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ΜΑΘΗΜΑ 30 

Ο Λικίνιος Μουρήνας και τα ήθη της Ανατολής 

 

Hic vero, iudices, et fuit in Asia et viro fortissimo, patri suo, 

magno adiumento in periculis, solacio in laboribus, gratulationi in 

victoria fuit. Et si habet Asia suspicionem quandam luxuriae, 

Murenam laudare debemus, quod Asiam vidit sed in Asia 

continenter vixit. Quam ob rem accusatores non Asiae nomen 

Murenae obiecerunt, ex qua laus familiae, memoria generi, honos 

et gloria nomini constituta est, sed aliquod flagitium ac dedecus 

aut in Asia susceptum aut ex Asia deportatum. Meruisse vero 

stipendia in eo bello virtutis fuit; patre imperatore libentissime 

meruisse pietatis fuit; finem stipendiorum patris victoriam ac 

triumphum fuisse felicitatis fuit. 

 

(O άνθρωπος) αυτός, όμως, κύριοι δικαστές, και βρέθηκε στην Ασία και έναν γενναιότατο 

άνδρα, τον πατέρα του, βοήθησε πολύ στους κινδύνους, παρηγόρησε στις ταλαιπωρίες, 

συγχάρηκε στη νίκη (του). Και αν η Ασία έχει (κρύβει) κάποια υποψία τρυφής, οφείλουμε 

να επαινέσουμε τον Μουρήνα, επειδή είδε την Ασία, αλλά στην Ασία έζησε με εγκράτεια. 

Γι’ αυτό το λόγο οι κατήγοροί του δεν προσήψαν μομφή στο Μουρήνα για το όνομα «Ασία» 

(δεν χρησιμοποίησαν ως μομφή εναντίον του Μουρήνα το όνομα «Ασία»), από την οποία 

δημιουργήθηκε  έπαινος για την οικογένειά του,  υστεροφημία για τη γενιά του,  τιμή και  

δόξα για το όνομά του, αλλά (τον κατηγόρησαν για) κάποιο όνειδος (ατιμία) και ντροπή, 

που είτε παραλήφθηκε (φορτώθηκε) στην Ασία είτε μεταφέρθηκε (το έφερε μαζί του) από 

την Ασία. Το ότι, όμως, υπηρέτησε στρατιώτης στον πόλεμο εκείνο υπήρξε δείγμα 

ανδρείας∙ το ότι υπηρέτησε προθυμότατα (τη θητεία του) κάτω από τις διαταγές του 

πατέρα του (όταν ο πατέρας του ήταν στρατηγός) υπήρξε δείγμα σεβασμού (προς αυτόν)∙ 
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το ότι το τέλος της θητείας του συνέπεσε με τη νίκη και το θρίαμβο του πατέρα του 

υπήρξε δείγμα καλής τύχης.  

 
 
 
 

ΟΤΙΑΣΙΚΑ 
Α΄ κλίση Β΄ κλίση 

Asia –ae (θ.) vir, viri (α.) 

victoria – ae (θ.) adiumentum – i (ου) 

luxuria –ae (θ.) (χωρίς πληθ.) 
luxuries, luxuriei (θ.) (κλίνεται και  
κατά την ε΄κλίση) 

periculum – i (ου.) 

Murena – ae (α.) solacium – ii (i) (ου.) 

familia – ae (θ.) γενική εν. → familiae 

και familias (pater/mater familias) 

flagitium, flagitii, (i) (ου.) 

memoria –ae (θ.) stipendium, stipendii,(i) (ου.) 
στον πληθ. stipendia –orum= θητεία  

gloria – ae (θ.) bellum, i (ου.) 

 triumphus, triumphi (α.) 

Γ΄ κλίση Γ΄ κλίση 

iudex, iudicis (α.) genus, generis (ου.)  

pater, patris (α.) στον πληθ. →patres,  
patrum= πατέρες, συγκλητικοί  

honos και honor, honoris (α.) 

labor (και labos), laboris (α.) dedecus, dedecoris (ου.) 

gratulatio, gratulationis (θ.) virtus, virtutis (θ.) ( πληθ.virtutes, 
virtutum  = οι αρετές) 

suspicio, suspicionis (θ.) imperator, imperatoris (α.) 

accusator, accusatoris (α.) pietas, pietatis (θ.) (χωρίς πληθ.) 

nomen, nominis (ου.) finis, finis (α.) (αφ. εν.: fine,  
γεν πληθ:finium, αιτ.πλ.fines + finis) 
(πληθ: fines, finium = σύνορα) 

laus, laudis (θ.)  
(γεν πληθ.laudum και laudium) 

felicitas, felicitatis (θ.) 

 E΄ κλίση 

 res, rei (θ.) 

ΕΠΙΘΕΣΑ - ΠΑΡΑΘΕΣΙΚΑ 

Δευτερόκλιτα Σριτόκλιτα 

magnus-a-um/maior, maior, maius/ 
maximus-a-um 

fortis, fortis, forte/ fortior, fortior, fortius/ 

fortissimus-a-um 

libens, libens, libens/  

libentior, libentior, libentius/ 
libentissimus-a-um 

continens, continens, continens/ 

continentior, continentior, continentius/ 
continentissimus-a-um 

EΠΙΡΡΗΜΑΣΑ - ΠΑΡΑΘΕΣΙΚΑ 

magnopere/magno opere, magis, 
 maxime 

continenter (από τη μετοχή του 
contineo), continentius-continentissime 

libenter (από τη μετοχή του libet) – fortiter, fortius, fortissime 
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libentius-  libentissime 

ΑΝΣΩΝΤΜΙΕ 

hic, haec, hoc ( δεικτική) aliqui, aliqua, aliquod  
(αόριστη επιθετική) 

suus-sua-suum (κτητική) is, ea, id (δεικτική-επαναληπτική) 

quidam, quaedam, quoddam(αόριστη 
επιθετική) 

qui, quae, quod (αναφορική) 

ΡΗΜΑΣΑ 

Α΄ συζυγία Β΄συζυγία 

laudo, laudavi, laudatum, laudare habeo, habui, habitum, habere 

deportο –avi-atum-are debeo, debui, debitum, debere 

 video, vidi, visum, videre 

 mereo, merui, meritum, merere 

Γ΄ συζυγία 

vivo, vixi, victum, vivere 

obicio, obieci, obiectum, obicere (ob + iacio) → ρήμα σε -io 

constituo, constitui, constitutum, constituere (cum + statuo) 
constituor, constitutus sum, constitui 

suscipio, suscepi, susceptum, suscipere (subs + capio) → ρήμα σε -io 

suscipior, susceptus sum, suscipi 

Ανώμαλα ρήματα 

sum, fui, esse 

 
Σo ουσιαστικό luxuria/ luxuries 

nom. luxuria luxuries 

gen. luxuriae luxuriei 

dat. luxuriae luxuriei 

accus. luxuriam luxuriem 

voc. luxuria luxuries 

abl. luxuria luxurie 

Οι  αντωνυμίες aliqui, aliqua, aliquod και quidam, quaedam, quoddam 

ΕΝΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ   ΠΛΗΘΤΝΣΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ 

nom. aliqui aliqua aliquod aliqui aliquae aliqua 

(aliquae) 

gen. alicuius alicuius alicuius aliquorum aliquarum aliquorum 

dat. alicui alicui alicui aliquibus aliquibus aliquibus 

accus. aliquem aliquam aliquod aliquos aliquas aliqua 

(aliquae) 

abl. aliquo aliqua aliquo aliquibus aliquibus aliquibus 

ΕΝΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ   ΠΛΗΘΤΝΣΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ 

nom. quidam quaedam quoddam quidam quaedam quaedam     
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gen. cuiusdam cuiusdam cuiusdam quorundam quarundam quorundam    

dat. cuidam cuidam cuidam quibusdam quibusdam quibusdam    

accus. quendam quandam quoddam quosdam quasdam quaedam    

abl. quodam quadam quodam quibusdam quibusdam quibusdam    

 

ΣΟ ΤΝΣΑΚΣΙΚΟ ΥΑΙΝΟΜΕΝΟ: Η ΔΟΣΙΚΗ ΣΟΤ ΚΟΠΟΤ 

 

  Η δοτική του σκοπού τίθεται με τα ρήματα:  

 

i) sum (κατηγορηματική), fio 

 Libri magnο usui nobis sunt. (magno usui sum+ δοτ.=είμαι πολύ χρήσιμος, 

ωφελώ πολύ κάποιον) 

Hic viro fortissimo, patri suo, magno adiumento in periculis, solacio in 

laboribus, gratulationi in victoria fuit.  
 

ii) με όσα σημαίνουν κίνηση (όπως mitto, venio, eo)  

Auxilio venite! 

 

iii) παροχή (όπως, do, addo,  tribuo) 

Cerva (=ελάφι) alba Sertorio a Lusitano quodam dono data erat. 

Constantia (=εγκαρτέρηση) tua tibi laudi datur. 

 

iv) αποδοχή, (όπως capio, accipio)  

 

v) απόφαση, επιθυμία, «νομίζω» «καθορίζω» (όπως dico, duco,constituo,  

habeo, verto)  

 

vi) με όσα έχουν παρεμφερείς σημασίες (όπως pono, relinquo=αφήνω, 

arcesso= στέλνω και καλώ κάποιον).  

Caesar tres legiones castris praesidio relinquit. 

 

τερεότυπες δοτικές του σκοπού είναι: gaudio, usui, saluti, auxilio, exemplo, 

curae, dolori, honori, laudi, odio, dono. 
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ΔΕΤΣΕΡΕΤΟΤΕ ΠΡΟΣΑΕΙ  

 Πρόταση: si habet….luxuriae 
 Πλήρης χαρακτηρισμός της πρότασης: Δευτερεύουσα, υποθετική 

πρόταση.  

 Πώς εισάγεται και γιατί: Εισάγεται με τον υποθετικό σύνδεσμο si, επειδή 

είναι καταφατική. 

 Πώς εκφέρεται και γιατί: Εκφέρεται με οριστική ενεστώτα (habet). Στην 

απόδοση, την κύρια πρόταση,  υπάρχει, επίσης, οριστική ενεστώτα (debemus 

laudare) και σχηματίζεται υποθετικός λόγος του α΄ είδους που εκφράζει 

ανοιχτή υπόθεση στο παρόν. 

 

 Πρόταση: quod Asiam vidit: Δευτερεύουσα, επιρρηματική, αιτιολογική 

πρόταση.Εισάγεται με τον αιτιολογικό σύνδεσμο quod. Εκφέρεται με οριστική, 

επειδή η αιτιολογία είναι πραγματική/αντικειμενικά αποδεκτή. Εκφέρεται με 

οριστική  - παρελθοντικού χρόνου - παρακειμένου (vidit) (παρακείμενος με 

σημασία αορίστου), επειδή αναφέρεται στο παρελθόν και δηλώνει το 

προτερόχρονο σε σχέση με την κύρια πρόταση.Επιρρηματικός προσδιορισμός 

της αιτίας στο περιεχόμενο της κύριας πρότασης με ρήμα το debemus. 

 

 Πρόταση: quod in Asia …vixit (όπως η προηγούμενη). 
 

 Πρόταση: ex qua laus………….constituta est. Δευτερεύουσα, αναφορική 
πρόταση, προσδιοριστική στο Asiae. Εισάγεται με την αναφορική αντωνυμία  
quae (ex qua, εμπρόθετη εισαγωγή). Εκφέρεται με οριστική, επειδή εκφράζει 
κάτι το πραγματικό. Η οριστική παρακειμένου (ιστορικός χρόνος - παρακείμενος 
με σημασία αορίστου), δικαιολογείται, αφού η πρόταση αναφέρεται στο 
παρελθόν (προτερόχρονο).  
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ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 

ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΕ ΑΚΗΕΙ 

1)  α) Να δηλώσετε το γένος των ουσιαστικών και να γράψετε τον τύπο που ζητείται. 
Ποια από αυτά είναι προσηγορικά; 

 
iudices: την αφαιρετική του ενικού και τη γενική πληθυντικού 
...................................................................................................... 
patri: την αφαιρετική του ενικού και τη γενική του πληθυντικού 
……………………………………………………………………………………….. 
laboribus: την ίδια πτώση στον άλλο αριθμό και τη γενική πληθυντικού 
..................................................................................................... 
accusatores: την αφαιρετική και αιτιατική του ενικού 
..................................................................................................... 
laus: την δοτική, την αφαιρετική ενικού και τη γενική πληθυντικού 
..................................................................................................... 
generi τη γενική ενικού και την αιτιατική πληθυντικού 
..................................................................................................... 
honos: τη γενική ενικού και την αφαιρετική πληθυντικού 
..................................................................................................... 
dedecus: την αιτιατική και την αφαιρετική του ενικού, την αιτιατική του 
πληθυντικού 
..................................................................................................... 
virtutis: την αφαιρετική ενικού και τη γενική πληθυντικού 
..................................................................................................... 
finem: τη γενική και την αφαιρετική του ενικού – τη γενική και την αιτιατική του 
πληθυντικού 
..................................................................................................... 
 
β) Να κλίνετε τις παρακάτω συνεκφορές και στους δύο αριθμούς. 
viro fortissimo (στο θετικό βαθμό), suspicionem quandam, aliquod 
flagitium, eo bello, quam rem. 
 
γ) Να τοποθετήσετε τους τύπους που δίνονται στη σωστή στήλη και να 
συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα με τους βαθμούς των επιθέτων  και των 
επιρρημάτων.  

 Θετικός βαθμός Συγκριτικός βαθμός Υπερθετικός βαθμός 

fortissimo   fortissimo 

επίρρημα του 
fortis 
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magno    

επίρρημα του 

magnus 
   

continenter    

το επίθετο  continens-ns-ns   

libentissime    

το επίθετο libens-ns-ns   

 
 
 
 
3) α) Nα γίνει χρονική αντικατάσταση των ρημάτων: laudare, debemus, vixit, 

obiecerunt, constituta est, meruisse, fuit, fuisse 
 

praes.     

imperf.     

fut.     

perf.     

plusq.     

fut.ex.     
 
 

praes.     

imperf.     

fut.     

perf.     

plusq.     

fut.ex.     

β) Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθέναν από τους παρακάτω 
ρηματικούς τύπους στη φωνή που αυτοί βρίσκονται. (Να ληφθεί υπόψιν το γένος και 
ο αριθμός του υποκειμένου) 
 
habet: το απαρέμφατο του μέλλοντα και στις δύο φωνές 
......................................................................................................... 
vidit: τη μετοχή (στο ίδιο γένος) όλων των χρόνων και στις δύο φωνές 
......................................................................................................... 
vixit:το γ΄ενικό πρόσωπο της υποτακτικής του παρακειμένου και της οριστικής του 
συντελεσμένου μέλλοντα 
.................................................................................................................. 
obiecerunt: το β΄ενικό της υποτακτικής του ενεστώτα και του παρατατικού και στις 
δύο φωνές 
................................................................................................................. 
constituta est: το απαρέμφατο του παρακειμένου και του συντελεσμένου μέλλοντα 
στη φωνή που βρίσκεται 
......................................................................................................... 
constituta est: την προστακτική ενεστώτα και μέλλοντα 
......................................................................................................... 
constituta est: το α΄και το β΄ενικό πρόσωπο της υποτακτικής ενεστώτα και 
παρατατικού και της οριστικής του μέλλοντα 
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......................................................................................................... 
susceptum: το β΄ενικό πρόσωπο της υποτακτικής ενεστώτα και παρατατικού (μέση 
φωνή) και όλα τα πρόσωπα της προστακτικής του ενεστώτα 
......................................................................................................... 
meruisse: τις μετοχές όλων των χρόνων 
......................................................................................................... 
fuit: όλα τα πρόσωπα της προστακτικής ενεστώτα και μέλλοντα 
......................................................................................................... 
meruisse:  την προστακτική ενεστώτα και μέλλοντα 
....................................................................................................... 

 
 

ΤΝΣΑΚΣΙΚΕ ΑΚΗΕΙ 

Η ΦΡΗΗ ΣΗ ΔΟΣΙΚΗ 

1) Nα αναγνωρίσετε τις παρακάτω δοτικές και γενικές του κειμένου.  

viro: είναι..................................................................................... 

adiumento: είναι........................................................................... 

patri: είναι.................................................................................... 

Murenae: είναι............................................................................... 

familiae: είναι................................................................................ 

generi: είναι................................................................................... 

pietatis: είναι................................................................................. 

felicitatis: είναι.............................................................................. 

  
2) Να αναγνωρίσετε όλες τις δοτικές από τα κείμενα που έχετε διδαχθεί. (Η άσκηση 

να γίνει προφορικά.) 

ΠΛΑΓΙΟ ΛΟΓΟ  → ΕΤΘΤ ΛΟΓΟ 
 

3)  Να μεταφέρετε  στον ευθύ λόγο.  
Nos debemus Murenam laudare, quod……….vidit……..vixit. 

 Laudemus Murenam, quod……….vidit……..vixit. 
 (το τελικό απαρέμφατο θα γίνει στον ευθύ λόγο κύρια πρόταση επιθυμίας με 
προτρεπτική υποτακτική) 

 

ΣΡΟΠΗ ΤΠΟΘΕΣΙΚΟΤ ΛΟΓΟΤ ΣΑ ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ 

4)  α) Ο υποθετικός λόγος του κειμένου εκφράζει υπόθεση ανοιχτή  στο παρόν. 

Να τον μετασχηματίσετε ώστε να εκφράζει υπόθεση ανοιχτή στο παρελθόν 

και στο  μέλλον. 

 

 
 

 Et si habet Asia suspicionem quandam luxuriae, Murenam laudare 

debemus. (παρόν: στο κείμενο) 

 Et si habuit Asia suspicionem quandam luxuriae, Murenam laudare 

debuimus. (παρελθόν) 

Πρώτο είδος υποθετικού λόγου: 
Τπόθεση: si (nisi)+ οριστική κάθε χρόνου Απόδοση: οποιαδήποτε 

έγκλιση 
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 Et si habebit (ή habuerit) Asia suspicionem quandam luxuriae, 

Murenam laudare debebimus. (μέλλον) 

β) Ο υποθετικός λόγος του κειμένου εκφράζει υπόθεση ανοιχτή  στο παρόν. 

Να τον μετασχηματίσετε ώστε να εκφράζει υπόθεση αντίθετη προς την 

πραγματικότητα (β΄ είδος) και υπόθεση ανοικτή ή πιθανή (γ΄ είδος). 

 

 

 Et si haberet Asia suspicionem quandam luxuriae, Murenam 

laudare deberemus.  

  

 

 Et si habuisset Asia suspicionem quondam luxuriae, Murenam 

laudare debuissemus.  

 

 

 

 Εt si habeat Asia suspicionem quandam luxuriae, Murenam laudare 
debeamus.  

 
ΜΕΣΟΦΕ: ΑΝΑΛΤΗ ΜΕΣΟΦΗ Ε ΔΕΤΣΕΡΕΤΟΤΑ ΠΡΟΣΑΗ 

 
5) α) Να αναλύσετε τις μετοχές του κειμένου σε δευτερεύουσες προτάσεις. 
 

Αccusatores obiecerunt Murenae  aliquod flagitium ac dedecus aut in Asia  

susceptum aut ex Asia deportatum. 

 susceptum → quod in Asia susceptum erat/est  
 deportatum → quod ex Asia deportatum erat/est 

 
β) Ανάλυση της ιδιόμορφης αφαιρετικής απολύτου. 

patre imperatore   

 cum pater imperator esset (cum: ιστορικός/ διηγηματικός + υποτακτική 

παρατατικού του sum) 

 cum pater imperator erat  (cum:  καθαρά χρονικός + οριστική 

παρατατικού του sum) 

ΜΕΣΟΦΕ: ΣΡΟΠΗ  ΠΡΟΣΑΗ Ε ΜΕΣΟΦΙΚΗ 

 

Δεύτερο είδος υποθετικού λόγου: 

si (nisi) + υποτακτική παρατατικού (υπόθεση και απόδοση → για το παρόν) 

Σρίτο είδος υποθετικού λόγου. 
si (nisi) + υποτακτική ενεστώτα (υπόθεση και απόδοση → για το παρόν - 

μέλλον) 

 

si(nisi)  + υποτακτική υπερσυντελίκου (υπόθεση και απόδοση → για 

το παρελθόν) 
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6)  Nα μετατρέψετε την πρόταση με τα μαύρα γράμματα σε μετοχική. Τι μετοχή θα 

προκύψει; Συνημμένη ή απόλυτη; Γιατί; 

Et si habet Asia suspicionem quandam luxuriae, Murenam laudare 
debemus 

 Et Asia habente suspicionem quandam luxuriae, Murenam laudare 
debemus (αφαιρετική απόλυτη, υποθετική μετοχή) 

 

ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΤΝΣΑΞΗ → ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΤΝΣΑΞΗ 

 

7)  Να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη  σε παθητική. Πώς εκφέρεται το ποιητικό 
αίτιο σε κάθε πρόταση; Γιατί; 
Quam ob rem accusatores non Asiae nomen Murenae obiecerunt. 
.............................................................................................................. 
quod Murena Asiam vidit 
…………………………………………………………………………………………… 
Murenam laudare debemus 

 Murena nobis laudandus est 
 

ΕΤΘΤ ΛΟΓΟ → ΠΛΑΓΙΟ ΛΟΓΟ 
 

8) Murena in Asia continenter vixit. Murena stipendia meruit. Να μεταφέρετε 
τις προτάσεις στον πλάγιο λόγο με εξάρτηση από  
i)Cicero dixit..................................................................................... 
Cicero dixit........................................................................................ 
ii)Dicitur Murena.............................................................................. 
Dicitur Murena.................................................................................. 
 

 

 

 

 
9) α) Να μετατρέψετε τον ευθύ λόγο σε πλάγιο με εξάρτηση από το Cicero dicit 

iudicibus. 
 
 
 
 
 
 
 
Hic vero, iudices,  fuit in Asia. (Το hic του ευθέος λόγου θα γίνει ille στον πλάγιο) 
 

Cicero dicit iudicibus ……………………………………………………………………… 
 
Quam ob rem accusatores non Asiae nomen Murenae obiecerunt, ex qua laus 
familiae constituta est. 
 

Παρατήρηση: α) Το υποκείμενο του ειδικού απαρεμφάτου τίθεται πάντα σε 

αιτιατική και δηλώνεται. β) Όμως, με τους παθητικούς τύπους των λεκτικών και 

δοξαστικών ρημάτων (dicitur, fertur, existimatur, nuntiatur) το υποκείμενο του 

ρήματος και του ειδικού απαρεμφάτου είναι το ίδιο και βρίσκεται σε ονομαστική. Σ’ 

αυτή την περίπτωση το ρήμα είναι προσωπικό(Βλ. Σχολικό βιβλίο Β΄Λυκείου, 

μάθημα 18, σελίδα 135-136) 

 

Παρατήρηση: Στον πλάγιο λόγο οι προτάσεις κρίσεως με οριστική θα γίνουν ειδικά 

απαρέμφατα, ενώ οι δευτερεύουσες προτάσεις θα παραμείνουν δευτερεύουσες, θα 
αλλάξει όμως η έγκλισή τους και η οριστική θα γίνει υποτακτική λόγω του πλαγίου 
λόγου. Προσοχή στο χρόνο του ρήματος (αρκτικός ή ιστορικός) που εισάγει τον 

πλάγιο λόγο και στην εφαρμογή των κανόνων της ακολουθίας των χρόνων. 
 



 

3o  Γ Ε Ν Ι Κ Ο     Λ Υ Κ Ε Ι Ο      Η Λ Ι Ο Υ Π Ο Λ Η Σ    Σελίδα 12 

 

 Cicero dicit iudicibus ob eam rem accusatores non Asiae nomen Murenae 
obiecisse, ex qua laus familiae constituta sit. 
 

Meruisse vero stipendia in eo bello virtutis fuit. 
 
Cicero dicit iudicibus ……………………………………………................................ 
 
 

 β) Να μετατρέψετε τον ευθύ λόγο σε πλάγιο με εξάρτηση από το Cicero dixit 
iudicibus. 

 
Quam ob rem accusatores non Asiae nomen Murenae obiecerunt, ex qua laus 
familiae constituta est. 
 

 Cicero dixit iudicibus ob eam rem accusatores non Asiae nomen Murenae 
obiecisse, ex qua laus familiae constituta esset.  


