὴ καὶ στέρεται τς τοιαύτης  
συντάξεως, ὡς ἔχει τὸ ἀποδίς, ἀποτρίς.) [ἐπάνω, ποκάτω.] —  
70. καὶ ἀνάπαλιν δὲ ο γινώσκει τὴν παράθεσιν τς προθέσεως κατ᾽ ἰδίαν,  
εἰ μὴ πρότερον προσγένοιτο  τοῦ ἄρθρου παράθεσις, ἃ καὶ μόνως ἐπὶ  
τὸ συνυπακουόμενον φέρεται, ὡς ἔχει τὰ τοιαῦτα, ἐν τῆ αὔριον, ἐν  
τῆ ἐχθές· ἅπερ οκ ἄν τις ἐπινοήσειεν δίχα τν ἄρθρων ἀποφήνασθαι,  
καθὸ αἱ προθέσεις μόνον ἐπὶ τὰ πτωτικὰ ἐφέροντο, ο μὴν δύναντο  
παρακεσθαι τος ἐπιρρήμασιν· ο γὰρ οἷόν τε φάναι ἐν σήμερον  
2.2.491 οδὲ ἐξ αὔριον. — 71.  ατὸς λόγος καὶ ἐν τος τοιούτοις, ἐν τῶ  
ποκάτω, ἐν τῶ ἐπάνω· πρὸς γὰρ πάλιν τὸ ἐγκείμενον τοῦ τόπου  
 τοῦ ἄρθρου παράθεσίς ἐστι μετὰ τς καταρχούσης προθέσεως ἐν πα-  
ραθέσει. δι᾽ ὃ καὶ ἐν τος μερισμος χρὴ νοεν τὴν μὲν προτέραν πρό-  
θεσιν ἐπὶ τὸ ἐγκείμενον τς δοτικς μετὰ τοῦ συνόντος ἄρθρου ἐν  
παραθέσει καθίστασθαι, τὴν δὲ δευτέραν κατὰ σύνθεσιν οὖσαν τοῦ τοπικοῦ  
ἐπιρρήματος. — 72. Δείκνυται ἄρα διὰ τοῦ τοιούτου ὡς τὸ ἀπεχθές  
ο δύναται προσλαβεν τὸ ἄρθρον, ὅτι ἐπὶ τὸ χρονικὸν ἐπίρρημα φέρεται·  
ἓν γὰρ μέρος [τοῦ] λόγου. τὸ μέντοι ἀπὸ τς ἐχθές ἰδίας συντάξεως  
ἔχεται, τς πρὸς τὸ ἐπιφερόμενον ὄνομα, ὅμοιον καθεστὼς τῶ ἐκ τς  
σήμερον ὃ [ο] πάντως κατ᾽ ἐπένθεσιν τὴν τοῦ ἄρθρου ἐγεγόνει· ο  
γὰρ ἤν τι ἐκ σήμερον. — Σς τοιαύτης οὖν ἀποδείξεως, ὡς ἔφαμεν,  
ἐδέετο ὁ προκείμενος λόγος πὲρ τοῦ πιθανώτερον τὸν ἐπιμερισμὸν  
γίνεσθαι.  
2.2.492 73. ξς διαληπτέον καὶ περὶ τοῦ ἐξαίφνης, πότερον ἣνωται  
καὶ τύπος ἐστὶν ἐπιρρηματικός, ἠ ἐκ προθετικς συντάξεως ἐπιρρήματος  
ἔννοιαν παρίστησι, καθάπερ ἔστιν ἐπινοσαι ἄπειρα τοιαῦτα, οἷς καὶ  
ἀντιπαράκειται ἐπιρρήματα τὴν ατὴν σχέσιν σημαίνοντα, εἰς οἶκον  
ἀπέρχομαι — οἴκαδε ἀπέρχομαι, ἐξ οἴκου παρεγενόμην — οἴκοθεν  
παρεγενόμην, ἐν οἴκῳ σε μένω — οἴκοθί σε μένω. ταύτης τς  
συντάξεως ἔφαμεν καὶ τὸ  
οἶκον δ᾽ ἐσελεύσομαι {Ζ 365 }  
ὡς πρὸς τὸ οἴκαδε, ἀποδείξαντες ὡς δύο μέρη λόγου ἐστὶν τὸ οἶκον δέ.  
καὶ δὴ τὸ προκείμενον μόριον διὰ τὸ ἐπακολουθσαν πάθος τῆ φωνῆ  
ο προφαν τὰ τς συντάξεως κατέστησε, τν οὕτω γινομένων ἁπάντων  
κατ᾽ οδένα τρόπον ἐπιστάσεως τυχόντων, καθάπερ πρόκειται. —  
74. παρὰ δὴ τὸ ἀφανής ὄνομα ἀπετελετό τι θηλυκὸν κατὰ παρώνυ-  
μον σχηματισμόν, ἀφανία καὶ ἀφάνεια. δισσὰ γὰρ τὰ τοιαῦτα, ε-  
σεβής — εσέβεια, ἀφ᾽ οὗ πάλιν τὸ  
2.2.493 εσεβίη τέθνηκεν { fort. Callimachi, frgm. 519 Schn. },  
εμάθεια, ἀλλὰ μὴν καὶ εμαθία,  
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εμαθίην ᾐτετο διδοὺς ἐμέ { Callimachi epigr. 49 Schn.,  
 Anth. Pal. VI 310, I p 397, 12 Stadtm. }.  
οὕτως ἔχει καὶ τὸ  
ἀδρανίη τόδε πολλόν { fort. Callimachi, frg. 520 Schn. }.  
παρὰ δὴ τὸ προκείμενον ὄνομα παρείπετό τις σύνταξις ἐκ γενικς  
πτώσεως τὸ ἐξ ἀφανίας, ὡς καὶ παρὰ τὸ ατός πάλιν τι ἐγένετο  
θηλυκὸν ἐξ ατς κατ᾽ ἐπιρρηματικὴν σύνταξιν· ἐξ ατς ἴωμεν  
πρὸς Διονύσιον. παρὰ δὴ οὖν τὴν προκειμένην σύνταξιν συγκοπὴ  
μὲν [διὰ] τοῦ α κατὰ μέσην συλλαβὴν ἐγίνετο, μεθ᾽ περβιβασμοῦ κατὰ  
τὸ ἄρχον μέρος τοῦ παραλήγοντος ι, ὃ δὴ καὶ αἴτιον ἤν τοῦ εἰς α  
καταλήγειν τὸ μόριον. καὶ φαίνεται ὅτι ἀναγκαίως καὶ τὸ λγον α  
μεταλαμβάνει εἰς τὸ η, τοῦ αἰτίου τς λήξεως ἀφισταμένου κατὰ τὸ  
περβατόν· καὶ οὕτω τὸ ἐξαίφνης ἀποτελεται. — 75. Οὔτε δὲ τὸ α  
2.2.494 συγκόπτεσθαι ξένον, ἐπεὶ οὕτως ἔχει τὸ σπάργανον, τὸ ἕδνον, τὸ  
τέκνον, τὸ δάκνω, τὸ ριχθονίδαι, ἄλλα μυρία· οὔτε μὴν περ-  
βιβάζεσθαι τὰ στοιχεα· τὰ γὰρ ἀπειρέσια ἀπερείσια. ἴσως δὲ καὶ παρὰ  
τὸ δόρυ  δόρυος γενική, ὅτε φαμὲν δουρός· γόνυος γουνός· ἔφην  
δὲ ἐν δισταγμῶ, μὴ ἄρα τοῦ γούνατος καὶ δούρατός εἰσι συγκοπαί.  
2.2.495 76. Παρὸν δὲ κἀκ τοῦ ἀντιπαρακειμένου ἐπιρρήματος τὸ πάθος  
ἐπιδεξαι. ἰδοὺ γὰρ παρὰ τὸ ἀφανής ὄνομα ἤν ἀποτελούμενον ἐπίρρημα  
παρακείμενον ὁμότονον γενικῆ πληθυντικῆ τῆ ἀφανν, τὸ ἀφανς (ὡς  
καὶ εσεβν — εσεβς· ἃ δὴ ἔφαμεν συνυπάρχειν καὶ συντονοῦσθαι  
τας τοιαύταις γενικας). ἐφ᾽ οὗ δὴ πάλιν τὸ προκείμενον πάθος ἐπα-  
κολουθε. καὶ ἐπεὶ οκέτι συνείχετο πὸ τς συνούσης γενικς διὰ τὸ  
ἐπακολουθσαν πάθος, οδὲ τὴν ταύτης τάσιν ἀνεδέχετο (ὡς γὰρ ἔφαμεν,  
συνυπαρχουσν τν γενικν συνυπάρχει καὶ τὰ τοῦ τόνου). μετῄει  
οὖν εἰς βαρεαν τάσιν, δεόντως καὶ τὸ ς ἀποβάλλον. ἔσθ᾽ ὅτε γὰρ  
πάλιν  τοιαύτη κατάληξις μετὰ τοῦ προκειμένου τόνου καὶ τὸ ς ἀνα-  
δέχεται· ἀποστάντος δὲ τοῦ τόνου ἤν ἔνδεκτον συναποστναι καὶ τὸ ς,  
καθότι καὶ τν εἰς ω ληγόντων ἐπιρρημάτων τὴν τάσιν μετελάμβανεν,  
2.2.496 ἅπερ οκέτι τριγενέσιν ὀνόμασιν ἀνθυπήγετο, ὡς ἔχει τὸ ἔσω, κάτω,  
κύκλῳ, τόνῳ. — 77. ἔφαμεν δὲ καὶ ἐν ἑτέροις ὡς ἀπειράκις αἱ λέξεις  
πρὸς τὰς ἀποβολὰς τν στοιχείων καὶ τοὺς τόνους μεθιστσιν. συνεχε  
τὴν ὀξεαν τὸ ξ ἐν τος τοιούτοις ἐπιρρήμασιν, ὀδάξ, ποδράξ, ὀκλάξ·  
ἀλλ᾽ ἐλλεψαν ἐν τῶ πόδρα μετέστησε καὶ τὴν ὀξεαν, ὅμοιον ατὸ  
καταστσαν τῶ ῥίμφα, μάλα, αἶψα, τος οὕτω βαρυνομένοις. ὁμοίως  
καὶ τὸ ς ἐν τος εἰς ις λήγουσι μετὰ μακρς τς συνούσης κατὰ τὸ  
παρεδρεῦον, χωρίς, ἀμφίς, ἀμοιβηδίς· ἀλλ᾽ ἐπεὶ ἐν βαρυτόνοις   
ἀποβολὴ τοῦ ς ἐγένετο, ὡς ἐν τῶ πολλάκι καὶ δεκάκι, καὶ τὸ χωρίς  
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ἀποβάλλον τὸ ς ἐγίνετο χρι, ὅμοιον καθεστὼς τῶ αὖθι καὶ τος  
2.2.497 παρακειμένοις. ἐδείξαμεν καὶ ἐπὶ τοῦ δεσποστής, ἐργαστής, ὡς τῆ  
ἀποβολῆ τοῦ ς ὅμοια ἐγίνετο τῶ ἐλάτης, ἀρότης· καὶ διὰ τοῦτο  
δεσπότης καὶ ἐργάτης κατὰ βαρεαν τάσιν. πλείστην τν τοιούτων  
παράθεσιν ἐποιησάμην ἐν ἑτέροις. τῆδε οὖν ἐσχηματίσθη καὶ τὸ ἄφνω. —  
78. Ἔφαμεν ἐν τος προκειμένοις τας ἐκ προθέσεων γινομέναις παρα-  
θέσεσιν καὶ σημαινούσαις ἐπιρρηματικὴν σχέσιν ἀντιπαρακεσθαι ἐπιρρή-  
ματα. καὶ τῶ οὖν ἐξ ατς παράκειταί τι ατόθεν, ἴωμεν ατόθεν —  
ἀπέλθωμεν ἐξ ατς. οὕτως ἔχει καὶ τὸ  
ατόδιον δ᾽ ἄρα μιν {θ 449 },  
ἀντὶ τοῦ ἐξ ατς οκ ἄλλοσε παρακλίναντα. παράκειται οὖν καὶ τῶ  
ἐξαίφνης ἄφνω παρεγένετο ὁ δενα ἐν ἴσῳ τῶ ἐξαίφνης παρεγένετο.  
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