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ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

Υ π ά ρ χ ο υ ν αυθύπαρκτοι δυνητικά! εγκλίσεις εις τήν άρχαίαν 

έλληνικήν γλφσσαν ; Υ φ ί σ τ α τ α ι ύποθετικον άπαρέμφατον ; 

Κατά τον παρελθόντα αιώνα το ενδιαφέρον πλείστων φιλολόγων ήτο έστραμ-
μένον προς τον χώρον της Συντάξεως. Πολλά συντακτικά φαινόμενα έπεσημάνθη-
σαν και διηρευνήθησαν, πολλά συντακτικά προβλήματα διεσαφηνίσθησαν και έπε-
λύθησαν' είναι γεγονός εν τούτοις δτι καί πολλά συντακτικά ερωτήματα, παρά 
τάς έκτεταμένας συζητήσεις καί αντεγκλήσεις, παρέμειναν κατ3 ούσίαν αναπάντητα. 

Ή σημασία τών εγκλίσεων καί ή προέλευσις αυτών, τα μόρια κέν / αν καί 
τα συναφή προς αυτά προβλήματα, αϊ ύποθετικαί προτάσεις καί ή ταξινόμησις 
αυτών υπήρξαν εκ τών θεμάτων τα όποια εύρίσκοντο συνεχώς σχεδόν εις το έπί-
κεντρον τών φιλολογικών συζητήσεων καί δημοσιευμάτων. 

Πολλά εγράφησαν ωσαύτως περί τών δυνητικών εγκλίσεων καί της αυθυ
παρξίας ή μή τούτων, κατά πόσον δηλ. τίθενται εντός του λόγου αί δυνητικαί 
εγκλίσεις αύται καθ' έαυτάς ή μόνον ως αποδόσεις ύπαρχουσών, λανθανουσών ή 
εννοουμένων υποθετικών προτάσεων. 

Εις το παρόν δημοσίευμα δέν θα έπιχειρηθή ιστορική άνασκόπησις του θέμα
τος, καθ' δσον ή αναδρομή εις το παρελθόν θά ώδήγει εις μακράν περιπλάνησιν 
με σχετικώς περιωρισμένην συγκομιδήν τοΰτο δέ, διότι κατά το πλείστον ή επι
χειρηματολογία έξηντλεΐτο εις έπί μέρους λεπτομέρειας δευτερευούσης φύσεως 
ή διότι άνεζητεΐτο λύσις έπί καθαρώς θεωρητικού πεδίου. "Οθεν εκρίθη προτιμό-
τερον να άγνοηθή ή θεωρητική προϊστορία του ζητήματος καί δια καθέτου 
προσγειώσεως εις τον χώρον τών αρχαίων κειμένων να διερευνηθή εν τή πράξει 
ή ιδιοσυστασία του προβλήματος. 

Συνεκεντρώθησαν προς τοΰτο χίλια παραδείγματα φαινομενικώς αυθύπαρκτων 
δυνητικών εγκλίσεων καί έταξινομήθησαν έπί τή βάσει εξωτερικών ή σημασιο
λογικών δεδομένων' ακολούθως έμελετήθη κεχωρισμένως εκάστη περίπτωσις καί 
άνεζητήθη το ένδεχόμενον υπάρξεως ή μή λανθανούσης ή εννοούμενης υποθε
τικής προτάσεως. 

Τα στατιστικά δεδομένα της γενομένης έρεύνης ώδήγησαν εις το συμπέρασμα 
δτι αϊ δυνητικαί εγκλίσεις πρέπει να έκλαμβάνωνται πάντοτε ως αποδόσεις υπο
θετικών λόγων με τήν ύπόθεσιν άλλοτε τιθεμένην, άλλοτε έννοουμένην καί άλλοτε 
λανθάνουσαν. "Οντως εις τάς 95 °/0 καί πλέον τών περιπτώσεων, ή άνασύνθε-
σις της υποθέσεως ύπήρξεν εύκολος ή προφανής καί έστηρίζετο έπί απολύτως 
αντικειμενικών δεδομένων. 

Εις τάς 4,5 % περίπου τών περιπτώσεων ή άνασυντεθεΐσα ύπόθεσις στηρίζε
ται έπί υποκειμενικής βάσεως καί είναι δυνατόν συνεπώς να άμφισβητηθή ή να 
γίνη αποδεκτή μετ' επιφυλάξεως. Τέλος εις πέντε εκ τών χιλίων περιπτώσεων 
(ήτοι 0,5 °/ο) δέν ήδυνήθην να εντοπίσω τήν ύπόθεσιν (παραδδ. 97—100 καί σημ.). 

Δέν αποκλείεται εις τήν άρχικήν φάσιν τής χρήσεως τών σπανίων τούτων δυνη
τικών εκφράσεων να ύπήρχεν ύπόθεσις, ή οποία ως ευκόλως εννοούμενη ( με τα 
δεδομένα τής εποχής εκείνης) ενδεχομένως εξέπεσε καί δια τής μακροχρονίου αχρη
στίας έλησμονήθη καί κατέστη σύν τφ χρόνω προβληματική ή άνασύνθεσίς της. 
Δέν αποκλείεται δμως καί το άντίθετον να λανθάνη δηλ. ή ύπόθεσις καί να τήν 
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έντοπίση άλλος φιλόλογος με μεγαλυτέραν της ιδικής μου πεΐραν. 'Οπωσδήποτε 
το ποσοστον είναι τόσον μηδαμινόν, ώστε δεν είναι λογικον να θέση υπό άμφι-
σβήτησιν το μνημονευθέν ήδη συμπέρασμα, εις δ κατέληξεν ή έρευνα, δτι δηλ. 
αϊ δυνητικά! εγκλίσεις πρέπει να έκλαμβάνωνται πάντοτε ώς αποδόσεις υποθε
τικών λόγων με τήν ύπόθεσιν άλλοτε τιθεμένην, άλλοτε έννοουμένην και άλλοτε 
λανθάνουσαν. 

Επιβάλλεται δμως να διευκρινισθή άπο τοΰδε δτι υπό τήν έννοιαν νπόΟεΰις 
καλύπτεται και ή èvavTÎojaiç, διότι καί εις τάς έναντιωματικάς προτάσεις το 
ήγούμενον είναι ύποθετικόν. 'Ως αναφέρω έκτενέστερον εις τήν διατριβήν μου ι 

ή βασική διαφορά μεταξύ έναντιωματικών και υποθετικών λόγων είναι εντοπι
σμένη εις τήν σχέσιν αίτιον - αποτέλεσμα, ή οποία υφίσταται μεταξύ ηγουμένου -
αποδόσεως καί είναι ομαλή εις τους υποθετικούς λόγους, ενώ αντιθετική εις 
τους έναντιωματικούς. 

Εις τήν φυσιολογικήν σχέσιν πρόσκλησις - αποδοχή αντιστοιχούν οι υποθετικοί 
λόγοι : «Έάν με καλέσουν, — θα μεταβώ εις τήν δεξίωσιν» ( -\~ , -\- ) 

ή : «Έαν δεν με καλέσουν, — δεν θα μεταβώ εις τήν δεξίωσιν» ( — , — ) 
Οι έναντιωτικοί λόγοι δμως παρέχουν τήν ανωτέρω σχέσιν άντιθετικώς, 
ήτοι «Καί αν μέ καλέσουν, — δεν θα μεταβώ εις τήν δεξίωσιν» ( -{- , — ) 

ή : «Καί αν δεν μέ καλέσουν, — θα μεταβώ εις τήν δεξίωσιν» ( — , -} - ) 
Κοινον χαρακτηριστικον επομένως δλων των υποθετικών καί έναντιωματικών 

περιπτώσεων είναι οτι το ήγούμενον είναι ύ π ο θ ε τ ι κ ό ν . 

Παοουαίασις τον αποδεικτικού νλικοΰ : 

Ή ταξινόμησις των χιλίων παραδειγμάτων ώδήγησεν εις τήν δημιουργίαν 
επτά ομοειδών κ α τ η γ ο ρ ι ώ ν καί πολλών έπί μέρους ο μ ά δ ω ν . 

Εις έκάστην τών ομάδων τούτων παρέχονται σταθερώς τρία μόνον παραδείγματα. 
Είναι εύνόητον βεβαίως δτι αϊ πλεΐσται τών ομάδων περιλαμβάνουν πλείονα τών 
τριών παραδειγμάτων καί ώς έκ τούτου ή παράθεσις δλων τών χωρίων θα άπήτει 
χώρον περίπου δεκαπλάσιον άνευ ουσιαστικής ωφελείας. 

"Οντως αϊ ομάδες 8, 11, 15, 21, 23, 27, 28, 30 περιλαμβάνουν δέκα καί πλέον 
παραδείγματα έκαστη, αϊ δε ομάδες 3, 14, 25, 26 περιλαμβάνουν πολλάς δεκάδας 
περιπτώσεων έκαστη. Εις τεσσάρας ομάδας εν τούτοις (6, 12, 22, 32) οφείλω 
να ομολογήσω δτι έταξινομήθησαν άνά δύο μόνον παραδείγματα καί ώς έκ τούτου 
ήναγκάσθην εις τάς περιπτώσεις αύτάς νά επεκτείνω τήν £ρευναν μέχρις εξευρέ
σεως καί του τρίτου παραδείγματος εκάστης τών ομάδων τούτων. 

Αί ομοειδείς κ α τ η γ ο ρ ί α ι, εις ας κατενεμήθη το ύλικόν, είναι επτά καί, 
ώς προς τον λόγον παραλείψεως τής υποθέσεως, ταξινομούνται ώς ακολούθως : 

Ή υποθετική πρότασις παρελείφθη, αλλ' ευκόλως εννοείται, διότι 
Ι. Το ρήμα αυτής συμπίπτει απολύτως προς το ρήμα τής αποδόσεως, 
II. Το ρήμα αυτής είναι βοηθητικον ή λίαν εΰχρηστον (ειμί, εχω, τυγχάνω), 
III. Το ρήμα αυτής αποτελεί το αϊτιον, ώς αντανακλαστική ή φυσιολογική 

συνέπεια του οποίου ακολουθεί το ρήμα - αποτέλεσμα τής αποδόσεως, 
IV. Αΰτη έχει καταστή στερεότυπος έ'κφρασις ( κλισέ) έν σταθερά αλλη

λουχία ευρισκομένη προς τήν ακολουθούσαν άπόδοσιν, 
V. Τα συμφραζόμενα καί ή άπόδοσις παρέχουν ασφαλή αντικειμενικά δεδο

μένα δια τήν άνασύνθεσίν της, 
VI. Τά συμφραζόμενα καί ή άπόδοσις δεν παρέχουν ασφαλή αντικειμενικά 

δεδομένα δια τήν άνασύνθεσίν της, 

1) «Συμβολή είς τήν ταξινόμησιν τών υποθετικών λόγων της αρχαίας ελληνικής», 
Ιωάννινα, Εταιρεία 'Ηπειρωτικών Μελετών, 1969, σελ. 110. 

6 



- Ô 2 -

VII. Αύτη λανθάνει εντός του έκ του ρήματος της αποδόσεως εξαρτωμένου 
απαρεμφάτου (ύποθετικον άπαρέμφατον ; ) . 

Έκαστη τών κατηγοριών τούτων, με τάς ομάδας εις ας υποδιαιρείται, περι
λαμβάνει ως άποδεικτικον ύλικον τα ακόλουθα πχραδείγμχτα. 

Ι Κατηγορία 
1η 'Ομάς : Το ύποκείμενον και το ρήμα της εννοούμενης υποθετικής προτάσεως 

συμπίπτουν απολύτως προς το ύποκείμενον καί το ρήαα τής αποδόσεως : 
(1) ου γάρ άν ποτέ θνήσκων έσώθην, μή 'πί τω δεινω κακω. Σοφ. ΟΤ 1456—7 

(ει μή 'πί τω δεινω κακω έσώθην, ουκ άν ποτέ θνήσκων έσώθην) 
(2) ουδέν άν δέοι έπ' αυτούς πολλού αργυρίου. Πλ. Κρ. 45 α 9 

(καί εί δέοι έπ* αυτούς αργυρίου, ούκ άν δέοι πολλού) 
(3) οι σοι ούκ άν μισθοί» ένεκα ύπηρετοΐμεν Ξεν. ΚΑ 2.5.14 
2α 'Ομάς: Ώ ς ή προηγουμένη ομάς (περίπτωσις 1), μέ την ένδεικτικήν πα-

ρουσίαν του επιρρήματος ΜΟΝΟΝ ε'ις τήν άπόδοσιν : 
(4) ού τοίνυν μόνον έκ τούτων άν γνοίητε δτι... Δημ. 29. 40 

(εί γνοίητε δτι..., ούκ άν γνοίητε μόνον έκ τούτων) 
( 5 ) καί ταΰτα ούκ άν ε'ίη μόνον παρ' ύμΐν ούτως εγνωσμένα. Λυσ. 1.2 

(εί ταΰτα εΐη ούτως εγνωσμένα, ούκ άν εϊη μόνον παρ* ύμΐν) 
(6) ούκ έκ τούτων δέ μόνον γνοίητ' άν δτι άλλοι τινές είσι οί ταΰτα επί του-

τοισί έπάγοντες. 'Ισαίος 4. 7 

3η 'Ομάς : Ώ ς ή περίπτωσις 1, μέ τήν ένδεικτικήν παρουσίαν ενός τροπικού 
επιρρήματος εις -ΩΣ είς τήν άπόδοσιν : 

(7) δικαίως άν ύπο πάντων έλεηθείην. Άνδ. 1.67 
(εί ύπο πάντων έλεηθείην, δικαίως άν έλεηθείην) 

(8) οις ύμεΐς ούκ άν δικαίως πιστεύοιτε. Λυσ. 7.40 
(οις εί πιστεύοιτε ύμεΐς, ούκ άν δικαίως πιστεύοιτε) 

(9) τοις δ' άποψηφισαμένοις ήδέως άν διαλεχθείην. Πλ. Ά π . 39 ε 1 
4η Όμάς : Ώ ς ή περίπτωσις 1, μέ τήν ένδεικτικήν παρουσίαν ενός παραθετικοΰ 

(συγκριτικού ή υπερθετικού βαθμοΰ) είς τήν άπόδοσιν : 
(10) ούκ άν γένοιτο τούτου μείζων άγων μοι. Λυσ. 10. 31 

(καί οί γένοιτο μοι άγων, ούκ άν γένοιτο μείζων τούτου) 
(11) τούτου γένοιτ' άν τις σχετλιώτερος άνθρωπος ; Δημ. 30. 36 

(καί εί γένοιτ' άνθρωπος τις σχέτλιος, γένοιτ' άν τούτου σχετλιώτερος;) 
(12) ή δ' έσω κάλλιστ' άν ειποι σή γυνή τάδ' ώς έχει. Σοφ. ΟΤ 1171-2 
5η 'Ομάς : Ώ ς ή περίπτωσις 1 καί 4, μέ τήν πρόσθετον παρουσίαν ενός δια

ζευκτικού " ί ί , έξ ού εννοείται ή ύπόθεσις (ή = εί μή) : 
(13) μήτηρ άν αύτω μάλλον εϊης ή γυνή. Άρφ. Έκκλ. 1040 

(εΐ τι αύτω είης, μάλλον άν εΐης μήτηρ) 
(14) τίνας δ' άν τών ζώντων δικαιότερον περί πολλοΰ ποιοίμεθα ή τους τούτοις 

προσήκοντας ; Λυσ. 2. 76 (εί μή τους τούτοις προσήκοντας δικαιότερον 
περί πολλοΰ ποιοίμεθα, τίνας άν τών ζώντων ποιοίμεθα ; 

(15) καίτοι τίς άν αίσχίων εϊη ταύτης δόξα ή δοκεΐν χρήματα περί πλείονος 
ποιεΐσθαι ή φίλους ; Πλ. Κρ. 44 γ 1—2 

6η 'Ομάς : Ώ ς ή περίπτωσις 1, μέ τήν πρόσθετον παρουσίαν τής καταχρηστι
κής προθέσεως ΠΛΗΝ, έξ ής ή ύπόθεσις (πλην = εί μή) : 

(16) τί ούν άν έν τούτοις έτερος έτερου διαφέροι ημών πλην τόλμη; Ξεν. ΚΠ 2.1.17 
(εί μή έτερος έτερου έν τούτοις τόλμη διαφέροι, τί ούν άν διαφέροι ;) 

(17) τής ελπίδος γάρ έ'ρχομαι δεδραγμένος, το μή παθεΐν άν άλλο πλην το 
μόρσιμον. Σοφ. Άντ. 235—6 (εί μή πάθοιμι το μόρσιμον, ουδέν άν πάθοιμι) 
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(18) τί τόνδ' άν ειποις άλλο πλην αύτώ πόνους φΰσαι... Σοφ. Άντ. 646—7 
7η 'Ομάς : Ώ ς ή περίπτωσις 1, με τήν ένδεικτικήν παρουσίχν ενός χρονικού 

επιρρήματος (ΝΥΝ ΕΤΙ κλπ.) είς τήν άπόδοσιν. Ή εννοούμενη ύπόθεσις 
εισάγεται δια του «ει μή πρότερον» καί το ρήμα αυτής δέν συμπίπτει 
απολύτως προς το της αποδόσεως, άλλ' ευρίσκεται είς ιστορικόν χρόνον 
'Οριστικής : 

(19) τί δήτ' άν άλλα νυν σ' ίτ ώφελοΐμ' εγώ ; Σοφ. Άντ. 552 
(εί μή πρότερον ώφέλουν, τί δήτ' άν νυν σ' ετ* ώφελοΐμ' έγώ ;) 

(20) καί γαρ σύ νυν ταν τω θεώ πίστιν φέροις. Σοφ. ΟΤ 1445 
(εί γαρ μή πρότερον έφερες, καί νυν ταν τω θεω πίστιν φέροις) 

(21) ετι οδν άν γένοιο τω εμώ άδελφώ πολέμιος, έμοί δε φίλος καί πιστός ; 
Ξεν. ΚΑ 1.6.8 

II Κατηγορία 

8η 'Ομάς : Ρήμα τής εννοούμενης υποθέσεως είναι το βοηθητικον ΕΙΜΙ ή άλλο 
παρεμφερές, λίαν ευχρηστον (εχω, τυγχάνω, βούλομαι κλπ.): 

(22) οιονται γάρ τους αχάριστους καί περί θεούς άν μάλιστα άμελώς έ'χειν. 
Ξεν. ΚΠ 1.2.7 (ει τίνες αχάριστοι εΐεν, καί περί θεούς μάλιστ' άν άμε
λώς εχοιεν). 

(23) το μεν εαυτού σώμα ουκ άν δύναιτο τούτοις πάσι κοσμηθήναι. Ξεν. ΚΑ 
1.9.23 (καί εί πάντα ταύτα προσείη, ούκ άν δύναιτο το εαυτού σώμα 
κοσμηθήναι ) 

(24) αλλ' ανόητος μεν άνθρωπος τάχ' άν οίηθείη ταύτα. Πλ. Φαιδ. 62 δ 9 

9η "Ομάς : Ώ ς ή προηγουμένη περίπτωσις 8, με τήν ένδεικτικήν παρουσίαν τής 
προθέσεως ΣΥΝ (: συνοδεία), έξ ής ή ύπόθεσις : 

(25) ους νομίζω άν σύν τή παρούση δυνάμει ταπεινούς ύμϊν παρασχειν. Ξεν. 
ΚΑ 2.5.13 (εί ή παρούσα δύναμις παρείη, ταπεινούς άν παράσχοιμεν ύμΐν 
τούτους). 

( 26) καί κε τριηκοσίοισιν έγών άνδρεσσι μαχοίμην σύν σοί. ν 390—1 
(εί σύ μοι παρασταίης, καί κε τριηκοσίοισιν εγώ . . . μαχοίμην). 

(27) θήξαις δέ κε φύντ' άρετά ποτί πελώριον όρμάσαι κλέος άνήρ θεού σύν πα-
λάμα. Πίνδ. Ό λ . 1 0 . 2 0 - 1 

10η 'Ομάς : Ώ ς ή περίπτωσις 8, με τήν ένδεικτικήν παρουσίαν τής καταχρηστι
κής προθέσεως ΑΝΕΥ (: ελλειψις συνοδείας), έξ ής ή ύπόθεσις : 

(28) άνευ γαρ αρχόντων ουδέν άν οΰτε καλόν οΰτε αγαθόν γένοιτο. Ξεν. ΚΑ 3.1.38 
(εί μή εΖεν άρχοντες, ... — ή : άν μή ώσιν άρχοντες—, ουδέν άν γένοιτο) 

(29) δοκέει δέ μοι καί άνευ ταύτης τής υποθήκης βασιλεΰσαι άν Ξέρξης Ήροδ. 7.3. 
(καί εί μή έξείη ή υποθήκη αΰτη, βασιλεύσαι άν Ξέρξης) 

(30) δν ούκ άν δυναίμεθα άνευ πλοίων διαβήναι. Ξεν. ΚΑ 2.2.3 

11η 'Ομάς : Ώ ς ή περίπτωσις 8, με τήν ένδεικτικήν παρουσίαν εμπρόθετου τινός 
προσδιορισμού, έξ οδ ή ύπόθεσις : 

(31) 'ίεντο ώσπερ άν δράμοι τις περί νίκης. Ξεν. ΚΑ 1.5.8 
(εί περί νίκης εϊη, ούτως άν δράμοι τις) 

(32) ού γάρ άν που υπέρ γε άλλοτρίου έπεξήσθα φόνου αύτώ. Πλ. Εύθφ. 4 β 5—6 
(εί όπερ γε άλλοτρίου φόνου ήν, ούκ άν έπεξήσθα αύτώ) 

(33) ουδέν άν θέλοι κτασθαι μετ' αδικίας. Ξεν. ΚΑ 2.6.18 

12η 'Ομάς : Ώ ς ή περίπτωσις 8, μέ τήν ένδεικτικήν παρουσίαν του μετοχικού 
επιρρήματος ΑΚΩΝ / ΕΚΩΝ, έξ οΰ ή ύπόθεσις : 

(34) μηδεμία σωτηρίας εστίν έλπίς άκοντος βασιλέως. Ξεν. ΚΑ 2.1.19 
(άν μή βούληται βασιλεύς, ουδεμία έλπίς σωτηρίας εστίν). 
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(35) νυν τε ακόντων εκείνων ούκ αν προελθεΐν (έλεγε Βρασίδας) Θουκ. 4.78.4 
(νυν τε ει μη εκείνοι έπιτρέποιεν, ούκ αν προέλθοιμι) 

(36) των ούκ αν τι φέροις άνελών άέκοντος εμεΐο. Α 301 

III Κατηγορία 

13η 'Ομάς : Το ρήμα της εννοούμενης υποθέσεως αποτελεί το αίτιον, ως φυσική 
συνέπεια του όποιου ακολουθεί το ρήμα-αποτέλεσμα τής αποδόσεως : 

(37) τον δ' έτερον σκόπελον χθαμαλώτερον 6ψει, Όδυσσεΰ, πλησίον αλλήλων* 
καί κεν διοϊστεύσειας μ 101—2 (καί ει όιστον ρίψειας, . . .) 

(38) τίς ανθρώπων ούκ αν έδάκρυσεν ; . . . Λυσ. 2.40 (τις ανθρώπων, ει ειδεν,...) 
(39) άρ' αν παρ' υμών, ώ ξένοι, μάθοιμ' δ που τα του τυράννου δώματ' εστίν 

ΟΊδίπου ; Σοφ. ΟΤ 924—5 (ει πυθοίμην . . ., . . .) 

14η 'Ομάς : Ώ ς ή προηγουμένη περίπτωσις 13, μέ άντανακλαστικον ζεύγος το 
ερωτώ - αποκρίνομαι (λίγω, φημι ή άλλο λεκτικον ρήμα) : 

(40) ώς ημείς φαΐμεν άν Πλ. Φαιδ. 118 α 16 (ει τις έ'ροιτο ημάς, φαΐμεν αν) 
(41) ή πρώτον μέν τοΰτ' αν κατεΐπεν. Λυσ. 4.10 (ει τις ήρώτα, αοτη πρώτον...) 
(42) ταυτί ελεγεν αν ό Σπεύσιππος, ώ άνδρες, ή ου; Άνδ. 1.22 

15η 'Ομάς : Ώ ς ή περίπτωσις 13, μέ άντανακλαστικον ζεύγος το εξελέγχω 
(εν δικαστηρίοις) — ομολογώ (εχω ειπείν, εχω δεϊξαι κά. παρεμφερή) : 

(43) άλλ' ούκ αν εχοις δεϊξαι... Δημ. 29.41 (άλλ' έξελεγχόμενος ούκ άν . . .) 
(44) ΐσως δ' άν εχοι ειπείν δτι έδεδοίκει. Λυσ. 12.50 (ε'ί τις έξελέγχοι, . . . ) 
(45) οϊμαι γαρ άν πάντας ανθρώπους όμολογήσαι δια τάδε δεΐν πολεμεΐν. 

Άνδ. 3.13 (ει τις ελέγχων εροιτο, πάντες όμολογήσειαν) 

16η 'Ομάς : Ώ ς ή περίπτωσις 13, μέ άντανακλαστικον ζεύγος το λέγω 
(ήδέως) ακούω : 

(46) ήδέως οδν άν άκούσαιμι. Πλ. Φαιδ. 108 δ2 (ει ούν εϊποις, . . . ) 
(47) ήμεΐς γε τούτου του μύθου ήδέως άν άκούσαιμεν. Πλ. Φαιδ. 110 β 3—4 

(ει τούτον τον μυθον εϊποις ήμϊν, ήδέως άν άκούσαιμεν) 

(48) ήδέως γαρ άν εγώ άκούσαιμι. Πλ. Φαιδ. 57 α 6 (ε'ί τι περί τούτου εϊποις,) 

17η 'Ομάς : Ώ ς ή περίπτωσις 13, μέ άντανακλαστικον ζεύγος το ακούω -
θαυμάζω (αγαμαι, εξίσταμαι κά. παρεμφερή) : 

(49) τίς γαρ ούκ άν άγάσαιτο τών ανδρών εκείνων της αρετής. Δημ. 18 204 
(τίς γάρ, ει άκούσαι τών ανδρών εκείνων τής αρετής, ούκ άν άγάσαιτο;) 

(50) τίς τής τόλμης αυτούς ούκ άν ήγάσθη ; Λυσ. 2.40 (τίς, ει ήκουαεν, . . . ) 
(51) ούκ άν θαυμάζοιμι. Πλ. Εύθφ. 6 γ 8 (ει άκούσαιμι, ούκ άν θαυμάζοιμι) 

18η 'Ομάς : Ώ ς ή περίπτωσις 13, μέ άντανακλαστικον ζεύγος το σκοπώ -
δρω, βλέπω : 

(52) άλλον δ' άν άλλω προσίδοις... ορμενον άκτάν προς εσπέρου θεοΰ. Σοφ. ΟΤ 
174—7 (ει σκοποΐς, άλλον δ' άν άλλω προσίδοις Ορμενον. . .) 

(53) μάλιστα δέ τούτο έχοι άν τις ίδεΐν. Λυσ. 19.5 (ει τις σκοποί,. . . ) 
(54) καί τους μέν άλλους τους δανειζόμενους ϊδοι τις άν έξισταμένους τών Οντων. 

Δημ. 37.49 (καί τους μέν άλλους... ει τις θεωροίη, ϊδοι άν) 
19η 'Ομάς : Ώ ς ή περίπτωσις 13, μέ άντανακλαστικον ζεύγος το μετρώ-ενρίσκω 

ή άλλο ρήμα τής αυτής σημασίας : 
(55) πελτασταί δέ καί τοξόται γένοιντ' άν πως εκ τής ημετέρας κάν έξακισμύριοι. 

Ξεν. ΚΠ 2.1.6. (ει μετρηθεΐεν πελτασταί καί τοξόται, γένοιντ' ά ν . . . ) 
(56) μακροί παλαιοί τ ' άν μετρηθεΐεν χρόνοι. Σοφ. ΟΤ 561 (κανονικώς το «μετρη-

θεΐεν» ανήκει εις την ύπόθεσιν : ε'ι μετρηθεΐεν οι χρόνοι, εύρεθεΐεν μακροί 
παλαιοί τε . . . ) 
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(57) αύται δε ουκ αν πολλού είεν. Θουκ. 1.9.4 (ει μετρηθεΐεν αύται , . . . ) 

IV Κατηγορία 

20ή 'Ομάς : Ώ ς στερεότυπος έκφρασις, εν σταθερά αλληλουχία προς την ακο
λουθούσαν άπόδοσιν ευρισκομένη, εννοείται ή ύπόθεσις «εί τουθ' ούτως έχει» 
«ει τάδ' εν τούτοις» κλπ. : 

(58) ιού, ιού' τα πάντ* άν έξήκοι σαφή. Σοφ. ()Τ 1182 (ει ταυτ' αληθή, . . .) 
(59) οιμαι γαρ οΰτ* αν "Ιστρον οΰτε Φασιν αν νίψαι καθαρμφ τήνδε τήν στέγην. 

Σοφ. ΟΤ 1227—8 (τούτων ούτως εχόντων, οΰτε "Ιστρος νίψαι ά ν . . . ) 
(60) πώς δήτ' εγώ 'κεΐν' άν λάβοιμ' άφείς τάδε ; Σοφ. ΟΤ 599 (ει τοΰθ' οΰτως 

έχει, πώς εγώ 'κεΐν' άν λάβοιμι. . . ) 
21η Ό μ ά ς : Ώ ς ή προηγουμένη περίπτωσις 20, με έννοουμένην τήν στερεότυπον 

ύπόθεσιν «καί τα πάντα ποιών» (: καΐ ει τα πάντα ποιοίη κλπ.): 
(61) ούδενί τρόπω δύναιτ' άν άποδεϊξαι. Λυσ. 13.51 (και τα πάντα ει ποιοίη,) 
(62) ου γαρ άν δυναίμην (ένν. τους τότε συμπράττοντας μάρτυρας παρέξεσθαι) 

Λυσ. 12.46 (καΐ ει τα πάντα ποιοίην, ουκ άν δυναίμην παρέξεσθαι) 
(63) δ ουκ άν δύναιτο ουδέποτε άποδεϊξαι. Λυσ. 13.49 
22α Ό μ ά ς : Ώ ς ή περίπτωσις 20, με έννοουμένην τήν ύπόθεσιν «ει βούλει», 

«εί βούλεσθε» κά. παρεμφερή : 
(64) χωροϊς άν ε'ίσω. Σοφ. Φιλ. 674 (εί βούλει, χωροΐς άν εΐ'σω) 
(65) σύ μεν κομίζοις άν σεαυτον ή θέλεις. Σοφ. Άντ. 444 (εί βούλει, . . . ) 
(66) "Αγοιτ' άν μάταιον άνδρ' εκποδών. Σοφ. Άντ. 1339 (εί βούλεθε, . ..) 
23η Ό μ ά ς : Ώ ς ή περίπτωσις 20, μέ τήν ένδεικτικήν παρουσίαν ενός παραθε-

τικοΰ (-]- ή) εις τήν άπόδοσιν, καί έννοουμένην τήν στερεότυπον ύπόθεσιν 
«εί δέοι (ή : εί έδει) δυοΐν το έτερον έλέσθαι.. .» : 

(67) όστισουν έλοιτ' άν έτέρω μάλλον όφείλειν ή κηδεστή τήν προίκα μή άπο-
δουναι. Δημ. 30.12 (εί δέοι δυοΐν το έτερον έλέσθαι, έτέρω όφείλειν ή κη
δεστή . . ., όστισουν έλοιτ' άν μάλλον έτέρω όφείλειν). 

(68) ώς μάλλον άν έλοιτό μ' ή τους πάντας Άργείους λαβείν. Σοφ. Φιλ. 46—7 
(εί έπ' αύτώ ε'ίη έλέσθαι έμε ή τους Άργείους πάντας, μάλλον άν έλοιτο έμέ). 

(69) καίτοι πολλοί άν καί τούτο ε'ίλοντο. Άνδ. 1.57 (εί έδει . . . έλέσθαι,) 
24η Ό μ ά ς : Ώ ς ή περίπτωσις 20, μέ τήν ένδεικτικήν παρουσίαν του «πολύ άν 

δικαιότερον... ή» είς τήν άπόδοσιν, και έννοουμένην τήν ύπόθεσιν «εί δέοι 
(ή : εί έδει) δυοΐν το έτερον γενέσθαι» : 

(70) πολύ άν δικαιότερον έπί ταύτη τη αιτία βασανισθείη ή επί τή εκ των πολε
μίων λύσει πραθείη. Λυσ. 4.13 (εί δέοι δυοΐν το έτερον γενέσθαι (βασα-
νισθήναι ή πραθήναι), πολύ άν δικαιότερον . . . βασανισθείη) 

(71) ώστε πολύ άν δικαιότερον έκείνοις τοις γράμμασιν ή τούτοις πιστεύοιτε. 
Λυσ. 16.7 (εί δέοι έκείνοις ή τούτοις τοις γράμμασι πιστεύειν, πολύ άν 
δικαιότερον έκείνοις τοις γράμμασι πιστεύοιτε) 

(72) ώστε πολύ άν δικαιότερον διά ταύτα τα έργα τούτον μισήσαιτε ή έμοΰ 
τιν' άνεπιείκειαν καταγνοίητε. Δημ. 29.3 

V Κατηγορία 

25η Ό μ ά ς : Τα συμφραζόμενα παρέχουν αντικειμενικά δεδομένα διά τήν άνα-
σύνθεσιν της υποθετικής προτάσεως : 

(73) ούκ άν μεθείμην του θρόνου, μή νουθετεί. Άρφ. Βατρ. 830 (καί εί νουθε-
τοΐς, ούκ άν μεθείμην του θρόνου). 

(74) καί μήν χάριν γ* άν άξίαν λάβοις έμου. Σοφ. ΟΤ 1004 (εί του φόβου 
έκλύσειάς με, χάριν γ* άν άξίαν λάβοις έμοΰ). 

(75) άρ' ούκ άν £πί πάν έλθοι, ώς ήμας τά έσχατ' αίκισάμενος πάσιν άνθρώποις 
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φόβον παράσχοι ; Ξεν. ΚΑ 3.1.18 (εί και του όμομητρίου αδελφού άπο-
τεμών την κεφαλήν άνεσταύρωσεν, άρ' ούκ αν επί πάν έλθοι. . . ; ) 

26η 'Ομάς : Ώ ς ή προηγουμένη περίπτωσις 25, με την ενδεικτικήν παρουσίαν 
του αιτιολογικού συνδέσμου ΓΑΡ, δστις προσδιορίζει την έννοουμένην 
ύποθετικήν πρότασιν : 

(76) ταΰτα καλώς εγώ είδώς διώλεσ'' ου γαρ άν δεΰρ' ίκόμην. Σοφ. ΟΤ 317 
(ει γαρ μη διώλεσα, ουκ αν δεΰρ' ίκόμην) 

(77) έπιστευόμην δ' υπό Λακεδαιμονίων ού γάρ αν με έπεμπον πάλιν προς υμάς. 
Ξεν. ΚΑ 7.6.33 (ει γαρ μή έπιστευόμην.. ., ούκ άν με έπεμπον) 

(78) ηύρες αυτό και έχεις' ού γάρ άν προαπέστης. Πλ. Συμπ. 175 δ 2—3 
27η 'Ομάς : Ώ ς ή περίπτωσις 25, με την ενδεικτικήν παρουσίαν του επιρρή

ματος ΟΥΤΩ, το όποιον υποκαθιστά τήν ύποθετικήν πρότασιν : 
(79) ούτω γαρ άν σοι συνήδεσαν αληθή λέγοντι. Λυσ. 7.22 (Οΰτω: ει τους 

εννέα άρχοντας έπήγαγες, συνήδεσαν άν σοι αληθή λέγοντι.. . ) 
(80) έ'ρχεται προς τον Κΰρον και αιτεί αυτόν εις δισχιλίους ξένους και τριών 

μηνών μισθόν, ώς ούτω περιγενόμενος άν τών άντιστασιωτών. Ξεν. ΚΑ 1.1.10 
(ούτω : ει λάβοιμι δισχιλίους ξένους και τριών μηνών μισθόν, περιγενοίμην 
άν τών άντιστασιωτών). Τα καλύτερα χειρόγραφα έχουν τήν γραφήν «περι-
γενησόμενος άν», οπότε ό υποθετικός λόγος καθίσταται «έάν λάβω... περι-
γενήσομαι άν»" πολλοί έκδόται όμως, ιδίως άπο της εποχής του Cobet, 
αμφισβητούν τήν σύ^ταξιν του δυνητικού «άν» μετά χρόνου μέλλοντος, ενώ 
χίλια και πλέον χωρία συνηγορούν υπέρ αυτής. 

(81) ούτω γάρ άν υπό πλείστων ανθρώπων ευ πάσχοιτε. Άνδ. 2.23 
(οΰτω: ει διδοΐτε, υπό πλείστων ανθρώπων ευ πάσχοιτε άν). 

28η 'Ομάς : Ώ ς ή περίπτωσις 25 και 27, με τήν πρόσθετον πχρουσίαν παρα-
θετικοΰ : 

(82) ούτω γάρ άν ήττον έτόλμησεν εκείνος είσελθεΐν εις τήν οίκίαν. Λυσ. 1.40 
(οΰτω: ει τον συνδειπνήσοντα είσήγαγον, ήττον άν έτόλμησεν είσελθεΐν) 

(83) ηγουμένη οΰτως άν μάλιστα συγγνώμης αυτούς παρά τών άκουσάντων τυγ-
χάνειν. Λυσ. 2.1 (ει ή πρόσταξις εξ ολίγου γίγνοιτο, μάλιστ' άν ούτοι 
συγγνώμης παρά τών άκουσάντων τυγχάνοιεν). 

(84) ηγούμενος οΰτως άν τον έλεγχον ίσχυρότερον γενέσθαι. Λυσ. 7.34 
(εί, δντινα τών θεραπόντων βούλοιτο, παραδοίην αύτω βασανίζειν, ό ελεγ-
χος ισχυρότερος γένοιτ' άν). 

29η 'Ομάς : Ώ ς ή περίπτωσις 25, με τήν ενδεικτικήν παρουσίαν του χρονικού 
επιρρήματος ΤΟΤΕ, το όποιον υποκαθιστά τήν ύπόθεσιν : 

(85) τότ' άν με δικαίως είσάγοι τις εις δικαστήριον. Πλ. Άπολ. 29 α 2 
(εί ταΰτα πράττοιμι — ή : εί λίποιμι τήν τάξιν—, δικαίως άν με είσάγοι τις 
εις δικαστήριον). 

(86) τότε κέν μιν ίλασσάμενοι πεπίθοιμεν. Α 100 (τότε: εί ταύτα πράττοιμεν). 
(87) ώς έρέουσιν έμοί δέ τότ' άν πολύ κέρδιον εϊη... νέεσθαι. Χ 108—9 

(τότε: εί ώς έρέουσι, εμοί κέρδιον εϊη νέεσθαι). 

30η Όμάς : Ώ ς ή περίπτωσις 25, μέ τήν ενδεικτικήν παρουσίαν του χρονικού 
επιρρήματος ΠΡΙΝ, εξ ού ή ύπόθεσις (πρίν — εί μή) : 

(88) ού γάρ άν είδείης ανδρός νόον ουδέ γυναικός, πρίν πειρηθείης. Ή σ . θεογ. 125 
(εί μή πειρηθείης, ούκ άν είδείης...) 

(89) άλλ' οΰποτ' έγωγ' άν, πρίν 'ίδοιμ' ορθόν έπος, μεμφομένων άν καταφαίην. 
Σοφ. ΟΤ^504—6 (εί μή ίδοιμ* ορθόν έπος, οΰποτ' άν καταφαίην...) 
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(90) ούκ αν άπέλθοιμι, πριν παντάπασιν ή αγορά λυθή. Ξεν. Οίκον. 12.1 
(αν μή παντάπασιν ή αγορά λυθή, ούκ αν άπέλθοιμι). 

31η 'Ομάς : Ώ ς ή περίπτωσις 25, μέ την ένδεικτικήν παρουσίαν του ερωτημα
τικού τροπικού επιρρήματος ΠΩΣ, εντός του οποίου λανθάνει ή ύπόθεσις : 

(91) πώς ουν τις αν σώσειε τοιαύτην πόλιν... ; *Λρφ. Βατρ. 1458 (τί πράττων ;) 
(92) πώς γαρ άν θαττον άπώλετο ή πώς άν μάλλον επηρεάζετο ; Λυσ. 29.7 

( π ώ ς : τί πράττων; ή : εί έπραττε τί, άπώλετο αν θαττον;) 
(93) Πώς άν δείξειε γεγενημένα φανερώς; Ισαίος 3.9 (τί εί ποιοίη, . . . ) 

32α 'Ομάς : Ώ ς ή περίπτωσις 25, μέ την ένδεικτικήν παρουσίαν εύχετικής προ
τάσεως, ή πραγματοποίησις ή μή της οποίας αποτελεί τήν ύπόθεσιν : 

(94) άλλ' 'ίλεω μεν τον ίκέτην δεξαίατο' ώς ούχ έδρας γε τήσδ' άν έξέλθοιμ' έτι. 
Σοφ. OK 44—5 (εί μή δεξαίατο, ούκ άν έξέλθοιμ' Ιτι) 

(95) εί γαρ ώφελον, ώ Κρίτων, οίοί τ ' είναι οι πολλοί τα μέγιστα κακά έργά-
ζεσθαι, ίνα. . ., και καλώς άν είχε. Πλ Κρ. 44δ 6—8, (εί οίοί τ ' ήσαν 
οι πολλοί.. . έργάζεσθαι, καλώς άν είχε). 

(96) είθ' ώφελες τοιάδε τήν γνώμην πατρός θνήσκοντος είναι* παν γαρ άν 
κατειργάσω. Σοφ. Ή λ 1021—2 (εί τοιάδε ήσθα, παν κατειργάσω άν). 

VI Κατηγορία 

33η 'Ομάς : Τα συμφραζόμενα καί ή άπόδοσις δέν παρέχουν ασφαλή αντικειμε
νικά δεδομένα διά τήν άνασύνθεσιν της υποθέσεως : 

(97) έμέ μεν γάρ ουδέν άν βλάψειεν οΰτε Μέλητος οΰτε "Ανυτος. Πλ. Άπολ. 30γ8—9 
(98) τίς γαρ άν ποτέ ρήτωρ ένεθυμήθη ή νομοθέτης ήλπισεν άμαρτήσεσθαί τίνα 

τών πολιτών τοσαύτην άμαρτίαν ; Λυσ. 31.27 
(99) ώστε ούκ άν ποθ' ετέρας έπιθυμήσαι πολιτεία«:. Λυσ. 18.6 
(100) μεταξύ άρα άν είη τούτοιν δόξα. Πλ. Πολ. 4 7 8 δ 3 * 

'Υφίσταται ύποθετικον άπαρέμφατον εις τήν άρχαίαν έλληνικήν; 

Έάν δεχθή τις ώς αληθές το εκ τών ώς άνω 100 (βάσει 1000) παραδειγμά
των έξαχθέν συμπέρασμα, 6τι δηλ. πασαι αί δυνητικαί εγκλίσεις της αρχαίας 
ελληνικής αποτελούν αποδόσεις ύπαρχούσης, λανθανούσης ή εννοούμενης υποθέ
σεως, τότε δέν είναι εΰκολον νά άποκλείση τις τήν ΰπαρξιν υποθετικού απα
ρεμφάτου εις τήν άρχαίαν έλληνικήν. Διότι υφίστανται πολλά παραδείγματα δυνη
τικών εγκλίσεων τελείως ομοειδή, είς τα όποια ή μόνη λέξις, δπου δύναται νά 
άναζητηθή ή ύπόθεσις, είναι το εκ του κυρίου ρήματος (της αποδόσεως) έξαρτώ-
μενον άπαρέμφατον. 

Αί έξωτερικαΐ δυσχέρειαι διά τήν άποδοχήν της εκδοχής ταύτης είναι αί έξης : 
Το εκ του κυρίου ρήματος έξαρτώμενον άπαρέμφατον είναι άντικείμενον αύτου 

καί κατά συνέπειαν α) ισοδυναμεί μέ βνομα ούσιαστικον καί β) χρονικώς ευρί
σκεται εις το αυτό έπίπεδον μέ το εξ οδ εξαρτάται ρήμα* ένω μία υποθε
τική πρότασις αα) ισοδυναμεί δχι μέ Ονομα ούσιαστικον άλλα μέ επίρρημα καί 
ββ) χρονικώς προηγείται οπωσδήποτε της εννοίας του ρήματος της αποδόσεως. 

Το φαινόμενον εν τούτοις δέν είναι μοναδικον ούτε δυσεξήγητον. Το αυτό ακρι
βώς συμβαίνει μέ τάς διά του «εί» είσαγομένας πλαγίας έρωτηματικάς ( ούσια-
στικάς) προτάσεις, αϊτινες προέρχονται άπο παρεμφερείς ύποθετικάς προτάσεις. 

Έάν εύρεθή τις είς το δικαστήριον μέ κατηγορίαν άνάλογον της του Σωκρά
τους, είναι δυνατόν νά εί'πη εις τους παριστάμενους : «Φράζετε ούν άλλήλοις 

1) Εις τήν αυτήν δμάδα ανήκει καί το χωρίον Πλ. Άπολ. 30 δ 1—2. 
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εϊ πώποτε ή μικρόν ή μέγα ήκουσέ τις υμών εμού περί των τοιούτων διαλεγο-
μένου (Πλ. Άπολ. 19 δ 4 - 5 ) . 

Ή αρχική μορφή ήτο : «ει πώποτε ηχούσατε (προτερόχρονον), φράζετε άλλή-
λοις (νυν)» : κανονικός υποθετικός λόγος. 'Αλλ' εκ του «φράζω» κατά κανόνα 
ακολουθεί άντικείμενον φράζετε δ,τι ήκούσατε : φράζετε τοΰτο (ει δηλ. ήκούσατε), 
και έπειτα, μόλις έχάθη ή σχέσις της χρονικής αλληλουχίας : φράζετε ει ήκού
σατε (ουσιαστική πρότασις, άντικείμενον). 

Δεν είναι όμως μόνον αϊ πλάγιαι έρωτηματικαί (ούσιαστικαί) προτάσεις, αϊ 
όποΐαι κατά φυσιολογικον τρόπον προήλθον εκ των υποθετικών (έπιρρηματικών) 
προτάσεων. Ύποθετικον περιεχόμενον εκφράζουν και αϊ εκ ρημάτων -ψυχικού πά
θους έξαρτώμεναι και δια του «ει» εϊσαγόμεναι αιτιολογικά! (;) προτάσεις, και 
αν ακόμη (ουδόλως τούτο προεξοφλείται) πρέπει αύται να μεταφράζονται ενίοτε 
ώς αϊτιολογικαί. "Οταν ό Σωκράτης λέγη : «θαυμάζοιμ* άν ει οΐός τ ' εϊην εγώ 
υμών ταύτην τήν διαβολήν έξελέσθαι εν ούτως όλίγω χρόνω, οΰτω πολλήν γεγο* 
νυΐαν» ( Πλ. Άπολ. 24 α 2—4), οπωσδήποτε θεωρεί προτερόχρονον τήν δια του 
«ει» εϊσαγομένην πρότασιν' μόνον εις περίπτωσιν επαληθεύσεως της, θα έπηκο-
λούθει ό θαυμασμός (έχομεν επομένως ύποθετικον λόγον εκφράζοντα κατά τήν 
καθιερωμένην ταξινόμησιν1 σκέψιν τον λέγοντος' το «εϊ»=«διότι» οδηγεί εις 
παράλογον περιεχόμενον). 'Αλλά καί δταν ό Σωκράτης «έθαύμαζε δ' εΐ τις άρετήν 
έπαγγελλόμενος άργύριον πράττοιτο» (Ξεν. Άπομν. 1.2.7), πάλιν ύποθετικον (προ
τερόχρονον) περιεχόμενον εξέφραζε καί ό επακολουθών θαυμασμός προεκαλεΐτο 
κατ' επανάληψιν, οσάκις διεπιστουτο το γεγονός. Είς τήν προκειμένην περίπτωσιν 
το «ει» επιδέχεται κατ' άνοχήν και τήν άπόδοσιν «διότι», άλλα το οσάκις εϊναι 
αναμφιβόλως όρθότερον, εφ* 6σον πρόκειται περί υποθετικού λόγου εκφράζοντος 
κατά τα καθιερωμένα αόριστον επανάληψιν εις το πάρε &όν. 

Είναι πιθανόν το «ει» νά έλαβε δια πρώτην φοράν αϊτιολογικήν άπόχρωσιν εις 
τάς περιπτώσεις καθ' ας εισήγε δύο υποθέσεις συμπλεκτικός συνδεδεμένας, έξ ών 
ή μία εξέφραζε πραγματικον γεγονός, λαβόν ήδη χώραν, ή δ' έτερα ύποθετικον, 
δπως : «Δεινον άν είη πρήγμα, ει Σάκας μέν.. . δούλους έχομεν, "Ελληνας δέ, 
ύπάρξαντας άδικίης, ου τιμωρησόμεθα» ( Ήρόδ. 7.9). Είς τάς περιπτώσεις αύτάς 
δμως, αϊ όποΐαι εν τούτοις δεν είναι όλίγαι, έ'χομεν νόθον παράταξιν, διότι κατ' 
ούσίαν πρόκειται περί ανομοιογενών προτάσεων (μιας ένδοτικής, πραγματοποιη
θείσης ήδη, καί μιας υποθετικής), αϊ όποΐαι έπρεπε νά διατυπωθούν ύποτελώς, 
ήτοι : «Δεινον άν είη πρήγμα, ει, Σάκας δούλους έχοντεο, "Ελληνας ου τιμωρη
σόμεθα». Ή πραγματοποιηθείσα ένδοτική επιδέχεται έδώ τήν άπόδοσιν «εΐ» — 
«διότι»* δια του συμπλεκλικοΰ «καί» δμως ή σημασία του «διότι» επεκτείνεται 
θεωρητικώς, ώς μή έδει, καί εις τήν ύποθετικήν, 

'Ομοίως : «Αϊσχρόν έστιν, ει εγώ μέν τα έργα. . ύπέμεινα, ύμεΐς δέ μηδέ 
τους λόγους αυτών άνέξεσθε» (Δημ. 18.160), αντί του «αϊσχρόν έστιν, εϊ, έμοϋ 
τα έργα ύπομείναντος, ύμεΐς μηδέ τους λόγους άνέξεσθε» . . . 

Έπιστράτευσις περισσοτέρων παραδειγμάτων θα καθίστα φανεράν τήν προ-
έλευσιν τών διά του «εϊ» εισαγομένων αιτιολογικών ( ; ) προτάσεων έξ υποθετι
κών άλλωστε τοΰτο καταδεικνύεται καί έκ του άπλοΰ γεγονότος, δτι καί εϊς τάς 
περιπτώσεις του «εϊ» =«διότι», ή δια του «εϊ»=«έάν» άπόδοσις παρέχει απολύ
τως παραδεκτόν καί συμβιβαζόμενον προς τά συμφραζόμενα περιεχόμενον. 

1) ΤϊρνσάκΐΚως δέν αποδέχομαι τήν καθιερωμένην ταξινόμησιν, άλλ' εν τη προμνημονευ-
θείση διατριβή μου υποστηρίζω δτι βάσις ταξινομήσεως οφείλει να είναι οχι το ήγούμενον, 
ήτοι ή δευτερεύουσα υποθετική πρότασις, άλλα ή άπόδοσις, ήτοι ή κυρία πρότασις. 
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Πριν ή παρουσιασθούν αϊ ομοειδείς ομάδες 34—41, αϊ όποΐαι περιλαμβάνουν 
— ως εικάζεται — ύποθετικον άπαρέμφατον, κρίνεται σκόπιμον να δοθή εδώ εν 
χωρίον τελείως παράλληλον προς τά μόλις μνημονευθέντα : 

«Άναστάς δε Φιλήσιος και Λύκων, οι 'Αχαιοί, ελεγον ως δεινον ε'ίη, ει ιδία 
μεν Ξενοφών πείθει κ α τ α μ έ ν ε ι ν , . . . εις δε το κοινον μηδέν αγορεύει περί τούτων». 

Δεν γνωρίζω κατά πόσον το παράδειγμα τοΰτο, το όποιον σκοπίμως προέταξα, 
έξένισέ τίνα τών αναγνωστών. Προσωπικώς δεν νομίζω δτι υπάρχει τι το άνορ-
θόδοξον ή έσφαλμένον εις το προηγηθέν χωρίον* πάντως είναι παρηλλαγμένον το 
κείμενον του Ξενοφώντος αντί υποθετικών προτάσεων έχει απαρέμφατα, τα όποια 
εις το παρόν δημοσίευμα χαρακτηρίζονται υποθετικά, ήτοι : 

(101) Ά ν α σ τ ά ς δέ Φιλήσιος και Λύκων οι "Αχαιοί έ'λεγον ως δεινον εϊη ιδία μέν 
Ξενοφώντα πείθειν τε καταμένειν και θύεσθαι υπέρ της μονής, εις δέ το 
κοινόν μηδέν άγορεύειν περί τούτων, (Ξεν. ΚΑ 5.6.27). 

" Ο π ω ς είναι φανερόν, το «δεινον ε'ίη» δέν αναφέρεται εις κάτι ύστερόχρονον 
(και κατά συνέπειαν τα απαρέμφατα εδώ δέν είναι τελικά, δπως συνήθως τα 
χαρακτηρίζομεν), άλλ' εις προτερόχρονον γεγονός, δπως εις δλας τάς προγενε
στέρας περιπτώσεις" αυτός είναι άλλωστε ό λόγος, δια τον όποιον το «ει μη αγο
ρεύει» ούδένα, ως ελπίζω, έξένισε. 

Άλλ* είναι καιρός να παρουσιασθή το περί υποθετικού απαρεμφάτου άπο-
δεικτικον ύλικόν, μολονότι είναι βέβαιον δτι ό αναγνώστης το αναμένει μέ πλήρη 
δυσπιστίαν ευλόγως άλλωστε, εφ' δσον και εγώ, δστις το εισηγούμαι, διατηρώ 
εισέτι επιφυλάξεις τινάς περί της υπάρξεως του, πολλώ μάλλον καθ' δσον δια 
πρώτην φοράν, δσον γνωρίζω, εικάζεται ή ύπόστασις τοιούτου απαρεμφάτου. 

VII Κατηγορία 

34η 'Ομάς : Ή ύπόθεσις λανθάνει εντός του εκ του δυνητικού ρήματος της 
αποδόσεως εξαρτωμένου απαρεμφάτου : 

(102) ούκοΰν... γελοΐον αν ε'ίη άνδρα παρασκευάζονθ' εαυτόν εν τ ω βίω δτι έγγυ-
τάτω οντά του τεθνάναι ούτω ζην, κάπειθ' ήκοντος αύτω τούτου άγανα-
κτεΐν. Πλ. Φαιδ. 67 δ 12—14. (ε'ί τις . . . άγανακτοίη, γελοΐον αν ε'ίη) 

(103) ούκ ούν άτοπον αν ε'ίη τον δράσαντ' άφεΐναι ; Λυσ. 10.12 
(ει τον δράσαντα άφείησαν, ούκ αν ε'ίη άτοπον;) 

(104) καίτοι δεινόν... τους στρατηγούς... μη άν τολμήσαι πρότερον ημών ήγήσα-
σθαι. Λυσ. 15.6 (εί μη τολμήσειαν.. . , δεινον άν ε'ίη). 

35η Ό μ ά ς : Ώ ς ή προηγουμένη περίπτωσις 34, μέ ρήμα αποδόσεως το 
ΒΟΥΛΟΜΑΙ : 

(105) έβουλόμην δ' άν, ώ βουλή, Σίμωνα την αυτήν γνώμην εμοί εχειν. Λυσ. 3.21 
(εί Σ ί μ ω ν την αυτήν γνώμην έμοί ειχεν, έβουλόμην άν τούτο) 1 

(106) έβουλόμην άν αυτούς αληθή λέγειν. Λυσ. 12.22 (εί αληθή ελεγον, ...) 
(107) έβουλόμην Ò'' άν τοΰτό σε πρότερον νοήσαι, πριν έμέ τάς πληγας λαβείν. 

Ά ρ φ . Βατρ. 6 7 2 — 3 (εί σύ ένόησας τούτο, πριν έμέ τάς πληγάς λαβείν, . . .) 

36η 'Ομάς : Ώ ς ή περίπτωσις 34, μέ ρήμα αποδόσεως το Ε Θ Ε Λ Ω : 
(108) ώς σ' ηθέλησα μηδέ γ ' άν γνώναί ποτέ. Σοφ. ΟΤ 1348 (εί μήποτ ' άν 

σ' έ'γνων, ήθέλησ' άν τοΰτο). 
(109) ώς γάρ πλείστους είναι ύμΐν ήθελον άν τοιούσδε, οίος περ εγώ. Ά ν δ . 1.136 

(εί ώς πλείστοι ήσαν οι τοιούτοι..., ήθελον άν τούτο) 
(110) ώς θέλοντος άν έμου προσαρκεΐν πάν. Σοφ. ΟΤ 11 (εί προσήρκουν,) 

1 ) Ί ο «τοΰτο», ώς άντικείμενον, έλαβε την θέσιν τοΰ μετατραπέντος εις ύπόθεσιν απα
ρεμφάτου, καθ' δσον τα βουλητικά κά\ απαιτούν άντικείμενον. 
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37η ' Ο μ ά ς : Ώ ς ή περίπτωσις 34, με ρήμα αποδόσεως το Δ Ε Χ Ο Μ Α Ι : 
(111) άλλ' ουκ αν δεξαίμην ύβρισθήναι. Λυσ. 21.12 (ει ύβρισθείην,...) 
(112) τους δε συκοφάντας εύδοκιμεϊν δέξαιντ' αν π α ρ ' ύμΐν καί μέγα δύνασθαι εν 
p " f i τη πόλει. Λυσ. 25.24 (ει cl συκοφάνται εύδοκιμοΐεν, δέξαιντ' αν τούτο) 

(113) καί δέξαιντ' αν μικράν είναι τήν πόλιν. Λυσ 25.32 (εί μικρά εΐη..., ...) 

38η 'Ομάς : Ώ ς ή περίπτωσις 34, με ρήμα αποδόσεως το Ε Π Ι Τ Ρ Ε Π Ω : 
(114) ούκ αν π ο τ ' άλλω τοΰτ ' έπέτρεψ' έγώ ποιεΐν. Ά ρ φ . Πλ. 1078 (εΐ π ο τ ' άλλος 

τις τοΰτ' έπο(ει, ούκ αν έπέτρεψ' έγώ) 
(115) ο ιμαι . . . ούδένα αν υμών επιτρέψαι τάς ναΰς εκείνον έ'χοντα έκπλευσαι. Λυσ. 

28.4 (εί εκείνος τάς ναΰς έχων έκπλευσαι, ουδείς άν υμών επιτρέψαι τοΰτο) 
(116) ήσαν γαρ οι κωλύσοντες πέραν πολλοί ιππε ίς , ο'ί ευθύς τοις πρώτοις ουδέν 

άν έπέτρεπον τούτων ποιεΐν. Ξεν. ΚΑ 3.5.12 (ει τι τούτων οι πρώτοι 
έποίουν, ούκ άν έπέτρεπον τοΰτο οι κωλύσοντες ιππείς) 

39η 'Ομάς : Ώ ο ή περίπτωσις 34, με άπόδοσιν τήν περίφρασιν Π Ε Ρ Ι ΠΟΛΛΟΥ 
(ή Π Λ Ε Ι Σ Τ Ο Υ ) Π Ο Ι Ο Υ Μ Α Ι : 

(117) 'Αλκιβιάδης, ον έγω περί πολλοΰ άν έποιησάμην μή συμπλεΐν μοι . . . Λυσ. 21.6 
(εί μή συνέπλει μοι 'Αλκιβιάδης, περί πολλοΰ άν έποιησάμην τοΰτο) 

(118) λέγων ώς . . περί πλείστου άν ποιήσ>ιτο σώσαι ήμας. Ξεν. ΚΑ-3.2.4 
(εί ύμας σώσαιμι, περί πλείστου άν ποιήσαιμην τοΰτο) 

(119) βασιλεύς ήμας άπολέσαι άν περί παντός ποιήσαιτο. Ξεν. ΚΑ 2.4.3 
(εί άπολέσειεν ημάς, περί παντός άν ποιήσαιτο τοΰτο). 

40η 'Ομάς : Ώ ς ή περίπτωσ ς 34, μέ άπόδοσιν τήν περίφρασιν ΠΟΛΥ ΛΝ 
( Ε Ρ Γ Ο Ν ) Ε Ι Η η άλλην παρεμφερή : 

(120) δσα μεν ούν εκείνος κακά ύπ ' αύτοΰ πέπονθε, πολύ άν έ'ργον εΐη λέγειν. 
Λυσ. 3 5 (εί λέγοιμι δσα..., πολύ άν έ'ργον εΐη) 

(121) τά έθνη τα μετ' αύτοΰ άκολουθήσαντα πολύ άν έργον εϊη κατάλεξα ι. Λυσ. 2.27 
(εί καταλέξαιμι τα έθνη..., πολύ άν έ'ργον εΐη) 

(122) δσα μέν ούν αυτόθι ερξ>·ηβΎ\, πολύς άς εΐη μοι λόγος διηγεΐσθαι. Λυσ. 23.11 
(εί διηγοίμην δσα..., πολύς άν εΐη μοι λόγος) 

41η 'Ομάς : Ώ ς ή περίπτωσις 34, μέ άπόδοσιν τήν περίφρασιν Μ Α Κ Ρ Ο Ν ΑΝ 
Ε Ι Η ή άλλην παρεμφερή : 

(123) ώς γε μήν φιλόπολις, καθ' εν μέν έ'καστον μακρόν άν εΐη γράφειν. Ξεν. 
Ά γ η σ . 7 1 (εί καθ' εν μέν εκαστον γράφοιμι, μακρόν άν εΐη) 

(124) τάς τε άλλας αποικίας καθ' εκαστον διηγεΐσθχ'., μακρός άν εΐη λόγος. 
Ά ν δ . 3.9 (εί καθ' εκασ.ον διηγοίμην, μακρύς άν εΐη λόγος) 

(125) λόγω μέν γαρ διηγήσασθαι ούκ άν ίκανόν μοι γένοιτο το ΰδωρ. Δημ. 47.82 
(εί μέν γαρ λόγω διηγησαίμην, ούκ άν ίκανόν μοι γένοιτο το ύδωρ). 

Έ ν πρώτοις υπέρ τοΰ υποθετικού απαρεμφάτου είναι δυνατόν να έπιστρατευθή 
το γεγονός δτι, δπως εις τήν άρχαίαν έλληνικήν, οΰτω καί είς τήν όμιλουμένην 
ύπεισήλθεν ή εναλλαγή της υποθετικής μέ τελικήν / βουλητικήν πρότασιν αντί τοΰ 
«άν σέ πιάσω, θά *S9;c τί θα πάθης» είναι ένδεχόμενον να άκούση τις, ώς πλέον 
αύθόρμητον, το «να σέ πιάσω" θα 'δής τί θα πάθης». Το «να» είς τάς περιπτώ
σεις αύτάς υπαγορεύεται (καί εξαρτάται) άπο τήν ένδόμυχον άλλ' άνέκφραστον 
ζωηράν έπιθυμίαν *. 

'Επίσης υπέρ τοΰ ύποθετικοΰ απαρεμφάτου συνηγορεί το γεγονός δτι, δπως 

1) Το :>νά» χρησιμοποιείται βεβαίως καί άνευ βουλητικής άποχρώσεως, οπότε ισοδυναμεί 
πλέον μέ «αν» καί εΤναι σύνδεσμος υποθετικός: «Καί ηλίθιο νά (: άν) τον έλεγες, δέ 
θ* αντιδρούσε». 
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διά τάς προηγηθείσας ομάδας 1—33, οΰτω καί δια τάς λοιπά ς (34—41) παρου
σιάζονται εις τα αρχαία ελληνικά κείμενα πολλά χωρία δεικνύοντα δτι ή άνασύν-
θεσις της εννοούμενης ή λανθανούσης υποθέσεως δεν έγένετο αυθαιρέτως. 

Εντελώς προχείρως παρέχονται τέσσαρα δείγματα δια τάς ομάδας 1—33 και 
τέσσαρα δια τάς λοιπάς. 

Δείγμα 1 : ύμας γάρ δικαστάς καλών (:εί καλοίην), ορθώς αν καλοίην. Πλ. Άπολ. 
40 α 2. Επίσης βλ. Πλ. Φαιδ. 75 ε 6 (σχετική ή ομάς 3, παρα
δείγματα 7—9) 

» 2 : ε'ί τις σ'εροιτο.. , φήσαις αν... Δημ. 39.30. 'Επίσης βλ. Δημ. 30.30, 
Πλ. Εύθυφρ. 12 δ 7—9 κά. (σχετ. ομάς 14, παραδείγματα 40—42) 

» 3 : το πράγμ' αν τις σκοπών καί θεωρών ϊδοι ου μόνον... Δημ. 38.11 
(σχετ. ομάς 18, παραδδ. 52—54) 

» 4 : τί δ', ώ ταλαΐφρον, ει τάδ' έν τούτοις, εγώ λύουσ' αν εΐθ* άπτουσα 
προσθείμην πλέον ; Σοφ. Άντ. 39—40 (ομάς 20, παραδδ. 58—60) 

» 5 : ουκ ούν δεινον ει δεήσεται υμών Λεωχάρης άποψηφίσασθαι ά. Διοπείθης 
κηδεστής ων αύτοΰ κατεψηφίσατο ; 'Ισαίος 5.34. 'Επίσης βλ. Λυσ. 
26.10, 'Ισαίος 6.2 κά. (ομάς 34, παραδδ. 102—104) 

» 6 : ει δέ μοι αίσα τεθνάμεναι παρά νηυσίν 'Αχαιών χαλκοχιτώνων βούλο-
μαι. Ω 2 2 4 - 6 . 'Επίσης υ 315-6, Γ 4 0 - 1 (ομάς 35, παρρ. 105-7) 

» 7 : άπωθεν περιμένειν καί, ήν τις ένιστήται τοις ποιουμένοις, λαβόντας 
τά δπλα μη έπιτρέπειν. Θουκ. 8.69.2. Επίσης Θουκ. 1.71.1 & 1.95.1 

(ομάς 38, παρρ. 114—6) 
» 8 : έπιλίποι δ' αν ήμας ό πας χρόνος, ει πάσας τάς εκείνου πράξεις 

καταριθμησαίμεθα. *Ισοκρ. 1.11 (ομάδες 40 & 41, παρρ. 120—125) 
Τά επιχειρήματα δμως ταύτα θίγουν μόνον τήν έπιφάνειαν του προβλήματος' 

ή ουσιαστική άντίρρησις καί δυσχέρεια εντοπίζεται άλλου : εις το γεγονός δτι, καί 
αν ακόμη λάβωμεν ως δ ε δ ο μ έ ν ο ν δτι υφίσταται όντως ύποθετικον άπαρέμ· 
φατον, καί πάλιν είναι σήμερον σχεδόν αδύνατον να το προσεγγίσωμεν. Διότι ή 
κεκτημένη ή^η έξις εις τον τρόπον σκέψεως καί έν γένει αποδόσεως τών κειμέ
νων, έχει δημιουργήσει εν status, εν μεταφρασηκον κατέστη μένον, το όποιον 
δεν μεταβάλλεται εντός μιας γενεάς, άλλ' απαιτεί καί χρόνον πολύν καί προσπά-
θειαν καθολικήν. Σήμερον εις το έπόμενον χωρίον : 

έβουλόμην δ' αν, ώ άνδρες, ώσπερ ώφέλιμόν έστι τη πόλει είναι τους κρί
νοντας έν ταύτη τους παρανομουντας, οΰτω καί φιλάνθρωπον αυτό παρά τοις 
πολλοίς ύπειλήφθαι' νυν δέ περιέστηκεν εις τοΰτο . . (Λυκ. κ. Λεωκρ. 3) 

το «είναι» καί το «ύπειλήφθαι» μεταφράζονται άπο δλους ανεξαιρέτως ως τελικά 
(: νά υπάρχουν, να είχε θεωρηθή). Διαισθάνομαι έν τούτοις δτι έδώ λανθάνει 
υποθετικός λόγος αντίθετος τον πραγματικού (δπως άλλωστε γίνεται πρόδηλον 
έκ τής συνεχείας «νυν δέ περιέστηκεν...») καί δτι ή ύπόθεσις ευρίσκεται εις τά 
απαρέμφατα (είναι = ει ειεν, ύπειλήφθαι = ει ύπείληπτο)' ως έκ τούτου δεν θα 
έδυσκολευόμην να μεταφράσω : « Ώ άνδρες 'Αθηναίοι, δπως είναι ώφέλιμόν διά 
τήν πόλιν, έάν υπάρχουν οί μηνυταί τών έν αύτη πχρανομούντων, ούτω καί εάν 
είχε θεωρηθή τοΰτο υπό τών πολλών ως χαρακτηριστικών ανθρωπινής αλληλεγγύης, 
θά ήθελα τούτο* τώρα δμως κατήντησεν...», δπως ακριβώς εις το όμηρικον χωρίον : 

ει δ' ήδη μ' αυτόν κτεϊναι μενεαίνετε χαλκώ, καί κε το βουλοίμην (υ 315-6). 

Ό φιλόλογος του κατεστημένου ασφαλώς θά υποστήριξη : άδόκιμον το 
«έάν είχε θεωρηθή..., θά έπεθύμουν τούτο»' δόκιμον το «θά έπεθύμουν νά είχε θεω
ρηθή». Θά αντιτάξω βεβαίως καί εγώ με τήν σειράν μου δτι ό Λυκούργος εκφρά
ζει εδώ μίαν έπιθυμίαν, ή οποία σ α φ ώ ς αναφέρεται εις το παρελθόν καί παρόν 
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καί ουχί είς το μέλλον, και επομένως δτι ή ιδική μου ερμηνεία πλεονεκτεί ώς 
προς την ούσίαν, έστω και αν το ενδυμά της, ή μετάφρασις δηλ., ύστερη με τα 
κριτήρια τήο συγχρόνου εκφραστικής' είμαι όμως προκαταβολικώς βέβχιος δτι 
ούτω πράττων ελαχίστους μόνον θα επειθον. Το καίριον ερώτημα είναι τί προη
γείται ή τί έπεται του κυρίου ρήματος. Και εις μέν την περίπτωσιν των 

βουλητικών ρημάτων κατά κανόνα έπεται, ώς άντικείμενον, το περιεχόμενον της 
επιθυμίας' ή πιθανότης υπάρξεως προτεροχρόνου υποθέσεως (καΐ κατά συνέπειαν 
και υποθετικού απαρεμφάτου) είναι λίαν περιωρισμένη. Εις την περίπτωσιν 
δμως άλλων ρημάτων τα εν λόγω δεδομένα ισορροπούν ή και αντιστρέφονται. 
Θα λάβω ώς παράδειγμα το ρήμα «αίσχύνομαι» και θα παρακαλέσω τον άνα-
γνώστην μου να λησμονήση προς στιγμήν τί λέγεται ή τί γίνεται και να με άκο-
λουθήση με μόνην την λογικήν. 

Τί προηγείται ; : μία κακή πράξις (ή, έστω, ή ομολογία μιας κακής πράξεως) 
και ακολουθεί ή έκ ταύτης της πράξεως προκύπτουσα αισχύνη ; ή το άντίθετον ; 
Ποία έκ των δύο προτάσεων (μολονότι άμφότεραι λέγονται ) είναι λογικωτέρα : 

α) εάν ώμολογοΰσα δτι το έπραξα, θα έντρεπόμην, ή 

β) θα έντρεπόμην να ομολογούσα δτι το έπραξα, ; 'Ομοίως καί εις το χωρίον : 
(126) αίσχυνοίμην αν εγωγ ' , έφη, ώ Σώκρατες, τούτο όμολογεΐν (Πλ. Πρωτ. 333γ1-2) 
το άπαρέμφατον όρθότερον θα άπεδίδετο «εί όμολογοίην» (ήτοι : εάν ώμολόγουν), 
ώστε ή αισχύνη να επακόλουθη ώς αποτέλεσμα της ομολογίας.. . 

Ά λ λ ' αν ώς προς τάς ομάδας 35—39 το στοιχεΐον της αμφισβητήσεως 
παρουσιάζεται ίσχυρότερον του της παραδοχής, εις τας ομάδας 34, 40 καί 41 
συμβαίνει το άντίθετον. Εις αύτάς, συμφώνως καί προς τα δείγματα 5 καί 8, 
ή υποθετική άπόχρωσις των απαρεμφάτων φ α ί ν ε τ ι τελείως φυσιολογική' είς 
τοιούτον σημεΐον μάλιστα, ώστε ευκόλως να εναλλάσσεται το ύποθετικον άπα
ρέμφατον με πρότασιν ύποθετικήν : 

Έ γ ώ ούν δεινά αν ε'ίην είργασμένος..., ε ί . . . του θεού τάττοντος... λίποιμι 
την τάξιν* δεινον τάν ε'ίη... (Πλ. Ά π ο λ . 2 8 δ 10 κέ.). Είς το «δεινον τάν ειη» 
δύναται να έννοηθή ή το «ει λίποιμι τήν τάξιν» ή το «λιπεΐν τήν τάξιν)) . . . 

* * 

'Υπάρχει ή δυνατότης να άκολουθήση τις συντηρη-ικωτέραν έκδοχήν : να υπο
στήριξη δηλ. οχι δτι υφίσταται ύποθετικον άπαρέμφχτον, άλλ 'δτι , επειδή το ρήμα 
τής παραλειφθϊίσης υποθέσεως συμπίπτει προς το ρήμα του έ* τής αποδόσεως 
εξαρτωμένου τελικού απαρεμφάτου, δι' αυτό ολόκληρος ή ύπόθεσίί, ώς ευκόλως 
δυναμένη να άνασυντεθή, παρελείφθη. r H άποψις αΰτη, τήν οποίαν πάντως δεν 
συμμερίζομαι, είναι ϊσως λόγω τής συντηρητικότητός της πλέον εύπεπτος καί 
δικαιολογείται ενδεχομένως δια τάς ομάδας 35—39. Εις τ?ς ομάδας δμως 34, 40 
καί 41 ουδόλως αποκλείεται ή πιθανότης αυτό τοΰτο το άπχρέμφατον να είναι 
ύποθετικον. 

"Οσον άντικρύζω υπ' αυτό το πρίσμα τά παλαιά καί τα καθημερινώς πληθυ-
νόμενα νεώτερα παραδείγματα, τόσον όλιγώτερον αμφιβάλλω δτι, δι* έμέ τουλά
χιστον, συντόμως ή π.Θανότης θα καταστή βεβαιότης. "Οσον δια τους άλλους, 
γνωρίζω βεβαίως δτι τα επιχειρήματα μου δέν είναι δσον θα έπέβαλλεν ή περίστα-
σις ισχυρά, ώστε να πεισθούν πολλοί. "Αν εν τούτοις το δημοσίευμα εχη προβλη
ματίσει έστω καί ολίγους, τότε ενδεχομένως θά εύρεθή δρομεύς να παραλαβή τήν 
σκυτάλην, δια να συνεχίση τον δρόμον. . . 


