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Οί παλαιότατοι κάτοικοι τής Αγγλίας, βάρβαροι αύτόχθονες καϊ 
Κέλται, έλθόντες έκ τής ηπειρωτικής Ευρώπης περ'ι το 500 π.Χ., παρά 
τάς κατά καιρούς άντιδράσεις εις τάς προθέσεις τών Ρωμαίων νά 
τους υποτάξουν, τελικά ύπέκυψαν, όταν ό Καΐσαρ καί άργότερα ό 
Κλαΰδιος , άποβλέποντες εις τον μεταλλευτικόν πλούτον τής χώρας 
κα'ι φιλοδοξοϋντες νά συμπληρώσουν τάς προς Β. κατακτήσεις των, 
κατέλαβον την χώραν όριστικώς.

Ή Αγγλία, ώς ρωμαϊκή κατάκτησις πλέον, την οποίαν εστερέωσεν 
ό Άγρικόλας δι’ ειρηνικών μέσων συμπεριφερθεϊς με καλωσΰνην κα'ι 
πραότητα, έδέχθη τά αγαθά τής ώργανωμένης ρωμαϊκής διοικήσε- 
ως, έπραγματοποίησε παντοειδή τεχνικά έργα, ανέπτυξε τά έμπόρι- 
ον κα'ι την βιομηχανίαν, προώθησε την παιδείαν κα'ι έξησφάλισε τά 
άγαθά τοϋ πολιτισμού κα'ι τοϋ είρηνικοϋ βίου.

Ή πρόοδος αυτή, ή οποία παρετηρήθη εις όλους τους τομείς 
τής κοινωνικής ζωής, άναμφιβόλως φέρει την σφραγίδα τής ρωμα
ϊκής έπιδράσεως, ή οποία έπηρέασε οπωσδήποτε κα'ι την άγγλικήν 
γλώσσαν. Καϊ παρά την παρακμήν τοϋ Ρωμαϊσμοϋ κα'ι τάς ’ιδιαιτερό
τητας τής άγγλικής γλώσσης, ό σπόρος είχε ήδη πέσει κα'ι άπετέλεσε 
την βάσιν τοϋ σχηματισμοϋ καϊ τής έξελίξεώς της.

Ό σκοπός τής παροϋσης εργασίας είναι διπλός : άφ’ ενός θέλει 
να δείξη την μεγάλην συγγένειαν τής άγγλικής γλώσσης με την Λα
τινικήν κα'ι άφ’ έτέρου νά απόδειξη την μεγάλην άρωγήν τής Λατι
νικής είς την έκμάθησιν τής Αγγλικής. Ή συγγένεια αυτή παρατη-
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ρειται εις δλον το τυπικόν τής λατινικής γραμματικής : ουσιαστικά 
όλων των κλίσεων, επίθετα όλων των κλίσεων καί, ρήματα όλων τών 
συζυγιών. ’Επίσης, ή εργασία αυτή υπηρετεί τάς απόψεις μας δια τον 
τρόπον διδασκαλίας της λατινικής γλώσσης εις την Δευτ. Έκπαίδευ- 
σιν κα'ι όχι μόνον, κατά τάς οποίας ό μηχανικός τρόπος άποστηθίσε- 
ως του λεξιλογίου μιας γλώσσης δεν εξασφαλίζει την έμπεδον δια- 
τήρησιν εις την μνήμην, εάν δεν συνδεθή με την προέλευσίν του, την 
ετυμολογίαν του, διότι ό τρόπος αυτός έκμαθήσεως δεν καταπονεί 
την μνήμην , άφοϋ του προσφέρει το γνωστικόν υλικόν κατά το ήμι- 
συ γνωστόν, ενώ άνταποκρίνεται είς την έμφυτον ερευνητικήν έφε- 
σιν του σπουδάζοντος προς άναζήτησιν τής πρώτης αρχής κα'ι αίτι
ας τών πραγμάτων. Παραλλήλως, διαπιστώνει τί έδωσε κα'ι τί έλα
βε ένας λαός από τον άλλον κα'ι αξιολογείται ή προσφορά έκάστου 
λαοϋ είς τήν επιστήμην, την τέχνην κα'ι τον πολιτισμόν γενικώτερον 
(Βλ. Βασιλ. Άρ. Κοΰβελα, Ετυμολογικό καί έρμηνεντικό λεξικό τής 
Λατινικής, Μακεδονικές Εκδόσεις, Αθήνα 2003, σελ. 20 και 904 ).

Ούτως έξετάζοντες το <τυπικόν> τής Λατινικής είς τήν σχέσιν του 
με εκείνο τής Αγγλικής παρατηροϋμεν ότι αί καταλήξεις τών ουσια
στικών τής Λατινικής λαμβάνουν τάς κατωτέρω μορφάς:

Α' ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΙΣΕΩΣ, ΘΗΛΥΚΑ ΚΑΙ ΑΡΣΕΝΙΚΑ

Τά ουσιαστικά αυτά, τά όποια λήγουν είς - a, είτε είναι συγκε
κριμένα είτε άφηρημένα, δηλώνουν ένέργειαν, κατάστασιν ή ιδιότη
τα, περαιτέρω προτερήματα, ελαττώματα, άνθρώπινα δημιουργήμα
τα, άρετάς κα'ι άξίας.

I. Είδικώτερον, όσα θηλυκά τής Λατινικής λήγουν είς -ntia, μετα
βάλλουν τήν κατάληξιν αυτήν είς τήν Αγγλικήν είς - nee κα'ι παρου
σιάζουν απόλυτον συνέπειαν.

Ούτως άπό Λατ. absentia (άπουσία) >Άγγλ. absence (με τήν ιδί
αν σημασίαν), άπό Λατ. abstinentia (άποχή) > Άγγλ. abstinence, Λ. 
abundantia (αφθονία) > A.abudance, Aadolescentia (νεότης) > Ά. 
adolescence, Λ affluentia (άφθονία) > Ά. affluence, arroganza ( άλα- 
ζονεία) > Ά. arrogance, Λ beneficentia (άγαθοεργία) > Ά. beneficence, 
Λ. coincidentia (σΰμπτωσις) > Ά. coincidence, Λ. confidenza (εμπι
στοσύνη) > A.confidence, Æconscientia (συνείδησις) > Ά. conscience, 
Λ. consequents (συνέπεια) > consequence, Λ. consonants (συνήχη-
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σις) > Ά. consonance, Λ. corpulenti (εύσαρκία) > Ά. corpulence, Λ. 
differentia (διαφορά) > A.difference, A.diffidentia (δυσπιστία) > Ά 
diffidence, Adiligentia (επιμέλεια) > A.diligence, A dissidentia (δι- 
αφωνία)>Ά. dissidence, A.dissonantia ( διαφωνία) A. dissonance, A 
distantia ( άπόστασις) > A. distance, A. eloquentia (ευγλωττία) > A. 
eloquence, A. elegantia ( κομψότης) > A. elegance, A. eminentia (έξο- 
χότης) > A. eminence, A. essentia (ουσία) > A. essence, A. excellentia 
(υπεροχή) > A.excellence, A. ignorantia (άγνοια) > A. ignorance, 
A.imminenti ( το επικείμενον) > A. imminence, A. impatientia (ανυπο
μονησία) >A. impatience, Aimprudentia (άσυνεσία) > A.imprudence, 
A incontinentia (άσωτεία) > A.incontinence, A indigentia (ένδεια) > 
A. indigence, A indolentia (άναλγησία) > A. indolence, A innocentia 
(άθωότης) > A. innocence, A insolentia ( αυθάδεια) > A. insolence , 
A intelligenti (νοημοσύνη) > A. intelligence, A intemperantia (ακολα
σία) > A. intemperance, A irreverentia (άνευλάβεια)>Ά. irreverence, 
Alicentia (άδεια) > A. licence, Amagnificentia (μεγαλοπρέπεια) > A. 
magnificence, Amagniloquentia (μεγαληγορία) > A.magniloquence, 
Amalevolentia (κακοβουλία) >A.malevolence, Amunificentia (γεν
ναιοδωρία) > A.munificence, A negligentia (άμέλεια) > A.negligence, 
Aobedientia (ύπακοή) > A.obedience, Aobservantia (τήρησις) > 
A.observance, Aomnipotentia (παντοδυναμία) > A.omnipotence, 
Aopulentia (πλούτος) >A. opulence, A pestilentia (λοιμός) > A. 
pestilence, A petulantia (έξαψις, παραφορά) > A.petulance, A 
praescientia (πρόγνωσις) > A.prescience, Apraesentia (παρουσία) > 
A. presence, Apraevalentia (υπεροχή) > A.prevalence, Aprovidentia 
(πρόνοια) > A. providence, A prudentia (σΰνεσις) > A.prudence, A 
scientia (γνώσις, έπιστήμη) > A. science, Atolerantia (υπομονή) > 
A.tolerance, A truculentia (άγριότης) > A.truculence, A turbulentia 
(ταραχή) > A.turbulence, A vehementia (σφοδρότης) > A. vehemence, 
A vigilanti (αγρυπνία) > A.vigilance.

Έναντι τού γενικού αυτού κανόνος έχομεν έλαχίστας έξαιρέσεις : 
A dementia (παραφροσύνη) > A. dementia κα'ι 6 λέξεις λατινικός, al 
όποΐαι λήγουν εις την Αγγλικήν είς -cy : fluenti (εύροια)> A.fluency, 
A dementia (επιείκεια). A. clemency, Adiscrepantia (διαφωνία) >A. 
discrepancy, A indecenti (άπρέπεια) >A. indecency, Aconstantia 

(σταθερότης) >’A. constancy κα'ι infantia (νηπιότης)>Ά. infancy.
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II. Al καταλήξεις των πρωτοκλίτων θηλυκών τής Λατινικής γε- 
νικώτερον εις - ia , πολλοί άπό τάς όποιας ανήκουν είς ονόματα 
ειλημμένα έκ τής Ελληνικής , μεταβάλλονται είς -y-, συνοδευόμενον 
άπό το προηγοΰμενον σύμφωνον τής λατινικής λέξεως. Είς την κατη
γορίαν αυτήν προηγοΰμενον ενίοτε -t- μεταβάλλεται είς -c-. Ούτως 
έχομεν Λατ. acrimonia (δριμΰτης) > Ά. acrimony, Aapologia (απολο
γία^ A.apology, Aarteria (άρτηρία)> A. artery, Aastrologia (αστρο
λογία^ A. astrology, A.astronomia (άστρονομία)> A.astronomy, 
A.calumnia (συκοφαντία)> A. calumny, Λχετεηιοηώ(τελετή)> 
A.ceremony, Acolonia (άποικία)> A.colony, A. contumelia (ΰβρις) > 
A. contumely, Acustodia (φυλακή)> A.custody, Aetymologia (ετυμο
λογία^ A. etymology, A fallacia (άπάτη)> A.fallacy, Afamilia (οικο
γένεια^ A.family, A. iniuria (àôwia)>A.injury, Ageografia (γεωγρα
φία) A.geografy, Ageometria (γεωμετρία^Ά^εοιηεΐΓγ, gloria (δόξα) 
>A.glory, A.harmonia (άρμovία)>A.harmony, A historia (ιστορία) 
>A.history, A ignominia (άτιμία)> A. ignominy, A industria (φιλοπο- 
νία)>Ά.industry, Ainfamia (άδοξία) >A.infamy ,Aluxuria (πολυτέ- 
λεια)>Ά.luxury, Amemoria (μvήμη)>Ά.memory, Aparsimonia (φι- 
λαργυρία) >A.parsimony, Apenuria (ένδεια)>Ά.ρεηυΓγ, Aperfidia 
(απιστία) >A.perfidy, Avictoria (νίκη)>Α.νχΐ0Γγ, Acopia (άντίγρα- 
φov)>Ά.copy.

III. Είς ολίγα ονόματα ή κατάληξις των πρωτοκλίτων τής Λατι
νικής -a- έξελίσσεται είς -e, όπως Aavaritia (φιλαργυρία) >A.avarice, 
Acapsula (κάπσουλα) >A.capsule, A causa(ahia) >A.cause, A 
cinctura (ζώνη)>ΆχίηείυΓ6, A clientela (πελατεία) >Axlientele, 
Aconcubina (παλλακίς)>ΆχοηευΜηε, Aconiectura (είκασία)>Ά. 
conjecture, Acultura (μόρφωσις) >Axulture, A cura (θεραπεία)>Ά. 
cure, Adisciplina (πειθαρχία)>Ά^Ϊ8αρ1ΐηε, A doctrina (δόγμα)>Ά. 
doctrine, AEuropa (Εύρώπη)>Ά.ΕαΓορε, Afama (φήμη)>Ά.fame, 
Afiamma (φλóγα)>A.flamme, Afossa (Tàcppoç)>A.fosse, Agleba 
^ôAoç)>A.glebe, Agratia (xàpiç)>A.grace, A iniustitia (άδικία)> 
A.injustice, Aiunctura (ένωσις) >A.juncture, A iustitia (δικαιο- 
σΰνη^Άή^ίκχ, Alancea (λόγχη)>Ά lance, Alinea (γραμμή)>Ά. 
line Aliteratura (φιλολογία)> A.literature, Alyra (λΰρα) >A.lyre, 
Amedicina (Ιατρική) >A.medicine, Amembrana (μεμβράνη)>Ά. 
mebrane, Amusa (poùoa)>A.muse, Anatura (φΰσις) >A.nature, 
Anomenclatura (όνοματολογία)>Ά.ηοηιεηεΜυΓε, Aoliva (έλαία)>Ά.
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olive, A.pictura (ζωγραφιά)>Ά.ρΐυίυΓ6, A.provincia (έπαρχία)>Ά. 
province, A.rapina (άρπαγή)>Α. rapine,Λ. rosa (ρόδον)> Ά. rose, Λ. 
ruptura (ρήξις)>Ά.ΓυρίυΓε, A.sardina (σαρδέλλα) >A.sardine, Asatira 
(σάτιρα)>Ά. satire,Λ. sculptura (γλυπτική)>Ά. sculpture, Asepultura 
(raq^)>A.sepulture, A. statua (άγαλμα)>Ά. statue, Λ. statura (άνά- 
στημα)>Ά. stature, Λ. sororicida (άδελφοκτόνος)>Ά.8θΓθΓΪΰώε, Λ. 
fabula (μϋθος)>Ά. fable.

IV. Εις μερικά ονόματα τής Λατινικής θηλυκά, λήγοντα εις -a- , 
παραμένει το a εις την Αγγλικήν, όπως Acicada (τέττιξ)> A. cicada, 
Λ. corona (στέμμα) >A.corona, A.farina (άλευρα)> A.farina), A fibula 
(περόνη)>Ά. fibula, Afigura (μορφή)>Ά. figura, Aformula (τΰπος)>Ά. 
formula, Afratricida (άδελφοκτόνος)>Ά, fratricida, A insomnia (άυ- 
πνία)>Ά. insomnia, A. lacuna (κενόν, λάκκος^Ά-lacuna, Adamina 
(έλασμα)>Ά. lamina, Aduna (σελήνη)>Ά. luna, Λ. medulla (μυε- 
λός)>Ά. medulla, Λ. Minerva (Άθηνά^Ά.ΜίηεπΉ, Λ. nausea (ναυτί- 
α)>Ά. nausea, Λ. nebula (νεφέλη)>Ά. nebula, A. opera (μελόδραμα) 
>A.opera, Λ. papilla (θηλή)>Ά. papilla, Aderra (χώρα)>Ά terra, A. toga 
(τήβεννος)>Ά. toga, A. umbra (σκιά)>Ά umbra, A. vagina (ξιφοθή- 
κη)>Ά.vagina.

V. Τελευταία κατηγορία είναι εκείνη, ή οποία αποβάλλει εις την 
Αγγλικήν το τελικόν -a-, όπως Acatapulta (καταπέλτης)>Ά. catapult, 
Λ. caverna (σπήλαιον)>Ά. cavern, Acisterna (δεξαμενή)>ΆχΪ8ίεΓη, Λ. 
columna (στήλη)>Ά. column, Λ. crusta (φλοιός)>Ά. crust , Adiaeta 
(δίαιτα)>Ά. diet, A discordia (διαφωνία)>Ά. discord, A lanterna (φα- 
νάρι)>Ά. lantern,

Apalma (παλάμη)>Ά. palm, A secta (αΐρεσις) >A. sect.

Β' ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΤΗΣ Β' ΚΑΙΣΕΩΣ, ΑΡΣΕΝΙΚΑ Η ΘΗΛΥΚΑ,ΤΑ 
ΟΠΟΙΑ ΛΗΓΟΥΝ ΕΙΣ -US

Τά ουσιαστικά αυτά, συγκεκριμένα καί, αφηρημένα, δηλώνουν 
γενικώς φυτά, δένδρα, ζώα, φαινόμενα, κατάστασιν, επαγγέλματα.

Ή κατάληξις αυτή λαμβάνει εις την Αγγλικήν τάς μορφάς -us, e 
καί, μηδενικήν, τά δε συγκοπτόμενα διατηρούν την κατάληξιν -er. 
Ούτως έχομεν

I. Διατήρησιν εις την Αγγλικήν τής καταλήξεως -us, όπως
Aarbutus (κουμαριά) > A. arbutus, A asparagus (άσπάραγος)>Ά.
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asparagus , A.callus (κάλλος)>Ά. callus, Acampus (γήπεδον)>Ά. 
campus, Λ. chorus (χορός, χορωδία)> Ά. chorus, Λ. circus (ίπποδρό
μ ιον)>Ά. circus, Λ. colossus (κολοσσός) > Ά. colossus, Λ. crocus (κρό- 
κος)>Ά. crocus, Λ. focus (έστία)>Ά. focus, Λ. genius (μεγαλοφυΐα)> 
Ά. genius, A gladiolus (γλαδιόλα)>Ά. gladiolus, Λ. locus (τόπος)>Ά. 
locus, Λ. lotus (λωτός)>Ά. lotus, Λ. nidus (φωλεό) >Ά. nidus, Λ. nimbus 
(νεφέλη)>Ά. nimbus, Λ. nucleus (πυρήν)>Ά. nucleus, A.radius (ράβδος, 
άκτίς)>Ά. radius, Aterminus (όριον)> Ά. terninus, Atumulus (λό- 
φος)>Ά. tumulus, Λ. umbilicus (όμφαλός)>Ά. umbilicus.

II. Μετατροπήν τής καταλήξεως -us τής Λατινικής εις -e- εις την 
’Αγγλικήν, όπως

Aadvocatus (συνήγορος)>Ά. advocate, Λ. candidatus (ύποψήφι- 
ος)>Ά. canditate, Λ circulus (κύκλος) >Ά. circle, Λ. cognatus (συγγε- 
νής)>Ά. cognate, Λ. crocodilus (κροκόδειλος)>Ά. crocodile, Λ. cyclus 
(κΰκλος)>Ά. cycle, Λ. dativus (δοτική, ένν. πτώσις)>Ά. dative,Λ. 
fugitivus (q^ôç)>A.fugitive, Λ. fumus (καπνός)>Ά. fume, Λ. genitivus 
(γενική èvv. πτώσις)>Ά. ginitive, Aditeratus (λόγιος)>Ά. literate, Λ. 
modus (τρόπος)>Ά. mode, Amulus (ήμίονος)>Ά. mule, Λ. nodus (κόμ
βος, ρόζος)>Ά. node, Λ. status (κατάστασις, πολιτεία)>Ά. state, Λ. 
tribunus (δήμαρχος)>Ά. tribune, Λ. vocativus (κλητική ένν. πτώσις)>Ά. 
vocative, Λ articulus (άρθρον)>Ά. article.

III. Αποβολήν τής καταλήξεως -us τής Λατινικής εις τα αντίστοι
χα τής Αγγλικής

Aamethystus (άμέθυστος)>Ά. amethyst, A angelus (αγγελος)>Ά. 
angel, Λ. aphorismus (άφορισμός)>Ά. aphorism, Λ. barbarismus 
(βαρβαρισμός)>Ά. barbarism, Λ. bulbus, (βολβός)>Ά. bulb, Α 
camelus (κάμηλος)>Ά. camel, Λ. centaurus (κένταυρος)>Ά. centaur, 
Λ.codicillus(κωδίκελλoς)>Ά. codicil, Λ. cyparissus (κυπάρισσος)>Ά. 
cypress, Λ. dactylus (δάκτυλος)>Ά. dactyl, Λ. digitus (δάκτυλος)>Ά. 
digit, A discus (δίσκος)>Ά. disc, A. domesticus (ύπηρέτης)>Ά. 
domestic, A. epilogus (έπίλογος)>Ά. epilog, A. Latinus (ΛατΤνος)>Ά. 
Latin, A. libellus (λίβελλος)>Ά. libell, A.paganus (είδωλολάτρης)>Ά. 
pagan, A. praefectus (νομάρχης)>Ά.ρΓείεοΐ.

Τό συγκοπτόμενα δευτερόκλιτα τής Λατινικής διατηρούν καί, 
εις τήν Αγγλικήν τήν συγκοπήν. Από Λ. alabaster (άλάβαστρος)>Ά. 
alabaster, Λ. cancer (καρκίνος)>Ά. cancer, Acanister (κάνιστρον)>Ά. 
canister, A hexameter (έξάμετρον)>Ά. hexameter, A oleaster (άγριε-
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λιά)>Ά. oleaster, Λ. vesper (έσπέρα)>Ά. vesper, Λ. minister (λειτουρ- 
γός)>Ά. minister. Είδικώς, τα λήγοντα εις την Λατινικήν ε’ις -rius με
ταβάλλουν εις την Αγγλικήν την κατάληξιν αυτήν εις -ry, όπως από 
Λ. notarius (γραμματεΰς)>Ά. notary, Λ. lapidarius (λιθογλΰφος)>Ά. 
lapidary, Λ. literarius (λόγιος)>Ά. literary.

Όσον άφορά εις τά ουδέτερα τής Β' κλίσεως τής Λατινικής, αυτά 
ή διατηρούν την κατάληξιν -um ε’ις την Αγγλικήν ή τήν αποβάλλουν 
κα'ι δηλώνουν κυρίως μέσον ή όργανον, καθώς κα'ι τόπον άσκήσεως 
επαγγέλματος.

I. Διατηρούν τήν κατάληξιν -um. Ούτως, άπδ Aalbum (λεύκωμα, 
βιβλίον) >A.album, Aalimentum (τροφή)>Ά. alimentum, Λ. aquarium 
(Ιχθυοτροφεΐον)>Ά. aquarium , Aasylum (ασυλον)>Ά. asylum, A 
cerebellum (παρεγκεφαλίς^Ά.εε^εΙΙυηι, A curriculum (βιογρα- 
φικόν)>Ά. curriculum, A dictum (λέξις )>A.dictum, A erratum (τυ- 
πογρ. λάθος)>Ά erratum, Aexordium (προοίμιον)>Ά. exordium, 
Agymnasium (γυμνάσιον)>Ά. gymnasium, Λ. interregnum (μεσοβα- 
σιλεία)>Ά. interregnum, A matrimonium (γάμος)>Ά. matrimonium, 
Aomentum (έπικάλυμμα)>Ά. omentum, Aoperculum (πώμα)>Ά. 
operculum, Apabulum (τροφή)>Ά. pabulum, A Palladium (Παλλάδι- 
ov)>A.Palladium, A praemium (βραβεΐον)>Ά. premium, A residuum 
(ύπόλειμμα)>Ά. residuum, Arostrum (βήμα)> A.rostrum, Ascutum 
(άσπίς)>Ά., scutum, A speculum (κάτοπτρον)>Ά. speculum, A tergum 
(vcinov)>A.tergum, A.vacuum (κενόν)>Ά. vacuum, Λ. vinculum (δε
σμός) >A. vinculum, Avivarium (ζωοτροφεΐον) >A. vivarium.

II. Αποβάλλουν εις τήν Αγγλικήν τήν κατάληξιν -um. Ούτως από 
A argumentum (επιχείρημα) >Ά. argument, A armamentum (εξο
πλισμός)^. armament, Λ. augmentum (αΰξησις)>Ά. augment, A 
balsamum (βάλσαμον) >Ά. balsam, A calendarium (ήμερολόγιον)
> A.calendar, A compactum (σΰμβασις) >A. compact, A complementum 
(συμπλήρωμα) >A. complement, A conceptum (σχέδιον, ιδέα) >Ά. 
concept, A cymbalum (κΰμβαλον)>Ά. cymbal, A detrimentum (βλά- 
βη)>Ά. detriment, A documentum (έγγραφον) >A.document, A 
edictum (διάταγμα) >A. edict, A elementum (στοιχεΙον)>Ά. element, 
A experimentum (πείραμα) >A. experiment, A factum (γεγονός) 
>A. fact, A fragmentum (τεμάχιον, άπόσπασμα) > A. fragment, A 
funtamentum (θεμέλιον)>Ά. fundament, Aimpedimentum (έμπόδιον)
> A.impediment, A ΐηεΓειηεηίυιηίαΰξησις) >A. increment, Ainsectum
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(εντομον) >Ά. insect, Λ. instrumentum (όργανον) >Ά. instrument, 
Λ. lardum (λαρδί) >Ά. lard, Λ. intervallum (διάστημα)>Ά. interval, 
Λ. figmentum (πλάσμα, επινόημα) >Ά. figment, Λ. metallum (μέταλ- 
λον) >Ά. metal, Λ. momentum (σχιγμή)>Ά. moment, A.monumentum 
(μνημεΐον) >Ά. monument, Λ. nutrimentum (τροφή) >Ά. nutriment, 
Λ. ornamentum (κόσμημα) >Ά. ornament, A.pactum (σΰμβασις) >Ά. 
pact, A.periculum (κίνδυνος) >Ά. peril, A.praeceptum(ôiôaYpa)>A. 
precept, A.sacramentum (μυστήριον)>Ά. sacrament, Atalentum (ιδι
οφυία, ταλέντον) >Ά. talent, Atemperamentum (ιδιοσυγκρασία) >Ά. 
temperament, Λ. testamentum (διαθήκη) >Ά. testament, Λ. verbum 
(ρήμα) >Ά. verb.

III. Μία τρίτη κατηγορία μεταβάλλει την κατάληξιν -um τής 
Λατινικής εις -e εις την Αγγλικήν, όπως άπδ Λ. domicilium (κατοι
κία) >Ά. domicile, A exemplum (παράδειγμα)>Ά. example, Λ. fatum 
(μοίρα) >Ά. fate, Λ. futurum (μέλλον) >Ά future, Λ. institutum (έκπαι- 
δευτήριον) >Ά. institute, Λ. lucrum (κέρδος) >Ά. lucre, A mandatum 
(έντολή)>Ά. mandate, Aossiculum (όστάριον) >A. ossicle, Apomum 
(καρπός, οπώρα) >Ά. pome, Areceptaculum (δοχεΐον) >Ά. receptacle, 
Asacrilegium (ίεροσυλία)> A.sacrilege, Aspectaculum (θέαμα) >Ά. 
spectacle, Aspiculum (αιχμή) >Ά. spiele, Avehiculum (όχημα) >Ά. 
vehicle, Avestibulum (πρόδομος) >Ά.vestibule, Avestigium (ίχνος) 
>A. vestigie, Avocabulum (λέξις) >A.vocable. Τέλος, ελάχιστα μετα
βάλλουν την κατάληξιν -um εις -y, όπως Adormitorium (κοιτών) >Ά. 
dormitory, A glossarium (λεξιλόγιον) >Ά. glossary, Amatrimonium 
(γάμος) >Ά. matrimony, A testimonium (μαρτυρία) >Ά. testimony, 
Amysterium (μυστήριον) >Ά. mystery.

Γ' ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΤΗΣ Γ' ΚΑΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ

I. Άπδ τά ουσιαστικά τής Γ" κλίσεως τής Λατινικής εκείνα, τά 
οποία παρουσιάζουν την μεγαλυτέραν κανονικότητα /συνέπειαν, 
είναι τά λήγοντα εις -io,- ionis , τά όποια εις την Αγγλικήν λήγουν εις 
-ion. Αυτά καί, ε'ις τάς δΰο γλώσσας είναι nomina actionis, δηλ. δηλώ
νουν ενέργειαν, αλλά καί κατάστασιν, Ιδιότητα, συναισθήματα. 
Ούτως άπδ A abdicatio (παραίτησις) >Ά. abdication, A aberratio (λο- 
ξοδρόμησις, άποπλάνησις) >Ά. aberration, A ablutio (πλΰσις) >Ά. 
ablution, Aabnegatio (άπάρνησις) >Ά. abnegation, A abortio (έκτρω-
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σις) >Ά. abortion, Λ. abcisio (άποκοπή) >Aabcision, Λ. additio (πρό- 
σθεσις) >Ά. addition, Λ. adhesio (προσκόλλησις) >Ά. adhesion, Λ. 
administrate (διαχείρισις) >Ά. administration, A.admiratio (θαυμα- 
σμός)>Ά. admiration, Λ. adoptio (υιοθεσία) >Ά. adoption, Λ. 
annunciatio (άναγγελία) >Aannunciation, Λ. anticipatio (πρόληψις) 
>Ά. anticipation, Λ. appellate (όνομασία)> A.appellation, Λ. applicatio 
(έφαρμογή) >Ά. application, A approbatio (επιδοκιμασία) >Ά. 
approbation, Λ. accensio (άνάβασις) >Ά. accension, A auscultate 
(ώτοσκόπησις) A. auscultation, A benedictio (ευλογία) >A. 
benediction, A castigate (τιμωρία) >A. castigation, A cautio (προφΰ- 
λαξις) >A. caution, A coactio (εξαναγκασμός) >A. coaction, A 
cognite (γνώσις) >A. cognition, A collectio (συλλογή) >A. collection, 
A collisio (σΰγκρουσις)>Ά. collision, Acollusio (σΰμπραξις) >A. 
collusion, A commissio (επιτροπή) >A. commission, A commotio (συ- 
γκίνησις) >A. commotion, A commutate (μεταβολή) >A. commutation, 
Acompositio (σΰνθεσις) >A. composition, A compressio (συμπίεσις) 
>A. compression, A concessio (παραχώρησις)>Ά. concession, A 
conclamatio (άλαλαγμός) >A. conclamation, A conditio (κατάστασις) 
>A. condition, A conflagrate (πυρκαγιά) >A. conflagration, A 
congelatio (πήξις) >A.congelation, A constellatio (άστερισμός) >A. 
constellation, Aconsternatio (κατάπληξις) >A.consternation, A 
constitute (σύνταγμα) >A. constitution, A contente (φιλονεικία) 
>A.contention, A conventio (συνέλευσις) >A. convention, A conversatio 
(συνομιλία) >A.conversation, A convocate (σΰγκλησις) >Ά. 
convocation, A declamatio (δημηγορία) >A.declamation, A declaratio 
(δήλωσις) >Ά. declaration, A declinate (κλίσις) >Ά. declination, A 
definite (ορισμός) >Ά. definition, Adelusio (άπατη) >Ά. delusion, A 
derivate (παραγωγή) >A.derivation, Adescriptio (περιγραφή) >Ά. 
description, A destinatio (προορισμός) >Ά. destination,A determinate 
(όρος, σκοπός) >Ά. determination, Adevotio (άφοσίωσις) >Adevotion, 
A diffusio (διάχυσις)>Ά. diffusion, A digestio (πέψις) >Ά. digestion, 
Adimensio (διάστασις) >Ά. dimension, A dispositio (διάθεσις) >Ά. 
disposition, A dissensio (διαφωνία) >Adissension, Adissertatio (συ- 
ζήτησις) >Ά. dissertation, A dissipate (άποσΰνθεσις) >Ά. dissipation, 
A dissolutio (διάλυσις) >Ά. dissolution, A dissuase (μετάπεισις) >Ά. 
dissuasion, A divinatio (μαντεία) >Ά. divination, Adonatio (δωρεά) 
>Ά. donation, A duplicatio (διπλασιασμός) >Ά. duplication, A editio
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(εκδοσις) >Ά. edition, Aeducatio (έκπαίδευσις) >Ά. education, Λ. 
effusio (διάχυσις) >Ά. effusion, Λ. electio (εκλογή) >Ά. election, Λ. 
elevatio (άνΰψωσις) >Ά. elevation, Λ. elocutio (ρητορική) >Ά. elocution, 
Λ. erosio (διάβρωσις) >A.erosion, A eruditio (μόρφωσις) >Ά. erudition, 
Λ. eruptio (εκρηξις) >Ά. eruption, A. evolutio (εξέλιξες) >Ά. evolution, 
Λ. exceptio (έξαίρεσις) >Ά. exception, Λ. excisio (έκκοπή) >Ά. excision, 
A.excitatio (έξερεθισμός) >Ά. excitation, A.exclamtio (άναφώνησις) Ά. 
axclamation, Aexclusio (άποκλεισμός) >Ά. exclusion, Λ. excursio 
(εκδρομή) >Ά. excursion, A.exhalatio (άναθυμίασις) >Ά. exhalation, 
Aexhilaratio (άγαλλίασις) >Ά. exhilaration, A.expeditio (έκστρατεία) 
>Ά. expedition, A.expiratio (λήξις, εκπνοή) >Ά. expiration, Aexplosio 
(εκρηξις) >Ά. explosion, Aexpositio (εκθεσις) >Ά. exposition, Λ. 
expulsio (εξωσις, άπέλασις) >Ά. expulsion, A extensio (επέκτασις) Ά. 
extension, A factio (φατρία, σύνδεσμος) >Ά. faction, A formatio (σχη
ματισμός) >Ά. formation, Airustratio (ματαίωσις) >Ά. frustration, Λ. 
functio (λειτουργία) >Ά. function, Ageneratio (γενεά) >Ά. generation, 
A illusio (αυταπάτη) >Ά. illusion, Aimaginatio (φαντασία) >Ά. 
imagination, Aimitatio (μίμησις) >Ά. imitation, Aimmolatio (θυσία) 
>Ά. immolation, Aimperfectio (άτέλεια) >Ά. imperfection, Aimpressio 
(έντΰπωσις) >Ά. impression, Adnceptio (εναρξις) >Ά. inception, Λ. 
indignatio (άγανάκτησις) indignation , Ainflammatio (φλόγωσις) >Ά. 
inflammation, Ainquisitio (έξέτασις) >Ά. inquisition, Ainscriptio 
(επιγραφή) >Ά.inscription, Aintensio (εντασις) >Ά. intension, Λ. 
intercessio (μεσολάβησις) >Ά. intercession, Adnteriectio (επιφώνημα) 
>Ά. interjection, Aintermissio (διάλειμμα) >Ά. intermission, Λ. 
interductio (εισαγωγή) >Ά. interduction, Aiunctio (σΰνδεσις) >Ά. 
junction, Alegatio (πρεσβεία) >Ά. legation, Alegio (λεγεών) >Ά. 
legion, Aliberatio (άπελευθέρωσις) >Ά liberation, Alibatio (σπονδή) 
>Ά. libation, Alocutio (λόγος, ομιλία) >Ά. locution, A.maledictio (κα- 
κολογία) >A.malediction, Amentio (μνήμη) >Ά. mention, Amissio 
(αποστολή) >Ά. mission, Amodificatio(τρπoπoίησις) >Ά. modification, 
A.monitio, (παραίνεσις, προειδοποίησις) >Ά. monition, Amultiplicatio 
(πολλαπλασιασμός) >Ά. multiplication, A.mutatio (μεταβολή) >Ά. 
mutation, Amarratio (διήγησις) >Ά. narration, Anatio (έθνος) >Ά. 
nation, A negatio (άρνησις) >Α. negation, Anominatio (ονομασία) 
>Ά. nomination, Anotio (γνώσις) >Ά. notion, Aoblivio (λήθη) >Ά. 
oblivion, Aobsecratio (δέησις, ικεσία) >Ά. obsecration, Aobservatio
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(παρατήρησις) >Ά. observation, Aoccasio (ευκαιρία) >Ά. occasion, 
A.occuperatio (κατάληψις) >Ά. occuperation, A.omissio (παράλειψις) 
>Ά. omission, A.operatio (εργασία) >A.operation, Aopinio (γνώμη) 
>Ά. opinion, Aoppositio (άντίθεσις) >A.opposition, Aoptio (δικαίωμα 
εκλογής) >Ά. option, Aoratio (λόγος) >Ά. oration, Aordinatio (χειρο- 
τονία) >Ά. ordination, Apartitio (διαίρεσις) >Ά. partition, Aperceptio 
(κατανόησις) >A.perception, Apermissio (άδεια) >Ά. permission, Λ. 
persecutio (καταδίωξις) >A.persecution, Apersuasio (πειθώ) >Ά. 
persuasion, Aperversio (διαστροφή) A.perversion, A.petitio (αϊτησις) 
>Ά. petition, Apopulatio (λεηλασία) >Ά. population, Apossessio 
(κτήσις) >Ά. possession, Apraedicatio (προκήρυξις, βεβαίωσις) >Ά. 
predication, A.praemonitio (προειδοποίησα;) >Ά. premonition, Λ. 
praeparatio (προπαρασκευή)> A.preparation, A.praepositio (πρόθε- 
σις) >Ά. preposition, A.privatio (στέρησις) >A.privation, Aprobatio 
(δοκιμασία) >Ά. probation, A.processio (πορεία)> Ά.procession, Λ. 
proclamatio (προκήρυξις) >Ά. proclamation, A.procuratio (πληρεξου
σιότητα) >A.procuration, A.profusio (διάχυσις) >Ά. profusion, Λ. 
prohibitio (άπαγόρευσις ) >A.prohibition, Aproiectio (προβολή)>Ά. 
projection, Λ. pronunciai io (προφορά) >A.pronunciation, Apropositio 
(πρόθεσις) >A. proposition, Aproscriptio (προγραφή) >A.proscription, 
Aprotectio (προστασία) >A. protection, Aprovisio (πρόβλεψις) 
>A.provision, Aprovocatio (πρόκλησις) >A provocation, Areceptio 
(υποδοχή) >A.reception, Arecisio (άποκοπή) >A. recision, Arecitatio 
(απαγγελία) >A. recitation, Arecognitio (άναγνώρισις) >A. 
recognition, Arecuperatio (άνάκτησις) >A. recuperation, Aredemptio 
(άπολΰτρωσις) >A.redemption, Areductio (έλάττωσις) >A. reduction, 
Aregio (χώρα) >A region, Arelatio (αναφορά) >A. relation, A religio 
(θρησκεία) >A.religion, Arenunciatio (απαγγελία) >A. renunciation, 
Arepetitio (έπανάληψις, άπαίτησις) >A.repetition, Arespiratio (άνα- 
πνοή) >A. respiration, A. revocatio (άνάκλησις) >A.revocation, A 
restitutio (άποκατάστασις) >A. restitution, A rogatio (παράκλησις) 
>A. rogation, A rotatio (περιστροφή) >A. rotation, Asalutatio (χαιρε
τισμός) >A. salutation, Asanctio (έπικΰρωσις) >A. sanction, Asecessio 
(άποχώρησις) >A. secession, Asecretio (άπόκρυψις) >A.secretion, 
Asectio (τομή, τμήσις) >A. section, A seditio (στάσις, άνταρσία) >Ά. 
sedition, Aseductio (άπαγωγή) >Ά. seduction, Aseparatio (χωρισμός) 
>Ά. separation, Astatio (στάσις, σταθμός) >Ά.station, Asuccessio (δι
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αδοχή) >Ά. succession, A.suppositio (ύπόθεσις) >Asupposition, 
A.suspicio (υποψία) >Ά. suspicion, A.traditio (παράδοσις) >Ά. 
tradition, Atranslatio (μετάφρασις) >Ά. transalation, Atransmissio 
(μεταβίβασις) >Ά. transmission, Atrepidatio (τρόμος)>Ά. trepidation, 
A.unio (ένωσις) >A. union, A.vacatio (διακοπή) >A.vacation, Λ. 
veneratio (σεβασμός) >Ά. veneration, Aversificatio (στιχουργία) >Ά. 
versification, A.visio (όρασις) >Ά. vision. Δυο μόναι εξαιρέσεις τά : 
obstinatio (Ισχυρογνωμοσΰνη) >Ά. obstinasy καί praefatio (πρόλογος) 
>Ά. preface.

II. Απόλυτον επίσης κανονικότητα παρουσιάζουν τά θηλυκά ουσι
αστικά τής y' κλίσεως τής Λατινικής, τά όποια λήγουν είς -as, -atis, 
κατάληξις, την οποίαν είς την Αγγλικήν μετατρέπουν είς -y. Ούτως 
έχομεν άπά Λ. acclivitas (άνωφέρεια) >Ά. acclivity, Aacerbitas (δρι- 
μΰτης) >Ά. acerbity, A.affinitas (συγγένεια)>Ά. affinity, Λ. alacritas 
(προθυμία) >Ά. alacrity, A antiquitas (άρχαιότης) >Ά. antiquity, Λ. 
ambiquitas (άμφιλογία) >Ά. ambiguity, Λ. ariditas (ξηρασία) >Ά. 
aridity, Λ. asperitas (τραχΰτης) >Ά. asperity, A.assiduitas (συνέχεια) 
>Ά. assiduity, A.atrocitas (θηριωδία) >Ά. atrocity, Λ. austeritas (αύ- 
στηρότης) >Ά. austerity, Λ. aviditas (άπληστία) >Ά. avidity, Λ. 
brevitas (βραχΰτης) >Ά. brevity, A.calamitas (συμφορά) >Ά. calamity, 
Axapacitas ( χωρητικότης) >Ά. capacity, Axaptivitas (αιχμαλωσία) 
>Ά. captivity, Λ. celebritas (δόξα) >Ά. celebrity, Axeleritas (ταχΰτης) 
>Ά. celerity, A castitas (άγνότης) >Ά. castity, Λ. christianitas (χριστια
νισμός) >Ά. Christianity, A. claritas (λαμπρότης) >A.clarity, A. comitas 
(φιλοφροσύνη) >A. comity, Axommunitas (κοινότης) >Ά. community, 
A. consanguinitas (συγγένεια) >Ά. consanguinity, Acredulitas (εύπι- 
στία) >Ά. credulity, A cruditas (ώμότης) >Ά. crudity, A cupiditas 
(έπιθυμία) >A.cupidity, A curiositas (περιέργεια) >Ά. curiosity, 
Adeclivitas (κατωφέρεια) >Ά. declivity, Adignitas (αξιοπρέπεια) 
>Ά. dignity, A divinitas (θεότης) >Ά. divinity, A docilitas (ευμάθεια) 
>A.docility, A aequitas (δικαιοσύνη) >Ά. equity, Aaeternitas (αίω- 
νιότης) >Ά. eternity, Aextremitas (εσχατιά, άκρον) >Ά. extremity, 
Λ. ί30Ϊ1ΐί38(εύκολία) >Ά. facility, Afacultas (ίκανότης) >Ά. faculty, 
A félicitas (ευτυχία) >Ά. felicity, Aferocitas (θηριωδία) >Ά. ferocity, 
A fidelitas (πιστότης) >Ά. fidelity, A fraternitas (άδελφότης) >Ά. 
fraternity, A generositas (γενναιοφροσυνη) >Ά. generosity, A gravitas 
(βαρύτης) >Ά. gravity, A hereditas (κλήρονομικότης) >A.heredity, A
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hilaritas (ίλαρότης) >Ά. hilarity, A.hostilitas (έχθρότης) >Ά. hostility, 
A.humanitas (φιλανθρωπία) >Ά. humanity, Ahumilitas (ταπεινότης) 
>Ά. humility, Λ. immobilitas (ακινησία) >Ά. immobility, A.impietas 
(άσέβεια) >Ά. impiety, A.improprietas (άπρέπεια) >Ά.impropriety, 
Λ. impunitas (άτιμωρησία) >Ά. impunity, Λ. impuritas (άκαθαρ- 
σία) >A.impurity, Λ. inanitas (κουφότης) >Ά. inanity, Λ. indignitas 
(άναξιότης, άγανάκτησις) >Ά. indignity, Λ. infelicitas (ατυχία) >Ά. 
infelicity, infinitas (άπειρον) >Ά. infinity, Λ. inhospitalitas (άφιλοξε- 
νία) >Ά. inhospitality, Λ. inquitas (άνισότης) Ά. inquity, Λ. insanitas 
(παραφροσύνη) >Ά. insanity, Λ. instabilitas (άστασία) >Ά. instability, 
Aintegritas (άκεραιότης) > Ά. integrity, Λ. lenitas (πραότης) >Ά. 
lenity, Adevitas (έλαφρότης) >Ά. levity, Λ. libertas (ελευθερία) >Ά. 
liberty, Λ. loquacitas (πολυλογία)>Ά. loquacity, Λ. magnanimitas (με
γαλοψυχία) >Ά. magnanimity, Amaiestas (μεγαλεΐον) >Ά. majesty, 
Λ. maioritas (πλειονότης) >Ά. majority, A.maturitas (ώριμότης) >Ά. 
maturity, Λ. mediocritas (μετριότης) >A.mediocrity, A.mendicitas 
(πτωχεία, επαιτεία) >A.mendicity, Amobilitas (ευκινησία) >Ά. 
mobility, Λ. nécessitas (ανάγκη) >Ά. necessity, Λ. nobilitas (ευγέ
νεια) >Ά. nobility, Λ. nuditas (γυμνότης) >Ά. nudity, Λ. obscuritas 
(σκότος, άφάνεια) >Ά. obscurity, A. opacitas (σκότος) >Ά. opacity, 
Λ. opportunitas (ευκαιρία) >Ά.opportunity, Aparitas (ίσότης) >Ά. 
parity, Λ. paucitas (σπάνις) >Ά. paucity, Λ. perpetuitas (συνέχεια) >Ά. 
perpetuity, Λ. perversitas (δυστροπία) >Ά. perversity, Λ. pietas (ευσέ
βεια) >Ά.piety, Λ. placiditas (πραότης) >Ά. placidity, Λ. propabilitas 
(πιθανότης) >Ά. propability, Λ. probitas (χρηστότης) >Ά. probity, Λ. 
proclivitas (κλίσις, ροπή) >Ά. proclivity, Apropinquitas (έγγΰτης) >Ά. 
propinquity, Aprosperitas (ευημερία) >Ά. prosperity, Λ. proximitas 
(έγγύτης) >A.proximity, Λ. qualitas (ποιότης) >Ά. quality, A.quantitas 
(ποσότης) >Ά. quantity, Arapacitas (άρπακτικότης) >Ά. rapacity, 
Λ. raritas (σπανιότης) >Ά. rarity, A rusticitas (πρωτογονισμός) >Ά. 
rusticity, A. sagacitas (άγχίνοια) >Ά. sagacity, Asanctitas (άγιότης) 
>A.sanctity, A sanitas (υγεία) >A. sanity, A securitas (άσφάλεια) >Ά. 
security, A sedulitas (ένδελέχεια)>Ά. sedulity, A serenitas (γαλήνη) 
>A. serenity, Asiccitas (ξηρότης) >A. siccity, A simplicitas (άπλότης) 
>A. simplicity, A sinceritas (ειλικρίνεια) >A. sincerity, A sobrietas (νη- 
φαλιότης) >A.sobriety, A societas (κοινωνία) >A. society, A sodalitas 
(άδελφότης) >A. sodality, A stabilitas (σταθερότης) >A. stability, A
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sterilitas (στειρότης, άφορία) >Ά. sterility, Λ. stupiditas (βλακεία) >Ά. 
stupidity, Λ. suavitas (γλυκΰτης) >Ά. suavity, A. sublimitas (μεγαλο
πρέπεια) >Asublimity, Atenacitas (επιμονή) >Ά. tenacity, Atenuitas 
(λεπτότης) >Ά. tenuity, Λ. unanimitas (όμοθυμία) >Ά. unanimity, Λ. 
unitas (ένότης) >Ά. unity, Auniversitas (παvεπιστήμιov)>Ά.university, 
A.urbanitas(evyéveia)>A. urbanity, Autilitas (χρησιμότης) >Ά. utility, 
A.vacuitas(xevôrriç) >Ά. vacuity, Avanitas (κενότης) >Ά. vanity, Λ. 
varietas (ποικιλία) >Ά. variety, A velocitas (ταχΰτης) >Ά. velocity, 
Averitas (άλήθεια) >Ά. verity, Avicinitas (γειτονιά) >Avicinity, 
Aviriditas ( πρασινάδα) >Ά. viridity, A virilitas (άνδρικότης, σθέ
νος) >Ά. virility, Avitalitas (ζωτικότης) >Ά. vitality, A vivacitas (ζω- 
ηράτης) >Ά. vivacity, Avoracitas (άδηφαγία) >A voracity.

III. Κανονικότητα παρουσιάζουν καί, τα ουσιαστικά τής γ'κλί- 
σεως τής Λατινικής, τά όποια λήγουν εις -or, -oris με την ’ιδίαν κα- 
τάληξιν κα'ι είς την Αγγλικήν. Αυτά δηλώνουν το δρών πρόσω- 
πον ( nomina agentis). Ούτως έχομεν A accumulator (συσσωρευτής) 
>Ά. accumulator, A administrator (διαχειριστής) >Ά. administrator, 
A agitator (υποκινητής) >Α. agitator, A annotator (σχολιαστής) 
>A.annotator, Aarbitrator (διαιτητής) >A.arbitrator, Aarbor (κλημα
ταριά, δένδρον) >Ά. arbor, A ardor (ζέσις) >Ά. ardor, Aauditor (ακρο
ατής) >Ά. auditor, Acensor (τιμητής) >Ά. censor, Λ. clamor (κραυγή) 
>Ά. clamor, Acolor (χρώμα) >Ά. color, Acompetitor (άνταγωνιστής) 
>A.competitor, Acurator (έπιμελητής) >A.curator, Adepositor (πα
ρακαταθέτης) >A. depositor, A dictator (δικτάτωρ) >A.dictator, A 
divisor (διαιρέτης) >A. divisor, A doctor (διδάσκαλος,γιατρός) >Ά. 
doctor, A dolor (λύπη) >’A. dolor, A elector (έκλογεΰς) >A. elector, A 
error (πλάνη) >A. error, A factor (δημιουργός, πράκτωρ) >A. factor, 
A favor (εύνοια) >A. favor, A fervor (ζέστη) >A. fervor, A furor (μα
νία) >A. furor,A generator (γεννήτωρ) >A. generator, A gladiator (μο
νομάχος) >A. gladiator, A honor (τιμή) >A. honor, A horror (φρί
κη) >A. horror, Ahumor (διάθεση) >A. humor, A imitator (μιμη
τής) >A. imitator, A intercessor (μεσολαβητής) >A.intercessor, A 
ianitor (θυρωρός) >A. janitor, Alabor (κόπος, εργασία) >Ά. labor, A 
lictor (ραβδούχος) >Ά. lictor, A liquor (υγρόν, ποτόν) >Ά. liquor, A 
malefactor (κακοποιός) >A malefactor, A mentor (σύμβουλος) >Ά. 
mentor, A monitor (σύμβουλος) >Ά. monitor, odor (όσμή) >Ά odor, 
A operator (χειριστής) >Ά. operator, A orator (ρήτωρ) >Ά. orator, A
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pallor (ώχρότης) >Ά. pallor, Apastor (ποιμήν) >Ά. pastor, Λ. praetor 
(πραίτωρ) >A.praetor, Λ. praeceptor (διδάσκαλος) >Ά. preceptor, Λ. 
procurator (πληρεξούσιος) >Ά. procurator, Λ. progenitor (πρόγονος) 
>Ά. progenitor, Λ. rector (διοικητής) >A.rector, Λ. sculptor (γλύπτης) 
>Ά. sculptor, Λ. sector (τομεύς) >Ά. sector, Λ. senator (γερουσιαστής) 
>A.senator, Λ. spectator (θεατής) >Ά. spectator, Λ. sponsor (εγγυητής) 
>Ά. sponsor, A successor (διάδοχος) >Ά. successor, Λ. terror (τρόμος) 
>Ά. terror, Λ. testator (διαθέτης) >Ά. testator, Λ. tremor (τρόμος) Ά. 
tremor, Λ. tumor (ο’ίδημα) >Ά. tumor, Λ. vapor (άτμός) >Ά. vapor, Λ. 
victor (νικητής) >Ά. victor, Λ. violator (βιαστής) >Ά. violator, A.torpor 
(νάρκη) >Ά. torpor.

IV. Κανονικότητα παρουσιάζουν καί, τά λήγοντα εις την Λατι
νικήν εις -udo, τά όποια ε’ις την Αγγλικήν λήγουν εις -ude κα'ι δη
λώνουν άφηρημένας έννοιας, όπως altitudo (ύψος) >Ά. altitude, A 
amplitudo (εύρύτης) >Ά. amplitude, A desuetudo (άπομάθησις) >Ά. 
desuetude, A fortitudo (γενναιότης) >A. fortitude, A habitudo (οίκειό- 
της) >A. habitude, A lassitudo (άτονία, κάματος) >A. lassitude, A 
latitudo (πλάτος) >A.latitude, A longitudo (μήκος) >A. longitude,A 
magnitudo (μέγεθος) >A. magnitude, A multitudo (πλήθος) >A. 
multitude, A plenitudo (πλησμονή) >A. plenitude, A pulchritudo 
(ώραιότης) >A.pulchritude, Aservitudo (δουλεία) >A. servitude, A

solitudo (μοναξιά) > A.solitude, A turpitudo (αίσχρότης) >A. 
turpitude, A vicissitudo (περιπέτεια) >A. vicissitude.

V. Κανονικότητα παρουσιάζουν κα'ι ολίγα ουσιαστικά ή μετοχα'ι ή 
ούσιαστικοποιημέναι μετοχα'ι κα'ι έπίθετα τής Λατινικής λήγοντα εις - 
(a)ns, -ens, -ons, τά όποια εις τήν Αγγλικήν λήγουν αντίστοιχα είς -ant, 
ent, ont, όπως άπά A adolescens (έφηβος) >Ά. adolescent, A Clemens 
(επιεικής) >A. clement, A continens (ήπειρος) >A. continent, A dens 
(οδούς) >A.dent, A elegans (κομψός) >A.elegant, A elephans (έλέφας) 
>A. elephant, A fons (πηγή) >A.font, A gigas (γίγας) >A. giant, Aparens 
(γονεύς) >A. parent, A praegnans (βαρύς, έγκυος) >A. pregnant, A 
serpens (φίδι ) >A. serpent, A supplicans (ικέτης) >A. supplicant, A 
tridens (τρίαινα) >A. trident, Atorrens (χείμαρρος) torrent.

VI. Τέλος, κανονικότητα παρουσιάζουν κα'ι μερικά ονόματα 
(ουσιαστικά) τής Λατινικής, τά όποια λήγουν είς -men μέ διαφόρους 
σημασίας (όργανον, μέσον), διατηρούντο τήν ιδίαν κατάληξιν κα'ι είς 
τήν Αγγλικήν, όπως
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άπό Λ. abdomen (ύπογάστριον) >Ά. abdomen, Λ. numen (νεύμα) 
>Ά. numen, Λ. acumen (οξύνοια) >A.acumen, Λ. albumen (λεύκω
μα άβγοΰ) >Ά. albumen, Λ. bitumen (άσφαλτος) >Ά. bitumen, Λ. 
cognomen (έπώνυμον) >Ά. cognomen, Λ. omen (οιωνός) >Ά. omen, 
A.semen (σπέρμα)> A.semen, Λ. specimen (δείγμα) >Ά. specimen, 
Λ. tegmen (κάλυμμα) >Ά. tegmen, A volumen (τόμος) >Ά. volumen. 
Υπάρχουν κα'ι άλλαι καταλήξεις τριτοκλίτων ονομάτων τής Λατι
νικής είς -ar, -ur, -is, -x, -al, -us, -u, -ul, -do, με την ιδίαν κατάληξιν 
εις τήν Αγγλικήν, πλήν ό άριθμδς των είναι πολύ μικρός.

Δ' Όσον αφορά εις τήν Α' κλίσιν των ουσιαστικών τής Λατινικής, 
τά όποια μεταξύ άλλων δηλώνουν ενέργειαν, επαγγέλματα και αξιώ
ματα, ή κατάληξις τής Λατινικής

I. Αποβάλλεται είς τά αντίστοιχα ονόματα τής Αγγλικής, όπως άπό 
Λ accessus (προσχώρησις) >A.access, Λ adventus (άφιξις) >Ά. advent, 
Aaquaeductus (ύδραγωγεΐον) >Ά. aqueduct, Λ. arcus (καμάρα) >Ά. 
arc, Λ architectus (άρχιτέκτων) >Ά. architect, Λ. ascensus (άνάβασις) 
>Ά. ascens, Λ. aspectus (όψις, άποψις) >Ά. aspect, Λ. circuitus (περι
φέρεια) >Ά. circuit, Λ. conflictus (σύγκρουσις) >Ά. conflict.

congressus (σύγκλητος) >Ά. congress, Λ. contemptus (περιφρόνη- 
σις) >Ά. contempt, Λ. contractus (συμβόλαιον) >Ά. contract, Λ. cultus 
(είδος λατρείας) >Ά. cult, Λ. effectus (αποτέλεσμα) >Ά. effect, Λ 
eventus (συμβάν) >Ά. event, Λ. exitus (έξοδος) >Ά. exit, Aingressus 
(είσοδος) >Ά. ingress, Λ. instinctus (ένστικτον) >Ά. instinct, A 
intellectus (διάνοια) >Ά. intellect, A introitus (είσοδος) >A. introït, A 
intentus (έντασις, σκοπός) >A. intent, A obiectus (άντικείμενον) >Ά. 
object, A processus (πορεία, μέθοδος) >A.process, Aprogressus (πρό
οδος) >A. progress, A prospectus (άποψις, προσδοκία) >Ά.

prospect, A recessus (ύποχώρησις) >A.recess, A regressus (παλιν- 
δρόμησις) >A. regress, Arespectus (σεβασμός, έκτίμησις) >A. respect, 
Λ. Spiritus (πνεύμα, ζωή) >Ά. spirit, A tumultus (θόρυβος) >A.tumult.

II. ’Εμφανίζεται ως -e, όπως άπό A appetitus (όρεξις) >Ά. appetite, 
A casus (περίπτωσις) >Ά. case, A concursus (συρροή)>Ά. concurse, 
A gradus (βαθμός) >A. grade, A lacus (λίμνη) >A.lace, A lapsus (ολί
σθημα) >A. lapse, A magistratus (άρχων) >A. magistrate, A senatus 
(γερουσία) >A. senate, A sensus (αίσθησις) >A. sense, A versus (στί
χος) >A. verse.

III. Εμφανίζεται αμετάβλητη -us, όπως άπό A apparatus (συ
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σκευή) >Ά. apparatus, Acensus (άπογραφή)> Ά. census, Λ. consensus 
(συμφωνία) >Ά. consensus, Λ. hiatus (χάσμα) Ά. hiatus, Λ. impetus 
(όρμή) >Ά. impetus, A nexus (δεσμός) >Ά. nexus.

Ε' Τέλος, τά ελάχιστα ουσιαστικά τής Ε" κλίσεως τής Λατινικής 
εμφανίζουν ε’ις την Αγγλικήν εϊτε την κατάληξιν -es, όπως άπό Λ. 
rabies (λύσσα) >A.rabies, είτε -e, όπως άπό Afacies (πρόσωπον)>Α. 
facie.

ΕΠΙΘΕΤΑ Β ΚΛΙΣΕΩΣ

Άπό τά επίθετα τής Β" κλίσεως τής Λατινικής, τά όποια εμφα
νίζονται υπό διαφόρους έπί μέρους καταλήξεις :-bundus, -cundus,- 
idus, -ulus, uus, -eus,- ius, -icius,- tinus, -tus, κα'ι δηλώνουν πλησμο
νήν, ό,τι κα'ι ή μετοχή Ένεστώτος, το υπό του ρήματος σημαινόμενον, 
ΰλην, χρώμα, τον άνήκοντα ή τον έχοντα σχέσιν, την κατοχήν τίνος, 
διακρίνομεν τάς εξής αντιστοιχίας εις τάς καταλήξεις μεταξύ Λατι
νικής κα'ι Αγγλικής:

I. Ή κατάληξις -us τής Λατινικής, όπως κα'ι εις τά δευτερόκλι
τα ουσιαστικά, μετατρέπεται εις την Αγγλικήν εις - e. Ούτως έχο- 
μεν άπό A.abortivus (έκτρωματικός)> A. abortive, Λ. absolutus (άπό- 
λυτος) >Ά. absolute, Λ. accusativus (α’ιτιατικός) >Ά. accusative,Λ. 
ablativus (άφαιρετικός) >A.ablative, Α activus (ενεργός) >Ά. active, 
Λ. antiquus (άρχαίος) >Ά. antique, Λ. austerus (αυστηρός) >Ά. 
austere, Abellicosus (φιλοπόλεμος) >Ά. bellicose, Λ. clandestinus (λα
θραίος) >A.clandestine, Λ. collectivus (ομαδικός) >Ά. collective, Λ. 
comparativus (συγκριτικός) >A.comparative, Acompositus (σΰν- 
θετος)>Ά. composite, Λ. copulativus (συνδετικός) >A.copulative, Λ 
crudus (ωμός) >Ά. crude, A. definitivus (οριστικός) >Ά. definitive, Λ. 
delicatus (λεπτός) >Ά. delicate, A dentatus (οδοντωτός) >Ά. dentate, 
Adigitatus (δακτυλιοειδής) >Ά. digitate, Λ. diiunctivus (διαζευκτικός) 
>A.dijunctive, A diversus (διάφορος) >A.diverse, Adivinus (θείος) 
>A. divine, A effeminatus (θηλυπρεπής) >A. effeminate, A extremus 
(έσχατος) >A. extreme, Afalsus (ψευδής) >A. false, A femininus 
(θηλυκός) >A. feminine, A globosus (σφαιροειδής) >A. globose, A 
illiteratus (άγράμματος) >A. illiterate, Aimmaturus (άνώριμος) >A. 
immature, A. immensus (υπερμεγέθης) >A.immense, A immoderatus 
(άμετρος) >A. immoderate, A impolitus (άγενής) >A. impolite,
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Λ. impunis (ακάθαρτος) >Ά. impure, Λ. inanimai us (άψυχος) >Ά. 
inanimate, A.infinitus (άπειρος) >Ά. infinite, Λ. ingratus (άγνωμων) 
>Ά. ingrate,Λ. innatus (έμφυτος) >Ά. innate, Λ. inordinatus (άμετρος) 
>Ά.inordinate, Λ. insanus (άφρων) >Ά. insane, Λ. intemperatus (άκρα
της) >Ά.intemperate, Λ. intestinus (εσωτερικός) >Ά. intestine, A.iustus 
(δίκαιος) >Ά. juste, Λ. lacrymosus (πολΰδακρυς) >Ά. lacrymose, 
Adauratus (δαφνοστεφής) >Ά. laurate, Λ. libertinus (άπελευθερω- 
μένος, άκόλαστος) >A.libertine, Λ. lividus (πελιδνός) >Ά. livide, Λ. 
lucrativus (επικερδής) >A.lucrative, Λ. lupinus (λυκοειδής) >Ά. lupine, 
Λ. manifestus (φανερός) >Ά. manifeste, Λ. marinus (θαλασσινός) >Ά. 
marine, A.maritimus (θαλάσσιος) >Ά. maritime, A.masculinus (άρσε- 
νικός) >Ά. masculine, Λ. maturus (ώριμος) >Ά. mature, Λ. mucronatus 
(μυτερός) >A.mucronate, Λ. mutus (άφωνος) >Ά. mute, Λ. nominativus 
(ονομαστικός) >Ά. nominative, A nudus (γυμνός) >Ά. nude, Λ. obliquus 
(πλάγιος) >Ά. oblique, A.obscoenus (αισχρός) >A.obscene, Aobsoletus 
(άπηρχαιωμένος) >Ά. obsolete, A obstinatus (ίσχυρογνώμων) 
>A.obstinate, A.ornatus (στολισμένος) >Ά. ornate, A. primus (πρώτος) 
>Ά. prime, Λ. primitivus (άρχικός) >Ά. primitive, Λ. privatus (’ιδιω
τικός) >Ά. private, Λ. profanus (βέβηλος) >A.profane, Λ. pronus (επι
κλινής) >Ά. prone, Ararus (σπάνιος) >Ά. rare, A.securus (άσφαλής) 
>A.secure, Λ. serratus (πριονοειδής) >Ά. serrate, Λ. simplus (άπλοΰς) 
>Ά. simple, Asincerus (ειλικρινής) >Ά. sincere, Asinuatus (έλικώ- 
δης) >Ά. sinuate, Λ. supinus (ύπτιος) >Ά. supine, A.tabidus (μαρασμώ- 
δης)>Α. tabide, Aterrenus (γήινος) >Ά. terrene, Λ. transalpina (ύπε- 
ράλπειος) >A.transalpine, A.possessivus (κτητικός) >Ά. possessive, 
Atransmarinus (υπερπόντιος) >Ά. transmarine, Atransversus (εγκάρ
σιος) >Ά. transverse, Λ. triangulus (τρίγωνος) >A.triangule, A.urbanus 
(ευγενικός) >Ά. urbane.

II. Εις την κατάληξιν -us τής Λατινικής άντιστοιχει κατάλη- 
ξις - ous εις την Αγγλικήν, όπως άπό Aambiguus (άμφίβολος) >Ά. 
ambiguous, Λ. ambitius (φιλόδοξος) >Ά. ambitious , Λ. anxius (άνή- 
συχος) >A.anxious, Λ. arduus (δυσχερής) >Ά. arduous, A.assiduus 
(έδελεχής) >Ά. assiduous, A.bulbus (βολβοειδής) >Ά. bulbous, 
Acalcarius (άσβεστώδης) >Ά. calcarious, A.carnivorus (σαρκο
φάγος) >Ά. carnivorous, Λ. congruus (σύμφωνος) >Ά. congruous, 
Axonsanguineus (συγγενής) >Ά. consanguineous, Λ. conscius (συ- 
νειδώς) >Ά. conscious, Axontiguus (συναφής) >Ά. contiguous, Λ.
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credulus (εύπιστος) >Ά. credulous, A.deciduus (παρακμάζων) >Ά. 
deciduous, Λ. decorus (ευπρεπής) >A.decorous, Λ. devius (άπόμερος) 
>Ά. devious, Λ. dubius (άμφίβολος) >Ά. dubious , Λ. egregius (έξοχος) 
>Ά. egregious, A. exiguus (πενιχρός) >A.exiguous, Λ. factitius (τεχνη
τός) >Ά. factitious, Afictitius (πλαστός) >Ά. fictitious, A.fortuitus 
(τυχαίος) >Ά. fortuitous, Afrivolus (άχρειος) >Ά. frivolous, Λ. 
gallinaceus (ορνιθοειδής) >Ά. gallinaceous, Λ. gratuitus (αφιλοκερ
δής) >Ά. gratuitous, Λ. igneus (πύρινος) >Ά. igneous, Λ. incredulus 
(άπιστος) >Ά. incredulous, Λ. indecorus (άκοσμος) >Ά. indecorous, 
Aindustrius (φιλόπονος) >Ά. industrious, Λ. iniurius (άδικος) 
>A.injurious, Λ. innoxius (άβλαβής) >A.innoxious, Λ. ligneus (ξύλι
νος) >Ά. ligneous, Λ. fascivius (ασελγής) >Ά. fascivious, Aludicrus 
(παιγνιώδης) >Ά. ludicrous, A meretricius (εταιρικός, πορνικός) >Ά. 
meretricious, Ameritorius (άξιόμισθος) >Ά. meritorious, A nefarius 
(άνόσιος, φαύλος) >Ά. nefarious, Aniveus (χιονώδης) >Ά. niveous, Λ. 
noxius (έπιβλαβής) >Ά. noxious, Λ. obnoxius (ένοχος) >Ά. obnoxious, 
Λ. obvius (πρόδηλος) >Ά. obvious, A odorus (εύοσμος) >Ά. odorous, 
A omnivorus (παμφάγος) >A.omnivorous, A osseus (οστέινος) 
>Ά. osseous, Λ. pendulus (εκκρεμής) >Ά. pendulous, A perspicuus 
(ευκρινής) >Ά. perspicuous, A.praeposterus (πρωθύστερος) >Ά. 
preposterous, A propitius (ευμενής) >Ά. propitious, Λ. ridiculus (γε
λοίος) >Ά. ridiculous, A sedulus (επιμελής) >Ά. sedulous, Aserius 
(σοβαρός) >Ά. serious, Asomniferus (υπνωτικός) >A.somniferous, 
Asonorus (ηχηρός) >Ά. sonorous, Atestaceus (οστρακώδης) >Ά. 
testaceous, A tremendus (τρομακτικός) >A. tremendous, Aunanimus 
(ομόθυμος) >A. unanimous, Auxorius (γυναικόδουλος) >A. uxorious, 
Λ. vacuus (κενός) >Ά. vacuous, A.varius (ποικίλος) >Ά.various

III. Αποβάλλουν την λατινικήν κατάληξιν -us εις την Αγγλικήν, 
όπως από Λ. absurdus (παράλογος) >A.absurd, A alienus (άλλότρι- 
ος) >Ά. alien, Aaptus (κατάλληλος) >Ά. apt, A aridus (ξηρός) >A.arid, 
A augustus (σεβαστός) >Ά. august, Λ. avidus (άπληστος) >Ά. avid, 
A candidus (ειλικρινής) >A.candid, A castus (άγνός) >Ά. chast, A 
contentus (ευχαριστημένος) >A. content, Acorpulentus (εύσαρκος) 
>A. corpulent, Afecundus (γόνιμος) >A. fecund, A floridus (ανθηρός) 
>A. florid, A fluidus (ρευστός) >A. fluid, Afrigidus (ψυχρός) >A. frigid, 
A gelidus (παγωμένος) >A. gelid, A honestus (έντιμος) >A. honest, 
Ahorridus (φρικτός, φρικαλέος) >A. horrid, A humanus (άνθρώπι-
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νος) >Ά. human, Λ. humidus (υγρός) >A.humid, A.immodestus (άσε
μνος) >Ά. immodest, Aincorruptus (αδιάφθορος) >Ά. incorrupt, 
A indirectus (έμμεσος) >Ά. indirect, Aineptus (ανάρμοστος) >Ά. inept, 
Ainfirmus (άσθενής) >Ά.infirm, Ainhumanus (απάνθρωπος) >Ά. 
inhuman, Aintactus (άθικτος) >Ά. intact, Aintrepidus (άτρόμητος) 
>Ά. intrepid, Ainvalidus (άνίσχυρος) >Ά. invalid, Aliquidus (υγρός) 
>Ά. liquid, A longus (μακρός) >Ά. long, A lucidus (διαυγής) >A. lucid, 
Amalignus (κακοήθης) >A. malign, Amedianus (μεσαίος) A. median, 
A meridianus (μεσημβρινός) >A. meridian, Amodestus (μετριόφρων) 
>A. modest, A. morbidus (νοσηρός) >A. morbid, Amoribundus (ετοιμο
θάνατος) >A.moribund, Apacificus (ειρηνικός) >A. pacific, A pallidus 
(ωχρός) A. pallid, Aplacidus (ήσυχος) >A. placid, Apublicus (δημόσι
ος) >A. public, Aquietus (ήσυχος) >A. quiet, Aquotidianus (καθημε
ρινός) >A. quotidian, A. rapidus (άρπακτικός) >A. rapid, Arobustus 
(ρωμαλέος) >A. robust, A rusticus (αγροτικός) >A. rustic, A solidus 
(στερεός) >A. solid, A solarius (ηλιακός) >A. solar, A sordidus (χα- 
μερπής) >A. sordid, Asplendidus (λαμπρός) >A.splendid, A stolidus 
(ηλίθιος) >A. stolid, A stupidus (ηλίθιος) >A. stupid, A superbus (υπε
ρήφανος) >A. superb, Atacitus (σιωπηλός) >A. tacit, Atorpidus (ναρ- 
κώδης) >A.torpid, Atorridus (ξηρός) >A. torrid, Atumidus (φουσκω
μένος) >A. tumid, Avalidus (ισχυρός) >A. valid, A vastus (αχανής) 
>A. vast, Aveteranus (παλαίμαχος) >A. veteran, Avividus (ζωντανός) 
>A. vivid, Aarticularius (άρθρικός) >A. articular, Anavicularius (ναυ- 
κληρικός) >A.navicular.

IV Όλίγα δευτερόκλιτα επίθετα τής Λατινικής, τά όποια είδικώς 
λήγουν εις -rius άπδ έπίδρασιν των ουσιαστικών (ούσιαστικοποι- 
ημένα) λήγουν εις την Αγγλικήν εις -ry, όπως Acontrarius (ενάν
τιος) >Ά. contrary, A imaginarius (φανταστικός) >Ά. imaginary, 
A legionarius (λεγεωνάριος) >A.legionary, Amercenarius (μισθο
φόρος) >A. mercenary, A necessarius (άναγκαιος) >A.necessary, 
Apecuniarius (χρηματικός) >A. pecuniary, Apulmonarius (πνευ- 
μονικός) >A.pulmonary, Asaltatorius (χορευτικός) >A. saltatory, 
Asanguinarius (αιμοχαρής) >A.sanguinary, Atemporarius (πρόσκαι
ρος) >A. temponary. Μερικά συγκοπτόμενα τής Λατινικής διατηρούν 
κα'ι εις την Αγγλικήν την συγκοπήν, όπως άπδ A dexter (δεξιός) >Ά 
dexter, A integer (άκέραιος) >Ά. integer, A lucifer (εωσφόρος) >Ά. 
lucifer, A sinister (αριστερός) >A. sinister με εξαίρεσιν τά: pestifer
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(ολέθριος) >Ά. pestiferous, A.somnifer (υπνωτικός) >Ά. somniferous, 
Λ. aurifer (χρυσοφόρος) >Ά. auriferous.

ΕΠΙΘΕΤΑ ΤΗΣ Γ ΚΛΙΣΕΩΣ

Τα τριτόκλιτα επίθετα τής Λατινικής λήγουν εις -is ( -alis,-bilis,- 
elis,-ilis,-tilis,-ulis) κα'ι δηλώνουν Ιδιότητα, ομοιότητα, την σημασί
αν τοϋ άνήκοντος εις τι, τον επιτήδειον να πάθη το ύπδ του ρήμα
τος σημαινόμενον, παρουσιάζουν δε κατά κατάληξιν τάς εξής αντι
στοιχίας.

I. Άπδ αυτά τά λήγοντα ε’ιδικώτερον είς -alis, εις την Αγγλικήν 
έχουν την κατάληξιν -al, όπως άπδ Λ. artificialis (τεχνητός) >Ά. 
artificial, Λ. coniugali (συζυγικός) >Ά. cojugal, Λ. connubiali (γα
μήλιος) >Ά. connubial, Aconvivalis (συμποσιακός) >Ά. convivai, Λ. 
fatalis (μοιραίος) >Ά. fatal, Λ casuali (τυχαίος) >Ά. casual, Acausalis 
(αίτιολογικός) >Ά. causal, Acentralis (κεντρικός) >Ά. central, Λ. 
cervicali (τοϋ λαιμού) >Ά cervical, Λ fluviali (ποτάμιος) >Ά. fluvial, 
Λ. formali (τυπικός) >Ά. formal, Agenialis (καλόκαρδος) >Ά. genial, 
Ailliberalis (ανελεύθερος) >Ά. illiberal, Ammortali (αθάνατος) >Ά. 
immortal, Λ. insulari (νησιωτικός) >A.insular, Airrationalis (πα
ράλογος) >Ά.irrational, liberali (ελευθέριος) >Ά. liberal, Λ. literalis 
(κυριολεκτικός) >Ά. literal, Λ. manuali (χειροποίητος)>Ά. manual, 
Λ. morali (ηθικός) >Ά. moral, A.mortalis (θνητός) >Ά. mortal, Λ. 
municipialis (δημοτικός) >Ά. municipial, Anatalis (γενέθλιος) >Ά. 
natal, A naturali (φυσικός) >Ά. natural, Λ. neutrali (ουδέτερος) 
>Ά. neutral, Λ. normali (κανονικός) >Ά. normal, A nuptialis (γαμή
λιος) >Ά. nuptial, Λ. ocularis (οφθαλμικός) >Ά. ocular, Λ. orientali 
(άνατολικός, πρωτότυπος) >Ά. oriental, A.originalis (άρχικός, πρω- 
τότυπος)> Ά. original, Apastoralis (ποιμενικός) >Ά. pastoral, 
Apectoralis (επιστήθιος) >Ά. pectoral, Apluralis (πληθυντικός) >Ά. 
plural, Aprovincialis (έπαρχιακός) >A.provincial, Λ, regali (βασιλι
κός) >Ά. regal, Arivalis (αντίπαλος) >Ά. rivai, Asociali (κοινωνικός) 
>Ά. social, Λ. solstitialis (τροπικός) >Ά. solstitial, A specialis (ειδικός) 
>A.special, Aspecularis (κατοπτρικός) >Ά. specular,A universalis 
(παγκόσμιος) >Ά. universal, Avitalis (ζωτικός) >A.vital , Avocali 
(φωνητικός) >A.vocal, A sacertodalis (Ιερατικός) >A.sacertodal.

II. Όσα είς την Λατινικήν λήγουν είς - bilis, μεταβάλλουν την
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κατάληξιν αυτήν εις την Αγγλικήν ε’ις -ble. Ούτως έχομεν άπό Λ. 
admirabilis (θαυμαστός) >Ά. admirable, Λ, affabilis (ευπροσήγο
ρος) >A.affable, A.arabilis (άρόσιμος) >Ά. arable, A.commutabilis 
(ευμετάβλητος) >A.commutable, Axomparabilis (παραβλητός) >Ά. 
comparable, Axulpabilis (ένοχος) >A.culpable, A.dissolubilis (ευδιά
λυτος) >Ά. dissoluble, A.implacabilis (άκαταπράυντος) >Ά.implacable, 
A.impossibilis (άδΰνατος) >Ά. impossible, Λ. credibilis (άξιόπιστος) 
>A.credible, A.curabilis (θεραπεύσιμος) >A. curable, Λ. delectabilis 
(ευχάριστος) >A.delectable, A.detestabilis (μισητός) >Ά. detestable, 
A.aestimabilis (άξιότιμος) >A.estimable, A.excusabilis (συγγνωστός) 
>Ά. excusable, A.horribilis (φρικτός) >A.horrible, A.ignobilis (άγενής) 
>Ά. ignoble, A.imitabilis (μιμητός) >Ά. imitable, A.mutabilis (μεταβλη
τός) >Ά. mutable, Λ. imprecabilis (άναμάρτητος) >Ά. imprecable, Λ. 
improbabilis (άποδοκιμαστέος) >Ά. improbable, Λ. inaudibilis (άνή- 
κουστος) >Ά. inaudible, Adncredibilis (άπίστευτος) >Ά. incredible, 
Λ. indeclinabilis (άκλιτος) >Ά. indeclinable, Aóndefatigabilis (ακάμα
τος) >Ά. indefatigable, Aóndubitabilis (αναμφίβολος) >Ά. indubitable, 
Λ.ineffabilis (ανέκφραστος) >Ά. ineffable, Λ. inaestimabilis (άνεκτί- 
μητος) >Ά. inestimable, Adnevitabilis (άναπόφευκυος) >Ά.inevitable, 
Aônexorabilis (αδυσώπητος) >Ά. inexorable, Adnexpiabilis (άνεξι- 
λέωτος) >Ά. inexpiable, Λ. inexplicabilis (άλυτος) >Ά. inexpicable, 
Ainextricabilis (άλυτος) >Ά. inextricable, Λ. inflexibilis (άκα
μπτος) >Ά. inflexible, Λ. infragibilis (άθραυστος) >A.infragible, 
Aónnumerabilis (άναρίθμητος) >Ά. innumerable, Λ. insatiabilis (άκό- 
ρεστος)> A.insatiable, Ainsensibilis (άναίσθητος) >Ά. insensible, 
A-inseparabilis (άχώριστος) >Ά. insaparable, A insuperabilis (ανυπέρ
βλητος) >Ά. insuperable, AJntolerabilis (άνυπόφορος) >Ά. intolerable, 
Adntractabilis (δυσάγωγος) >Ά. intractable, Aórremediabilis (άνίατος) 
>Ά. irremediable, Aórreparabilis (άνεπισκεΰαστος) >Ά. irreparable, 
Adrrevocabilis (άμετάκλητος) >Ά. irrevocable, Λ. medicabilis (ιάσι
μος) >Ά. medicable, A.miserabilis (ελεεινός) >Ά. miserable, A.mutabilis 
(ευμετάβλητος) >Ά. mutable, Amavigabilis (πλώιμος) >A.navigable, 
Amobilis (εύγενής) >A.noble, Λ. notabilis (άξιοσημείωτος) >Ά. notable, 
Amumerabilis (άριθμητός) >Ά. numerable, A.observabilis (άξιοπαρα- 
τήρητος) >Ά. observable, A.penetrabilis (διαπεραστός) >Ά. penetrable, 
A.placabilis (εύδιάλλακτος) >Ά. placable, A.plausibilis (αξιέπαινος) 
>Ά. plausible, A.possibilis (δυνατός) >Ά. possible, A.praedicabilis (βε-
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βαιώσιμος) >A.predicable, A.probabilis (πιθανός) >Ά. probable, Λ. 
remediabilis (ιάσιμος) >A.remediable, A.revocabilis (άνακλήσιμος) >Ά. 
revocable, Λ. sanabilis (θεραπεύσιμος) >A.sanable, Asensibilis (αισθη
τός) >Ά. sensible, Aseparabilis (χωριστός) >Ά. separable, Λ. sociabilis 
(κοινωνικός) >Ά. sociable, Λ. solubilis (διαλυτός) >Ά. soluble, Λ. 
stabilis (σταθερός) >A.stable, Λ. superabilis (ύπερβατός) >Ά. superable, 
Aterribilis (φοβερός) >Ά. terrible, Λ. tolerabilis (υποφερτός) >Ά. 
tolerable, Λ. tractabilis (εύάγωγος) >Ά. tractable, A.venerabilis (σεβά
σμιος) >Ά. venerable, Λ. violabili (παραβατός, εύτρωτος) >Ά. violable, 
A.visibilis (ορατός) >Ά. visible. Εξαιρείται το immobilis (ακίνητος) 
>Ά. immobile κα'ι mobilis (ευκίνητος) >A.mobile.

III. Όσα έπίθετα εις την Λατινικήν λήγουν εις -ens (ans), εις την 
Αγγλικήν έχουν την κατάληξιν -ent (-ant), όπως άπό A constans (στα
θερός) >Ά. constant, Aexcellens ( έξοχος) >Ά. excellent, Λ. frequens (συ
χνός) >Ά. frequent, Λ. impotens (άνίσχυρος) >Ά. impotent, Aimprudens 
(άσΰνετος) >Ά. imprudent, Λ. impudens (αναίσχυντος) >Ά. impudent, 
Λ. incontinens (άσωτος) >Ά. incontinent, Λ. inconveniens (άσΰμφωνος) 
>Ά. inconvenient, Aindecens (άπρεπης) >Ά. indecent, A indifferens 
(αδιάφορος) >Ά. indifferent, A indigens (ενδεής) >A.indigent, Λ. 
inelegans (άκομψος) >Ά. inelegant, A infrequens (σπάνιος) >Ά. 
infrequent, A innocens (άθώος) >A. innocent, A insolens (αυθάδης) 
>Ά. insolent, A intelligens (νοήμων) >Ά.intelligent, Aintolerans (ανυ
πόφορος) >A. intolerant, A irreverens (ανευλαβής) >A. irreverent, 
Aomnipotens (παντοδύναμος) >A. omnipotent, Aopulens (πλούσιος) 
>A.opulent, A prudens (συνετός) >A. prudent, Arecens (πρόσφατος) 
>Ά. recent, Aspledens (λαμπρός) >Ά. spledent, Aturbulens (ταραχώ
δης) >Ά. turbulent, A vehemens (σφοδρός) >Ά.vehement, A violens 
(βίαιος) >Ά. violent.

IV. Όσα εις την Λατινικήν λήγουν γενικώς εις -is, πέρα των ανω
τέρω περιπτώσεων, εις τήν Αγγλικήν λήγουν εις -e, όπως άπό A 
dodi is (εύάγωγος) >Ά. docile, A facilis (εύκολος) >A. facile, A fertilis 
(εύφορος) >A. fertile, A fictilis (πλαστικός) >A. fictile, A gentilis 
(εύγενής) >A. gentile, A hostilis (εχθρικός) >A. hostile, A immunis 
(άργός, άμέτοχος) >A. immune, A inanis (κενός) >A. inane, A puerilis 
(παιδικός, παιδαριώδης) >A. puerile, A sectilis (διαχωριστός) >A. 
sectile, A servilis (δουλικός) >A.servile, Asterilis (άγονος, στείρος) 
>A. sterile, A suavis (γλυκύς) >A. suave, A sublimis (μετέωρος) >A.
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sublime, Atextilis (υφαντός) >Ά. textile,Λ. virilis (άνδρικός, δυνατός) 
>Ά. virile.

V. Όσα εις την Λατινικήν λήγουν είδικώς εις -aris, άποβάλλοντα 
την κατάληξιν -is , λήγουν εις -ar, όπως άπδ Λ. circularis (κυκλικός) 
>Ά. circular, Λ. familiaris (οικείος) >Ά. familiar, Λ. regularis (κανονι
κός) >A.regular, Λ singularis (ενικός) >Ά. singular, Λ. vulgaris (δημώ
δης, χυδαίος) >Ά. vulgar. ’Ελάχιστα άλλα είς is - μη υπαγόμενα εις τάς 
άνω κατηγορίας άποβάλλουν εις την Αγγλικήν την κατάληξιν - is, 
όπως άπδ Λ civilis (πολιτικός) >Ά. civil, A.indocilis (άνάγωγος) >Ά. 
indocil, Ainfidelis (άπιστος) >Ά. infidel, Amultiformis (πολύμορφος) 
>A.multiform, Λ. rebellis (επαναστατικός) >Ά. rebel, Λ. sol(l)emnis (ιε
ροπρεπής, έπίσημος) >A.solemn.

ΜΕΤΟΧΑΙ

Ai μέτοχοί τής Λατινικής μεταβάλλουν τήν κατάληξιν των εις 
τήν Αγγλικήν άναλόγως προς τήν κλίσιν, εις τήν όποιαν άνήκουν 
ε’ις τήν Λατινικήν, ai τριτόκλιτοι τής Λατινικής, όπως τά τριτόκλι
τα επίθετα κα'ι αί δευτερόκλιτοι του παθητικού Παρακειμένου, όπως 
τά δευτερόκλιτα επίθετα. Ούτως έχομεν άπδ Λ absens (απών) >Ά. 
absent Aaffluens (άφθονος) >Ά. affluent, Λ. andecedens (προηγούμε
νος) >Ά. andecedent, Aarrogans (άλαζών) >A.arrogant, Aconfidens 
(πεποιθώς) >Ά. confident, Aconfluens (συρρέων) >Ά. confluent, A 
congruens (συμφωνος)> A. congruent, Aconsonans (σΰμφωνος)> A. 
consonant, Acurrens (κυκλοφορών) >A. current, Adifferens (διάφο
ρος) . A.different , Adiligens (επιμελής) >A. diligent, A distans (άπέ- 
χων) >A. distant, A dominans (επικρατών) >A. dominant, A efficiens 
(ικανός) >A. efficient, A eloquens (εύγλωττος) >A. eloquent, A eminens 
(έξοχος) >A.eminent, A aequivalens (ισοδύναμος) >A. equivalent, 
Aerrans (πλανώμενος) >A. errant, Aevanescens (εξαφανιζόμενος) 
>A. evanescent, A exuberans (ύπεράφθονος) >A. exuberant, Afervens 
(θερμός) >’A. fervent, A florescens (άνθών) >A.florescent, Afluens 
(εύρους, εύγλωττος) >A.fluent, Agradiloquens (μεγαλορρήμων) >A. 
gradiloquent, Aimminens (επικείμενος) >A. imm imeni, A infans (νήπ ι
ός) >A. infant, Ainstans (παρών) >A. instant, Aiuvenescens (νεάζων) 
>Ά. juvenescent, Aleniens (επιεικής) >Ά. lenient, Anegligens (άμελής) 
>A.negligent, Anocens (βλαβερός) >A. nocent, Aoboediens (ευπειθής)
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>Ά. obedient, Aobservans (παρατηρητικός) >Ά. observant, Aoccidens 
(δύων) >Ά. occident, Aoriens (άνατέλλων) >A.orient, Apatiens (υπομο
νετικός) >Ά. patient, Apermanens (μόνιμος) >Ά. permanent, Apestilens 
(λοιμώδης) >Ά. pestilent, Apetulans (ευερέθιστος) >Ά. petulant, 
Apotens (δυνατός) >Ά. potent, Λ. prominens (εξέχων) >A.prominent, 
Aprovidens (προνοητικός) >Ά. provident, Arepugnans (έναντιοΰμε- 
νος) >Ά. repugnant, Asaltans (πηδών)> Ά. saltant, Asenescens (γηρά- 
σκων) >Ά. senescent, Aservans (υπηρέτης) >Ά. servant, Λ. silens (σι
ωπηλός) >Ά. silent, Λ. sonans (ηχηρός) >Ά. sonant, Atolerans (ύπομέ- 
νων) >A.tolerant, Atrasiens (περαστικός) >Ά. trasient.

Αί δευτερόκλιτοι μετοχα'ι τής Λατινικής (του παθητικού Πα
ρακειμένου) μεταβάλλουν την κατάληξιν -us εις -e, όπως άπό Λ. 
determinatus (ώρισμένος) >Ά. determinate,Λ. eruditus (μορφωμένος) 
>A.erudite, Aexpansus (εκτεταμένος) >A.expanse, A exquisitus (έξαί- 
ρετος) >A.exquisite, A finitus (τελειωμένος) >A. finite, A fortunatus 
(τυχερός) >A. fortunate, A inversus (άντίστροφος) >A. inverse, A 
oppositus (άντίθετος) >A. opposite, Apraeteritus (παρελθών) >A. 
preterite, Aprofusus (δαψιλής) >A. profuse, Areconditus (μυστι
κός ) >A.recondite, Aremotus (άπομεμακρυσμένος) >A. remote, 
Asedatus (ήσυχος) >A. sedate. Σπανίως την διατηρούν, όπως άπό 
A dissolutus (διαλελυμένος) >Ά dissolutus, Aemeritus (άφυπηρετή- 
σας) >Ά. emeritus ή την αποβάλλουν, όπως άπό Λ. abruptus (άπότο- 
μος) >Ά. abrupt, A derelictus (έγκαταλελειμμένος) >Ά. derelict, A 
distinctus (ευκρινής) >A.distinct, A expertus (έμπειρος) >A. expert, A 
imperfectus (άτελής) >A. imperfect, Aperfectus (τέλειος) >A. perfect, 
A subiectus (υποκείμενος) >A.subject.

ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ

Πέρα τού κατά τον άγγλικόν τρόπον σχηματισμού των παραθε
τικών των επιθέτων κάποια κατάλοιπα τής Λατινικής διατηρούνται 
καί, εις τήν Αγγλικήν όμοια, όπως άπό Amaior (μεγαλύτερος) >Ά. 
major, A minor (μικρότερος) >Ά. minor, A plus (πλέον) >Ά. plus, A 
inferior (κατώτερος) >Ά. inferior, A superior (άνώτερος) >A. superior, 
A exterior (εξωτερικός) >A. exterior, A interior (εσώτερος, εσωτερι
κός) >A. interior, A ulterior (άπώτερος) >A.ulterior, A prior (πρότε- 
ρος) >A. prior, A posterior (ύστερος, μεταγενέστερος) >A. posterior.
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ΡΗΜΑΤΑ

οΓ συζυγία
Τα ρήματα α'συζυγίας τής Λατινικής παρουσιάζονται είς την 

Αγγλικήν με τάς έξής άντιστοιχίας καταλήξεων:
I. Με την κατάληξιν -ate με απόλυτον σχεδόν κανονικότη

τα. Ούτως άπό Λ. abdico (παύομαι, παραιτούμαι) >A.abdicate, Λ. 
abnego (άρνοΰμαι) >Ά. abnegate, Λ. abrogo (άκυρώνω) >Ά. abrogate, 
Λ. accelero (έπιταχυνω) >Ά. accelerate, Λ. accommodo (προσαρμό
ζω) >A.accommodate, Λ. accumulo (συσσωρεύω) >Ά. accumulate, 
Λ. adiudico (επιδικάζω) >A.adjudicate, Λ. adultero (νοθεύω, μοι
χεύω) >Ά. adulterate, Λ adumbro (σκιαγραφώ) >A.adumbrate, A 
agglutino (προσκολλώ) >Ά. agglutinate, A.agglomero (συσσωρεύω) 
>A.agglomerate, Aaggrego (αθροίζω) >A. aggregate, Λ. agito (ταράσ
σω) >Ά.agitate, A alieno (άλλοτριώνω) >A. alienate, Λ. allevo (έλα- 
φρΰνω) >Ά. allevate, Aalterno (εναλλάσσω) >Α. alternate, A amputo 
(άποκόπτω) >Ά. amputate, Λ. animo (ζωογονώ) >Ά. animate, A annoto 
(σχολιάζω) >Ά. annotate, Λ. annuncio (άναγγέλλω) >Ά. annunciate, 
A anticipo (προλαμβάνω) >Ά. anticipate, A arbitrer (νομίζω) >Ά. 
arbitrate, A articulo (άρθρώ )>Ά. articulate, A asservo (βεβαιώνω) 
>Ά. asservate, A assimilo (αφομοιώνω) >A.assimilate, Aassocio (συν
δέω) >A.associate, A attenuo (λεπτύνω) >A. attenuate, A calumnior 
(συκοφαντώ) >A. calumniate, A castigo (τιμωρώ) >A. castigate, 
Acelebro (γιορτάζω) >A. celebrate, A circulor (κυκλοφορώ) >Ά. 
circulate, A cogito (σκέπτομαι) >A.cogitate, Acommemoro (μνημο
νεύω) >Ά. commemorate, Acommisero (συμπαθώ) >A.commiserate, 
Acomplico (περιπλέκω) >A. complicate, Aconcilio (συμφιλιώνω) 
>A.conciliate, Acongratulor (συγχαίρω) >A. congratulate, Acongrego 
(συνάγω) >A.congregate, A coniugo (κλίνω) >A. conjugate, A 
consecro (καθιερώνω) >A. consecrate, A consolido (στερεώνω) 
>A. consolidate, Acontamino (μολύνω) >A.contaminate, Acorporo 
(συσσωματώνω) >A. corporate, A corroboro (έπιβεβαιώνω) >A. 
corroborate, A.corrugo (ρυτιδώνω) >A.corrugate, Acorusco (αστρά
πτω) >A. coruscate, Aereo (δημιουργώ) >A. create, A cremo (καίω) 
>A. cremate, A cumulo (σωρεύω) >A. cumulate, Adebilito (έξασθενώ) 
>Ά. debilitate, A decimo (άποδεκατίζω) >A. decimate, Adecoro (στο
λίζω) >Ά. decorate, A deflagro (κατακαίω) >Ά. deflagrate, A degenero 
(εκφυλίζομαι) >A.degenerate, Adelibero (σκέπτομαι) >Ά. deliberate,
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A. demonstro (δεικνύω) >A.demonstrate, Λ. denomino (κατονομά
ζω) >Ά. denominate, Adepilo (άποτριχώνω) >A.depilate, A.depopulo 
(έρημώνω) >Ά. depopulate, Adeprecor (άποδοκιμάζω) >Ά. deprecate, 
A.derogo (άποσπώ, άναιρώ) >Ά. derogate, Λ. desicco (αποξηραίνω) 
>A.desiccate, Λ. designo (προσδιορίζω) >Ά. designate, Λ. desolo (έρη
μώνω) >Ά. desolate, Λ. detono (εκρήγνυμαι) >Ά. detonate, Λ. devasto 
(έρημώνω) >Ά. devastate, A.dicto (υπαγορεύω) > Ά .dictate, Λ. 
discrimino (διακρίνω) >Ά. discriminate, Λ. dissemino (διασπείρω) >Ά. 
disseminate, Λ. dissipo (διασκορπίζω) >Ά. dissipate, Λ. dissocio (δια
χωρίζω) >Ά. dissociate, Λ. dominor (δεσπόζω) >Ά. dominate, Λ. dono 
(δωρίζω) >Ά. donate, Λ. duplico (διπλασιάζω) >A.duplicate, Λ. educo 
(έκπαιδεΰω) >Ά. educate, Aelaboro (έπεξεργάζομαι) >Ά. elaborate, 
Λ. elevo (άνυψώνω) >Ά. elevate, Λ. emano (πηγάζω) >Ά. emanate, Λ. 
emancipo (χειραφετώ) >A.emancipate, Λ. emigro (μεταναστεύω) >Ά. 
emigrate, Λ. enervo (έκνευρίζω) >Ά. enervate, Λ. enumero (άπαριθμώ) 
>Ά. enumerate, Λ. enuncio (αναγγέλλω) >Ά. enunciate, A.eradico (έκρι- 
ζώνω) >Ά. eradicate, Λ. aestimo (έκτιμώ)>Ά. estimate, Λ. evacuo (έκκε- 
νώνω) >Ά. evacuate Λ. evaporo (έξατμίζω) >Ά. evaporate, A.exacerbo 
(παροξύνω) >Ά. exacerbate, A.excrucio (βασανίζω) >A.excruciate, 
Λ. exhilaro (φαιδρύνω) >Ά. exhilarate, Λ. exonero (απαλλάσσω) 
>A.exonerate, Λ. expio (έξιλεώνω) >Ά. expiate, Λ. explico (έξηγώ) >Ά. 
explicate, A.expurgo (άποκαθαίρω) >Ά. expurgate, A.extenuo (λεπτύ
νω) >Ά. extenuate, Λ. extermino (έξορίζω) >A.exterminate, Λ. exstirpo 
(έκριζώνω) >Ά. exstirpate, Λ. fabrico (κατασκευάζω) >Ά. fabricate, 
Λ. innovo (καινοτομώ) >Ά. innovate, Λ. fascino (σαγηνεύω) >Ά. 
fascinate, Λ. fluctuo (κυμαίνομαι) >A.fIuctuate, Λ. frustror (ματαιώ
νω) >Ά. frustrate, Λ. fulmino (κεραυνοβολώ) >Ά. fulminate, Λ. fumigo 
(καπνίζω) >Ά. fumigate, Λ. genero (γεννώ) >Ά. generate, Λ. germino 
(βλαστάνω) >A.germinate, Λ. glomero (συσφαιρώ) >Ά. glomerate, 
Λ. ΗίύβΓηο(διαχειμωνιάζω)>Α. hibernate, Λ. illumino (φωτίζω)>Α. 
illuminate, Λ. illustro (διευκρινίζω) >Ά. illustrate, A imitor (μιμούμαι) 
>Ά. imitate, Λ. immigro (μεταναστεύω) >Ά. immigrate, Λ. immolo 
(θυσιάζω) >Ά. immolate, Λ. implico (περιπλέκω) >A.implicate, Λ. 
imprecor (καταρώμαι) >Ά. imprecate, Λ. inauguro (έγκαινιάζω) >Ά. 
inaugurate, Λ. inchoo (αρχίζω) >Ά. inchoate, Λ. incubo (έπωάζω) 
>A.incubate, A inculco (έντυπώνω) >A.inculcate, Aindico (δηλώνω) 
>A. indicate, A induro (σκληραίνω) >A indurate, Ainflo (φουσκώνω)
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>Ά. inflate, Λ. inhalo (εισπνέω) >Ά. inhalate, Λ. initio (μυώ, ε’ισάγω) 
>Ά. initiate, Λ. insinuo (εισάγω) >Ά. insinuate, Λ. instigo (υποκινώ) 
>Ά. instigate, Λ. integro (αποκαθιστώ) >Ά. integrate, Λ. intercalo 
(παρενθέτω) >Ά. intercalate, Λ.interpello (επερωτώ) >Ά. interpellate, 
Λ. interrogo (ερωτώ) >Ά interrogate, Λ. intono (διαβάζω με μου
σικόν τόνον ) >Ά. intonate, Λ. inundo (κατακλύζω) >Ά. inundate, Λ. 
itero (έπαναλαμβάνω) >A.iterate, Adacero (σπαράσσω) >Ά. lacerate, 
Alibero (ελευθερώνω) >Ά. liberate, Λ. litigo (δικάζομαι) >Ά. litigate, 
Λ. loco (τοποθετώ) >Ά. locate, Λ. lucubro (αγρυπνώ) >Ά. lucubrate, 
Λ. luxurio(r) (έντρυφώ) >A.luxuriate, A.macero (ισχναίνω, μαραί
νω) >Ά. macerate, A.machinor (μηχανώμαι) >Ά.machinate, A.maculo 
(κηλιδώνω) >Ά. maculate, A.meditor (σκέπτομαι ) >A.meditate, Λ. 
migro (μεταναστεύω) >Ά. migrate, Λ. milito (πολεμώ) >Ά. militate, Λ. 
mitigo (πραΰνω) >A.mitigate, Λ. moderar (μετριάζω) >Ά. moderate, 
Λ. modulor (ρυθμίζω) >Ά. modulate, Λ. narro (διηγούμαι) >Ά. narrate, 
Λ. nauseo (ναυτιώ) >Ά nauseate, Λ. navigo (πλέω) >A.navigate, A 
negotior (διαπραγματεύομαι) >Ά. negotiate, Λ. nomino (ονομά
ζω) >Ά. nominate, Λ. numero (άριθμώ) >Ά. numerate, A.obduro 
(σκληρΰνω) >Ά. obdurate, Λ. obiurgo (επιτιμώ) >A.objurgate, Λ. 
obligo (υποχρεώνω) >Ά. obligate, Λ. officio (εκτελώ υπηρεσίαν) 
>Ά. officiate, Λ. operar (ενεργώ) >Ά. operate, Λ. osculor (άσπάζο- 
μαι) >Ά. osculate, Λ. participo (μετέχω) >A.participate, Λ. penetro 
(διαπερνώ) >Ά. penetrate, A.perforo (διατρυπώ) >Ά. perforate, Λ. 
perpetro (κατορθώνω)>Ά. perpetrate, A.placo (καταπραΰνω) >Ά. 
placate, Λ. postulo (απαιτώ) >Ά. postulate, Λ .praecipito (επισπεύ
δω) >Ά. precipitate, Λ. praedestino (προορίζω) >Ά.predestinate, Λ. 
procreo (γεννώ) >Ά. procreate, Λ. praedico (δηλώνω) >Ά. predicate, 
Λ. praeiudico (προδικάζω) >Ά. prejudicate, Λ. promulgo (δημοσι
εύω) >Ά. promulgate, Λ. radio (άκτινοβολώ)>Ά. radiate, Λ. recreo 
(άναδημιουργώ) >Ά. recreate, Arecupero (άνακτώ)>Ά. recuperate, 
Λ. redintegro (άποκαθιστώ)>Ά. redintegrate, Arefrigero (ψύχω) 
>A.refrigerate, Aregenero (αναγεννώ) >A. regenerate, Arelego 
(εξορίζω) >A. relegate, Aremunero (άνταμείβω) >A. remunerate, 
A.renovo (ανανεώνω) >A renovate, Λ .reprobo (άποδοκιμάζω) >Ά. 
reprobate, Arepudio (αποβάλλω) >Ά. repudiate, Aresuscito (άναζώ) 
>A.resuscitate, Aroto (περιστρέφω) >A. rotate, Asatio (χορταίνω) 
>A. satiate, Asegrego (άποχωρίζω) >A. segregate, A separo (διαχω
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ρίζω) >Ά. separate, A.simulo (προσποιούμαι) >Ά. simulate, Λ. speculo 
(κατασκοπεΰω)>Ά. speculate, A.spolio (διαρπάζω) >A.spoliate, Λ. 
stagno (λιμνάζω) >Ά. stagnate, A.stimulo (διεγείρω) >Ά. stimulate, 
A.stipulor (συμφωνώ) >Ά. stipulate, A.subiugo (υποτάσσω) >Ά. 
subjugate, A.supplico (ικετεύω) >Ά. supplicate, Λ. terebro (διατρυπώ) 
>A.terebrate, Λ. termino (περατώ) >A.terminate, A.tolero (ανέχομαι) 
>Ά. tolerate, Λ. transmigro (μεταναστεύω) >A.transmigrate, A.ululo 
(ουρλιάζω) >Ά. ululate, Λ. vaco (κενώ) >Ά. vacate, A.vaticinor (προ
φητεύω) >Ά. vaticinate, Λ. ventilo (αερίζω) >Ά. ventilate, Λ. vibro 
(δονώ) >Ά. vibrate, A.vindico (διεκδικώ) >Ά. vindicate, Λ. vitupero 
(κατηγορώ) >Ά. vituperate.

II. Με την κατάληξιν -e , δπως abiuro (έξομνύω) >Ά. abjure, Λ. 
accuso (κατηγορώ) >Ά. accuse, Aadiuro (έξορκίζω) >Ά. adjure, Λ. 
adoro (λατρεύω) >Ά. adore, Axomputo (υπολογίζω) >Ά. compute, 
Λ. condenso (συμπυκνώνω) >Ά. condense, Aconiuro (έξορκίζω) >Ά. 
conjure, Aconservo (διατηρώ) >Ά. conserve, Λ. consolor (παρηγορώ) 
>Ά. console, Axonspiro (συνωμοτώ) >A.conspire, Axontinuo (συνεχί
ζω) >Ά. continue, Λ. convoco (συγκαλώ) >Ά. convoce, Λ. degrado (κα
θαιρώ) >A.degrade, Adenoto (δηλώνω )>A.denote, Adenudo (άπογυ- 
μνώνω) >Ά. denude, Λ. deploro (θρηνώ) >Ά. deplore, A.depravo (εξα
χρειώνω) >A.deprave, Aderivo (παράγω) >Ά. derive, Adestino (προ
ορίζω) >A.destine, Adetermino (ορίζω) >Ά. determine, Adisputo 
(συζητώ) >Ά. dispute, Aevoco (προκαλώ) >Ά. evoce, Aexcito (εξε
γείρω) >Ά. excite, Aexcuso (συγχωρώ) >Ά. excuse, Aimaginor (φαν
τάζομαι) >A. imagine, A imploro (ικετεύω) >Ά. implore, A inspiro 
(εμπνέω) >Ά. inspire, Alavo (νίπτω) >Ά. lave, Aobservo (παρατηρώ, 
εξετάζω) >Ά. observe, Aopinor (φρονώ, νομίζω) >A.opine, Aperiuro 
(έπιορκώ) >Ά. perjure, Apraeparo (προπαρασκευάζω) >Ά. prepare, 
Aprocuro (προμηθεύω) >Ά. procure, Aprovoco (προκαλώ) >Ά. 
provoce, Arecito (άπαγγέλλω) >A.recite, Areconcilio (συνδιαλλάτ- 
τω) >Ά. reconcilie, Arecurvo (άνακυρτώ) >Ά. recurve, Areservo (άπο- 
ταμιεύω) >Ά. reserve, Arespiro (άναπνέω) >Ά. respire, Arevoco (ανα
καλώ) >A.revoce, Asacrifico (θυσιάζω) >Ά. sacrifice, Atransfiguro 
(μεταμορφώνω) >Ά. transfigure.

III. Με άποκεκομμένην την κατάληξιν εις την Αγγλικήν, όπως 
adapto (προσαρμόζω) >Ά. adapt, A adopto (υιοθετώ) >Ά. adopt, 
A adorno (στολίζω) >Ά. adorn, A affirmo (βεβαιώνω) >Ά. affirm,
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Aafflicto (θλίβω, λυπώ)> Ά afflict, Acommentor (σχολιάζω) >Ά. 
comment, Acondemno (καταδικάζω) >A.condemn, Λ. conformo 
(προσαρμόζω) >Ά. conform, A.deformo (παραμορφώνω) >Ά. deform, 
Λ. defraudo (εξαπατώ) >Ά. defraud, Λ. detestor (μισώ) >Ά. detest, 
Λ. emendo (διορθώνω) >Ά. emend, Λ. erro (πλανώμαι) >Ά. err, Λ. 
exhortor (προτρέπω) >Ά. exhort, Λ. expecto (προσδοκώ) >Ά. expect, 
Λ. exporto (εξάγω) >Ά. export, Λ. informo (πληροφορώ) >Ά. inform, 
Λ. inhabito (ένοικώ) >Ά. inhabit, Λ. instillo (ενσταλάζω) >Ά. instil(l), 
Ainterpret (διερμηνεύω) >Ά. interpret, Alamentor (θρηνώ) >Ά. 
lament, Λ. laudo (επαινώ) >Ά. laud, Λ. omitto (παραλείπω) >Ά. omit, 
A.oppugno (άντικροΰω) >Ά. oppugn, Λ. perturbo (διαταράσσω) >Ά. 
perturb, A praesento (παρουσιάζω) >Ά. present, A.protestor (διαμαρ
τύρομαι) >Ά. protest, Areformo (αναμορφώνω) >Ά. reform, A relaxo 
(χαλαρώνω) >Ά. relax, A.reporto (επαναφέρω, εκθέτω) >Ά. report, Λ. 
retardo (επιβραδύνω) >Ά. retard, A vomito (ξερνώ) >Ά. vomit.

β' συζυγία
Τά ρήματα τής β' συζυγίας τής Λατινικής παρουσιάζουν εις την 

Αγγλικήν τάς άκολοΰθους καταλήξεις:
I. Την κατάληξιν -e , όπως άπδ Aabstergeo (καθαρίζω) >Ά. absterge, 

A adhaereo (προσκολλώμαι) >Ά. adhere, A coerceo (πιέζω) >Ά. coerce, 
A cohaereo (συνέρχομαι) >Ά. cohere, A compleo (συμπληρώνω) >Ά. 
complete, A condoleo (συλλυποϋμαι) >A.condole Aconniveo (κλείνω 
τά μάτια) >A. connive, A deleo (εξαλείφω) >Ά. dele, A demoveo (άπο- 
μακρΰνω, υποβιβάζω) >Ά. demote, A der ideo (χλευάζω) >Ά. deride, 
Adetergeo (αποκαθαίρω) >Ά. deterge, A devoveo (αφιερώνω) >Ά. 
devote, A dissuadeo (παραπείθω) >A.dissuade, A persuadeo (πείθω) >Ά. 
persuade, A praesideo (προεδρεύω) >Ά. preside, A provideo (προνοώ) 
>Ά provide, A removeo (άπομακρΰνω) >A. remove, A resideo (διαμέ
νω) >A.reside, A revereor (σέβομαι) >Ά. revere, Aurgeo (πιέζω) >A.urge.

II. Αποβάλλουν την κατάληξιν τής Λατινικής, όπως άπδ A 
abhorreo (άποστρέφομαι) >Ά. abhor, A absorbeo (απορροφώ) >Ά. 
absorb, Λ. confiteor (ομολογώ) >Ά. confess, A deterreo (άποτρέπω) 
>A.deter, Λ. distorqueo (διαστρέφω) >A.distort, (άπδ τδ θέμα του σου
πίνου distortum), Aextorqueo (αποσπώ) >Ά. extort, A possideo (κα
τέχω) >Ά. possess, A profiteor (ομολογώ) >A.profess (άπδ σουπίνον 
professum), A respondeo (αποκρίνομαι) >Ά respond.
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Y συζυγία
Τα ρήματα τής γ'συζυγίας τής Λατινικής ή άποβάλλουν την κατά- 

ληξίν των εις την Αγγλικήν, σχηματίζομε να κατά το πλεΐστον από το 
θέμα του σουπίνου, ή λήγουν ε’ις -e.

I. Άποβάλλουν την κατάληξιν, όπως άπό Ά abduco (άπάγω) >Ά. 
abduct (άπό το θέμα του σουπίνου), Λ. abstraho (άφαιρώ)>Α. abstract, 
Λ. accipio (δέχομαι) >Ά. accept , Λ. admitto (δέχομαι) >A.admit, 
A.adverto (προσέχω) >Ά. advert, Λ. apprehendo (καταλαμβάνω) >Ά 
apprehend, Λ. ascendo (άνεβαίνω) >Ά. ascend, Λ. attraho (προσελ
κύω) >Ά. attract, Λ. colligo (συλλέγω) >A.collect, A comprehendo 
(εννοώ) >Ά. comprehend, Aconduco (διευθύνω) >Ά. conduct, A 
confligo (συγκρούομαι) >A. conflict, A congero (συσσωρεύω) >Ά. 
congest, A connecto (συνδέω) >A. connect, A constringo (συνθλίβω) 
>A. constrict, Aconstruo (κατασκευάζω) >Ά. construct, A consulo 
(συμβουλεύομαι) >A. consult, A contemno (περιφρονώ) >A.contemn, 
A contendo (άγωνίζομαι) >A. contend, A contradico (άντιλέγω) >Ά. 
contradict, A converto (μετατρέπω) >A.convert, A corrumpo (δια- 
φθείρω) >A. corrupt, Adecoquo (άποβράζω) >A. decoct, A deduco 
(άφαιρώ) >Ά. deduct, A defendo (υπερασπίζω) >A. defend, Adefero 
(αναβάλλω) >A. defer, A depingo (εικονίζω) >A. depict, A deprimo 
(καταπιέζω) >A. depress, A descendo (κατεβαίνω) >Ά. descend, 
A desisto (απέχω) >A.desist, A detego (άποκαλύπτω) >A. detect, 
A differo (διαφέρω) >A. differ, A dirigo (διευθύνω) >A.direct, A 
discerno (διακρίνω) >A. discern, A distraho (συγχύζω) >A. distract, 
Aeligo (εκλέγω) >A. elect, A emitto (εκπέμπω) >A. emit, A erigo 
(ανορθώνω) >A. erect, Aerumpo (έκσπώ) >A. erupt, A excello (υπερέ
χω, εξέχω) >A. excel, A eximo (εξαιρώ) >A. exempt, A exsisto (υπάρ
χω) >A. exsist, A expello (εξωθώ) A. expel, A expendo (έξοδεύω) >A. 
expend, A explodo (έκρηγνύω) >A. explod, A exprimo (εκφράζω) >Ά. 
express, A extendo (εκτείνω) >A.extend, A exstinguo (σβήνω) >A. 
exstinct, Aextollo (έξυμνώ) >A. extol, Aextraho (άποσπώ) >A.extract, 
A induco (εισάγω) >A. induct, A inflecto (κάμπτω) >A. inflect, A 
infligo (επιβάλλω) >A.inflict, A inicio (εγχέω) >’A. inject, A insisto 
(έπιμένω) >A insist, A inspicio (έπιθεωρώ, εξετάζω) >A. inspect, A 
instruo (διδάσκω, οδηγώ) >A. instruct, A intercipio (συλλαμβάνω) 
>A.intercept, A interdico (απαγορεύω) >A. interdict, A interrumpo 
(διακόπτω) >A. interrupt, A introspicio (είσβλέπω) A. introspect, A
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neglego (άμελώ) >Ά. neglect, Λ. obicio (αντιτείνω) >A.object, Λ. obsideo 
(πολιορκώ, κυριεΰω) >Ά. obsess, Λ. obstruo (εμποδίζω, άποφράσσω) 
>A.obstruct, Λ. obverto (στρέφω/-ομαι) >Ά. obvert, Λ. offendo (προ
σβάλλω) >A.offend, Λ. offero (προσφέρω) >Ά. offer, Λ. opprimo (κα
ταπιέζω) >Ά. opress, A.percutio (πλήττω, τινάσσω) >Ά. percuss, Λ. 
permitto (επιτρέπω) >Ά. permit, Λ. perverto (διαστρέφω) >A.pervert, 
Λ. praedico (προλέγω) >Ά. predict, A praefero (προτιμώ) >Ά. prefer, 
Apraelego (άναγιγνώσκω δημόσια) >Ά. prelect, Aprimo (πιέζω) >Ά. 
press, A praetermitto (παραλείπω) >A.pretermit, A proicio (προβάλ
λω) >Ά. project, A protego (προστατεύω) >A. protect, A protrailo 
(παρατείνω) >Ά. protract, A recolligo (άνασυνάγω) >A. recollect, A 
refero (αναφέρω) >A. refer, A refringo (μεταστρέφω) >A. refract, A 
remitto (άναπέμπω) >A. remit, A reprehendo (επιτιμώ) >A.reprehend, 
Aresisto (άνθίσταμαι) >A. resist, A revertor (έπαναστρέφω) >A. 
revert, Arestringo (περιστέλλω) >A. restrict, Aseligo (εκλέγω) >Ά. 
select, Asubicio (υποτάσσω) >A. subject, A transfero (μεταφέρω) >Ά. 
transfer, A transmitto (μεταβιβάζω) >A.transmit.

II. ’Έχουν ε’ις την Αγγλικήν την κατάληξιν -e (σπάνια χωρίς αυτήν), 
όπως absolvo (άπαλλάσσω) >Ά. absolve, A accedo (προσχωρώ) >Ά. 
accede, A attribuo (αποδίδω) >Ά. attribute, A cedo (παραχωρώ) >Ά. 
cede, A coalesco (συναυξάνω) >A. coalesce, A. colludo (συμπράττω) 
>A. collude, A compono (συνθέτω) >A.compose, A concedo (παρα
χωρώ) >A. concede, Aconcludo (συμπεραίνω) >A. conclude, A confido 
(εμπιστεύομαι) >A. confide, A consumo (δαπανώ) >A. consume, A 
contribuo (συνεισφέρω) >A. contribute, A convalesco (άναρρωνυω) 
>A. convalesce, A dehisco (χάσκω) >A .dehisce, A deludo (εξαπατώ) 
>A. delude, A describo (περιγράφω) >A. describe, Adiffundo (δια- 
χέω) >A. diffuse,A dissolvo (διαλύω) >A.dissolve, A distribuo (διανέ
μω) >A. distribute, Adivido (διαιρώ) >A. divide, A educo (εξάγω) >A. 
educe, A effundo (εκχέω) >A. effuse, A evado (υπεκφεύγω) >A.evade, 
Aevolvo (εκτυλίσσω) >A. evolve, A excludo (αποκλείω) >A. exclude, 
A expono (έκθέτω) >A. expose, A extrudo (εξωθώ) >A. extrude, A 
immergo (βυθίζω) >A. immerge, A induo (περιβάλλω) >Ά. indue, A 
inquiro (ερωτώ) >Ά. inquire, A inscribo (επιγράφω) >Ά. inscribe, 
A intercedo (μεσολαβώ) >Ά. intercede, A interpono (παρενθέτω) 
>Ά.interpose, A introduco (εισάγω, συνιστώ) >Ά. introduce, A invado 
(εισβάλλω) >Ά. invade, A obtrudo (επιβάλλω/-ομαι) >Ά. obtrude, A
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occludo (κλείω) >Ά. occlude, Λ. ορροηο (αντιτάσσω) >Ά. oppose, Λ. 
postpono (άναβάλλω) >Ά. postpone, A.praedispono (προδιαθέτω) >Ά. 
predispose, Λ. praeludo (προεισάγω) >Ά. prelude, A. produco (παρά
γω) >A.produce, A proscribo (προγράφω) >Ά. proscribe, A. protrudo 
(εξωθώ) >Ά. protrude, Λ. quiesco (ησυχάζω) >Ά. quiesce, Λ. recedo 
(άποχωρώ) >Ά. recede, Λ. recompono (άνασυνθέτω) >A.recompose, 
Λ. reduco (περιστέλλω) >Ά. reduce, Λ. refero (αναφέρω) >Ά. relate, 
Λ. remitto (άναπέμπω) >Ά. remit, Arepello (άπωθώ) >Ά. repulse, Λ. 
requiro (άπαιτώ) >Ά. require, Λ. resurgo (όρθοϋμαι) >Ά. resurge, Λ. 
secedo (άποχωρώ) >Ά. secede, Λ. secludo (αποκλείω) >A.seclude, Λ. 
seduco (άπάγω) >Ά. seduce, Λ. solvo (λΰω) >Ά. solve, Λ. suppono (υπο
θέτω) >A.suppose, Atraduco (διασύρω) >A.traduce, Atranscribo (με
ταγράφω) >Ά. transcribe, Λ. transmitto (μεταβιβάζω) >Ά. transmit.

AL περιφράσεις με το facio δίδουν ρήματα εις την Αγγλικήν που 
λήγουν εις - fy , δπως: clarus facio = clarify (καθαρίζω), classis facio 
= classify (ταξινομώ), codex facio = codify (κωδικοποιώ), crux facio = 
crucify (σταυρώνω), fortis facio = fortify (οχυρώνω), magnus facio = 
magnify (μεγεθύνω), modus facio = modify (τροποποιώ) κ.λπ.

δ' συζυγία
Τά ρήματα τής δ' συζυγίας τής Λατινικής λήγουν εις την Αγγλικήν 

ή εις - e, όπως impedio (εμποδίζω) >Ά. impede, Λ. intervenio (μεσο
λαβώ) >Ά. intervene, Λ. servio (εξυπηρετώ) >Ά. serve, Λ. subvenio (έπι- 
βοηθώ) >A.subvene, κυρίως όμως καταλήγουν εις σύμφωνον, δπως 
assentio (συναινώ) >Ά. assent, A consentio (συναινώ) >Ά. consent, Λ. 
dissentio (διαφωνώ) >Ά. dissent, A exhaurio (εξαντλώ) >Ά. exhaust, 
Λ. exsilio (σκιρτώ) >Ά. exult, Λ. inverno (εφευρίσκω) >Ά. invent.

Όπως παρατηροϋμεν άπδ τάς άνωτέρω άντιστοιχίας μεταξύ Λα
τινικής και Αγγλικής, ή έπίδρασις του λατινικού λεξιλογίου, κα'ι 
είδικώτερον τοΰ γραμματικού τυπικου επί τοΰ άγγλικοϋ, καλύπτει 
δλους τους χώρους τής γλωσσικής παραγωγής, οί όποιοι θεραπεύουν 
τάς γλωσσικός ανάγκας προς έκφρασιν τής φΰσεως, τής δημιουργίας, 
τής επιστήμης, τής τέχνης, τής διοικήσεως κα'ι γενικώτερον τοΰ πολι
τισμού. Κα'ι εις αυτήν τήν άνάγκην γλωσσικής έκφράσεως ή Λατινική 
υπήρξε σημαντικός τροφοδότης τής αγγλικής γλώσσης.


