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ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

ΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΙΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ

§ 1. Γραμματική λέγεται ή τέχνη του ορθώς λαλείν καί γρά-
φειν γλώσσάν τίνα* διαιρείται δέ είς δύο μέρη, είς τό τνπικόν, και
τό αυντακτικόν.

ΣΗΜ. Ή Ιλληνική γλώσσα εχει κυρίως τε'σσαρας διαλέκτους, την, Αίολι-
κήν, Δωρικήν, Ίωνικήν και Άττικήν, ή δε παρούσα γραμματική 8ίνε της
Αττικής διαλε'κτου.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
ΤΥΠΙΚΟΝ

Περί γραμμάτων.

§ 2. Γράμματα η στοιχεία1 λέγονται τά γραπτά σημεία τά
δηλούντα τά; άμερεϊς και αδιαιρέτους φωνάς του άνθρωπου.

§ 3. Τά γράμματα της ελληνικής γλώσσης είναι 24· α,
δ κλπ. διαιρούνται δέ κατά την ποοφοράν είς δύο' είς φωνήεντα
καΐ είς σύμφωνα,.

§ 4. Τά φωνήεντα είναι επτά· α, //, ί, ο, ν, ω· λέγονται
δέ φωνήεντα, διο'τι καθ' έαυτά άποτελουσι τελείαν φωνήν- τά δέ
σύμφωνα είναι δέκα έπτά' 7*> ^ £> ^ Λ £ ρ, σ,

1 Γράμματα με'ν, διότι γράφονται· στοιχεΤα δε, διότι είναι τα απλούστατα
με'ρη των λε'ςεων. «ΣτοιχεΤόν Ιστιν αυτή ή έκφώνησις κ αϊ ό φθόγγος, ου το
γράμμα σημεΤον, η τύπος η σχηαα (Άμμ.)»·

2 Τά δνόματα και τα σημεία τών γραμμάτων δέν είναι ελληνικά, άλλα
φοινικικά, διότι κατά την κοινήν παράδοσιν εφερεν αυτά δ Κάδμος εκ της Ιν
Ασία Φοινίκης.
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γ, ρ, χ, ψ" λέγονται δέ ϋύμρωνα, διο'τι, Γν' άποτελέσωσι τελείαν
φωνήν, συνεκφωνοΰνται μετά των φωνηέντων.

§ 5. Τά φωνήεντα διαιρούνται κατά τον χρο'νον εις τρίχ' εις

βραχέα, μακρά και δίχρονα1.

α'. Τά βραχε'α είνε δύο, ε, ο· λέγονται δέ βραχέα, διο'τι οί πα-
λαιοί προε'φερον αυτά εν βραχεί χρονω.

β'. Τά μακοά είναι δύο, τ?, ω· λε'γονται δέ μακρά, διο'τι οί πα-
λαιοί προε'φερον αυτά εν μακρω χρονω.

ΣΗΜ. Χρόνος ενταύθα καλείται το χρονικδν διάστημα, Ιντδς του οποίου
οί παλαιοί Ιςεφώνουν τά φωνήεντα· μονάς δέ του χρόνου Ιλαμβάνετο δ βρα-
χύς, δ δε μάκρος είναι διπλάσιος του βραχε'ος.

γ'. Τά δίχρονα είναι τρία, α. ι, ν λε'γονται δε δίχρονα, διο'τι
άλλοτε μεν ελαμβάνοντο ως βραχέα, άλλοτε δέ ώς μακρά.

ΣΗΜ. Σημειοΰμεν τά βραχε'α η μακρά δ:'χοονα γράφοντες επ' αυτών τον
βραχύν („) ή μακρόν (-) χρόνον* ι, α, ι,

§ 6. Δύο φωνήεντα μονοφώνως προφερο'μενα λέγονται δίφθογ-
γος· είναι δέ αί δίφθογγοι δε'κα, ε; κύριαι αί, αν, ει, εν, οί,. ου,
και τέσσαρες καταχρηστικαί, α, ω, ι^' ή δέ ην γίνεται εκ της
αν και εν κατά τοοπήν τοΰ α και ε είς ή ωυ γίνεται εκ της αν
κατά τροπήν του α είς ω και είναι Ιωνική· οίον, ανζάνω-ηνζανον,
ενχομαι-ηύγμαι, θαϋμα-θωΰμα.

ΣΗΜ. Ή α, γ), ω, υι λε'γονται χαταχρηστικαί, διότι τδ £ν μόνον φωνήεν
αυτών προφε'ρεται, τδ δε ι με'νει άφωνον1.

§ 7. Τό πρώτον φωνήεν των διφθο'γγων λέγεται προτακτικοί
και εΐνε τό α, ε, ο, τό δέ δεύτερον νχοτακτικον και είνε ι και ν
ή δέ υι συνίσταται εκ δύο υποτακτικών φωνηέντων και ευρίσκεται
μο'νον προ φωνήεντος· οίον μυΐα, υιός, κλπ.

ΣΗΜ. Τδ πρακτικδν φωνήεν τών μεν κυρίων διφθόγγων είναι βραχύ,
πλην τοΰ γραΰς καΊ ναΰς, τών δέ καταχρηστικών μακρόν, πλην της υι, της
δποίας τδ υ είναι συνήθως βραχύ.

§ 8. Τό δταν είναι υπό τό α., η, ω, λέγεται ύχογεγραμμ,έκοκ
(<£, η, ω,)· δταν δέ είναι μετά τό ν, λέγεται τίροβγεγραμμένον
(υι). Τό ύπογεγραμμένον ι είς τά κεφαλαία προσγράφδται· οίον,
ΤΩ ΥΙΩ.

ΣΗΜ. Τδ υ της αυ και ευ ποδ φωνήεντος με'ν, άμεταβόλου, με'σου και

1 Τά φωνήεντα, ως πρδς τδν χρόνον, διαιρούνται κυρίως εις δύο, είς βραχέα
και μακρά· τά δέ α, ι, υ Ελαμβάνοντο και ως μακρά, διότι ή Έλλ. γλώσσα
δεν είχεν ιδιαίτερα σημεία διά τδν μακρδν φθόγγον αυτών.

2 Τδ ι τοΰτο κατ' άρχάς προεφε'ρετο κανι προσεγράφετο πάντοτε, άλλ' ή
φωνή αύτοΰ ασθενής ούσα έξε'λιπεν ύστερον, διδ και υπεγράφη υπδ τά μακρα
φωνήεντα α, η, ω, ως ά'χρηστον ε'ν ττ^ προφορά.
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προ του ζ προφερεται ώς β' οίον, αυος, εόήλιος, αυλός, ευμενής, ευ'νοιχος,
ευγενής, ευδοξία, ευζωνος· προ δέ των άλλων συμφώνων ή έν τελεί λε'ξπως
προφερεται ως φ· οΓον, αυτός, ευσχήμων, αυ, ευ.

§ 9. "Απασαι αί δίφθογγοι είναι μακραί πλην της αι χαί οι,
αΐτινες, δταν είναι έν τέλει λέξεως άνευ ληκτικοϋ συμφώνου, λογί-
ζονται ώς προς τον τονισμόν βραχείαι· οίον, σφαϊραι, τοίχοι. "Οταν
δμως ή αι καί οι είναι καταλήκτικαί της ευκτικής εγκλίσεως τών
ρημάτων καί τών προσωπικών άντωνυμιών (ψοί, μοί, σοι!, οϊ) καί
τών είς οι ληγόντων επιρρημάτων (οίκοι, Φαληροΐ, ποϊ, οί, κλπ.)
καί τών μορίων βαδαί, παπαί, χαμαί, αί, αίαί, είναι μακραί.

§ 10. Τά συμφωνά διαιρούνται είς δυο· εις άφωνα καί ήμΐ.φω-
να. Τά άφωνα είναι εννέα· κ, Λ, τ, 7·, (ζ χ, φ, θ· λέγονται δέ
άφωνα, διο'τι καθ' εαυτά ούδεμίαν σχεδόν φωνήν έχουσι· τά δέ ή-
μίφωνα είναι οκτώ· ζ, ζ, Λ, /ί, ρ, α· λέγονται δέ ήμίφωνα,
διότι εχουσιν -ημιτελή φωνήν.

§ 11. Τά άφωνα διαιρούνται κατά μέν τό πνεύμα, μεθ' ού συ-
νοδεύονται προφερο'μενα, είς ψι.Ιά, μέσα καί ΰασέα' κατά δέ τά
φωνητήρια όργανα, δι' ών προφέρονται, εις ονρανισκοφωνα, ηειΛό*
φωνα καί όΰοντόφωνα η γ.Ιωσσόφωνα· οίον,

ψιλά μέσα δασέα

ούρανισκο'φωνα κ 7* χ

χειλο'φωνα π β φ

όδοντο'φωνα Γ ^ θ

Ταϋτα καθέτως μέν λέγονται σύστοιχα, οριζοντίως δέ αντί-
στοιχα.

ΣΗΜ. α'. Πνεύμα ε'νταΰΟα λεγεται ό ήχος δ εκ του λάρυγγος ημών εξερ-

χόμενος, οταν ποοφε'ρωμεν τά άφωνα, κα'ι εινε ψιλός (λεπτός) είς τά ψιλά,
δχσύς (πανύς) εις τά δασεα και μέσος (μεσαίος) εις τά μέσα.

§ 12. Τά ήμίφωνα διαιρούνται είς τρία' είς διπΜ, αμετάβοΛα
καί τό σνριστικον -/} μοναδιχον σ.

α'. Τά διπλά είναι τρία* £ ψ, λέγονται δέ ώ^α1, διο'τι
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κατά του; παλαιούς γραμματικούς συνίστανται εκ δΰο γραμμάτων,

ήγουν τό μέν ζ εκ τοΰ χΰ (γα, χα), τό δέ φ εκ τοΰ πα (6α, (ρα),
τό δέ ζ εκ του οδ· διό τό μέν ζ ανάγεται είς τά ούρανισκόφωνα,
τό δέ ψ είς τά χειλόφωνα, τό δέ ζ είς τά όδοντο'φωνα.

β'. Τά άμετάβολα είναι τέσσαρα* .I, μ, τ, ρ, α' λέγονται δέ
αμετάβοΛα, διο'τι εν χγ κλίσει τών λέξεων δεν μεταβάλλονται*
οίον, μην-μηνος-μηνί, κλπ. Ταύτά δέ λέγονται και. νγρά, διότι
ευκόλως συμπλέκονται καί συμπροφέρονται μετά τών άλλων συμ-
φώνων οίον άκτροκ, στρατός, κάμπτρα.

γ'. Τό σ λέγεται συριστικόν μέν, διο'τι ή προφορά αύτοΰ συνο-
δεύεται ύπό συριγμού τίνος· οίον, σώμα' μοναδικόν δέ, διο'τι είναι
μόνον. Και εν άρχη μέν ή εν τφ μέσω λέξεως γράφεται ούτω (α)
καί λέγεται αρκτικόν έν δέ τω τέλει ούτω (ς) καί λέγεται τεΛι-
κοΥ' οίον, ΰύΰταύις.

§ 13. Έκ τών συμφώνων μόνον τό ν, ρ, α, (ξ, ψ) εύρίσκονται
έν τέλει λέξεως, διό καί τελικά λέγονται· ληκτικόν φαίνεται καί
τό κ καί (χ) είς τάς λέξεις εκ, ουκ καί ουχ, άλλά δεν είναι, διότι
αί λέξεις αύται προφέρονται μετά τών έπιφερομένων σφιγκτά ώς
μία λέξις, διό ούδέ τόνον δέχονται (§ 35).

ΣΗΜ. Έκτος τών 24 γραμμάτων ή 'Ελλ. γλώσσα είχε καί δύο άλλους
φθόγγους, τδ Ε, δ'περ ώς έκ τοΰ σχήματος του δνομάζεται δίγαμμα κα\ ευρί-
σκεται μόνον έν ταϊς παλαιτάταις έπιγραφαΤς καί τή λατινική, ό'περ ύστερον
μετεβλήθη εις υ ή είς πνεύμα* οίον, ναϊ1-;—ναΰ-ς, βασιλεΕ-ς — Βασιλεύ-ς,
Ροράω—οράω (§ 335, 11. Σημ.), και τδ ί, ό'περ δια την κακοφωνίαν του
πρωϊμώτατα άπε'βαλεν ή 'Ελλην. γλώσσα*.

Περί συλλαβής καί λέξεως.

§ 14. ΣυΛΛαβή λέγεται ή σύλληψις ενός -η πλειόνων συμφώνων
μεθ' ενός φωνήεντος ή διφθόγγου* άλλά και εν μόνον φωνήεν η
μία δίφθογγος αποτελεί συλλαβήν καταχρηστικών* οίον, βα, ατά,

ϋτρα, α, ου.

§ 15. Λέζις λέγεται ή έναρθρος φωνή, την οποίαν εκφωνεί ο
άνθρωπος προς παράστασιν εννοίας τινός. Πάσα δέ λέξις συνίστα-

η, ω, ζ, ψ δ Σιμωνίδης. Εισήχθησαν δε ταΰτα είς τήν Έλληνικήν γλώσσαν
επ\ άρχοντος Εύκλείδου κατά τδν Πελοποννησιακδν πόλεμον (400 π. Χ.ϊ.
Προ της έπινοήσεως τούτων εγραφον οί παλαιοί τδ μεν θ δια τοΰ ΤΗ' τδ δ
φ δ-.ά τοΰ ΠΗ· τδ δέ χ διά τοΰ ΚΗ· τδ δέ. ζ δ-.ά τοΰ σδ· τδ δέ ξ διά τοΰ κσ'
τδ δε ψ διά τοΰ πσ· τδ δέ η οιά τοΰ ε, ει, εε, τδ δέ ω διά δύο ο.
ι Τδ ] μόνον έν ττ\ λατινική δ-.εσώθη ώς γράμμα.
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ται εκ συλλαβών καί λέγεται μονοσύλλαβος μέν, δταν έχη μίαν
συλλαβών οίον, μυς, πούς' δισύλλαβος δέ, δταν εχγ] δύο· οίον,
^ότ-οί- πολυσύλλαβος δέ, δταν εχγ] πλείονας τών δύο· οίον, άνθρω-
πος, διδάσκαλος.

ΣΗΜ. Ή λε'ξις λεγεται σύνθετος μεν, δταν συνίσταται έκ δύο η περισσότε-
ρων λεςεων οίον, βονλη-φόρος, δια-φέρω, μακρο-καμπυλ-αύχην· άπλή
δε', δταν συνίσταται ίκ μιας μόνης· οίον, βουλή, φόρος, αϋχήν (§ 396).

§ 16. Ή συλλαβή λέγεται καθαρά, μέν, δταν άρχηται άπό φω-
νήεντος· μη καθαρά δέ, δταν άρχηται άπό συμφώνου· οίον, ά-γι-ος.

§ 17. 'Π τελευταία συλλαβή της λέξεως λέγεται Λήγουσα, ή
δέ προ της ληγούσης ΛαραΛήγουσα, ή δέ προ της παραληγούσης
προπαραλήγουσα, ή δέ εν άρχγί της λέξεως αρχική ·/) άρχουσα·
οίον, δι-δά-σχα-Λος.

§ 18. Ή συλλαβή λέγεται*

α'. βραχεία, δταν εχη φωνήεν ή δίφΟογγον ή δίχρονον βραχύ*
οίον, γένος, Λόγιοι.

β'. φύσει μακρά, δταν έ'χη φωνήεν ή δίφθογγον ή δίχρονον μά-
κρον οίον, ωρα, δήμου.

γ'. θέσει μακρά, δταν εχη βραχύ φωνήεν ή βραχύ δίχρονον προ
δύο συμφώνων ή ενός διπλού* οίον, έστεύεν, οζος, πΛά^ κατηΛιψ.

Περί συλλαβισμού.

§ 19. ΣυΛΛαβισμος λέγεται ό χωρισμός τής λέξεως είς τάς
συλλαβάς αύτής* κανο'νες δέ του συλλαβισμού είνε οι εξής·

α '. Δύο άλλεπάλληλα φωνήεντα, εάν δέν άποτελώσι δίφθογγον,
χωρίζονται εν τω συλλαβισμω· οίον, ά-ί-δι-ος, ά-ν-Λος, ί-α-τρός κλτ.

β'. Σύμφωνον ή σύμφωνα μεταξύ δύο φωνηέντων έν μέσω λέ-
ξεως ευρισκόμενα συλλαβίζονται μετά του ^δευτέρου φωνήεντος·
οίον, α ^ω, φέ-ρω, δά-φνη, ε-χθρός, ςζ-σ^α. Χωρίζονται δέ

έν τφ συλλαβισμω* 1) τά αυτά σύμφωνα· οίον, αΛ-Λος, ΐΛ-Λοζ-,
Λάκ-κος, γΛώσ-σα, πράτ-τω- 2) τά υγρά ή τό ^ προ συμφώνου*
οίον, άΛ-μνρός, αρ-μα, άρ-νίον, άδεί-φός, χαγ-χάζω, άνάγ-κη,
πλήν τοΟ-μν οίον, τέ-μνω, κά-μνω.

γ'. Τά σύνθετα χωρίζονται είς τά μέρη των οίον, εξ-ηΜον,
συν-εκ-δέχομαΐ' δταν δμως τό πρώτον συνθετικόν πάσχν) εκθλιψιν,
τοτε τό σύμφωνον τού εκθλιφθέντος ή άποστραφέντος φωνήεντος
συλλαβίζεται μετά του έπιφερομένου φωνήεντος· οίον, πα-ρ'-χύ),
κα-τ* ε-μον.



8

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ

Περί τόνων

§ 20. Οί τόνοι είναι τρεις* ή όζεϊα ('), ήτις σημαίνει τον όξϋν
(ύψηλόν) τόνον ή βαρεία ήτις σημαίνει τον βαρύν (χαμηλόν)
τόνον· ή περισπωμένη ("), ήτις σημαίνει τον τεθλασμένον τόνον,
καί τίθενται επί εκείνης της συλλαβής τών λέξεων, ήτις προφέρε-
ται δυνατώτερον τών άλλων.

ΣΗΜ Τόνος ενταύθα λε'γεται δ υψηλότερος ή χαμηλότερος ηχος της φω-
νής τοΰ άνθρωπου, όταν προφέρη τάς συλλαβάς τών λέξεων είναι δ! οί το
νοι κυρίως δύο, δςεΤα κα\ βαρεϊα· ή δε περισπωμένη σύγκειται £ξ οξείας και
βαρείας (Λ)·

§ 21. Ή οξεία τίθεται επί της ληγούσης, παραληγούσης καί
προπαραληγούσης, ή δέ λέξις λε'γεται όζύτονος μέν, εάν εχη όξειαν
επί της ληγούσης· οίον, άγαθός' παροξύτονος δέ, εάν έχη όξειαν
επί της παραληγούσης· οίον, θεολόγος· προπαροξύτονος δέ, εάν έχη
όξειαν επί της προπαραληγούσης· οίον, διδάσχαΛος.

§ 22. Ή περισπωμένη τίθεται επί της μακράς ληγούσης καί
παραληγούσης· ή δέ λέξις λέγεται περισπωμένη μέν, εάν εχη περι-
σπωμε'νην επί της ληγούσης· οίον, τιμώ' προπερισπωμένη δέ, εάν
εχη περισπωμένην επί της παραληγούσης· οίον, τιμώμεν.

§ 23. Ή βαρεία τίθεται μόνον επί της ληγούσης, δταν ή όξύ-
τονο; λέξις δεν χιυρίζηται από της επιφερομένης διά στιγμής* ή δέ
λέξις λέγεται βαρύτονος' οίον, αγαθός άνθρωπος.

ΣΗΜ. Βαρύτονος λέγεται κα'ι πασα ά'λλη λέξις άτονον έχουσα την λή-
γουσαν· λόγος, άνθρωπος· διότι εν άρχτ\ της έπινοήσεως τών τόνων πασαι
αί νΰν άτονοι συλλαβαι τών λέξεων εΐχον βαρεϊαν, Ιπειδή εκάστη συλλαβή
έχει έντασιν φωνής^ άλλά χαμηλοτέραν της τονιζομένης, καλι ή φωνή αυτη
καλεΤται συλλαβικός τόνος και έσημειοΰτο διά της βαρείας· οίον, φιλόσοφος.
Έπειτα δέ διά την ταχυγραφ'αν παρελείφθησαν αί βκρεΤαι, έμεινε δέ ή ο-
νομασία· διδ κανι ρήμα βαρύτονον λέγεται,τδ μή τονιζόμενον έπι της ληγού-
σης· οίον, λείπω.

§ 24. Τό ερωτηματικόν τις καί τί πάντοτε οξύνεται* οίον,

τις; τί;

§ 25. ΕΓάσα βραχεία συλλαβή τονιζομένη οξύνεται* οίον, Λέγω,
Λόγος, πΐάχα, τίνος;

* Οί παλαιο'ι σημεία τόνων κα\ πνευμάτων δεν εΤχον· κανών δέ τοΰ το-
νισμοΰ και πνεύματισμοΰ ήτο ή προφορά τών δρθώς λαλούντων· άλλ* έπειδή
ύστερον έγένοντο παρά το"ίς άλλοις κα\ περ"[ τδν τονισμ-δν κανι πνευματισμδν
αμαρτήματα, ήρςαντο οί γραμματικοί νά σημειώσι τους τόνους και τά πνεύ-
ματα. Έπενόησε δε τά σημεΤα τών τόνων και πνευμάτων δ γραμματικός
Άρ^τοφάνης δ Βυζάντιος τω 200 π. Χ,.



ΑΤΟΝΑ 'Ή ΠΡΟΚΛΙΤ1ΚΑ ΚΑΙ ΕΓΚΛΙΤΙΚΑ

9

§ 26. Ή προπαραλήγουσα τονιζομένη πάντοτε οξύνεται· οίον,
ηΛιος, άξιος.

§ 27. Μακρά παραλήγουσα προ μακράς ληγούσης τονιζομένη
οξύνεται· οίον, ρώμη, ώρα, δήμοις.

§ 28. Μακρά παραλήγουσα προ βραχείας ληγούσης τονιζομένη
περισπάται* οίον, δήμος, μοϋσα, ώραί.

§ 2 9. Πάσα λέξις λήγουσα είς αν, ευ καί οι; καί τονιζομένη
επί της ληγούσης περισπάται* οίον, αν, εν, ποϋ' πλην του Ιδού,
ιού, ου καί τοΰ έγχ.λιτικού Λού.

§ 30. Τά μόρια νυν, ονν, γοϋν, ή, ώ, ^ίώ^ γρυ περισπώνται.

§ 31. Τά είς ως καί οί λήγοντα επιρρήματα καί τονιζόμενα ε'πί
της ληγούσης περισπώνται* οίον, άΛηθώς, πώς, ποϊ, Μεγαροί,
πλήν τών εγκλιτικών πώς, ποί, τοΐ.

§ 32. Ή θέσει μακρά συλλαβή τονίζεται ώ; βραχεία" οίον, Μ-
ζις, όζος, όχθος.

§ 33. "Οταν ή λήγουσα είναι φύσει ή θέσει μακρά, ή προπαραλή-
γουσα δέν τονίζεται* οίον, άνθρωπος-άνθρώπου, συμφύΛαζ, χαΑαν-
ροψ- (μαγκοΰρα), πλήν τών αττικών πόΛεως, πήχεως, εΰγεως, κλπ.

§ 34. Όταν ή λέξις αύξάνη εν άρχν), ό τόνος άναβιβάζεται
δσον ενδέχεται ανωτέρω της ληγούσης' οίον, Λέγω-έΛεγον, δδος-
ΰύνοδος' δταν δέ αύξάνη έν τέλει, καταβιβάζεται προς τήν λήγου-
σαν καθ' δσον αναγκάζεται υπό της προσλαμβανομένης συλλαβής·
οίον, Λέγομαι-Λεγόμεθα-Λεγομένη.

"Ατονα ή προκλιηκά.

§ 35. Τά άπό φωνήεντος αρχόμενα άρθρα, ό, οέ, αί, τρεις
προθέσεις, εν, εις (ες), εκ, (εζ) καί τρία μόρια, ώς, ει, ου, δέν το-
νίζονται, διότι προφέρονται στενώς μετά τής έπιφερομένης· λέξεως
ώς μία λέξις* διό καί άτονοι ή προκλιτικαί καλούνται αύται αί
λέξεις. Τό ώς δμως άντί του ούτως λαμβανόμενον ή έν αντίστροφη,
καί τό ου εν τέλει λόγου τιθέμενον καί έμφαντικώς προφερόμενον
(=ούχί) τονίζονται* οίον, καί ονδ' ώς ώργίζετο, θεος ως (=ώς
θεός), Λίθους εις τον ποταμον ερρίπτουν, εζικκουντο δε ου, οντε
εβΛαπτον ονδένα' πώς γαρ ον ;

ΣΗΜ. Τό ώς άντΐ τοΰ ούτως παρά τοΤς πεζοϊς 'ΑττικοΤς. είίρηται μό-
νον είς τάς φράσεις, ούδ' ώς, μηδ' ώς, και, ώς.

Εγκλιτικά.

§ 36. Αί άντωνυμίαι μου, μοί, μέ, σου, σοι, σέ, ου, οί, ε,
σ^ί'σί, τις, τί (πλήν τοΰ αΓΓα), 6 ένεστώ; τού είρ καί γημι (πλήν
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του ει καί φής), τά μο'ρια πώς, πού, πώ, ποί, πή, ποθέν, ποτέ,
τε', ζοι, περ καί τό άχώριστον ο)ε καί τά ποιητικά ο^ε',

σφωίν, μίν, νίν, χο&', κέ, νύ, ρά, λέγονται εγκλιτικά, διότι
Ιγκλίνουσιν (μεταβιβάζουσι) τον τόνον είς την λήγουσαν της προη-
γουμένης λέξεως ή άποβάλλουσιν αυτόν, διότι προφέρονται σφιγκ,τά
μετά τών προηγουμένων ώς μία λέξις* γίνεται δέ ή εγκλισις κατά
τους εξής κανόνας.

α'. "Οταν ή προηγουμένη λέξις είναι προπαροξύτονος η προπερι-
σπωμένη ή άτονος, τό έγκλιτικόν μεταβιβάζει τον τόνον εις την
λήγουσαν της προηγουμένης ώς όξεΐαν· οίον, άνθρωπος τις, Μέγα-
ράδε, σώμα μου, εϊ τις.

ΣΗΜ. Όταν ή προπερισπωμενη λε'ξις λήγη είς ξ η ψ, τό μεν μονοσύλ-
λαβον έγκλιτικόν έγκλίνεται, τό δε δισύλλαβον δεν Ιγκλίνεται- οίον, κηρύξ
τις, λαϊλαι{τ έότίν.

β'. "Οταν ή προηγουμένη λέξις είναι παροξύτονος, τό μέν μονο-
σύλλαβον έγκλιτικόν αποβάλλει τον τόνον, τό δε δισύλλαβον φυ-
λάττει αύτον οίον, Λόγος τις, Λόγου τινός.

γ'. "Οταν ή προηγουμένη λέξις είναι όξύτονος, η περισπωμένη,
τό έγκλιτικόν αποβάλλει τον τόνον· οίον, αγαθός τις, ά^α^οΰ τίνος.

ΣΗΜ. Ή βαρεΤα της προηγουμένης λε'ςεως μετα ττγν εγκλισιν μεταβάλ-
λεται εις δςεΤαν οίον, πατήρ μον, άγαθός τις.

§ 37. Όταν πολλά εγκλιτικά άκολουθώσιν αλλεπάλληλα, συ-
νεγκλίνονται, ώστε τό εσ/ατον μένει άτονον οίον, εϊ τις τινά <ρτ\σί
μοι παρεΐϊαι. ""Οταν δέ τό πρώτον συναποτελη μετά της προηγου-
μένης μίαν λέξιν, τό δεύτερον έγκλιτικόν άκολουθεΐ τον γενικόν
κανόνα (§ 36, α' καί β')· οίον, είθε τις όστις γε, είθε τινές, μήποτέ
σε, οΐτινές εισιν.

§ 38. Τά εγκλιτικά δέν έγκλίνονται·

α'. "Οταν είναι εν άρχν) προτάσεως· οίον, <ρημι γαρ ονν, τίνες
δε Λέγουσιν, σοι Λέγω, ποτε μέν, ποτ ε δέ, οι μεν γάρ.

β'. Όταν ή προηγουμένη λέξις πάσχη εκθλιψιν οίον, ποΛΛοϊ
δ' εϊσΐν, σοφος ταϋτ' εστίν, παρ"" οϊ.

γ'. Όταν τό είμ,ι είναι ύπαρκτικόν εγώ ειμί, ει εϊσϊ θεοί. Τό
δέ εστί, όταν σημαίνγ) ύπαρξιν ή τό εξεστι (είναι δυνατόν), αναβι-
βάζει τον τόνον έτνϊ τής παραληγούσης· εστί θεός, ει εστι θεός,
άΛΛ' εστι, ουκ εστι μαθεϊν, κλπ.

δ'. Όταν τό ψημι χωοίζηται διά κόμματος· οίον, προσεύχεσθε,
<ρησίν, αδιαλείπτως· εστίν άνήρ άγαθός, ψημΐ.

ε'. Όταν λαμβάνωνται ώς ουσιαστικά· οίον, το . πο\) εγκλιτι-
κό ν εστίν.
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ς'. Όταν αί προσωπικαΐ άντωνυμίαι τίθωνται μετά τών τονι-
ζομένων προθέσεων ή προφέρωνται ε'μφαντικώς ή αντιθετικών (δτε
άντί τών "εγκλιτικών μον, μοί, με', τίθενται αί μή εγκλιτικαί εμον,
έμοί, ε/^δ^· οίον, ά^τ' ε/ίου, παρα σον, ψε καί σε, δοθήναι 61 καί
ε, ε^ίέ /Λεν, ά.ΙΛ' οΰ σε'.

ΣΗΜ. α'. Όταν ό'μως ή πρόθεσις εϊναι μονοσύλλαβος και αί προσωπι-
και άντωνυμίαι λε'γωνται άνευ έμφάσεως άποβάλλουσι τδν τόνον οΓον, προς
με, πρός <3ε· όταν 8ε ή μονοσύλλαβος πρόθεσις είναι άτονος, μεταβιβάζουν
τδν τόνον έπι της προθέσεως· οίον. έχ μον, έν μοι, έν ϋοχ. Έτι δέ εν τή
τμήσει· κατά σε χώσωμεν τοΤς λίθοις=καταχώσωμε'ν σε.

ΣΗΜ. β'. Αί μετά τών εγκλιτικών δμοΰ ώς μία γραφόμεναι λέξεις τονί-
ζονται ώς δύο· οίον, οϋτε, μήτε, είτε, ώΰπερ, ούτινος, ώντχνων.

Περί πνευμάτων.

§ 39. Τά πνεύματα είναι δύο· ή ψι.Ιή ('), καί ή δασεία 1
καί τίθενται επί του άρκτικού φωνήεντος τών λε'ξεων οίον, αγα-
θός, αγνός.

ΣΗΜ. Πνεύμα ενταύθα λε'γεται δ λεπτός, ή παχύς ήχος, όστις έςήρχετο
έκ τοΰ λάρυγγος, δ'ταν οί παλαιοί "Ελληνες έξεφώνουν τά αρκτικά φωνήεντα
ή τάς διφθόγγους τών λέξεων.—Οί ΑίολεΤς, ώς και ημείς, οέν προέοερον την
δασεΤαν, δ·.δ κα'ι ψιλωται υπδ τών γραμματικών καλούνται.

§ 40. Τά πνεύματα καί οί τόνοι τίθενται επί τού υποτακτικού
φωνήεντος τών διφθόγγων· οίον, αντον, αίρει. Όταν τδ αύτδ
φωνήεν καί πνευματίζηται καί τονίζηται, ή μέν οξεία τίθεται μετά
τό πνεύμα, ή δέ περισπωμένη επί τού πνεύματος· οίον, άκακος,
άγιος, αν, οντος. Είς δέ τά αρχικά κεφαλαία καί τό πνεύμα καί ό
τόνος τίθενται προ αυτών ολίγον προς τά άνω· οίον, "Ιστρος, νΕ2-
Λην, ~Αγις, 7ί2ραί. Είς δέ τάς λέξεις τάς γραφομένας διά κεφα-
λαίων γραμμάτων ούτε πνεύμα, ούτε τόνος τίθεται· οίον, ΟΜΗΡΟΙ.

$ 41. Πάσα λέξις από φωνήεντος ή διφθόγγου αρχομένη ψιλοϋ-
ται ή δασύνεται* δασύνονται δέ·

α'. Πάσα λέξις άπό ν αρχομένη- οίον, νπνος, υιός.
β'. Τά άπό φωνήεντος αρχόμενα άρθρα καί άναφορικά· οίον, 6,
?7, ο/, α/, ος, οσο^ οΖος, ήΜκος, ώς, όπου, οχοι, ήκίκα, κλπ.
γ'. Αί επιμεριστικά! άντωνυμίαι· ετερος, έκάτερος, έκαστος.
δ'. Αί δεικτικαί άντωνυμίαι* οντος, αί;Γ7?, ουτοί, αδΐα*,

1 Τδ πάλαι £ν μόνον σημεΐον τοΰ πνεύματος υπήρχε τδ Η, οπερ έσήμαινε
μόνον τδ δασύ πνεΰμα καί οπερ διεσώθη έν παλαιτάταις έπιγραααΤς και έν
τή λατινική. Τοΰτο δέ διχοτομήσαντες ύστερον οί γραμματικοί έμόρφωσαν τά
δύο σημεία, την δασεΤαν (Ε) και την. ψιλήν (£), ^τά όποΤα διά την ταχυ-
γραφίαν μετεμορφώθησαν είς τά δύο ανωτέρω σημεϊα (ι) και ( ).
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οΐδε, αΐδε καί τά εκ τούτων παραγόμενα επιρρήματα όντως, ώδε.

ε'. Τά ενικά της τριτοπροσώπου προσωπικής αντωνυμίας, ου,
οίί, £, καί τά πληθυντικά τής πρωτοπροσώπου ήμεΐς, ημών, ήμιν,
7) μας.

ΣΗΜ. "Ετι δασύνονται* 1) άβρα, αβρός, άγιος, άγνός, αδης, άδρός, αίμα,
αίρω, ΑΪμος, αίμύλος, άλας, άλις, άλς, 1 Αλικαρνασσός, άλίσκω, άλλομαι,
άλυσις, άμαρτάνω, άμιλλα, άμα, άμαςα, άμίς, άνδάνω, απαλός, απαξ, α-
πλούς, άπτω, άρχα, άρμόζω, άρπάζω, άρκυς, αυος (αύος), άψίκορος, άψ'.ς.

2) (ΈβραΤος), εδνα, εδος, έδρα, εδουμαι, εζομαι, εΤμαι, είμαρμε'νη, είμαρ-
ται, εί'ργω, είργνυμι, Εκάβη, Εκάτη, έκάς, εκών, ελμινς, ελος, ένεκα, εξής,
ενος (ενος), εορτή, έπομαι, ερκος, Ιρμηνεύω, Έρμης, ερπω, ερση (ερση), εσπε-
ρα, εσπερος, έστιώ, έτα~ρος, έτοιμος, ευδω, ευρίσκω, εφθός, εψα», έωλος, έως.

3) ^Ηβη, ήβός, ηγούμαι, ήδομαι, ήκιστα, ήκω, ήλικία, ήλος, ήλιος, ήμερα,
ήμερος, ήμισυς, ήμων, ήνία, ήπαρ, ϋΗρα, Ηρακλής, Ηρόδοτος, Ηρώδης,
"Ήρωδιανός, ήρως, Ησίοδος, ήσυχος, ήσσων, ήττων, ήττα, ^Ηφαιστος. 4)
ίδρύω, ίε'ρας, ίερός, "ημι, ικανός, ίκετης, ίκνοΰμαι, ιλαρός, 'ιλεως, ίμ.αλιά,
ίμάς, ίμάτιον, ίμείρω, ψ,ερον, ινα, ίππος, ι'πταμαι, ι'στημι, ιστορώ, ΐστωρ.
5) οδός, όλκάς, δλμος, ομαλός, ομάς, δμηρος, όμιλος, δλος, όμοιος, όμοΰ, ό-
μως, οπλή, όπλον, ό'ρκος, ορμή, όρμαθός, όρος, ορώ, όσιος. 6) ώρα, ωρακιώ.

§ 42. 'Εκ τών συμφώνων μόνον τό ^ εν άρχΫ] λε'ξεως δασύνεται*

οίον, ρημα.

ΣΗΜ. Τό πνεύμα του πρωτοτύπου φυλάττουσι και τά έζ αυτοΰ παρά-
γωγα· οίον, ίΟος-Ιοίότης-ΐΟόω, ϊίΐίύμα, άλς-<3,2νμτι, άλμυρός. Τινά όμως
παράγωγα μεταβάλλουσιν αυτό· οίον, ϊ,δ-ϊΟτωρ, είρω-είρμός, κλπ.

Περί τών άλλων γραπτών σημείων.

§ 43. Έκτος τών 24 γραμμάτων, τών τόνων, τών πνευμάτων,
τών χρονικών σημείων, εχομεν εν τω γραπτφ λόγφ καί τά εξής
γραπτά σημεία.

1) Την τεΛείαν στιγμήν (.), δι* ής χωρίζομεν τάς περιόδους
τοϋ λόγου.

2) Την άνω ή μέσην στιγμήν ή τό κώΛον (·), δι* ου χωρίζομεν
τά κώλα τής περιόδου.

3) Την νποστιγμήν ή τό κόμμα (,), δι' ού χωρίζομεν τάς προ-
τάσεις τών κώλων ή τών περιόδων.

4) Τό έρωτηματικον (;), δπερ γράφομεν έν τέλει τών ερωτημα-
τικών λόγων οίον, τϊ βούΛει ;

5) Τό επιφώνημα (!) δπερ γράφομεν έν τέλει τών επιφωνηματι-
κών καί θαυμαστικών φράσεων οίον, βαβαι της κακίας /, ώ τον
θαύματος!
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6) Την άπόστροφον ('), την οποίαν γράφομεν αντί τοΰ άποστρα-
φέντος φωνήεντος· οίον, μετ εμού.

7) Την κορωνίδα ('), τήν οποίαν γράφομεν επί ίου ε'κ τή; κρά-
σεως προκύπτοντος φωνήεντος· οίον, και εκεΐνος-κακεϊνος.

8) Τήν παΰίαν (—), δι' ή; σημειοΰμεν τήν διακοπήν τού λό-
γου ή τήν άλλαγήν τών διαλεγομένων προσώπων.

9) Τό διαιρετικον (-), δι' ού χωρίζομεν τάς συλλαβά; τών λέ-
ξεων· οίον, άν-θρω-πος.

10) Τό δια.Ιυτικον (·· ), όπερ γράφομεν επί τοΰ ί καί ι;, όταν
ταύτα τίθωνται μετά τό α, ε, ο, καί προφέρωνται χωριστά* οίον,
άϋΛος, άίδιος, Ευβοϊκός, άστείζομαι.

ΣΗΜ. "Οταν δέ δέν άποτίλήτχι δίφθογγος, δέν γράφεται τδ δίαλυτικδν ση-
με~ον έπι τοΰ ι και υ· οίον, πρωί, πρώιμος, διυλίζω, έποποιία, κλπ.

11) Τό άχοσιωχητικον (...), τό όποιον γράφομεν, δταν θε'-
λωμεν νά τελειώσωμεν τόν λόγον.

12) Τήν παρένθεσιγ ( ), δι' ή; περικλείομεν λέξιν ή φράσιν έξη-
γητικήν προηγουμε'νου τινός.

13) Τό εισαγωγικοί (« »), εν ώ γράφομεν λόγον άλλου αύτολεξεί.

1 4) Τήν παράγραφον (§), δι' ης χωρίζομεν έκτεταμένον λόγον

είς μικρότερα με'ρη.

15) Τάς άγκύΛας ( [ ] ), έν αίς έγκλείομεν νόθα χωρία συγγρα-
φέων ή αχρήστους λέξεις.

16) Τό '(^), δι' ού οί μέν παλαιοί έσημείουν τήν ενωσιν
(σύνθεσιν) δύο λέξεων είς μίαν· οίον, ίϊα*ρι> χέονσα' ήμεΐς δέ ση-
μειοΰμεν τήν συνίζησιν (§66 Σημ.)· οίον, ΙΙψΙήίάδε ά), ^ώ "Αδω-
πς, καί τά δημώδη* παιδιά κλπ.

Πάθη τών συμφώνων έκ συμπτώματος.

§ 44. Τά σύμφωνα συμπίπτοντα πάσχουσι τά έξης πάθη·

1) Χειλόφωνον ή ούρανισκόφωνον προ ο^οντωφώνου συμπνευματί-
ζεται μετ' αυτού· οίον τρίβω, (τέτριβται)-Γ«Γρικται, (ε'τρίβθην)-
ετρίφθην γράφω, (γεγραφτα^-^γα^^ί' βΐέτζω, (έβλέπθην)-ε-
6Μφθην Λέγω, (\έ'Κεγτχι)-ΜΜκται' τίΜκω, (ίττΙέκΒ-ή-εττΜχθη·
βρέχω (βέ£ρε·£χα.ι")-βέ6ρεκται.

2) Όταν δύο άλλεπάλληλοι συλλαβαί τής αυτής λέξεως άρχον-
ται άπό τού αύτού δασέος, τής πρώτης τό δασύ τρέπεται είς τό
άντίστοιχόν του ψιλόν· συμβαίνει δέ τούτο έν τω άναδιπλασιασμψ

/
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του παρακειμένου ή του ένεστώτος καί εν τφ παθητ. μέλ. καί άορ.
τών δύο ρημάτων θύω καί τίθημί' οίον, &ωρώ-(θεθεώρηκα) τεθεώ-
ρηχα, ^Λώ-(<ρεφίληκα) πεφίληχα, χεω-(χέχυκα) κέχυχα, θνω-(ίθύ-
θην) βζτ^ί/Λ (θίθημι) π'0ηρ-(θεθήσομαι) τεθι?σο/Ααι-(έθέθην) βζ:ε-
Έτι δέ έν τω εκεχειρία άντί εχεχειρία.

ΣΗΜ. α7. Και τό δασύ πνεύμα τρεπεται είς ψιλο'ν, δταν ή Ιπιφερομε'νη
συλλαβή άρχηται άπό δασε'ος άφώνου· ύέ&ω-εχω-έχω, πλήν του Ήφαι-
Οτος, βφθός, δθεν, Λχι και τών αρχομένων άπό υ· οίον, ι/φαίνω, ύφα-
λος, {/φορώ.

ΣΗΜ. β'. "Οταν λείψη άπό τής επιφερομε'νης συλλαβής τό δασύ, έπα-
νε'ρ/εται τό τής πρώτης δι* αυτό ψιλωθεν δασύ· οίον, (θέω)-έτέθτνν, θή<3ω,
καθορώ-κατόψωμαι, (δχω)-^ω-έξω.

3) Του παθ. α'. άορ. τη; προστακτική; εγκλίσεως εκ τών δύο
θ τρέπεται τό δεύτερον είς ψιλον· οίον, λΰθητί, σώθητι άντί λύ-
θηθι, ΰώθηθι.

4) Είς πάσαν δέ άλλην περίστασιν έκτος τών ανωτέρω, τά είς
δύο άλλεπαλλήλους συλλαβάς δασέα άφωνα μένουσιν αμετάβλητα*
οίον, ορνιθοθήρας, άμφιφορεύς, ωρθώθην, φάθι, χυθηναι, μάθεθ*
νμείς.

5) Τό άρκτικόν τ μονοσυλλάβων τινών ριζών ληγουσών είς φ ^
χ τρέπεται είς τό άντίστοιχόν του δασύ (θ), δταν λείψη τό φ ή χ
ή δταν έπιφέρηται φθ· επανέρχεται δέ, δταν έπανέλθη τό φ ή χ,
ή λείψη τό ψθ' συμβαίνει δέ τοΰτο είς τάς εξής λέξεις· θάπτω (ρ.
ταφ.), θρύπτω (ρ. τρυφ), θράττω (ρ. τραχ), τρέψω, τρέχω, τύφω,
θριζ (ρ. τριχ), ταχύς (ρ. ταχ)· οίον, θάπτω-τέθαμμαι-τεθάφθαι-
ταφήΰομαι-ετάφην, τρέφω-τέθραμμαι-τεθράφθαι-έτράφηγ, θριζ-τρι-
χος-θριζί, ταχυς-θάοΰων-τάχιΰτα,, κλπ.

6) Όδοντόφωνον προ όδοντοφώνου τρέπεται είς σ" οίον, πείθω
(πέπειθται) πέπειΰται-(ίπύ§§'{\) έπείΰθη, ήδομαι (ήδται) ήΰται-
(ήδθη) ί'/όθη, άνύττω (ήνυται)"?)>ϋσΓα6-(ήνύτθη) ήνύσθη.

7) Χειλόφωνον προ του ΰ ένοΰται είς ψ· οίον, τρί6ω-(τοΐ£σω)
τρίψ-ω, βλέπω (βλέπσω) βλέψω, γράφω (γράφσω) γράψω.

8) Ούρανισκο'φωνον προ του ΰ ένοΰται είς ζ· οίον, λέγω (λέγσω)
λέζω, πλέχω (πλέκσω) πλέ^ω, βρέχω-^ρέχσω) βρέζω.

9) Όδοντο'φωνον προ του σ άποβάλλεται* οίον, α^ά)-(άδσω) α,ϋω,
^δ^ω-(πείθσω) πείσω, ά>"0ΓΓω-(άνύτσω) άνύσω1.

1 Σημειωτε'ον δτι προ του σ τά μεν ουρανισκόφωνα γ, χ, τρέπονται πρώ-
τον είς κ κα\ Ιπειτα ένοΰνται μετ' αυτοΰ είς ξ, τά δε χειλόφωνα β, φ τρέ-
πονται πρώτον είς π και επειτα Ινοΰνται εις ψ, τά δέ δδοντόφωνα τρέπονται
πρώτον είς σ κα\ επειτα αποβάλλεται προ του σ (§ 153).
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10) Χειλοφωνον προ του μ τρέπεται είς μ' οίον, τς£βω-(τί-
τριβμαι) τετριμμαι, /3Λ67Τω-(βέβλεπμαι) βέβΛεμμαι, τ^ω (γέ-
γραφμαι) γέγραμμαι.

11) Ούρανισκο'φωνον προ του /λ τρε'πεται είς οίον, χΜκω·(πί·
πλεκμαι) τπέπΛεγμαι, βρέχω-(βέ£ρεχμ<ζι) βέβρεγμαι.

12) Όδοντόφωνον προ του ^ τρε'πεται είς σ* οίον, £ρεί&ϋ-(ήρειδ-
μαι) ήρεισμαι, πείθω-(πέπειΰμν,ι.) πέπεισμαι, άνύτω- (ήνυτμαι)
ηνυσμαι.

ΣΗΜ. Ουρανισκόφωνον (κ, χ) ή δδοντόφωνον ευρίσκεται ενίοτε προ τοΰ μ·
ά-κμ-Λ, αί,^μΛ, άτμός, Τϊυθμήν, φράδμων. Τδ δέ κ τής έκ προθέσεως
•προ παντός συμφώνου μένει αμετάβλητο ν οΓον, έκδέρω, έκθέω, έκμάΜω,
έκόεΐω, κλπ,

§ 45. Τό υ προ τών άλλων συμφώνων*

1) Τό >* προ τών χειλοφώνων τρε'πεται είς μ' οίον, σύμ6ον.1ος,
συμπολίτης, συμφοιτητής, σύμψηφος.

2) Τό ν προ τών ούρανισκοφώνων τρέπεται είς γ' οίον, συγγε-
?-ής, συγκοινωνός, συγχέω, συγξέω.

3) Τό υ προ τών όδοντοφώνων μένει άμετάβλητον* οίον, συν-
δέω, συνθέω, συντείνω». Άμετάβλητον μένει τό ν καί προ παντός
εγκλιτικού* οίον, ον περ} τόν γε.

4) Τό τ προ τών άμεταβόλων άφομ.οιοΰται ποός αύτά' οίον,
συ.ΙΛέγω, συ μ μέν ω, συρρέω.

ΣΗΜ. Τής έν προθέσεως τδ ν πρδ τοΰ ρ μένει άμετάβλητον· οίον, έν-
ράπτω, δνρινον.

5) Τό ν προ του σ καί £ συνήθως άποβάλλεται" οίον, δαίμονα-
δαίμοσι, συνζνγία-συ ζυγία.

ΣΗΜ. Τδ ν τής έν προθέσεως πρδ τοΰ σ και ζ δέν αποβάλλεται· οίον,
βνΰημος, βνζυμος. Τδ δέ τής όνν πρδ μέν τοΰ ζ πάντοτε αποβάλλεται·
οίον, όνζώ' πρδ δέ τοΰ σ, Ιάν μέν αμέσως μετά το α υπάρχη σύμφωνον, απο-
βάλλεται* έάν δέ φωνήεν, τρέπεται είς σ· οίον, ΰυΰτέλλω, (Ιύίϊόντος.

6) Τό ν τοΰ στερητικού αν προ τών συμφώνων καί προ τών
φωνηέντων εκείνων τών λέξεων, αί όποΐαι τό πάλαι είχον Ιν άρχη
δίγαμμα, αποβάλλεται, προ δέ τών άλλων φωνηέντων φυλάττεται·
οίον, άβατος, άγραφος, άοπ.Ιος (άΕοπλος), αήττητος (άΕήττητος),

ανάξιος, ανίκανος.

7) "Οταν προ τοΰ υ άποβάλληται μόνον ^ ή μόνον όδοντόφω-
νον, τά προ αύτοΰ βραχέα φωνήεντα ουδεμίαν μεταβολήν πάσχου-
<τιν οίον, (δαίμονσι}δαίμοσι, (έλπίδσι) έΛπίσι, (σώματσ^-σώ^ασί,
^κορ^θσι)-^όρυσ'ί, (χαρίετσι)-χαφί'^ (§ 154).
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ΣΗΜ. Ενίοτε και μόνον ν ή δ ή τ έαν άποβληθτ\ προ του σ, Ικτείνεται
τό προ αυτοΰ Βραχύ φωνήεν, άλλα μόνον Ιν ττ\ ενικτ^ ονομαστική, δέ

κα\ έν τή δοτ. πληθ. οίον, ενς-εΐς, ούδένς-ούδεχς ούδέόχ, μέλανς-μέ-
λας-μέλα<Λ, κτένς-κτεχς-·κτε<3ί.

§ 47. Όταν προ του σ άποβάλληται γ μετά όδοντοφώνου, τά
προ αύτοϋ βραχέα φωνήεντα εκτείνονται τό ε είς ει, τό ο είς ου,
τό α, ί, υ, βραχέα είς α, ί, υ, μακρά* οίον, (λυθέντσι)-·^υ#ε?σΐ,
(λέοντσι^-.Ιέουσι, ίστ£ντσι)-ίσζάσι, (δεικνυντσι^^ίκκΰσϊ.

Περί τοΰ σ.

§ 48. Τό ΰ μεταξύ δύο συμφώνων ή μεταξύ δύο φωνηέντων έν
τνϊ κλίσει τών ρημάτων καί ονομάτων άποβάλλεται* οίον, άγγε'λ-
λω (ήγγέλσθαι) - ήγγέλθαι, αληθές- (άληθέσος) -άληθέος-άληθονς,
(λύεσαι-λύεαι)-^ύίΐ.

§ 49. Τό σ προ τοΰ υ τρέπεται ενίοτε είς υ' οίον, εςγνμι-εγ-
Υνμι, Πελοπόςνησος-ΠελοΛ0ΥΥησος.

§ 50. Τό ΰ έν μέσφ λέξεως εύρισκόμενον καί εχον προ αυτοΰ ρ
τρέπεται παρά τοις νεωτέροις Άττικοΐς είς ρ' οίον, θάρσος-θάρρος,
άρΰην-άρρην, χερσόγησος·χερρόγησΌς.

§ 51. Τό άρκτικόν ο τρέπεται ενίοτε είς δασείαν οίον,σίατημι-
ΐϋτημι} οϋς-νς, (αιΚιή-ελη.

Περί τοΰ τ προ τοΰ ι.

§ 52. Τό ζ* πρό τοΰ ι τών καταλήξεων ιος, ια καί τοΰ τρίτου
πληθυντικού προσώπου τών ρημάτων υχι τρέπεται είς σ, καί αν
πρό αύτοΰ ύπάρχν) υ, άποβάλλεται καί τά προ αύτοϋ βραχέα φω-
νήεντα εκτείνονται, ώς καί δταν πρό τοΰ α άποβάλληται υ μετά
όδοντοφώνου* οίον, εγιαντός-εγϊαί)ΰίος, άχρατος-άχρατία καί άχρα-
σΐ'α, έχωγ-έχόγτος-έχούϋιος, γε'ρωγ-γέρογτος-γερογζία καί γερου-
σία, φέροΥτι-φέρουΰι.

Πάθη τών φωνηέντων.

§ 53. Τά πάθη τών φωνηέντων, δι* ών οί παλαιοί άπέφευγον
την χασμωδίαν, είνε τέσσαρα, συναίρεσις, χράόις, εχθλιψις, άφαέ-
ρεσις.

α'. Συναίρεσις.

§ 54. Συναίρεΰις λέγεται ή συγχώνευσις δύο £ιεστώτων φω-
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νηέντων τής αυτής λέξεως είς εν μακρόν ή δίφθογγον οίον, γε'α-
γη, άοίάη-ω&ή, πόΜϊ-πόΛει.

§ 55. Ή συναίρεσις λέγεται κυρία μέν, δταν αμφότερα τά συ-
ναιρετέα φωνήεντα σώζωνται είς τό εκ συναιρέσεως προκύπτον φω-
νήεν ή δίφθογγον- οίον, Χϊϊος-Χϊος, πόΜ-πόΜ, χειθόϊ-πειθοϊ.
Καταχρηστική δέ, δταν τό εν τών συναιρετέων φωνηέντων ύπερ-
1(ΤΧ^71 μεταβαλλον καί τήν μορφήν καί τήν ποσότητα του· οίον,
τείχεε-τείχη, τιμάομεΥ- τιμώ μεν, τ ιμάουοΊ-τιμώσι.

§ 56. Περί συναιρέσεως τών φωνηέντων ακριβέστερος λόγος γε-
νήσεται έν τφ περί συναιρέσεως τών συντηρημένων ονομάτων καί ρη-
μάτων, ενταύθα δέ σημειούνται γενικώς ταύτα·

α'. Τά αυτά βραχέα φωνήεντα συναιρούνται είς εν μακρόν ή δί-
φθογγον οίον, Χΐιος-Χΐος, κέραχ-κε'ρχ, τείχεε-τείχη, ποίεε-ποίει,
πΛόος-πΛοϋς.,

β". Τά μακρά φωνήεντα καί αί δίφθογγοι έξαφανίζουσι τά βρα-
χέα φωνήεντα· οίον, τεΛέω-τεΛώ, τεΜητε-τεΛητε, τεΛέονΰί-τεΛονΰι,
τιμήε>'τος-τιμηγτος, δηΛόω-δηΛώ, δηΛόουα-δηΛονΰι.

γ'. Έάν τό δεύτερον τών συναιρετέων φωνηέντων είναι δίφθογγος
έχουσα ι προσγεγραμμένον ή ύπογεγραμμένον, τό ι τούτο, έάν μεν
τό εκ συναιρέσεως προκύπτον φωνήεν είναι α, η, ω, ύπογράφεται,
εάν δέ άλλο, προσγράφεται* οίον, ζψάεις-ζιμας, ζάτις-ζτ/ς, άοιδή-
ωδή, δηΛόεις-δηΛοΐζ, δηΛόη-δηΛοΐ' τό δέ χΛαχόείς-πΛακοϋς, τι-
μήεις-ζιμης δέν έχουσι ί, διότι ή δίφθογγος ει είναι νόθο; καί επο-
μένως ή συναίρεσις γίνεται ώς έάν ήσαν πλακόες καί τιμήες.

§ 57. Όταν εν τών συναιρετέων φωνηέντων τονίζηται, τονίζε-
ται καί τό έκ συναιρέσεως προκύπτον φωνήεν δταν δέ μηδέτερον
τών συναιρετέων φωνηέντων τονίζηται, δέν τονίζεται καί τό έκ συ-
ναιρέσεως προκύπτον φωνήεν οίον, όαζέοΥ-όαζοϋΥ, ζιμάομεν-ζιμώ-
μεν, ζριήρεος-ζριήρονς, ετίμαο τ-ετίμ ω ν, Λερίπίοος-περίτΐ 2ο ν ς.

§ 58. Τό έκ συναιρέσεως προκύπτον φωνήεν είναι μακρόν καί το-
νιζόμενον περισπάται· οίον, γεα-γή, ζιμάω-ζιμώ, άργυρε'α-άργυρα.
Δέν περισπάται δέ δταν τύχη προ μακράς ληγούση; ή έν τη παρα-
ληγούση καί δταν τονίζηται τό δεύτερον τών συναιρετέων φωνηέν-
των· οίον, ζψαε'ζω-ζψάζω, ζιμαόμεθα-ζψώμεθα, έοταως-εσζώς'
Ιν δέ τω εσζαόζος-έσζώζος, έσζαώσα-έσζώσα κλπ. υπερισχύει ό γε-
νικός κανών (§ 28).

Κράόις.

§59. λέγεται ή ένωσις τοΰ τελικού φωνήεντος ή δι-

2
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φθόγγου τής προηγουμένης λέξεως μετά του αρκτικού τής επιφερο-
μένης είς εν μακρόν ή δίφθογγον, σημεϊον δέ τής κράσεως είναι ή
κορωνίς, ήτις τίθεται επί τοΰ εκ τής κράσεως προκύπτοντος φω-
νήεντος ή διφθόγγου* οίον, και εκεϊνος-χάκειγος, το έΛάχίοτον-
τονίάχιΰτογ. Συγκιρνώνται δέ τό άρθρον, αί προσωπικαί καί άνα-
φορικαί (δ, ά) άντωνυμίαι, ή πρόθεσις προ και δ σύνδεσμος καί'
οίον, δ εμος-ούμός, εγώ οΙμαι~εγώμ,αι, α εγώ-άγώ, προ εργου-
προϋργου, και έγώ-κάγώ.

§ 60. Τό εκ τής κράσεως προκύπτον φωνήεν είναι μακρόν καί
τά προηγούμενα ψιλά άφωνα δασύνονται, Ιάν τό επιφερόμενον φω-
νήεν δασύνηται* οίον, το ίμάτιον-θοιμάτιον, τά οπΛα-θώπΛα.

§ 61. Τό φωνήεν τοΰ άρθρου μετά τοΰ άρκτικοΰ <χ συγκιρναται
είς α* οίον, ό άτήρ-άνήρ, του άγδρός-τάγδρός. Τό δε άτερος καί
θάτερον γίνονται εκ τοΰ δωρικοΰ άτερος· οίον, δ άτερος-άτερος} το
άτερογ-θάτερογ.

§ 62. Ύπό τό εκ τής κράσεως προκΰπτον φωνήεν α, η, ω, υπο-
γράφεται τό ι μόνον δταν εύρίσκηται εν τγ επιφερομένγ] συλλαβ*/),
ουχί δέ καί δταν εύρίσκηται εν τνί προηγουμένη* οίον, και είτα-
κάζα., εγώ οϊμαι-έγώμαι, και εγώ-κάγώ, και ε πει τα-κάπειτα. Οί
δέ άρχαϊοι γραμματικοί, εϊτε έν τν) προηγουμένη συλλαβνΐ εύρίσκετο
τό ι εϊτε εν τνί έπιφερομέντ], ύπέγραφον αύτό.

ΣΗΜ. α'. Τό πνεύμα τών συγκραθεντων φωνηέντων άποβάλλεται μετά
τήν κρασιν και άντ' αυτοΰ τίθεται ή κορωνίς* οΤον, τό Ιμά,τιον-θυχρ,ά,τχον,
τά όπλα θώπλα, τό ονομα-τούνομα. Τό δασύ όμως πνεύμα τής προη-
γουμένης λέξεως μεταβαίνει είς τό έκ τής κράσεως προκύπτον φωνήεν καί
έκκρούει τήν κορωνίδα· οίον, ό έμός-ούμός, ό άνήρ-ώνήρ, & έγώ-άγώ.

ΣΗΜ. β'. Ό τόνος τής μεν προηγουμε'νης λέξεως άποβάλλεται, τής δέ
έπιφερομένης με'νει άμετακίνητος· άλλ' παροξύτονος λεξις περιο'παται,
έάν ή λήγουσα αυτής είναι βραχεία· οΐον, τά άλλα-τάλλα, τά όπλα-
θώπλα· διό, δταν ή έπιφερομε'νη λε'ξις έ~ϊναι έκ τ2»ν άτονων, μενει καί μετά
τήν κρασιν άτονος· οίον, καί έν-κάν, και εΐ-κεχ, ·καΐ οΐης-κούκ, καί έκ-
κάκ, κ αχ ό-χώ.

γ. "ΕκθΜψίς.

§ 63. "ΕκθΛιψις λέγεται ή άποβολή τοΰ τελικού βραχεος φω-
νήεντος (πλην τοΰ υ) τής προηγουμένης λέξεως προ τοΰ άρκτικοΰ
τής έπιφερομένης καί άντ' αυτοΰ τίθεται ή άπόστροφος* οίον? ό <?έ
άγαθος-δ δ' άγαθός, άΛ2ά έγώ-άΛ2' εγώ. "Εκθλιψις γίνεται καί έν
συνθέσει, άλλ' άνευ άποστρόφου· οίον, κατάγω, παρέχω, πάροδος.
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§ 64. Τό ψιλόν άφωνον τοΰ άποστραφέντος φωνήεντος τρέπεται
είς τό άντίστοιχόν του δασύ, εάν τό επιφερόμενον φωνήεν δασύνεται*
οίον, μετά ήμων-μεθ' ήμών, χατά όδος-χάθοδος, επί όρώ-εφορώ.

ΣΗΜ. 'Εάν είναι δύο τά αΰτά ψιλά άφωνα, τρε'πεται είς δασύ !ν μόνον
(τό τελευταΤον)· οίον, θράτ' έπου (θραττα έπου), ϋυκχυφάντης (σάκκον
υφαίνω). 'Εάν δέ διάφορα, τρε'πονται αμφότερα είς τά αντίστοιχα των δασέα·
(νύκτα ολην)-νύ2ζθ* δλην, (νύκτα ήμε'ρα)-νυχθΐχμερος.

ζ 65. Ό τόνος τοΰ άποστραφέντος φωνήεντος τών μέν άκλίτων
λέξεων καί τής άορίστου άντωνυμίας τις συναποβάλλεται (πλήν τοΰ
έκτα) τών δέ κλιτών άναβιβάζεται είς τήν παραλήγουσαν ώς όξεΐα"
οίον, άΛ.Ιτ\γ τιτ* άρετήτ, μετά ήμών-μεθ' ήμών, ά22ά εγώ-ά.Μ'
εγώ, χαχά επη-χάκ' εΛη, δεινά επαθον-δείν1 ετιαθοτ.

ΣΗΜ. α'. Τά Εγκλιτικά έκθλιβόμενα δεν άποβάλλουσι τον τόνον, άλλά
τόν μεταβιβάζουσιν είς τήν λήγουσαν τής προηγουμε'νης λε'ξεως ώς όςεΤαν,
κατά τούς κανόνας τής έγκλίσεως τών τόνων (§ 36)· οίον, ώς γ' έμο^ δοκεΐ,
βούλεταί μ' έφευρεΐν, άγουόί τ' αύτόν, κλπ., πλήν τοΰ άορ. τίς.

ΣΗΜ. β'. Εκθλίβονται δέ συνήθως τά ληκτικά φωνήεντα*

4) Τών προθε'σεων πλήν τής πρό, περχ κα'ι τής έπΐ έν τοΤς συνθε'τοις
έπίορκος, έπιεικής.

2) Τών μορίων άλλά, δ,οα, άρα, γέ, δέ, τέ, ν.έ, ούδέ, μηδέ, οΌτε,
μήτε, είτε, τότε, δτε, ποτέ, έτχ, ούκέτχ, μηκέτχ, προύέτχ, "ίνα, ώότε,
άμα, είτα, δπεχτα, μάλχστα, τάχα, δνεκα, δνίτα.

. 3) Τών (5-ηματικών καταλήξεων α, μχ, μαα, όαι, όο, ταχ, το, Οθε, τε,
καί τό ι τοΰ έστί πολλάκις· οίον, ούκ οίδ' ότχ, φΛμ' £γωγε, δτε,
φαίνετ' άρ" ήμιν κλπ.

4) Τινών ονομάτων ούσ. ή έπιθ. ληγόντων εις α* οίον, κάκ' £πη, χρΫι-
ματ' έχει, νή Δχ', έφη, δείν' έπαθον κλπ.

5) Πολλών αντωνυμιών· οίον, μή, μ' έκβάλ^ς, όρώ ό' ήδη, τοϋτ'
έΰτι, ταϋτ' έλεγεν, κλπ.

ΣΗΜ. γ'. Τό ι τοΰ δτχ, άχρχ, μέχρχ και τής δοτ. πληθ. τής γ'. κλί-
σεως (παρά τοΤς 'Δττικοΐς) ούδε'ποτε έκθλίβεται.

δ\ Άφαίρεϋις.

§ 66. 'Λφαΐρεσις λέγεται ή άποβολή τοΰ άρκτικοΰ βραχέος
φωνήεντος τής έπιφερομένης λέξεως, δταν τό τελικόν φωνήεν τής
προηγουμένης είναι μακρόν ή δίφθογγος· σημεία δέ καί ταύτης
είναι ή άπόστροφος· μεταχειρίζονται δέ αΰτήν^συνήθως οί ποιηταί·
οίον, ώ άγαθε-ώ 'γαθέ, που έστιτ-Λον 'ΰτιν, ώ αναζ-ω >α£, ήμΐν
μάΛΛον η 'χείνω.

ΣΗΜ. Εις τά πάθη τών φωνηε'ντων συγκαταλέγεται κα'ι ή συνίζησις-
λεγεται δέ συνίζησις, δταν δύο αλλεπάλληλα φωνήεντα έν τή αυτή λεςεε
ή έν τώ τέλει της προηγουμε'νης καί έν άρχή τής έπιφερομένης εδρισκό-
μενα και αή άποτελοΰντα δίφθογγον συνεκφωνώνται ώς έν, καταπινομέ-
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νου τρόπον τινά τοΰ ενός, τδ οποίον συνήθως είναι βραχύ· οΤον Πηλπιά-
δεω, χώ'Αδωνις, τω Εύβούλοιο.

Περί ε-ύφωνικών γραμμάτων.

§ 67. Τήν χασμφδίαν άπέφευγον οί παλαιοί καί διά τών εύφω·
νικών γραμμάτων ν, κ (χ), ("·

α'. Τό εύφωνικόν ν προσλαμβάνουσι τά ενικά καί πληθ. τρίτα
πρόσωπα τών ρημάτων τά λήγοντα είς ε ή ι καί αί δοτ. πληθ. της
γ'. κλίσεως, αί λήγουσαι είς σι, ξι, ψι, καί τά είς ΰι λήγοντα επιρ-
ρήματα, ο προσχηματισμός ι τών δεικτικών άντωνυμιών (δταν πρό
αυτού ύπάρχγ) α) καί τό είκοσι, δταν ή έπιφερομένη λε'ξις άρχηται
άπό φωνήεντος ή εν τέλει λόγου" οιον, ε'ίπεν αυτός, Λέγουΰιν οί
άνθρωποι, τοις Λεχθειΰιν άνθρώποις, Άθήνησιν έγραφον, πέρυσιν
έΛεγεν, ούτοσίν δ άνθρωπος, εικοσιν άνθρωποι, τοοαϋτα είπεν.1

β'. Τό εύφωνικόν χ προσλαμβάνει τό ου πρό φωνήεντος ψιλου-
μένου, τό όποιον πρό δασυνομένου φωνήεντος τρέπεται είς ^ (§ 44,
5)· οίον, οϊ'^ %χω, οΰχ έξω. Τό εύφωνικόν χ προσλαμβάνει καί τό
μη πρό του έτι τιθέμενον· οίον, μηκέτι,2

γ'. Τό εύφωνικόν ς προσλαμβάνει τό άχρι, μέχρι, άτρέμα (ποιητ.)
πρό φωνήεντος" οίον, α^ρίί ου, μέχρις 'Ιωνίας, άτρέμας είχον.
'Αλλά τό αχρί· καί μέχρι παρά τοις 'Αττικοϊς δέν προσλαμβάνουσι
συνήθως αύτό, πάντοτε δέ παρ' Ήροδότω.

§ 68. Τό ουτσ^ πρό συμφώνου άποβάλλει τό οιον, ούτως εΐ-
πεν, ούτω Λέγω.3

§ 69. Έ ε£ (ζ=ζχσ) πρό συμφώνου άποβάλλει τό α (§ 48) καί
γίνεται εχ' οιον, εξ Αθηνών, ε'* Θηβών, εξάγω, εκφέρω"* ώς καί
τό άριθμητικόν ε£' οίον, έξέτης, έκπηχυς.

1 Τδ εύφωνικδν ν ευρίσκεται Ινίοτε κα^ πρδ συμφώνου κα\ τουναντίον έν Ιπι-
γραφαΤς κα\ χειρογράφοίς παραλείπεται κα\ πρδ φωνήεντος. (Σωκρ. σελ. 596).

2 Τδ ού έπ\ έμφάσεως ή άντιθε'σεως κα\ έν τε'λει έρωτήσεως, ό'ταν δ λόγος
διακόπτηται, δέν προσλαμβάνει τδ εύφωνικδν κ και πρδ φωνήεντος· οίον, ο ύ
γαρ Αισχίνης υπέρ τής ειρήνη ςκρίνεται, ου, άλλ'ή ε ϊ-
ρήνηδι'Αίσχίνηνδιαβε'βληται· λίθους είς τδν ποταμδν
έρρίπτουν έξικνοΰντο δέου, ο ί τ ε Ιβλαπτον ουδένα· πώς
γ ά ρ ο υ : *Α ρ' ο υ ν.

3 Σπανίως τδ ο υ τ ω ς φυλάττει τδ ς και πρδ συμφώνου έπΐ έμφάσεως ή έπι
Ιρωτήσεως ή άποκρίσεως' οίον, ο ΰ τ ω ς γε (Ξενοφ.)* ούτως λε'γεις;
οιίτως. Ταύτα άρα. Κα\ τουναντίον αποβάλλει αύτδ καΥπρδ φωνήεντος.

4 Ό έξ ευρίσκεται ένίοτε κα\ πρδ συμφώνου συνήθως έν ταΐς ΙπιγραφαΤς.
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Περί τών μερών του λόγου.

§ 70. Τά μέρη τοΰ λόγου είνε δέκα* άρθρον, όνομα ούσιαστι-
κόν, όνομα έπίθετον, αντωνυμία, ρήμα, μετοχή, πρόθεσις, επίρ-
ρημα, σύνδεσμος, επιφώνημα.

§ 71. Ουσιαστικά δνόματα λέγονται δσαι λέξεις σημαίνουσιν
ονομασίαν ούσίας (αισθητής ή νοητής)· οίον? άνθρωπος, πρόβατον,
μήλον, θεός, σοφία, άλήθεια.

§ 72. Τά ουσιαστικά είνε χύρια ή προσηγορικά, καί κύρια μέν
λέγονται δσα άρμόζουσιν είς εν μόνον άτομον· οίον, Σωκράτης,
Αθήναι, Παρνασσός' προσηγορικά δέ οσα άρμόζουσιν είς πάντα τά
ομοειδή άτομα* οίον, άνθρωπος, μαθητής, πόλις, κλπ.

§ 73. Τά κύρια ονόματα έχουσι τό άρκτικόν γράμμα κεφαλαΐον
καί κλίνονται είς δντινα αριθμόν άπαντώσιν* οίον, Πλάτων, Κό-
ρινθος, Λελφοί, * Αθήναι, Μέγαρα.

ΣΗΜ. Τά Ινικά κύρια δνόματα τών ανθρώπων κλίνονται κα'ι έν τω δυϊκώ
κα'ι πληθ. άριθμω, ό'ταν είναι ανάγκη νά συμπεριληφθωσι κα'ι άλλοι εχοντες
τό αυτό ονομα ή τάς αύτάς άρετάς ή κακίας· οίον, Αΐαντε, δύο Κρατύ-
λοχ, *Οδυ(ί(5εχς, Πέλοπες, Κάδμοι, κτλ.

§ 74. Τά ουσιαστικά λέγονται συγκεκριμένα μέν, όταν σημαί-
νωσιν όνομασίαν προσώπων ή πραγμάτων· οίον, άνθρωπος, ^οζ·,
δαίμονες, μή.Ιον, δένδρον. Αφηρημένα δέ, δταν σημαίνωσιν όνο-
μασίαν ποιότητος ή ιδιότητος ή ενεργείας κεχωοισμένης τής ου-
σίας* οίον, σοφία, κακία, ισότης, αλήθεια, πράζις, λέζις.

§ 75. "Οσα ούσιαστικά ονόματα έν τω ένικώ άριθμω σημαί-
νουσι πολλά λέγονται περιληπτικά· οίον, δήμος, λαός, όχλος,
στρατός, πληθύς, κλπ. Όσα δέ σημαίνουσι τόπον περιέχοντα πολλά
πρόσωπα λέγονται περιεκτικά' οίον, πόλις, βουλή, θέατρον, στρα-
τό πεδον, κλπ.

ΣΗΜ. Τά ουσιαστικά δνόματα είναι μονογενή ήτοι ή μόνον αρσενικά, ή
μόνον θηλυκά, ή μο'νον ουδετερα-^οίον, Σωκράτης, Άϋπαϋία, δένδρον
αλλά πολλά έμψυχων δνόματα είναι κα'ι διγενή (άρσ. καί θηλ.) μονοκατά-
ληκτα. Και ό'σα μεν διά δύο άρθρων (άοσ. κα'ι θηλ.) κα'ι μιας καταλήξεως
εκφοάζουσι κα'ι τά δύο γενη λέγονται κοινά κατά γένος· οίον, ό, Λ άνθρω-
πος, ό, ή φύλο ξ, ό, Λ παις, ό, Λ ϊππος, ό, Λ §οϋς, ό, η κύων, ό, η
ελαφος, κλπ. "Οσα δε δι* ενός άρθρου και μιας καταλήξεως εκφράζοασι κα'ι
τά δύο γε'νη λέγονται έπίκοχνα· οίον, ό λαγώς, ό έλέφας, ό αετός, ό
μυς, Λ άλώπηξ, Λ περιπτερά, ή χελχδών, κλπ.^ Είς τά έπίκοινα δνό-
ματα χάριν σαφήνειας προστίθενται πολλάκις κα'ι τά επίθετα άρΟην καί θτί-
2α/ς· οίον, ό άρόην αετός, ό θτίλυς έλέφας, ή άρϋην άλώπηξ, Λ θή-
λεχα ίππος. Πολλά ό'μως ζώων δνόματα είναι δικατάληκτα· οίον, ό λέων-ή
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λέαινα, ό λύκος-ή λύκαχνα* τδ δε θηλυκδν τοΰ θεός είναι Λ θεός χοα ή
θεά και ποιητ. ή θέαινα, ό φύλαξ, ή φύλαξ κα\ ή φυλακίς, κλπ.

§ 76. Επίθετα ονόματα λέγονται δσαι λέξεις σημαίνουσι τήν
ποιότητα ή ιδιότητα τοΰ ουσιαστικού επιτεθειμένην έπ' αύτοΰ*
οίον, αγαθός, καλός, κακός, ευγενής, αισχρός, βάρβαρος (άνήρ)'
μέλας, γλυκύς, εύοσμος, θρεπτικός (οίνος).

§ 77. 'Ρήματα λέγονται δσαι λέξεις σημαίνουσιν ύπαρξιν ή
ένέργειαν ή πάθος ή άπλώς κατάστασιν τοΰ υποκειμένου καί τον
χρόνον αύτών οίον, ειμί, τύπτω, τύπτομαι, ζώ.

§ 78. Μετοχαι λέγονται δσαι λέξεις σημαίνουσι τήν ιδιότητα
τοΰ υποκειμένου καί τον χρόνον, καθ' δν αύτη εύρίσκεται είς αύτό'
οίον, ό γράφων άνήρ, ή γράφουσα γυνή, το γράφον μειράκιον
λέγονται δέ ούτω, διότι μετέχουσι καί έκ τών παρεπομένων τοΟ
ονόματος καί εκ τών παρεπομένων τού ρήματος.

§ 79. "Αρθρα λέγονται αί μονοσύλλαβοι λέξεις ό, ή, τό, αΐτι-
νες τίθενται πρό τών ονομάτων, δταν αυτά είναι γνωστά καί «ορι-
σμένα* οίον, ό άνθρωπος, ή γυνή, τό δένδρον.

§ 80. Άντωνυμίαι λέγονται δσαι λέξεις λαμ,βάνονται αντί
ονόματος* οίον, εγώ, σύ, ούτος, εκείνος, αυτός.

§ 81. Προθέσεις λέγονται δσαι λέξεις σημαίνουσι τήν σχέσιν,
είς ήν εύρίσκεταί τι προς άλλο ώς πρός τό ρήμα αύτών* λέγονται
δέ ούτω, διότι συνήθως προτίθενται τών λέξεων, είς τάς οποίας
άποδίδονται* οίον, ε>- οικία κάθηται, Λρός ζόγ βασιλέα πορεύεται,
προλέγω, πρόλογος.

§ 82. 'Επιρρήματα λέγονται δσαι λέξεις σημαίνουσι τόπον ή
χρόνον ή τρόπον ή ποσόν- λέγονται δέ ούτω, διότι τίθενται συνή-
θως μετά τών ρημάτων οίον. Άθήνησιν εγραφον, χ^ες είπον,
καλώς λέγει, κλπ.

§ 83. Σύνδεσμοι λέγονται_δσαι λέξεις συνδέουσι λέξιν μετά λέ-
ξεως ή λόγον μετά λόγου οίον, εγώ και συ γράφομεν' δ μεν διδά-
σκαλος διδάσκει, οί μαθηται άκροώνται.

§ 84. Επιφωνήματα λέγονται δσαι λέξεις σημαίνουσι πάθος
ψυχής σφοδρόν προερχόμενον έκ λύπης, χαράς, θαυμασμοΰ, εκπλή-
ξεως* οίον, βαβαί I, παπαί!, φευ!, ώ τοϋ θαύματος !.

§ .85. Τά μέρη τοΰ λόγου είναι κλιτά καί άχλιτα' καί κλιτά
μέν λέγονται δσα κλίνονται ήτοι δέχονται μεταβολήν εν τω τέλει,
καί είναι εξ* άρθρον, όνομα ουσιαστιχόν, όνομα έπίθετον, αντωνυ-
μία, ^/ία, μετοχή- άκλιτα δέ δσα δέν κλίνονται ήτοι δέν έπι δέ-
χονται μεταβολήν, καί είναι τέσσαρα* πρόθεσις, επίρρημα, σύνδε-
σμος, επιφώνημα.
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§ 86. Τό ονϋιαϋτιχον, το επίθετον, τό άρθρον καί αί άνζω-
νυμίαι λέγονται πζωζιχά' διότι δέχονται μόνον έν τφ τέλει μετα-
βολών, ήτις καλείται πζώαις 90).

§ 87. Τά παρεπόμενα τών πτωτικών είναι τρία, γένος, αριθμός
και πτώϋιςΛ λέγονται δέ ούτω, διότι παρέπονται ήτοι ύπάρχουσιν
άναγκαίως καί κοινώς είς πάντα τά πτοιτικά.

§ 88. Γένος καλείται ή φυσική κατάστασις τών όντων, άλλα
μέν νά είναι αρσενικά, άλλα δέ θηλυχά, άλλα δέ ούτε άρσενικά,
ούτε θηλυκά" δθεν τά γένη είναι τρία· άρσενικόν, δπερ σημαίνει τά
φύσει άρσενικά όντα" οίον, άνήρ, Σωκράτης" θηλνκόν, δπερ ση-
μαίνει τά φύσει θηλυκά όντα· οίον, γυνή, Ελένη" οϋδέζερον, δπερ
σημαίνει τά ουτε άρσενικά ουτε θηλυκά ό'ντα, ήτοι τά άψυχα" οίον,
μήλον, δένδρον.

ΣΗΜ. Πολλά όμως αψύχων όντων δνόματα ϊχουτι κατάληξιν άρσενικήν
ή Οηλυκήν, έν ω φύσει είναι ουδε'τερα· οίον, ό λίθος, ό τοίχος, ή πέτρα,
ή θύρα' και τουναντίον πολλά έμψυχων εχουσι κατοίληξιν ουδετε'ραν, έν ω
φύσει είναι άρσενικά ή θηλυκά· οίον, τό παιδίον, τό μειράκιον, τδ κοράΐ
0ΐον, τό γύνατον. Τούτων τά μεν πρώτα λε'γονται κατά φωνήν άρσενικά
ή βηλυκά, κατά σημασίαν δέ ουδέτερα* τά δε δεύτερα λε'γονται κατά φωνήν
ούδετερα, κατά σημασίαν δέ άρσενικά ή θηλυκοί. Ή δε Γραμματική μόνον
τό κατά φωνήν γένος εξετάζει.

§ 89. 'Αριιμος λέγεται ώρισμένον τι ποσόν τών όντων· αριθ-
μοί δέ έν τη Γραμματική είνε τρεις· ενικός, δστις δηλοϊ εν τών
ό'ντων, δστις δηλοϊ δύο, καί πληθυνζικός, δστις δηλοϊ

πολλά* οίον, άνθρωπος, άνθρώπωΛ άνθρωποι.

ΣΗΜ. Ό ουϊκός άριθμός είναι άχρηστος έν τή καθωμιλημενν;, ώς και έν
τγ\ Αιολική κα'ι Λατινική.

§ 90. Πζώσις λέγεται ή μεταβολή τής ληγούσης τών πτωτι-
κών προς εκφρασιν σχέσεώς τίνος αυτών" είνε δέ αί πτώσεις πέντε·
όνομαΰζική, γενική, δοζική, αιτιατική καί κλητική. Καί ή μέν
ονομαστική καί κλητική ονομάζονται όρ&ΐί ή εύθεϊαι, διότι δι'
αυτών άποτελεΐται ορθός λόγος έχων τελείαν εννοιαν αί δέ άλλαι
πλάγιαι, διότι δι' αύτών δέν άποτελεΐται λόγος, άλλα μόνον πλα-
γίως προσδιορίζεται ό ορθός λόγος.

ΣΗΜ. Ώνομάσθησαν οϋτως αί πτώσεις εκ μιας τών πολλών αυτών ση-
αασιών όνομαότική, διότι δι' αυτής όνομάζομεν τά οντα· ούτος όνομά-
ζεται Πλάτων γενική, διότι δι' αυτής έκφράζομεν τό γένος· "Αλέξανδρος
ήν υιός Φιλίππου" δοτική, διότι δ·.' «ύτής έκφράζομεν τό πρόσωπον, ε?ς §
δίδοαεν «· δίδωμί δοι τήν βίβλον αΙτιατική, διότι «ότής έκφράζομεν
τό αίτιατόν ή τήν αίτίαν" τύπτω τον παΐδα· τί^ταϋτα λέγεις ; κλη-
τική, διότι δι' αυτής καλουμέν τινχ, ίνα. στρέψη προς ημάς- Σώκρατες, ώ
άνδρες Αθηναίοι.
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§ 91. ΚΛίσις λέγεται ό τρόπος, καθ' ο ν μεταβάλλονται αί
καταλήξεις τών πτωτικών είνε δέ αί κλίσεις τρεϊς' πρώτη, δευ-
τέρα, τρίτη, διό καί τά πτωτικά λέγονται πρωτόκλιτα, δευτερό-
κλιτα, τριτόκλιτα.

§ 92. Τά πτωτικά τής μέν α'. καί β'. κλίσεως λέγονται Ισο-
σύΛΛαδα, διότι είς πάσας τάς πτώσεις έ'χουσιν 'ίσας συλλαβάς*
σοφία·σοφίας, Λόγος-Λόγον τής δέ γ'. περιττοσύΛΛαβα, διότι είς
τάς άλλας πτώσεις έχουσι μίαν συλλαβήν περισσοτέραν τής ενικής
ονομαστικής* οίον, πραγμα-πράγματος.

§ 93. Τά ονόματα είνε ή άσυχαίρετα ή συνηρημένα' τά δέ συ-
νηρημένα είνε ή οΛοπαθή ή όΛιγοπαθή' καί όΛοπαθη μέν λέγονται
δσα συναιρούνται είς πάσας τάς πτώσεις, οΛιγοπαθη δέ δσα συναι-
ρούνται εις τινας μόνον. Καί τά μέν τής α'. καί β'. κλίσεως συνα-
ρτημένα είνε πάντα ολοπαθή, τά δέ τής γ'. άλλα μέν όλοπαθή,
άλλα δέ όλιγοπαθή.

'Ρίζα, στέλεχος, χαρακτήρ, κατάληξις.

§ 94. 'Ρίζα λέγεται ή πρώτη βάσις της λέξεως, εξ ής αύτη
παράγεται· είνε δέ μονοσύλλαβος έ'χουσα τό φωνήεν βραχύ καί τό
πρό αύτοΰ ή μετ' αύτό σύμφωνον άπλοΰν,1 καί ούδεμίαν επομένως
συστολήν επιδέχεται* στέλεχος δέ λέγεται ό κορμός τής λέξεως,
δστις παράγεται έκ τής ρίζης έκτάσει ή τροπνί τών βραχέων φω-
νηέντων αυτής ή προσλήψει νέων γραμμάτων8 καί επομένως επιδέ-
χεται συστολήν χαραχτηρ δέ λέγεται τό τελευταΐον γράμμα τοΰ
στελέχους ή τής ρίζης* χατάΛηζις δέ τό μετά τον χαρακτήρα
προστιθέμενον γράμμα ή γράμματα, οπερ ένούμενον μετ' αύτοΰ
συμπλιηροΐ τό δλον τής κλιτής λέξεως καί εν τΫ] κλίσει μεταβάλ-
λεται* είνε δέ αί καταλήξεις πτωτικαί ή ρηματικαί* οίον, τοΰ φί-
Λος καί δίδομαι τό μέν φιΛ καί δο είνε αί ρίζαι, τό δέ φιΛο καί
διδο τά στελέχη, τό ο ό χαρακτήρ, τό δέ ς ή πτωτική κατάληξις,
τό δέ μαι ή ρηματική καιάληξις.

ΣΗΜ. α'. Ευρίσκεται δε τδ στέλεχος, εάν άφαιρεθώσιν αί καταλήξεις.

ΣΗΜ. β'. Τδ στέλεχος είναι ισχυρδν ή ασθενές· τδ ασθενές είναι βραχύ-
τερον τοΰ ίσχυροΰ- χαριεντ καί χαρχετ, γηοα καλι γτιραόν:.

§ 9δ. Ή έ'κτασις γίνεται* 1) δι' άπλής εκτάσεως τών βραχέων
φωνηέντών είς μακρά ή διφθόγγους* (Λαθ )·Λήθη, (έθ)-ηθος,
(δεμ)-δόμος-δώμα, (Λιπ)-Λείπω, (φυγ)-φεΰγω' 2) δι' άναπλη-

1 ^υνατδν ή ρίζα νά έχη κα\ δύο σύμφωνα, άλλά τδ 'έν τούτων πρε'πει
νά είναι υγρδν ή τδ ώς δασεία χρησιμεΰσαν σ (§ 51)' άρχ. γ ρ α φ, στα.

2 Ή ρίζα και τδ στέλεχος πολλάκις ταυτίζονται* λέγ(ω), γράφ(ω), κλπ.
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ρωτικής εκτάσεως άναπληρούσης άποβληθέντα γράμματα, ήτοι
δταν. χάριν εύφωνίας άποβάλλωνται γράμματα τινα καί έκτείνων-
ται τά πρό αύτών βραχέα φωνήεντα τό ε είς ει ή η, τό ο είς ου
ή ω, τό α, ι, υ βραχέα είς α, 4, υ μακρά· (τιθεντς)-τιθείς,
δοντς)-διδοΰς, ( ρητορς)-ρήτωρ, (π<&γτς)-Λας, (δεικνυντς)-δεικνυς,
(δέδοθι^-δίδου' διά προσθήκης νέων γραμμάτων, δι' ών τά βρα-
χέα φωνήεντα εκτείνονται είς μακρά ή διφθο'γγους ή θέσει μακρά·
(βά)-βημα, (πο)-πώ-μα, (κριν^-κρΐ-μα, (<ρυ)-φϋ-μα, (κα^-καίω,
{τεν-τενίω)-ζείνω (§ 335).

ΣΗΜ. Εναντία τής Ικτάσεως είναι ή συστολή (§ 337).

ΚΛΙΣΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ
§ 96. Τό άρθρον κλίνεται ούτως·

Ένικος αριθμός

Όνομ. ό, τό,
Γεν. τοΰ, τής, τοΰ,
Δοτ. τω, τω,
Αίτ. τόν. τήν. τό.

Δυϊκός αριθμός
Όνομ. καί αίτ. τώ, (τά) τώ,
Γεν. καί δοτ. τοιν. (ταΐν). τοϊν,

Πληθυντικός αριθμός
Όνομ. οί, αί, τά,
Γεν. τών, τών, τών,
Δοτ. τοις, ταΐς, τοις,
Αίτ. τούς. τάς. τά.

§ 97. Τό άρθρον κλητικήν δέν εχει, τής δέ κλητικής τών άλ-
λων πτωτικών προτάσσομεν τό κλητικόν επιφώνημα ώ' οίον, ώ
άνθρωπε.

§ 98. Τά δυϊκά θηλυκά τά, ταΐγ είνε σχεδόν άχρηστα παρά
τοις 'Αττικοις, άντ' αύτών δέ τίθενται τά αρσενικά τώ, τοιν- οιον
τώ χεϊρε, τοιν πολέοιν.

§ 99. Τά άπό φωνήεντος άοχόμενα άρθρα δασύνονται καί δέν
τονίζονται (§41, β'.).

ΠΡΩΤΗ ΚΛΙΣΙΣ

§ 100. Ή πρώτη κλίσις περιέχει ονόματα αρσενικά λήγοντα έν
τ τί ένικνί όνομ. είς α-ς καί καί θηλ. είς α καί εί; η, τά όποια
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χαρακτήρα μέν έ'χουσιν α, τό όποιον είς πολλά θηλ. ενικού άριθ.
τρε'πεται είς η, πτωτικάς δέ καταλήξεις εχει τάς εξής* άρσ. ενικ.
όνομ. <■, γεν. ο, δοτ. ι, αίτ. υ, κλητ. δεν εχει. Δυϊκ. όνομ., αιτ.,
κλητ. ε, γεν. και δοτ. ιγ. Πληθ. όνομ. ι, γεν. ωγ, δοτ. αίτ. γς,
κλητ. ί' τά δέ θηλ. εχουσΐ τάς αύτάς καταλήξεις τών άρσεν. πλήν
τής ένικ. όνομ. καί κλητ., αΐτινες δέν εχουσι πτωτικήν κατάλη-
ξιν. Αύται δέ έπισυναπτόμεναι είς τον χαρακτήρα άποτελοΰσι μετ'
αύτοΰ τάς εξής καταλήξεις·

Έγιχος Δυϊκός Πληθυντικός
άρσεν. Θηλ. άοσ. καί Θηλ. άρσ. κα\ Θηλ.

Όνομ. ας γι·ς α η α3 α-ι
Γεν. ου1 ου α-ς η·ς { ων4
Δοτ. ) α-ιν

α1 Π α η α-ις
Αίτ. Οζ,-Ί η-ν α-ν η-ν ι· α-ς5
Κλητ. α ϊΐ α η α-ι

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Έγιχος αριθμός

Όνομ. ό ταμίας, Άτρείδης, πολίτης,
Γεν. τοΰ ταμίου, Άτρείδου, πολίτου,
Δοτ. τώ ταμί^, 'Ατρείδη, πολίτη,
Αίτ. τον ταμίαν, Άτρείδην, πολίτην,
Κλητ. ώ ταμία. Άτρείδη. πολϊτα.

Δυϊκός άριθμός
Όνομ. καί αίτ. τώ ταμία. 'Ατρείδα, πολίτα,
Γεν. καί δοτ. τοΐν ταμίαιν, Άτρείδαιν, πολίταιν,
Κλητ. ώ ταμία. 'Ατρείδα. πολίτα.

Πληθυντικός αριθμός
Όνομ. οί ταμίας 'Ατρεϊδαι, πολϊται,
Γεν. τών ταμιών, Ατρειδών, πολιτών,
Δοτ. τοις ταμίαις, Άτρείδαις, πολίταις,
Αίτ. τους ταμίας, 'Ατρείδας, πολίτας,
Κλητ. ώ ταμίαι. Άτρειδαι. πολϊται.

1 Ή κατάληξις τής ένικ. γεν. τής α'. κλίσ. ου Ιγε'νετο έχ συναιρε'σεως
άπό τής Ιωνικής καταλήξεως ε ο (παλ. αο).

2 Ή κατάληξις ένικ. δοτ. α, η προε'ρχεται ίχ συναιρε'σεως α-ι-α., η-ι-"^·

3 Ή κατάληξις τής δυϊκής όνομ., αίτ. και κλητ. Ζ Ιγε'νετο £κ συναιρέ-
σεως· £ ε-α.

4 Ή κατάληξις τής γεν. πληθ. ων έγενετο έκ συναιρε'σεως· α ων-ω ν.

5 Ή κατάληξις τής αίτ. πληθ. 2?ς Ιγε'νετο αποβολή τοΰ ν πρό τοΰ ς τής
καταλήξεως νς (§ 95) £νς-£.
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Έηχος αριθμός

Όνομ. ή σοφία, άλήθεια, τράπεζα,
Γεν. τής σοφίας, αληθείας, τραπέζης,
Δοτ. τή σοφί(3ε, άληθεί<£, τραπεζτ],
Αίτ. τήν σοφίαν, άλήθειαν, τράπεζαν,
Κλητ. ώ σοφία. άλήθεια. τράπεζα.

Δυϊκός άριθμός
Όνομ. καί αίτ. (■«*) σοφία, άληθεία, τραπέζα,
Γεν. καί δοτ. (ταϊι ι) σοφίαιν, άληθείαιν, τραπεζαιν,
Κλητ. ώ σοφία. άληθεία. τραπέζα.

Πληθνγζιχός αριθμός
Όνομ. αί σοφίαι, άλήθειαι, τράπεζαι,
Γεν. τών σοφιών, άληθειών, τραπεζών,
Δοτ. ταΐς σοφίαις, άληθείαις, τραπέζαις,
Αίτ. τάς σοφίας, άληθείας, τραπέζας,
Κλητ. ώ σοφίαι. άλήθειαι. τράπεζαι.

§ 101. Τό α τής ενικής ονομαστικής τών είς α θηλυκών εν τή
ένικνί γενική καί δοτική τρέπεται είς η' οίον, μούσα-(ΐούσης-μούση'
φυλάττουσι δέ αύτό άτρεπτον τά λήγοντα είς α καθαρόν, τά είς
_ρα, τά είς α εκ συναιρέσεως καί τινα κύρια ονόματα· οίον, σοφία-
σοφίας, θνρα-θνρας, μγάα-μτα-μνάς, Λήδα-Λήδας, Γέλα, Φιλο-
μήλα, 'Ανδρομέδα καί τό άλαλα.

ΣΗΜ. Όνόματά τινα είς ας άρσενικά σχηματί£ουσι δωρικώς τήν ενικήν
γενικήν είς α μακρόν άντί είς ου· τοιαύτα δε είναι τό πατραλθίας-£,
μητραλοίας-^, όονιθοθήρας-2, Βορρας-ά, καί τινα κύρια δνόματα καί
μάλιστα ξενικά* οίον, Πλειότόλας, Σκόπας, Αννίβας, Σύλλας, κλπ.
Τινά δέ κύρια ονόματα είς ης σχηματίζουσιν αυτήν είς εω ίωνικώς· οίον,
Τήρπς-Τήρεω.

§ 102. Ή ενικό κλητική τών θηλυκών ονομάτων τής α' κλί-
σεως είνε όμοία τν) ονομαστική· οίον, σοφία-ώ σοφία, τιμή-ω τιμή.

§ 103. Ή ενική κλητική τών είς ης άοσενικών λήγει είς η-
ο°ον, Άτρείδης-ώ Άτρείδη. Σχηματίζουσι δέ αυτήν είς α βραχύ τά
είς της, τά εθνικά καί πάντα τά σύνθε-ία' οίον, ώ ποιητά, Πέρσα,
βιβλιοπώλα, έλλανοδίχα·■ τό δέ δεσπότης άναβιβάζει καί τον τό-
νον παρά τον κανόνα (§ 134, 9)· ώ δέσποζα.

ΣΗΜ. Κατά Θείρσιον πάντα τά είς ης πρωτόκλιτα σχηματίζουσι τήν ένι-
κήν κλητικήν είς α πλήν τών είς δης· οίον, Μιλτιάδης-ώ Μιλτιάδη.

§ 104. Ή γενική πληθ. τών πρωτοκλίτων ονομάτων τονίζεται
επί τής ληγούσης παρά τόν κανόνα (§ 134, 9), διότι προέρχεται
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έκ συναιοέσεως* οίον, ϋοφία-(αοφιάων)-ύο<ριών, άλήθεια-αληθειών
εξαιρούνται έκ μέν τών ούσιαστικών αί γενικαί χρηστών^ (χλού-
νων), ετηΰίων καί ή του θηλυκού άψύων εκ δέ τών επιθέτων αί
γϊνικαί τών θηλυκών τών εχόντων τό άρσενικόν δευτερόκλιτον
διότι τούτων ή γεν. πληθ. όμοτονεΐ τί) γεν. πληθ. τοΰ ιδίου άρσε-
νικοΰ (§ 168)" οίον, δ άγιος-οί άγιοι-τών αγίων ή άγία-αί άγιαι-
τών άγιων, πλήν τής γεν. πληθ. τών επιθέτων τών μεταπεσόντων
είς ούσιαστικά' οίον, ή χήρα-τών χηρών, ή έταίρα-τών έταιρών,
ή 'Ροδία-τών 'Ροδιών. Τοιούτον καί τό τής καθωμιλημένης ή κν-
ρία-τών κυριών (επί γυναικών).

§ 104. Ή πληθ. όνομ. τών θηλυκών επιθέτων όμοτονεΐ τη
πληθ. ονομαστική τών άρσενικών· οίον, ό άγιος-ή αγία, οί άγιοι-
αί άγιαι (§ 168).

§ 105. Τό ας τής ενικής όνομαστ. τής α' κλίσεως είνε μακρόν
οίον, Αινείας.

§ 106. Τό α τής ενικής γενικής καί δοτικής, του δυϊκοΰ αριθ-
μού καί τής αίτιατ. πληθυντ. τής α' κλίσεως είνε μακρόν οίον,

ώρας, ώρα, ώρα, ώρας.

§ 107. Ή ενική αίτ. καί κλητ. τής α' κλίσεως έ'χει καί τον
τόνον καί τόν χρόνον τής ενικής όνομ. οίον, Αινείας, Αινείαν, ώ
Αινεία." μονσα, μονΰαν, ώ μοϋσα.

§ 108. Έκ τών είς α θηλυκών άλλα μέν έ'χουσι τό α τής ενι-
κής ονομαστικής μακρόν, άλλα δέ βραχύ.

α'. Έχουσι τό α μακρόν

1) "Οσα θηλυκά επίθετα έ'χουσι τό άρσενικόν δευτερόκλιτον
οίον, άζιος-άζία, τέλειος-τελεία' εξαιρούνται τά πάσχοντα κυρίαν
συναίρεσιν οίον, Χίιος-Χίος-Χϊα, δίιος-διος-δια, Κίιος-Κιος·Κια'
τό δέ πε'χειρα είναι θηλυκόν τοΰτ'πέπων.

ΣΗΜ. Μακρόν έχουσι τδ α κα\ τά θηλυκά τών δευτεροκλιτων έπιθε'των
τά μεταπεσόντα είς ουσιαστικά· οΙο\, 2ζ·Λρα, έταίρα, πλήν τοΰ ·με<3όγα%α.

2) Πάντα τά όξύτονα* οίον, χαρά, λαλιά.

3) Τά είς ια παροξύτονα* οίον, οοφία, κακία.

4) Τά είς εια παραγόμενα έκ τών είς ευω ρημάτων οίον, βαοι-
λεύω-βαΰιλεία, κολακεύω-κολακεία.

5) Τά είς ρα δισύλλαβα παραλήγοντα είς φωνήεν οίον, ώρα.
θύρα, πλήν τοΰ χύτρα,, σφνρ%.

6) Τά είς αια ύπερδισύλλαβα* οίον, ελαία, κεραία· εξαιρούνται
πόλεών τίνων ονόματα* οίον, Φώκαια, Πλάταια, Νίκαια.

7) Τά είς εα καί οα παροξύτονα· οίον, μελέα, Τεγέα, πόα.
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8) Πάντα τά ύπερδισύλλαβα παροξύτονα ουσιαστικά τά φυλάτ-
τοντα τό α τής ενικής όνομ. άτοεπτον είς πάσας τάς πτώσεις
οιον, παλαίστρα, άκέστρα, κολνμβήθρα, πορφύρα, δπώρα, Φιλομή-
λα, Ανδρομέδα, ετι δέ τά δισύλλαβα, Λήδα καί Γέλα.
β'. Έχουσι τό α βραχύ.

1) "Οσα θηλυκά επίθετα εχουσι τό άρσενικόν τριτο'κλιτον· οίον,
πάς-πάσα, βαρυς-βαρεϊα, λαΰών-λαβούσα.

2) Τά είς αια δισύλλαβα* οίον, μαϊα, γραία.

3) Τά είς εια προσηγορικά παραγόμενα έκ τών είς ευς προσηγο»
ρικών οίον, ίερευς-Ιέρεια.

4) Τά είς εια άφηρημένα ουσιαστικά παραγόμενα ε'κ τών είς ης-
τριτοκλίτων επιθέτων· οίον, άληθής-άλήθεια, εύγενής-ενγε'νεια.

5) Τά είς οία άφηοημένα ουσιαστικά παραγόμενα έκ τών είς
οος-ονς δευτεροκλίτων έπιθε'των· οίον, εννους-εύνοια, ευπλους-εΰ-
πλοία. "Ετι δέ καί τά έκ τοΰ ^οϊχ παρασύνθετα κύρια ονόματα"
οίον, Εύβοια, Περίβοια.

6) Τά είς ζηα ουσιαστικά- οίον, μνια' ετι δέ τά όξύτονα' όρ~
γνιά, αγυιά.

7) Πάντα τά εν τή ένικνί γεν. καί δοτ. τρέποντα τό α είς η'
οίον, μούσα, γλώσσα, τράπεζα.

8) Τά είς ρα. δισύλλαβα παραλήγοντα είς δίφθογγον· οίον,
σφαίρα, πείρα, πρώρα· έξαιροΰνται τό Αίθρα, Φαίδρα καί πάντα
τά είς αυ παραλήγοντα* οίον, ανρα, λαύρα, σαύρα.

9) Πάντα τά παροξύτονα* οίον, ποιήτρια, σωτειρα, μάχαιρα,
γέφυρα, 'Ελάτεια, Ηράκλεια, Τάναγρα κλπ.

§ 109. Έκ τών είς ??<: άρσενικών εϊνε τής πρώτης κλίσεως*
α'. Τά είς Λ/ς πατρωνυμικά ή πατρωνυμικήν κατάληξιν έ'χοντα*
ο£ον, ΝεΟτορίδης, Άτρείδη ς, Μιλτιάδης, Αριστείδης.

β'. Τά είς καί σττ?<: προσηγορικά* οίον, πολίτης, ληστής.
γ'. Τά εκ ρημάτων σύνθετα προσηγορικά ή κύρια* οίον, γεωμέ-
τρης, βιβλιοπώλης, πλήν τών εκ τών ρημάτων φαίνομαι, χαίρω,
λάμπω συνθέτων* οίον, Αριστοφάνης, Θυμοχάρης, Πυριλάμπης.

δ'. Τά εκ θηλυκών ονομάτων τής α'. κλίσεως σύνθετα* οίον,
4Ελλανοδίκης (δίκη), κλυτοτέχνης (τέχνη), κτλ. ^

έ'. Τά εθνικά καί πολλά τών άπλών κυρίων ονομάτων οίον,
Σκύθης, Πέρσης, Αισχίνης, Χρύσης, Καμβύσης, Ξέρξης, κτλ.

Συνηρημένα ονόματα τής πρώτης κλίσεως.

§ 110. Τά συνηρημένα ονόματα τής α'. κλίσεως εχουσι πρό
τοΰ χαρακτήρος τά' φωνήεντα α, ε, ο, καί συναιροΰσι τό αα είς α καί
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τό εα καί οη είς η' τό εα όμως, όταν προηγήται ε ή ρ, συναιρεί-
ται είς α' οίον, ερεέα-ερεά, Βορέας-ΒορραςΛ έν δέ τω δυϊκω καί
πληθ. αριθμώ τ& πρό τοΰ χαρακτήρας φωνήεντα (α, ε, ο) αποβάλ-
λονται· οίον,

Ένιχος αριθμός
άργυρέα-ά,
άργυρέας-άς,
άργυρέα-ο:,
άργυρε αν-άν,
άργυρέα-ά.
Δυϊκός άριθμός
άργυρέα-ά,
αργυρέ αιν-αΐν,
άργυρέα-ά.
Πληθυντικός αριθμός

συκέαι-αι

Όνομ.

Γεν.

Δοτ.

Αίτ.

Κλητ.

Όν.κ.αί.
Γεν. κ. δ.
Κλητ.

VI

τής

τή

τήν

Τ

ω

μναα-α,

μνάας-άς,

μνάαά,

μνάανάν,

μνάα-ά.

(τά) μνάα·ά,
(ταΐν)μνάαιν-αΐν,
ώ μνάα-ά

συκέα-ή, άπλο'η-ή,
συκέας-ής, άπλο'ης-ης,
συκέα-ή, άπλοη-η,
συκέαν-ήν, άπλο'ην-ήν,
συκέα-ή. άπλόη-ή.
συκέα-ά, άπλο'α-ά,
συκέαϊν- αΐν, άπλόαιν-αιν
συκέα-ά. άπλόα-ά.

Όνομ.

Γεν.

Δοτ.

Αίτ.

Κλητ.

αι μνααι-αι,
τών μναών-ών,
ταϊς μνάαις-αΐς,
τάς μνάας-άς,
ω μνάαι-αΐ.

αργυρεαι-αι,
άρ γυρέων-ών,
άργυρέαις-αΐς,
άργυρέας-άς,
άργυρέαι-αϊ.

Ένιχος αριθμός

συκεων-ων,
συκέαις-αϊς,
συκέας-άς,
συκέαι-αϊ.

πλο'αι-αϊ,
πλο'ων-ών,
πλο'αις-αϊς,
άπλόας-άς,
άπλόαι-αΐ.

Όνομ. ό Έρμέας-ής, Άπελλέης-ής, Βορέας-Βορράς,
Γεν. του Έρμέου-οϋ, Άπελλέου-οϋ, Βορέα-Βορρά,
Δοτ. τώ Έρμέοζ-ή, Άπελλέη-ν), Βορέ^-Βορρά,
Αίτ. τον Έρμέαν-ήν, Άπελλέην-ήν, Βορέαν-Βορράν,
Κλητ. ώ Έρμέα-ή.  Δυϊκό Άπελλέη-ή. ς αριθμός Βορέα-Βορρά.
Όν. κ. αί. τώ Έρμέ«-ά, Άπελλέα-ά,
Γεν. κ. δ. τοϊν Έρμέαιν-αΐν, Άπελλέαιναΐν,
Κλητ. Τ  ω Έρμέα-ά. Άπελλέα-ά.

Πληθυντικός αριθμός
Όνομ. οί Έρμέαι-αΐ, 'Απελλέαι αΐ,
Γεν. τών Έρμεών-ών, 'Απελλεών-ών,
Δοτ. τοις Έρμέαις-αϊς, 'Απελλέαις-αΐς,
Αίτ. τους 'Ερμέας-άς, 'Απελλέας-άς,
Κλητ. ώ Έρμέαι-αΐ. 'Απελλέαι-αΐ.

1 Τδ Βορε'ας μετά τήν συναίρεσιν διπλασιάζει τδ ρ· οίον, Β ορ ε'α ς-Β ο ρ ρ 2 ς
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ΣΗΜ^ Ή καταληκτική δίφθογγος αϊ τής συνηρήμε'νης πληθ. όνομ. καί
κλητ. είνε μακρά δια τήν συναίρεσιν οίον, άπλαϊ, Έρμαχ. Οί άσυναίρετοι
τύποι είνε άχρηστοι παρά τοΤς 'ΑττικοΎς.

ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΛΙΣΙΣ

§ 111. Ή δευτέρα κλίσις περιέχει ονόματα άρσενικά και θηλυ-
κά λήγοντα έν τν5 ενική όνομ. είς ο-ς καί ουδέτερα λήγοντα είς ο-ν,
τά οποία χαρακτήρα μέν έχουσιν ο, πτωτικάς δέ καταλήξεις τάς
αύτάς τών άρσεν. τής α'. κλίσεως, πλήν τής ένικ. καί πληθ. ό-
νομ., αίτ. καί κλητ. τών ούδετέρων, αιτινες του μέν ένικ. άριθ.
έχουσι τοΰ δέ πληθ. αύται δέ έπισυναπτόμεναι είς τον χαρα-
κτήρα άποτελοΰσι μετ' αυτοΰ τάς εξής καταλήξεις-

Ένικδς Δυϊκός Πληθυντικός
άρσ. καί θηλ. ουδε'τ. άρσ. καί θηλ. ουδε'τ.

Όνομ. ο-ς ο-ν ω3 ο-ι
Γεν. ου1 ου . ων ων
Δοτ. ω2 * ι ο-ιν ο-ις* ο-ις
Αίτ. ο-ν ο-ν ί ω ους5 α
Κλητ. ε ο-ν ( ο-ι α  ν-/

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Ένιχδς αριθμός

Όνομ. ( 0 δήμος, άνθρωπος, ή άμπελος, τό άροτρον,
Γεν. τοΰ δήμου, άνθοώπου,  ι ) τής αμπέλου, τοΰ άροτρου,
Δοτ. τω δήμω, άνθρώπω, τ ή άμπέλω, τώ άοότρω,
Αίτ. τον δήμον, άνθρωπον, τήν άμπελον, τό άροτρον,
Κλητ. ώ δήμε. άνθρωπε. Τ  ω άμπελε. ώ άροτρον.

1) ιΗ κατάληξις τής ένικ. γεν. ου έγένετο έκ συναιρε'σεως τοΰ ο ο (Όμρ.
ο ι ο), οΓον, λόγοι ς-(λόγοο)-λ ό γ ο υ.

2) ιΗ κατάληξις τής ένικ. δοτ. ω Ιγενετο έκτάσει τοΰ χαρακτήρος ο είς ω
καί συναιρεσει μετά τοΰ ι* ω ι-ω.

3) ιΗ κατάληξις τής δυϊκ. δνομ., αιτ. καί κλητ. ω έγε'νετο έκτάσει τοΰ ο
είς ω καί συναιρε'σίΐ μετά τοΰ ε· ω-ε-ω.

4) Αί καταλήξεις α ι ς καί ο ι ς τής δοτ. πληθ. τής α'. καί β'. κλι'σ. έγε'-
νοντο κυρίως έκ τών παλαιών α ι σ ι, ο ι σ ι αποκοπή τοΰ ι· οίον, θ α λ ί α ι σ ι-
θ α λ ι α ι ς, νέοισι-νεοις· διότι τό πάλαι πασών τών κλίσεων ή δοτ. πλθ,
εληγεν είς σ ι, ό'περ έσώθη έντή γ'. κλίσει καί παρά τοΤς ποιητ. έν τή α' καί β',

5) Ή κατάληξις τής αίτ. πληθ. ους έγε'νετο αποβολή τοΰ τ πρό τοΰ ς
καί άναπληρωτικτ\ έκτάσει τοΰ ο είς ου (§ 95)· ο ν ς-ο υ ς.

6) Ό χαρακτήρ ο πρό τής πτωτικής καταλήξεως ων τής γεν. πληθ. καί
τοΰ. $ τής πληθ. δνομ., αίτ. καί κλητ. έξηφανίσθη.
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Όν.κ.αί. τώ δήμω, άνθρώπω, άνθρώποιν,
Γεν.κ.δ. τοιν δήμοιν,
Κλητ. Τ  ω δήμω. άνθρώπω.

Δυϊκός άριθμός

(τά) άμπέλω,
(ταϊν) άμπέλοιν,
ώ άμπέλω.

Πληθυντικός αριθμός

τω αροτρω,
τοίν άρα'τροιν,
ώ άρότρω.

Όνομ.

Γεν.

Δοτ.

Αίτ.

Κλητ.

οί δήμοι,
τών δήμων,

άνθρωποι, αί άμπελοι, τά άροτρα,

ανθρώπων, τών άμπέλων, τών άροτρων,

τοις δήμοις, άνθρώποις, ταΐς άμπέλοις, τοις άρότροις,

τους δήμους, ανθρώπους, τάς αμπέλους, τά άροτρα,

ώ δήμοι, άνθρωποι. ώ άμπελοι. ώ άροτρα.

ΣΗΜ. Κατα τα είς ον ουδέτερα κλίνονται κα\ τά εις ον θηλ. υποκορι-
στικά· οίον, Λ Γλυκέρχον, ή ΓναΘαίνχον, κλπ.

§ 112. Ή ενική κλητ. άττικώς εϊναι πολλάκις όμοία τή ονο-
μαστική* οίον, ώ λόγε καί ώ λόγος καί άείποτε ώ θεός' ή δέ κλητ.
του αδελφός άναβιβάζει τον τόνον παρά τον κανόνα (134, 9)· οίον,

ώ άάελφε.

ΣΗΜ. α'. Πολλά ονόματα έν τω Ινικω άριθμω αρσενικά ή θηλυκά όντα
έν τω πληθυντικοί γίνονται ουδε'τερα* οίον, ό δε(3μός-τά δεβμά % ή κέ-
λευθος-τά κέλευθα. Τδ δέ ότάδχον έν μεν τω ένικω άριθμω είνε ουδε'τε-
ρον, έν δέ τω πληθ. άρσενικόν· οίον, το <3τάδχον-οί <5τάδχοχ κα\ σπανίως
τά ότάδχα (162).

ΣΗΜ. β'. Πολλά δνόματα άλλάσσοντα γένος άλλάσσουσι και σημασίαν*
οΤον, ό άθλος (δ άγων), τό δ,θλον (τδ βραβεΤον) κλπ. (§ 162).

Συνηρημένα ονόματα τής κλίσεως.

§ 113. Τά συνηοημένα ονόματα τής β'. κλίσεως έχουσι πρό τοΰ
χαρακτήρος τά φωνήεντα ο /καί τό μέν εα καί οα συναιρούνται
είς α* οίον, όΰτέα-όΰτα, άχλόα-αΛλα' τό δε εο καί οό καί οη είς
ον οίον, όΰτέον-όΰτοϋν, άπ,λόος-άχλούς, άΛλόε-άκλοϋ. Τό δέ ε
καί ο πρό τών μακρών φωνηέντων ή διφθόγγων άποβάλλονται*
κλίνονται δέ ούτως·

Ένικος αριθμός

Όνομ.

Γεν.

Δοτ.

Αίτ.

Κλητ.

πλόος-πλοΰς,
τοΰ πλόου-πλοΰ,
τώ πλόω-πλω,

\* ; 1 1 α

τον πλοον-πλοΰν,
ώ πλόε-πλοΰ.

περίπλοος-περί πλους,
περιπλόου-περίπλου,
περιπλόω-περίπλω,
περί πλοον-περί πλουν,
περίπλοε-περίπλου.

1) Τοιαύτα και τά τής καθωμιλημε'νης, δ πλούτος τά πλούτη,
λόγος τά λόγια,

τδ δστέον-δστοΰν,

τοΰ δστε'ου-δστοΰ,

τώ δστε'ω-δστω,

το δστεον-δστοΰν,

ώ δστέον-δστοΰν.



ΣΥΝΙΙΡΗΜΕΝΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΗΣ Β'. ΚΑΙΣΕΩΣ 33

Όν.κ.αι.
Γεν. κ.δ.
Κλητ.

Όνομ.

ΓεΗ.

Δοτ.

Αιτ.

Κλητ.

τω

τοΤν

ω

οι

τών
τοϊς
τους
ω

πλόω-πλώ,

πλόοιν-πλοϊν,

πλόω-πλώ.

Δυϊκ ο ς αριθμός

περιπλόω-περίπλω,
περιπλόοιν-περίπλοιν,
περιπλόω-περίπλω.

Πληθυντικός αριθμός

πλόοι-πλοϊ,

πλόων-πλών,

πλόοις-πλοΤς,

πλόους-πλους,

πλόοι-πλοΐ.

περίπλοοι-περίπλοι,
περιπλόων-περίπλων,
περιπλόοις-περίπλοις,
περιπλόους-περίπλους,
περίπλοοι-πεοίπλοι.

τώ δστε'ω-δστώ,
το7ν δστε'οιν-δστοΤν,
ω δστε'ω-δστώ.

τα δστε'α-δστα,
τών δστε'ων-δστών,
τοΤς όστε'οις-όστοΐς,
τά δστε'α-δστα,
ω δστε'α-δστα.

§ 114. Ή συνηρημένη ενική κλητική δέν άπαντα.

ΣΗΜ. Συναιρούνται δε εκ μεν τών εις εος τά μετουσιαστικά καί τά συγ-
γενικά· οίον, χρύΟεος-οϋς, άδε2νφχδέος-οΰς. Έκ τών είς οος, τό θροΰς,
νούς, Τϊλούς, ροϋς, ^λοϋς, χνοϋς καί τά_εκ τούτων σύνθετα καί τά είς
τιλοϋς, καί τά είς θοΰς (κύρια δνόματα)· οίον, εύνοι/ς, άπλοϋς, Πειοί-
θους. -Πάντα δε τά άλλα είς οος δέν συναιρούνται- οίον, δγδοος, αθρόος,
οΙνοχόος, υστ-ή/κοος, άντίξοος, δορυξόος (μεταγεν.) κτλ. Τό δε άντί-
ξοος, δορυξοΰς είνε τών μεταγενεστε'ρων.

§ 115. Τό οα εν τοις συνθε'τοις με'νει άσυναίρετον· οίον, εύνοια,
εΰπλοια, πνρίπνοα' εξαιρούνται τά εις πλους πολλαπλασιαστικά·
οίον, άπλόα-α, άιπλόα·ά, κτλ.

§ 116. Τινά κύρια ονόματα σύνθετα εκ τοΰ νοος συγκόπτουσι
τό ο τής παραληγούσης καί Ικτείνουσι τό προηγούμενον βραχύ δί-
χρονο ν είς μακρόν, καί κλίνονται άσυναιρε'τως· οίον, Ενθΰνος, ΑΓρα-
τϊνος άντί Ευθύνοος-ους, Κρατϊνοος-ους.

§ 117. Τά είς οοζ·-οι;ς σύνθετα συναιρούμενα τονίζονται πάντο-
τε επί τής παραληγούσης καί παρά τόν κανόνα (§ 57)· οίον, εϋ-
νοος-εννους, εννόου-εννου, ζννοοι-εννοι, πλήν τών είς πλους πολ-
λαπλασιαστικών, τά όποια τονίζονται πάντοτε επί τής ληγούσης·
οίον, τριπλόος-τριπλοϋς, τριπλόου-τριπλοΰ, τριπλόοι-τριπλοΐ· τό
δέ όορυζόος-ό'ορνζοϋς είναι μεταγεν.

§ 118. Τό χάνεον καί τά είς εοί καί εο^ μετουσιαστικά συναι-
ρούμενα καταβιβάζουσι τόν τόνον είς τό έκ συναιρε'σεως προκύπτον
φωνήεν, καί όταν μηδε'τερον τών συναιρετε'ων φωνηε'ντων τονίζηται
εναντίον τοΰ κανόνος (§ 57)· οίον, χάνεον-ούν, ^ύοεος-ους·.

§ 119. Ή συνηρημε'νη δυϊκή όνομ., αίτ. καί κλητ. τονιζομε'νη
επί τής ληγούσης οξύνεται παρά τόν κανόνα (58)· οίον, τώ γόω-
ν ώ, τώ πλόω-πλώ.

ΣΗΜ. Ή καταληκτική δίφθογγος 01 τής συντ)ρημε'νης^ πληθ. δνομ. καί
κλητ. οι είνε μακρά ώς προερχομε'νη έχ συναιρε'σεως· οίον, πλ00ΐ-π2*,0Χ,
άπλόον άπλοΐ' εχουσι δΐ αυτήν βραχεΐαν πάντα τά μή τονιζόμενα έπί τής
ληγούσης· οίον, εύνοι, βύπλοι, εύροι.

■ 3
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Δευτέρα αττική κλίσις.

§ 120. Ή δευτέρα άττική κλίσις περιέχει όνόματά τινα αρσε-
νικά καί θηλυκά λήγοντα έν τή ενική όνομ. είς ω-ς καί ουδέτερα
είς (ύ-ν, τά όποια φυλάττουσι τό ω είς πάσας τάς πτώσεις καί
ύπογράφουσι τό δπου έν τή κοιννί κλίσει υπογράφεται, ή προσγρά-
φεται' λέγεται δέ αττική αύτη ή κλίσις, διότι μετεχειρίζοντο αυ-
τήν ιδίως οί Αττικοί.

§ 121. Τής παραληγούσης τό ει καί α μακρόν οί Αττικοί έτρε-
πον είς £· οίον, εΰγειος-εϋγεως, Λαος-λεώς· τό δέ βραχύ α έφύλατ-
τον άμετάβλητον οίον, Λ$γος-.1<£γώς' κλίνονται δέ ούτως·

Ένικος αριθμός

Όνομ. Γ 0 λεώς, ή άλως, τό Ελεών,
Γεν. τού λεώ, τής άλω, του Ελεω,
Δοτ. τψ λεώ, τν) άλω, τψ Ελεψ,
Αίτ. τον λεών, τήν άλων, τό Ελεών,
Κλητ. Τ  ω λεώς. ώ άλως. ώ Ελεών.

Δυϊκός άριθμός
Όν. καί αίτ. τώ λεώ, (τά) άλω, τώ Ελεω,
Γεν. καί δοτ. τοιν λεών, (ταϊν) άλων, τοϊν Ελεών,
Κλητ. Τ  ω λεώ. ώ άλω, ώ Ελεω.

Πληθυντικός αριθμός
Όνομ. οί λεώ, αί άλω, τά Ελέα,
Γεν. τών λεών, τών άλων, τών Ελεών,
Δοτ. τοίς λεώ;, ταις άλψς, τοις Ελεως,
Αίτ. τους λεώς, τας άλως,  Τ ) <ί -ν  ω αλω. τά Ελεα,
Κλητ. ν  ω λεώ. ώ Ελεα.
ΣΗΜ. Οιίτω κλίνονται 1) τά έκ τοΰ γέα, γήρας, -κέρας (κρέας), κα\

ναΰς σύνθετα· οίον, ό, ή εύγεως, άγήρως, χρι/σόκερως, άπόκρεως
(μεταγεν.), λιπόνεως· 2) τά έπίθετα άνεως, άξιόχρεως, πλέως, και τά
ουσιαστικά ό λαγώς, ό όρφώς, 0 ταώς, ό κάλως, ή έως, ή γάλως και
γάλοως.

§ 122. Ή κλητ. είνε πάντοτε όμοία τν) όνομ. οίον, Μώς-ω λεώς.

5 123. Ή ενική αιτιατική καί μάλιστα τών κυρίων ονομάτων
πολλάκις εύρίσκεται καί άνευ τοΰ ν κατά μεταπλασμόν (§ 161 ς')·
ή άλως-την άλω, ό άγήρως-τόν άγήρω, ό "ΑΘως-τόν "Αθω, ι)
Κώς-τήν Κώ καί άείποτε >) εως-τήν έω.

5 124. Τά ουδέτερα σχηματίζουσι πάντοτε σχεδόν τήν πληθ.
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όνομ., αίτ. καί κλητ. κατά τήν κοινήν β'. κλίσιν· οίον, τά ΐλεα^
τά έμπλεα, τά άζιόχρεα, τά έχκλεα, καί εκ π λ ε α.

§ 12 5. Τά άττικά τονίζονται δπου καί τά κοινά καί φυλάτ-
τουσι τόν το'νον τής ένικ. όνομ. επί τής αύτής συλλαβής, είς πά-
σας τάς αλλ ας πτώσεις παρά τόν κανόνα (§ 33)' οίον, (λαος)
λεώς, του λεώ, (άγήραος) άγήρως, του άγήρω, (Μενέλαος) Με-
νέλεως, του Μενέλεω.

§ 12 6. Τά όξύτονα δέν περισπώσι τήν γενικήν καί δοτ. παντός
άριθμοΟ παρά τόν κανόνα (134,8)· οίον, 6 λεώς, του λεώ, τω λεώ,
τοΧν Λέων, τών λεών, τοις λεώς· ό πετεώς, τον πετεώ, τω πετεω1.

§ 127. Περισπώντχι είς άπάσας τάς πτώσεις τά μονοσύλλαβα,
τά ξενικά κύρια ονόματα καί κατά τους παλαιούς γραμματικούς,
τό λαγώς, όρρώς καί τυψώς'8 οίον, ?) Κώς, /Γώ, /Τω, ζτ}*·
-ίΤώ, ο Γλώς, τοϋ Γλώ, Ταμώς, Νεχώς.8

ΤΡΙΤΗ ΚΛΙΣΙΣ

§ 128. Ή τρίτη κλίσις περιέχει ονόματα καί τών τριών γενών
λήγοντα έν τνί ενική όνομ. είς τά φωνήεντα α, ί, υ, ω, καί είς τά
σύμφωνα κ, ρ[ σ, (ζ,

§ 129. ΠτωτικαΙ καταλήξεις τής γ'. κλίσεως είνε αδται·

'Ενιχος Δυϊκός Πληθυντικός
άρσ. καί θηλ. οόδ. άρσ. καί θηλ. ούδ.

Όνομ. ς — ε ες α
Γεν. ος ος ι ων ων
Δοτ. ι ι ) υι» Ψ σι σι
Αίτ. £ 1 > « »ς α
Κλητ. ς _ I I ες Ζ
§ 130. Πτωτική κατάληξις τής ένικ. όνομ. τών μέν άρσ. καί

θηλ. είνε ς, τών δέ ούδετέρων δέν υπάρχει. Τά άρσενικά όμως τών
είς ων μετοχών καί ονομάτων καί τά άρσ. καί θηλ. πολλών ύγρο-
λήκτων ονομάτων δέν προσλαμβάνουσι τό ς, άλλ' εκτείνουσι μόνον
τό βραχύ φωνήεν τής λήγουσας.

1 «Επί πάσης πτώσεως τά είς ω ς Άττικά τής ιδίας ευθείας τόν το'νον
φυλάττει» (Χοιροβ.)

2 οΚαί έν τοΤς είς ω ς υπέρ μίαν συλλαβήν ουδέν περισπϊται πλήν τοΰ
όρ φ ώ ς καί λ α γ ώ ς καί τ υ φ ώ ς (Ήρωδιαν)· άλλά πολλοί μόνον τήν γεν.
καί δοτ. περισπώσι, τάς δε άλλας όξύνουσιν οίον, δ λαγώς, τοΰ λαγώ κτλ.

3 Τά μή μονοσύλλαβα ξενικά κύρια δνόματα πολλοί δξύνουσιν ό Ταμώς,
δ Ν εκώς.
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§ 131. Αί καταλήξεις τών πλαγίων πτώσεων «., α, ας, τής γ'.
κλίσεως, εάν δέν προκύπτωσιν έκ συναιρέσεως, είνε βραχείαι' οίον,

αιώνι, αίώ^ο^, αιώνχς.

§ 132. Τό στέλεχος τών τριτοκλίτων ονομάτων ευρίσκεται, έάν
άπό τής γενικής ή άλλης πτώσεως -άποβληθή ή πτωτική κατάλη-
ξις· οίον, του θηρός, άρπαγος, Λέοντος, κιός, Ιχθύος στέλεχος είνε
τό άρπαγ, Λεοντ,

ΣΗΜ. Πολλών ονομάτων τδ στέλεχος ευρίσκεται έκ τής ενικής κλητικής,
διότι Ιν ταϊς άλλαις πτώσεσιν είνε παρηλλαγμένον οίον, σιόλ-χς, στόλεως,
ώ πόλχ, ήδύ-ς, ήδέος, ώ ήδύ, §ο0-ς, §οός, ώ §οϋ, γραϋ-ς, γραός,
ώ γραύ.

§ 133. Τά ονόματα τής γ'. κλίσεως ώς προς τον χαρακτήρα
διαιρούνται είς τρία*

1. Είς άφωνόΛηκτα, έάν εχωσι χαρακτήρα ά<ρωνον οίον, άραψ·-
άραθ-ος, πΛάζ-πΛαχ-ός, πατρις-πατρίδ-ος.

2. Είς ύγρόΛηκτα, έάν έ'χωσι χαρακτήρα ύγρόν (V, ρ)· μήν-
μην-ός, ΰωτήρ-σωτήρ-ος, άΛς-άΛ-ός (μοναδικόν).

3. Είς <ρωνηεντόΛηκτα, έάν έχωσι χαρακτήρα φωνήεν· οίον, κις-
χί-ός, ιχθύς-ιχθύ-ος.

ΣΗΜ. Πολλάκις δ χαρακτήρ εινε δύο σύμφωνα, άμετάβολον πρδ άφώνου
(ντ, ρκ, γγ=νγ) -ή κτ· οίον λέων-λέοντος, Οάρξ-Οαρκός, Οάλπιγξ-
<3άλπχγγος, νύξ-νυκτός.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

α'. ά φ ω ν ο λήκτ ω ν.

'Ενικος αριθμός
κόλαξ,

Όνομ.
Γεν.
Δοτ.·
'Αίτ.
. Κλητ.

Όν.κ.αϊ.
Γεν.κ.δο.
Κλητ.

Όνομ.

Γεν.

Δοτ.

Αίτ.

Κλητ.

£ " I

ο αΡαγ>
τοΰ άραβος,

τω άραβι,

τδν άραβα,

ώ άραψ.

\ V ρ

τω αραοε,
το~ν άράβοιν,
ώ άραβε.

οί άραβες,
τών άράβων,
τοΤς άραψι,
τους άραβας,
ώ άραβες.

κολακος,
κόλακι,
κόλακα,
κόλαξ.

γ^γας,
γίγαντος,
γίγαντι,
γίγαντα,
γίγας.

Δυϊκός άριθμός

κόλακε, γίγαντε,
κολάκοιν, γιγάντοιν,
κόλακε. γίγαντε.

ΠΛηθυντικος άριθμός

κόλακες,

κολάκων,

κόλαξι,

κόλακας,

κόλακες.

γίγαντες,

γιγάντων,

γίγασι,

γίγαντας,

γίγαντες.

λέων, οδούς,
λέοντος, οδόντος,
λέοντι, όδόντι,
λέοντα, οδόντα,
λέον. οδούς.
λέοντε, δδόντε,
λεόντοιν, δδόντοιν,
λέοντε. δδόντε.
λέοντες, δδόντες,
λεόντων, οδόντων,
λέουσι, δδοΰσι,
λέοντας, οδόντας,
λέοντες. δδόντες.
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Ενικός αριθμός

Όνομ.

Γεν.

Αοτ.

Αίτ.

Κλητ.

Όν.κ.αί.
Γεν.κ.δο.
Κλητ.

Όνομ.

Γεν.

Δοτ.

Αίτ.

Κλητ.

ή^ πλάς,
τής -πλακός,
τγ\ πλακί,
τήν πλάκα,
ώ πλάξ.

τα πΛακε,
ταΤν πλακοΤν
ώ πλάκε.

αί πλάκες,
τών πλακών,
τα~ς πλαξί,
τάς πλάκας,
ώ πλάκες.

πατρίς,
πατρώος,
πατρίδι,
πατ5:δα.

φάλαγς,

ράλαγγος,

φάλαγγι,

φάλαγγα,

φάλαγς.

πατρ:ς.

Δυϊχός άριθμός

πατρίδε, φάλαγγε,

πατρίδοιν, φαλάγγοιν,

πατρίδε. φάλαγγε.

Πληθυντικός αριθμός

πατρίδες, φάλαγγες,

πατρίδων, φαλάγγων,

πατρίσι, φάλαγςι,

πατρίδας, φάλαγγας,

πατρίδες, φάλαγγες.

νυς,

νυκτός,

νυκτί,

νύκτα,

νύς.

νυκτε,

ινυκτοΤν,

Ινύκτε.

νύκτες,

νυκτών,

νυξί,

νύκτας,

νύκτες.

το σώμα,
τοΰ σώματος,
τω σώματι,
τό σώμα,
ώ σώαα.

τω σωματε,
τοΐν σωμάτοιν,
ώ σώαατε.

τα σώματα,
τών σωμάτων,
τοΤς σώμασι,
τά σώματα,
ώ σώματα.

ύγ ρ ο λήκ τ ω ν.
Ενικός αριθμός

Όνομ. € ο μήν, ποιμήν, αιών, ή
Γεν. τοΰ μηνός, ποιμένος, αιώνος, τής
Δοτ. τω μηνί, ποιμένι, αίώνι,
Αίτ. τόν μήνα, ποιμένα, αιώνα, την
Κλητ. ώ μήν. ποι,αήν. αιών. Ύ  ω

Δυϊκός αριθμός·

Όν.κ.αί.
Γεν.κ.δο.
Κλητ.

Όνομ.

Γεν.

Δοτ.

Αίτ.

Κλητ.

τω μηνε,
τοΤν μηνοϊν,
ώ μήνε.

οι μήνες,
τών μηνών,
τοΤς μησί,
τους μήνας,
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Ενικός αριθμός

Όνομ. δ ρήτωρ, κλητήρ, αίθήρ, μέλας, τδ ήτορ,
Γεν. του ρήτορος, κλητήοος, αιθέρος, μέλανος, τοΰ ήτορος,
Δοτ. τω  ι ρήτορι, ·<λητήρι, αίθέρι, μέλανε, τώ ήτορι,
Αίτ. τδν ρήτορα, κλητήρα, αίθε'ρα, μέλανα, τδ ?ητορ,
Κλητ. χ  ω ρήτορ. κλητήρ. αίθήρ. μέλαν. ώ ήτορ.

Δυΐκός ά οιθμός
Όν.κ.αίτ. τώ ρήτορε, κλητήρε, αίθέρε, μέλανε, τώ ήτορε,
Γεν.κ.δοτ. τοιν ρητόροιν, κλητήροιν, αίθέροιν, μελάνοιν, τοΎν ήτόροιν,
Κλητ. ώ ρήτορε. κλητήρε. αίθέρε. μέλανε. ώ ήτορε.

Πληθυντικός αριθμός
Όνομ. οί ρήτορες, κλητήρες, αιθέρες, μέλανες, >  τα ήτορ α,
Γεν. τών ρητόρων, κλητήρων, αιθέρων, μελάνων, τών ■ητόρων
Δοτ. τοΤς ρήτορσι, κλητήρσι, αίθέρσι, με'λασι, ΙτοΤς ήτορσι,
Αίτ. τους ρήτορας, κλητήρας, αιθέρας, μέλανας, τά ήτορ α,
Κλητ, 0) ρήτορες. κλητήρες. αιθέρες. μέλανες. ώ ήτορα.

γ'. φωνηεντολήκτων

Ενικός αριθμός

Όνομ. ό θώς, κίς, ιχθύς,
Γεν. τοΰ θωο'ς, ιχθύος,
Δοτ. τω θωί, κιί, ίχθύϊ,
Αίτ. τον θώα, κίν_, ίχθύν,
Κλητ. ώ θώς. *ίς. ιχθύς.

Δυϊκός άριθμός
Όν. καί αίτ. τώ θώε. κίε, ίχθύε,
Γεν. καί δοτ. τοιν θώοιν, κιοϊν, ίχθύοιν
Κλητ. Τ  ω θώε. | κίε. ίχθύε.

Πληθυντικός αριθμός

Όνομ. οί θώες, κ£ες, ίχθύες,
Γεν. τών θώων, κ ιών, ιχθύων,
Δοτ. τοις θωσί, κισ£, ίχθύσι,
Αίτ. τους θώας, κίας, ιχθύς καί (ίχθύάς)
Κλητ. ώ θώες. κίες. ίχθύες.
ΣΗΜ. α'. Κατά μεν τδ θώς κλίνεται και τδ ταώς, κατά δε τδ κ\ς

και τδ λϊς, ηόρτις, ϊδρις, Συέν-νεΟτ,ς, ~Ιφις κχπ. κατά δε τδ Λχθυς τά
5?ς νς-νος ουσιαστικά άρσ, κα; θηλ, κα\ τά έκ τοΰ δάκρυ και Ιχθύς συν-
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θετα επίθετα· οίον, ό ότάχνς, βότρυς, <?0ς. μυς, ή πίτυς, Λ πληθύς,
τοιτύς, τετρακτύς, ό, ή άδακρυς, πολύϊχθυς, πλήν τοΰ έγχελυς,
δπερ εν τω δυϊκω καί πληθ. άριθμω κλίνεται κατά τό πίίχυς.

* Ενικός αριθμός Πληθυντικός αριθμός
Όνομ. γραϋς, ναύς, ό, ή βοΰς, γράες, νήες, βόες,
Γεν. γραός, νεώς, βοός, γραών, νεών, βοών,
Δοτ. γραί, νηί, βοί, γραυσί, ναυσί, βουσί,
Αίτ. γραύν, ναϋν, βοϋν, γραϋς, ναΰς, βούς,

Κλητ. ώ γραυ. ώ ναύ. ώ βού. ώ γράες. ώ νήες. ώ βόες.

Δυϊκός αριθμός

Όνομ. αίτ. γράε, — βόε,

Γεν. δοτ. γραοΐν, νεοΐν, βοοΐν,

Κλητ. ώ γράε. — ώ βόε.

ΣΗΜ. β'. Τό ν τών είς αυς ους, ώς καί τών είς ευς (§ 137), ό'ταν
συμπε'ση μεταξύ δύο φωνηε'ντων, άποβάλλεται καί μόνον πρό συμφώνου καί
εν τέλει λε'ξεως με'νει. Περί δέ τής αίτ. πληθ. ιχθύς, §θϋς, πόρτίς, δρα
§ 153.

Παρατηρήσεις γεννκαί επί τών πτώσεων
καί τών τριών κλίσεων. >

§ 134. Έπί τών πτώσεων καί τών τριών κλίσεων παρατηρούν-
ται γενικώς ταύτα·

1) Τού δυϊκοϋ άριθμοΰ ή μέν αίτ. καί κλητ. είνε. όμοία τή
όνομ., ή δέ-δοτ. όμοία τ ή γενική. •••Λ-ί^'

2) Ή πληθ. κλητ., είναι ό^οία τή όνομ.

3) Ή γεν. πληθ. καί τών τριών κλίσεων λήγει είς ων καί δια
τούτο λέγεται μέση.

4) Ή ενική δοτ; πασών τών κλίσεων εχει τελικόν ι, τό όποιον
έν μέν τή α'. καί β'. κλίσει ύπογράφεται, εν δέ τή γ'. προσγράφε-
ται* οίον, ζύ\ τιμΐ], τώ θεώ, τώ θωί. Τό δέ έν τφ κέραϊ-κέρα, κλπ.
ύπογεγραμμένον ι προέρχεται έκ συναιρέσεως.

5) Τά ούδέτερα έχουσι τρεις πτώσεις όμοίας, τήν όνομ., αίτ.
καί κλητ.

6) Τά δίχρονα εν τέλει τών ουδετέρων, εάν δέν προκύπ:τωσ·.ν έκ
συναιρέσεων, είναι βραχέα· οίον, μήλα, οώμα, σϊναπι, τό άστυ.

ΣΗΜ. Ή πρώτη κλίσ'.ς ουδε'τερα δνόματα δεν εχει.

7) Ί5 άσυναίρετος όνομ., αίτ? καί κλητ. τονιζομένη επί τής
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ληγούσης οξύνεται καί μακράν έάν έχη αυτήν οίον, ή τιμή, την
τιμήν, ω τιμή.

8) Ή μακροκατάληκτος γεν, καί δοτ. τονιζομένη επί τής λη-
γούσης περισπάται* οίον, της τιμής, .ττ\ τιμή, ταϊν τιμαϊν, τών
τιμών, ταΐς τιμαϊς, πλήν τών όξυτόνων αττικών" Λεώς, Λεώ,
κτλ, (§ 126).

9) Είς ήν συλλαβήν τονίζεται ή ενική όνομ. εις τήν αυτήν το-
νίζονται καί αί άλλαι πτώσεις, έάν δέν έμποδίζη ή λήγουσα" οίον,

τιμή-τιμήν, Λόγος-Λόγον, αν θ ρωτιος-άνθ ρώχον-άνθ ρωκον-

ΣΗΜ. Πόλεών τίνων ονόματα έν τώ Ινικω άριθμω παροξύτονα ή προπαρο-
ξύτονα όντα έν τω πληθυντικοί γίνονται δςύτονα' οίον, "Αβη-'Αβαί, Πλάταχα-
Ιΐλαταχαί, Θέΰπχα-Θεΰπχαχ.

Συνηριιμένα ονόματα τής γ'. κλίσεως.
Α'. ΌΛοκαθή.

§ 135. Τά όλοπαθή συνηρημένα ονόματα τής γ' κλίσεως πά-
σχουσι τήν συναίρεσιν έντός τοΰ χαρακτήρας καί κλίνονται δμαλώς
κατά τά ανωτέρω παραδείγματα (§ 133, ά, β', γ'), συναιροΰσι δέ·

1) Τά αω καί αο είς ω· οίον, Ξενοφάων-ών, Ξενοφάοντος-ών-
τος, κλπ.

2) Τό αϊ είς α' οίον, Θράϊζ-Θραζ, Θράϊκος-Θρακός, κλπ.

3) Τό οί είς οι· οίον, δϊς οίς, όϊος-οιός, όϊι-οιί, όϊν-οίν, ώ οϊς'
οίε-οϊε, οίοιν-όίοϊν, δϊες-οίες, όίων-οίών, οϊσι-οισΐ, δϊας-όιας
(καί οϊς-οίς).

ΣΗΜ. Τοΰτο συναιρούμενον κλίνεται ώς τά μονοσύλλαβα· Ιν δέ τή ενική
κλητ. με'νει άσυναίρετον.

4) Τό οεις καί οε εις ον οίον, άμαθόεις-άμαθοϋς-άμαθόεντος-
άμαθοϋντος, τΐΛαχόεις πΛακονς, .τΛακοεντος-χΛακουντος,

5) Τό ηεις είς γς καί τό εις ??· οίον, τιμήεις τιμ7\ς,_τιμήεν-
τος-τιμήντος, φωνήεις-φωνγς, φωνήεντος-φωνήντος.

ΣΗΜ. Οί νεώτεροι γραμματικοί δεν υπογράφουσιν τήν Ιν'.κήν δνομ. τών
τοιούτων ονομάτων, δ:ότι ή συναίρεσίς τών οεχς και ηεχς γίνεται έντδς τοΰ
στελέχους οπου οέν υπάρχει χ, ί'να υπογραφή· οΓον, (πλακόεντς-πλα-
κοΟντς)-πλαν:οΪΓς) (τχμηΒντς-τχμίίντς)-τχ·μής.

6) Τό εα είς η· οίον, έαρ (ηρ), έαρος-ηρος, έαρι-ηρί' δέΛεαρ
(όνομ. άσυναίοετος πάντοτε), δεΛέητος-(δέΛητος), κλπ. στώφ,
ατέατος (στητός), κλπ., <ρρεα£> (όνομ. άσυναίρ.) φρέατοςτ(φρητός.)%
φρέατι-ψρητί* <ρρέατε, φρεάιοιν φρέατα, φρεάτων, φρέασι.
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ΣΗΜ. α7. Τδ μεν δέλεαρ μετά τήν συναίρεσιν αναβιβάζει τόν τόνον, τό
δέ ότέαρ και φρέαρ καταβιβάζουσιν αυτόν παρά τόν κανόνα (§ 57)· οίον,
δελέατος-δέλητος, (5τέατος-<ίτητός, φρέατος-φρητός. Σημειωτε'ον δε
οτι οί συντηρημένοι τύποι τοΰ δέλεαρ, ΰτέαρ κα'ι φρέαρ είνε άχρηστοι παρά
τοΤς παλαιοΤς πλήν τής δοτ. φρετί, ήτις Ινίοτε άπαντα.

ΣΗΜ. β'. Εις τά όλοπαθή συνηρημε'να υπάγονται κα'ι αί μετοχαι τοΰ
Ινεστώτος τών συνγ|ρημε'νων ρημάτων οίον, δ τνμάων-τιμών, τοΰ ταμά-
οντος-τνμώντος· δ σχο\έων-σχοχών, τοΰ στοιέοντος-τεοιοΌντος· δ δτι-
λόων-δηλών, τοΰ δηλδοντος- δηλούντος, κλπ.

Β'. ΌΜγοπαθή.

§ 136. Τά όλιγοπαθή συνηρημε'να όνο'ματα τής γ'. κλίσεως
εχουσι χαρακτήρα τά φωνήεντα ν (αν, εν, ουή τά έκθλιπτικά
σύμφωνα ς·, ν καί συναιροϋσι τά τοΰ στελε'χους φωνήεντα (α, ο,
ν, ω) μετά τοΰ χαρακτηριστικού φωνήεντος ούτω·
α'. τό αα καί αε
τό αο καί αω
τό αοι
τό αϊ

β'. τό αε καί εε
τό εες
τό εο
τό εω
τό εοι

γ'. τό οα
τό οο

τό οϊ

α'. Τύπος τών είς υ χαΐ υς γεν. εος.

1) Τό άστυ, τοΰ άστεος καί (άστεως), τώ άστεϊ-ει, τό άστυ,
ώ άστυ· τώ άστεε (άστη), τοΐν άστέοιν, ώ άστεε* τά άστεα-η, τών
άστεων, τοϊς αστεσι, τά άστεα-η, ώ άστεα-η.

ΣΗΜ. Κατά τό ά-τυ κλίνεται κα'ι τό ποιητ. πώϋ (άσυναιρετως δμως)
κα\ τινα ξενικά φυτών και ορυκτών δνόματα είς ι λήγοντα· οίον τ© ΰΐναπι,
ααννάδαρι, τιέτιερχ. Ή είς εως έν. γενική τούτων είνε σπανία· οΤον,
άότεως, κινναβάρεως, πεπέρεως.

1 Περί συναιρε'σεως τοΰ ε ε είς η ίδε § 56 α'. κα\ 138, 2 σημ. β'.

εις

α

ω
ω
α

η

εις
είς ου
ω
οι

ω

είς ου
οι

οιον,

κεραα-α, κεοαε-α.
κε'ραος-ως, κεράων ών.
κεράοιν·ψν.
κε'ρα ϊ-<£.

άληθε'α-ή, άληθε'ε-ή1.
άληθε'ες-εϊς.
οίον, άληθέος οΰς.
άληθε'ων-ών.
άληθέοιν-οΐν.

οιον,

ήχόα ώ.

ήχο'ος-οΰς.

ήχοϊ-οΐ.
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2) ό ήάύς, του ήδέος, τώ ήδέϊ-εΐ, τον ήδύν, ώ ηδύ* τώ ήάέε,
τοιν ήδέοιν, ώ ήδέε* οί ήδέεςεΐς, τών ηδέων, τοις ήδέσι, τους
(ήδέας) καί ηδείς, ώ ήδέες-εΐς.

3) τό ήάύ, τοΰ ήδέος, τω ήδέϊ-εΐ, τό ή§ύ, ώ ηδύ· τώ ήδε'ε, τοϊν
ήδε'οιν, ώ ήδέε' τά ?)όέα, τών ήδε'ων, τοις ήδέσι, τά ήδέα, ώ ήδέα.

ΣΗΜ. Τδ εα τών εις υς ούδετέρα>ν έπιθέτων μένει άσυναίρετον οίον, τα
ήδέα, πλήν τών έχ τοΰ ηή&υς συνθέτων· οίον, τά δίπΛχεα-η* τδ δε ήμί-
<3εα-η εΤνε τών Μεταγενεστέρων.—Τά εις υς, ν, ι δεν συναιροΰσι τδ εο τής
ενικής γενικής· οΤον, ηδύς-ήδέος, &(5τυ άίίτεος, πέπερι σεεπέρεως.

6'. Τύπος τών εις ις και υς γεν. εως ουσιαστικών.

1) ή πόλις, πόλεως, πόλεϊ-πόλει, πάλιν, ώ πόλι' πόλεε-ει,
πολέοιν, ώ πόλεε' πόλεες-εις, πόλεων, πόλεσι, πόλεις, ω
πόλεες-εις.

ΣΗΜ. α'. Κατά τδ πόλχς κλίνονται κα\ τά πλείστα τών εις %ς γεν. εως
ουσιαστικών οίον, τάξις, σχραξις, λέξχς, μάντις, όφις, τερύτανις κλπ.

ΣΗΜ. Τών είς ις τδ εε τοΰ δυϊκοΰ άριθμοΰ συναιρεΎται ένίοτε εις εν
φύΰεε φύόει (Ιΐλάτ)· (ζήτει § 56 α7. κανι 138, 2 σημ. β'.).

2) ό πηχυς, πήχεως, πήχεϊ-ει, πήχυν, ώ πηχν πήχεε, πη-
χέοιν, ώ πήχεε· πήχεες-εις, πήχεων^ πήχεσι, πήχεις, ώ πή-
χεες-εις.

ΣΗΜ. α'. Κατά τδ πηχυς κλίνεται κα\ τδ πέλεκυς· τδ δε πρέόβυς, έάν
υ.έν σημαίνη τδν γέροντα, έχει δνομ. πρέΟβυς, αίτ. χορέΦβυν κα\ κλητ. ώ
πρέβδν κατά τδ Ιχθύς, τάς δε άλλας πτώσεις άναπληροΤ άπδ τοΰ πρεόβύ-
της· έάν δε σημαίνη τδν άπεσταλμε'νον, έχει μόνον τήν ένικήν γεν. και δοτ.
κανι τά πληθυντικά κατά τδ πήχυς, τάς δε άλλας πτώσεις άναπληροΤ άπδ
τοΰ πρεύβευτΆς· έτι δε κα'ιτάπληθ. τοΰ εγχελυς, τάδε ενικά τούτου κλί-
νονται κατά το Ιχθύς (§ 133, γ'.).

ΣΗΜ. β'. Τά είς χς φωνηεντόληκτα μονοσύλλαβα έχουσι τδ ι μακρόν
μόνον έν τή ενική δνομ., αιτ. κα\ κλητ. οίον, κι'ς, κιός, κΐν, ώ Κΐ'ς*
κίες κλπ.

ΣΗΜ. γ'. Τά είς υς γεν. υος φωνηεντόληκτα μονοσύλλαβα κα\ τά δξύτο-
να δισύλλαβα και πολυσύλλαβα ουσιαστικά έχουσι τδ υ μακρόν μόνον έν τη
έν. ο νομ., αίτ. κα\ κλητ. οίον, όϋς, όΰός, <3υν, ώ όϋς, όΰες, κλπ.
Ιχθυ'ς, ίχθΰ'ος, Ίχθυ'ν, ώ Ιχθυ', ΐχθύες κλπ. πλήν τών αριθμητικών,
τριτύς, τετρακτύς, κλπ. άπερ έχουσι τδ υ βραχύ είς άπάσας τάς πτώσεις.

γ'. Τύπος τών εις ευς.

§ 137. Τό υ τών είς ευς, δταν συμπέση μεταξύ δύο φωνηέν-
των, αποβάλλεται καί τά μένοντα διεστώτα φωνήεντα συναιρούν-
ται κατά τόν γενικόν κανόνα (§ 136)· μένει δέ μόνον πρό συμφώ-
νου καί έν τέλει λέξεως* κλίνονται δέ ούτω·

1) ο βασιλεύς, τού βασιλέως, τφ β*σιλέϊ-εϊ, τόν βασιλέα, ώ
βασιλεϋ* τώ βασιλέε, τοϊν βασιλέοιν, ω βχσιλέε' οί βασιλέες-εΐς^
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τών βασιλέων, τοις βασιλεύσι, τους βασιλέας καί κοινώς (βασι-
λείς), ώ βασιλέες-εΐς.

2) ό ΛίηΜεύς, Μηλιέως-ώς, Μηλιέϊ εϊ, Μηλιέα-ά, ώ Μηλιεΰ'
ΜηΜέε, Μηλιέοιν, ώ Μηλιέε' ΜηΜέες-εϊς, Μηλιέων-ών, Μηλιευσι,
Μτ,λιέας άς, ώ Μηλιέες-εϊς.

ΣΗΜ. Τό εα χαί εω τών είς ευς μή καθαρολήκτων με'νουσιν άσυναί-
ρετα· ο Τον, βασιλεύς, βασιλέως, βαΟχλέα, βασιλέων, βασιλέας. Τών δέ
καθαρολήκτων συναιροΰνται τόν εα εις α καί τό εω είς ω- οίον, Μηλχεύς,
Μτχλχέως-ώς, Μτχλχέα-α, Μτχλχέων-ών, Μτχλχέας άς· Πεχραχεύς, Πεχ-
ρααέως-ώς, Πεχραχέα-ά. Άλλά πολλάκις τά καθαρόληκτα μένουσι καί ά-
συναίρετα* πάντοτε δέ τό 6,'λ,χεύς, καί κλίνονται ώς τά μή καθαρόληκτα*
οΤον, άλχεύς, άλχέως, ήλχεΐ, άλχέα, άλχεχς, άλχέων, άλχέας· Έρετριεύς,
Έρετρχέως, Έρετρχεχ, Έοετρχέα, Έρετρχεχς, Έρετρχέων, Έρετρχέας.

ΣΗΜ. β'. Οί άρχαΤοι Αττικοί τήν πληθ. δνομ. συνήρουν είς ης εκ τής
ιωνικής καταλήξεως τχτς- οΤον, §α<3χλης, χτοπτίς.—'Η πληθ. δνομ. τοΰ
Θτκ5εΰς, ευρηται καί εν συναιρέσει Θηϋέες-εχς.

ΣΗΜ. γ'. Τό άσυναίρετον α τής ένικής καί πληθ. αίτ. είναι μακρόν
παρά τόν κανόνα (§ 131)· διότι γίνεται έκ τής ιωνικής καταλήςεως τια,
τιας κατά τροπήν τοΰ η καί ε καί έναλλαγήν χρόνου· οίον. βαόχλτϊα-βα-
όιλέζ, §αύχληδ?ς, §α<3χλέ*ς.

ΣΗΜ. δ'. Ή έ/ΐκή αιτ. καί κλητ. τών είς χς, υς, αυς, καί ους φωνηεν-
τολήκτων εχει καί τόν τόνον καί τόν χρόνον τής ένικής ονομαστικής· οίον,
τιόλις. οχόλι,ν, ώ τιόλι· μϋς, μΰν, ώ μυς· ναϋς, ναΰν, ώ ναΰ· βοϋς,
§θϋν, ώ βοΰ, πλήν τών είς χς μονοσυλλάβων καί τοΰ κλείς, τών οποίων ή
μέν όνομαστ. οξύνεται, ή δε αίτ. περισπαται* κΐς-κχν, κλείς-κλενν.

Τύποι τών έχόντων χαοακτ. τά έκθλιπτνκά σύμφωνα ς, ν.
α'- Έκθλιητικόν ς-

§ 138. Τό εκθλιπτικόν ί έχουσι τά είς ης επίθετα καί τά είς
ος καί ας ού^έτερα ουσιαστικά, τό όποιον μόνον έν τή ενική όνομ.
καί κλητ. τών άρσ. καί έν τή όνομ., αίτ. καί κλητ. τών ούδ. μέ-
νει, έν 8ε ταίς άλλαις πτώσεσιν άποβάλλεται καί τά μένοντα
διεστώτα φωνήεντα συναιρούνται κατά τόν γενικόν κανόνα (§ 136).
"Ετι δέ εκθλιπτικόν ς έχουσι καί τά είς ω καί ως θηλυκά.

Όνομ.

Γεν.

Δοτ.

Αίτ.

Κλητ.

/. Τύπος τών εις ης και ες επιθέτων

Ενικός αριθμός
ο, ή άληθής, ή τριήρης
(άληθεος)-οΰς, τής (τριήρεος)-ους,
(άληθέϊ)εΐ, τή (τριήρεϊ)-ει,

(άληθέα)-ή, τήν (τριήρεα)-η,
ώ αληθές, ώ τριήρες.

τό αληθές,
του (άληθέους)-οϋς,
τώ (χληθέϊ)-εΐ,
τό άληθές,
ώ άληθές.
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Όν.κ.αί.
Γεν. κ. δ.
Κλητ.

(άληθέε)-ή,

(άληθέοιν)-οΐν,

(άληθέε)-ή.

Δυϊκός άριθμός
τά (τριήρεε)-η,
ταΐν (τριηρέοιν)-οιν,
ώ (τριήρεε)-η.

τώ (άληθέε) ή,
τοϊν(άληθέοιν)-οϊν
ώ (άληθέε)-ή.

Όνομ. (άληθέες)-εϊς,
Γεν. (άληθέων)-ών,
Δοτ. άληθέσι,
Αίτ. (άληθέας)καίεϊς
Κλητ. (άληθέες)-εϊς.

τά (άληθέα)-ή,
τών (άληθέων)-ών,
τοϊς άληθέσι,
τά (άληθέα)-ή,
ώ (άληθέα)-ή.

Πληθυντικός αριθμός
αί (τριήρεες)-εις,
τών (τριηρέων) ήρων,
ταϊς τριήρεσι,
τάς (τριήρεας)-ήρεις,
ώ (τριήρεες)-εις.·

ΣΗΜ. α'. Τά εα τών είς πς έπιθε'των, δταν μεν -προ αυτοΰ υπάρχη
ε, συναιρείται είς οίον, δ εύκλενις-τόν εύκλεέα-εύ*:λεα, τά εύκλεέα-
εύν&εα* δταν δε υπάρχη χ ή ιτ, διφορεϊται· οίον, δ ϋγιτις-τόν ΐιγχέα-ύγχή
και ίτγια., δεύφυΐχς-τόν εύφυέαεχιίρυή καί εύφχ/α. Ή δε αίτ. πληθ. τών
άρσ. καί θηλ. λήγει πάντοτε είς εχς καί ουδέποτε είς ας* οί ον,τούς ευκλεεΤς,
τους υγιείς, τους ευφυε~ς (§ 153).

ΣΗΜ. β'. Τά δε έκ τοΰ κλέος σύνθετα κύρια δνόματα συναιροΰνται είς
πάσας τάς πτώσεις καί δίπλα είς τήν Ινικήν δοτ. οίον, Ήρακλέης-Τίς,
Ήρακλέεος-έους, Ήρακλέεϊ-έεχ-εχ, Ήρακλέεα-έα, ώ Ήράκλεες-εχς·
πληθ. δνομ. Ήρακλέες, αίτ. Ήρακλέας.

Τύπος τών εις ος ουδετέρων ουσιαστικών.

Το τηχος, του τείχεος-ους, τφ τείχεϊ-ει, τό τείχος, ώ τειχος'
τώ τεϊχεε-η, τοϊν τειχέοιν-οϊν, ώ τείχεε-η· τά τείχεα-η, τών τει-
χέων-ών, τοις τείχεσι, τά τείχεα-η, ώ τείχεα-η.

ΣΗΜ. Τό εα τών είς ος ούδ. καθαρολήκτων συναιρείται είς α άντί είς π-
οίον, τά χρέεα-χρέα, τά κλέεα-κλέα, πλήν τών τό όκεϋος, τά ύκεύεα-
ΰκεύη, τό τεϋχος, τά τεύχεα-τεύχη.

ΣΗΜ. β'. Ή συναίρεσις τοΰ εε είς γι τοΰ δυϊκοΰ όιριθ. τών είς χς, τις, ος,
είνε δωρική παραμέίνασα καί έν τή άττική, ευρηται δμως συχνότατα καί ή
άττ. συναίρεσις τοΰ εε είς εχ· τούτω τώ φύσει, τώ γένει, κλπ.

3. Τύπος τών εις ας ουδετέρων ουσιαστικών.

1) τό σέλας, τοΰ σέλαος, τώ σέλαϊ (καί σέλικ), τό σέλας, ώ
σέλας· τώ σέλαε, τοϊν σελάοιν, ώ σέλαε' τά σέλαα-α, ιών σελάων,
τοις σέλασι, τά σέλαα-α, ώ σέλαα-α.

Ουτω κλίνεται _καί τό δέπας· συναιροΰνται δε μόνον έν τή πληθ. δνομ.
αίτ. καί κλητ. οίον, τά (3έλαα-ύέλα, καί ένίοτε έν τή ένικ. δοτ. ο?ον,
<3έλαϊ-(5έλα. 1

2) τό κρέας, του κρέαος-ως, τω κρέαϊ-α, τό κρέας, ω κρέας*
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τώ χρέαε-κ, τοιν κρεάοιν-ών, ώ κρε'αε*α· τά κρέαα-χ, τών κρεάων-
ών_, τοις κρέασι, τά κρέαα-α, ώ κρε'αα-α.

ΣΗΜ. Κατά τδ κρέας κλίνεται και τδ γήρας κα'ι γέρας, τδ δέ κνέφας
έχει άττικώς μόνον τήν Ινικήν γεν. (κνέφεος) κνέφους, τάς δέ άλλας πτώσεις
σχηματίζει κατά τδ κέρας.—Τδ συν/\ρημένον α είναι μακρόν.

4. Τύπος τών είς ω καί ως θηλυκών.

1) ή πειθώ, πειθόος-ους, πειθόϊ οϊ, πειθόα-ώ, ώ πειθοί.

2) ή αιδώς, αίδόος-οϋς, αίδόϊ-οί, αίδοα-ώ, ώ αίδοΐ.

Τά δυϊκά καί πληθ. τούτων κλίνονται κατά τήν βκοινήν κλί-
σιν οίον, τά πειθώ, ταϊν πειθοϊν, ώ πειθώ' αί πειθοί, τών πειθών,
ταΐς πειθοις, τάς πειθούς, ώ πειθοί.

ΣΗΜ. α7. Κατά τδ πειθώ κλίνεται και πάντα τά είς ω θηλ. κατά δε τδ
αΊδώς κλίνεται μόνον τδ Ίωνικδν Λώς.

ΣΗΜ. β7. Τά μεν είς ω θηλ. δεν περισπώσι τήν συνηρνιίΑε'νην Ινικήν αιτ.
παρά τδν κανόνα (§ 58_), τά δε είς ως περεσπώσιναυτήν· οίον, ή πειθώ-τήν
πειθώ, ή αΙδώς-τήν αΙδώ. Ήδέ ενική κλητ, λήγει είς οι και περισπαται·
οίον, ώ πειθοί, ώ αΐδοχ.

Κλίσις τών ε{ς ων καί ο ν συγκριτικών.

§ 139. Τά εις- ων καί ον συγκριτικά καί τό Απόλλων καί
ΙΙοΰειδών είς τάς πτώσεις δσαι λήγουσιν είς ονα, ονες, έκθλίβουσι
τό ν καί συναιροΰσι πολλάκις τό οα είς ω καί τό οες είς ους· οίον,

1) ό, ή μείζων, μείζονος, μείζονι, μείζονα (καί μείζοα) μείζω,
ώ μείζον μείζονε, μειζόνοιν, ώ μείζονε* μείζονες καί μείζους, μει-
ζο'νων, μείζοσι, μείζονας καί μείζους, ώ μείζονες καί μείζους.

2) τό μείζον, μείζονος, μείζονι, μείζον, ώ μείζον μείζονε, μει-
ζο'νοιν, ώ μείζονε* μείζονα καί μείζω, μειζόνων, μείζοσι, μείζονα
καί μείζω, ώ μείζονα καί μείζω1.

3) Απόλλων, Απόλλωνος, Άπόλλωνι, Άπόλλωνα-(Άπόλ-
λοα)-Άπόλλω, ώ "Απολλον.

4) Ποσειδών, Ποσειδώνος, Ποσειδώνι, Ποσειδώνα-(ΐΐοσειδώα)
Ποσειδώ, ώ Πόσειδον.

ΣΗΜ. Περι τής αίτ. πληθ. τους μείζοι/ς δ'ρα § 153.

1 Ενταύθα προετιμήσαμεν τήν γνώμην τοΰ Κουρτίου και Κυννήρου και τών
άλλων, οι'τινες δε'χονται τήν έκθλιψιν τοΰ ν, τής γνώμης τοΰ κ. Χατζιδάκη, ό-
στις δοξάζει οτι ένταΰθα γίνεται μεταπλασμδς κατά τά είς ω θηλ. ώς έν τώ ή
ε I κ ώ ν, τήν εΙκόνα κα\ ε ΐκ ώ, τάς ε Ίκό ν α ς και εΊ κούς, διότι τά είς
ω θηλ. δέν έχουσι πληθ. δνομ. είς ου ς ουτε πληθ. αίτ. καλι κλητ. είς ω, κατά
τάς οποίας νά μεταπλασθώσιν α ί πτώσεις πληθ. δνομ. οί, αί μ ε ί ζ ου ς κα^ι ή
πληθ. δνομ., αίτ. και κλητ. τών ουδετ. τά μείζω.
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§ 140. Τό κέρας καί τέρας, εν μέν τή ενική όνομ., αίτ. καί
κλητ. εχουσι χαρακτήρα ς, έν δέ ταϊς άλλαις πτώσεσι τ, τό οποίον
συνήθως άποβάλλεται καί τά μένοντα διεστώτα φωνήεντα συναι-
ροΰνται κατά τόν γενικόν κανόνα (§ 136)· οίον,

τό κέρας, τοΰ κέρατος καί (κέραος) κέρως, τω κέρατι καί (κέραϊ)
κέρα, τό κέρας, ώ κέρας· τώ κέρατε καί (κέραε) κέρα, τοϊν κερά-
τοιν και (κεράοιν) κεοών, ώ κέρατε καί (κέραε) κέρα* τά κέρατα,
καί (κέραε) κέρα, τών κεράτων καί (κεράων) κερών, τοις κέρασι,
τά κέρατα καί (κέραα) κέρα, ώ κέρατα καί (κέραα) κέρα.

ΣΗΜ. Τό τέρας έν μεν τω ένικω άριθμω κλίνεται πάντοτε διά τοΰ τ, έν
δε τω πληθυντικω διφορεΤται —=-Τό δε συνηοημένον α είνε μακρόν.

§ 141. 'Εκ τών όλιγοπαθών συνηρημένων συναιροΰνται εν τφ
δυϊκφ άριθμω καί τή πληθ. γεν. μόνον τά είς ης, ες, ος καί ας'
πάντα δέ τά άλλα μένουσιν άσυναίρετα· οιον, πόλις, πόλεε (πόλη
σπάν.), ττ,οΐέοιν, πόλεων βασιλεύς, βασιλέε, βασιλέοιν, βασι-
λέων ήδύς, ήδέε, ήδέοιν, ήδέων άστυ, άστεε, (άστη σπάν.), ά-
στέοιγ, άστεων, κλπ. Καί αύτών δέ τών είς ος τήν γεν. πληθ. δέν
συναιροΰσι πολλάκις οί Αττικοί λέγοντες* ορέων, κερδέων, χει-
λέων, ανθέων.

ΣΗΜ. Τά είς ος δέν συναιροΰνται έν'οτε κα\ έν τω δυϊκω άριθμω, ωσαύτως
δΐ καί ΐά εις τις, ες· οίον, τώ γένεε, τοϊν Λδέονν, τώ <Η/γγενέε (Πλάτ.).

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ Γ'. ΚΑΙΣΕΩΣ
Α'. Όνο|ΐα(}:ική.

α'. Τών ουδετέρων.

§ 142. Τών ουδετέρων ονομάτων τής γ'. κλίσεως ή ενική ονο-
μαστική δέν εχει πτωτικήν κατάληξιν (§ 130), άλλ' είνε αύτό τό
στέλεχος τοΰ ονόματος- οίον, τό άστυ, τό ήδύ, τό άρρεν, τό ητορ,
τό εϋδαιμον, τό άληθές, τ ό σέλας, τό κρέας. Έάν δέ τό στέλε-
χος λήγη είς μή ληκτικόν σύμφωνον, άποβάλλεται τό σύμφωνον
τοΰτο άνευ εκτάσεως τοΰ πρό αύτοΰ βραχέος φο>νήεντος* οίον,
(σωματ)-το σώμα, (μελιτ)-τό μέλ±, (λέγοντ)-τό λέγον, πλήν τοΰ
(παντ)-πάν. Τά δέ είς ες ουσιαστικά τρέπουσι τό ες είς ος' οίον,
(τειχες)-το τείχος, (στηθες)-τό στήθος, κλπ.

§ 143. Τά ουδέτερα τής μετοχής τοΰ ένεργητικοΰ παρακ. τρέ-
πουσι τόν χαρακτήρα τ είς ς· οίον, (λελοιποτ )·τό λελοιπός.



ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΤΩΣ. ΤΗΣ ί". ΚΛΪΣΕΩΣ 47

τό δέ υδωρ, φρέαρ, στέαρ, δέλεαρ, ήπαρ έ'χουσι στέλεχος λήγον
είς ρτ καί εν μέν τή ονομαστική άποβάλλεσαι τό τ, εν δέ ταϊς
άλλαις πτώσεσιν αποβάλλεται τό ρ' οίον, φρέαρ φρέατος, κλπ. το
δέ νδωρ μετά τήν άποβολήν του τ εκτείνει τό α τοΰ στελε'χους είς
(ύ' νδαρτ- νδωρ.

6'. Τών αρσενικών και θηλυκών.

4. Τών άφωνολήχτων.

§ 144. Τά άρσ. καί θηλ. τής γ'. κλίσεως όνο'ματα σχηματί-
ζουσι τήν ένικήν όνομ. έπισυνάπτοντα είς τήν λήγουσαν του στε-
λέχους τήν πτωτικήν κατάληξιν ς, καί μέ τήν προ'σληψιν αύτοΰ
πάσχουσι τά έξης πάθη*

§ 145. α'. Τά άφωνόληκτα μετά τήν προ'σληψιν τοΰ ί πά-
σχουσι τά προσημειωθε'ντα (§ 44-48) πάθη- οίον, (άρα6ς)-άραφ,
(πλακς)-πλάζ, (πατριδς)-πατρίς, (ννκτς)-ννξ, (χαριεντς)-χαρίεις,
(ποδς^πούς, (λελοιποτς^-λελοιπώς1. Αί δέ είς ων μετοχαί καί
όνο'ματα άποβάλλουσι τό ς καί τόν χαρακτήρα τ καί εκτείνουσι
τό πρό αυτού ο είς ω (§ 130)· οιον, (Λέγοντς)-λέγων, (λεοντς)-
λέων, (ΚρεοντςγΚρέων.

ΣΗΜ. α'. Τό δλμχνθος-δλμχνς, Τίρννθος-Τίρυνς, πεΐρχνθος-πείρχνς
φυλάττουσι τό ν πρδ τοΰ ς.

ΣΗΜ. β'. Τδ άλώπεκος-άλώτιτιξ μετά τήν πρόσληψιν τοΰ ς Ικτείνει τδ
πρδ τοΰ χαρακτήρος φωνήεν ε είς τι" τών δέ είς αξ δισυλλάβων τών έχόντων
τήν παραλήγουσαν φύσει ή θε'σει μακράν τά μέν άρσενικά έχουσι τδ α μακρόν,
τά δέ θηλ. βραχύ· οίον, δ θώραξ, οΐαξ, φαΐαξ, ·κόρδ£ξ, λάθραξ· ή §ώλαξ,
κλχμαξ, ταδαξ, θρχδαξ, κλπ. Πολλά δε θηλ. δςύτονα λήγοντα είς χς-χδος
έχουσι τδ χ μακρόν· οίον, §αλβχς-βαλβχδος, κη2Λς-κτιλχδος, κνημίς-κνη-
μίδος, όφραγχς-όφραγχδος, άι{Γ\ς-άι|;χδος, κρηπχς-κρητιχδος, ραφανχς-
φαφανχδος, τ|/ηφχς-·ι{ηηφχδος, χεχρχς-χεχρχδος, κλπ.

§ 146. β'. Τά έ'χοντα τό εκθλιπτικόν ς άποβάλλουσιν αύτό
πρό τοΰ ς τής πτωτικής καταλήξεως καί εκτείνουσι τό πρό αύτοΰ

ε είς η καί τό ο είς ω (§ 337 σημ.)· (αληθές ς^-άληθής, αΐδος ς)-
αίδώς' τά δέ είς ω θηλ. άποβάλλουσι καί τά δύο ς καί εκτεί-
νουσι τό ο είς ω· οίον, (πειθος ς^-πειθώ.

1 'Ότι τδ ς τών εις ως άρσ. μετοχών τοΰ ένεργ. παρακ. είνε ή πτωτική κα-
τάληξις καλι δεν προε'ρχεται έκ τροπής τοΰ ληκτικοΰ τ στελε'χους είς ς άπο-
δεικνύεται^έκ τής άναπληρωτικής έκτάσεως τοΰ ο τοΰ στελέχους είς ω (§ 337,
σημ.) Ιν ώ τής ουοετέοας τδ λελοιπδς ©υλάττεται, διότι τδ ς προέεχεται
έκ

τροπής τοΰ τ είς ς (§ 143) και δον γίνεται αναπληρωτική έκτασις, καθότι τά
ουδέτερα δένέχουσιν έντή ένικτ\όν. αίτ.κα\ κλητ. πτωτικήν κατάληξιν (§ 130),
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2. Τών υγροΛήχτων.

§ 147. γ'. Τά ύγρόληκτα άποβάλλουσι τήν πτωτικήν κατά-
ληξιν ς· καί εκτείνουσι τό πρό του χαρακτήρος βραχύ φωνήεν του
στελέχους τό θ είς η καί τό ο είς ω (§ 337 σιημ.)* οίον, (ποιμενς)
-ποιμήν, (δαιμονς)-δαίμων, (ρήτορςΥρήτωρ. Τά δέ έχοντα στέλε-
χος ληγον είς ιν, νν φυλάττουσι τό ς καί άποβάλλουσι τόι ν

45, 5)· οίον, (αχτινς^-άχτΐς, (τονς^-τΐς, {^ΣαΛαμινςγΣαΛαμίς,
ΕΛεναινς)- Είευΰίς, [Τορτυνς^-Γόρτυς, (Φορχυνς)-Φ>όρχυς, πλήν
(μοΰ[θ)ννΰ-μόσ{α)υν' τά δέ δεΛφϊνος-δεΛφίν, θινος-θΐν είνε τών με-
ταγενεστέρων. "Ετι δέ φυλάττουσι τό ς τό (ένς)-εϊς, (ταΛανς^-τά-
2ας, (μεΛανς^-μέΛας, [κιενς^-χτείς καί τό μοναδικόν άΛς-άΛός.
Τό δέ μάρτυς αποβάλλει τό ρ τρό τού ΰ' (μαρτυρς^-μάρτυς.

ΣΗΜ. Τδ πρδ τοΰ χαρακτήρος δίχρονον τών υγρολήκτων είνε μακρόν οίον,
Π«νός-Οα'ν, ψαρός-Ίΐ,'α'ρ, άκτΐνος-άκτί'ς, Σαλαμΐνος-Σαλαμ^'ς, Γόρ-
τ^νος-Γόρτυς, εχουσι δε αυτδ βραχύ 1) ή Ιρωτηματική κα^ι ή άόρ. αντω-
νυμία τίς, τδ μά,καρ, και &λς· 2) τά άρσ. μέλας κα\ τάλας, τά όποΤα
εχουσι τδ α μακρόν μόνον εν τή ένική δνομ., αίτ. καί κλητ. 3) Πάντα τά
ουδε'τερα· οίον, όν&ρ, νέκταρ, μέλ2ν, τάλ8ν, πλήν τοΰ πυρ, τδ δπο~ον
μόνον έν τή ενική δνομ., αίτ. κα\ κλητ. έχει μόνον τδ υ μακρόν.

5. Τών (ρωνψντοΛήχτων.

§ 148. Τά φωνηεντόληκτα μετά τήν προ'σληψιν τοΰ ς μένου-
σιν άμετάβλητα· οίον, (χόΛή-πόΛις, (ήδυ^δύς, (ναυ^-ναΰς,

^βαΰΐΛευ)-βαΰίΙενς, (βου^-βούς, (θω)-θώς.

ΣΗΜ. ΓΙερνι τοΰ χρόνου τοΰ ι και υ τών είς ας κα\ υς ουσιαστικών ζήτει
■§ 136 β', σημ. β'. κα\ γ'.

Β'. Κλητική ενική.

§ 149. Ή ενική κλητική είναι ή όμοία τή ονομαστική ή είνε
αυτό τό στέλεχος.

α'. Ή κλητική είναι όμοία τή ονομαστική.

1) Τών ουδετέρων (§ 134, 5)· οίον, το χέρά,ς-ώ χέρας, τό
τεϊχος-ώ τείχος, το άΑηθες-ώ άΛηθές, κλπ.

2) Τών άφωνολήκτων ονομάτων καί μετοχών· οίον, άραψ-ώ
αραψ, _ πΛάζ-ώ τίΐάξ, κατρις-ώ πατρίς, Λέγων-ώ Λέγων, Λε-
χθεί ς-ω Λεχθείς, κλπ. Σχηματίζουσι δέ αύτήν εκ τοΰ στελέχους
άποβάλλοντα τόν άφωνον χαρακτήρα τό, παιδος-ώ παϊ, ποδος-ώ
που, τυρανκίδος-ώ τυραννί, Αωρίδος-ω Λωρί, 'Αρτέμιδος-ω "Αρ-
τεμι, γυναιχος-ώ γΰναι, άναχτος-ώ άνα (έπί θεοΰ) καί ώ άναζ
(επί ανθρώπου καί θεού)· έ'τι δέ τά λήγοντα είς ντ ονόματα (ούχί
ρετοχαί)· οίον χαρίεντος-ώ χαρίεν, Αίαντοςώ Λίαν, γέροντος-ω
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' γέρον. Τινά δέ κύρια ονόματα εις αντ άποβάλλουσι και τό ν μετά
του τ καί έκτείνουσι τό πρό αυτού βραχύ α εις μακρόν (337, σημ.)·
οίον, "Ατλχντοςώ *Ατλα, Πολυδάμχντος-ώ Πολϋδάμα.

β'. Ή κλητική είναι αύτό τό στέλεχος"

1) Τών ύγρολήκτων* οίον, δαίμονος-ώ δαΐμον, ρήτορος·ώ ρή-
τορ, αγώνος ώ άγών, φωρός-ώ φώρ- έχουσι δε τήν κλητ. ομοίαν
τή ονομαστική τά όξύτονα· οίον, ποιμήν-ώ ποιμήν, άηδων-ω αη-
δών, άχτι ς- ω άχτι ς, γαστήρ-ώ γαστήρ, πλήν του πατήρ-ώ πάτερ,
άνήρ-ώ άνερ, δαήρ (ποιητ.),-ώ δάερ. Τό δέ Απόλλων, Ποσειδών
καί σωτήρ συστέλλουσιν έν τή κλητ. τό μακρόν φωνήεν τού στελέ-
χους* οίον, Άπόλλων-ωνος ώ " Απολλον, Ποσειδών-ώνος ω ΓΙό-
σειδον, σωτήρ-ήρος ώ σώτερ. Γ

2) Τών φωνηεντολήκτων· οίον, (πόλι) ώ πόλι ('ιχθν) ω 'ιχθύ,
(βασιλεϋ ώ βασιλεϋ, (ναϋ) ώ ναΰ. Τά δέ μονοσύλλαβα είς ις καί
νο φωνηεντόληκτα εχουσι τήν κλητ. * όμοίαν τή ονομαστική· οίον,
χίς-ώ χΐς, σΰς-ω σϋς.

3) Τών εχόντων τό Ικθλιπτικόν ς· οίον, τριήρης (τριηρες)-ω
τριήρες, αληθής (άληθές)-ώ αληθές, ήρως-ώ ήρως. Τών δέ είς ω καί
ως θηλ. ή κλητ. λήγει είς οϊ' οίον, πειθώ-ώ πειθοί, αίδως-ώ αίδοϊ.
Τών δέ είς χλής κυρίων ονομάτων λήγει είς εις, διο'τι γίνεται εκ
συναιρέσεως· οίον, Ήραχλής-ώ Ήράχλεες-εις' ή δέ κλητ. "Ηρα-
χλες είνε τών μεταγενεστέρων. Τά δέ είς ης ξενικά κύρια ονόματα,
άποβάλλουσι τό ς τής ονομαστικής* οίον^ Τισσαφέρνης-ώ Τισσα-
φέρνη, * Αστυάγης- ώ Αστυάγη.

ΣΗΜ. Ή γεν. κλητ. τών τριτοκλίτων άττικώς είνε πολλάκις όμοία τή
δνομαστική· οίον, ΑΙας-ώ Αίας, πόλις-ώ πόλις, όωτήρ-ώ Οωτήρ, Κρέων-
ώ Κρέων, γννίι-ώ γννή, Φαληρενς-ώ Φαληρεύς, τάλας-ώ τάλας, κλπ.

Γ'. Γενική ενική.

§ 150. Τά είς ενς καί τό νανς τρέπουσιν άττ. τό ο τής ένι-
κής γενικής είς ω* οίον, βασιλενς-βασιλέως, ΙΙειραιευς-Πειραιέως-
Πειραιώς, ναΰς-νεώς.

ΣΗΜ. Ή γενική εως τούτων γίνεται έκ τής γενικής ηος κατά τροπήν
τοΰ η είς ε καί έναλλαγήν χρόνου· οιον, βαΰιλτίος-βασιλέως, νηος-νεώς.

§ 151. Τά είς ις δισύλλαβα καί πολυσύλλαβα φωνηεντόληκτα
ουσιαστικά καί εκ τών είς ες ουσιαστικών τό πήχυς, πέλεχυς καί
[πρέσδυς (ό άπεσταλμένος)] έν τή ενική γενική καί δοτική καί έν
πάσαις ταις πτώσεσι τών άλλων άριθμών τρ'έπουσι τό ι καί ν είς ε
καί τό ο τής ενικής γενικής είς ω καί προπαροξύνουτι τήν ένικ. καί
πληθυντικήν γενικήν παρά τόν κανόνα (§ 33), διότι καί κατά τόν

4
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κοινόν σχηματισμόν προπαροξύνονται* οίον, ?τό^ς·(πόλιος) πόλεως-
πόλεων, πήχυς-πήχεως-πήχεων. Τά δέ είς νς επίθετα καί τά
είς ι καί υ ουσιαστικά ούδέτερα τρέπουσι μο'νον τό ι καί υ βίς ε,
ούχί δέ καί τό ο είς ω' οίον, ήδυς-ήδέος, ζαχυς-ταχέος, δίπηχυς-
διπήχεος, σϊναπι-σιγάπεος, καί σπαν. σιγάπεως, άστυ-άστεος καί
σπαν. άστεως (136 α'.) Τό δέ ί'/μισυς-ήμΐσεως, /3ραχ υ ς-β ραχέως,
είνε τών μεταγενεστέρων.

ΣΗΜ. α'. Τινά τών είς χς δισυλλάβων καί πολυσυλλάβων ούσιαατικών
καί μάλιστα κυρίων ονομάτων φυλλάττουσιν έθει ίωνικω καί τό % τοΰ στελέ-
χους καλί τό ο της γεν. άτρεπτα· οίον, Συέννε<3χς-χος, ~Ιφχς-χος, όϊς-όϊος,
πόρτχς-πόρτχος, θέ(3πχς-χος, κλπ. τινά δέ έχουσι γεν. χος και χδος* οίον,
λάτρχς-χος και χδος, τίγρχς-χος κα\ χδος, κλπ.

ΣΗΜ. β'. Τά είς υς ουσιαστικά φυλάττουσι τδ υ άτρεπτον είς πάσας τάς
πτώσεις πλήν τών άνωτε'ρω* πήχυς, πέλεκυς, (πρέΟδυς) καί έν τω πληθ.
άριθμω τοΰ βγχελυς.

Δ'. ΑΙτιατική ένικη καί πληθυντική.

§ 152. α'. Έ ενική αίτ.'τών είς ις, νς, αυς καί ους φωνηεν-
τολήκτων λήγει είς γ άντί είς α' οίον, πόλις-πόλιγ, βότρυς-
βότρυν, γαϋς-ναΰγ, βους-βουν τών δέ άφωνολήκτων μή όξυτόνων
μέν λήγει είς γ καί α· οίον, χάρις-χάριν καί χάριζα, ερις-εριγ καί
έριδα, κόρνς-κόρνν καί χόρυθα, πολύπους-πολύπουγ καί πολύποδα· .
τών δέ όξυτόνων πάντοτε είς α' οίον πατρις-πατρίδα, κροχνς-κρο-
κΰδα, πους-πόδα, πλήν τοΰ χλεις-χλειγ, τό δέ κλείδα είνε τών
μεταγενεστέρων.

ΣΗΜ. βΗ είς α αίτιατ. τών μή όξυτόνων άφωνολήκτων είνε συνήθης
παρά ποιηταϊς. Χάρχς δέ ή θεά έχει πάντοτε τήν αίτιατ. εις α* ωσαύτως
κα\ τδ τρίπους, οταν σημαίνη τόν ίερδν τρίποδα.—Ό άφωνος χαρακτήρ
πρδ τοΰ ν αποβάλλεται* οίον, χάρχτν-χάρχν, κλπ.

§ 153. β'. Ή πληθ. αίτ. τών είς ις, νς, αυς φωνηεντολήκτων
καί τών είς ης επιθέτων καί τών είς ωγ συγκριτικών σχηματίζεται
ούχί έκ τής καταλήξεως ας κατά συναίρεσιν, άλλά έκ τής παλαιάς
γς αποβολή τοΰ γ (§ 45, 5) καί έκτάσει τοΰ ε είς ει καί ο είς ου
(§ 337, σημ.) καί τά τονιζόμενα τούτων έπΙ της ληγούσης περι-
σπωσιν αύτήν* οίον, (πόλεγ'ς)-ζάς πόλεις, (ιχθυγς)-τονς Ιχθϋς,
(γαυνς)-ζάς ν αυς, (βουγς)-ζους βονς, (άληθεςγς-άληθεςς) τους α-
ληθείς, (μ,ειζονς)-μείΐ,ους· διότι δέν δύναται νά συναιρεθ*/} τό εας
βίς εις καί τό οας είς ους.

Εν Δοτική πληθυντική.

§ 154. Ή δοτική πληθυντική σχηματίζεται προσλαμβάνουσα
εις τό στέλεχος τήν πτωτικήν κατάληξιν σι, πρό τής οποίας ό
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χαρακτήρ πάσχει τάς άπαιτουμένας μεταβολάς καί άποβολάς·
οίον, πΛαζ-πλακύς-πΛαζί, άραψ-άραδος-άραψι, πατοΐς-πατρίόος-
πατρίσι, 2 έωγ- 2έο γχο ς-2έο υ σι, ίστάς-ίστάντος ίστάσι, κλπ. τό δέ
έκθλιπτικόν ς άποβάλλεται πρό του σι άνευ εκτάσεως τοΰ πρό αύ-
τοϋ βραχε'ος φωνήεντος· οίον, (ά2ηθέςσι)-ά2ηϋέσι, τείχεςσι)·τείχεσν
τό δέ υ τών είς ευς, αν ς και ους φωνηεντολήκτων φυλάττεται πρό
τοΰ σι (§ 133 γ'. σημ. β'.)· οίον, βασι2ευς-βασι2ενσι, γαϋς-γανσί,
βοϋς-βουσί' τά δέ είς εις εσσα εγ επίθετα σχήμα τίζουσι τήν δοτ.
πληθ. εκ τοΰ άσθενεστέρου στελε'χους του* οίον, χαρίεις (χαρίετσι)-
χαρίεσί' τό δέ ρ τοΰ μάρτυς άποβάλλεται πρό τοΰ σΐ' οίον, μάρ-
τυσι άντί μάρτνρσι.

Συγκοπτόμενα ονόματα.

§ 155. Όνο'ματά τινα είς ηρ γεν. ερος συγκο'πτουσι τό ε τοΰ
στελέχους, διό καί συγκοπτόμεγα λέγονται· είνε δέ τά εξής· πα-
τήρ, μήτηρ, θυγάτηρ, γαστήρ, άγήρη Λημήτηρ, ετι δέ καί τό (άρτ\γ).
Καί τό μέν πατήρ, μήτηρ, θνγάτηρ, καί γαστήρ συγκόπτονται
μο'νον έν τή ενική γεν. καί δοτ. καί πληθ. δοτ., τό δέ άί'τ/ρ, ζ/η-
μήτηρ καί (άρην) έν πάσαις ταϊς πτώσεσι πλήν τής ένικής όνομ.
καί κλητ., τό δέ αστήρ συγκο'πτεται μο'νον έν τή δοτ. πληθ. Τό δέ
ά^ρ μετά τήν συγκοπήν παρενθέτει ά προς εύφωνίαν* οίον? (άνερος-
άγρος)-άγδρός, (αγέρι) αγόρι* έν δέ τή δοτ. πληθ. πρό τής πτωτι-
κής καταλήξεως σι έχουσιν α βραχύ1 καί τονίζονται επ' αυτοΰ*
οίον, άγΰράσι, πατράσι' κλίνονται δέ ούτως*

Έγΐκός άριθμος

Όνομ.

Γεν.

Δοτ.

Αίτ.

Κλητ.

Ό. κ. αί.
Γεν. κ. δ.
Κλητ.

ό πατήρ,

τοΰ (πατέρος) πατρο'ς,

τω (πατέρι) πατρί,

τόν πατέρα,

ώ πάτερ.

τω πατερε,
τοϊν πατέροιν,
ώ πάτέρε.

ανήρ,

(άνέρος) άνδρο'ς,

(άνέρι) άνδρί,

(ανέρα) άνδρα,
άνερ.

Δυϊκός αριθμός

(άνέρε) άνδρε,
(άνε'ροιν) άνδροϊν,
(άνέρε) άνδρε.

(αμνός), ^
(άρένος) άρνός,
(άρένι) άρνί,
(αρένα) άρνα,
(αμνέ).

(άρε'νε) άρνε,
(άρένοιν) άρνοϊν,
(άρε'νε) άρνε.

1 Τό α τοΰτο προήλθεν έκ τής ποιητικής καταλήςεως ε (σ) σ ι τροπή τοΰ
β είς 8 (ώς Ιρσην-άρσην)· οΓον, (θ υ γ α τ ρ έσ ι)-9 υ γ α τ ρ ά σ ι (μητρέσι)-
μητράσι,κλπ.
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Όνομ. οί πατέρες,
Γεν. τών πατέρων,
Δοτ. . τοις πατράσι,
Αίτ. τους πατέρας,
Κλητ. ώ πατέρες.

(αρένες) άονες,
(αρένων) άρνών,
άρνάσι,

(αρένας) άρνας,
(αρένες) άρνες.

ΠΛηθνντιχός αριθμ. ο ς

(άνέρες) άνδρες,
(άνέρων) ανδρών,
άνδράσι,
(άνέρα;) άνδρας,
(άνέρες) άνδρες.

ΣΓΙΜ. α'. Κατά τδ ηαχηρ κλίνεται καί τδ μΛτηρ, θυγάτηρ. Τδ γα-
(ίτίιρ και άότήρ έχουσι τήν ένικήν κλητ. όμοίαν ττ\ δνομ. οίον, γα<3τήρ-(5
γαΟτηρ κα\ άότ&ρ-ώ άότ'ήρ, ή δέ δοτ.^πληθ. γαόττίρόι εΤναι ,'Ιιονική.
Ή δε ενικ. δνομ. κα\ κλητ. τοΰ άμνδς είνε τών μεταγενεστε'ρων. Οί δέ ά-
σύγκοπτοι τύποι είναι ποιητ. ^

ΣΗΜ. β'. Ό τόνος τών συγκεκομμένων» τύπων καταβιβάζετάι επί τής λη-
γούσης· οίον, πατίιρ-πατέρος-πατρός, σχατρί, πλήν τοΰ Αημι\τηρ, δ'περ
συγκοπτόμενον άναβιβάζει τδν τόνον έπί τής προπαραληγούσης- οίον, ΔημΆτε-
ρος-Δτιμητρος, Δήμητρι, κλπ., τδ δε άνίΐρ τονίζεται ώς τά μονοσύλλαβα*
οΤον, άνδρός, άνδρί, άνδρα* τών δε άσυγκόπτων άκολουθεΤ τδν γενικόν κα-
νόνα (§ 134, 9)· οίον, πατήρ, πατέρος, πατέρν Δημήτηρ, Δημ-ή,τερος,
Δημ^τερι, πλήν τοΰ μήτηρ και θι/γάτηρ, τά δποΤα καταβιβάζουσι τδν τό-
νον έπι τής παραληγούσης· οίον, μΛτηρ-μτιτέρος-μητέρτ,^θυγάττιρ-θυγα-
τέοος-θυγατέρν ή δέ ενική κλητ. αναβιβάζει τδν τόνον· οίον, ώ πάτερ, ώ
άνερ, πλήν τοΰ γαόττιρ κα\ άΟτήρ· οΓον, ώγαΰτΛρ, ώ ά<3τήρ· (§ 158, 2).

Τονισμός τών τριτοκλήτων ονομάτων.

§ 156. Τά μονοσύλλαβα τριτόκλιτα ονόματα εν τν) ένικγί όνομ.
οξύνονται· οιον, μην, θήρ, χτείς, θείς, χΛείς, πους, χίς, κλπ. πε-
ρισπώνται δέ τό πάς, πάν, γρανς, ναΰς, εις, μυς, οτνς, νς, δρΰς,
πυρ, σχώρ, β ους, χους. Τά δέ συν^ρημένα άκολουθουσι τόν γενικόν
κανόνα (§ 58)* οιον, πάϊς-παΐς, <ράος-<ρώς, (δατς) ους, δϊς-οις,
Θράϊζ Θραζ, (ρωϊς-φώς, δαις-δάς, προΐξ-προίζ, κλπ.

§ 157. Τά μονοσύλλαβα τριτο'κλιτα ονόματα τής μέν γεν. καί
δοτ. παντός αριθμού τονίζουσι τήν πτωτικήν κατάληξιν παρά τόν
κανόνα (§ 134, 9), τών δέ άλλων πτώσεων τήν ριζικήν συλλαβήν
οίον, μήν-μηνος-μηνι-μηνα, μηνες-μηνών-μησί-μ,ηνας· συν τού-
τοις δέ καί τό γυνή, κϋων, ουδείς, μηδείς, μία, άμ<ρω κοΛ τά,
συγκεκομμένα (§115 σημ. β'.) Εξαιρούνται τονιζο'μενα επί τής
ριζικής συλλαβής κατά τόν κανο'να (§ Τ 34, 9)·
α'. Αί μονοσύλλαβοι μετοχαί· οίον? θεις-θεντος-θεϊ
β'. Ή ερωτηματική άντωνυμία τις, τί.
γ'. Έ δυϊκή καί πληθ. γεν. τών εξής ονομάτων παϊς-χαίδοιν-
παίδων, δας-δφδοιν-δάδων, ρφς-ρωδοιν-φφδων, (χρας) χράτοιν-
χράτων, ονς-ωτοιν-ωτων, δμώς-δμώοιν-δμώων, Τρώς-Τοώοιν-

•θέντι-θέντα, κλπ.
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Τρώων, θώς-θώοιν θώων, σής-σέοιν-σέων, φώς-φώτοιν-φώτων τό
δέ φωτών (ανδρών) γίνεται έκ του, ό φώς-τοϋ φωτός.

δ'. Ή δυϊκή καί πληθ. γεν. καί δοτ. του πάς καί πάν οίον,
πάντοιν-πάντων-πάσι' ωσαύτως καί τό, ουδένων-ούδέσι, μηδέν ων-
μηδέσι.1

ε'. Τά συνηρημένα εαρ-ήρ, έαρος-ήρος' χέαρ-κήρ, χέαρος-χηρος'
λάαςλάς, λάαος-.Ιάος.

ς'. Πάσα ενική κλητική λήγουσα είς δίφθογγον άνευ ληκτικοΰ
συμφώνου τονιζομένη επί τής ληγούσης περισπάται· οίον, ώ γραϋ,
βασιλεϋ, βοΐπαϊ, αιδοΐ, ήχοι.

§ 1 58. Ή ένική κλητ. τών τριτοκλίτων ονομάτων τονίζεται
επί τής αυτής συλλαβής, έφ' ης καί ή ονομαστική κατά τόν κανό-
να (§ 134, 9)· οίον, άληθής-ώ άληθές,% χαρίεις-ώ χαρίεν, δννα-
μις-ώ δύναμι. Εξαιρούνται άναβιβάζοντα τόν τόνον, δσον ένδέχε-
ται άνωτέρω τής ληγούσης·

1) τό Ποσειδών-ώ Πόσειδον, Άπό λ2 ων-ώ "Απολλον, σωτήρ-
ώ αώτερ.

2) πάντα τά συγκεκομμε'να* οίον, πατήρ·ώ πάτερ, θνγάτηρ-ώ
θύγατερ, κλπ. πλήν τοΰ γαστήρ καί άσ^ (§ 155 σημ. β')· οίον,
ώ γαστήρ, ώ αστήρ.

3) τά είς ω^· συγκριτικά· οίον, χα22ίων-ώ χά22ιον.

4) πάντα τά σύνθετα τά μη όξύτονα τά έ'χοντα βραχεϊαν τήν
λήγουσαν αυτής· οίον, (νδαίμων-ώ εϋδαιμον, άπάτωρ-ώ άπατορ,
άγνώμων-ώ άγνωμον, αυτάρχης-ώ αΰταρχες, Σωχράτης-ώ Σώχρα-
τες, 'Αγαμεμνων-ώ Άγάμεμνον, Αμφίων-ώ -Άμφιον εξαιρούν-
ται α'.) τά έκ τοΰ σύνθετα· οίον, μεγα2όφρων-ω μεγαλό-
φρον, Ενθΰφρων-ώ Ενθνφρον β'.) έκ τών //ς τά είς ηρηο καί τά
είς ω π«ρ«λήγοντα· οίον, τριήρης-ώ τριήρες, ευώδης-ώ ευώδες,
πανώλης-ώ πανώλες· γ'.) τά είς παρασυνθέτων ρηματικά,
έπιλήσμων-ώ επιλήσμον, επιστήμων-ώ έπιστήμον, τό δέ Ααχε-
δαίμων-ώ ΑαχεδαΧμον, Παλαίμων-ώ Παλαΐμον είνε άπλα.

ΣΗΜ. Κατά τό; 'Ηρωοιανόν καί Χοιροβοσκδν τά σύνθετα εις ωρ παροςυ-
νουσι τήν ένικ. κλητ οΤον, αυτοκράτωρ ώ αύτοκράτορ.

§· 159. Τόν τονισμόν τής κλητ. εχει καί ή όνομ. τών ουδετέ-
ρων τών άνωτέρο» ε'πιθέτων· οίον, ό άληθής-τό άληθές, έ ενδαί-
μων-τό ενδαιμον, ό α^άζ-ωρ-Γο άπατορ, ό αντάρχης·τό αΰταρ-

1 Τά εις α.ς- α δ ο ς αριθμητικά κατά τους παλαιούς γραμματικούς άττ.
περισπώσι τήν γεν. πληθ. οΓον, χιλιάδων, μυριάδων (Ήρωδιανός,
Χοιροβ. κλπ.).

2 Άλλά κ<?ί' συγγενής-ώ σ ύ γ γ ε ν ε ς (Ξενόψ- Κ. 1, 4,28).
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Λτεο, δ μεγαλόφρωκ-τό μεγαλόφρον, δ ποδήρης-τό ποδήρες, ό Λο-
δώκης-τό ποδώκες.

ΣΗΜ. Το ούδε'τερον του άληθής έν έρωτήσει προπαροξύνεται* οΤον, 0,-
ληθες ; Κατά δέ τους γραμματικούς και το ούδε'τερον τοΰ- ^ζα,ρίεχς παρά
τοΤς ΆττικοΤς· οίον, χάριεν.

§ 160. Τά είς ης σύνθετα επίθετα οσα παροξύνουσι τήν ένικήν
όνομ. παροξύνουσι καί τήν συντ,ρημένην δυϊκήν καί πληθ. γενικήν
παρά τόν κανόνα (§ 57)· οίον, αυτάρχης-αυτάρκοιν-αυτάρχωΥ, χρη-
στοήθης-χρηστοήθοιν-χρηστοήθωκ, ενώδης-ενώδοικ-ευώδωκ' Ούτω
τονίζεται καί τό είς ούσιαστικόν μεταπεσόν τριήρης· οίον, τριήροιν
-τριήρ(ΰΥ.

Περί ανωμάλων ονομάτων.

§ 161. Ανώμαλα ονόματα λέγονται οσα δέν κλίνονται κατά
τούς δεδομένους κοινούς τύπους καί κανόνας τής γραμματικής* είνε
δέ εξ είδών· α') δίχλιτα, ο') ετερόκλιτα, γ') ανώμαλα χατά στέ-
λεχος, δ') ιδιόχλιτα, ε') ελλειπτικά, ς') άκώμαλα κατά μετα-
πλασμόν.

α'. Λίκλιτα ονόματα λέγονται όσα κλίνονται χ,ατά δύο κλίσεις
είς πάσας τάς πτοίσεις· οίον,

ο σκύφος, τού σκύφου καί τό σκΰφος, του σκύφεος-ους.
ό σκότος, τού σκότους καί τό σκότος, τού σκότεος-ους.
ό ο^-ος, τοΰ ό'χου καί τό όχος, τοΰ ό/εος-ους.
ό "Ιφικλος, τοΰ Ίφίκλου καί ό *Ι(ρικλής, τοΰ Ίφικλέους-οΰς.
ό Θαλής, τοΰ θζλοΰ (αεταγεν.) καί Θάλεω, τφ Θαλή, τόν θα-
λήν, καί ό Θαλής τοΰ θαλητος (μεταγεν.).

β'. Ετερόκλιτα ονόματα λέγονται όσα έκ τής αύτής ονομαστι-
κής κλίνονται ε'ίς τινας πτώσεις κατά δύο κλίσεις* οίον,

ό Οιδίπους, Οιδίποδος (μεταγεν. ) καί Οίδίπου, Οίδίποδι, Οιδί-
ποδα (μεταγεν.) καί Οίδίπουν, ω Οίδίπου καί ώ Οιδίπους.

ό ταώς, ταώ, το'ώ, ταών καί ενίοτε ταώνος, ταώνι, ταώνα, κλπ;
ό Μΐνως, τοΰ Μίνω καί (Μίνωος), τψ Μίνφ, τόν «
Μίνων καί Μίνω. καί (Μίνωα), ώ Μίνως* V |

ό μήτρύ)ς, τοΰ μήτρω καί μήτρωος, μήτρωι καί μή-Ν^"^ « ξ
τρφ, μήτρ^α' <1* * |

6 πάτρώς, τοΰ πάτρω καί πατρώος* ? Ι.ν

ό ν/ρ^Κ, ήρωος καί ήρω, ήοωϊ, ήρωα καί ήρω, ώ ήρως* ?/$>6>ε, ή
ρώοιν, ώ ήρωε· ήρώων, ήρωσι, ήρωας καί ήρως, ώ ήρωες*

ό γέλως, γέλωτος, γέλωτι καί γέλφ, γέλωτα καί γέλων*
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ό "Αρης, τοΰ "Αρεως και ("Αρεος), τφ Άρει, τδν "Αρεχ κ αί "Α-
ρην, ώ *Αρες καί ώ "Αρπς'

ό Σωκράτης, τοΰ Σωκράτεος-ους, τφ Σωκράτεϊ-ει, τδν Σωκρά-
τεα-η καί Σωκράτην, ώ-Σώκρατες.

ΣΗΜ. Κατα τδ Σωκράτης κλίνονται κα\ πάντα τά είς τις κύρια δνό-
ματα, τά σύνθετα έκ τών είς ος ουδετε'ρων ονομάτων και έκ τών βημάτων
φαίνομαι, χαίρω, λάμπω· οίον,. Δημοσθένης, Διομήδης, Αριστοφά-
νης, Θυμοχάρης, Πυριλάμπης· πάντων δ! τούτων τά πληθυντικά κλί-
νονται κατά τήν α'. κλίσιν· οίον, οί Σωκράται, τών Σωκρατών, το?ς Σω-
κράταις, τους Σωχράτας. "Ετι δε τά ξενικά Τισσαφέρνης, ους, ει, ην
Αστυάγης, κλπ.

Ή Αημήτηρ, Δήμητρος, Δήμητρι, Δήμητρα καί Δήμητραν, ώ
Δήμητερ- παρά δέ τοϊς μεταγεν. καί Λήμητρα-&ς-ο[.·α.ν.

Όσης σεός, σέες-σέων, σησι, σε'ας καί παρά τοις μεταγεν. σης
σητος, σΐ)τες, σήτας.

Ό υίό<·, τοΰ υίοΰ καί υίε'ος, τφ υίφ καί υίεϊ, τον υίόν καί (υίε'α),
ώ υιέ, τω υίώ καί υίέε, τοϊν υίοϊν καί υίέοιν οί (υίοι) καί υίεϊς,
τών (υίών) καί υίέων, τοις (υίοϊς) καί υίέσι, τους (υίούς) καί (υίέας)
καί υίεϊς, ώ (υίοί) καί υίεϊς.

Κοινωνός, -η, όν, δευτερόκλιτ., εν δέ τφ πληθ. καί τριτο'κλ.
ενίοτε* οί κοινωνέ ς, κόινώνων, κοινώνας.

Ό χους (μέτρον ρευστοΰ), χοός, χοΐ, χόα· χόες, χοών, χουσί,

^Γοδς (χώμα) αίτ. χοϋν τάς δέ λοιπάς πτώσεις άναπλιοροϊ εκ
τοΰ χώμα' ή δέ γεν. χοός καί χοΰ είνε τών μεταγενεστε'ρων.

Ό πρέσβυς (ό γέρων), πρεσβύτου, πρεσβύτη, πρέσβυν, ώ πρε'σβυ*
πρεσβύτα, πρεσβύταιν, ώ πρεσβύτα· πρεσβΰται, πρεσβυτών, πρε-
σβύταις, πρεσβύτας, ώ πρεσβΰται.

Ό πρεσβευτής (ό άπεσταλμένος), πρέσβεως? πρε'σβεϊ·ει, πρεσβευ-
τών, ώ πρεσβευτά' πρέσβεε, πρεσβέοιν, ώ πρε'σβεε* πρέσβεες-εις,
πρέσβεων, πρέσβεσι, πρέσβεις, ώ πρε'σβεε;·πρέσβεις (§ 136 β', 2.
σημ.. α').

ΣΗΜ. Είς τά ετερόκλιτα καί τίνα τών ων-όνος θηλυκών οίον, εΐκών,
εΙκόνος κα\ είκοΰς, εΙκόνα και είκώ, εΙκόνας κα> είκούς, χελιδών,
κλητ. ώ χελιδοΐ, άηδών, άηδόνος κα; άηδοϋς, άηδόνα και άηδώ,
κλητ. ώ άηδοΐ, κλπ.

γ'. Ανώμαλα κατά στέλεχος λέγονται δσα όνο'ματα σχηματί-
ζουσι τάς πτώσεις των εκ διάφορου στελέχους· τοιαΰτα δέ είνε*

Ό Ζεύς, τοΰ Διός, τφ Διί, τον Δία, ώ ΖεΟ" οί δέ τύποι Ζη-
νός, Ζηνί, Ζήνα είνε ποιητικοί.

'Β Χειί?, χέφος, χγ χειρί, τήν χείρα, ω χείρ* τά

ταϊν χιρ&Τν·, ω χεψε'· αί χέϊρ'ες^ τω'ν χειρών^ τ*ΐς τά'ί ^εϊ*·
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ρας, ώ χείρες· οί δέ τύποι χίφόζ·, χερί, χέρα, χέαε, χέρεςχερών,
χέρας είνε ποιητικοί καί ιωνικοί.

Τό ους (ρ,ζ. οαζς\ ώ ό;, ώτοιν, ώτων, δοτ. πληθ. ώαί.
ή γυνή (γυνα), γυναικός ■ (γυναιχ), » γυναιξί.
ό, ή χύων (^ιόγ), κυνος (χυτ'), » χυαί.

τό Μωρ (ί5Λ>ρ), ύδατος (υ^ατ), »

τό γόνυ (γονυ^, γόνατος _ » γόναίΤι.

τό Λ5ρι> (^ορυί, δόρατος ((?ορατ), » δόρασι. .

τό (σ-νορ), σκατός (σ*αΓ), κλπ.

Ή ΓΙνυξ (πνυχ). Πυκνός (πυχν), Πυκνί, Πύκνα, ώ Πνύξ* οί δέ
τύποι Πνυχός, Πνυκί, Πνύκα είνε μεταγενέστεροι.

Θέμις, θέμιΰτος καί θέμιδος (μεταγεν.), θέμιαζι, καί θέμιδι
(μεταγεν.) θέμιοζα καί θέμιν, ώ θέμι καί ώ θέμις, θέμιαζες, θε-
μίστων, θέμιασι (Όμρ.), θέμιϋζας. Παρά δέ τοις Άττικοις ευρί-
σκεται μόνον ή όνομ. καί αίτ. ή θέμις, τήν θέμιν συνήθως δέ είνε
άκλιτον. Τό δέ κύριον όνομα Θέμις έ'χει καί γεν. Θέμιζος.

Ή χλείς, κλειδός, κλειδί, κλείν καί κλείδα (μεταγεν.), ώ κλείς·
χΛεϊδε, κλειδοϊν, ώ κλεϊδε' χΜϊδες, κλειδών, κλεισί, κλείδας καί
κλείς (μεταγεν. άπ' Άριστ.), ώ κλείδες. Παρά δέ τοις άρχ. Αττι-
κοί; κλίνεται καί ούτω* χλής, κλάδος, κλν)δί, κλήδα, κλήδες, κλπ.

Ό, ή όρνις, όρνιθος, όρνιθι, όρνιθα καί ό'ρνιν^ ώ ό'ρνι* πληθ.
όρνιθες καί όρνεις, ορνίθων καί ό'ρνεων, ό'ρνισι, όρνιθας καί ό'ρνεις
καί (όρνις), ώ όρνιθες καί όρνεις.

Ό χρως, χρωτό;, χρωτί καί χρω-(μόνον εν ττ5 φράσει εν χρφ)·,
χρώτα· τά δέ λοιπά άχρηστα παρά τοις παλαιοίς.

δ'. ΊδιόχΛιτα ονόματα λέγονται δσα κλίνονται κατ' ιδίαν κλί-
σιν τοιαύτα δέ είνε όνόματά τινα κύρια ή προσηγορικά (συνήθως
παρά τοίς μεταγενεστέροίς), ιά όποια γίνονται κατ' άποκοπήν συλ-
λαβών τίνων καί άπεδίδοντο εις τινας ύποκοριστικώς ή σκωπτικώς*
καταλήγουσι δέ είς φωνήεν μακρόν καί περισπώνται' οίον, Θευδάς,
'ΑΛεξάς, 'Επαφράς, 'Ερμάς, Μήτρας, Φι.Ιής, άντί Θεόδωρος,
.'Αλέξανδρος, 'Επαφρόδιτος, 'Ερμόδωρος, Μητρόδωρος, Φιλόδημος'
ετι δέ Αιονϋς, 'Απφΰς, χατωψαγάς, άντί Αιόνυσος, Πάπας, (χάζω*
(ραγεΐν)· κλίνονται δέ ούτως·

Ό 'ΑΛεξάς, τοΰ Άλεξά, τφ Άλεζόέ, τόν Άλεξάν, ώ Άλεξά.
Ό Φιλής, τοΰ Φιλή, τφ Φιλν), τόν Φιλήν, ω Φιλή.
Ό Αιονΰς, τοΰ Διονύ, τφ~Διόνΰ, τόν Διονΰν, ώ Διονΰ. Ούτω; κλί-
νονται καί ξενικά τινα κύρια ονόματα· οίον, -

Ό Θωμάς, τοΰ Θώρια, τω Θωμά, τόν Θώμάν, ώ Θωμά.
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Ό-Ναυ^ς, του Ναυή, τώ Ναυή, τόν Ναυήν, ώ Ναυή.

Ό 'Ιησούς, του Ίησοΰ, τφ 'ίησοΰ, τόν Ίησοΰν, ώ Ίησοΰ.

Τοιαύτα δέ είνε καί τά τής καθωμιλημένης* ό Κοσμάς, ό Φίλη-
, τάς, Γαζής, Πανταζής, Κυριαζής, ό κακά-:, ό ψωμάς, ό παπου-
τσής· τά πληθυντικά τούτων σχηματίζονται κατά τήν τρίτην κλί-
σιν· οίον, οί παπάδες, οί ψωμάδες κλπ.

ε'. 'Ελλειπτικά ονόματα λε'γονται όσα άπαντώσι κατά ένα μό-
νον αριθμόν η κατά τινας μόνον πτώσεις.

α'. Τά κατά ενα μόνον άριθμόν ελλειπτικά είσι ταύτα*

1) Ό αιθήρ, ή γη, ό άήρ, τά έγκατα, οί έτησίαι, αί δυσμαί.

2) Τά ιών μετάλλων ονόματα" οίον ό σίδηρος, ό άργυρος, ο
χρυσός.

3) Τά τών εορτών ονόματα* τά Αίονύσια, τά Όλύμπια κλπ.

4) Πάντα τά κύρια ονόματα* οίον, Πλάτων, Κόρινθος, "Ολυμ-
πος, Αελφοί, Αθήναι, Μέγαρα κλπ. (§ 73).

β'. Τά κατά τινας πτώσεις ελλειπτικά είνε ταΰτα*

1) Τό δναρ, ν παρ, όφελος, σέβας, σέβη, τών οποίων τό μέν ό'-
ναρ καί νπαρ ευρηται μόνον κατ' όνομ. καί αίτ. ένικήν, τό δέ ο<ρ£-
.^ος μόνον κατ' όνομαστικήν, τό δέ σε'&κ: καθ' ένικήν όνομαστικήν,
αίτιατικήν καί κλητικήν, τό δέ τά σέβη (έκ τοΰ σέβας) μόνον κατ'
αίτιατικήν πληθυντικήν.

2) Τό ^«'ωί μόνον κατ' όνομαστ. καί αίτιατικήν, το δέ χρέος
έ'χει γενικήν χρέους, δοτ. χρέει, πληθ. όνομ. καί αίτ. χ^α, γεν.
χρεών, ή δέ δοτ. πληθ. καί τά δυϊκά είνε άχρηστα.

3) μάλη, του οποίου μόνον ή ενική γενική ευρίσκεται εν τή <ρρά-
σει ύπό μάλης. "Ετι δέ καί ή γενική ψάους παρά τοις πεζοϊς* φά-
ους ό'ντος (Εενοφ. Κ. 4. 2, 26).

4) νέωτα μόνον κατ* αίτιατικήν ένικήν ε'ν τή «ρράσει* ες νέωτα
(τοΰ χρόνου).

5) τάν καί μέλε■ ένικαί κλητικαί άναφωνητικαί* οίον, ώ τάν=
ώ σύ, ώ φίλε* ώ μέλε=ώ καϋμένε, ώ αγαπητέ.

6) λίπα' ένική αιτιατική άείποτε μετά τοΰ ρήματος αλείφομαι*
οίον, λίπα άλείφεσθαι.

7) χ^Γ^ί μόνον δοτική (παρά ποιητ. καί Πλάτ. έκ τοΰ χητις ή
χ^ζτος· (άχρ.=στέρησις, έ'λλειψις, ένδεια).

8) Πολλά, τά οποία έξέπεσον είς έπιρρηματικήν σημασίαν καί
ευρίσκονται κατά μίαν μόνον πτώσιν άπλα ή σύνθετα καί ονομά-
ζονται γενικπρανή, δοτικοφανή, αίτιατικοιρανή επιρρήματα* οίον,
αίφνης, εξαίφνης, πανταγοϋ, ονδαμοϋ, ίΛ'α, πανταχή, επί-
χλήν, προίκα, έναγχος.
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ς'. 'Ανώμαλα ονόματα κατά μεταπ λασμόν λέγονται οσα προς
τφ όμαλφ τύπω έχουσι καί τινας πτώσεις έξ αχρήστων ή σπανίων
ονομαστικών- οίον, δένδρον, δοτ. πληθ. δένδροις και δένδρεσι (έκ
της άχρ. όνομ. τό δένδρος)' τό δάχρυον, δοτ. πληθ. δακρύοις καί
δάχρυσιν (έκ τοΰ (?ά*ρι>)· ό δνειρος καί τό ονειρον, τοϋ' ονείρου
και όνείρατος, όνείρατι, οί όνεκροι καί τά όνείρατα καί όνειρα, ο-
όνείραοι (έκ τοΰ όνειραρ^' πυρ, πυρός, πληθ. .τυρά, πυ-
ροϊς (συνήθως πυρσοί φυλάκων) έκ του πυρόν· μόσ(σ)υν μόσυνος,
δοτ. πληθ. μοσύνοις (έκ τοΰ μόσυνος), ή μήρινθος, τήν μήρινθον
καί μήρινθα (έκ τοΰ μήρινς^' ρύπος, κλπ., πληθ. οί ρύποι καί
τά ρύπα.

§ 162. Είς τά μεταπλαστά υπάγονται καί τά έξης· 1) οσα
άλ,λάσσοντα τό γένος άλ)άσσουσι καί τήν σημασίαν οίον, ό Λέχι-
0ος (ή φάβα), ή Λέχιθος (ό κρόκος τοΰ αύγρΰ), ό άθλος (6 άγών),
τό άθλον (τό βραβεϊον), ό α^ζ· (τό άλας), ή α.Ά: (ή θάλασσα),
κλπ. 2) οσα έν τφ ένικφ άριθμφ άρσενικά ή θηλυκά όντα έν τφ
πληθυντικφ γίνονται ούδε'τερα, συνήθως δμως μετά διαφοράς τί-
νος έννοίας· οίον, ό &σ/ίός-οέ δεσμοί καί τά δεσμά, ό σταθμός-κά
σταθμοί καί τά σταθμά, ό (ΤίΓος-οί σΐΓΟί (μεταγενέστ.) καί τά
σΪΓα, κλπ.

Άκλιτα ονόματα.

§ 163. "Ακλιτα ονόματα λέγονται όσα δέν κλίνονται ήτοι δέν
μ.εταβάλλουσιν εν τή κλίσει των τήν κατάληξιν τής ονομαστικής·
τοιαύτα δέ είνε·

1) Ηενικά τινα ονόματα εισαχθέντα είς τήν Έλληνικήν άνευ
μεταβολής καταλήξεως· οίον, Θεϋθ ή Θεύθ, Αδάμ, Λαδίδ, Ιω-
σήφ, τό Πάσχα, κλπ.

2) Τά τών γραμμάτων ονόματα, ώς ξένα καί αυτά· οίον, τό
άλφα, τό βήτοι, κλπ.

ΣΗΜ. Τό (ίίγμα ευρίσκεται κα\ έν τω πληθ. άριθμω· τά <?ίγματα, άλλ*
εινε άμφίβολον- τό δέ δίγαμμα δέν κλίνεται- κακώς τίνες κλίνουσιν αυτό
ου τω- τό δίγαμμα, τοΰ διγάμματος κλπ.

3) Τά άπόλυτα αριθμητικά άπό τών πέντε μέχρι τοΰ εκατόν.

4) Τό χρεών οίον, τό χρεών , τοΰ χρεών, κλπ.

5) Τό σύναρθρον (όνοματικόν) άπαρέμφ. οίον, τό γράφειν, τοΰ
γράφειν, κλπ.

Περί έπιθέτων ονομάτων.

§ 164. Τά επίθετα εχουσι καί τά τρία γένη, καί ώς προς τήν
κατάληξίν των διαιρούνται είς τρΊχαΐάληκτά, άιχατάλήχτα καί
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μονοχαζάληχτα' καί τριχατάληχτα μεν λέγονται δσα εχουσι τρεις
καταλήξεις, μίαν διά τό άρσενικόν γένος, άλλην διά τό θηλυκόν
καί άλλην διά τό ούδε'τερον· οίον, ό καλός, ή χαλή, τό χα'λόν
διχαζάληχζα δέ δσα εχουσι δύο καταλήξεις* μίαν διά τό άρσενικόν
καί θηλυκόν καί άλλην διά τό ούδε'τερον* οίον, ό καί ή άκαχος, τό
άχαχοτ' μονοχατάληχτα δέ δσα έ'χουσι μίαν κατάληξιν καί διά τά
τρία γε'νη* οίον, ό καί ή άπαις.

ΣΗΜ. α'. Τό ούδε'τερον γένος τών μονσκαταλήκτων επιθέτων δεν ευρίσκε-
ται ει μή μόνον ένίοτε παρά ποιηταΤς και σπανιώτατα παρά το?ς πεζολο'-
γοις, και μόνον έν τή ενική γεν. καί δοτ. και έν τή πληθ. δοτ. καί σπανίώ-
τατα έν τή πληθ. δνομ. οίον, γένει τω μώνι/χι (ΓΙλατ.), δρομάκι βλεφά-
ροις (Ευριπ.), έσίΛλνδα £θνεά έ0τι (Ήρόδ.), διότι οί πεζολόγοι ε'σχημά-
τιζον τό ούδε'τερον γε'νος τούτων εις ικον* οίον, ό, ή βλάξ, τδ βλακικόν* ό,
ή άρπαξ, τδ άοπαχτικδν, κλπ.

ΣΗΜ. β'. Είς τά έπίθετα συγκαταλέγονται και αί μέτοχα:, αί έπιθετικαί
άντωνυμίαι, τά αριθμητικά έπίθετα καί τδ άρθρον.

Α'. Τριχατάληχτα επίθετα.

§ 165. Τρικατάληκτα έπίθετα είνε*

1) Τά είς ος άπλά' οίον, άγαθος-άγαθη-άγαθόν, χαχος-χαχη-
χαχόν, (γαύτζως^ χρνσον€ - χρνση-χρνσοντ, ογόοος-όγδόη-δγόοον κλ.

ΣΗΜ. Πολλά τών είς ος άπλών είνε καί δικατάληκτα* ό, ή ϋϋνχος-το
ϋΰνχ,ον, λάλος, Ήμερος, λοΐδορος, κίβδηλος, βάρ.βαρος, κλπ. τινά δΐ
διφορουνταΐ' οίον, ό νόθος ή νό8η-τδ νόθον, κανι δ, ή νόθος-τβ νόθον- ο
έτοιμος-ή έτοΐμη-τδ έτοιμον, καί ό, ή δτοιμος-τδ δτοιμον δ £ρτιμος-ή
έρήμπ (δίκη)-τδ έρηαον, καΧι δ, ή έρημος-τδ έρτιμον, κλπ.

2) Τά είς τδς καί τέος ρηματικά άπλά καί σύνθετα* οίον, λε-
χτός-λεχτη-λεχτόν, εκλεχτός-εχλεχτή-εχλεχτόν, λεχτεος-λεχτέα-λε-
χ τ ε'ο υ ,. έχλε χ ζε'ο ς-εχλ ε χ τεα-εχλε χ τέογ.

3) Τά είς ιχος όξύτονα άπλά καί σύνθετα* οίον, νομιχος-νομι-
χή νομιχόν, έπιδειχιιχός επιδειχτιχή-επιδειχτιχόν.

ΣΗΜ. Τα είς ικος καί τος σύνθετα ρηματικά, δ'ταν εινε προπαροξύτονα,
εΤνε δικατάληκτα- οίον, δ, ή έξαίρετος-τδ έξαίρετον, ό, ή μιόοπέρόι-
κος-τδ μιϋοπέρΟΐκον.

Α) Τά είς ρος, κος, λος καί λε'ος παρώνυμα* οίον, αίσχός-αϊ-
πχρδς-ρά-ρότ, δέος-δεινός-νή-νόν, σιγή-σιγήλος-λη· λότ, διι(τα-δι-
Ϋ α λ ε'ο ς-ε'α- ε'ο ν.

5) Τά είς ος συγκριτικά καί υπερθετικά* οίον, σοφώτερος-τέρα-
τερον, μέγιστος-σ ζη· στον.

ΣΙΙΜ. Τά είς ος υπερθετικά ευρίσκονται ένίοτε και δικοιτάληκτα* οΓον,
ουαεϋΰολώτατος ή Αοκρίς (Φουκ.), όλοώτατος όδμή (^Ομν,ρ.)

Χ
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6) Τά είς νς' οίον, γλυχνς-γλυχεϊα-γλνκύ.

ΣΗΜ. Τδ- θήλυς είνε έν'οτε καί δικατάληκτον* οίον, δ, ή θήλνς-τό
θηλυ· θήλεας ίππους ('Όμηρ.), άντί θηλείας

7) Τά ε/οντα χαρακτήρα ν ή ττ' οίον, μέλας-{]χί\αν) μέλαινα
-μέλαν, τά.Ιας ζάλαινα-ζάλαν, τέρ-η-ν-τέρεινα-τέρεν, έκων-εκοΰσα-
έκόν, πάς-χαΰα-Λάν, χαρίεις-χαρίεσοα-χαρίεν.

ΣΗΜ. Σίιν τούτοις καί τά ανώμαλα* δ, -η πίων καί η στίεχρα, τό τΐιον,
δ, ή πέπων καί ή πέπέιρα, τό πέπον.

8) "Απασαι αί μετοχαί καί τά αριθμητικά επίθετα καί επιθετι-
καί άντωνυμίαι πλήν τής έρωτημ. καί άορ. τι'ς, ζέ' οίον, γράφων-
γράφουΰα-γράφον, γράψας-ψασα-ψαν, γεγραφώς-φυΐα-φός, γράφεις-
φειΰα-φέν, δειχν\)ς-δεικνύσα-δειχννν, ίσζάς-ίατάαα-ίστάν, διδονς-δι-
δοϋσα-διδόν, λυόμενος-μένη-μενόν, τρίτοςτρίτη-τρίτον, τριζαϊος-
αία-αΐον, άπλονς-άτιλή-άπλούν, ανζός-ή-ό, κλπ.

ΣΗΜ. Τά τριτόκλιτα έπίθετα σχηματίζουσι τά θηλυκά των προσλαμβά-
νοντα είς τήν ρίζαν τήν κατάληξιν ια, τής δποίας τό χ πάσχει τά Ιξής πάθη·
1) συναιρείται μετά τοΰ ε (τοΰ μεταοεβλημένου στελέχους τών είς υς) είς
ει* οίον, Λδΰς (Λδε)-τιδεχα, όξΰς-όξεΐα· 2) μετατίθεται πρό τοΰ χαρα-
κτήρος ν, ρ,· οϊον, μέλας-'μελανία) μέλαινα, μάκαρ-(μακαρία) μά-
καχρα, τέρην-(τερενία) τέοεχνα* 3) μεταβάλλεται είς ό, δταν δ χα-
ρακτήρ εΤνε τ* οϊον, έ<?τώς-(έ0τωτια)-έ(ίτώ<3α, πας-(παντια) πα<5α,
τιθεΐς-(τιθεντια)-τιθεχ(Ια (§ 52)* είς δέ τά είς πεις καί χεις, τών όποιων
τά θηλ. γίνονται έκ τοΰ άσθενεστέρου στελε'χους (τχμηετ, ^ςαρίετ) συμμε-
ταβάλλει καί τό τ είς ό· οΤον, τχμήεχς-(τιμηετχα) τι\χήεόόα, χαρίεχς-
(χαρχετχα) χαρίεόόα* 4) ένοΰτχι μετά τοΰ υ (Ε) εις υν οίον, (γέγραφ
Ε τια-γεγραφυτχα-γεγραφυ(ίια) γεγραφυχα1.

§ 166. Τά είς ος τρικατάληκτα σχηματίζουσι τό θηλυκόν

1) είς α τά καθαρο'λη<τα καί τά είς ρος· οίον, άγιος-άγια,
χρύσεοΐ,-χρυΰέα, άθρόος-άθρόα, καθαρός-χαθαρά.

2) είς η τά μη καθαρόληκτα καί είς οος άριθμητικά* οίον, χα-
λός-καλή, άκλόος-άχλόη, δγδοος-όγδόη.

§ 167. Τό ούδέτερον τών είς ος επιθέτων λήγει είς ον οίον,
καλός-καλόν' λήγουσι δέ είς ο, τό άλλος άλλοΛ δς-ο, ό-τό, αυτός
αυτό, εκεΐνος-έκεϊνο, οντος-τοϋτο*" διφοροΰνται δέ τό τοιούτος τοι-
ούτο και τοιούτον, ζτοσοδΓος ζΌσοδτο καί ζοϋούζον, ' ζηλιχονζος Χ7\-
λικούτο καί τηλικοϋτον, ταντό καί ταυζόν.

§ 168. Τά θηλυκά καί ούδέτερα τών τρικαταλήκτων επιθέτων

^ 1 "Ητοι τό μέν Γ έτράπη είς υ (§ 325, 11), τό δέ τ είς σ (§ 52), καί
τό σ τοΰ το παρεμπεσόν μεταξύ δύο φωνηέντων άπεβλήθη (§ 48).

8 Ταΰτα κατά Κούρτίον ίληγον είς τ, τό όποΎον ύστερον άπ/βαλλον* ώς
τό (σ ω μ α τ)-σώμα.
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καί επιθετικών τονίζονται επί της αυτής συλλαβής, έφ'ής καί τά
άρσενικά των, έάν δέν εμποδίζγ) ή λήγουσα* οίον, άγαθός-ψόγ,
ώραιος-ώραΐα-ώραιογ } άγιος-άγια-άγιον, άγιοι-άγιαι-άγια-άγί(ύγ,
γράφύύΥ-γράφουσα-γράφοΥ, γράφει ς- γ ρ αφε ϊΰα - γραφέν, θήλυς- θήλεια-
θήλυ, Ί/μισυς-ήμίσεια-ήμ,ισν, κλπ., πλήν ττις γενικής πληθ. τών
θηλυκών τών εχο'ντων τό άρσενικόν τριτο'κλιτον, ήτις τονίζεται
επί τής ληγουσης (§104).

ΣΗΜ. Τα είς νς έπίθετα τονίζονται £πχι τν(ς ληγούσ/·,ς πλήν τοΰ τιμχόυς
χαι θτχλυς.

Β'. Αικατ άληκτα επίθετα.

§ 169. Δικατάληκτα έπίθετα είνε*

1) Τά σύνθετα* οίον, ό, ή άσκοπος-χό άσχοποΥ, ο, ή διάφορος-
τό διάφοροΥ, ό, ή πολύ που ς-ιό πολύπονΥ, ό, ή άδακρνς-τό άδα-
κρν, ό, ή εΰχαρις-τό εϋχαρι, ό, ή άπάτωρ-τό άπατορ, κλπ.

ΣΗΜ. Τινά τούτων καλι μάλιστα τά Ικ τοΰ παν σύνθετα είνε τρικατά-
ληκτα* οίον, έναντίος-ία-ΐον, παντοδαπός Λ-όν, πάμπολνς παμπόλτχ-
πάμπολυ, απαμμέλαςπαμμέλαινα-πάμμελαν, πάμμεγας-παμμεγάλη-
πάμμεγα, παμ6δελυρός-ά-όνι, διφοροΰνται δε τδ πάγκαλος, άνάξχος,
κα\ άνόίίχος.

2) Πολλά τών είς ιος, ιμος, αιος* οίον, ό, ή ελευθέριος-χό ελευ-
θέριΟΥ, ό, ή δόημος-τό δόχιμοΥ, ό, ή κήδειος-τό χήδειον, ό, ή χερ-
σαίο ς-τό χερσαϊον.

ΣΗΜ. Πολλά τούτων είνε τρικατάληκτα· οίον, άξχος-άξΐα άξιον,
<3πονδεχος-εία-εχον, τελευταίος-αία-αχον τά πλεΤστα δε διφοροΰνται·
οΓον, δ, ή φίλχος τδ φΐλχον και δ φίλχος-ία-χον, δ, ή αΐιλεχος-τδ αύλεχον
και ό αύλεχος-εία εχον, δ, ή τρόφχμος-τδ τρόφχμον καί τρόφιμος φίμη-
φχμον, δ, ή (ίέβαχος-τδ βέβαιον καί βέόαιος-αία-αιον, κλπ. Σημειωτε'ον
δέ οτι τά μέν εις χμος έίνε ή μόνον δικατάληκτα ή διφορούμενα, ουδέν
μόνον τρικατάληκτον· τά δε είς αχος είνε μόνον τρικατάληκτα ή διφορού-
μενα, οόδΙν δε μόνον δικατάληκτον.

3) 'Γά είς ων θετικά καί συγκριτικά* οίον, ό, ή πε'πωκ-τό πε'-
πογ, ό, ή γοήμθ)γ-·χό κοημογ, ό, ή καλλίων-τό κάλλιοΥ.

4) Τά είς ης τριτόκλιτα άπλά καί σύνθετα- οίον, ό, ή σαφής-^ό
σαφές, ό, ή αληθής-τό αληθές.

5) Τά είς ως άττικά άπλά καί σύνθετα* οίον, δ, ή ιλεως-;ό
Ι'λεωγ, ό, ή εϋγεως-τό εΰγεων.

ΣΗΜ. Τδ πλέος άπλοΰν μέν είνε τρικατάληκτον· οίον, πλέος-πλέα

1 Τοιαύτα κα\ τά.τήςκαθωμιλημε'νης ή μαυροφόρα, ή καλομοίρα,
αθεόφοβη, κλπ. <
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-πλέων σύνθετον δε δικατάληκτον οίον, δ, ή κατάπλβως-τό κατάπλβων
άλλά καν άνάπλεως-έα-εων.

6) Τά μοναδικά· ό, ή άρσην-το άρσεν, ό, ή άρρην-το άρρεν,
ό, ή ϊδρις-το ϊδρι.

Γ'. ΜονοχατάΛηκτα- επίθετα.

§ 170. Μονοκατάληκτα έπίθετα εΐνε*

1) Τά είς ας-αδος· οίον, ό, ή φυγάς-φυγάδος, ό, ή δρομας-δρο-
μάδος.

2_) 'Γά είς ις-ιδος καί υς-νδος' οίον, ό, ή άναΛχις·ιδτ>ς, ο, ή
(Τγις-ιδος (άττ.^ αίτ. νήατιν, ό, ή έπηΛνς-υδος.

3) Τά είς ης-ητος καί ως-ωτος- οίον, ό, ή άδμής-ήτος, ο, ή α-
^ώί-ώτος.

4) Τά είς ?}ν-ήνος· οίον, άπτήν-ήνος.

5) Τά είς £ καί Φ λήγοντα· οίον, 6, ή άρπαζ-γος, ό, ή μώννζ
-νχος, ό, ή αΧγίΛιψ-ιπος, ό, ή ηΛιξιχος, ό, ή βΛάζ, 6, ή /ιύωψ.

6) Τά είς ων-ωνος· οίον, ό, ή εϊρων, ό, ή φείδων, δ, Υ) τριβών
(ε'μπειρος).

7) Τινά σύνθετα εκ τών τριτοκλίτο^ν ουσιαστικών τών φυλατ-
τόντων τό εσχατον συνθετικόν καί μετά τήν σύνθεσιν άμετάβλη-
τον οίον, ό, ή άπαις, ό, ή μακρόχειρ, ο, ή

ΣΗΜ. Πολλά τών ας-αδος καί χς-χδος εΤνε μόνον θηλυκά μεταπεσόντα
είς ουσιαστικά κατ' έλλειψιν ουσιαστικοΰ- οίον, μαχνάς (γυνή), πατρίς,
Ελλάς (χώρα), όλκός (ναΰς)· τουναντίον δε' τ:να εΤνε μόνον αρσενικά- οίον,
γεννάδας, έθελοντιί,ς, έκτομίας, μονΐας, άνθοΰμίας, πένης (πένι0-
Οα άδόκ.)· θηλ. δε του γέρων εΤνε ή γεραχά ή γραχα, τοΰ πένης τό
πενιχρά ή ή πενομένη- τά δέ θηλ. πρέσβειρα, πρέόβα καί πρεόβηΛς-
ίδος τοΰ πρέόδυς (ό γέρων) είνε ποιητ.

Έπίθετα ανώμαλα καί ελλειπτικά.
Α'. Άνω μα Λα έπίθετα.

5 171. Ανώμαλα επίθετα είνε·

1) Τό μέγας καί ποΛύς, τά όποια εν μέν τή ενική όνομ., αίτ.
καί κλητ. τοΰ άρσενικοΰ καί ουδετέρου γένους κλίνονται κατά τήν
γ'. κλίσιν, έν δέ ταϊς άλλαις πτώσεσι κατά τήν β'., τά δέ θηλυκά
κατά τήν α'. ομαλώς άπό του μεγάΛος καί ποΛΛός (εύ/ρήστου
παρά τοις Ίωσι)· οίον,

'Α^ρσ. ό μέγας, του μεγάλου, τώ μεγάλω, τόν μέγαν, ώ μέγας
καί ώ μεγάλε· τώ μεγάΛω, τοϊν μεγάλοιν, ώ μεγάλω· οί μεγάΛοι,
τών μεγάλων, τοις μεγάλοις, τους μεγάλους, ώ μεγάλοι.

Θηλ. ή μεγάΛη, μεγάλης, μεγάλη, κλπ.
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Ούδ. τό μέγα, μεγάλου, μεγάλω, με'γα, ώ με'γα* μεγάλω, μεγά-
λοιν, ώ μεγάλω· μεγάλα, μεγάλων, μεγάλοις, μεγάλα, ώ μεγάλα.

Άρσ. ό πολύς, πολλού, πολλώ, πολύν, ώ πολύ* πολλώ, πολ-
λοίν, ω πολλώ· πολλοί, πολλών, πολλοίς, πολλούς·, ώ πολλοί.

θηλ. ή πολλή, πολλής, πολλή, κλπ.

Ούδ. τό πολύ, πολλού, πολλω, πολύ, ώ πολύν πολλά, πολλοϊν,
ω πολλώ* πολλά, πολλών, πολλοίς, πολλά, ώ πολλά.

ΣΗΜ. Τό πολύς εις μεν τήν ενικ. δνομ,, αίτ. και κλητ. τοΰ άρσ. καλί ουο.
γένους δ:* ενός λ γράφεται, είς δ* τάς άλλας πτώσεις και είς πάσας τάς τοΰ
θηλυκοΰ διά δύο λ γράφεται.

2) Τό πρφος, εχει πτώσεις τινά ς έκ τού άρχαιοτέρου πραύς,
κλίνεται δέ ούτως·

Άρσ. ό πρζιος, πράου,\προ£ω, πράον, ώ πράος καί ώ πράίε· πράω,
πράοιν, ω πρφω· πράοι καί πραεϊς, πραε'ων, πραε'σι, πράους κ«1
πραεΐς (μεταγεν.), ώ πρόίοι καί ώ πραεϊς.

θηλ. ή προβιά, πραείας, γεν. πληθ. πραειών, κλπ.

Ούδ. τό πρ^,ον, πράου, πράω, πραον, ω πράον .ττράω, πράοιν, ω
πράω- πραέα, πραε'ων, πραε'σι, πραε'α, ω πραέα.

3) Τό σώς (έκ τού σάος) είνε ελλιπές άναπληρούν τάς πλείονας
πτώσεις έκ τού σώος, σώα, σώον οίον,

Άρσ. ό (σώος) καί σώς, σώου, σώφ, (σώον) καί σών ώ σώος*
σώω, σώοιν, ώ σώω· σώοι καί σω, σώων, σώοις, (σώους) καί σώ;,
ώ σώοι.

θηλ. ή (σώα) καί σώς, σώας, σώ$, σώαν, ώ οώα· σώα. σώαιν,
ώ σώα* σώαι, σώων, σώαις, σώας καί σώς, ω σώαι.

Ούδε'τ. τό (σώον)I καί σώλ", σώου, σώφ, (σώον) καί σών, ω
(σώον) καί σών σώω, σώοιν, ώ σώω· σώα καί σα, σώων, σώοις,
σώα καί (σά), ώ σώα καί σά.

4) Τά άπό τού γέλως καί *φας σύνθετα, τά όποϊα είνε δικα-
τάληκτα καί κλίνονται καί κατά τήν β', άττικήν κλίσιν καί κατά
τήν γ'· οιον, ό, ή πολύγελως-πολύγελω καί πολυγέλωτος, ό, ή
^ρι>σ<5*£ρωο-χ·ρι;σό*ερω καί χρυσοκέρώτος' τό δέ δύσερως τονίζεται
μέν κατά τήν β'. άττικήν κλίσιν, κλίνεται δμως κατά τήν τρίτην'
οιον, ό, ή δύσερως-δυσέρωτος, κλπ.

ΣΗΜ. Τά έκ τοΰ γέ?>.ως καί κέρας σύνθετα παρά τοΤς -ΆττικοΤς κλί-
νονται πάντοτε σχεδόν κατά τήν β'. άττ. κλίσι^1.

Β'. Ελλειπτικά επίθετα.
% 172. Ελλειπτικά έπίθετα είνε·

1 Ούϊέν σύνθετον έκ τοΰ. κέρας περιττοσύλλαβον Άττικόν (Κο'ντος).
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α'. Τά άπόλυτα αριθμητικά- οίον, εις, δύο, τρεις, κλπ.

β'. Τό άμφω κλινόμενον έν τω δυϊκω μόνον άριθμω' οίον, άμφω-

άμφοϊν.

γ'. Αί άλληλοπαθεΐς άντωνυμίαι κλινόμεναι μόνον εν ταϊς πλα-
γία·.; πτώσεσι τοΰ δυϊ<οΰ καί πληθ. αριθμού.

δ'. Τό φρούδος, δπερ είνε συνήθως δικατάληκτον καί ευρίσκεται
μόνον ή ενική καί πληθυντ. όνομ. καί άπαξ ή ενική γενική αυτοΰ*

οίον, ο ή <ρρούδος-τό φρούδον οί, αί φροϋδοι-τά φροϋδα' φρούδη
ανδή' φρούδου δντος τον κακού (Σοφοκλ.).

Παραθετνκά έπίθετα.

§ 173. Τό επίθετον ώς εκ τοΰ βαθμοΰ τής ποιότητος ή ιδιό-
τητος αυτοΰ λέγεται Θετικόν μέν, δταν σημαίνη άπλώς τήν ποιό-
τητα τοΰ ουσιαστικού άνευ παραθέσεως προς άλλο* συγκριτικό^ δέ,
δταν σημαίνη, δτι ή ποιότης ύπάρχει εϊς τι ούσιαστικόν εις άνώτε-
ρον βαθμόν ή είς άλλα όμοιρυή* ύπερθετικόν δέ, δταν σημαίνη, δτι
ή ποιότης ύπάρχει είς άνώτατον βαθμόν* οίον, σοφός ΣοφοχΛής,
σοφώτερος Ευριπίδης, ανδρών δ' απάντων σοφώτατος Σωκράτης.

ΣΗΜ. Τά συγκριτικά καί υπερθετικά λέγονται κοινώς παραθετνκά' διότι
χρησιμεύουσιν είς παράθεσιν δυο ή περισσοτέρων ουσιαστικών έχόντων τήν
αυτήν ποιότητα, ΐ'να δειχθή ο βαθμός τής ποιότητος αυτών.

§ 174. Οί βαθμοί δηλοΰνται διά καταλήξεων· συνηθεστέρα δέ κα-
τάληξις είνε τοΰ μέν συγκριτικούΊτερο·ς, τοΰ δέ υπερθετικού τατο^ς,
αίτινες έπισυνάπτονται είς τά στέλεχος τοΰ θετικού* οίον, κΛεινός
(στελ. κλεινο)·κλεινότερος·κλεινότατος, γΛυκύς (γλυκυ)-γλυκύτερος-
γλυκύτατος, μέλας (μελαν)-μελάντερος-μελάντατος, μάκαρ-υ.ακάρ-
τερος-μακάρτατος, ά.Ιηθης (αληθές) άληθέστερος-άληθέστατος.

§ 175. Ό χαρακτήρ ο μετά τήν πρόσληψιν τών παραθετίκών
καταλήξεων, έάν μέν ή πρό αύτοΰ συλλαβή είνε βραχεία, εκτεί-
νεται είς ω, έάν δέ φύσει ή θέσει μακρά, μένει άμετάβλητος* οίον,
σο^ός-σοφώτερος-σοφώτατος, ^ρόί-ξηρότερος-ξηρο'τατος, Λεπτός-
λίπτότερος-λεπτότατος, ένδοζος-ίνδοξότερος-ένδοξότατος.

ΣΗΜ. Τά είς ιος, ικος, ιμος, ινος παράγωγα έπίθετα εχουσι τό ι
βραχύ· οίον, άξιος, λογικός, τίμιος, ξύλινος. "Εχουσι δέ αυτό μακρόν
τά εις ΐνος έθνικά καί τά σύνθετα έξ δνόματος έχοντος τό ι τοΰ στελέχους μα-
κρόν οίον, Τ αρ αν τίνος, έντίμος (τΙμή,), άξχόνικος, (νΐ'κη). Τά δέ εις
ακος καί .αλος έχουσι τό α βραχύ πλήν τοΰ κ£λός. Τά δέ είς ανος εχουσι
τό α μακρόν πλήν των τρισυλλάβων, άπερ Ιχουσιν αύτό βραχύ* οίον, τρα-
' νδς-τρανότερος, Ικ&νός-Ικανώτερος.

§ 176. Τό γεραιός, πα.Ιαιός, σχοΛαϊος, άποβάλλουσι συνήθως
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τόν χαρακτήρα ο· οίον, γεραιος-γερχίτερος-γερχίτχτος, παλαιός
παλαίτερος-παλαίτατος, σχο./α£θζ·-σχολαίτερος-σχολαίτατας.

§ 177. Τό μέσος, ίσος, ήσυχος, ϊδιος, εϋόιος, δψιος, χρώιος καί
χρώος, ορθριος, χΛησέος, χαραχΛήσιος, χ.Ιησΐοκ, μυχόο, ρΐΛος,
άποβάλλουσι τό ο καί παρενθέτουσι μεταξύ τοΰ στελέχους καί τών
. παραθετικών καταλήξεων αΐ' οίον, μέσος-μεσα.(τερος-μεσαίτατος,
ήσυχος-ή συχα ίτερος-ή συχα ίτ ατος, κ^ο^-ιδιαίτερος-ιδιαίτατος, οζ"
-φιλαίτερος-φιλαίτατος, χρωιαϊτεροκ καί χρωαίτεροκ, χρωιαίτερα
καί χρωαίτατα.

. ΣΗΜ. Τό φίλος λεγεται και φίλτεοος (ποιητ.)-φ·ίλτατος και (φιλώτε-
ρος- φιλώτατος)· τό οέ ήσυχος λεγεται Ινίοτε καί νισυχώτερος-Λσυχώ-
τατος* τό δέ ίδιος παρά τοΤς "Αττ. λε'γεται καί ίδιώτερος-ίδιώτατος·
τό δέ πρώιος παρά Θουκ. ευρηται καί πρωίτερον-πρωίτατα· τό δέ πλτι-
ϋίος παρά τοϊς μεταγενεστεροίς λέγεται καί πλησιέστερος-πλησιέστα-
τος· τό δέ προύργον, εχει προύργιότερος-προύργιέτατος· τό δέ άνι-
σος, εχει άνισώτερος-άνισώτατος.

§ 178. Τά είς εις γεν. έκτος καί τό χέκης σχηματίζουσι τά
παραθετικά των έκ τοΰ άσθενεστέρου στελέχους τοΰ λήγοντος είς
ετ τρε'ποντα τό τ είς σ (§4 4, 7)· οίον, (χαριετ-χαριέττερος)-
χαριέστερος, χαριέστατος, ( χενετ-χενέττερος)-χενέστερος, χ εν ύ-
στατος).

§ 178*. Τά είς εος μετουσιαστικά συναιροΰσι τό εο είς ω· οίον,
χορρύρεος - πορφυρεώτερος - πορφυρώτερος, πορφυρεώτατος- πορφυρώ-
τατος.

§ 179. Τά είς οος-ους δευτεοο'κλιτα έπισυνάπτουσι τάς παρα-
Θετικάς καταλήξεις είς τό άσυνχίρετον στέλεχος* οίον, ('ενροο)-εύ·
ροώ-τερος-ευρο-ώτατος' (εύχ.Ιοο)-εύχΛοώ-τερος·ενχ.Ιοώ-τατος, (βν-
τνκοο)-ευχκοώ-τερος ενχκοώ^τατος, (ενχροο)-ευχροώ~τερος·ευχροώ-
τατος, κτλ. Τά δέ έκ τοΰ κοΰς σύνθετα καί τά είς χ.Ιονς αριθμη-
τικά άποβάλλουσι τόν χαρακτήρα ο καί προσλαμβάνουσι τήν συλ-
λαβήν εσ καί συναιροΰσι τό εο είς ου' οίον. (ενκο-έσ-τερος)-εύκούστε-
ρος, (εύκ'ο-έσ-τατος) - ευκονστατος' (άχΛο-έστερος) - άχ.Ιούστερος,
(άχΛο-έσ-τατος)-άχΛοΰστατος' τό δέ ενχρούστερος καί ευχκούστε-
ρος είνε τών μεταγενεστέρων.

§ 1 80. Τά είς ωκ γεν. οκος προσλαβάνουσι κ είς τό στέλεχος
τήν συλλαβή ν εσ' οίον, σώφρωκ-σωφρον-έσ-τερος σωφρονέστατος' πλήν
τοΰ χέχωκ-χεχαίτερος-χεχαίτατος καί χίωκ-χιότερος-χιότατος.

ΣΗΜ. Τήν συλλαβήν ες προσλαμβάνουσι καί τό έρρωμένος, άσμενος,
άκρατος, άφθονος, τό ΐίρεμον καί τινα α'λλα μετά τήν άποβολήν τής
καταλήξεως ος· οίον, έρρωμένος-έρρωμενέστερος-έρρωμενέστατος,
άσμενος-άόμενέστερος καί άσμαννέτερος (Πλάτ.) άσμενέστατος, ά-
κρ ατος- άκρ α τέστερος- ά κρατέστατος.

5
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§ 181. Τά είς ζ λήγοντα προσλαβάνουσι τήν συλλαβήν ες ή
τήν ις' οίον, αφήλιζ άφτιλικ-έσ-τερος-άφηλικέστατος, άρπαξ·<χρ-
παγ-ίσ-τερος-άρπαγίστατος* τό δέ βΛάζ έ'χει παραθετικά βΛακό-
τερος-βλακότατος, τό δέ β7ΐακϊΰτερος-β2αχΐύτατος είνε τών μετα-
γενεστέρων. _

ΣΗΜ. Τήν συλλαβήν χς προσλαμβάνουσι και τό λάλος, πτωχός, όι{το-
φάγος, μονοφάγος, λάγνος, κλέπτης κα\ πλεονέκτης μετά τήν άπο-
βολήν τής καταλήξεως ος· οίον, λάλος-λαλίότερος-λαλίστατος, πτωχός-
πτωχίότερος-πτωχίότατος, όιΙτοφάγος-όι|;οφαγίστερος-ό'ψοφαγίστατος,
λάγνος-λαγνίότερος-λαγνίότατος, κλέπτης-κλεπτίστέρος-κλεπτίϋτα-
τος, πλεονέκτης-πλεονεκτίότερος-πλεονεκτΐ(5τατος,|τό δΐ •Οβρχστίις
έχει συγκρ. Όδρχότότερος κα\ υπερθ. ύβρχστότατος.

§ 182. Τά σύνθετα έκ του χάρις προσλαμβάνουσιν είς τό στέ-
λεχος ω· οίον, επίχαρις επιχαριτώτερος-εκιχαριτώτατος' άλλά καί
άχαρίατερος-άχαρίατατος.

§ 183. Είνε καί άλλαι σπανιώτεραι παραθετικαί καταλήξεις
τοϋ μέν συγκριτικού ιων, τοΰ δέ υπερθετικού. ιΰτο·ς, αιτινες επισυ-
νάπτονται συνήθως είς τό καί ταχυ-.ς καί είς τό αϊσχρό-ς,
εχθρό-ς, καί είς το ποιητ. κυΰρο-ς μετά τήν άποβολήν τής κατα-
λήξεως ν-ς καί ρο-ς' έ'τι δέ καί εϊς τινα ανώμαλα, τών οποίων τό
χαρακτηριστικόν φωνήεν πρό τοΰ ι αποβάλλεται* οίον τ^ς-ήδίων-
ήδιστος, τα^υζ-θάσσων-τάχιστος,αίσ^ρός-αίσχίων-αϊσχιστος,ε^ρός
-έχθίων-έχθιστος, καί (ίχθρότερος-έχθρότατος), *υί?ρός-κυδίων κύδι-
στος, *α*ός-κακίων-κάκιστος· τό δέ οικτρός έ'χει συγκριτικόν οι-
χτρότερος καί ύπερθετ. οικτρότατος καί ποιητ. οϊκτιΰτος.

ΣΗΜ.. ΙΙολλά έπίθετα σχηματίζουσι τά παραθετικά των περιφραστικώς
δ:ά τοΰ θετικοΰ κχ\ τών παραθετικών έπιρρημάτων μάλλον, μάλχΰτα- οίον,
μαλ?νθν φίλος, μάλχότα φίλος. Σημειωτε'ον δ' ό'τι ή έλλην. γλώσσα πα-
ραθετικάς καταλήξεις διά τόν προς τά κάτω βαθμόν δέν έχει· διό πάντοτε
σχεδόν μεταχειρίζεται τήν περίφρασιν διά τοΰ ήττον κα\ ήιαότα· οίον, ήτ-
τον όοφός, ήκχότα όοφός.

§ 184. Ανώμαλα καί ελλιπή παραθετικά. '

θετ.

άγαθος

»

»

))

συγκρχτ. ΐ/περθετ.

(άμεν) άμείνων, άριστος,

(βελτ) βελτίων, βέλτιστος,

(κρετ) κρείσσων, κρείττων, κράτιστος.

(λω) λφστος.
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θβτ. όυγκριτ. ϋπερθετ.

κακός, κακίων, κάκιστος.

Β (χερ) χείΡων («αί χειρότερο;), χείριστο;.

» (ή*) ήττων, ήκιστα (έπίρ.)

άλγεινός, άλγεινότερος, άλγεινότατος

» (άλγος) άλγίων (ποιητ.) άλγιστος (ποιητ)

καλός, (κάλλος) καλλίων, κάλλιστος,

μικρός, μικρότερος, μείων, μικρότατο;,

μακρός, (/.ακρότερος, μακρότατος.

» (μάκος) μάσσων, μήκιστος. *

ολίγος, — όλίγιστο;.

» (ελαχ) ελάσσων, έλάττων, ελάχιστο;,

με'γας, (μεγ) μείζων, μέγιστος,

πολύς, πλείων (πλέων), πλέον, πλείστος,

ρόδιος, (ρα) ράων, ρ^στο;.

ΣΗΜ. α'. Τδ ούδε'τερον πλεΐον έπι τών απολύτων αριθμητικών εί/ρηται
παρά τοΤς *Αττ. και πλεχν άλλά πάντοτε μετά τοΰ ή λεγομένου ή νοου-
μένου· οίον, πλεχν ή τρχάκονθ' Λμέρας, πλεχν έξακο(Ηοχ/ς. Τοΰ δέ ου-
δετε'ρου πλέον ευρηται μόνον ή Ινική δνομ., αίτ. κανι κλητ. αί δέ ά'λλαι
πτώσεις αυτοΰ άναπληροΰνται έκ τοΰ πλεΐον οίον, πλέον-πλεΐονος-
πλείονχ-πλείονα-πλείω κλπ.

ΣΗΜ. β'. Τδ μέν άμείνα)ν-&ρχ(5τος λε'γεται έπι ανδρείας, τδ 8ε βελτίων
-βέλτιστος έπί ηθικής, τδ δέ κρείΟϋων-κράτχΟτος ίπ\ ισχύος, τδ δέ λώων
-λω^τος έπι προτιμήσεως· άντίθετον δέ τοΰ κρεΐττων είνε τδ ιίίττων.

ΣΗΜ. γ'. Τδ ι τής καταλήξεως χων κα'ι χίίτος, έάν μέν δ χαρακτήρ
εΤνε φωνήεν, συναιρείται μετ' αυτοΰ είς δίφθογγον- οίον, (με)-μεΐων-μείων,
(πλε)-πλεΐων-πλέίων-πλεχ(ίτος, λ<οΐων λφων-λώ<ίτος, έάν δέ ν ή ρ,
μετατίθεται πρδ αυτοΰ (άμεν-άμενίων)-άμείνων, χερ-χερχ'ων^χεΐρων*
έάν δΐ ούρανισκόφωνον (κ, χ), τρε'πεται αυχδ καί δ χαρακτήρ εις σσ ή ττ
(§ 335, 2, γ'.), (έλαχ-έλαχίων)-έ2*ά(ί(?ων· τδ δέ τα^ΰς δασύνει καί τδ
άρκτικδν ψιλδν ά'φωνον· οίον, (ταχ-ταχίων) θά(ί<?ων ή θάττων (§ 44, 6),
έάν δέ γ, ενοΰται εις ζ (§ 335, 2)· οίον, (μεγΐων-μέζων)-μείζων, (όλχ-
γΐων)-όλχζων (ποιητ.).

§ 1 85. Παραθετικά σχηματίζόυσιν εκείνα μόνον τά ε'πίθετα, τά
οποία δέχονται αύξομοίωσιν διά τό θνητός, αθάνατος, νεκρός, θε-
ρινός, εαρινός} ξύλινος καί τά τοιαύτα δέν σχηματίζουσι παραθε-
τικά· ωσαύτως καί τά είς τεος ρηματικά καί αί μετοχοιί, πλήν
τής ερρωμένος-έρρωμενέατερος-ερρωμενέοτατος, κεχαριψένος-κε-
χαρκτμενώτερος-κεχαρισμεκώτατος1.

1 Αί μετοχαι μονολεκτικώς δέν σχηματίζουσι παραθετικά, ουχί δέ καί πε-
ριφραστικούς.
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ΣΗΜ. α'. Σπανίως χοά ποιητικώς γίνονται παραθετικά ίχ παραθετικών'
οίον, χερείων-χερειότερος και χειρότερος, άρεΐων-άρεχότερος.

ΣΗΜ. β'. Παραθετικα γίνονται και έξ ουσιαστικών έλλείψει του θετικού ί-
πιθετού· οϊον, άλγος-άλγίων-δ.λγχότος, κάλλος-·καλλχων-·κάλλχύτος. Των
δε ποιητικών κύων-κύντερος, §α<3χλεύς-§α(3ιλεύτατος, μυχδς-μυχαίτα-
τοζ, ΐ/ετδς-Όετώτατος, κλπ. τα θετικά ουσιαστικά λαμβάνονται έπιθετικώς.

ΣΗΜ. γ'. Παραθετικα γίνονται κα\Ικ προθέσεων χαι Επιρρημάτων· οϊον,
πρό-πρότερος-πρώτος (κατ* εκτασιν τοΰ ο της πρδ εις ω) και πρώτι-
στος (ποιητ.), ύπέρ-ύπέρτερος-ύπέρτατός κα\ ύπατος, (ύπδ),-ύστε-
ρος-ίτίίτατος, ΰ,νω-άνώτερος-άνώτατος, κάτω-κατώτερος-κατώτατος,
δνδον-ένδότερος-ένδότατος, πέρα-περάίτερος, προΐτργοχ/-προυργχα<-
τερος-προύργχαχτατος.

Αριθμητικά,

§ 186. Τά αριθμητικά εϊν*.επίθετα, ουσιαστικά καΐ επιρρήματα.

ά. Τά αριθμητικά επίθετα είνε πε'ντε ειδών· άχόΛντα, ταχτι-
κά, χρονικά^ ποΛΛαχΑασιαΰτιχα καΐ άναΐογιχά.

Τά άριθμητικά άπολυτα σημαίνουσιν άπλώς τον άριθμόν των
ουσιαστικών· οίον, εις, δύο, τρεις, τέσσαρες, πέντε, κλπ.

ΣΗΜ. Το έννέα γράφεται δια δύο ν, τα δε Ιξ αύτοΰ παραγόμενα δι' Ιν<5ς·
ένενήκοντα, ένεακόΰιοχ, ένάκις, κλπ.

2) Τά τακτικά σημαίνουτι τάζιν, ?ιν κατέχει τι σχετικώς προς·
άλλο* γίνονται δε άπό των απολύτων και καταλήγουσιν είς τος
μεν δσα γίνονται άπό του είς με'χρι τοϋ εϊχοσικ, είς στος δε δσα γί-
νονται άπό τοΰ είκοσι καί καθεξής· οίον, πρώτος, τρίτος, τέταρτος,
δέκατος, δωδέκατος, τριςχαιδέχατος, τεσσαρεςχαιδέχατος, εικοστός,
τριακοστός, εκατοστός, χίΛιοσ'τός, δισ^ιΛιοΰτός, μνριοστός, κλπ.

ΣΗΜ. Το δεύτερος, §βδομος και όγδοος δεν καταλήγουσιν ε?ς τος.

3) Τά χρονικά σημαίνουσι τάξιν ήμε'ρας καθ' γίνεταί τι* γί-
νονται δε άπό των τακτικών καΐ καταλήγουσιν είς αιος· οίον^ προ^·
τεραΐος, άευτεραϊος, τριταίος, τεταρταιος, κλπ.

4) Τά πολλαπλασιαστικά σημαίνουσι τό ποσάκις τι εμπεριέχε-
ται είς άλλο· γίνονται δε κατά σύνθεσιν άπό των αριθμητικών
επιρρημάτων δις, τρίς, τετράχις κατ'άποβολήν του ί $ της συλ-
λαβής χι ς καϊ τοΰ πΛους (έκ τοΰ πλο'ος)· οίον, όιπΛοϋς, τριπΛοϋς,
τετραπ.Ιοϋς, πεχτατί,Ιοΰς, έζαπΛοϋς, κλπ. τό άπΛονς είνε σύν-
θετον έκ τοΰ ά( σα σανσκρ. δα=έ>) κατά του κΛόος-τιΛονς.

ΣΗΜ. Τα πολλαπλασιαστικά τοΰ δύο καΥ τρεις λέγονται καΥ διΟόδς
κίΐι άττ. διττός, τριϋΰος κόα άττ. τριττός.
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5) Τά αναλογικά σημαίνουσι τό ποσάκις τι είνε μεγαλείτερον
άλλου" γίνονται ε'κ των πολλαπλασιαστικών καΐ καταλν,γουσιν
εις άσιος ·η (ασίων)' οίον, δίΛ.Ιονς-δυΐΙάοιος και (δίΛ.ίασίων),
τριχΛονς-τριπΛάσιος και (τρικίασίων), κλπ.

ΣΗΜ.. Τα απόλυτα αριθμητικά συντιθε'μενα μετά της βνν προθεαεως
αποτελούσα τά διανεμητικά καλούμενα αριθμητικά· οίον, όύν-δνο, ΰύν-
τρεχς κλπ.

β'. Τά αριθμητικά ουσιαστικά σημαίνουσιν άιρηοημένως αριθμη-
τικών τινα ποσο'τητα καί είνε πάντα θηλυκά" γίνονται δέ άπό των
απολύτων καΐ σπανίως των τακτικών καί καταλήγουσιν είς ας-αδος'
οιον· είς, βνάς-άδος καί συνηθέστερον μόνος-μονας-άδος, δύοδυάς,
τρεϊς-τριάς, τέτταρες-τετράς, Λεντε-πέμπτας (μεταγεν. πεντάς),
ες-έζάς, ειχοσι-ειχάς, τριάκοντα- τριαχάς, τεσσαράκοντα-ΰεΰΰαρακον-
τάς, πεντήχοντα-πεντηχοντάς, εκατόν- εκατόν τ άς, χίΜα-χιΛιάζ,
εβ&ομος-ββδομάς, δγδοο^-όγδοάς, πέμπτος-πεμπτάς, κλπ." τά δε
τριάς, τετράς, πεντηχοντάς, βκατοντάς, χιΛιάς καί μνριάς, λέγον-
ται καί τρίτυς-όοο, Τίζ'ρα^Γυί-ύος, πεντηκοϋτυς-ύος, έχατοστύς-ύος,
χιΛιοστνς-ύος.

γ'. Τά αριθμητικά επιρρήματα σημαίνουσι τό ποσάκις γίνεταί
τι εν καιρφ τι, καί γίνονται άπό των απολύτων καί καταλήγουσιν
εις. αχις· οίον, τετράχις, πεντάκις, δεκάκις, κλπ., πλην του δις και
τριςκαί του άπαζ (εκ του σα-ά=ζεν καί του παγ. πήγννμι),

ΣΗΜ. α'. Εις άκ%ς Ιπιρρήματα σχηματίζονται και £κ των ττοίοτιχδί.ν
Ιπιθετων η έπιθετικών· οίον, :αολ2νάίΐας, όλιγάκις, πλεαότάκις, \<3<5/κις,
ό0άΛας, τοόάιας, κλπ.

. ΣΗΜ. β'. Είνε και άλλα αριθμητικά ε'πιρρήματα καταλήγοντα είς χώς
κα\ σημαίνουσιν οτι γίνεταί τι κατά δυο ή τρεϊς κλπ. τρόπους, και εις χα
και 20ΤΙ και σημαίνουσιν οτι διαιρείται εις δυο η τρία κλπ. μέρη* οΓον, δί-
χως-δ ίχα-διχη,· τραχώς- τρίχα-τριχή, κλπ.

§ 1 87. Τά άπόλυτα αριθμητικά άπό των πέντε μέχρι τοϋ εκα-
τόν είνε άκλιτα, πάντα δε τά άλλα κλίνονται* άλλά τό μεν είς
μόνον έν τφ ένικφ άριθμω, τό δε δύο μονον εν τφ £υϊκφ, τά δε
τρεις καί τέσσαρες μο'νον έν τω πληθυντικά- οίον*
Άρσεν. εις, ενός, ένί, ε να. όνομ. καί αιτ. δύο καί (δύω).
θηλ. μία, μιας, μια, /ίΐ'α^. γεν. καί δοτ. δυοϊν καί
Ού$έτ. «V, ενός, ένί, εν. £οτ. πληθ. δυά (ουχί άττ.).

ΣΗΜ. α'. Τό θηλυκον μία τονίζεται ώς τά μονοσύλλαβα τριτόχλιτα
(§ 157)· τό δέ δυο παρά μεν τοΤς Άττ. δια του ο γράφεται, παρα δε τω
Όμήρω και άλλοις ποιηταΤς άλλοτε μεν δια του ο, άλλοτε δ* δ'.α του ω· τό
δε δυεϊν σπανίώτατα άπαντ£. Τό δύο ευρίσκεται |νίοτ? και άκλιτον.
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ΣΗΜ. β'. Κατά τό δύο κλίνεται καί τό άμφω άμφοΐν Ινίοτε δμως
μένει άκλιτον ώς καί τό δύο.

Άρσεν. καί θηλ. τρεΐς, τριών, τρισί, τρεΐς.
Οόδέτ. τρία, τριών, τρισί, τρία.

Άρσεν. καί θηλ. τέσσαρες, τεσσάρωνν τέσσαρσι, τέσσαρας.
Οϋδέτ. τέσσαρα, τεσσάρων, τέσσαρα, τέσσαρα.-

Τά δέ άνω του εκατόν κλίνονται έν τφ πληθ. άριθμφ όμαλώς
ώς τριγενή καί τρικατάληκτα· οίον, οι διαχόσιοι-αί διαχόσιαι-τά
διακόσια, οί χίΜοι·αί χίΛιαι-τά χίΛια, οί μύριοι-αί μύριαι-τα μύ-
ρια, γ.\π. Τιθέμενα δμως ταΰτα μετά περιληπτικού ονόματος κλί-#
νονται καί έν τφ ένικφ άριθμφ* οίον, διακοσία-ιππος, ΐππος χιΜα
και τριακοσία=ΙππΗς, ασπίς μυρία καί Γ£Γρα«οσ^α=χσπιδοφόροι.

ΣΗΜ. Τό μύριοι προπαροξυτονούμενον μέν σημαίνει 10000, παροξυτο-
νούμενον δε σημαίνει πάμπολλοι, αναρίθμητοι ή άπειροι καί κλίνεται καί Ιν
τω ενικω άριθμω* οίον, μυρίος χρυόός, μυρίαι βίβλοι, μνρίά δ(3α.

§ 188. Τό είς, μία, εν συντιθέμενα μετά τοΰ ονδε καί μηδε
παράγουσι τά άρνητικά καί άπαγορευτικά άριθμητικά, ουδείς και
μηδείς, τά όποια κλίνονται ώς τά άπλα* οίον,

άρ0. θηλ, ούδ. άρ<3. θηλ. ούδ.

ουδείς, ουδεμία, ουδέν, μηδείς, μήδεμία, μηδέν,

ούδενός, ουδεμιάς, ούδενός, μηδενός, μηδεμιάς, μηδενός,

ούδενί, ούδεμι^, ούδενί, μηδενί, μηδεμκκ, μηδενί,

ούδένα, ούδεμίαν, ούδέν. μηδένα, μηδεμίαν, μηδέν.

Τά άρσ. τοΰ ουδείς κχί μηδείς κλίνονται καί έν τω πληθ. άριθ-
μφ, τά δέ άλλα μόνον είς τόν ένικόν* οίον, ουδένες-ουδένων-ουδέσο-
ουδένας, μηδένες-μηδένών-μηδέσι-μηδένας' τό δέ ονθείς-ουθέν,
μηθείς-μηθεν είνε τών μεταγενεστέρων.

§ 189. Είς τήν σύνθεσιν τών άριθμητικών προτάσσεται ό μι-
κρότερος αριθμός καίΑ έπιφέρεται ό μεγαλείτερος συνδεδεμένος διά
τοΰ καί, ή προτάσσεται ο μεγαλείτερος (σπανιώτερον) καί έπιφέ-
ρεται ό μικρότερος άνευ ή μετά τοΰ καί, οίον, πέντε καί είκοσι,
•η είκοσι πέντε καί ένίοτε είκοσι καί πέντε, πέντε, καί είκοσι καί
εκατόν.

§ 190. Αί μεταξύ τοΰ δέκα και έίχοσιν ύπάρχουσαι μονάδες
καί προτασσόμεναι τών δωδεκάδων καί έπιφερόμεναι συνθέτως γρά-
φονται, καί τά έξ αυτών σύνθετα αριθμητικά δέν κλίνονται· οίον,

ένδεκα, δώδεκα, τρισκαίδεκα, τεσσαρεσκαίδεκα, πεντεκαίδεκα,
{■κχαίδεκα, έπναχαίδεχα, όχτ(ύχαίδεχα, έννεακαίδεκα' τό τρισχ,αί-
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δέκα δμως καί τεσσαρεσκαίδεκα φέρονται πολλάκις καί διηρημένως
καί κλίνουσι μόνον τό πρώτον συνθετικόν* οίον. τρεις τρία-τριών
-τρισϊ και δέκα, τέσσαρες-τ έσσαρα τεσσάρων-τ έσσαρσι και δέκα.

§ 191. Καί τά σύνθετα τακτικά φέρονται ώς καί τά απόλυτα.·
οίον, ενδέκατος, δωδέκατος, τρισκαιδέκατος, καί τρίτος και δέκα-
τος, τεσσαρακαιδέκατος καί τέταρτος και δέκατος, :τεντεχαιδέκατος,
καί πέμπτος και δέκατος, έκκαιδέκατος καί έχτος κςαί δέκατος, έ·
πτακαιδέκατος καί έβδομος και δέκατος, όκτωκαιδέκατος καί όγδοος
και δέκατος, εννεακαιδέκατος καί ένατος και δέκατος, εικοστό*:, εί-
κοστος πρώτος, κλπ.

ΣΗΜ. α'. Άντί τοΰ καχ τίθεται πολλάκις ή έπχ μετά δοτικής (καί μά-
λιστα επί ημερομηνίας) ή ή πρός' οίον, δκττχ έπΙ είκάδι (=26), πέντε
έπχ δέκα (=15), έπτά προς τοις είκοϋιν (=27).

ΣΗΜ. β'. Έπι μεγάλων αριθμών μεταχειρίζοντο οί αρχαίοι τδ άριθμη-
τικδν ουσιαστικδν μ-υρχάς (10000)· οίον, πέντε μυριάδες (50000), εχκοΟχ
και εκατόν μυριάδες (1200000)· έτι δε μετεχειρίζοντο τδ ότάδχον καί
τδν περσικδν π(ίρα<5άγγην.

Κλάσματα καί κλασματικοί αριθμοί. \

§ 191*. Αμφότεροι οί δροι τών κλασμάτων φέρονται δι' απο-
λύτων αριθμητικών, άλλ' ό μέν παρονομαστής πάντοτε κατά γενι-
κήν σύναρθρον, ό δέ άριθμητής καθ* ήν πτώσιν άπαιτεϊ ή σύνταξις,
άείποτε δμως μετά τής λέξεως μοίρα ή μέρος προστιθεμένης είς ένα
"τών δύο όρων αυτών* οιον, τής Πελοποννήσου τών πέντε τάς δυο
μοίρας οί Λακεδαιμόνιοι νέμονται (Θουκ. 1, 10)· δταν δέ ό πα-
ρονομαστής είνε μεγαλείτερος τοΰ άριθμητοϋ κατά μονάδα, παρα-
λείπεται* οίον τά δύο μέρη (τών τριών) τής πόλεως παρνΰαν.

§ 191**. Τό */2 εκφέρεται ή διά τ ή ς λέξεως ήμισυς ή διά τοΰ
μορίου 7)μι συντιθεμένου μετά τής λέξεως τής στόμα ινούσης· τό είδος
τής μονάδος* οίον, ό ήμισυς στρατός, ή δ ήμισυς τοΰ στρατού, ή
ήμίσεια πόλις, τό ήμισυ τού στρατού. Τά δέ άλλα γνήσια κλάσματα
φέρονται ^διά τών τακτικών αριθμητικών συνθέτων μετά τής λέξεως
μόριον· οίον, τριτημόριον (73), τεταρτημόριον (ι/4), πεμπτημόριον
(ι/8), δεκατημόριον (710), κλπ. ' -

§ 191***. Έκ δέ τών μικτών αριθμών τό μέν 1 72 φέρεται διά
τής λέξεως ήμιόλιον (ήυιισυ δλου) ή διά του τρία καί τοΰ η μι συν-
τιθεμένου μετά τής λέξεως τής σημαίνουσας τό είδος τής μονά-
δος* οίον, δαρείκον ήμιόλιον, ή τρία ήμιδαρειχά. Τό δέ 1 '/35
1 ι/4, 1 V. φέρονται διά τών τακτικών αριθμητικών συνθέτων μετά
τής επί· οίον, έπίτριχος (τόκος) (I ι/3)> επιζέταρτος (I



72 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ

πέμπτος (I ,1/ ). Οί δέ λοιποί μικτοί άριθμοί φέρονται· α') δια τών
απολύτων αριθμητικών μετά τοΰ ήμι, συντεθειμένου μετά τής λέ-
ξεως τής σημαινούσης τό είδος τής μονάδος, δταν λαμβάνωνται τά

ήμίσδα μέρη πολλών διηρημένων μονάδων· οίον, πέντε ήμιτάΛανια
(2 1/2), εννέα, ήμιοβώΛια (Α κλπ." β') διά τών τακτικών άριθ-
μητικών καί τοΰ ?)μι συντεθειμένου μετά τής λέξεως τής σημαι-
νούσης τό είδος τής μονάδος, δταν λχμβάνηται τό δλον τών ακε-
ραίων αριθμών καί παριστώντων ήλαττωμένον κατά μονάδα τό
ήμισυ τής έλλειπούσης μονάδος αυτών οίον, τέταρτον ήμιτάΛαντον
(3 πέμπτον ήμιτά.Ιαντον (4 έκτον ήμιτάΛαντον (5
έδΰομον ήμιτάΛαντον (6 */2) δέκατον ήμιτάΛαντον (9 κλπ.

Αριθμητικά σημεία.

§ 192. Αριθμητικά σημεία οί παλαιοί δέν είχον μετεχειρίζοντο
δέ τά 24 γράμματα διαιροΰντες αυτά είς τρεις τάξεις· 1) άπό τοΰ
α—θ καί έσήμαινον τάς μονάδας, 2) άπό τοΰ ι—π καί έσήμ,αινον
τάς δεκάδας, 3) άπό τοΰ ρ—ω καί έσήμαινον τάς έκατοντάδας.
Επειδή δέ έν εκάστη τάξει ελειπεν εν σημειον, προσέθηκαν "προς
συμπλήρωσιν τών εννέα είς μέν τήν τάξιν τών μονάδων τό Ε1 δπερ
διά τήν ταχυγραφίαν μετεβλήθη είς ς, καί έσήμαινε τόν αριθμόν
6' είς δέ τήν τάξιν τών δεκάδων τό κόππα δπερ έσήμαινε τόν
αριθμόν 90· είς δέ τήν τάξιν τών εκατοντάδων τό σαμπί Φ, δπερ
έσήμαινε τόν αριθμόν 9 Ο Ο.1

§ 193. Τά γράμματα ταΰτα όξυτονούμενα μέν έσήμαινον τάς
μονάδας,, δεκάδας καί έκατοντάδας" δεχόμενα δε κεραίαν ύπογε-
γραμμένην προς τά αριστερά έσήμαινον τάς χιλιάδας.

§ 194. Οί Αττικοί είχον ίδια άριθμητικά σημεία τά εξ ταΰτα*
Ι(—1), Π(=5), Δ(=1'0), Η(= ί 00), Χ(==1000), Μ(=τ10000),

τά όποια είνε τά άρκτικά γράμματα τών παρισταμένων αριθμών*
έμπερικλείοντες . δέ τό Δ, Η, Χ, Μ έν τω Π έσήμαινον τόν έπί 5
πολλαπλασιασμόν αυτών. Ό έπο'μενος πίναξ δεικνύει τήν γραφήν
καί τών τριών ειδών τών άριθμητικών σημείων, τών αραβικών,
ελληνικών καί άττικών.

1 Τό Ιι, ό'περ γράφεται καί <3,- καί τό φ είνε γράμματα τής παλαιτά-
της Ιλληνικής γλώσσης' καί τό μέν Ο διεσώθη έν έπιγραφαΤς καί Ιν· ττ\
λατινική· προεφε'ρετο δε ώς κ καί έγράφετο πρό τοΰ ο· οίον Ο ό ρ ι ν 0 ο ς,
δ ρ ζ) ο ς, Συραζ)όσιος καί είς τά άριθμητικά σημεΤα, τό δέ ^ μόνον
είς τά άριθμητικά σημεία διεσίόθη. Τά δε αραβικά άριθμητικά σημεΤα εισή-
χθησαν είς τήν Ελλάδα τω 1300 μ. Χ. υπό Μαξίμου Πλανούδη.
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Ι-χ'-Ι.
2 β'·11.

3-γ' III.

4-δIIII.

5-ε '-Π.

6-ς'-Πϊ.

7-ζ '-ΠΙΙ.

8 η'-ΠΙΙΙ.

9 θ'-ΠΙΙ 11.

ΐΟ-ι '-Δ.
2Ο.*κ'-ΔΔ.
30-λ'-ΔΔΔ.
40-μ'-ΔΔΔΔ.
50-ν'-(Α|,
60-ξ'-[Ι]Δ.
70 ο' ΙΔΪΔΔ
80 π' ΪΛ}ΔΔΔ.
90 'η'·}Λ}ΔΔΔΔ.

1 Ο Ο ρ '-Η.
200-σ'-ΒΗ.
300· τ'-ΙΙΗΗ.
400 υ'-ίΐΗΗΗ.
500-φ'-[£Ϊ].
6ΟΟ-χ'·ρ,Η.
700 ψ'-[ΗΪΗΗ.
800-ω'-ρΗΗΗ.
900 ΪΗΪΗΗΗΗ.
1 ΟΟΟ-α'-Χ.

1 890 $ω!^-Χ[Η^ΗΗΗ}"Α~|ΔΔΔΔ.

Άντο^νυμίαι.

§ 195. Αί άντωνυμίαι είνε εν^εκα ειδών προσωπιχαί, χζητιχαί,
αντοπαθεϊς, άΛΛηΛοπαθεΐς, δειχχικαί, όριστιχαι ή επαναΛηπτιχαί,
έρωτηματιχαί, αόριστοι, άναφορίχαί^ επιμεριστιχαί, ΰυσχετιχαί.

α'. Αί προσωπικά! άντωνυμίαι δηλοϋσι τά πρόσωπα της ομι-
λίας· είνε τά πρόσωπα τρία· πρώτον ο λαλών, δεύτερον ό προς
ον άποτείνεται ό λαλών, τρίτον τό περί ού γίνεται ό λογος, καί
είνε ουσιαστικά ί&ιοκλιτα μεταπλαστά μη έχοντα κατάληξιν δια-
κριτικήν γένους πλην τή; τριτοπροσώπου, ήτις έχει ί^ιαιτέραν κα-
τάληξιν £ιά τήν πληθ, όνομ. καί αίτ. του ουδετέρου σ<ρε'α, άλλά
καί ταύτην σπανίως άπαντώσαν κλίνονται ούτως.

1 Ενικός αριθμός,
α7, ποοσώπ. 6'. ααοοσώπ.

Όνομ.

Γεν.

Δοτ.

Αίτ.

Κλητ.

εγω,

έμοΰ καί μου,
£'μοί καί μοι,
Ιμέ καί με.

συ,
σου,
σοί,
σε,

ώ σύ.
Δυϊκός αριθμός

Όν. καί αίτ. |(νώι) καί νώ,
Γεν. καί &οτ. |(νώιν) καί νων.

Όνομ,
Γεν.
Δοτ.
Αίτ.

ημεΐί,
ημών,
ημΐν,
ημάς.

(σφώι) καί σφώ,
(σφώιν) καί σφων.
ΠΛηθνντιχος αριθμός
ύμεΐς,
υμών,
ύμΐν,
υμάς.

γ'. προΰώπ.

ου,

Τ

ΟΙ,

|(σφωέ),
((σφωίν).

σφ;ΐς, ού$.
σ<ρών?

σφεα,

φίσι(ν),
σ<ρα;, ούδ. σφέα,
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ΣΗΜ. α'. Οί Ιν παρενθε'σει τύποι είνε άχρηστοι παρα τοΎς 'ΑττικοΎς" -η
δε τοΰ γ'. προσώπου ένικήν δνομ. δεν εχει και άντ' αυτής τίθεται ή αύτός
(§ 593)· καΛι αί άλλαι δε αυτής πτώσεις σπανίως άπκντώσι παρα το~ς πε-
ζογράφοις κα\ τότε συνήθως έπ* αύτοπαθείας.

ΣΗΜ. β'. ΓΙρδς εμφασιν προσλαμβάνουσα το περιοριστικόν γε κανι τότε ή
ενική δνομ. καΧι δοτ. τοΰ α'. προσώπου άναβιβάζόυσι τον τόνον οίον, δ^ωγε,
έμοΰγε, £μοιγε, έμέγε.

§ 196. Τά πληθ. των προσ. αντωνυμιών πεοισπώνται πλην του
ΰφίαιν, ώταύτως καί ή ενική γεν. και ή δυϊκή γεν. καί $οτ. πλην
του αψ(ύίγ, ετι δέ καί ή ενική δοτ. της τριτοπροσώπου, οϊ, διότι
προέρχονται έκ συναιρέσίως' οίον, οϊ-όί, ήμεες-ι)μεΐς, κτλ. Τό 7-ώ,
καί οξύνονται διο'τι είνε άσυναίρετα (§ 134, 7).

β'. Αί κτητικαϊ αντωνυμία·, σημαίνουσι τον κτήτορα -ήτοι τό
πρόσωπον, είς δ ανήκει τι, παράγονται δέ εκ του στελέχους τών
προσ. άντωνυμιών προσθέσει εν μέν τω ενικω άριθμω της καταλή-
ξεως ος' εν δέ τω δυϊκώ καί πληθ. της τερος μετά την άποκοπήν
του ε του στελέχους τοΰ ένικ. άριθ. (εμε, οέ)' οίον,

α'. προΰώπ. 6'. προϋώπ. γ'. προόώτι.

εμε, εμος-η-ον.
τώι, (νωί Γερος-έρα-ον)
ήμε, ημέτερος· έρα-ον.

σΐ', σός-σή-σο'ν. ε, (έός-έή έόν καί

σ^ά)/., (σφωίτεοος-α-ον). δς, ή, δν.

ι·με, ύμέτ'ρος-α-ον, σ^ε, σ<ρέτερος-α-ον.

Κλίνονται δέ όμχλώς ώς επίθετα τριγενή καί τρικατάληκτα.

ΣΗΜ. α'. Έκ τής δυ'ίκής δνομ. τής τριτοπροσώπου προσωπικής (ίφωέ
κτητική αντωνυμία δεν παράγεται" πασαι δε αι εν παρενθε'σεσιν είνε άχρη-
στοι παρα τοΤς πεζοΤς· άντ\ δε τής τριτοπροσώπου έός-έή έον τίθενται αί
γενικα\ τής αύτός, αύτοϋ-αύτης ή τής αύτοπαθοΰς έαυ τοΰ-δαύτης, ή
τής έκεΐνος, έκεΐνου-έκεΐνης.

ΣΗΜ. β'. Ό αριθμός τών προσωπικών άντωνυμιών, Ιξ ών αι κτητικαί
παράγονται, δηλοΤ τον αριθμόν τών κτητόρων, δ δε αριθμός αυτών δηλο~ τόν.
αριθμόν τών κτημάτων· οίον, δ έμός οίκος (=δ οίκος μου), τώ έμώ οΧκω
(=οί δύο οίκοί μου), οι έμο\ οίκοι (=οί οίκοί μου), δ νωίτερος οίκος
(=δ οίκος ημών τών δύο), τώ νωιτέρω οΧκω (=οί δύο οίκοι ημών τών
δύο), οί νωίτεροι οίκοι (οί οίκοι ημών τών δύο)· δ Άμέτερος οίκος (=δ
οίκος ήαών), τώ ήμετέρω οίκω (=οί δύο οίκοι ημών), οί ημέτεροι οίκοι
(=ο? οίκοι ημών), κλπ.

γ'. Αί αυχοΛαθείς άντωνυμίαι τίθενται επ'αύτοπαθείας, ήτοι
δταν αΰτό τό ύποκείμενον ένεργνί καί πάσχη, καί είνε σύνθετοι έκ
τοΰ στελέχους τών προσωπικών άντωνυμιών καί τής ανζός' καί έν
μέν τω ένικφ άριθρφ συνθέτως φέρονται, έν δέ τφ πληθ. τοΰ μεν
φ, καί β'. προσώπου πάντοτε διηρημένως, τοΰ δέ γ'. καί διηρη-
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με'νως κ«ί συνθέτως- όνομαστικάς δέ καί κλητικάς καί δυϊκόν άριθ.
δέν εχουσιν οίον,

' Ενικός άριθμος
εμαυτού-ής, σεαυτοΰ-ής, εαυτού-ής-οΟ,

έμαυτώ-ή, σεαυτώ-νί, εαυτώ-ή-ω,

Ιμαυτόν ήν. σεαυτόν-ήν. έαυτόν-ήν-ό.

Πληθυντικός αριθμός
υμών αύτών,
ύμΐν αύτοϊς-αϊς,
υμάς αύτού;-άς,

Γεν.
Δοτ.
Αίτ.

Γεν.
Δοτ.
Αίτ.

γ,μων αυτών,
ήμΐν αύτοίς-αΐς,
ήμάς αυτούς-άς.

σφων αυτών,
σφίσιν αύτοϊς-αϊς-οϊς,
σφάς αύτού;-άς,
(σφέα αύτά) καί συνθέ-
τως· εαυτών, έαυτοΐς-
αϊς-οίς, έαυτού;-άς-ά.
ΣΗΜ. α'. Τά πληθυντικά τής τριτοπροσώπου εαυτών, έαυτοΐς, εαυ-
τούς λαμβάνονται ένίοτε κα^ ίιζ\ τών τριών προσώπων· οίον, έαυτους ώφε-
λοΰμεν, ώφελεχτε, ώφελουαι.

ΣΗΜ. (Β\ Το ε τοΰ στελέχους συγκόπτεται τοΰ μέν α7, προσ. πάντοτε,
τοΰ δέ β'. καί γ'. πολλάκις, και τότε ή γ'. προσ. αύτοπαθής αντωνυμία
δασύνεται· οΓον, (έμεαυτοΰ)-έμαυτοΰ ϋεαυτοΰ κα\ Εαυτού, έαυτοΰ και
αΐ/του. Και αί μέν τοΰ α'. καί β'. προσ. έχουσι μόνον άρσ. και θηλ. γένος,
αί δέ τοΰ γ'. και ούδε'τερον1.

δ'. Ή άλληλοτίαθής αντωνυμία γίνεται κατ'επανάληψιν τού
άλλος (άλλ-αλλο) άποβολγί τού λ τού δευτε'ρου άλλο καί έκτάσει
τού α αύτοΰ είς καί τίθεται έπ' άλληλοπαθείας ήτοι, δταν δύο
ή περισσότερα πρόσωπα ή πράγματα ένεργώσιν αμοιβαίως τό εν
επί τό ετερον* διό ευρίσκεται μόνον εν ταϊς πλαγίαις πτώσεσι τού
δυϊκοΰ καί πληθυντικοΰ αριθμού καί κλίνεται όμαλώς ούτω·

Δυϊκός άριθμός
άρόεν. θηλ.

Γεν. καί δοτ.
Αίτ.

Γεν.

Δοτ.

Αίτ.

άλλήλοιν,
άλλήλω.

άλλήλαιν,
άλλήλα.

Πληθυντικός αριθμός

άλλήλω ν,
άλλήλοις,
αλλήλους.

αλλήλων,
άλλήλαις,
άλλήλας.

ούδέτ.
άλλήλοιν,
άλλήλω.

άλλήλων,
άλλήλοις,
άλληλα.

ΣΗΜ. Τά δυϊκά τοΰ άρσ. γε'νους άλλ^λοχν, άλλΛλω λαμβάνονται παρά
το~ς 'ΑττικοΤς και έτι θηλ. γένους.

1 Έν 'Αποσπ. Εύριπ. εύ'ρηται και τδ ούδε'τερον γένος τής του-β'. π^ς-τ
ρΐό π:υ· ρΓον, φ ί λ σ ν ξ ύ λ ο ν Γγ ε ί ρ ε' μ ο ί «εαυτό.
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ε'. Αί δειχτιχαι άντωνυμίχι είνε τρεΐς, ούτος, εκείνος, όδε, καί
χρησιμεύουσιν είς δεϊξιν προσώπων ή πραγμάτων· καί διά μέν τής
οντος δεικνύομεν τά πλησίον, διά δε τής εκείνος τά μακράν, διά
δέ τής όδε τά. αισθητώς ή νοερώς ορατά καί οίο\εΙ δακτυλ*οδει-
κτούμενα.

1) Ή ούτος,-αυτή,-τούτο κλίνεται "ούτως :

'Αρσ. οντος, τούτου, τούτω, τούτοννώ ούτος· τούτω, τούτοιν·
ούτοι, τούτων, τούτοις, τούτους, ω ούτοι.

Θηλ. αντη, ταύτης, ταύτη, ταύτην, ώ αύτη· ταύτα ταύταιν
αΐιται, τούτων? ταύταις, ταύτας, ώ αύται.

Ουδε'τ. τούτο, τούτου, τούτιρ, τούτο* τούτω, τούτοιν ταύτα
τούτων, τούτοις, ταύτα.

ΣΗΜ. Ουδεμία άντωνυμία έχει κλητ^κήν πλήν τής όύ, ώ <?ύ, καί τής
ούτος, αύτη1 ώ ούτος ώ αυτή, τήν οποίαν μετεχειρίζοντο οί παλαιοί είς
τάς αναφωνήσεις ή προσκλήσεις προσώπων ή πραγμάτων, τών οποίων τό όνο-
μα δέν έγνώριζον ή δεν ήθελον νά έκφωνήσωσιν.

2) Ή έχεϊνος γίνεται έκ τού χεινος, προσλήψει έν άρχή του ε
καί κλίνεται ώς έπίθετον τριγενές καί τρικατάληκτον.

3) Ή οδε-ήδε-τόδε, είνε τό άρθρον ό-ή-το μετά του εγκλιτικού
δε, όπερ έν τή κλίσει μένει άμετάβλητον* κλίνεται δε ούτως*

'Αρσ, όδε, τούδε, τώηε, τονδε' ώδε, τοϊνδε* οΐδε, τώνδε, τοϊςδε,
τούςδε.

Θηλ. ήδε, τής δε, τήδε, τήνδε* τάδε, ταϊνδε* αί'δε, τώνδε,
ταϊςδε, τάςδε.

Ούδέτ. τόδε, τούδε, τφδε, τόδε· τώί^ε, τοϊνδε* τά(?ε, τώνδε,
τοΐςδε, τάδε.

ΣΗΜ. ά. Τά δυ'ίκά τοΰ άρσεν. γένους, τούτψ, τούτοιν, &δβ, τοΐνδβ,
λαμβάνονται παρά τοΤς 'Αττικοϊς καί έπί θηλ. γε'νους.

ΣΗΜ. β'. Αί δεικτικαί άντωνυμίαι προς έπίτασιν τής δείξεως προσλαμβά-
νουσι τό ι, ό'περ λέγεται αχρο(ί^ηιΐατκ5μός καί έκκρούει τά πρό αότοΰ βρα-
χέα φωνήεντα α, ε, ο, καί δ;ύ/εται· οίον, ούτος-οΰτοόί, αύττι-αύτηί,
τουτο-τουτί· ταΰτα-ταυτί, έκεΐνος-έκεννοϊίί, δδε-όδί.

ς'. Όριστιχή η έπαναΑηπτιχή άντωνυμία είνε μόνον ή αυτός-
αύτή-αύτό, καί σημαίνει διαστολήν καί εν πλαγί<£ πτώσει και επα-
νάληψιν προειρημένου προσώπου ή πράγματος τίνος καί κλίνεται
όμαλώς ώ; έπίθετον τριγενές καί τρικατάληκτον* οιον, αυτός αντή-
αύτό, γεν. αύτού-αύτής-αυτον, κτλ.

ΣΗΜ. Προσλαμβάνουσα δε τό άρθρον κιρναται μετ* αυτοΰ καί τότε τό ού-
δέτερον καταλήγει είς ο καί ον(§ 167) καί σημαίνει τχυτότητα· οίον, ό αύ-
-ρδ^- (αί/τός), τό αύτό ταύτό κ*ί ταύτόν.
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ζ'. Έρωτ-ημ,ατιχαι άντωνυμίαι είνε τίς, τί, Λόζεροι;, ποίος,
σο<:, πηΛίχος, πόΰτος, ποσταϊος, ποδαπος καί χρησιμεύουσιν είς τάς
«ρωτήσεις· κλίνονται δέ πασαι όμαλώς ώς επίθετα τριγενή καί τρι-
κατάληκτα κατά την α'. καί β'. κλίσιν πλην της τ/ζ·, ήτις είνε
δικατάληκτος· καί κλίνεται κατά την γ'. κλίσιν ούτως·

'Αρσ. και Οηλ. τις, τίνος, τίνι, τίνα· τίνε, χίνοι,ν τίνες, τίνων,
τίσι', τίνας.

Ούδέτ. τί, τίνος, τίνι, τί· τό-ε^ τίνοιν· η'κα, τίνων, τίσ'ι, τίνα.

ΣΗΜ. Σημειωτέον οτι ή Ερωτηματική αντωνυμία τίς, 1) δεν έγκλίνε-

ται, 2) παντού τονίζεται §π\ τής ριζικής συλλαβής, 3) εχει γενικήν τίνος

και τοΰ, δοτ. τίνι κα\ τω, 4) τό τοΟ κα\ τω προ:ρε'ρονται έντονώτερον ή τα
ομόφωνα αυτοΤς αρθρα.

Υί'. Αόριστοι άντωνυμίαι είνε ή τίς, τί καί δεϊΐα καί σημαί-
νουσιν, οτι τό · περί ού λογος προ'σωπον ή πράγμα είνε αόριστον
σημειωτέον δτι·

α'. Ή τίς 1) κλίνεται κατά την τρίτην κλίσιν, 2) εγκλίνεται,
3) τονίζεται πάντοτε επί τής >ηγούσης, 4) εχει γεν. τίνος καί του
$οτ. τινι καί τω καί πληθ. όνομ. καί αιτ. τοΰ ουδετέρου τινά καί
άττά' κλίνεται δε ούτως'

'Αρσ. καί θηλ. τίς,-^χ\Μος καί του, τινί καί τφ, τινά· τινέ, τι-
νοϊν· τινές, τινών, τισί, τινάς.

Ού$. τί, τινός καί του, τινί καί τφ, τί· τινέ, τινοίν- τινά καί
άττα, τινών, τί,σί, τινά καί άττα.

β'. Ή δείνα, ήτις" κυρίως £έν είνε αόριστος, διότι δεν σημαίνε»,
άόριστον, άλλ' ώρισμένον τοΰ οποίου δμως ή δέν γνωρίζομεν τό
5νομ.α ν} ^έν,θελομιν να έκ<ρράσωμ,εν αυτό, συχνάκις δεν κλίνεται,
πολλάκις δε κλίνεται ώς τριγενής καί μονοκατάληκτος ούτως· <3,
τό δείνα, του, της δεινός, τω, τΐ( δεΐνι, τόν. την, το δει ν α'
πληθ. οί δείνα, τών δεινών, τοις δείνα, τους δεϊνας.

ΣΗΜ. α'. *Η δείνα στερεΤται του δυΎκοΰ'άριθμοΰ και τής δοτ. πληθ.
Τό δε θηλ. και ούδ/τερον γ^νος τοΰ πληθ. άριθμοΰ δεν άπαντα παρά τοις
παλαιοΤς.

ΣΗΜ β'. Εις τάς αορίστους αντωνυμίας συγκαταλε'γουσί τίνες και τό
δνιοΐ-δνιαι-δνια, δπερ κλίνεται μόνον έν τω πληθ. άριθμω1, κα\ τό πάς-
πάσα-πάν καί τό άπας-άπαδα ΰ,παν, όίπερ κλίνονται όμαλώς ώς Ιπίθετα
τρίγωνη τρικατάληκτα κατα την γ' κα^. α' κλίσιν.

θ'. Αναφορική άντωνυμία είνε ή δς-η-δ, καί σημαίνει άναφοράν
προσώπων ·?, πραγμάτων είρημένων ή ρηθησομένων καί κλίνεται

1 Άλλα ενίον έρύθημα (Ξενφ. κυν. 5, 18).
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όμαλώς, ώς έπίθετον τριγενές καί τρικατάληκτον κατά τήν βκαί
α'. κλίσιν ούτω;·

'Αρσεν. δς, ού, ω, ό>· ώ, οΖ>·* οί, ων, οίς,.οϊς.

Θηλ. ή, ής, §, Φ" αΐι «<■·

Ούδέτ. ο, ου,' ω, ο· ω, ο^' α, ώκ, οΖς, α.

Αύτη προσλαμβάνει* ^ * ·

1) Τό Λερ, δπερ εν τή κλίσει μένει άμετάολητον οιον, οςπερ-
ονπερ, ήπερ-ήςπερ, δπερ-ονπερ, κλπ.

2) Τήν αόριστον τις και Γί και σχηματίζει τήν άοριστολογικήν
δΰτις-ήτις-ο,τι, τής οποίας έκάτερον μέρος κλίνεται κατά τήν ιδίαν
αύτού κλίσιν· οίον,

Άρσεν. ούτις, ούτινος, φτινι, οντινα' ώτινε, οίντινοιν οΐτι-
ης, ωντινων, οϊςτιΰι, ουςτινας.

θηλ. ήτις, ήςτινος, ψινι, 'ήγτινα' άτινε, αΐντινοιν αΐζινες,
" ώντινων, αΐςτιϋι, άςτινας.

Ούδέτ. ο,η, ούτινος, φτινι, δ,τι- ώτινε, οίντινοιν- όίτινα,
ωντινων, οϊςτισι, άτινα.

ΣΗΜ. Μεταξύ τοΰ δ'τι οί άρχαΤοι γραμματικοί γρα'φουσιν δποδιαστολήν
(ο,τι) προς διάκρισιν τοΰ συνδέσμου δτι, οί δε νεώτεροι γράφουσιν αυτό άνευ δπο-
διαστολής, άλλά κατά διάστασιν (.δ'τι). Τδ δε δότις και δ,τι έχουσι καί γεν.
ένικήν δτου κα'ι δοτ. δτω, κα'ι σπανίως πληθ. γεν. ότων, καί δοτ. δτοις·
τδ δε ούδε'τερον έχει και πληθ. δνομ. και αίτ. άττα.

ι'. Αί εχψεριΰτιχβλ.^ άντωνυμίαι είνε ή έτερος, έχάτερος, Μα-
στός, ά,ΙΙος καί σημαίνουσιν έπιμερισμόν καί κλίνονται όμαλώς
κατά τήν β'. καί α'. κλίσιν ώ; επίθετα τριγενή καί τρικατάληκτα.

ΣΗΜ. α'. Ή δτερος τιθεμένη μετά τοΰ άρθρου συγκιρναται (§ 61).— Αί
έπιμεριστικαί άντωνυμίαι δασύνονται πλήν τής άλλος (§41 γ'.).

ΣΗΜ. β'. Εις τάς έπιμεριστικάς αντωνυμίας συγκαταλέγουσιν οί γραμμα-
τικοί κα\ τδ άμφότερος, ό'περ κλίνεται μόνον έν τω δυ'ίκω άριθμω καί συνη-
θέστατα Ιν τω πληθ.1, καί τδ άμφω, ό'περ κλίνεται μόνον έν τω 3υϊκω· οίον,
δ,μφω, άμφοΐν.

. ια'. Αί ουΰχετιχαΐ άντωνυμίαι σημαίνουσι τήν μεταξύ δύο ή
περισσοτέρων προσώπων ή πραγμάτων άμοιβαίαν σχέσιν, καί είνε
τεσσάρων ειδών ερωτηματιχαί, αόριστοι, δειχτιχαί, άναψοριχαϊ
καί κλίνονται όμαλώς ώς επίθετα τριγενή καί τρικατάληκτα κατά
τήν β'. καί α'. κλίσιν.

§ 197. Αί δειχτικαι ΰυΰχετιχαι άντωνυμίαι επιτείνονται προσ-

1 Παρά Πλοίτωνι ευρηται ένίοτε και ή Ινικ. δνομ. καί αιτ. τοΰ ουδετέρου
άμ^ότερον.
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λαμβάνουσαι 1) τό εγκλιτικόν δβ καί καταβιβάζουσαι τόν τόνον
επί της ληγούσης, 2) την παραγωγικήν κατάληξιν υτος-υτη-υτο
καί τονίζονται έπ' αύτής* είνε §ε αύται·

Έρωτ.
ποίος ;

ποσος ;

πηλίκος ;

'Αόρ.
ποιος.

ποσος.

ήλίκος.

Δεικτ. 'Αναφορ.
(τοϊος), οίος,
τοιο'ςδε, οποίος.
τοιούτος.
(το'σος), δσος,
τοσο'ς^ε, όπόσος.
τοσούτος.
τηλίκος, ήλίκος,
τηλικο'ς^ε, όπη)ίκος.
τηλικούτος.
6§ε. δς, δστις
ετερος. όπο'τερος.

τίς; τίς.

πο'τερος ; πο'τερος,

ΑΙ δεικτικαί κλίνονται ούτως*

'Αρσεν. τοιούτος, τοιούτου, τοιούτω, τοιούτον· τοίοίϋπυ, τοιού-
τοιν* τοιούτοι, τοιούτων, τοιούτοις, τοιούτους.

θηλ. τοιαύτη, τοιαύτης, τοιαύτη, τοιαύτήν· τοιαύτα, τοιαύ-
ταιν, τοιαΰται, τοιούτων, τοιαύταις, τοιαύτας.

Ού^'ετ. τοιοϋτό(ν), τοιούτου, τοιούτω, τοιουτο(ν)· τοιούτω,
τοιούτοιν· τοιαύτα, τοιούτα>ν, τοιούτοι^, τοιαύτα.

Ούτω κλίνεται κχί ή τοσούτος καί τη.Ιικοϋτος.

ΣΗΜ. α'. Ή μεν ποίος τίθεται έπ\ ποιότητος, ή δε πό<3ος Ιπι ποσό-
τητος, ή δε σιτιλίκος μεγε'θους κα'ι ηλικίας, ή δε τίς έπι ουσίας, ή δε
πότερος έπ\ δυάδος. Ή δε τοΐος και τόίΐος σπανίως άπαντώσι παρα τοΤς
πεζοΤς.

ΣΗΜ. β'. Και αί σχετικα\ δχικτικαι άντωνυμίαι προσλαμβάνουσι τόν προ-
σχηματισμόν ι· οίον, τοτουτοόί, τοόουτούί, κλπ. Αί δε έπιτεταμε'ναι άνα-
φορικαι (οσπερ, όστις) και αί σχετικα\ άναφορικαι προσλαμβάνουσι τά μόρια
θύν, δή, δήποτε, δηποτοΟν καλι τονίζονται έπ' αυτών κα\ κλίνουσι μόνον
τό πρώτον συνθετικόν με'ρος, τά δε μόρια με'νουσιν άκλιτα- οίον, όϊίπεροϋν,
οίιπεροϋν, φπεροΰν, κλπ. ό<3ταςδήηοτε, ούτινοςδΛποτε, φτχνιδή-
ποτε, κλπ., δΟτχςδηποτοΰν, ούτχνοςδηποτοί/ν, ώτννιδηποτοΰν, κλπ.,
όποιούουν, όποτουοΰν, όποίφοϋν, κλπ.

ΠΕΡΙ ΡΗΜ4Τ0Σ.

5 198. Τά παρεπόμενα του ρέματος είνε όκτώ' αριθμός, πρόσ-
ωπον, διάθεσις, φωνή* χρόνος, εγκΜσις, θέμα, συζυγία.

§ 199. 'Αριθμοί είνε τρεις* ενικός γράφομαι, δυϊκος (γραφόμε-
θον), πληθυντικός γραφόμεθα.
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§ 200. Πρόσωπα είνε τρία* πρώτον γράφω, δεύτερον γράφεις,
τρίτον γράφει.

§ 201. Αάθεσις λέγεται ή κατάστασις εν ή ευρίσκεται τό ύπο-
κείριενον* είνε δέ αί διαθέσεις τέσσαρες* ενεργητική, παθητική, ον-
δετέρα καί /4βσι?· διό καί τά ρήματα είνε ενεργητικά, παθητικά,
> ----..„! Κ"«ι ρνεπνητιχά ιχέν λέγονται οσα «τλιαπ ίνα»!*! ν

ονόέτερ
δτι τό
όσα σηααίνουσιν

ύπ' έμοϋ' ουδέτερα δέ οσα σημαίνουσιν, δτι τό ύποκείμενον ουτε
ενεργεί ουτε πάσχει, άλλ' άπλώς εύρίσ'-εται εν τινι καταστάσει*
οίον, ζά, υγιαίνω· μέσα δέ οσα σημαίνουσιν, δτι αύτό τό ύποκεί-
μενον ενεργεί καί πάσχει* οίον, Λούομαι, ενδύομαι.

ΣΗΜ. Τά ένεργητικά όήαατα λέγονται μεταβατικά μεν, ό'ταν ή ενέρ-
γεια τοΰ υποκειμένου μεταβαίνγ; είς άλλο πρόσωπον ή πρϊγμα· οίον, τύπτω

.....-^-.ν- , „ ^ % πα8ητι·

χώς· οίον, τύπτω καί τύπτομαν τά δ* αμετάβατα και ουδέτερα μόνον
ένεργητιχώς· οΤον, §αίνω, τρέχω, ύγιαίνω, ζώ.

§ 202. Φωνή ρήματος λέγονται αί καταλήξεις, δι' ων έκφρά-
ζονται αί διαθέσεις· είνε δέ αί φωναί δύο, ενεργητική ω καί μι,
καί μέση μαι. Καί ή μέν ω καί μι εκφράζει τήν ενεργή τικήν καί
ούδετέραν διάθεσιν* οίον, τύπτω, δίδωμι, υγιαίνω· ή δέ μάι τήν
μέσην καί πάθητικήν, ένίοτε δέ καί τήν ούδετέραν* οίον, τνπτομαι,
Λούομαι, χείμαι.

ΣΗΜ. ΙΙολλά ρήματα άποΦε'μενα τήν ένεργητικήν φωνήν εχουσι μ.όνον τήν
μέση ν* οίον, έργάζομαι, έπιμελοϋμαι, δύναμαι, δέχομαι, κλπ. τά~
τοιαύτα ρήματα λέγονται άποθετχκά "Αλλα δε πάλιν εχουσι μόνον τήν
ένεργητικήν φωνήν μετά παθητικής διαθε'σεως' οίον, πάόχω, νοφώ, θνή-
όκω, κλπ. τά τοιαΰτα ρήματα λέγονται παθητικά αύτοπαθίί.

§ 203. Χρόνος λέγεται ό καιρός, καθ'ον τό ύποκείμενον εύρί-
σκεται έν μι^ τών τεσσάρων διαθέσεων* είνε δέ οί χρόνοι

1) Ένεστώς, δστις σημαίνει τό παρόν διαρκές* οίον, γράψω
(τώρα γράφω)

2) Παρατατικός, δστις σημαίνει τό παρελθόν διαρκές σχετικώς
προς άλλο σύγχρονον παρελθόν* οίον, έγραφον-(οχξ. ήλθες).

3) ΜέΛΛων, δστις στμαίνει τό μέλλον νά γείνη άπαξ ή πολ-
λάκις* οίον, γράψω (θά γράψω ή θά γράφω),

4) Αόριστος, όστις σημαίνει τό παρελθόν απολύτως καί" ασχέ-
τως· οίον,· έγραψα.
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5) Παρακείμενος, δστις σημαίνει τό τετελεσμένον έν τώ πα-
ρόντι καί σωζόμενον συνήθως το αποτέλεσμα* οίον, γ έγραφα (έ'χω
γράψει ή έχω γραμμε'νον).

6) 'Ύπερουντέλικος, όστις σημαίνει τό τετελεσμένον εν τώ πα-
ρελΟοντι πρό άλλου παρελθόντος καί τό άποτε'λεσμα σφζόμενον μέ-
χρι της· εποχής εκείνης* οίον, εγεγράφειν (έίχα γράψει ή είχα
γραμμε'νον).

§ 204. Πάντες οί χρόνοι πλήν τοΰ ενεστώτος καί παρατ. καί
τοΰ παθ. παρακ, καί ύπερσ. εχουσι καί δευτέρους, οι τίνες $έν δια-
φέρουσι κατά στ,μασίαν τών πρώτων Ιν δέ τή παθητική φωνή
υπάρχει καί τρίτος μέλ., δστις λε'γεται τετελεσμένος (μετ' όλίγ.)
μέλλων καί σημαίνει τό τετελεσμένον εν τω μέλλοντι* οίον, ή πο-
λιτεία κεκοσμήσεται (θά κοσμηθή καί θά μένη κ ε κοσμημένη),

■ ΣΗΜ. Επειδή οί δεύτεροι χρόνοι δεν δ:αφέρουσι τών πρώτων κατά σημα-
σίαν, διά τοΰτο δσα ρήματα εχουσι τους πρώτους χρόνους δέν έχουσι τους δευ-
τε'ρους* έάν δε δήμά τι έχτ] κα'ι τους πρώτους καί τους δευτέρους, οί μέν πρώ-
I τοι είνε μεταβατικοί, οί δε δεύτεροι άμετάβατοι ή ουδέτεροι* οΓον, πέπεικα
καί πέποιθα, πέπρα^α, και πέπραγα. έδυόα καί &3υν, εφυΟα καί 6φτ/ν,
ί &ΰτηόα και ε<3την δ δέβ'. παρακ. δφθορα έχει παρά τοΤς *Αττ. ένεργ.
| σημασία ν, δ δέ όλωλα παθητικήν μόνον δέ τδ ρήμα τρέπω έχει έν χρήσει
όίπαντας τους άορ. α'. και β'. οίον, έτρεφα, έτραπον, έτρετ[τάμην, έτρα-
|ί πόμτνν, έτρέφθην, έτράπην. Οί δεύτεροι χρόνοι είνε παλαιότεροι τών
| πρώτων.

§ 205. Μέλ. Λωρικός. Ό Δωρικός μέλ. γίνεται κατά τροπήν
| τοΰ 2 τής αρχαίας καταλτ^ξεως σ^ω είς ε καί συναιρείται*"οίον,"άρ·
I (άρσ^ωάρζεω-ώ, άρζομαι, άρζέομαι-οϋμαι. Παρά δέ τοις
ί Άττικοϊς εμειναν μόνον' οί εξής μέσοι μετά σημασίας ενεργητικής*
; φεΰγω-φευζοϋμαι, χίπτω-πεσοΰμαι, παίζω-παιζονμαι. πλέω-πλευ-
| σοϋμαι, νέω-νευσοΰμαι, κλαίω-κλαυσούμαι.

§ 206. Οί χρόνοι τοΰ ρήματος διαιρούνται είς άρ*Γί*οι>ζ· καί
| παραγομένονς' καί ά^^Γίλτο^ μέν είνε ο ένεστ., ό παρακ. καί μέλ.,
; παραγόμενοι δέ ό παρατ., ύπερσ. καί άόρ. Οί παραγόμενοι χρόνοι
I ρέγονται καί Ιστορικοί, διότι δι' αύτών ίστοροϋμεν τά παρελθόντα*
ϊ ό δέ παρατ., παρακ., ύπερσ. καί άόρ. λέγονται παρωχημένοι, διό·
; τι δηλοϋσι τήν διάθεσιν τοΰ υποκειμένου πσρελθοϋσαν.

§ 207. "Εγκλισις λέγεται ό τύπος, καθ' ον έκδηλοΰται ή διά-
Οεσις τοΰ υποκειμένου· είνε δέ αί Ιγκλίσεις τέσσαρες.

1) Όριστιχή, ήτις δηλοϊ τήν διάθεσιν ώρισμένην καί θετικήν ή
|! ώς τοιαύτην ύποτιθεμένην καταφατικώς ή άπορατικώς* οϊον/γρά-
! ου θέλω.

2) Υποτακτική, ήτις δηλοϊ τήν διάθεσιν ώς προσδοκωμένην
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καί ύποτασσομένην εϊς τι προηγούμενον ή έπιρερομενον· οίον ίΟ

τ » /ι ι ν \ » λ , ™ ν» υ ν. ΒΛ Γ

ης φιΛομασής, εαει και ΚοΛυμασής.

3) Ευκτική, ή τι; δηλοΐ την διάθεσιν ώς επιθυμητών βίς τ£ν

λαλοϋντα ή καί δυνατήν νά γείνη· οίον, γένοιτό μοι αγαθόν τι_

εϊθε νά μου γείνη τι καλο'ν, γένοιτ' αν ό φαϋΛος αγαθός=:^ιχ.^

ό φαύλος νά γείνη αγαθός.

4) Προστακτική, ήτις δήλοι τήν £ιάθβσιν προστοικτικώς «κ έ

ρους τοΰ λαλουντος· οίον, παϊ, άπτε Λύχνον.

* § 208. Είς τάς εγκλίσεις καταλέγουν καί τό άπααέμφατον '
όπερ όηλοϊ απλώς τήν όιαθεσιν μή παρεμφχϊνον πρόσωπον ί'
ριθμόν, καί τήν μετοχήν, άλλά τό μέν άπαρέμφατον 6|νε ""

σιαστικόν ρηματικόν άκλιτον, ή δέ μετοχή ρηματικόν επίθετον.

ΣΗΜ. Ήυποτ. χανι προστ. μέλλοντα δένεχουσιν· δ 81 παοα λ

δπάρχουτ'. μόνον έν τη δριστ., έν δ! ταΤς ά'λλαις έγκλίσεσι κανι τή^άετο

τίζονται κατά τον τύπον (ο5χΐ δέ και κατά τήν σηαβκπ'ανϊ * ^ ~ *

ε'νεστ. δ δΙ δπερσ. τω παρ«κ«με'νω. ^ αν)> 6 π«Ρ*τ. τω |

§ 209. Θέμα λέγεται τό α'. πρόσωπον τοΰ ενεργητ |νεβ - I
τής οριστικής βγκλίσεως' διότι αύτό τίθεται ώς βάσις πασ
μεταβολών, δσας τό ρίμα έν τώ σχηματισμέ , ^^

τα θέματα βαρύτονον, οταν λήγη είς ω άτονον· οίον Τίτω-
Λψϋχωμενον, οτανλήγη εις α περισπώμενον οίον »„λ! - !
δταν λήγη είς μι- οίον, έ^ι. ^ > "ί |

§ 210. Συζυγία λέγεται ό τρόπος, κ*θ'· ''

ΐ,Γ Τ·. ^ 11

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΓ ΡΗΜΑΤΟΣ

§211. Προς ορθόν σχηματισμόν παντόί » , * α

γνωρίζωμεν τό ρηματικόν στέλεχος αύτοΰ, ^ |

ξησιν, τον αναδιπλασιασμόν, τούς γενική,V Ρ ' την αυ* ^

:·;ρ2Τ'κ6νσταεχοςκα1 χα?ακτί*™ι

εκείνο τό μέρος του ρήαατοΓ Λ «νεστωτος λέγεται*

πικων καταλήξεων σνηαατίΓοντ*. ' ^^^ *<*ί των πρόσω-

οίο, ^ ^



ΑΫΕΗΣίΣ

83

ρόν δέ Ικείνο, εξ οδ σχηματίζεται μόνον ό ενεστ. καί παρατ., οί δέ
άλλοι σχηματίζονται έκ του καθαρού· οίον, καλύπτω, εχάΛυπτοκ,
χαΜιψύύ (εκ τοϋ χαΛυβ), χεχά.1ν$α, κλπ.

ΣΗΜ. ίίολλώ/ δισυλλάβων βημάτων τό στελεχος του ενΐστώτος ·τΆύτίζί-
ται ρίζγ, του ρήματος· οίον, λόγ-ω, ττλέκ-ω, <ϊρχ~ω, γράφ-ω, κλπ.

§ 213. Καί δ χαρακτήρ έν τφ ένεστώτι είνεκαθαρος πρωτοθε-
τος ή μεταβεβλημένος* καί καθαρός μεν λέγεται ό χαρακτήρ, δταν
είνε φωνήεν ή δίφθογγος ή εν άπλοΰν σύμφωνον ή δύο σύμφωνα άαε-
τάβολον πρό άφωνου* οίον, τιμά-ω, ποιέ-ω, άηλό-ω, δονλεύ-&,
γρά<ρ-ω, άμ,ε.ΐγ-ω, πέαπ-ω. Μεταβεβλημένος δε δταν είνε εν δι-
πλούν σύμφωνον ή δύο άπλα σύμφωνα ούχί άμετάβολον πρό συμ-
φώνου* οίον, γομίζ-ω, άΜζ-ω% εψ-ω, χαλύπτ-ω, πράττ-ω, πράα-
σ-ω, άγγέΛΛ-ωχ γηράϋχ-ω.

§21 3*. Τά ρήματα ώς προς τόν χαρακτήρα διαιρούνται·
ά. είς άψωγόΛτ\χτα, έάν εχωσι χαρακτήρα άφωνον οίον, λεγ-ω,
γράφ-ω, Λείπ-ω.

€'. ΰγρόληχτα, έάν εχωσι χαρακτήρα ύγρόν* οίον, άγγέΛΛ-ω,
χρίν-ω, ϋπείρ-ω.
1 γ'. φωΥηεΥτόΛτιχτα, έάν εχωσι χαρακτήρα φωνήεν ή δίφθογγον*
οίον, Λύ-ω, τιρ,ά-ω, ποιέ·ω, βαΰιλεύ-ω.

§ 214. Οί δεύτεροι χρόνοι εχουσι πάντοτε τόν καθαρόν χαρα-
κτήρα του στελέχους του ένεστώτος' οίον, Λείπω, ΛέΑοιπα, εΛ,ιπον.

§ 215. Οί δεύτεροι μέλ. καί άόρ. σχηματίζονται πάντοτε έκ
της ρίζης, ήτις είνε πάντοτε βραχεία (§ 94)· οίον, βάΛΛω, βα.Ιω-
εβαΛοΥ, Λείπω-εΛιπον, πλην του ηλΛάγην.

β'. Αϋξηϋις:

§ 216. Ή αύξησις είνε σημείον του παρελθόντος, διό γίνεται
είς τους ιστορικούς χρόνους (παρατ., άόρ., ύπερσ.) τής οριστικής
αϊ είνε διττή*

1) ϋυΛΛαβιχή, ήτις είνε ε ψιλούμενον, δπερ τίθεται έν άρχ$ των
από συμφώνου άρχομένων ρημάτων οίον, ατεΛΛω εοτειλα-εατάΛχειν.

2) χρονική, ήτις είνε τροπή του άρκτικοΰ βραχέος φωνήεντος·
ρέπεται δέ τό

α είς η* άκούω-ήκουον, άδω-γιδον.

8 » η' έλαύνω-ήλαυνον.

ο » ω* όνειδίζω-ώνείδιζον.

αι » ψ αισθάνομαι-νισθανόμην.
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αν εις ην αυξάνω-ηύζανον.

οι » ω' οίκτείρω-ωκτειρον.

ι » ι* ίκετεύοι-ίκέτευον.

υ » ϋ' υβρίζω-ύβριζαν.

ΣΗΜ. "Η αυςησις λέγεται όνλλαδνκή μεν, διότι τό ρήμα αυξάνει κατά
συλλαβήν χρονική δε', δ:ότι τό ρήμχ αυξάνει κατά χρόνον.

§ 217. Δέν αύξάνουσι 1) τά

- . ,·,,., . 3) «1

όΙχουρώ-οιχούρουν καί παντα τα εκ του οίστρος παραγωγα ή πα-
ρασύνθετα· οίον, οίσΓράω-οί'ατραοκ, οιστρηΛατώ-οιστρηίΐάτονγ.

ΣΗΜ. Τό εΙκάζω άττικώς τρέπει ένίοτε τό ει είς ψ οίον, γκαζόν- τά οέ
αρχόμενα άπό ευ άπλδ, τρέπουσιν ένίοτε τό ευ είς τνυ· είιρί<}κω-η·ϋρι<3κον,
τι'ύρον, εύχομαι-ηύξάμην τό δέ ώθέω ώνέομαι καί ούρέω αΰξάνουσι
συνηθέστατα συλλαβικώς- οΤον, έώθουν, έωνούμτιν, έούρουν.

§ 218. Τρέπουσι τό £ είς ει τό εχω-ειχον, εάω-εΐ'αον, εθϊζο)-
ύθιζον, έΜσσω-ειΜσσογ, εΛχω-εΙΛχον, (εΙκύω^εί'Λχνσα, ερχω-είρ-
χον, έρχύζω-εΐρχνζον, εργάζομαι-είργαζόμηγ, έστιάω-εΐστίαον, ε-
χομαι-είχόμην, (ε\ω)-εΜον, (εω) εΐμην.

ΣΗΜ. Ή τροπή αίίτη προήλθεν έκ συναφέσεως του εε είς ει μετά τήν
έκπτωσιν τοΰ σ, ή Ε, διότι τό πάλαι τά βήματα ταΰτα ήοχιζον έξ Ινός τού-
των τών γραμμάτων- οΤον, <3έχω-έ<3εχον-εεχον-είχον, Εελκω-εΡελκον-
εελκον είλκον.

§ 219. Τό εορτάζω καί οί ύπερσυντέλικοι τών άπό εο άρχομέ-
ναν παρακειμένων τρέπουσι το ο εις ω καί φυλάττουσι τό άρκτι-
κόν ε' οίον, έορτάζω-εόρταζον, έοιχα-έωχειν, έοΛχα-έώΛχειν, έορ-
γα-εώργειν. Τούτο γίνεται αναστροφή χρόνου· οίον, ήόρταζον-έώρ-
ταζογ, κλπ.

§ 220. Τό όράω, ανοίγω καί οινοχοε'ω (παρά ποιητ.) εχουσι
καί τάς δύο αυξήσεις συγχρόνως· οίον, έώραον, άνέωγον, εωνοχόονν.

ΣΗΜ. Τοΰτο γίνεται αποβολή τοΰ Ε1 καί άναπληρωτικτ\ έκτάσει (§ 95, 2)
καί αναστροφή χρόνου- οίον, Γοράω-έΓόραον-'Λ.όραον-έώραον.

§ 221. Τό άγννμι καί άΜσχομαι άντί τής χρονικής αύξήσεως
λαμβάνουσι τήν συλλαβικήν· οίον, άγννμι-έαζα, αΛίσχομαι-εάΛων
χαί ήΛων.

1 'Αλλ' ο ? ο μ α ι-ω ό μ η ν, διότι τό ο τό μετά τό οι δέν εΤνε στελεχικόν,
άλλα συνδετικόν. Τό δέ ά ΐ ω (άκούω)-ά' ϊ ο ν, ά η θ ε' σ ω-ά ή θ ε σ σ ο ν εΤν«
ομηρικά- τό δέ ά η δ ι ά ζ ο μ α ι-ά η δ ι α ζ ό μ η ν εΤνε μεταγενεστερον.
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ΣΗΜ. Τα ρήματα ταύτα κα\ τδ ώθώ, ώνοχίμαχ κα\ ούρώ ήρχιζον τδ
πάλαι άπδ Β' καί μετά τήν έκπτωσιν αυτοΰ ή συλλαβική αυξησις έμεινεν άόν-
ναΐρετος· οίον, Γάγνυμχ-£Ραξα-£αξα, Γωθώ-έΓω6οχ/ν-έώθοχ/ν· δ δέ β'.
άόρ. εΤδον έγένετο έκ τής |5ίζης Ρχδ, δΙΓχδον-έχδον-εΙδον.

ΣΗΜ. β'. Ή συλλαβική αυξησις, δ'ταν τίθηται είς τά άπδ φωνήεντος νυν
αρχόμενα (Βήματα, λαμβάνει τδ πνεύμα τοΰ ένεστώτος· οΓον,άγνχ/μχ-έάγην,
ά.λχ<5κομαχ-έάλων, όράω-έώραον.

§ 222. Τό ρ μετά τήν συλλαβικήν αυξησιν διπλασιάζεται· οίον,
ρεω-έρρεογ, διότι τό πάλαι τά άπό ρ αρχόμενα ρήματα είχον έν
άρχνί α ή Ρ, οπερ μετά τήν συλλαβικήν αυξησιν άφομοιουται προς
άύτό· οίον, (σρέω-εΰρεογ ) έρρεογ, ( Ρρήγγυμι-εΕρήγγυγ)-έρρήγγνγ.

ΣΗΜ. Ό παρατ. τοΰ 2ζρη πολλάκις μένει άναύξητος· οΓον, έχρτίν καί
2ζρήν.

§ 223. Τό βούΛομαι, δύναμαι καί μέ.ΙΧω τρέπουσιν ενίοτε τήν
συλλαβικήν αυξησιν είς χρονικήν· οίον, εβουΛόμην καί ήδουλόμην,
εδνγάμτ\γ καί ηάυνάμηΥ, έμεΛΛον καί ήμεΛΛοΥ, άλλά πάντοτε
εδυνάσϋηΥ, εμέΛΛηϋα.

ΣΗΜ. Ή συλλαβική αυξησις τοΰ υπερσ. ένίοτε παραλείπεται- οΓον, γεγέ~
ντιτο, μεμαϋτίγωόο αντί έγεγέντιτο, έμεμαότίγωόο. Ή συλλαβική αυ-
ξησις δέν φυλλάττεται είς τάς άλλας έγκλίσεις* οίον, έ/ρο^α υ ποτ. γράψω,
ευ·;τ. γράι{ταχμχ, κτλ., εΤδον, υποτακτ. $δω εύκτ. χδοχμχ, κλπ. πλήν τοΰ
! ί Ιπον; οπερ φυλάττει τδ ει είς πάσας τάς έγκλίσεις, δ'.ότι γίνεται έξ άναδιπλα-
ί σικσμοΰ· οίον, ΓεΙΓεπον-έεπον-εχπον.

Αυξησις τών συνθέτων βημάτων.

! § 224. Τά εκ προθέσεων σύνθετα καί παρασύνθετα1 ρήματα,
[ αύξάνουσιν εσωθεν ήγουν μετά τήν πρόθεσιν ί ν άρχή του ρήματος
; «αί τό ληκτικόν φωνήεν τών προθε'σεών εκθλίβεται· οίον, παρα-
ΐ Λαμ6άν(ύ-παρεΛάμ6αΥ0Υ, άφοπΛίζω-αφώτ^Λιζογ, εκβάλ.Ιω-έξέ6αΑ-
| Αου, προκαταΛαμ6άγ(ύ-προχατε2άμ6αΥον, προφητεύω (προφήτης)
προεφήτευοτ, επιθυμώ (επιθυμο;) -έπ,εθύμουγ, κλπ.

ΣΗΜ. Ή πρδ καΧι περί δεν έκθλίβουσι τδ ληκτικδν φωνήεν- οίον, προλέ-
γω-πρρέλεγόν, περιγράφω περχέγραφον τής πρδ όμως τό ο πολλα'κις
συναιρεΤται μετά τής συλλαβικής αυξήσεως ε είς ου, ό'ταν ψιλώται· οίον,
ί χςροέλεγόν προύλεγον, άλλά πάντοτε προέίίτηκα. Τδ δέ εν τω ένεστώτι
! μεταβεβλημένον ή άποβεβλημένον V τής έν κα\ Οΐτν προθέσεως έπανε'ρχε-
ταΐ έν ττ\ αυξήσει είς τήν πρώτην αυτοΰ μορφήν· οίον, έμβαΐνω-ένέβαχνον,

' Έκ προθέσεων παρασύνθετα ρήματα λέγονται, δ'σα παρά-
γονται έ; δνομάτων συνθε'των έκ προθέσεων· οίον, προφήτη ς-π ρ ο φ η-
| τ ε ύ ω, έ γ κ ώ μ ι ο ν-έ γ κ ω μ ι ά ζ ω, έ κ κ λ η σ ί χ-ί κ κ λ η σ ι % ζ ω, |π ί-

I θ υ μ ο ς-Ι π I θ υ μ ώ, κλπ.
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(Συλλέγω-όυνέλεγο ν, ΰνόόχτω-βννε,όίτονν, Ουγχέω-όννέχεον, ϋνζ&τ
οίυνέζων, <?υ<ίτρατεύω-<3υνβ(5τράτευον.

■ 225. Αύξάνουσι δέ έξωθεν ήτοι έν άρχη της προθέσεως παρά
τόν ανωτέρω κανόνα.

α'. Έκ των συνθέτων τό άμφίένννμι, άμτιίϋχω, έπίσταμαι καί
χαθέζομαΐ' οίον, αμφιέννυμι-ημψιέννυν, άμπίσχω ήμπισχον, επί-
σταμαι-ηπιστάμην, χαθέζομαι-έχαί/εζόμην διφοροΰνται δέ τό καθ-
εΰδω-εχάθένδον και χαθηϋδον, χάθημαι-εχαθήμην καί χαθήμην,
χαθίζω-έχάθισα καί καθΐσα (άρχ. Άττ.)· τό δέ αναλίσκω αυξάνει
έσωθεν χρονικώς, πολλάκις όμως μένει καί δλως άναύξητον οίον,
άνήλωσα καί ανάλωσα, άνήλωχα καί άνάλωχα' έν διπλί) όμως
συνθέσει αυξάνει πάντοτε έξωθεν της πρώτης συνθέσεως* οίον, χατ-
ηνάλωσα-χατηνάλωχα.

ΣΗΜ. Τό ά,πολαύω και παρανομώ (παράνομος) αυςάνουσιν ?σω9εν συλ-
λαβικώς· οΤον, άστέλαυον, άπέλαυόα, άπολέλαυκα* παρενόμηΰα, πα-
ρανενόμηκα* ή δ£ είσωθεν χρονική αυξησις αυτών είνε των μεταγενεστε'ρων1. .

β'. Έκ των παρασυνθέτων εναντιονμαι (ΙνχνχΙος^-ήναγζιούμην*,
άντιβολώ (χντίζολοςΥηντιβόΛονν, εμπεδώ (εμπεδο^-ημτζ,έδονγ^
προοιμιάζομαι (προοίμιον)-επροοιμιαζόμην, έμπολώ (έμπολη) ημ,-
πόλων διφοροΰνται δέ τό εχχλησιάζω (ίχ.κλ·/)σΙχ)-ε£εχχλησίαζο?'
κάί (ήκκλησίαζον), εγγνάω (ίγγύΎΐ)-( ένεγύωΥ^ ήγγύων, (ενε-
γύησα καί ηγγύησα. Τό εγγνάω έν διπλνί συνθέσει αυξάνει πάντοτβ
εξωθεν της πρώτης συνθέσεως* οίον, παρηγγύων, παρηγγύη&α.

§ 226. Τό ανέχομαι, αμκέχομαι, ενοχλώ, Λαροινώ, άμ,φι-
γνοώ κάί έτίανορθώ αΰξάνουσιν εσωθεν καί εξωθεν* οίον, ανέχομαι-
ηνειχόμην, άμπέχομαι-ήμπειχόμην-ήμπεοχιϊμηΫ^ ένοχλώ-ήνώ-
χλουν, Λαροινώ-επαρω νουν, άμφίγνοώ-ημρεγνόονν, έπανορθώ-
έκηνώρθουν τό δέ ένεργ. άνέχω καί τό έκ μιας προθέσεως σύνθε-
τον άνορθώ αύξάνουσι μόνον εσωθεν* οίον, άγεΐχον, άνώρθουν.

§ 227. Τό αμφισβητώ καί αντιδικώ αύξάνουσιν η μίίνον εξωθεν,
ή έξωθεν καί εσωθεν· οίον, ήμρισβήτονν καί ημ<ρεσβήζουν, (-ηντι-
δίχουν ) καί ηντεδίχονν.

§ 227*. Τό διαιτώ (έκ του δίαιτα) παρά τοις Άττικοΐς αύξά-
νει καί άναδιπλασιάζεται εσωθεν καί εξωθεί* οίον, όιαιτώ-έόΐ'ή-

1 Ό παρατατ παρηνόμουν (Λυσ. 3, 17) και άόρ. π α ρ η ν 6 μ η σ α,
(θουκ. 3, 67) άπαντώσιν ένίοτε καί παρά τοΎς παλαιοΎς, άλλ* ισως είνε κακη

γραφή των άντιγραφε'ων.

8 Καί ίνηντιώμεθα (Άριστοφ. δρν. 385), τό δε έ νε π 6 λ η σα (ΊσαΤ.

41, 13).

5 Ή ΐσα&ν α(5^σ&ς τοΐΓ £ μ φ ι σ € η τ ® γίνεται έν άρχΎ} τοϊ^^ήματος,

άΧΧα του ό του χιχψίς.
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τονν-εδι^τησα-εδεδι^τηκα" τό δέ διακονώ (έκ του διάκονος) μο'νον
εξωθεν διαχονώ-εδιακόνουν-εδιακόνησα-δεδιακόνηχα' ή δέ μόνον
εσωθεν αύξησις τούτων, διήτουν, διηκόνονν, κλπ. είνε τών μετα-
γενεστέρων.

ΣΗΜ. Τό ναθαΐρω καί έπε<γω δέν είνε σύνθετα· διό και έξωθεν πάντοτε
αύξάνουσιν οΤον, έκάθαιρον, Λπβιγον.

§ 228. Τά άπό τοΰ εν κα'ι δυς παρασύνθετα ρήματα, έάν μέν
μετά τό εν καί όυς ύπάρχγ) βραχύ φωνήεν, αύξάνουσιν εσωθεν χρο-
νικώς· οίον, ενάρεστος εναρεστώ-ευηρεστουν, δυσάρεστος δυσαρεστώ-
δυοηρέστονν, βνοδος ενοδώ-ενώδονν ε'άν δέ ύπάρχη μακρόν φώνήεν
σύμφωνον, μόνον τά άπό τοΰ δυς σύνθετα αύξάνουσιν εξωθεν συλ-
λα£ικώς, τά δέ άπό τοΰ εν μένουσιν άναύξητα ή ένίοτε τρέπουσι
τό ευ είς ην οίον, δυσημερώ-εδυσημϊρουν) δυσζνχώ-εδυσιύχονν,
έύημερώ-ενημέρονν, εντνχώ-εντύχουν καί ηυτύχονν.

ΣΗΜ. Τό εύεργετώ μένει συνήθως άναύξητον «Τον, εύεργέττιόα κα{
«παν. εύτιργέτιηύα, κλπ.

§ 229. Τά άπό πάσης άλλης λέξεως σύνθετα ρήματα αύξάνου-
σιν εξωθεν* οίον, μεΛοχοιώεμεΛοχοϊουν, οίκοδομώ-φκοδόμουν, φι-
Λοσοφώ-εφιΛοσδφουν, αντομοΑώ-ηντομόΑουν, άδικώ-ηδίκουν, χαρ-
ρησιάζομαι-εχα,ρρησιαζόμην, χΛημμεΛώ-εχ ΛημμέΛουν.

§ 230. Ό τόνος τών συνθέτων ρημάτων άναβιβάζεται δσον εν-
δέχεται άνωτέρω τής ληγούσης· ουδέποτε δμως ύπερβαίνει τήν αύ·
ξησιν καί τόν άναδιπλασιασμόν 231)· οίον, άροσάγω-χροσήγε

ί παρατ.), προσάγε (προστ.), άχείργύ), άχεϊργε (παρατ.), άχειργε
προστ.)., προήχ6), προήκε (παρατ,.), χρόηκε (προστ.), χαρε'χω, χα-
ρεϊχον, παρέσχον, συ ν άγω· συ ν ή χα, άφιχνονμαι-άφίγμαι.

ΣΗΜ. Σηαειωτέον δτι καί τά άρχόμεν* άπό μακροΟ φωνήεντος ή τής δι-
φθόγγου ε% καί ου βήματα αύξάνουσιν, άλλ' ή αυςηβις αυτών συμφυής τ&
αρκτικψ μακρω φωνήεντι καί τή διφθόγγψ γενομένη δεν φαίνεται, ένυπάρχει
δμως ώς άποδείκνυται έκ τής αυξήσεως τών συνθέτων βημάτων· οίον, προήκε,
ίπβΐργε (§ 230).

γ'. Άναδιπλασιασμός τών όημάτων.

§ 231. ΆναδιχΛασιασμός λέγεται ή έπανάληψις τοΰ αρκτικού
συμφώνου του στελέχους μετά τοΰ ε, και είνε σημεΐον του τετελε-
σμένου, διό γίνεται έν τφ παρακβιμ., τετελεσμ. μέλ. καί ύπερσ.,
δστις πρό αύτοΰ αύξάνει συλλαβικώς· οίον, γράφω-γέγραφα, εγε-

γράφειν-γεγρά^ομαι.

§ ΟΟτως άνοίδίπλάσί^ζ^ταί δσά ρήματα άρχονται άφ4
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ενός άπλοΰ συμφώνου ή άπό δύο, άφώνου προ άμεταβόλου' οίον,

Λείχ(ύ·2έΛι ιχα} γράφα-γέγραφα.
» § 233. Ά να διπλασιάζονται δέ διά μόνου τοΰ «'

ά. Τά άρχόμενα άπό ρ· οίον, ράχτω-έρραψα, πλην τής ομηρι-
κής μετοχής ρερυχωμένα.

β'. Τά αρχόμενα άπό γν, γΛ, βΛ' οιον, γνωρίζω-έγνώριχα,
γ Α ίχρω-εγίυμ μαι, β2αϋτάγω·ε62άατ ν κ α, πλην τοΰ βΑάπτ ω-βέ62α-
φα, β2ασφημώ-βε62αΰφήμηβ.Ιέχ(ύ-βέ62εψα.

γ' Τά αρχόμενα άπό διπλού συμφώνου, ή άπό $ύο ή πλειόνων
άπλών συμφιύνων ουχί άφωνου προ άμεταβόλου* οίον, ζη2ώ-εζή2θ)-
χα, ψά22ω·εγα2χα, φθείρω-εφθαρ-α, σζοέφω-εσζροφα· εξαιρείται
τό (μ'νάω) με'μηψαι, καί χτώμαι-χξχτημαι, καί (εκτημαι)· τό δέ
χίχτω-χ έχ τ ω χα, χετάντνμι-χ έχ ταμ α ι καί δέμω-δέδμηκα, γίνονται
εκ συγκοπής τής ρίζης καί οίον, χεχέτωκα-χέχτωκα, 'ττε-
χε'ταμαι-χέχταμαι, δεόεμ -άέάμ ημαι.

δ' Τό αγννμι, ά2ίβχ(ύ, ωθώ, ωνονμαι, οί?ρώ καί (εικω) καί τά
επικά (ελπω, έ'ργω)· οίον, εα^α, εά,Λωχα, έωΰμαι, εώνημαι, εοικα,
ο 2 χα, ε'οργα.

§ 234. Τά αρχόμενα άπό βρα^έος φωνήεντος, ^ τρεπτής διφθόγ-
γου άνα.διπλασιάζονται χρονικώς ώς καί Ιν τν) αυξήσει· οίον, άχον<·ι~
Ακούομαι, ε2εώ-η2έηχα, όηιόιΤ/ο ώπίόιχα, ανζάνω-τ)ΰζ?}χσ, αϊ-
οθάτομαι-ηαθημαι, οι κε'ω-ωχημαι, ίχετινω-ίκέτενχα, νδρΐζω-υβρικα,
ενρίσχω-ενρηχα καί ΐ/νρηχα. Τό δέ εύχομαι εχει πάντοτε π.αρακ.
ηυγμαι, ύπερσ. ηυγμην.

§ 235. Τό εορτάζω τρέπει εν τω άναδιπλασιασμψ τό ο είς 6)
καί φυλάττέι τό άρκτικόν ε* οίον, έώρταχα.

§ 236. Τονόράά) καί ανοίγω ε/ουσι τον διπλούν άναδιπλασια-
σμόν (συλλαβικόν και χρονικόν)· οίον, έώρακα, άνέωχα.

§ 237. Όσα Ι ν τν) ούξησει τρέ πούσι τό άρκτικόν ε είς « τρέ-
πόυσιν >/ΰτο είς « καί ίν τ ω χν?διπλασιασμω' οίον, εθίζω-είθιΰμσι,
εργάζομαι-εΐργασμαι, (ϊω^-εΐμαι κλπ. πλην του εχω-εσχηκα.

§ 238. Τό 2αμ6ά>·ω ει Λ ηψα, .Ιαγχάνω-εΙΛηχα, (ρέω) εΐρηχα,
./ενα) (εν συνθέσει) ϋυνη.Ιοχα, μέίρομαι-εί'μαρταο (μετά δασείας)
άναδιπλασιάζονται διά τοΰ Συν τούτοις καί τό (εθω, σΡέθω)-
εϊωθα*, όπερ τρέπει καί τό ε της ρίζης είς ω άντί είς ο (§ 220 σημ ).

I Και ούτος δ άναδιπλασιασμός γίνεται ενεκα τοΰ Ρ και σΡ, απερ μετα
τον άναδιπλασιασαόν αποβάλλονται και δ άναδ'.πλασιασμός ε έκτείνεται είς
ει άναπλνιρωτική έκτα'σει (§ 95, 2)' οίον, Ρ.ρ ε'ω-ε Ρρ η κ.α-ε ι ρ η χ α,
σ Ρ ε'6 ω ίσ Ρ ο θ α ε ? Ρ ό 0 χ-ε ι ω θ α 95, 2).
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§ 2 39. "Οσα ρήματα δέν δέχονται αυξησιν (§ 217), δέν δ.έχον-
τατ καί άναδιπλασιασμόν ςίον, ήγονμαι-ήγημαι, ωρελω-ώφέλη-
κα, ί αχ ύ ο) ■ ιιτχ υκα, ν χ ν 6 ω -ύ λυ ω κα, εΐκάζω-εϊχασμαί καί (ήκασμαι)
οντάζωοντα&μαι, ενρίσκω-ενρηκα, πλήν τοΰ ενχομαι ηνγμαι,
ηνγμην.

ΣΗΜ. Και ταΰ-α τά βήματα άναδιπλασιάζονται, άλλ'ό άναδιπλασ^ασμός
αυτών δέν φαίνεται ώς και ή «ύςησίξ (§ 230 σημ.).

§ 240. Ό άναδιπλασιασμός τών συνθέτων καί παρασυνθέτων
ρημάτων γίνεται όπου καί όπως καί ή αύξησις αύτών οί<~ν, ΰνγ-
γράφω- οννέγραφον-συγγάγραφα, προφητεύω-χροεφήτενοΥχροχειρή-
τενκα, χαθέζημαι -έκαθεζόμηγ~κεχάθισμαι, εγγυάω-εΥεγύων καί ήγ-
γύων, εγγεγύηχα καί ήγγύηχα, εν οχ Λ ώ- ήγώχΑουγ-ήνώχληκα,
εναρεστώ-ηνηρέβτηκα, κακοποιέω-κεχαχοχοίηκα, κλπ. Τό δέ ώόο-
πεποιημε'νη (Ξενοφ. 'Ανάβ), ώόοπεποιημένος (ϋίενοφ. Έλλην.),
ίΛχοτετρόφηκα (Αυκούργ. κατά Αεωκρ.'), με.ϊοχεχοίηχα (Πλουτ.),
ηθοπέΛοιησθαι, οΥοματοΛεΛοιήσθαι, κλπ. θεωρούνται νύν άλλα μέν
ώς παραφθοραί τών όρθών, άλλα δέ τών μεταγενεστέρων (Κόντ.
Σωκρ. σελ. 5 I 8).

§241. Ό «ν»διπλ*σι»σμός φυλάττεται εις πάσας τάς εγκλί-
σεις και είς τό άπαρέμφάτον καί τήν μετοχήν οίον, γ έγραφα,· γε-
γράψω, γεγράψοιμι, (γέγραφε), γεγραφέναι, γεγραφώς, έυτα.ίκα,
εΰτάΛκω, έΰτά.Ινοιμι, (έστα.ϊκε), εοταλκέναι, εΰταλκώς.

Αττικός* άνα διπλασιασμός.

§ 242. 'Αττικός άναδίΛλαϋιαΰμος λέγεται ή.^έπανάληψις τών
δύο άρκτικών γραμμάτων τού στελε'χους πρό τού χρονικού άναδι-
πλασιασμοΰ* γίνεται δέ εις τ ι να ρήματα έχοντα στέλεχος μονοσύλ-
λαβον ή δισύλλαβον καί άρχο'μενα άπό α, ο· ή δε .μακρά λήγου-
σα τοΰ στελέχους συστέλλεται· οίον, άγει ρω (Ύΐγν.ρ·Α?)-άγήγερχα,
ακούω (ήκον&χ^-άκήχοα, οζω (ώδα)-όόωόα, εμέω . (ήαεχφ) εμήμεκα'
πλήν τοΰ έρεΐδω-ερήρεικα' τοΰ δέ εγείρω έτ.αναλαμβάνεται όλόκλη-
ρον τό συγκεκομμενον στέλεχος (έγερ-εγρ-ήγορα) έγρήγορα.

ΣΗΜ. Ό δπερσ. του άκούω, δμνιτμχ, δλλχτμχ και όρύ(3<?ω μετά τδν ά-
ναδιπλασιασμόν αύςάνει συνήθως, πάντοτε δέ τό δμννμχ χρονικώς-^οίον, ■Λκτι-
κόειν και άκτνκόεχν, ώμωμόκεχν, ώλώλεχν, καί όλώλειν, ώρωρύχεχν
και όρωρύχεχν.

§ 24 3. Λε'γεται δέ Αττικός ό άναδιπλασιασμός ούτος, διότι
μετεχειρίζοντο αυτόν οί Αττικοί. Τόν 'Αττικόν άναδιπλασια<?μόν
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λαμβάνουσι καί πολλοί β' άόρ. παρά ποιηταϊς* ό δέ παρά τοϊς
πεζοις ηγαγον καί ήνεγχον γίνεται έξ άναδιπλασιασμου του στε-
λέχους (§ 333).

ΣΗΜ. α'. Τόν Άττικόν άναδιπλασιασμόν των Ινεργ. παρακ. δε'χονται κα'
οί παθ. παρακ. πλην του άκούω, ιάκου<ϊμαι (μεταγεν.). Δε'χονται δε αότόν
τά έξης ρήματα· άγείρω, άλείφω, άκοΰω, άλέω, άρόω, έγείρω, έμέω,
έλαύνω, έ^έγχω, έρείδω, έρχομαχ, έσθίω, δμνυμι, όλλυμ», όρύττω,
όζω, φέρω

ΣΗΜ. β'. Καί δ Αττικός άναδιπλασιασμός ©υλάττεται Ιν πάσαις ταΐς
Ιγχλίσεσιν, άπαρεμφ. και μετοχή· οίον, άκήκοα-άκηκόω-άκηκόονμχ-άκτι-
κοέναι-άκτικοώς.

δ'. Χρονικοί χαρακτήρες.

§ 244. Τό στέλεχος τοΰ ρήματος προς σχηματισμό ν χρονών
τινών προσλαμβάνει άμέσως έν τφ τέλει γράμματα τινα, τά οποία
ονομάζονται χρονικοί χαρακτήρες, διότι διακρίνουσι τους χρόνους*
χρονικοί δέ χαρακτήρες είνε τό «γ, τό ης, θη, η, χ- καί τό μεν
σ είνε του ένεργ. καί μέσου μέλ. καί άορ. α'., τό δέ Θης τόυ παθ.
α '. μέλ. καί τό ης του β'., τό δέ θη του α'. παθ. άορ. καί τό η
τοϋ β'. τό δέ χ του α'. ένεργ. παρακ. καί ύπερσ. πλήν τών εχόν-
των γαρακτήρα χειλόφωνον ή ούρανισκόφωνον, οΐτινες εχουσι φ ή χ
(§ 276, 1-2)· οίον, ,Ιύ-ω, Μ-σω, Μβ-ο-μαι, εΛν-η-α, εΛν-ϋ-άμητΥ
λν-θήσ-ομαι, γραφ-ήΰ-ομαι, εΛΰ-θη-γ, εγράφ-η-τ, ΛέΛυ-χα, ε.Ιε-
Μ-χ-ηυ.

ΣΗΜ. α'. Τό η του θη καί.η τοΰ παθ. α'. κα\ β'. άορ. βΤνε ε,τβ βποΎον
έν ττ\ όριστ. κα\ άπαρεμφ. έκτείνεται εις η, έν δΐ ττ[ δποτ. καί βυκτ. συναι-
ρείται· οΤον, έλύθην, δποτ. λυθέω-λυθώ, ευκτ. λυθεί πν-λυθείην έτρί-
δτιν, τριδέω-τρτδώ, τριδεΐην-τριδείτιν.

ΣΗΜ. β'. ΔΙν εχουοι χρονικόν χαρακτήρα·

1) Οί μέλλοντες δδοματ, πίομαι, χέω, χέομα% και οί άόρ είπα, Λ-
νεγκα, έχεα.

2) Πάντες οί δεύτεροι καλούμενοι χρόνοι πλην τοϋ πα®. μΑ. κ«ί άόρ.

3) "Ο παθ. παρακ. και δπερσ.

ΣΗΜ. γ'. Ό Ινεργ. καί μίσος άόρ. του τίθημι, ϊημ\, δίδωμι εχουσι
χαρακτήρα κ άντί ό: οίον, δθτικα, ήκα, δδωκα.

ε'. Συνδετικά φωνήεντα καί προσωπικαί καταλήξεις.

Α\ Ενεργητική <ρώνή.

§ 245. Όριστιχή. Ή οριστική τής ένεργ. φωνής συνδετικά
μεν φωνήεντα ε χει είς μεν τά πρόσωπα καί τό πληθ. γ\ Ο, είς
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δέ τά λοιπά ε· εξαιρείται ό παρακ. καί άο'ρ., οιτινες πανταχού ε-
χουσι συνδετικόν φωνήεν α πλήν τού γ'. ενικού προσ. δπερ εχει ε,
και ο ύπερσ., όστις πανταχού εχει ει πλήν του γ'. πληθ. προσ.,
δπερ άττικως εχει δ' οιον,

ένεΰτ. παρατ. και μέλ. 2ΐαρακ- καί άόρ. ΐ/περόυντ.
πρόσ. 1 2 3 1 2 3 1 2 3
Ένικ. ο, ε. α, α, ε. ει, ει, <ι.
Δυϊκ. ο, ε, ε. α, α, α. ει, ει.
Πληθ. ο, ε, ο. α, α, α. ει, ει β.
Προσωπικάς δέ καταλήξεις εχει τών μέν

άρκτικών χρόνων τών δέ παραγομένων
1 . 2 3 1 2 3

Ένικ. μι, ις, ι. ν1, —

Δυϊκ.

Πληθ.

(τον)
τβ,

την.

ν.

των

μεν, τον, τον. μεν,

μεν, τε, ντι. μεν,

Εξαιρούνται έκ μέν τών αρχικών χρο'νων ό παρακ., έκ δέ
παραγομένων ό άο'ρ. α'., οιτινες έν μέν τφ ένικώ άοιθμφ δέν εχουσι
προσωπικήν κατάληξιν, πλήν τοΰ β'. προσ., δπερ έ^ει ς, καί ό
ύπερσ., όστις έν τφ γ'. πληθ. προσώπφ έχει προσωπικήν κατάλη-
ξιν σαν.

ΣΗΜ. Αί προ®, καταλήξεις ας, ι Ιγένοντο έκ τών παλαιών ΰι, τι, ή μέν
μεταθέσει τοΰ ό, ή δε αποβολή τοΰ τ· οϊον, γράφε<?ι-γράφεις, γρά,φετι-
γράφει. Αί παλαιαί δε αύται καταλήξεις μι, 0ι, τι διεσώθησαν εις τάς δια-
λέκτους κα\ έίς τό εΙμί.

Συνδετικά φωνήεντα καί προσωπικά! καταλήξεις συνγιμμένα είνε
ταΰτα*

τών άρκτ. χρόνων τών παραγ. χρόνων

1 2 3 1 2 3
(οιμί) ω. ει. ον, ε.
ομεν. ετον, ετον. ομεν, ετον, ε την.
ομεν} ετε. (οντι) ουσι. ομεν, ετε ον.
παρακ. άόρ. α'. Όπερα.

1 2 3 1 2 3 ί 2 ' 3
«Τ «ί, ε. «» ας, ε. 6ΐν, εις, ει.
αμεν , α τον, α τον. αμεν, ααον, ατην. ειμεν, ειτον, , ειτην
αμεν , ατε,(αντι)-ασι. αμεν, ατε, αν. ειμεν, ειτε, εσαν.

1 Τό ν τίΰΫο π*λ«ίτατα ήίό μ (λαχ. 6Γ3—πι).
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Ένεστ.
Μέλ. α'

Μα. β'

λείπ.
λείψ.
[λιπέ].

1

ω,

ομεν,
ομεν,

άόρχότ. α'.

2

εις,

ετον,

ετε,

3

ει.

ετον.
ουσι.

Γίαρατ.
'Αο'ο. (

παρακ.

λέλοιπ.

ι 2 3 1 2 3
ελειπ. ( ον, 6στ> ε. α, ε.  4
ελιπ. < ομεν, ετον, έτην, (έ'λειψ) < αμεν, ατον, άτην

( ψεν, ετε, ον. αμεν? ατε, αν.
ντιερό.

1 2 3 1 2 3
«7 «ς, ε. ειν, εις, ει.
αμεν, ατον, ατον, ελελοίπ. ειμεν, ειτον, είτην.
αμεν, ατε, ασι. ειμεν, ειτε, εσαν.

ΣΗΜ. α'. Τό συνδετικό*/φωνήεν ο έκτείνεται εις ω* οίον, λεΐηο-λείπω*
αί δε τοΰ γ'. πληθ. ονιίι, χΰι έγενοντο κατά τον γένικόν κανόνα (§ 52)*
οίον, λείποντι-λείπου-ίχ, λελοίπαντι-λελοίποί(ίχ· τό δε α'. Ινικ. προ'σ.
τοΰ παρατ, καΥ τοΰ 6'. άορ. ε'νε ομοιόν τώ γ'. πληθυντικά»· οίον, έλείτερν
(έγώ), δλεχπον (έκεΐνοι)· τό δε δυϊκόν α'. πρόσ. πάντων τών χρόνων είνε
ομοιον τω πληθ. α'.· οίον, λείπομεν, λείπομεν· διό πολλο\ τών γραμμα-
τικών παραλείπουσιν αυτό έν τω τύπω.

ΣΗΜ. β'. Τό α'. ενικόν προ'σωπον τοΰ υπερσ. έν τν^ παλαιή άττικτ\ δια-
λε'κτω εληγεν είς τι, γενόμενον έκ τοΰ ίωνικοΰ εα, φδεα φδη· τό δε γ'.
Ινικδν εχ προ φωνήεντος προσλαμβάνει ένίοτε ν και γίνεται δμοιον τω α'.·
οίον, έλελοΐπειν (έγώ;·, έλελοίπεχν (έκεϊνος).

ΣΗΜ. γ'. Ό παρακ. και υπερσ. πολλάκις περιφράζονται δ:ά τής ιδίας
μετοχής <α\ τοΰ υπαρκτικοΰ βήματος· οίον, γεγονώς είμχ, εϊ, έ(3τν υπερσ.
έωρακώς ην, Λς, Λ.

ΣΗΜ. δ'. Τό α χα\ ι τών καταλήξεων α, αν, ας, ΰι, θι, είνε βραχε'α,
εάν δεν προ/.ύπτωσιν έκ συναιρεσεως· οίον, ήκα-ήκας, ήθαν, ηοιοϋόχ,
(ίτηθι, κλπ.

§ 246. 'Τποταχτική. Ή υποτακτική συνδετικά μέν φωνήεντα
εχει τά αυτά τής οριστικής εκτεταμένα, ήτοι είς μέν τά α'. προ'-
σωπα καί τό πληθ. γ \ ω, είς δέ τά λοιπά η' προσωπικάς δέ κατα-
λήξεις έχει τάς αύτάς τών άρκτικών χρόνων τής οριστικής· ταΰτα

ουνή|λμένα ε!ν$·
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4 2 3
Ένικ. (ωμι)-ω, ΪΚ, Τ3·
Δυϊκ. ωμεν, ητον, ητον
Πληθ. ωμεν, ητε, ωσι(>

ΣΗΜ. Και ένταΰ^α ή προσ. κατάληςις μα αποκόπτεται
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Ένεστ.

Παρακ. β'.

Άόρ. α'.

Άόρ. β'.

λείπ
λελοίπ
[λείψ]
λίπ

ωμεϊ

7Κ>

ητον,
ητε,

η-

ητον.
ωσι.

§ 247. Ευκτική. Ή ευκτική συνδετικά μεν φωνήεντα παντα-
χού ε/ει ο πλήν του α'. άορ., δττις εχει α, έγκλιτικόν δέ φωνήεν
έχει ι συναιρούμενον μετά τοΰ συνδετικού φωνήεντος εις δίφθογγον
(οι, αι)' προσωπικές δέ καταλήξεις έχει τάς αύ?άς των παραγο"
μένων χρόνων της οριστικής πλήν του α'. ένικοΰ προσώπου, οτνεΰ
εχει ^α, καί τοΰ γ'. πληθυντικού, δπερ λήγει είς ταύτα δέ
συνημμένα εΐνε·

άόοχΟτ. α'.

1 2 3 1 2 3
Ένικ. οιμι, οις, οι. αιμι, αις, αι.
Δυϊκ. οιμεν, οιτον? οιτην. αιμεν, αιτον,; αιτην
ΙΙληθ. οιμεν, οιτε, οιεν. αιμεν, αιτε, αιεν.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

1 2 3
Ένεστ. λείπ / οιμι, οις, οι.
Μελ. α'. λείψ \
Μέλ. β'. (λιπέ) ) οιμεν, οι τον, οίτην.
Άόρ. β'. λίπ Γ
Παρακ. β'. λελοίπ οιμεν, οιτε, οιεν.

1 2 3
[λείψ] [ αιμι, αις, αι.

Άόρ. α'. | αιμεν, αιτον, αίτην,
I αιμεν, αιτε, αιεν.

β·*



Η Γραμματική τη£ εαλ^νικης γλωςς^

ΣΗΜ. α'. Οί Αττικοί εχουσι και τδν ΑΙολχκδν καλούμενον άόρ., τοΰ
οποίου εύχρηστο ν εινε μόνον τδ β'. κα'ι γ'. ένικδν πρόσ. καί τδ πληθ γ .
ειας, ειε, εχαν οίον, γρά^εχας-ειε-εχαν.

ΣΗΜ. β' Ό Ινεργ. παρακ. έν τή δποτακτ. και εόκτ. συνήθως περιφρά-
ζεται δια τής ιδίας μετοχής καί τοΰ συνδετικοί» ρήαατος· οίον, λδλοχπως-
ώ-^ς-ή, κλπ. λελοιπώς εΙ»χν·εΐης-Ητχ, κλπ Μονολεκτικών δέ σχηματί-
ζονται συνήθως δ'σοι παρακείμενοι εχουσι σημασία ν ένεστώτος- βοχκα, εϊωθα,
τέθνηκα, κλπ. (§ 340 α'.)

§ 248. Προστακτική. Ή προστακτική α'. πρόσωπον δέν εχει,
διότι προσταγή επί α'. προσώπου δέν γίνεται* καθότι ούύείς προσ-
τάζει εαυτόν.—Συνδετικά μέν φωνήεντα εχει πανταχού ε πλήν του
άορ. α'., όστις πανταχού έ'χει α έκτος του ένικοϋ β'. προσ. οπερ
εχει ο, προσωπικά; δέ καταλήξεις εχει ταύτας" θι, τω' τον, των
τε, τωσαν, πλήν του ενικοΰ β'. προσ. τοΰ α'. άορίστου,, οπερ εχει
ή δέ & κατάληξι; συνήθως αποκόπτεται* ταΰτα δέ συνημμένα
είνε*

<λόρχ0τ. α'.
2 3 2 3

Ένικ. ε, ετω. ον, ατω.

Δυϊκ. ετον, (ετων). ατον, («των).

Πληθ. ετε, (ετωσαν). ατε, (ατωσαν).

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

άόριστ. α'.
2 3 2 3

Ένεστ. λεϊπ ίε, έτω. (ον, άτω..

Άόρ. β'. λίπ ]ετον, (έτ'ων). [λεϊψ] ^ατον, άτων.
Παρακ. β'. λέλοιπ [ετε, (έτωσαν). (ατε, άτωσαν.

ΣΗΜ. Τδ δυϊκδν γ'. πρόσωπον τής προστακτικής είνε σχεδόν άχρηστον
παρά τοΤς άρχαίοις. Ό ένεργ. παρακ. και τών τριών θεμάτων έν ττ^ προστ.
μονολεκτικώς είνε άχρηστος, πλήν τών έχόντων τήν κατάληξιν Θχ καί τίνων
άλλων τοιούτοι δέ είνε οί Εξής- Ισθι, δέδχθχ-δεδίτω, δόταθχ-έίίτάτω, τέ-
θναθχ-άτω, κέκραχθχ-χθω, τέτλαθχ-τετ2νάτω, δνωχθχ άνώχθω, πέπχθχ
ίουχ'ί πέποιθι)-πεπχθέτω, άνωγε, γέγωνε. Τών δέ άλλων (δημάτων σχη-
ματίζεται περιφραστικώ; διά τής ιδίας μετοχής και τοΰ ένεστ. τής προστ.
τοΰ εΙμί* οίον, λελοχπώς δθτω, κλπ. Τοΰ ένεργ. παρακ. τής προστ. ευρη-
ται καί γραφή μετά συνδετικοΰ φωνήεντος α άντι 8* οίον, κεχήνατε, στε-
ποίθατε, άλλ' είνε αδόκιμος.

§ 2.49. Τό γ' πληθ. προσωπον τής προστακτικής συνήθως σχη-
ματίζεται καί όμοιόσχημον τή γενική πληθυντική της ιδίας μετο-
χή; πλήν τοΰ παρακ., τό όποιον διαφέρει, διότι λήγει βίς όντων
άντί οτων οίον, Λειπέτωΰαν καί Λειπόντων, γραψάτωααν καί
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γοαψάντων, ΛεΛοιχέτωαα,γ καί ΛεΛοιπόντων. Ό σχηματισμός
ούτος είνε ό παλαιότερος καί ό μόνος σχεδόν εύχρηστος παρά τοις
Άττικοΐς,

§ 250. Άπαρέμφατον. Τό άπαρέμφατον συνδετικόν μέν φωνήεν
εχει ε πλήν τού άορ. α'. όστις εχει α, καταληξιν δέ εν, συνηρημένα
είς δίφθογγο ν εεγ-εικ, πλήν του παρακ. όστις εχει καταληξιν ναι,
καί τοΰ άορ. α'. δστις εχει ί, συνημμενως ειτ, αΐ' οίον, Λεί-

ζϊειτ, ΛεΛειπεται, (ΛεΧψ)αι.

§ 251. Μετοχή. Ή μετοχή εχει χαρακτήρα ττ, γ, καί πρό αυ-
τοΰ ο, πλήν τοΰ άορ. α'., δστις εχει α' σχηματίζει δέ τήν ένικήν
όνομ. κατά τους προσημειωθέντας (144—146) κανόνας* οίον, ωκ-
ουσα-οτ, παρακ. ως-υια-ος, άόρ. α'. οζςιαοοί-κν" (λειποντ)-^£ίΛω^-
Λεΐπονβα (§ 1 65, 8 οτ,μ..γ Ιαΐπογ, (λελοιποτ^εΛοιπώς-.ΛΛοΑπνία- /
ΛεΛοιιτός, (γραψαντ)· γράψας-γράψασα- γράψάγ
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Τύπος τών βαρντόνων ρημάτων

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤ.
! ω, εις, ει.  *·* I /  !λε:π ομ.εν, ετον, ετον. ί 1 ' / £ | . ομεν, ετε, ουσι(ν).  '-ω ] ϊι<> Τΐ·  λείπ ωμεν, ητον, ητον.  ωμεν, ητε, ωσ'/ν). λεΤπ ε, ε'τω. ετον, (ε'των). ετε, (ετωσκν καί όντων)
51 · ον' ες' ε>ν^·  ο-Ιιλειπ ου.εν, ετον, ε'την. « ! 1 > - ' 1 ίΐ | οι^εετε, ον.
8  8 £ I / α, ε(ν). # |[λέλει<ρ]αμεν, ατον, ατον.  αμεν, ατε, ασι(ν). «» Τιί'  [λελεί<ρ]ωμεν, ητον, ητον.  ωμεν, ητε, ωσι(ν). [λέλειφε], ε'τω. ετον, νοτων). ετε, (ε'τωσαν) καί ;'όντων.
ίο ιϊ λέλοίπ α, ας, ε. κτλ. ώς δ α'. λελείπ ω, '/|ς, η. κτλ. λε'λοιπ ε, ε'τω. κτλ.
ν8  £ / η(ε'ν), εις, ει(ν). [έλελείφ]ειμεν, ειτον, είτην. ειμεν, ειτε, εσχν.
ω  ι-  Ο έλελείπ η(ει^), εις, ει(ν). κτλ. ώς δ α'.  I ί ί ι  I
8 ω, εις, ει. λείψ ομεν, ετον, ετον.  ομεν, ετε, ουσι(ν).

ώ, εΤς, εΤ. [λιπ] οΰμεν, εΐτον,εΤτον.  οΰμεν, είτε, οΰσι(ν).
-I ° !  Ο- -ο «8 α, ας, ε(ν). £λειψ] αμεν, ατον, άτην, αμεν, ατε, αν. ω> Τΐί, Τ1· λείψ] ωμεν, ητον? ητον.  ωμεν, ητε, ωσι(ν). λεΤψ] ον, άτω. ατον, (άτων). ατε, (άτωσαν) καί οίντων.
<ιο  Ο- «8 ον, ες, ε(ν). Γλιπ ομεν, ετον, έτην. ) ομεν, ετε, ον. ω, ης, 7}. ίπ ωμεν, ητον, ητον. ωμεν, ητε, ωσι(ν\ ^ίπ ε, έτω. ετον, (έτων), ετε, (έτωσαν) καί όντων.

ΣΗΜ. 'Ο α'. παρακ. και υπερσ. καί άόρ. καί δ β'. με'λ. του λείπω
(λέλειφα, έλελείφειν, έλειπα, λχπώ) εινε άχρηστοι παρά τοΤς παλαιοΤς*
έτέθησαν δΐ προς παράδειγμα άλλων εύχρηστων- Καί ή προστακτική τοΰ
παρακ. έτε'θη χάριν τοΰ τύπου (§ 248 σημ.).
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ΕΤΚΤΙΚΗ ΑΠΑΡΕΜΦ. ΜΕΤΟΧΗ
οιμι, οι ς, οι. λείπ οιμεν, οιτον, οίτην. οιμεν, οιτε, οιεν. λείπ ειν. άρσ. ων, οντος. θηλ. λείπ ου«α, ούσης, οΰδ. ον, οντος.
Λ - ·
οιμι, οις, οι. [λελ*ί<ρ]οιμεν, οιτον7 οίτην. οιμεν, οιτε, οιεν. [λελεκρ] ^ναι. άρσ. ώς, ότος, θηλ. [λελεκρ] υ~α, υίας. ούδ. ός, ότος.
λελοίπ οιμι, οις, οι. κτλ. λελοιπ έναι. λελοιπ ώς, ότος. κτλ.

οιμι, οις, οι; λείψ όιμεν, (οιτον), οίτην. οιμεν, οιτε, οιεν. λείψ ειν. άρσ. ων, οντος. θηλ. λε'ψ ουσα, ούσης, ουδ. ον, οντος.
οϊμι, οΤς, οΎ. [λιπ] οΤμεν, (οϊτον), οίτην. οΤμεν, οΤτε, οΤεν. [ζρσ. ών, οΰντος. [λιπ] εΤν. )θηλ. [λιπ] οΰσα, ούσης.  [ουδ.' οΰν, οΰντος.
αιμι, αις, αι. [λείψ] αιμεν, (αιτον), αίτην.  αιμεν, αιτε, αίεν. και αιολ. λείψ ειας, ειε, ειαν. [λε~ψ] αι. άρσ. ας, αντος. θηλ. [λείψ] ασα, άσης. ουδ. αν, αντος.
οιμι, ο:ς, οι. λίπ οιμεν, (οιτον), οίτην. οιμεν, οιτε, οιεν. λιπ εΤν. άρσ. ών, όντος. θηλ. λιπ οΰσα, ούσης, ουδ. όν, όντος.

ΣΗΜ. Ουδέν (5ημα τής Ιλληνικής γλώσσης ευρίσκεται Ιχον έν χρήσει πάν-
τας τους χρόνους ακαί β'.
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Τύπος τών βαρυτόνων ρημάτων

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤ.
Η ϋ  ω > ω, εις, ει. λείπ ομεν, ετον, ετον.  ομεν, ετε, ουσι(ν). λείπ ωμεν, ητον, ητον.  ωμεν, ητε, ωσΓν). λεΤπ ε, έτω. ετον, (έτων). ετε, (έχωσαν καί όντων)
Η I . ον, ες, ε(ν). Ω_||λειπ ομεν, ετρν, ε'την. £ I °ιαεν? ετε> ον·
Χ »  ο- ί* ^ α, ας, ε(ν). # [λέλει<ρ]αμεν, ατον, ατον.  αμεν, ατε, ασι(ν). «, Τΐ·  [λελε?φ]ωμεν, ητον, γ,τον.  ωμεν, ητε, ωσι(ν). [λέλειφε], έτω. ετον, ^/των). ετε, (έτωσαν) και^όντων.
ίο μ λε'λοΐπ α, ας, ε. κτλ. ώς δ α'. λελείπ ω, ης, η. κτλ. λέλοιπ ε, έτω. κτλ.
Ν3  Ο- ω £ «Ο / η(ειν), εις, ει (ν). [έλελείφ]ειμεν, ειτον, είτην. ειμεν, ειτε, εσαν. -
ίο  ω  £ Ο έλελείπ η(ει^), εις, έι(ν). ( I κτλ. ώς δ α'. ί |  ί I
8 ω, εις, ει. λείψ ομεν, ετον, ετον.  ομεν, ετε, ουσι(ν).
ίο* ώ, εις, εΤ. [λιπ] οΰμεν, εΤτον,εΐτον.  οΰμεν, εϊτε, οΰσι(ν). : Γ - " - '*
ο. -ο -8 α, ας, ε(ν). [έλειψ] αμεν, ατον, άτην, αμεν, ατε, αν. ω> γις, >  λείψ] ωμεν, ητον, ητον.  ωμεν, ητε, ωσι(ν). λεΤψ] ον, άτω. ατον, (άτων). ατε, (άτωσαν) και άντων.
ίο  ο- *8 ον, ες, ε (ν), 'λιπ ομεν, ετον, ε'την. ομεν, ετε, ον. ω, ης, ιίπ ωμεν, ητον, ητον.  ωμεν, ητε, ωσι(ν). λίπ ε, ε'τω. ετον, (έτων), ετε, (έτωσαν) και όντων.

ΣΗΜ. Ό α'. παρακ. και υπερσ. κα^ι άόρ. και δ β'. μέλ. τ ου λείπω
(λέλειφα, έλελείφειν, έλειψα, λιπώ) εϊνε άχρηστοι παρά τοΎς παλαιοΤς·
έτέθησαν προς παράδειγμα άλλων εύχρηστων· Και ή προστακτική του
παρακ. έτέθη χάριν τοΰ τύπου (§ 248 σημ.).
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ζής ενεργηζιχης φωνής.

ΕΤΚΤΙΚΗ ΑΠΑΡΕΜΦ. ΜΕΤΟΧΗ
οιμι, οις, οι. λείπ οιμεν, οιτον, οίτην. οιμεν, οιτε, οιεν. λείπ ειν. άρσ. ων, οντος. θηλ. λείπ ου«α, ούσης, ούδ. ον, οντος.
·" '·· ·
οιμι, οις, οι. [λελείφ] οιμεν, οιτον, οίτην. οιμεν, οιτε, οιεν. [λελεκρ] ^ναι. άρσ. ώς, ότος, θηλ. [λελεκρ] υΤα, υ?ας. ούδ. ός, ότος.
λελοίπ οιμι, οις, οι. κτλ. λελοίπ ^ναι. λελοίπ ώς, ότος. κτλ.

οιμι, οι ς, οί; λείψ οιμεν, (οιτον), οίτην. οιμεν, οιτε, οιεν. λείψ ειν. άρσ. ων, οντος. θηλ. λε'ψ ουσα, ούσης, ούδ. ον, · οντος.
οΤμι, οΤς, οΎ. [λιπ] οΤμεν, (οϊτον), οίτην. οΤμεν, οϊτε, οΤεν. |άρσ. ών, οΰντος. [λιπ] εΤν. |θηλ. [λιπ] ουσα, ούσης.  [ουδ.1 ουν, οΰντος.
αιμι, αις, αι. [λείψ] αιμεν, (αιτον), αίτην.  αιμεν, αιτε, αιεν. καί αιολ. λείψ ειας, ειε, ειαν. [λεϊψ] αι. αρσ. ας, αντος. θηλ. [λείψ] ασα, άσης. ούδ. αν, αντός.
οιμι, ο:ς, οι. λίπ οιμεν, (οιτον), οίτην. οιμεν, οιτε, οιεν. λιπ εΤν. άρσ. ών, όντος. θηλ. λιπ ουσα, ούσης, ούδ. όν, όντος.

ΣΗΜ. Ούδΐν (5ημα της Ιλληνικης γλώσσης εδρίσκεται Ιχον Ιν χρήσει, πάν-
τα ς τους χρόνους α'. καί β'.
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Β'. Μέση και παθητική φωνή.

§ 252. Ή μέση καί παθητική φωνή εχει πανταχού τά αυτά
συνδετικά φωνήεντα της ενεργητικής φωνής.

§ 253. Ό μέσ. καί παθ. παρακ. καί ύπερσ. δέν εχουσι συνδε-
τικόν φωνήεν ό δέ παθ. ά. καί β'. άο'ρ. κλίνεται κατά τά είς μι
καί έκεΐ γενήσεται λόγος περί αύτοΰ, συγκαταλε'γεται δμως είς τον
τύπον τής παθ. φωνής.

§ 254. Ό τετελεσμένος (μετ' όλίγ.) μέλλων σχηματίζεται διτ-
τώς, μονολεκτικώς καί περιφραστικές διά τής μετοχής τόϋ παθ.
παρακ. καί του με'λ. του συνδετικού ρήματος ε σο μα ι. Καί μονολε-
κτικώς μέν σχηματίζεται, όταν ό παρακ. έπιδέχηται άναδιπλα-
σιασμόν οίον, γέγραμμαι-γεγράψ·(ΐμαι% περιφραστικώς δέ, όταν ό
παρακ. δέν έπιδέχηται άναδιπλασιασμόν· οίον, άπήΛ.Ιαγμαι-άπηΛ-
Λαγμένος έσομαΐ' άλλ' ευρίσκεται ένίοτε καί μονολεκτικώς έσχη-
ματισμένος καί όταν ό παρακ. δέν έπιδέχηται άναδιπλασιασμόν*
οίον, έσκέψομαι, έρρΐψομαι, έψεύσομαι, ήρήσομαι, ειρήσομαι, ήτι-
μώσομαι, κλπ.

§ 255. Τετελεσμένον μέλ. έχει καί ή ένεργ. φωνή, πάντοτε δ-
μως περιφραστικώς έσχηματισμένον διά τής μιτοχής τοΰ ένεργ.
παρακ. καί του μέλ. τοΰ συνδετικού ρήματος έσομαΐ' οίον, γεγρα-
φώς έσομαι, πεπάευκώς έσει, πλήν τοΰ έστήζω καί ζεθνήζω, οΐτινες
σχηματίζονται πάντοτε μονολεκτικώς· οί δέ μέσοι έστήξομαι καί
τεθνήξομαι είνε τών μεταγενεστέρων1. Σημειωτέον δέ δτι τής μέν
ένεργ. φωνής ό τετελεσμένος μέλ. έ'χει πάντοτε ένεργητικήν σημα-
σίαν, τής δέ παθητικής παθητικήν.

ΣΗΜ. α'. Ό τετελεσμένος μέλ. ώς προς τήν εκτασιν τοϋ χαρακτηριστι-
κού φωνήεντος ακολουθεί τον ένεργ. μ,ε'λλοντα καί ουχί τόν παθ. παρακ. οίον,
δέω-δέδεμανδήόω-δεδήόομαι, λύω-λέλυμαι-λ^'όω-λελυ'όομαι,.

ΣΗΜ. β'. Τά υγρόληκτα καί τά είς μι (δήματα δέν είχουσι τετελεσμένον
μέλ. πλήν τοΰ μεμΐξομαι (μίγνυμι) καί τοΰ έότήξω (ιστημι).

§ 256. Προσωπικάς καί άπαρεμφατικάίς καί μετοχικάς κατα-
λήξεις ή μέση καί παθ. φωνή έχει τάς έξης*

1 Οί παρά τοΤς παλαιοΤς άπαντώντες ένίοτε μέσοι Ιστήξομαι καί
τεθνήξομαι εΤνε κατά Κ^τον (λόγ. Έρμ, σέλ. 555) κακή γραφή τών
αντιγραφέων.
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Όρχότακή. άρκτακο\ χρόνοχ παραγ. χρόνοχ.

1 2 3 1 2 3

Ένικ. μαι, σαι, ται. μην, σο, το.

Δυϊκ. (μεθον), σθον, σθον. (μεθον), σθον, σθην.

Πληθ. μεθα, σθε, νται. μεθα, σθε, ντο.

Ή ύποτακτ. εχει τάς προσωπικά; καταλήξει; τών άρκτικών

χρόνων τής όριστ., ή δέ εύκτ. τάς τών παραγομένων αυτής.

ΣΗΜ. Τό δυϊκόν α'. πρόσωπον μεθον τρ\ς μόνον άπαντα παρά τοϊς δοκί-
μοις συγγραφεΰσιν (Όμ. Ίλ. ψ. 483, Σοφ. Ήλ. 950 και Φιλοκτ. 1079),
διό πολλοί τών νεωτέρων γραμματικών παραλείπουσιν αυτό έν τω τύπω·

Προστακτική. Άπαρέμφ. ΜετοχΛ.

2 3

Ένικ. σο, σθω. σθαι. μένος, (άρσ.)

Δυϊκ. σθον, σθων. μενη, [θηλ.)

Πληθ. σθε, σθων καί (σθωσαν). μενον. (ούδέτ.)

§ 257. Αί προσωπικαί καταλήξεις τών άρκτικών χρονών καί
τής ένεργ., καί τής παθ. φωνής διαφέρουσιν άπό τάς τών παραγο-
μένων κατά τούτο, δτι τά δυϊκά γ'. πρόσωπα εκεί\ων μέν βραχυκα.
ταληκτοΰσι (τον, σθον)} τούτων δέ μακροκαταληκτοϋσι (την, σθην)#

ΣΗΜ. Αί του δυϊκοΰ γ'. προσώπου προσωπικα\ καταλήξεις τών παρα-
γομένων χρόνων την, 09ην, λαμβάνονται υπό τών άρχαιοτε'ρων Αττικών
κα\ έπνί β'. προσώπου άντι τής τον, (3θονι, ή δε τοΰ γ'. πληθ. (?θων είνε
παλαιοτε'ρα τής όθωόαν.

§ 258. Τό σ" τής προσωπικής καταλήξεως του ένικ. β'. προσώ-
που (σαι, σο) πανταχού δπου ύπάρχει συνδετικόν φωνήεν άποβάλ-
λεται* εάν δέ τό συνδετικόν φωνήεν είνε α, η, συναιρείται τό μέν
εαι καί ηαι είς τό δέ εο είς ον, τό δέ αο είς ω.

§ 259. Οί Αττικοί άντί τού η του ένικ. β'. προσ. τής όριστ.
ϊχουσιν ε^1, δπερ εμεινε καί έν τη κοινί) διαλέκτω είς τά τρία ταύ-
τα* βονΛομ,αί-βοϋΛει, οϊομαι-οιει, δψ-ομαι-όψει, τό δέ βού.ΐγ, οιη
είνε ύποτακτ. έγκλίσεως.

ΣΗΜ. ΤινΙς τών μέταγενεστε'ρων κα\ μάλιστα τών εκκλησιαστικών φυ-
λάττουσι τό 0, λε'γοντες άκροα<3αχ, ήκρόαΰο, καυχά(3αχ, φάγεόαχ και
πίεϋαχ οίΓτω λε'γει καί ή καθωμιλημενη· τιμάόαχ, έτχμάϋο, λέγεϋαχ,
έλέγεαο, όνομάζεόαχ, έγράφε^ο, κλπ.

1 Καί τουναντίον ή τοΰ γ' δυϊκοΰ τον λαμβάνεται ένίοτε μάλιστα παρ'
Όμήρω κα\ άντι τοΰ δευτέρου την (λογ. Έρμ. Α 33).

2 Τό ε ι τοΰτο προήλθεν έκ τοΰ γ| συστολή τοΰ η είς ε· οΤον, λ ε ί π η ι-
λείπε ϊ-λ ε ί π ε ι. Κατ' άλλους άποβολή τής προσ. καταλήξεως σ α ι καλι
άναπληρωτικτ\ έκτάσει τοΰ συνδετικοΰ ε εις ε ι· οίον, (λ ε ί π ε σ α ι)-λ ε ί π ε ι.
Ή δ£ συναίρεσις τοΰ εαι είς ει είνε άσύστατος.
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Σχηματισμός των έγκλίσ. τής μέσϊΐς καί παθ. φωνής.

§ 260. Όριατιχή. Συνδετικά φωνήεντα καί π|*οσωπικαΙ κατα-
λήξεις τής οριστική; συνημμένως είσί ταϋτα*

-ιών άρκτι-ίών χρόνων.
1 2 3

ομαι, (εσαι) (η)ει, εται.
(ομεθον), εσθον, εσθον.

ομεθα, εσθε, ονται.

τοΰ μέόον άορ. α'.

1 2
αμήν, (ασο)-ω,

(αμεθον), ασθον,
αμεθα, ασθε,

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

των καραγ. χρόνων.

1 2 3

ομην, (εσο)-ου, ετο.

(ομεθον), εσθον, εσθην.

ομεθα, εσθε, οντο.

3
ατο.
ασθην.
αντο.

Ένεστώ; λείπ
Μέσος μέλλων α'. λείψ
Μέλλων τετελ. λελείψ
Μέσος μέλλων β'. [λιπε]
Μέλλων παθ. α'. λειφθήσ
Μέλλων παθ. β'. [λιπήσ]
Παρατατικός β'. έλειπ
Μέσος άόριστ. έλιπ

Μέσος άόριστ. α'. [έλειψ]

ομαι, ει(ϊ))> εται.
ομεθον, εσθον, εσθον.
ομεθα, εσθε, ονται.

ομην, ου, ετο.

(ομεθον), εσθον, εσθον.

όμεθα, εσθε, οντο.

άμην, ω, ατο.

(άμεθον), ασθον, άσθην.

άμεθα, ασθε, αντο.

§ 261. Ό παθ. παρακ. καί ύπέρσ. σχηματίζονται, άφ' οδ έπι-
συναφθώσιν αί προσωπικαί καταλήξεις άμε'σως είς τό στέλεχος κάί
γείνωσιν αί προσημειωθείσαι μεταβολαί καί άποβολαί (§ 44—52)
τό δέ γ'. πληθ. πρόσ. περιφράζεται διά τής ιδίας πληθ. μετοχής
καί τοΰ γ'. πληθ. προσ. του συνδετικοΰ ρήματος· οίον, παρακείμ.
Λελεψμενοι-αι-α, είσί, ύπερσ. ΛεΛειμ,μένοί-αι-α, ησαν' ωσαύτως
καί των φωνηεντοκλήτων των προσλαμβανόντων Ιν ΐφ παθητική
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παρακ. ο" οίον, χεΛέω-τεζέΑεϋμαι, τετε.ΐεϋμέκοι-αια ε'ισίν, Αε.ϊνν-
χαι, εΑέΛνγτο καί κεΛυμένοι-αι-α είΰίγ, ΛεΑνμέγοι-αι-α ηΰαγ.

ΣΗΜ. Οί "Ιωνες έν τω γ'. προσώπω τοΰ παθ. παρακ. και υπερσ.
άντι τών καταλήξεων ντατ, ντο είχον τάς καταλήξεις αται, ατο, δασύνον-
τες μίν τους προ αυτών χειλοφώνους κα\ ουρανισκοφώνους χαρακτήρας, φυ-
λάττοντες δε τους όδοντοφώνους κανι υγρούς· οίον, τάϊίόω (ταγ) τέταγμαι-
τετάχαται-έτετάχατο, βλέπω βεβλέφαταν έβεβλέφατο, φθείρω-έφθά-
ρατατ-έφθάρατο κλπ. Ό Ιωνικός ούτος σχηματισμός σπανιώτατα άπαν-
τ^ παρά τοΤς πεζοΎς ΆττικοΎς.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
Παρακειμένου.

Ένικ. (τέτριβμάι)-τε'τριμαι, (τε'τριβσαι)-ψαι, (βται)-πται.
Δυϊκ. (τετρίβμεθον) μμεθον, (βσθον-βθον) φθον, (βσθον-βθον)-φθον,

Πληθ. (τετρέβμεθα)-μεθα, (βσθε-βθε)-φθε, (βνται)-φαται καί
τετριμμένοι-αι-α είσί(ν).

Ύπερόνντελΐκον.

Ένικ. (επεπλε'κμην)-γμην, (κσο)-ξο, κτο.

Δυϊκ. (επεπλε'κμεθον)-γμεθον, (κσθον)-^θον, (κσθην)-χθην.

Πληθ. (έπεπλε'κμεθα)-γμεθα, (κσθε)-χθε, (κντο)-(χατο) καί
πεπλεγμε'νοι-αι-α ησαν.

Παρακειμένου.

Ένικ. (ήρει£μαι)-σμαι, (δσαι)-σαι, (δται)-σται

Δυϊκ. (ήοεί^μεθον) σμεθον, (δσθον-δθον) σθον, (δσθον-δθον)-σθον.

Πληθ. (ήρεί£μεθ α>σμεθα, (δσθε-δθε)-σθε, (δνται)-(δαται)καί
ήρεισμένοι-αι-α είσί(ν).

Ύπερόι/ντελΐκον.

Ένικ. (ήνώτμην)-σμην. (τσο)-σο, (ττο)-στο.

Δυϊκ. (ήνύτμεθον) σμεθον, (τσθον-τθον) σθον, (τσθηντθην)-σθην.
Πληθ. (ήνύτμεθα)-σμεθα, (τσθε-τθε)-σθε, (τντο-τατο) καί
ήνυσμε'νόι-αι-α ήσαν.

Παρακειμένου.

Ένικ. εψα>μαι, λσαι, λται^

Δυϊκ. (εψάλμεθον), (λσθον)λθον, (λσθον) λθον.

υληθ. εψάλμεθα, (λσφε)-λθε, (λνται)-λατ«ι καί
*ψ*λμίνοι·αι-Λ \
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Ύττερβυ ν τελ ίκου.
1 2 3

Ένικ. (έμεμολύνμην)σμην καί μμην νσο, ντο.

Δυϊ*. (έμεμολύνμεθον)-σμεθον και μμεθον? (νσθον)-νθον, (νσθην)-νθην
Πληθ. (ίμεμολύνμεθχ)-σμεθα καί μμεθ?, (νσθε)-νθε, (ντο)-νατο.
καί μεμολυσμέν!μ-αι-α ήσαν '

ΣΗΜ. "Οταν πρδ τοΰ μ συμπε'σωσι μμ ή γ γ, αποβάλλεται τδ £ν αυτών
οΤον, κάμπτω-κε'καμμμαι-κέκαμμαι, φθέγγομαΐ-έ'φθεγγμαι-δφθβγμαι.

§ 292. ^Υποτακτική. Συνδετικά φωνήεντα καί προσωπικά! κα-
ταλήξεις τή; υποτακτική; συνημμένω; είνε ταύτα*

1 2 3

Ένικ ωμαι, (ησαι) ύ], ηται,

Δυϊκ. (ωμεθον), ησθον, ησθον.

Πληθ. ωμεθα, ησθε, ωνται.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Ένεστώ; λείπ 1 ωμαι η, ηται.

Μέσο; άόριστος α'. [λείψ] ) (ωμεθον), ησθον, ησθον.
Μέσο; αόριστο; β', λιπ / ωμεθα, ησθε, ωνται.

§ 263. Ευκτική. Συνδετικά φωνήεντα, έγκλιτικόν φωνήεν καί
προσωπικαί καταλήξει; τή; ευκτικής συνημμένω; είνε ταύτα·

Μέά. άόρ. α'.

3

1 2

Ένικ, οιμην, (οισο) οιο, οιτο.
Δυϊκ/ (οίμεθον), (οισθο/), οισθην.

Πληθ. οιμεθχ, οισθε,

1 2 3

αιμην, (αισο)-αιο
(αιμεθον), αισθον,

οιντο. αιμεθα, αισθε,

αιτο.
αισθην
αιντο.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Ένεστώ; λειπ

Μέσο; μέλλων α'. λπψ

Μετ' όλ. μέλλων λελειψ

Μέσο; μέλλων β'. [λιπε]

Μέσο; αόριστο; β'. λιπ

Μέλλων παθητ. α'. λειφθησ

Μέλλων παθητ. β'. [λιπησ]

I 2 3

οίμην, οιο, οιτο.

(οίμεθον), οισθον, οίσθην.

οίμεθα, οισθε, οιντο.
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Μέσος άόριστος α'. [λειψ]

1 2 3

αίμην, αιο, αιτο.

(αίμεθον), (αισθον), αίσθην.

αίμεθα, αισθε, αιντο.

§ 264. Προστακτική. Συνδετικά φωνήεντα καί προσωπικαί κα-
ταλήξεις τής προστακτική; συνημμένως είνε ταΰτα·

Μέ(3. άόρ. α'.

Ένικ. (εσο)-ου,
Δυϊκ. εσθον,
Πληθ. εσθε,
καί (ε'σθωσαν).

3

εσθω.

εσθων.

ε'σθων

αι,

ασθον,
ασθε,

3

ασθω.
ασθων.
(ασθωσαν)
καί ασθων.

ΣΗΜ. Τό β'. ενικόν πρόσ. του μέσου άορ. α'. τής προστ. συνδετικόν φω-
νήεν εχει πανταχού α και προσωπ. κατάληξιν έν τω ενικω β'. προσώπω ι,
συνημμε'νως α ι.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Ένεστώς

Μέσος άόριστος β'.
Μέσος άόριστος α'.

λείπ
λιπ

έσθω.

ου,

εσθε, ε'σθων. ν
εσθε, εσθων καί (ε'σθωσαν).

αι άσθω.
ασθον, άσθων.
ασθε, (άσθωσαν) καί άσθων.

§ 265. Άπαρέμ,φατον. Τό άπαρέμφατον συνδετικόν φωνήεν έ-
χει ε, πλήν του μέσου άορ. α'., όστις έχει α, κατάληξιν δέ οθαι,
συνημμένως εαθαι, ασθαι.

[λεϊψ]

Ένεστώς
Μέσος μέλλων
Μετ' όλ. μέλλων
Μέσος μέλλων
Μέσος άόριστος
Μέλλων παθητ.
Μέλλων παθητ.
Μέσος άόριστος

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
λείπ

α'. λείψ

λελείψ
β'. [λιπε]

β'. λιπ 1

α'. λειφθήσ

β'. [λιπήσ] /

οέ'. [λείψ]ασθαι.

ιθαι.
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§ 226, Μετοχή. Ή μετοχή συνδετικόν φωνήεν ϊχει ε πλήν του
μέσ. άορ. α'., όστις εχει α, κατάληξιν δέ. μεκος, μένη, μεκοκ,
συνημμένως ομεκος-ομεκψομεκοκ, αμεκος αμεκηαμεκοκ.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Ένεστώς λειπ \

Μέσος μέλλων α'. λειψ 1

Μετ' όΧ. μέλλων λελειψ / ο'μενος.

Μέσος μέλλων β'. [λιπε] ί ομενη,

Μέσος άο'ριστος β'. 1 ο'μενον.

Μέλλων παθητ. α'. λει^ θησ Ι

Μέλλων παθητ. β'. [λιπησ] '

Μέσος άο'ριστος α'. [λειψ]άμενος<η-ον.

§ 267. Ό παθητικός παρακείμενος έν μεν τ-?) υποτακτική και
εύκτικϊ) σχηματίζεται περιφραστικώς δια τής ιδίας μετοχής και
του συνδετικού ρήματος, έν δέ τϊ) προστακτική καί άπαρεμφάτω
καί μετοχή μονολεκτικώς, ώς καί έν χγ οριστική δια μεταβολής
καί άποβολής των συμφώνων· οίον,

ΎποτακτικΛ. Εύκττκή.

12 3 1 2 3

Ένικ. λελειμμένος-η-ονώ, γ;, γ. εϊην, εϊης, εϊη.
Δυϊ-ί. λελειμμε'νω-α-ω ώμεν, ητον, ητον. εϊημεν, εϊητον, είήτην.
Πληθ λελειμμένοι-αι-α ωμεν, ητε, ώσι(ν). εϊημεν εϊητε, είεν.

Προστακτική

Ένικ. (λέλειπσο)-ψο (λελείπσθω-πθω) φθω.

Δυϊκ. (λέλειπσθον-πθον)-φθον, (λελείπσθων-πθων) φθων.
Πληθ. (λέλειπσθε-πθε) φθε, (λελείπσθωσαν-πθωσαν) φθωσαν

καί φθων.

'Ατταρέμφατον
(λελεϊπσθαι-πθαι)φθχι.
Μετοχή

(λελειπμένος)-μμένος, (πμέντ))-μμένη, (πμένον)-μρένον.
§ 268. Καί των συνηοημένων ρημάτων ό παθητικός παρακείμε-
νος έν τγ υποτακτική καί εύκτικνί σχηματίζεται περιφραστικώς ώς
καί των βαρυτο'νων οίον,

τετιμηαένος-η-ον ώ ης, η. εϊην, εΐη^ .
πεποιημένω-α-ώ ώμεν, ητον, ητον. εϊημεν, εϊητον, είήτην.
δεδηλωμένοι-αι-α ωμεν, ητε, ωσι. ίΐψ,εν εϊη.τ«, "ε^εγ.
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§ 269. Ό κέχτημαι οιως καί μέμ^μαι σχηματίζονται συνή-
θως μονολεκτικώς, ωσαύτως καί ό χέχΛ-ημαι καί βέβΛημαι (καί
άπάντώσι μο'νον εν τ^ ευκτική) είς τά έξης πρόσωπα καί αριθμούς.

'Γποτακτχκή.

μεμτώμαι, μεμγήται, μεμνώ-

μεθα.
χεχτήτε, χεκτήσθε.

ΕύκτικΛ,

μεμνήμην, μεμγτ\ο, μεμγψο,

μεμγήμεθα, μεμνησθε,
χεκζήμηγ, κεχτ?)ο, κεχτήμεθα, καί
χτωμεθα (Εύρπ. Ήρακλεΐδ. 282)
χεχΛϊκεχΛημεθα, χεχΛηβθε'
ύιαβεβΛήσθε.

ΣΗΜ. α'. Και δ παθ. παρακ. της προστ. (πλήν τών έχόντων σημασίαν
ένεστ.) σπανίως άπαντα.

ΣΗΜ. β'. Τα τρία πληθ. πρόσ. της προστ. είνε ομόφωνα τοΤς δυϊκοΤς
τρίτοις· λειπέϋθων, λεχπέύθων, λυόάϋθων, λυόύόθίον. Τάδε λεχπέόθω-
(?αν, 3ΐν<?ά<3θω<?αν είνε όίχρηστα παρά τοΤς ΆττικοΤς.

§ 269*. Τά συνδετικά εγκλιτικά φωνήεντα, αί προσωπικαί κα-
ταλήξεις καί οί χρονικοί χαρακτήρες (δπου ύπάρχουσι) συναπτόμενα
άπότελοΰσι τάς έξης χρονικάς καταλήξεις τοΰ α'. ενικού προσώ-
που τής οριστικής έγκλίσεως. —

Ένεργτιτχκη φιονή μέ<ϊη παθτιτ.
'Ενεστ. ω ομαι ομαι
Παρατ. ον ομην ομην
Παρακ. α μαι μαι
Ύπερσ. ειν μην μην
Μέλ. α'. σω σομαι θήσομαι
Μέλ. β"'. (εω)-ώ (έομαι)- θύμα ι ησομαι
Άο'ρ. α'. σα σαμην &ην
Άο'ρ. β'. ο ν ομην ην.
ΣΗΜ. Ή χρονική κατάληξις τοΰ β'. ένεργ. καί μέσου μέλ. ώ, οϋμαχ
έγε'νετο έκ τής ε<?ίθ καί εόομαι αποβολή  ι' τβΰ (ί καί συναιρέσει τοΰ εω είς
ώ καί εομαχ είς οΰμαχ οίον, είΤω-εω (ίων ) ώ (*ΤΤ·), ε<?ο|;αι·?εομαχ (ίων.)
-ονμαχ (άττ.).
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Τύηος' τών βαρυτόνωγ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΕΥΚΤΙ-
μ  β  ω ? ομαι, εί(γΐ)> εται. λείπ (όμεθον), εσθον, εσθον. όυ.&Οχ, εσθε, ονται. /λείπωμαι, 7), ηται. 1(ώμε9ον), ησθον,ησθον. χώμεθα, ησθε, ωνται. οίμην λειπ (οίμεθον), οίμεθα.
μ  8  ο. 8 £ όμην, ου, το. έλειπ (όμεθον), (εσθον),έσθην. όμεθα, εσθε, οντο.
8  Λ  Π λειφθήσ ομαι, ετΛΙ· κτλ. ώς δ ένεστ. λειφθησ οίμην, κτλ. ώς
«Ο [λιπήσ] ομαι, ει(η), εται. κτλ. ώς δ ένεστ. [λιπησ] οίμην, κτλ. ώς
ν8  Α. ά.  «ο ί λείψ ομαι, ει("ίΐ), εται. κτλ. ώς δ ένεστ. λειψ οίμην,  κτλ. ώς

λελείψ ομαι, ει(τ]), εται. κτλ. ώς δ έ/εστ. λελειψ οίμην, κτλ. ώς
ώ  4  ύ. οΰμαι, ε~(τ\), εΤται. [λιπ] (ούμεθον),ε~σθον,ε~σθον. ούμεθα, ε~σθε, ουνται. οίμην, [λιπ] (οίμεθον), οίμεθα.
8 ► 8 οίμην, ω, ατο. [έλειψ] (άμεθον),. (ασθον),οίσθην οίμεθα, ασθε, α ντο. [λείψ] ωμαι, η, ηται. κτλ. ώς ό ένεστ. αίμην, [λειψ] (αίμεθον) αίμεθα.
ίο 8  3. έλιπ. όμην, ου, ετο. κτλ. ώς δ παρατ. λίπ ωμαι, η, ηται. κτλ. ώς δ ένεστ. λιπ οίμην, κτλ. ώς
νο »8 θην, θης, 6η. έλείφ θημεν, (θητον),θήτην.  θημεν, θητε, θησαν. λειφ^θώ, θής, ή. θώμεν, θήτον, θήτον. θώμεν, θήτε, θώσι(ν). θείην, λειφ θείημεν, θείημεν,
ίο  -ο [Αίπ] ην, ^ ης,^ η. κτλ. ώς δ α'. [λιπ] ώ, ής, ή. κτλ. ώς δ α'. [λιπ] είην, κτλ. ώς δ α'.
Ο-  8 * μμαι, ψχι, πται. 1 ^έλει (μμεθον), φθον, φθον.  μμεθ α, φθε, (φαται)./ λελειμμένοι,-αι-α είσί(ν). ^ λελειμ μένος,  ω, ήζ, ή.:  λελειμ μένω,  ωμεν, ήτον, ήτον. λ,ελειμ μένοι,  ώμεν, ήτε, ώσι(ν),
μένος, λελβιμ μένω, μένοι,
έέ ω  α  ο  χ μμην, ψί, πτο. 1 λελεί (μμεθον), φθον, φθην. | μμεθα, φθε __ (φατο). I α) λελειμμε'νοι-αι α ήσαν. /

ΣΗΜ- Ό 7Ια®· κα' (χεσ' .αε'λ· Ρ'· χβ" ° Ρ'* ^ ί*εσ· ®όρ. οί.
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τής παθητικής και μέσης φωνής.

ΚΗ | ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ | ΑΠ4ΡΕΜΦ.| ΜΕΤΟΧΗ
οιο, οιτο, (οισθον), οίσθην οισθε, οιντο. ου, /σθω, λείπ εσθον, ε'σθων, εσθε, (ε'σθωσαν) χα ι ε'σθων. λείπ εσθαι. όμενος, λειπ ομένη, όμενον,
οιο, οιντο, ο Ινεστώς. λειφθήσεσθαι. όμενος, λειφθησ ομε'νη, όμενον.
οιο, οιτο, ό ένεστώς. λιπήσ εσθαι. λιπησ όμενος, κτλ.
οιο, οιτο, δ ένεστώς. λείψ εσθαι. λειψ όμενος, κτλ.
οιο, οιτο, δ Ινεστώς. λελείψ εσθαι. λελειψ όμενος, κτλ.
οίο, οΤτο, (οΤσθον), οίσθην, οΤσθε, οΎντο. [λιπ] εΤσθαι. ούμενος, [λιπ] ουμενη, ούμενον.
αιο,- αιτο, (αισθον), αίσθην, αισθε, αιντο. αι, άσθω, [λείψ] ασθον, άσθων,  ασθε, (αίσθωσαν) χα\ οίσθων. [λείψ] ασθαι. άμενος, [λειψ] αμε'νη, οίμενον.
οιο, οιτο, δ Ινεστώς. λιπ ου, ε'σθω, κτλ. ώς δ ένεστώς. λιπ εσθαι. λιπ όμενος, κτλ.
θείης, Θείη, (θείητον), θειήτην, Θείητε, θείησαν. θητι, θήτω, λείφ θητον, θήτων, θητε, (θήτωσαν) καλι θέντων. λειφ θήναι. θείς, λειφ θεΤσα, θέν.
είης, είη. [λίπ] ηθι, ήτω.  κλπ. ώς δ α'. [λιπ] ή ναι. είς, [λιπ] ε~σα, εν.
ειην, ειης, ειη, ε7ημεν, (ειητον), εϊήτην εΐημεν, ειητε, ειησαν ψο? φθω. λε'λει φθον, φθων,  φθε, (φθωσαν) χα ι φθων. λελεΤ φθαι. μένος, λελει μ με'νη, μένον.
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Περισπώμεν« Ά συνηρημένα βήματα.

§ 270. Τά περισπώμενα % συνγ)ρημένα ρήματα εχουσι χαρακτή-
ρα α, β, ο, διό τρεις είνε αί συζυγίαι τούτων αω, «ω, ού)· συναι-
ρούνται.δέ μόνον έν τω ένεστ. καί παρατατ., διότι είστ αυτούς μό-
νον οί χαρακτήρες α, «, ο άπαντωσι φωνήεν, είς δέ τους άλλους
άπα\τώσι σύμφωνον του χρονικού χαρακτήρος.

ΣΗΜ. Το ας£'ω (καίω) καί κλος'ω (κλαίω) δεν συναιροΰνται· το δέ λούω
έκκρούει άττικώς τα βραχε'α φωνήεντα ε, ο (§ 56, β)· ο Τον, δλουε δλου,
λούομαχ-λοϋμαχ κλπ.

| 271. Τά συνδετικά φωνήεντα, μεθ' ών συμπίπτουσι καί συναι-
ρούνται οί χαρακτήρες α, ε, ο, είνε τά δύο βραχέα ο, τά δύο μα-
κρά η, ω, καί αί δίφθογγοι οι, ου, ει, ??· συναιρούνται δέ ούτω·

α'. Τό α μετά β, η, ει, γ είς ος καί *_,μετά δέ του ο, ω, οι, είς
ω κ,αΐ ω· οίον, τίμαε-τΐμζ, τιμάητε-τιμάτε, τιμάεις-τιμφς, τιμαη-
τιμα, τ ι μάομεν-τιμώ μεν, τ ι μάωμ εν-τιμώ μεν, τι μάοιμεν-τιμώμεν,
τιμάονϋι-τιμώσι.

ΣΗΜ. Το ζάω, πεινάω, διψάω, χράω, χράομαχ, κνάω, σμάω, ψάω,,
συναιροΰσι το α μετά τοΰ ε, η, είς η· οίον, ζάε ζή, ζάητε-ζήτε, ζάεν-
ζην1. Τό δέ χράεχς χρμς, χράβύθαχ-χράϋθαχ έπ\ τοΰ χρτκϊμοδοτεχν
είνε των νεωτέρων Ιώνων καί των μεταγενεστέρων.

β'. τό « ρετά του ε είς ει, μετά δέ του ο είς ον, προ δέ των
μακρών φωνηέντων καί διφθόγγων άποβάλλεται· οίον, ποίεε·ΛοϊειΛ
τίΐέομεν-ποιον μεν, ποιέητε-ποιη τε, ποιεωμεν-ποιώμεν, ποιέει-
ποιει, ποιεοιμεν-ποιοΐμεν, ποιέονϋι-ποιονοι.

ΣΗΜ. Τα έχοντα στεΟιεχος μονοσύλλαβον συναιροΰσι τον χαρακτήρα ε
δ'που οδτος άπαντα ε η εν οίον, πλέω-πλέεχς-πλεις, τιλέεχ-πλεχ, σχλέο-
μεν-πλέετε-πλεΐτε, πλέουόχ πλήν τοΰ β'. ενικ. προσ. τοΰ δέομαι-δέεχ.
Το δέω δ'μως (δενω, δεσμεύω), δταν μάλιστα εινε σύνθετον, συναιρεί τδ ε
καί μετα τοΰ ο καί ω, οίον, δέον-δονν, τω δέοντχ-δοϋντχ, δχαδέομαχ-
δχαδοϋμαχ, άναδέων-άναδών. Το δέ δεχν έν τ3\ φράσει μχντροΰ δεχν εΤνε
απαρέμφατον κα\ ούχ\ μετοχή.

γ'. Τό ο μετά τού ε καί ο είς ον, μετά δέ τού η καί ω εις ω}
μετά δέ. τού ει καί ?? είς οι, προ δέ τού οι καί ον αποβάλλεται*
οίον, δήΑοε-δήΛον, όηλόομεν-όηλονμεν, δτ]Λόητε-όηΛώτε, όηλόω-

1 Καί ενταύθα δεν πειθόμεθα είς τά υπό τοΰ κ. Χατζιδάκη είρημε'να, διότι
καί παρ* 'Ομήρω ευρηται καί ή ομαλή και ή ανώμαλος συναίρεσις τοΰ α ε1
είς α καί η· οΓον? δ ρ ας, Μ. ρ ε τ α καί φ ο ι τ ή τ η ν, φ ο ι τ τι? σ υ λ λ η-
τ η ν, συναντήτην, π ρ ο σ ή ν, δ ή την (δρα ποιητ. Γραμ'μ. Κοφίνιω-
του § 102 β'. καί γ'. ε<δ α'.) δώ^ς δμαλώς έπρεπε νά συναιρεθώ είς
§ 0 Τ ς, ως δ η λ ώ -ρ ς-δ η λ ο 1 ς? και ούχί δ φ ς.
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μεγ-δηΛώμεν, άηΛόοις- δη-Λοϊς, ΰηΛόψάηΛοϊ, όηΑόοιμι-όηΛοϊμι,
άηΛόουοΊ-άηΛοϋσι.

ΣΗΜ. α'. Τδ ριγόω συναιρεΎται πολλάκις εις φ κα\ ω άντι εις οχ και ου*
οΤον, ευχτ. ρχγφη (μεταγεν.), άπαρε'μφ. ρχγών, μετοχή ρχγώντχ άντι £χ-
γοί'ζΐ, ρχγοΰν, ρχγοΰντχ1. Τδ δε Ιδρόω πάσχει τήν τοιαύτην συναίρεσιν μό-
νον παρά τοΎς "Ιωσιν οίον, ίδρώ(5α, Ιδρφτι, άντ) Ιδρουΰα, Ιδροίτι.

ΣΗΜ. β'. Οε άσυναίρετοι τύποι δεν άπαντώσι παρά τοΤς πεζοΤς ΆττιχοΤς,

§ 272. Ή εύκτ. εχει καί τό εγκλιτικόν φωνήεν τής εύκτ. τών
είς μι ρημάτων ιη, τής οποίας τό ι συναιρείται μετά τοΰ συνδετι-
κού φωνήεντος· οίον, (τιμαοίην^-Γί^ω^, τιμφης, τιμφη' τιοιοίι\γ,
ποιοίης, ποιοΐη, δηΑοίην, άηΛοίης, όηΑοίη. Ό σχηματισμός ούτος
λέγεται Άττικο'ς, δστις είς μέν τά ενικά τής μέν β'. καί γ'. συζυ-
γίας- είνε συνηθέστερος τοΰ κοινού, τής δέ α'. είνε σχεδόν ό μο'νος
εύχρηστος· είς δέ ^ά δυϊκά καί πληθ. είνε σπάνιος, εν δέ τφ γ'.
πληθ. προσώπφ είνε σχεδόν άχρηστος.

§ 273. Τον Άττικόν σχτιματισμόν εχουσι καί οί β'. μέλ. καί
μάλιστα τών ύγρολήκτων ώς συν^ρτ,μένοι καί αυτοί* οιον, φανθίηγ,
έροίη7"1 άγγε.ίοίηγ, ετι δέ καί τίνες άφωνοληκτοι παρακείμενοι (επί
σημασ. ύπερσ.)* οίον, χεψευγοΐηΥ, Λεποιθοίην, ε,Ιε.Ινθείηχ, ετι δέ
καί ό β'. Ινεργητ. άο'ρ. τού εχω, δταν είνε άπλούς· οίον, ΰχοίην·
εν συνθέσει δμως πάντοτε τίαράσχοιμι λέγεται.

§ 274. Τό άπαρέμφατ. τού ένεστ. τών συν^ρημένων ρημάτων
συνδετικόν φωνήεν δέν εχει καί συναιρεί τά χαρακτηριστικά φωνή-
εντα (α, ε, ο) μετά τής καταλήξεως εν, τό μέν αεν είς ακ, τό δέ
εε>- είς ειν, τό δε οεν είς ουν οίον, τιμάεν-άν, Λοιέεν-ποιεΙν, δη~
Λόεγ·δηΛονγ· &ιό δεν υπογράφεται τό άπαρέμφατον τής α'. συζυ-
γίας τών περισπωμένων ρημάτων· οίον, τιμάν καί ούχί τιμη,Υ.

(1) Άλλα καί δμαλώς ύποτακτ. (51 γ ο ~ (Πλάτ. Φαίδ. 87), άπαρ. £ ι-
γοΰν. (Πλάτ. Πολ. δ. 440).
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Τύπος τής ενεργητικής φωνής τής α'. συζυγίας

ΟΡΙΣΤΙΚΗ

ΤΠΟΤΑΚΤΙΚΗ

ΕΓΚΤΙ-

'Ενεστ. έν. τιμ άω -ώ, τιμ άω -ω, τιμ άοιμι -(ώμι),
άεις άτις άοις
οίει -ά. 1 άη -α.  ι άοι -(ω).

δυϊκ. τιμ άομεν -ωμεν, άωμεν -ωμεν άοιμεν -ώαεν,  ι · '
άετον -ατον, άητον -ά τον, άοι τον ωτον,
άετον - ατον. άτ^τον -ατον. αοίτην -ώτην.

πλήθ. τιμ άομεν -ωμεν, άωμεν -ωμεν, άοιμεν -ωαεν,  ι · '
άετε -ατε. άητε -ατε, άοιτε, -φτε,
άουσι -ώσι. άωσι -ώσι(ν). άοιεν -ωεν.

Παρατ.

ένικ.
δυϊκ.
πληθ.

έτίμ
έτιμ
έτιμ

αον-ων,
άομεν-ωμεν,
άομεν-ώμεν,

αες- ας,
άετον- ατον,

αε-α.

αε'την-άτην.
αον ων.

Με'λ. τιμή σω, εις, ει.
Άόρ. έτίμη σα, σας, σε.
Παρ. τετίμη κα, κας, κε.
'Γπερσ. έτετιμήκη(ειν),εις, ει(ν).

τιμή ^ σω, σ>]ς, σ^.
τετιμή κω, κγ)ς, κ·/}.

τιμή σοιμι,
τιμή σαιμι,
τετιμή κοιμι.

Τύπος τής παθητικής και μέσης φωνής τής α'. συζυγίας

ΟΡΙΣΤΙΚΗ I ΤΠΟΤΑΚ ? ΙΚΗ ΕΓΚΤί-
'Ενεστ. Ιν. τιμ άομαι -ώμαι, τιμ άωμαι - ώμαι, τιμ αοίμην,

αει άοιτο,
άεται -άται. άηται -αται. άοιτσ.

δυϊκ. (αόμεθον -ώμεθον) (αώμεθον) ώμεθον), (αοίμεθον,
άεσθον - ασθον, άησθον -ίσθον, (άοισθον,
άεσθον -ασθον. άησθον -ασθον. αοίσθην.

πληθ. τιμ αόμεθα -ώμεθα, αώμεθα -ώμεθα, αοίμεθα,
άεσθε -άσθε, άησθε -ασθε, άοισθε,
άονται -ώνται. άωνται -ώνται. άοι ντο.

Παρατ. ενικ. έτιμ αόμην ώμην, άου-ώ, άετο-ατο.

δυϊ*. (αόμεθον ώμεθον), (άεσθον-ασθον), α^σθην άσΟην.

πληθ. αόμεθα-ώμεθα, άεσθε-ασθε,

αο\το ωντο.

Με'λ. παθ. τιμηθή σομαι, θήσει

(η), θήσεται.
Μ. μ. τιμή σομ αι, σει (τ)), σεται.
Μ. δλ. μελ. τετιμή σομ αι, σει,
(■ρ) σεται.
Άόρ. παθ. έτιμή θην, θης, θη.
Μδ'σ. αορ. α'. έτιμησάμην, σω,
σατο.

Παρακ. τετίμη μαι, σαι, ται.
'Γπερσ. έτετιμή μην, σο, το.

τιμη θώ, θγ\ς, θή.
τιμή σωμαι, στ}, σηται,

§ 255)

τιμη θησοίμην,

τιμη σοίμην,
τετιμη σοίμην,

τιμη θείην,
τιμη σαίμην.

(ό'ρα. § 256)
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τών περισπωμένων ρημάτων.

ΚΗ | ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΑΠΑΡΕΜΦ. ! ΜΕΤΟΧΗ
τιμωην, τιμώης, Τ3 τιμώη, £ (τιμωημεν), (τιμωητον\ _ (τιμωήτην), * (ώημεν], (ωητε), τιμ αε -α,  αέτω -άτω, τιμ άετον -ατον, αέτων -άτων, άετε -όΐτε, τιμ (αέτωσαν -άτωσαν) και -ώντων. τιμ άεν αν
άων -ων, τιμ άουσα -ώσα, άον -ων,

σοις, σοι.
σαις σαι.
κοις, κοι.

τιμη σον,
τετίμη κε,

σατα).
κ έτω.

των περισπωμένων ρημάτων.

|τιμή σειν.
ιτιμή σαι.
[τετιμη κ/ναι,

τιμή σων.
τιμή σας.
τετιμη κώς.

ΚΗ | ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ | ΑΙΙΑΡΕΜΦ. ΜΕΤΟΧΗ
-ωμην, -ωο, τιμ άου -ώ, αέσθω -άσθω. τιμ αόμενος . - ώμενος.
-οιτο.  ι  -ωμεθον),  - ωσθον),  - ώσθην. -ωμεθα, -ωσθε, · τιμ άεσθον -ασθον, αέσθον -άσθων, άεσθε -ασΟε, (αέσθωσαν-άσθωσαν) και -άσθων. τιμάεσθαι ασθαι.
τιμ αομένη - ωμένη,  τιμ αόμενον -ώμενον.
-ωντο.

θήσοιο, θήσοιτο.

α οιο,
σοι ο,

σοιτο.
σοιτο.

θείης, θείή.
σαιο, σαιτο.

τιμή θητι, θήτω.
τίμη σαι, άσθω.

τετίμησο, σω.

τιμη θήσεσθαι.

τιμή σεσθαι.
τετιμή σεσθαι.

τιμη θήναι.
τιμή σασθαι.

τετιμή σθαι.

τιμη θησόμενος.

τιμη σομενος.
τετιμη σόμενος.

τιμη θείς.
τιμη σάμενος.

τετιμη μένος.
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Τύπος τής ενεργητικής φωνής τής δ'. συζυγίας

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΕΤΚΤΙ-
Ένεστ. Ιν. ποι έω -ώ, εεις -εϊς, έει -εϊ. δυΐχ. ποι ε'ομεν -οΰμεν, ε'ετον -εΤτον, ε'ετον -εΤτον. πληθ. ποι ε'ομεν -ουμεν, έετε -εΤτε. ε'ουσι -οΰσι(ν). ποι ε'ω -ώ,  "5·  ποι εωμεν -ωμεν εητον -ήτον, ε'ητον -ήτον. ποι ε'ωμεν -
ώμεν, ε'ητε -ήτε> ε'ωσι -ώσι(ν). ποι εοιμι -οΎμι, /οι ς · ο?ς, έοι -οΤ. ποι ε'οιμεν -οΤμεν, ε'οιτον - οΤτον, εοίτην -οίτην. ποι εοιμεν -οΤμεν, ε'οιτε, -οΤτε, εοιεν -οΤεν.
Παρατ. ένικ. έποί εον-ουν, ^εες-εις, εε-ει.  δυϊχ. έποι ε'ομεν-οΰμεν, /ετον εΤτον, εετην-είτην. πληθ. έποι ε'ομεν-οΰμεν, ε'ετε-εΎτε, εον-ουν.
Μέλ. ποιήσω, σεις, σει. Άόρ. έποίησα, σας, σε(Ό· Παραχ. πεποίηχα, χας, κε(ν). Ύπερσ. έπεποιήχη(ειν)εις, ει(ν). ποιή σω, σης, ση. πεποιή κω, χτ|ς, κτ). ποιή σοιμι, ποιή σαιμι, πεποιή χοιμι.
Τύπος τής παθητικής και μέσης φωνής τής 6'. συζυγίας
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΠΟΤΑΚΤΙΚΗ | ΕΤΚΤΙ-
Ένεστ. έν. ποι έομαι -οΰμαι, ε'ει(ε'ή) - ε?φ, έεται -εΤται. δυϊχ. ποι (εόμεθον -ούμεθον) έεσθον -εΤσθον, έεσθον -εΤσθον. πληθ. ποι εόμεθα -ούμεθα, έεσθε -είσθε, έονται -οΰνται. ποι ε'ωμαι -ώμαι,  ε> -ί» εηται -ήται.  ποι
(εώμεθον) ώμεθον),  εησθον -ήσθον,  εησθον -ήσθον.  ποι εώμεθα -ώμεθα,  ε'ησθε -ήσθε,  ε'ωνται -ώνται. ποι εοίμην, /οιτο, ε'οιτο. ποι (εοίμεθον, (έοισθον, εοίσθην. ποι βοίμεθα, ε'οισθε, εοιντο.
Παρατ. ένικ. έποι εόμην-ούμην, ε'ου-οΰ, ε'ετο εΤτο.  δυϊχ. (έποι εόμεθον ούμεθον), (εεσθον-εΤσθον), ε/σθην είσθην. πληθ. έποι εόμεθα-ούμεθα, έεσθε-εϊσθε, /οντο-οΰντο.
Μέλ. παθ. ποιη θήσομαι, θήσει  (η), θήσεται, Με'σ. μ. ποιήσομαι, σει (η), σεται. Μ. δλ. μ. πεποιήσομαι, ση, σεται. Άόρ. παθ. έποιήθην, θης', θη. Μ. άόρ. έποιησοίμην, σω, σατο. Παρακ. πεποίημαι, σαι, ται. "Τπερσ. έπβποιήμην, σο,
το. ποιη θώ, θ^ς, θτί. ποιή σωμαι, ση, σηται.  ιδέ § 2 61. ποιη θησοίμην,  ποιη σοίμην, πεποιή σοίμην, ποιη θείην, ποιη σαίμην. ϊδ* § 262.
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τών περισπωμένων ρημάτων.

ΚΗ ) ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ | ΑΠΑΡΕΜΦ. ) ΜΕΤΟΧΗ
ποι οίην, οίης,  οίΆ, »3 (οίημεν), Ρ οίητον, οιήτην, οίημεν, * οίητε, οίησαν), ποί εε -ει,  εετω -είτω, ποι εετον -εΤτον, ε έτω ν -είτων, ποι ε'ετε -ε~τε, ποι (εέτωσαν -είτωσαν) και -ούντων. ποι ε'εν-εΤν
ποι ε'ων -ων, ποι ε'ουσα-οΰσα, ποι ε'ον -οΰν,
ί-
σοίς, σοι σαις, σαι. χοις, χοι. ποιη σον, σάτω. πεποίη κε, κέτω. πκή σείν. ποιή σαι. πεποιη κε'ναι. τιμή σων. τιμή σας. τετιμη κώς.
περισπωμένων ρημάτων.
ΚΗ | ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ | ΑΙ1ΑΡΕΜΦ. | ΜΕΤΟΧΗ
-οίμην,  -οιο,  -οΤτο.  -οίμεθον),  -ο~σθον),  - οίσθην.  -οίμεθα,  -οΤσθε,  -οΤντο. ποι ε'ου -ου, εε'σθω - είσθω.  ποι εεσθον -εΤσθον, εε'σθων - είσθων,  ποι έεσθε -εΤσθε, (εε'σθωσαν-είσθωσαν) και -είσθων. ποι
ε'εσθαι εΤσΟαι. τιμ αόμενος  - ώμενος.  τιμ αομε'νη  - ωμενη,  τιμ αόμενον -ώμενον.

θήσοιο, Οήσοιτο

σοιο,
σοι ο,
θείης,
σαιο,

σοιτο.
σοιτο.
θει'η.
σαιτο.

ποιή θητι, θήτω.
ποίη σαι, σάσθω.
πεποίη σο, σθω.

ποιη θήσεσθαι.

ποιή σεσθαι.
πεποιή σεσθαι.
ποιη θήναι.
ποιή σασθαι.
πεποιή σθαι.

ποιη θησόμβνος.

ποιη σόμενος.
πεποιη σόμενος.
ποιη θείς.
ποιη σάμενος.
πεποιη με'νος.

8
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Τύπος της ενεργητικής φωνής της γ'. συζυγίας

ΟΡΙΣΤΙΚΗ

ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ

ΕΥΚΤΙ-

Ένεστ. εν. δηλ όω -ώ, δηλ όω -ω, δηλ όοιμι -οΤμι,
όεις -οΤς, ό^ς 07) -ο~ς, όοις - οΎς,
όει -οΤ. -οΎ. όοι -οΎ.

δυϊκ. δηλ όομεν -οΰμεν, δηλ όωμεν -ωμεν δηλ όοιμεν-οΎμεν,
όετον -οΰτον, όητον -ώτον, όοιτον -οΤτον,
. όετον -οΰ τον. όητον -ώτον. οοίτην -οίτην.

πληθ. δηλ όομεν -οΰμεν, δηλ όωμεν -ωμεν, δηλ όοιμεν -οΤμεν,
όετε -οΰτε. όητε -ώτε, όοιτε, -οΤτε,
όουσι - οΰσι. όωσι -ώσι. όοιεν -οΤεν.

Παρατ. ένικ. έδήλ οον-ουν, δυϊκ. έδηλ όομεν-οΰμεν, πληθ. έδηλ όομεν-οΰμεν, οες- ους, όετον-οΰτον, όετε-οΰτε, οε-ου.  οέτην-ούτην. οον-ουν.
Μέλ. δηλώ σω, σεις, σει. 'Αόρ. έδήλω σα, σας, σε. Παρ. δεδηλω κα, κας, κε. Ύπερσ. έδεδηλώκ(ειν),εΐς, ει(ν). δηλώ δεδηλώ σω, σης, ση. κω, κης, κν). δηλώ σοιμι,
δηλώ σαιμι, δεδηλώ κοιμι.

Τύπος τής παθητικης καί μέσης φωνής της γ'. συζυγίας
ΟΡΙΣΤΙΚΗ | ΥΠΟΤΑΚΠΚΗ ΕΥΚΤΙ-

Ένεστ. έν. δηλ όομαι -οΰμαι, δηλ όωμαι -ώμαι, δηλ οοίμην,
όει(όη) όη -οΎ, όοιτο,
όεται -οΰται. όηται -ώται. όοιτο.

δυϊκ. δηλ (οόμεθον -ούμεθον) δηλ (οώμεθον) -ώμεθον), δηλ ο(οίμεθον),
όεσΟον -οΰσθον, όησθον -ώσθον, (όοισθον),
όεσθον -οΰσθον. όησθον -ώσθον. οοίσθην.

πληθ. δηλ οόμεθα -ούμεθα, δηλ οώμεθα -ώμεθα, δηλ οοίμέθα,
όεσθε -οΰσθε, όησθε. -ώσθε, όοισθε,
όονται -οΰνται.. όωνται -ώνται. όοιντο.

Παρατ. ένικ. έδηλ οόμην-ούμην,

δυϊκ. έδηλ (οόμεθον ούμεθον),
πληθ. έδηλ οόμεθα-ούμεθα,

όου-οΰ, όετο-οΰτο.

(όεσθον-οΰσθον), οέσθην ούσθην.
όεσθε-οΰσθε, όοντο οΰντο.

Μέλ. παθ. δηλω θήσομαι, θήσει
(η), θήσεται.
Μ. μ. δηλώσομαι, σει (η), σεται.
Μ. δλ. μ. δεδηλώσομαι, σει, (η)
σεται.

Άόρ. παθ. έδηλώ θην, θης, θη.
Μ. αορ. έδηλωσάμην, σω, σα το.
Παρακ. δελήλω μαι, σχι, ται.
'Υπερσ. έδεδηλώ μην, σο, το.

δηλω θώ, θγ^ς, Θ7\.
δηλώσωυ.αι, ση, σηται.

(δρ. § 261)

δηλω θησοίμην,

δηλω σοίμην,
δεδηλω σοίμην,

δηλω θείην,
δηλω σαίμην.
(δρα § 262).
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των περισπωμένων ρημάτων.
ΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ | ΑΠ4ΡΕΜΦ. | ΜΕΤΟΧΗ
δηλ οίην, -
οιης, δήλ ε ε -"ου,
ν, θί·ί\, οετω -ούτω. δηλ οων-ών.
1 (ο^ημεν),
ρ οίητον, δηλ όετον -οΰτον. δηλ όον-οΰν. οουσα-ουσα,
οιήτην, οετων -ουτων.
οίημεν, δηλ όετε -ο»τε, οον-ουν.
Χ οίητε). (ο/τωσαν ούτωσαν)
οι ήσαν. καί -ούντων

σοις, σοι. δηλώσειν. δηλώσων.
σαις, σαι. δήλωσον, σάτω. δηλώσαι. δηλώσας.
κοις, κοι. δεδήλωκε, κε'τω. δεδηλωκε'ναί. δεληλωκώς.
τώ^ περισπωμένων ρημάτων
ΚΗ | ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ Α11 ΑΡΕ ΜΦ. ΜΕΤΟΧΗ
οία-η ν,
οΎο, δηλ <5βυ-οΰ, δηλ οόμενος
ο~το, οε'σδω ούσδω. -ούμε-ος,
οίμεθον),
οΎσθον), δηλ όεσθρν-ουσθον. δηλ όεσθαι δηλ οομ/νη
οίσθην, οεσ9ων-ούσ9α>ν. -οΰσθαι. ουμενη,
οίμεθα, δηλ όεσθε-οΰσθε, δηλ οόμενον
οΎσθε, (οεσθωσ&ν-ούσθωσα ν) ουμενον.
οΤντο. καί -ούσθων.

θήσοιο, θήσοιτο, δηλωΟήσεσθαι. δηλωθησόμενος.
σοιο, σοιτο, δηλώσεσΟαι. δηλωσόμενος.
σοιο, σοιο, δεδηλώσεσΟαι. δεδηλωσόμενος.
θέίης, θείη, δηλώ θητι, 6ήτω. δηλωθήναι. δηλωθείς.
σαιο, σαιτο. δήλω " σαι, σάσθω. δηλώσασθαι. δηλωσάμενος.
) δεδήλω σο, σ9ω. δεδηλώσΟαι, δεδηλωμένος.
|  ι ■ - · ■ %
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Παρατηρήσεις επί τών είς ω βημάτων.

§ 275. Έν τφ σχηματισμω τών είς ω ρημάτων ό χαρακτήρ
καί τό πρό αύτοϋ φωνήεν του στελέχους πάσχουσι πάθη τινά, τχ
όπόϊα θέλομεν εξετάσει ενταύθα κατά τους τρεις χαρακτήρας αύτών.

Α'. 'Ρήματα άφωνόΛηχτα.

§ 276. "Οταν ό άφωνος χαρακτήρ συμπέση ·πρό τών γραμμάτων
σ, ρ, <9, τ, γίνονται αί προσημειωθεΐσαι (§ 44—51) μεταβολαί
καί άποβολαί' οίον, Λ^£*:ω-πλέξω-έπλέχθην-πέπλεγμαι, Λεέθω-πτΙ-
σω-έπείσθην-πέπεισμαι-πέπεισται, σ,-τεν^ω-σπείσω-σπείσομαι-εσπει-
σμαι-έσπεισται.

ΣΗΜ. Τό 0ώζω τόν παθ. με'λ. κα'ι άόρ. καί πολλάκις τόν παρακ. καί
υπερσυντ. σχηματίζει έκ τοΰ φωνηεντολήκτου στελ/χους (σαο-σω)' οίον, <ϊω-
ΘΛιίομαι, έόώθην, ΰέόωμαι καί <3έ<3ω<?μαι.

Ιδιαιτέρως δέ παρατηρούνται ταύτα*

α'. Ό ένεργητικός α'. παρακείμενος έχει χαρακτήρα*

1) ψ, δταν 6 ένεστώς εχ-^ χειλο'φωνον* οίον, ΓρΙ&υ-τέτριφα,
^επω-βέβλεφα, γράφω-γέγριχγοι.

2) χ, δταν ό ένεστώς εχη ούρανισκο'φωνον* οίον, συΛΛέγω-συν-
είλοχα, .-τ:.^ενίυ-πέπλεχα, ^ρ^ω-βέβρεχα.

3) κ, δταν ό ένεστώ; έχη όδοντόφωνον* οίον, πείβω-πέπεικΛ,
α&ΰ-ήκα, άνύττω ήνυκα.

ΣΗΜ. Ή άνωτε'ρω μεταβολή τοΰ χαρα.'.τήοος τοΰ α'. Ινεργ. παρακ. καί
υπερσ. προέρχεται έκ τοΰ Ε1, ό'περ τό πάλαι υπήρχε πρό τών καταλήξεων
αύτών α, ει, (ΙΓα, Ρειν) καί δπερ είς μεν τά έχοντα χαρακτήρα χειλόφωνον η
ούρανισκόιρωνον δήματα μετεβλήθη είς πνεΰμα δασύ, ά., εϊν, έίς δέ τά ΙΓχοντα
δδοντόφωνον ή υγρόν ή φωνήεν άπεσκληρύνθη είς νζ (κα, κειν), διό δ μέν χει-
λοφωνος καί ούρχνίσκόφω/ος χαρακτήρ τρέπεται είς τό άντίστοιχόν του δασύ
(§ 44, 3), δ δέ δδοντόφωνος πρό τοΰ χ άποβάλλεται διά τήν κακοφωνίαν1.

β'. Ό ένεργ. α'. παρακ. τού χΛέπτω, πέμπω, τρέπω, στρέρώ,
τρέφω, συ Μέγω καί φέρω τρέπει άττικώς τό ε του στελέχους είς
ο· οίον, χ^θτττω-κέκλοφα, περ^ω-πέπομφα, ζ-ρε'ττω-τέτροπα, ατρέ-
^ω-έστροφα, τρέφω-τέτροφα, συ22έγω-συνεΙ\οχα, (ένηνεγ)-

ένήνοχα. Ό τοιούτος παρακ. καλείται Αττικός.

γ'. Ό β'. παρακ. τρέπει τού στελέχους τό α είς η, τό ε είς ο

1 Κατ' άλλους καί τό κ καί ή δασεΤα προήλθον έκ τοΰ σ, διότι κατ* αυ-
τους δ παρακ. καί υπερσ. έιχον τό πάλαι, (σάσειν), ώς δ άόρ. α'., τό δποΎον
είς τά χειλόφωνα καί ούοανισκόφωνα έτράπη είς δασεΤαν (ά, είν), είς δέ τά
λοιπά είς κ κ α κ ε ι ν. Κατ* άλλους δέ τό κ είνε προσθετ/ον πρός άποφυγ·ήν
τής χασμωδίας ή χάριν εύφωνίας.



ί

ΡΗΜΑΤΑ ΑΦΩΝΟΑΗΚΤΑ—ΥΓΡΟΑΗΚΤΑ 117

;&αΙ τό ει είς οι, φυλάττει δέ τό μακρόν φωνήεν καί τήν δίφθογγον
εν τοΰ ένεστώτός· οίον, Λανθάνω (λα^-λέληθα, στέργω-έστοργα,
ίείπώ-λέλοιπα, σήπω-σέσηπα-^ άγνυμι (Ραγ)-ί'α^α, χρχ'ζω-χέ-
ρ&γα, πρχ'ττω πέπ:ρκγα, φρ\'ττω-πέφριχα, πλήν των δεχόμενων
ττικόν άναδιπλασιασμόν, οΐτινες συστέλλουσι τήν λήγουσαν τοΰ
τελέχους (§ 24 2)· οίον, άλείφω-άλήλιφα,, {\\εΜ^γελήλνθα. Τό δέ
τοΰ ρήγνυμι (ραγ) Χ·«ί τό ε τοΰ (εθω) τρέπεται είς ω' οίον, ερ-
ωγα, εΐωθα1.

δ'. Ό παθ. παρακ. καί οί β'. μέλ. καί.άορ. τού τρέπω, τρέφω,
στρέφω καί τό ποιητ. πέρδομαι τρέπουσι τους στελέχους το ε εις α.
ρίον, τρέπω τέτραμμαι-τραπήσομαι-ετραπον-έτράπην-έτραπόμην,
\ρέψω-τέθραμμαι-τραφήσομαι-έτράφΐ]>\ στρέφω-εΰτραμμαι-οτραφή-
σόμαι-έστράφην, περάομαι-επαρδον-παρδησομαι. Έτι δέ καί ό β'.
|λέλ. καί άόρ. τοΰ πλήττω, δταν είνε σύνθετοι* οίον, εχπλαγήσο-
{ίαι-εζεπλάγη ν.

ε'. Ό β'. άόρ. του κλέπτω, πλέχω, καί των ποιητικ. πέρθω,
ερκομαι τρέπει τό ε τού στελέχους είς α-' οίον, κλέπτω-έχλάπην,
Ιέχω έπλάκην, πέρθω-επραθον, δέρχομαι-έδραχον-εδράχην ό δέ
ελ. κλαπήσομαι τού κλέπτω είνε των μεταγενεστέρων.

ζ^'. Τά είς ιζω (ζ=.δω) ύπερδισύλλαβα καί τινα των είς αζω( =
£ω) άποβάλλουσι τόν χαρακτήρα δ καί σχηματίζουσι μέλλοντα
περισπώμενον, τά μέν είς ιζω κατά τά εις εω, τά δέ είς αζω κατά
:ά εις α.6Τ οιον, νομίζω νομιώ-εϊς-εί* βαδίζω, βαδιούμαι-εΐ-ειται*
Κολάζω, κολώ-ας-ίχ, κολάζομαι, κολώμαι·χ-άται.

ΣΗΜ. Ούτος ο με'λλων λέγεται άττχκός καί γίνεται αποβολή τοΰ <3 καί
κανονική συναίρεσε·.* οίον, κολάζω, κολάσω κολάίο κολώ-κολας, κολφ.
Ό δέ των είς ιζω αποβάλλει τδ σ καί τρέπει τδ ] τής αρχαίας καταλή.-
Εεως (σ^ιρ"). είς ε καί συναιρείται" οίον, κομίζω ;'-κομ^ ω κομιε'ω^-κομχώ-
κομχεχς-κομχεν (κεχίσ^μαι-κομιέομα^-κουχοϋμαχ-κομχεχ - κομχεχταχ,
κλπ Ό Αττικός ούτος μέλλων σπανιώτατα άπαντα Ιν ττ\ ευκτική.

Β'. 'Ρήματα νγρόληχτα.

§ 277. Τά ύγρόλτικτα ρήματα τόν μέν ένεστ. καί παρατ. σχη-

1 Οβτω λέγει ό Κούρτιος, δ δΐ κ Ζηκίδης δοξάζει οτι γίνονται έκ τής ρί-
ζγ\ς (κακώς εδει λέγειν έ< τοΰ θέματες -η στελέχους) ρ η γ, σ Ε1 η θ τροπή
ψοΐί ·η είς ω, δ'περ ψευδές δ ότι ουδέποτε τρέπεται τδ η εις ω, άλλα τδ α είς
[ι>*; οίον, ρ ή γ ν υ μ ι (οαγ) έρ ρ ω γ α, ρ ω γ αί ς, χ π ο ρ ρ ώ ς' βαίνω
βα βαμδς) β ω μ ό ς· (ρίζ. τραγ") τ ρ ώ γ ω, άόρ.- β'. έ τ ρ α γ ο ν, τ ρ ώ ς·
ρ ά ζ ω-κ ρ ώ ζ ω. Τδ δΐ ε ι ω θ α, φρονώ οτι έγε'νετο έκ τής ρίζης σ Ε" ε θ
Γροπτ\ τοΰ ε εις-ο ώς β' παρακ. έσΕ'οθ % χαί αποβολή τοΰ σ καί άναπλη-
ίωτι*^ έκταίσει τοΰ ε εις ε ι ε ι Ε1 ο θ α καί άποβολή τοΰ Ε καί άναπληρω-
τικτ^ έκτάσει τοΰ ο είς ω ε?ω0α, ώστε άδ'κως καί παραλόγως κατ^κρίθην
τοΰ κ. Χατζιδάκη. -
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ματίζουσι συνήθως Ικ του μακρολήκτου στελέχους, πάντας δέ τους
άλλους εκ τοΰ βρα^υλήκτου* οίον, Λενχαίνω-Λενχς^νώ, βάΛΛω-
βαΛώ (§215). "

ΣΗΜ. Το (βρέμω), γέμω, δέρω, θέλ<ο, μέλω, μένοί, όθένω, <?τένα>,
ότέρομα\, τρέμω, φέρω σχηματίζουσι τον ένεστώτα χλ\ παρατατιχόν Ικ
της δ'-ζης, ήτις πάντοτε εχει τό ριζικόν φωνήεν βραχύ.

§ 278. Ό ενεργ. α'. παρακ. τών ύγρολή^των εχει χρονικαν χα-
ρακτήρα κ' άγγέ-Μω-ηγγεΑκα (§ 2 4 4).

§ 279. Ό β'. παρακ. τρέπει τού στελέχους τό α είς η καί τό
ε είς ο καί ι είς ί' οίον, θάΑ.Ιω-τέθηΑα, φαίνω {(ρα^-πέφι
γνομαι (γε\)-γέγονα, τ\'ΛΛω (τιλ)τεΓΐ7α.

§ 280. Τά ύγρόληκτα ρήματα εχουσι πάντοτε τον ένεργ. καί
μέσ. μέλ. β'- περισπώμενον, καί τον ενεργ. καί μέσ. άο'ρ. α'. σχτι-
ματίζουσιν άνευ σ καί έκτείνουσι τό βραχύ φοινήεν τής ρίζης, τό α
είς η, τό £ είς «, τό ί καί ν βραχέα, είς ι καί υ μακρά· φαίνωψα-
νώ-ε^ηναέφηνάμην, Γίί!?·ω-τενώ·ετεινα-έτεινάμτ,ν, 'νω κρινώ-εχρί-
να-Ικρινάμην, ττΛυ νω-πλυνώ επλυνα-έπλυνάμην.

ΣΗΜ. Παρά ποιηταϊς ευρηνταί τίνες με'λ. καλι άόρ. μετά τοΰ Ο οίον,
νέλ'ο, κέλόω, δκε&όα· φύρω, φύρ<3ω, δφυρΰα. Πώς δε Ιγε'νετο δ περισπώ-
μενος μέλ. δρα § 276 σημ. στ'.

§ 281. Τά είς ιαίνω καί ραίνω καί τινα τών είς αίνω (χερ-
όαίνω, Λενχαίνω, χοιΛαίνω, ισχναίνω, πετταίνω^ όργαίνώ) Ιν τω
ενεργ. καί μέσιρ άορ. α'. δέν τρέπουσι τό α είς η, άλλά μόνον έκ-
τείνουσιν αυτό είς μακρο'ν οίον, νγιαίνω-νγία,να, μαραίνω-εμάρςί-
να, .ίευχαίνω-εΛεύκκνα. Συν τούτοις δέ καί τό αϊρω καί άΛΛομαι,
τά όποια μονον εν ττί όριστ. τρέπουσι τό α είς η δια τήν αύξησιν,
εν δέ ταϊς άλλαις έγκλίσεσιν εχουσιν αύτό μακρόν· οίον, ηραα,ραι-
άρον, ήΛάμηνάΑασθαι-άΛάμενος. Τό δέ γετραίνω εχει πάντοτε
τον άόρ. ετέτρηνα' τό δέ χαθαίρω} σημαίνω, σαίνω, διφορούνται*
οίον, εχάθηρα καί σπανίως εχάθκρα, έσνμηνα καί σπανιώτατα ε-
σήμκνα, εσηνα καί εσανα.

§ 282. Τά έχοντα στέλεχος μονοσύλλαβον καί χαρακτήρα Λ,
ν, ρ εν τω ενεργ. καί παθ. παρακ. καί ύπερσ. καί παθ. α'. καί β'.
μέλ. καί άορ. τρέπουσι τού στελέχοιυς τό ε είς α οίον, στέΛΛω-
εσταλκα-εστάλκειν έ'σταλμαι εστάλμην (σταλθήσομαι)-σταλήσομαι-
(έστάλθην) έστάλην, τείνω (τεν)-τέτακα-ετετάκειν-τέταμαι-ετετά-
μην-ταθήσομαι-Ιτάθην, σπείρω (σπερ)· εσπαρκα-ίσπάρκειν-σπαρθήσο-
μαι-σπαρήσομαι-έσπάρθην-εσπάρην.

§ 283. Ό χαρακττρ φυλάττεται -προ τών συμφώνων τών
χρονικών καταλήξεων, μόνον δέ προ τού ρ τρέπεται είς γ (§ 45,2)
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καί πρό τοΰ μ είς ϋ καί σπανίως είς μ' οίον, φαίνω (φαν), (άποπέ-
φχγκα), πέφασμαι, πέφανσαι, πέφανται, πεφάσμεθον, πέφανθον,
κλπ.· οξύνω, παρώξυμμαι, π^ρώξυνσαι, παρώξυνται, παρωξύμμε-
θον, παρώξυνθον, κλπ.

ΣΠΜ. Οί είς γκα παρακ. ε'.νε τών μεταγενεστε'ρων πλήν τοΰ πέφαγκα',
και αυτοί δε οί μεταγενέστεροι άποφεύγοντες τήν τραχύτητα τούτων άπε'-
βαλλον τδν χαρακτήρα ν πρδ τοΰ κ* οίον, τραχύνω-τετράχιτκα, θερμαί-
νω τεθέρμακα. Οί δε μετά τδν Αριστοτέλη άπέβαλλον τδ ν πρδ τοΰ μ τοΰ
παθητικοΰ παρακεΐμε'νου κα\ έςέτείνον τδ πρδ αύτοΰ βρα^ύ φωνήεν1 οίον,
τραχύνω-τετράχ^μαι, ξηραίνω-έξή,ραμαι, κλπ.

§ 284. Τό κρίνω, κλίνω, πλύνω, τείνω, εν τφ Ινεργ. καί παθ.
παρακ. καί ύπερσ , παθ. μέλ. καί άορ. α'. άποβάλλουσι τό ^ καί
κλίνονται ώ; τά φ<Λίνηεντο'λη-·4τα· οίον, κρίνω, κε'κρ:κα, κέκριμαι-
κέκρισαι κε'κριται-κεκρϊσθαι, κριθήσομαι, εκρίθην κλίνω, κέκλικα
(μεταγεν.) κέκλιμαι, κλιθήσομαι, εκλίθην' πλύνω, πέπλυμαι, πλυ-
Θήσομαι, επλυθην τείνω, τέτακα, τέταμαι, ταθήσομαι, έτάθην.
Μόνον παρά ποιηταϊς καί μεταγενεστέροις ευρίσκεται ενίοτε ό παθ.
άο'ρ. τών τριών πρώτων καί μετά τοΰ ?-· οίον, έκρίνθην, εκλίνθην,
έπλύνθην.

§ 284*. Τά έχοντα χαρακτήρα ν $έν εχουσιν ενεργ. α'. παρακ.
πλήν τοΰ φαίνω άποπέφαγκα, κρίνω κέκρικα, τείνω-άποτέτακα.

§ 284**. Τά ύγροληκτα ρ/ματα £έν σχηματίζουσι μονολεκτι-
κώς τετελεσμένον μέλλοντα πλήν του θνήσκω (ΰν,ν^-τεθνήξω, τέμνω
- τετμήΰομαι.

Γ". Φωνηεντόληκτα ρήματα.

§ 2 85. Τά φωνηεντο'ληκτα ρήματα δευτέρου; χρο'νους $έν έχουσι.

ΣΗΜ. Όλίγα τούτων έχουσι χαί β'. αόριστον οίον, δαίω-έδάτιν, καίω-
έκάην, ρέοί-έρρύην, δύω-έδυν. Τδ δε άκούω έχει β'. παρακείμενον άκΛ-
νοα, υπερσυντ. ήκηκόετν.

§ 286. Ό ενεργ. α'. παρακ. τών φωνηεντολήκτων εχει χαρα-
κτήρα κ (§ 244)' οιον, λύω-λέλυκα, τιμάω-τετίμηκα.

§ 287. "Οταν εις τό στέλεχος προστεθή κατάληξις άπό συμ-
φώνου αρχομένη, τό γαρακτηριστικόν βραχύ .φωνήεν εκτείνεται, τό
α καί ί είς η, τό ο εις ω, τό ι είς ι2, οίον, τιμάω τιμήσω έτίμησα
-τετίμηκα τετίμημαι, Λοι/ω-ποιήσω-έπόίησα-πεποίηκα, δηλόω-
£ηλώσω έ£ήλωσα-£ε£/ίλωκ7, μηνι'ω-1/.πη'σω-έμήνισα μεμήνικα.

1 ιΟ ά π ο π έφ α γ κχ ευρηται καί τςαρα τω Δεινάρχω κα\ μεταγεν.

2 Ή έκτασις αυτη προήλθεν έκ τής αποβολής τοΰ ί κα"ί άναπληρωτικής
εκτάσεως· οίον, τ ι μ α σω-τ ι μ ή σ ω, κλπ.
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ΣΗΜ. Τά εις χα καί υω φωνηεντόληκτα εχουσι τό ι κχί ν μακρά πλην
τόσ άνύω, άρύω καί μεθύω, άτινα εχουσιν αυτά βραχέα, καί τοΰ μ,τινίω
όπερ παρ* Όμήρω μόνον έν τώ Ινεστώτι καί παρατατικώ ίχει ι βραχύ
(δρα καί § 289 δ'.).

§ 288. Τών είς αω όσα πρό τού'α εχουσι ρ, ι, ε δέν τρέπουσι
τό α είς η, άλλα μο'νον έκτείνουσιν αυτό είς μακρόν οίον, φορζ'ω-
φορκ'σω άηχ'ω-άγιχ'σω, έκ' ω-εκ' σω. Συν τούτοις δέ καί τό ά-
κροάομαι-άκρχ'σομαι.

ΣΗΜ. Τό χράω, χράομαι καί τιτράω τρέπουσι τό α εις η έναντίον τοΰ
ά\ωτε'ρω κανόνος· οΐον, χρτκίω, χρίίόομαχ, τρήόω.

§ 289. Φυλάττουσι τό χαρακτηριστικον φωνήεν βραχύ*
α'. Έκ τών είς αω το γε.ίάω, Θ.Ιάω, κΛάω, χαΛάω, ίΛάσχο-
μαι (ίλάομαι), ε.Ιαύνω (ελάω), έράω, σπάω, σχάω καί πάντα τά
είς ανννμΐ' κρεμάγννμι, χεράγγνμι, τζετάγνυμι, σχεδάγγυμι.

β'. Έκ τών είς εω τό αιόέομαι, άχέομαι, άρχέω, ζέω, εμέω,
ξέω, χα.ΐέω, τεΛέω, άΜω, τρέω, χοτέω (ποηητ.), καί πάντα τά είς
εγγνμι, άμφιέγννμι, χορέγγυμι, σβένννμι, στορέγγυμι. Συν τούτοις
δέ καί τό δΛΛυμι (όλε)-όΛεσ'ω, αρέσκω (άρε) αρέσω, άχθομαι,
( άχθε)- άχθέσομαι.

γ'. Έκ τών είς οω τό άρόω άρόσω, δμγυμι (όμόω) ώμοσα.
δ'. Έκ τών είς νω τό άγ\)'ω-άγν'σω-ηγυσα, άρν'ω-άρ\ι'σω
-σα, \β.1κν 'ω]-εΐ.Ικυσα-εϊΛχυκα.

§ 290. Πολλά έν άλλοις μέν χρόνοις έκτείνουσι τό βραχύ χ*ρα-
κτηριστικόν φωνήεν, έν άλλοις δέ φυλάττουσιν αυτό βραχύ*

1) Έκ τών είς εω ταύτα*
^ϊκεω-αίνε'σω ήνεσα-νινέθην-ήνημαι.
Αίρέω-αίρήσω-ήρημαι· αίρεθήσομαι- ήρεθην.
^«ω-δήσω-εδγισα-δέδεκα-δέδεμαι-δεθήσομαι-έδέθγιν.

ΓΙοθέω-ποθήσω-έποθησα καί (έπόθεσα) έποθέσθην-πεπόθημαι καί
(ποθέσομαι).

Σβένγυμι (οβε) σβέσω εσβεσα-εσβηκα-έσβήκειν. Συν τούτοις δέ
καί τό ευρίσκω (εύρε)-εύρήσω-εύρηκα-εΰρ7ΐμαι-εύρεθήσομαι-εύρέθην}
μάχομαι (μαχε)-μεμάχγιμαι·έμαχεσάμην.

2) Έκ τών είς οω ταύτα·

Πίνω (πο)-πέπωκα-πέπομαι-έπόθην.

Αίδωμι (δο) δώσω-δέδωκα έδωκα· δώσομαι-δοθήσομαι έδόθ/)ν-δέ-
δομαι.

3) Έκ τών είς υω ταύτα*

Λν'ω δυ'σω εδυσα-δέδυκα δ^θήσομαι-έδΰ'θγιν δέδυμαι.
Θυ'ω-θυ 'σω έ'^υσα-τέ6υκα· τέθυμαι-ετίί'θην.
Λ\)'(ύ λό'σω-ελυσα-λέλ^κα-λέιυμαι-έλ^'θην.
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§ 291. Τά φυλάττοντα τό χαράκτηριστικόν φωνήεν βραχύ καθ'
δλους τους χρόνους (§ 289, α'. β'. γ'. δ'.) έν τω παθ. μέλ. καί
άορ. παρακ. καί ύπερσ. προσλαμβάνουσι σι' οίον, ^^άω-γελασθή-
σομαι-εγελάσθην γεγε'λασμαι-έγελάσμην, τε^'ω-τελεοθήσομαι έτελέ-
σθην-τετέλεσμαι-ετετελέσμην.

ΣΗΜ. α'. Έτι προσλαμβάνουσι ό τοχράω (χρησμοδοτώ"1, πλόω, πνέω,
άκούω, σταίω, τχταΐο), τια2.αίω, ο^αύω, <3είω, κελεύω, λεύω, ατρΐω, κυ-
λίο3: ύω, βύω, ξύω. γχγΛ'ώόκω (γνο) χρόω χρώννυμχ χαι ζώννυμχ· τδ δε
κρούω, κ2*είω, δράω, θραύω, χρίω, κλαίω καχι νέω (σωρεύω) διφοροΰνται
Ιν τω παθητικω παρακειμε'νω· οίον, κρούω-κέκρουμαχ κα\ κέκρουόμαχ-
έκρούσθτιν, κτλ. Τδ δε μχμνιτι<3κω (μνάω), ρώννυμχ, χρώμαχ κα\ δ,χθο-
■μαΐ προσλαμβάνουσι τδ <5 μόνον έν τω παθητικω με'λλοντι καλίάορίστω· οιον,
■μνη(ίθτΐ(3ομαχ-έμνιά(ίθην, παρακείμενος μέμνημαχ· ρω<3θνι<3ομαχ (μεταγ.)
-έρρώϋθτιν, παρακείμενος βρρωμαχ, έχρτιΰθην-κέχρημαχ.

ΣΗΜ. β'. Τδ ό τούτο προ τοΰ (? τών προσωπικών καταλήξεων αποβάλλε-
ται* οίον, γελάω, γεγέλαϋ-μαχ, γεγέ2να-όαχ, γεγέλα-ΰθον, γεγελάϋ-
θαχ, κλπ.

ΣΗΜ. γ'. Τδ άρόω καί έλαύνω (έλα) δεν προσλαμβάνουσι ό, καίπερ
φυλάττοντα τδ χαρακτηριστικόν φωνήεν βραχύ· οίον, Λρόθτιν, Λρομαχ, Λ-
λάβτχν- έλύλαμαχ.

§ 292. Τό χα.ϊβω, τεΛε'ω, ά./εω, μάχομαι (μάχε), ε.ίαύ'κω (έλα),
άμψιέντνμι, στόρτνμι, δΛΛνμι, χρεμάνννμι, τάτννμι, σκε ^όάννυ-
μι, άποβάλλουσι το σ τοΰ Ινεογ. καί μέσου μέλ. α'. καί συναιροϋσιν
αύτόν κατά τά είς εω καί αω περισπώμενα' οίον, χα.Ιεω-χαΛέοω-
χα.Ιέω-χα,Λώ, ε.ΐαύνω, εΛαβω-εΛάω-εάώ-εΛας-εΛα, κλπ. Ό δέ μέσ.
μέλ. όμοϋμαι-όμ,εΐ όμεϊται τού δμννμι γίνεται έκ τού στελέχους
όμ καί επομένως σχηματίζεται κατά τά ύγρόληκτα.

ΣΗΜ. Ό τοιοΰτος μέλλων καλλεΤται 'Αττικός και έν τή ευκτική εΤνε σπα-
νιώτατος. Άμφ'βολον δε', κατά Κόντον, είνε, έάν οί Αττικοί μετεχειρίζοντο
και τδν κοινδν με'λλοντα έκείνων τών (Βημάτων, τά δποΤα εχουσι τον Άττικόν.

'Ρήματα είς μι.

§ 293. Τά ε.ίς μι ρήματα εχουσι χαρακτήρα α, «, ο ή σύμφωνον
ύγρόν ή άφωνον, είς τό όποιον επισυνάπτεται ή συλλαβή τν' οίον,
όμ-δμγνμι, ΰεικ-δείχνυμι' έν δέ τφ ό.·1-όΑ2υμι τό ^ άφομοιοΰται
προς τό Καί είς φωνηεντόληκτον δέ στέλεχος επισυνάπτε-
ται ή συλλαβή >·«;, άλλα τότε τό ν διπλασιάζεται1 και τό ο τοΰ

1 Τδ σ τοΰτο δεν είνε προαθετόν άλλά στελεχιχόν, και είς πάντας τους άλλους
άπεβλήθη, Βιεσώθη δε είς μόνον τον παθ παρακ., υπερσ., παθ. με'λ. κα\ άόρ.ά.

2 Ό διπλασιασμός τοΰ ν προε'ρχεται ές αφομοιώσεως τοΰ σ προς τό ν(§49\
διότι πάντα τά είς α ν ν υ μ ι, ε ν ν υ μ ι, ω ν ν υ μ ι (δηματικα Ιχουσι χαρα
κτήρα β' (σ κ 5 δ ά σ-ν υ μ ι), σ κ ε δ ά ν ν υ μ ι, (ϊ σ ν υ μ ι), ε ν-ν υ μ ι, (ζ ώ?-
ν υ μ Ο, ζ ώ ν ν υ μ «, κλπ. τό σ τοΰτο μόνον πρό τοΰ θ, μ, τ φυλάττεται,
προ δϊ τών ά'λλων αποβάλλεται,
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στελέχους εκτείνεται είς ω1· οίον, κερα-χεράννυμι, ρο-ρώνννμι.

§ 29 4. Τά είς μι ρίματα συνδετικά φωνήεντα δεν Ίχουσι πλήν
τής ύποτακτ., ήτις έχει τά αύτά των βαρυτο'νων (η, ω), προσωπ.
δέ καταλήξεις έχουσι τάς αύτάς σχεδόν των βαρυτο'νων. Κατά τόν
τύπον δε τούτον εχουσι μόνον τόν ένεστ. καί παρατ. καί τόν
άόρ. τους δέ άλλους χρόνους σχηματίζουσιν έκ του άπλουστέρου
στελέχους τοϋ ενεστ. κατά τά βαρύτονα καί περισπώμενα.

§ 295. Τινά των είς μι ρημάτων αύξάνουσι τό στέλεχος προ-
τάσσοντα αύτοϋ ι μ.ετά τοϋ αρκτικού συμφώνου* ταύτα δέ είνε τό
στα ϋιΰτα-ΐστημι (§ 50), χρα-χϊχρημι, θε-τϊθημι (§ 44, 3), δο-
δΐδωμι, δε-δίδημι, (σεσισε)ϊνμΐ' τό δέ κϊμπΛημι καί πίμπρημι
παρεμβώλλουσι μεταξύ τού άναδιπλασιασμού καί τής ρίζης ν, τό
οποίον προ τού λ τρέπεται ?ΐς μ (§ 45, 1) οπεο φυλάττεται, δταν
καί προ τοϋ άναδιπλασισσμού συμπίπτη έτερον μ' οίον, πλα-Λίμ-
πλημι-εμπίμ}χ 2η μι-εν επίμκ Α ην, πρα-πίμπρημι-εμκίμπρημι-ενε-
πίμπρηγ1. Τό δέ δνίνημι λαμβάνει τόν άναδιπλασιασμόν έν τω
μέσω τοΰ στελέχους* όνα δνινα-δνίνημι' τό δέ ί'πταμαι είνε των
μεταγενεστέρων.

ΣΗΜ. ιΟ άναδιπλασιασμός τοΰ στελέχους γίνεται μόνον Ιν τω ένεστ. καί
πχρατ. διδ ό β'. άόρ. διαφέρει τοΰ παρατ. μόνον κατά τον άναδιπλασιασμόν
καί τότε μόνον δύναται νά συνυπάρξωσιν, οταν δύναται νά υπάρςη ή διαφο-
ρά αυτη· διό τδ φτνμί, δενκνυμχ, ζεύγνυμχ καί τά τοιχΰτα δεν έχουσι β'.
άόρ. πλήν τοΰ<3βένννμχ, οπερ έχει άόρ. β'. §<3βτιν.

Σχηματισμός των έγκλίσεων των είς μι βημάτων.

Α'. Ενεργητική φωνή.

§ 296. 'Οριστική. Ή οριστική συνδετικά φωνήεντα δέν έχει,
προσωπικάς δέ καταλήξεις εχει τοΰ μέν

ένεότώτος τονδέ οταρατ. καί άορ. β'.

1 2 3 1 2 3.

Ένικ. μι, ς, σι. ν, ς, -

Δυϊκ. μεν, τον, τον. μεν, τον, την.

Πληθ. μεν, τε, ντι. μεν, τε, σαν.

1 Τδ ω τούτο κατά Κούρτιον εινε ριζικδν καί δεν προέρχεται έξ έκταίσεως
διδ καί φυλάττετα: καί έν τω δυϊχω καί πληθυντικοί άριθμω της ένεργ. φω-
νής καί έν πασι τοΎς χρόνοις τής παθητικής παρά τον κανόνα (§ 308).

2 Τδ μ τοΰτο έν πολλοΤς ευρίσκεται άποβεβλημε'νον' έ μ π ί π λ η μ ι, I μ-
π ί π ρ η μ ι* άλλ' οί νεώτεροι θεωροΰσι τήν ^ρήσιν ταύτην άδόκιμον.
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ΣΗΜ. Αί τοΰ ενικού β'. και γ'. προσ. τοΰ ένεστ. προσωπικα'ι καταλή-
ξεις, ς, ΰι έγένοντο £χ τών άρχαίω> ό%; τα, ή μεν αποβολή τοΰ χ, ή δέ τροπή
τοΰ τ εις ό (§ 52).

§ 297. Τά χαρακτηριστικά βραχέα φωνήεντα μετά τήν προ'σ-
ληψιν τών προσωπικών καταλήξεων εκτείνονται είς τά ενικά της
οριστικής τής ενεργ. φωνής τό α καί £ είς τό ο είς ω, τό ι;
βραχύ είς ν μακρο'ν μο'νον ό β'. άο'ρ. τοϋ ί'στημ,ι καί σΰέννυμι φυ-
λάττει τήν εκτασιν τοϋ χαρακττρος έν πάσι τοις άριθμοΐς καί προ-
σώποις· οίον?

ένε<?τώς

Ένικ. ιστημι,
?στης,
Γστησι.

Δυϊκ. Γσταμεν,
ΐστατον,
ΐστατον.

Πληθ. ισταμεν,
Γστατε,

τίθημι,
τίθης,
τίθησι.
τίθϊμεν,
τίθετον,
τίθετον.
τίθεμεν,
τίθετε,
ίστάσι. (τιθείσι).

σίίωμι,

$ί$ωσι.

ίίοομεν,

$ί$οτον,

$ί$οτον.

$ί£ομεν,

Μο-ε,

(^ι^οΰσιΥ

^είκνυαι,

—ι ι

£εί.<νυς·,

^είκνυσι.

^είκνι^μεν,

^είκνυτον,

^είκν^τον.

^είκνυμεν,

^ξίκνυτε,

(^εικνϋσι).

Παρατατικός *Αόρ.
Ένικ. Γστην, ετίθην, [έ£ί£ων, [εθην, [έ£ων,

ιστης, [έτίθης, έ£ί£ως, εθης, ε$ως.
Γστη. . έτίθη]. εθη]. ε&ω].

Δυϊκ. ισταμεν, έτίθεμεν, έ£ί£ομεν, εθεμεν, ε^ομεν,
Γστατον, έτίθετον, ε£ί£οτον, εθετον, ε^οτον,
ίστάτην. έτιθετην. έ£ι£ότην.~ έθέτην. ε^ο'την.

Πληθ. Γσταμεν, ετίθεμεν} έ^ί^ομεν, εθεμεν, ε^ομεν,
Γστατε, έτίθετε, έ^ί^οτε, εθετε, είοτε,
Γστασαν. έτίθεσαν. έ£ί£οσαν. εθεσαν. ε^οσαν.

§ 2 98. Τά τρία πληθ. προσ. του ενεστώτας τιθέΐϋι, διδοναι,
δειχκϋσι γίνονται κατά τον γενικόν κανο'να (§ 52) καί είνε σχεδόν
αχρηστα παρά τοις ΆττικοΣς, διο'τι ούτοι μετεχειρίζοντο τόν ίω-
νικόν τύπον είς κσ/} δστις γίνεται προσθέσει £ πρό της προσ. κατα-
λήξεως ντι, τό όποιον μετά τήν τροπήν τοΰ τ είς α καί άποβολήν
τοΰ εκτείνεται είς α (§ 52)· οιον. ο^ντι-οί'α· τό χαρακτηρι-
στικών φωνήεν α της α'. συζυγίας καί τό £ τού συναιρούνται
μετά τοΰ ^ τοΰ τύπου τούτου είς τά άλλα μένουσιν άσυναί-
ρετα' οιον, ίατάαβι-ίστάοι? ίέαΰι-Ιάοι, τιθέαύι? Λ^όασί, δειχνύααι.
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ΣΗΜ. α'. Τά Ινικά τοΰ παρατατικοΰ έτίθης-έτίθη, έδίδων-έδίδως-
έδίδω καί του β'. άορ'στου δθην-δθης·-δθτι, δδων-δδως-δδω εινε άχρηστα
(§ 310 και 313). .

ΣΗΜ. β'. Κατά τον β'. άόρ. των είς ηι (έσβην) σχηματίζεται καί δ
παθ. α'. καί β'. άόρ. των δύο άλλων θεμάτων.

§ 299. Υποτακτική. Έ υποτακτική συνδετικά φωνήεντα καί
προσωπικά;· καταλήξεις ε^ει τά αύτά των βαρυτο'νων καί συναιρεί
τά χαρακτηριστικά φωνήεντα τό μέν α μετά του η είς ?? καί ουχί
είς α, τό δέ ο μετά τοΰ ?? είς ω καί ούχί οι1 καί έπ' αύτών τονί-
ζεται (§ 57)· οίον,

ένεότώς άόρ. β'.

Ένικ. ίστώ, ίστης, ίστή. δώ, δως, δω.

Δυϊ*. ίστώμεν, ίστήτον, ίστήτον. δώμεν, δώτον, δώτον.

Πληθ. ίστώμεν, ίστήτε, ίστώσι. δώμεν, δώτε, δώσι.

§ 300. Ευκτική. Ή εύκτ. συνδετικά φωνήεντα δέν εχε», εγκλι-
τικών δέ φωνήεν εν μέν τω έν.κώ άριθ. εχει ιη, εν δέ τω δοϊκω καί
πληθ. συνήθως μο'νον ι συναιρούμενον μετά τοΰ χαρακτηριστικού
φωνήεντος είς δίφθογγον? διό καί Ιπ' αύτοΰ τονίζεται· προσωπικάς
δέ καταλήξεις εχει τάς αύτάς των παραγομένων χρο'νων τής ορι-
στικής· οίον,

Ένεότώς.
Ένικ. ιΰταίην, ίσταίης, ίοταϊη.

Δίίκ. (ίσταίηαεν ) καί ί στ αϊ με γ, (ίσταίητον καί ίσταιτ^',

(ίαταιήτην ) καί ίσταίτην.
Πληθ. (ίσζαίημεν) καί Ιστάιμεν (Ισταίητε) καί Ισταϊτε, (ίσταίη-
-, σαν) καί ίσταΐεν.

1 Καί ένταΰθα δεν πειθόμεθα είς τά υπδ τοΰ κ. Χατζιδάκη είρημένα, διότι
ή συναίρεσις τοΰ σ τ ώ, στης, στη, δω, δ ω ς, δ ω, έγε'νετο έκ τής (5ίζης
στα, δ ο καί ουχί Ικ τής εκτεταμένης στ η, δω, ως δοξάζει ούτος, διότι δ
^Ομηρος, προς ον καταφεύγει, οσάκις έκ μετρικής άνάγκης έξέτεινεν έν τη υ-
ποτακτική τά βραχε'α φωνήεντα τής.'όίζης ο είς η, ω, στ η, δω, άείποτε
έφύλαττε τους τύπους τούτους άσυναι ρέτους' οίον, στ ή ης στήη, δώη,
8 ώ ω ο ι, κλπ. διότι ισα ισα αυτδς ειτε ούτως είτε άλλως ήθελε νά ματαίω-
ση τον σκοπδν τής έκ τάσεως, ή δε συναίρεσις του αη είς α εινε δωρική, τοΰ
δε οη είς ω ιωνική Ή δε υπόθεσις οτι ή συναίρεσις γίνεται ουχί μετά τοΰ
συνδετικοΰ φωνήεντος ωη άλλά των βραχε'ων των παρ' Όμήρω άπαντώντων
ο, ε, ώς πρεσβεύει δ κύριος ούτος, αντιβαίνει είς τους κανόνας τής συναιρε'-
σεως, διότι τδ α ε έπρεπε νά συναιρεθή είς α· τ ι μ ά ε τ ε—τ ι μ α τ ε* ώστε
ή συναίρεσις ίστήη παρ* Όμήρω πάντοτε δεν γίνεται, ή δέ "στα ε έπρε-
πε νά συναιοεθή είς α=ί' σ τ α ε-ΐ σ τ α, ουδεμίαν άλλην εί χή τήν άνωτέρω
πάντίς οί" γραμματικοί πρεοβεύουσι· διότι δ σκοπδς τοΰ ποιητοΰ ήτο νά έκ-
τείνη τήν παραλήγουσαν ί'να έχη δύο άλλεπαλλήλους συλλαβάς μακράς καί
ουχί νά συναίρεση τάς δύο μακράς είς μίαν.
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Άόρχότος β'.
Έ>ικ. δοίην, δοίης, δοίη.

Δυϊκ. δοίημετ καί άοιμεν, δοίητοτ καί (δοιτογ), δοιήτηγ καί
( δοίζηκ ).

Πληθ. δοίημετ καί (δοΐμεγ), δοίητε καί (δοΐτε), δοίηΰαν καί
(δοϊετ ).

ΣΗΜ. α'. Οί άνευ τοΰ τι τύποι είνε παλαιότεροι τών μετ' αυτοΰ, καί έν
μέν τω ένεστ. τοΰ δυϊκοΰ καί πληθ. άριθ. είνε οί συνηθέστεροι, έν δε τώ
άορ. β'. οί σπανιώτεροι καί τό γ'. πληθ. πρόσ. αύτών λήγει είς εν άντί
η(5αν οϊον, Ιϋταχεν, δοΐεν.

ΣΗΜ. β'. Τόν σχηματισμό/ τοΰ β'. άορ. τής ευκτικής εχει καί δ παθ.
α'. καί β'. άόρ. τών δύο άλλων θεμάτων οίον, λεχφθείτιν-λεχφθείτις-λεχ-
φθείτι, λεχφθείτιμεν καί (λεχφθεχμεν), λεχφθεΐητον καί (λεχφθεχτον),
2.εχφθ8χ·ή.την καί (λεχφθείτην)· λεχφθείτιμεν καί (λεχφθεχμεν), 2νεχφθείη-
τε καί (λεχφθεχτε), λεχφθείηόαν καί (λεχφθεχεν).

ΣΗΜ. γ'. Τό οχ τής εύκτ. τής γ'. συζυγίας οί μεταγενε'στεροι ετρέπον
είς φ, λέγοντες δχδφην, δφην* άλλ* δ" τοιοΰτος σχηματισμός είνε άχρη-
στος το~ς παλαιοΐς.

§ 301. Ή ύποτακτ. καί εύκτ. τής δ'. συζυγίας σχηματίζονται
πάντοτε κατά τά. είς υω βχρύτονα* οίον, δεικνύω^ δεικγύη
χγνψ εύκτ. δεικνύοιμι, δεικνύοις, δεικγνοι.

§ 302. Προσταχτική. Ή προστ. συνδετικά φωνήεντα δέν εχει,
προσωπικάς δέ καταλήξεις εχει τάς αύτάς τών βαρυτόνων τω,
κλπ., άλλ* ή Θι κατάληξις τού μεν ένεστ. άποκόττεται καί τό
χαρακτηριστικών φωνήεν έκτείνεται τό α είς τό ε είς ει, τό ο
είς ον τό ^ £ί? 12" οίον, ι'στη, τίθει, δίδου, δείχνυ. Τού δέ β'. άορ.
αποκόπτεται μόνον τό τό δέ # τρέπεται είς ο' οίον, Λίς*

πλήν του στήθι, δπερ έφύλαξε τήν κατάληξιν στήθι. Ούτω καί
τό σχέθι-σχές.

Παραδείγματα. Ένεύτώς. 'Αορχότ. β'.

Ένικ. ΐστη ίστάτω. θές, θέτω.

Δυϊκ. ίστατον, ίστάτων, θέτον, θέτων.

Πληθ. ιστατε, (ίστάτωσαν) καί θέτε, (θέτωσαν) καί

ίστάντων. θέντων.

ΣΗΜ. Τήν θι κατάληξιν φυλάττουσι καί τό ειμί, είμχ, φτιμχ καί ίσοι β'.
άόρ. εχουσι θε'μα βαρύτονον ή περισπώμενον καί κλίνονται κατά τά είς μι
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οίον, ϊΰθι, ϊθι,' φαθΐ, βαίνοδβτιν βτίθι, γχγνώόκω-δγνων-γνώθ*, δύω-
έδυν-δϋθχ, βχόω- έβίων-^ωθχ, κλπ. έτι δε οί παρακ. εόταθχ, τέθναθχ,
δέδχθι, κέκραχβχ, άνωχθι, τέτλαθχ, ΐοθχ, πέτιχΟθχ Τδ δε ζήθχ (ζάω)
είνε τών μεταγενεστ. Οί δέ άόρ. <5τηθχ κανί βηθχ, δταν είνε σύνθετοι, άπο-
κόπτουσιν ίν'.οτζ παρά ποιηταΎς τήν κατάληξιν θι και εκτείνουσι τδ πρδ αυ-
τής α βραχδ είς α μακρόν οίον, άνάΟτα, κατάβ^.

§ 303. ' Ακαοέμφατον. Τό άπαρέμφ. συνδετικό ν φωνήεν 5έν ϊ-
χει, άπαρεμφατικήν κατάληξιν έχει ναι καί τό χαρακτηριστικών
φωνήεν μετά τήν προ'σληψιν τής καταλήξεως ταύτης εν μέν τω
ένεστ. φυλάττεται βραχύ" οίον, ίστάναι, τιθέναι, διδόναι, δεικνύ-
ναι· εν τω β", άορ. εκτείνεται τό α είς τό ε είς ει, τό ο είς
ου, τό υ είς υ* οίον, στήναι, θεϊναι, δούναι, <ρϋναι.

ΣΗΜ. ΤρεΤς β'. άόρ. έκτείνουσι τδ ο είς ω άντι είς ον οίον, έβίων-
βχώ-ναχ, δγνων-γνώναχ, έάλων-άλώναχ (§ 314).

§ 30,4. Μετοχή. Ή μετοχή συν^ετικόν φωνήεν £έν εχει, χαρα-
κτήρα εχει καί σχηματίζει τήν ένικήν ονομαστική ν καί τών
τριών γενών κατά τους γενικούς κανο'νας (§ 142, 1 4, 145, 165,
8 σημ.)* οίον,

(ίστα'ντς) ίστοί'ς, (ίστα'ντια)-ίστάσα, (ίστ^ΐντ) ίστ&'ν.
(τιθέντς)-τιθείς,· (τιθέντια)-τιθεϊσα, (τιθέντ)-τιθέν

($ι£ο'ντς)· $ι£ούς, (£ι<ϊοντια]-£ι£οίσα, (£ι£όντ)

(#εικν^ 'ντς)·£εικνυ'ς, (^ικνυ'ντια) ^εικνύσα, (£εικνΐ£ 'ντ)-£εικνΐί 'ν.

Παθητική και^χέση ψ(ύνή.

§ 305. Ή παθητική καί μέση φωνή τών είς μι ρημάτων εχει
πανταχού τάς αύτάς προσωπικάς καταλήξεις τών βαρυτο'νων, αί
όποΐαι επισυνάπτονται αμέσως είς τό στέλεχος χωρίς νά Ικταθή τό
χαρακτηριστικόν φωνήεν, καί τό σ της σαι καί σο καταλήξεως
δπου 5έν υπάρχει συν^ετικόν φωνήεν φυλάττεται κατά τόν κανο'να
(§ 228)* οίον, όριστ. ενεστ. τίθεμαι-τίθεσαι-τίθεται, κτλ. προστ.
τίθεσο-τιθέσθω, άπαρέμφ. τίθεσθαι, μετοχή τιθέμενος· παρατατικ.
έτιθέμην, έτίθεσο, ετίθετο, κλπ. Τό δΰναμαι δμως καί έπίσταμαι
καί πχντες οί μέσοι β'. άορ. άποβάλλουσι τό σ τής σο καταλήξεως
καί τχ μένοντα ^ιεστώτα φωνήεντα συναιρούνται κατά τόν κανο'να
(§ 258)' οίον, εδυνάμην (-έ^ύνασο) έ^ύνω, προστ. (δύνασο) £ύνω,
ήπιστάμην (ήπίστασο)-ήπίστω, προστ. (επίστασο) επίστω, έθέμην
(-έθεσο) έθου εθετο, προστ. (#£σο)-θού-θέσθω, έδόμην (-ε^οσο) ε£ου
-ε^οτο, προστ (&5σο)-£οΰ-<^ο'σθω, πλήν του μέσου άορ. β'. του
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Ι'εμ,αι, δστις εν τη όριστ. φυλάττει τό Ο' οίον, εΐμηγ-εΐσν-ειτο.

§ 306. Ή ύτΐοτακτικη εχει τά ϊδιά της συνδετικά φωνήεντα
η, ω, συναιρούμενα μετά του χαρακτηριστικού φωνήεντος ώς καί
έν τη ενεργ. φωνή (§ 299), διό καί έπ' αυτών τονίζεται (§ 57)·
οίον, ίστώμαι ίστη-ίστήται, τιθώμαι-τιθη-τιθήται, διδώμαι-8ιδψ-
&ι£ώται, κλπ.

- § 307. Ή ευκτική έ'χει τό εγκλιτικόν φωνήεν ι συναιρούμενον
μετά του χαρακτηριστικού φωνήεντος εις δίφθογγον καί επ' αύτου
τονίζεται (§ 57)· οίον, ίσταιμηγ-ίπταϊο- ίσταΐτο, τιθεΐμηγ-τιΰεϊο-
τιθεϊτο, (διάοίμηγ &ι&οΐο-διδοΐτο_, κλπ.

ΣΗΜ. Κ,αί τής παθ. καί μέσης φωνής ή υκοτ. καί .εύκτ. τήςδ'. συζυγίας
σχηματίζονται κατά τά εις υω βχρύτονα" οίον, υποτ. δεχκνύωμαχ δεχκνύ·ζΐ-
δεχκνύηταχ, εύκτ. δεχκνυοχμην-δεχκνύοχο-δεχκνύοχτο.

Ίδιαίτεραι παρατηρήσεις επί τών είς μι.

§ 308. "Οσοι χρόνοι δέν υπάγονται είς τόν θε'μα τών είς μι εν
μέν τη ενεργ. καί μέση φωνη έκτείνουσι τό χαρακτ/ιριστικόν βραχύ
φωνήεν, έν δέ τη παθητική φυλάττουσιν αύτό β:αχύ' οίον, δϊδωμι-
δωσω-εδωκα-5έ£ωκα έδεδώκειν ^ώσομαι-(έδωκάμην), δοθήσομαι· έ-
&όθην-£έ£ομαι-έ<δε£όμην, πλην τού Γε'&^αι-έτεθείμην (§ 317).

§ 309. Τά ενεργητικά τής δ'. συζυγίας σχηματίζονται καί κατά
τά είς υω βαρύτονα δπου έν τώ τύπω τών είς μι τό υ είνε μακρόν
καί συνηθέστατα είς τό γ'. πληθ. πρόσ. τού ένεστ. τής όριστ. καί
είς τρία ενικά τοΰ παρατ.* τοιαύτα δέ είνε τό δείχνυμι, εΐργγυμι,
δμγνμι, άϊΐόΛΛυμι, άγαπετάγγυμι, πήγμυμί' οίον, δειχΥϋω <$ει-
κνύεις-^εικνύει-δεικνύουσι-ε^/'Λτκυοκ, εδείκνυες-Ιδείκνυε.

ΣΗΜ. Τινά τών είς νυμχ Εχουσι καί βαρύτονον ένεστ. άνοίγο) καί άνοί-
γνυμχ, άποχαείνω καί άποκτίννι/μχ, μίύγω καί μίγνυμχ καί μχγννω,
φράττω καί άποφράγνι/μχ, έκπλήττομαχ καί έκστλήγνυμαχ.

§ 310. Τά τρία ενικά πρόσωπα τού παρατ. τού δίδωμι καί τό
β'. καί γ'. ένικόν τού τέθημι καί Ι'ημι σχηματίζονται παρά τοις
Άττικοϊς πάντοτε κατά τά περισποίμενα' οίον, εδέάουγ-ε<$ίδους-
έδίδου, εΓί'^κ-έτίθεις-έτίθει, ΐηγ-ΐεις-ιει. "Ετι δέ καί τό β'. ένικόν
τού ένεστ. τού τίθημι καί Ι'ημι συνήθως· οίον, τιβεϊς, ίεϊς.

ΣΗΜ. Παρά τοΤς "Ιωσι καί μεταγενεστε'ροις σχηματίζεται περισπωμε'νως
κχί τδ β'. καί γ'. ένικ. προ'σ. του ένεστώτος τής οριστ.· οίον, δίδωμχ-δχ-
δοχς-δχδοχ, τίθτιμι-τχθεϊς-τχθεΐ, ΐϋττιμχ-χότα.

§ 311. Κατά τά περισπώμενα σχηματίζεται συνήθως καί ό
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παθ. καί μέσ. ενεστώ; καί ό μέσ. β'. άορ. τής ύποτ. καί εύκτ. τοΰ

τίθημι και ί'??/ί&· οίον, Γίΐ?ο^??>^τιθοϊο-τιθοετο, <?σέ/*7?><--θοιο-θοϊτο,
* ιοίμνν-ίοϊο-ίοΐτο, προοίμην-προοϊο-προοΐτο. Κατ* άλλους δμως σχη-
ματίζονται κατά τά βχρύτονα· οίον, ζΓ^οί^τ^-τέθοιο-τίθοιτο,
προοίμην-προ'οιο πρόοιτο, άψίώαι} πρόηται, πρόωνται· ετι δέ καί
τοΰ ΐσζημί, ΐστηται-ΐοταιτο.

§ 312. Τό δΰναμαι, επίΰταμαο καί χρέμαμαι καί οί μέσοι β'.
άορ. ώνήμην καί έχριάμην εν τή ύποτακτ. καί εύκτ. τον·:ζοντχΙ
βχρυτονως* οίον, ^ω^αι-^ύνίβ-δύνηται, (Ιυκαί'^^^-^ύναιο-^ύναιτο,
ΛρΙω^αί-πρί'τ] πρίηται, πριαίμην-πρίοίΐο-πρίχιτο, κλπ.

ΣΗΜ. Βαρυτόνως τονίζονται ένίοτε έν τή υ ποτ. ευκτ. κα\ πολλά άλ-
λα βήματα- οίον, ΐότηταχ, ΊΟταχτο, τταρίωμεν, άφίωίίχ, έπχτίθωνταχ,
κατάθτιταχ, δχάθωνταχ, έμπίσχλαχτο, άπόδωνταχ κλπ.

§ 313. Ό ενεργ καί μέσ. άορ. α'. τοΰ τίθημι, δίδωμι καί ΐ-ημι
εχει χαρακτήρα * καί ούχί σ καί είνε εύχρηστος μο'νον είς τά ένιχ,ά
τής όριστ. καί σπανίως είς τά £υϊκά καί πληθ., άναπληροΐ αύτά
άπό του β'., τού οποίου τά ενικά είνε άχρηστα* οίον, εθηχα-ί§Ύί*.(χς
•εθηκε, £<&^£Γ-έθετον-έθέτην, εθεμεν-εΰετε-ε9εσΛν καί εθηκαν* εδω
*α-έ$ωκας·ε$ωκε, εδομεν-ί$οτον·έ£ότην, είίο^ετ-ε&οτε-ε^οσαν καί
έδωκαν* ήκας ή<ε, «^£^-είτον-ε?την, είμεν-είτε-είσαν. 'Ε<
τών μέσων μόνον ό ήχάμην άπαντα: παρά τοις 'Αττίκοίς καί αυ-
τός πολύ σπανίως· ό <£έ εθηχάμην καί εδωχάριτ\ν είνε Ιωνικοί καί
Δωρικοί.

§ 314. Πολλά βχρύτονα καί περισπώμενα ρέματα σχηματίζουσι
β'. άορ. κατά τά είςμι' οίον, βαίνω ε6ηκ, γιγκώ&χω-εγκων, δύω-
έδυν, 'κΚτΐ. Οί τοιούτοι β'. άο'ρ. φυλάττουσι τήν ε^τασιν τοΰ χαρα-
κτήρος είς πάντα τά προ'σ. καί αριθ. τής όριστ. χαί είς τήν προστ.
καί άπαρέμφ.* οίον} ^ρ-ω^-έγνως-εγνω, ε^ω^«λ*-εγνωτε-Ιγνωσαν1
^ώ<&-γνώτω-γνώναι.

§ 315. Ό ενεργ. παρακ. ε&νηχα καί ύπερσ. έστήχειν εχουσιν
άμετάβατον ή παθητ. σημασίαν καί εν τοις δυϊκοϊς καί πληθυντι-
κοις τοϊς όριστ. καί έν πάσαις ταις άλλαις εγκλίσεσι καί άπαρέμφ.
καί τή μετοχή επισυνάπτουσι τάς προσ. καταλήξεις αμέσως είς
τήν ρίζαν ώ; ό ένεστ. καί παρατ. φυλάττοντες τό ρ.ζικον α βοαχό·
οίο«, !σζ·η*α;-εστηκας-εστηκε, Μυϊκός έ'σΓ&με^-έστατονέσ τούτον,
πληθ. εϋτα,μεν-εστ®«-έστάσι, ύποτ. εσΓω-εστνίς-έστή, κλπ. καί
συνηθέστατα εστήκω, εύκτ. εσΓα6'τ?>--έσταίης-εσταίη (ποιητικά) καί
*α&σΓη*:οι-καθεστήκοιεν, προστ. έσΤα<&-έστάτω, άπαρέμφ. εστά-

(Αετοχ. ενΓώς-έστώσα-έστώς-ώτος καί (εστηκός-<ίτος), ύπερσ.
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ε^Γ77*εί>"-εστήκεις-εστήκει, δυϊκ. ίΌΤ£^£?--εστ£τογ-έστάτην, πληθ.
εατο£μεν-εφτ<&τ%- έστησαν.

ΣΗΜ. Ουτώ σχηματίζονται χαί άλλοι τινές παρακείμενοι καί δπερσυντέ-
λικοι· συνη&ε'στεροι δέ είνε δ τέθνηκα-έτεθνήκειν, χαί δ δέδοικα-έδεδοί-
κειν οίον, τέθντνκα τέθνηκας-τέθνηκε, δυϊκ. τέθναμεν-τέθνατον-τέ-
θνατον, πληβ. τέθναμεν-τέθνατε-τεθνάόν ύποτ. τεθνήκω* εύτχ. τε-
θναίην-τεθναίτις-τεθναίη* προστ. τέθναθι-τεθνάτω* άπαρέμφ. τεθνάναι
χαί τεθνηκέναν μετοχή τεθνεώς, τεθνεο>3α, τεθνεός-ώτος (έκ τοΰ -ε-
θνηότος) καί συνηθέστ. δ τεθντικώς, τδ τεθντικός, υπερσ. έτεθνήκειν-έ-
τεθνήκετς-έτεθνή κεχ, δυϊκ. έτέθναμεν-έτέθνατον-έτεθνά,την, πληθ.
(έτέθναμβν)-έτέθνατε-έτέθναϋαν.

§ 316. Ό παρακ. καί ύπερσ. τοΰ ΐσζημι δασύνουσι τόν άναδι-
πλασιασμόν ε ώς γενο'μενοι έκ τοΰ σε'σζηχα (§ 15)" οιον, εΰτηχα-
εϋτήχειγ' 6 ύπερ. εκτείνει ένίοτε τόν άναδιπλασιασμόν ε είς ει
καί τότε εν τοις δυϊκοΐς καί πληθυντικοΐς εχει πάντοτε τό συν$ε-
τικόν φωνήεν καί τόν χρονικόν χαρακτήρα χ' οίον, είΰτήχειν-
είΰτήχειμετ, κλπ.

§ 317. 'Ο ένεργ. καί παθ. παρακ, τέθειχα καί ζέθειμαι εκτεί-
νει τό ε τής ρίζης είς εΐ' ό δε είχα και είμαι άναδιπλασιάζονται
χρονικώς έκτείνων τό ε τής ρίζης είς ει άντί είς η (§ 237).

ΣΗΜ. α'. 'Ο παθ. παρ. δ<3ταμαχ καί ύπερσ. έύτάμτιν είνε άχρηστοι
αναπληρούμενοι έκ τοΰ Ινεργητ. δότηκα-έότ'Λιςειν, δ δέ παθητ. παρακ.
τέθεχμαχ καί υπερσ. έτεθείμτιν είνε σπανιώτατοι αναπληρούμενοι έκ τοΰ
κεΐμαι καί μάλιστα έν συνθέσει* οίον, άνάκεχμαχ, κατάκεχμαχ. Ό μέσος
δμως τέθειμαι ευρηται συνήθως παρά Δημ.

. ΣΗΜ. β'. Τά πληθ. τρίτα πρόσωπα τοΰ ένεργ. α'. καί β'. άορ. εινε 8-
μοια· οΤον, £<3ττΐίία-£(3τη0αν, δ(?την-£(ίτη0αν· διακρίνονται δέ έκ τής ση-
μασίας, διότι τοΰ μέν α'. εχει μεταβατικήν σημασίαν, τοΰ δέ β'. μέσην(§
204, σημ.) ή παθητικήν.
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Τύπος της ενεργητικής φωνής της α'. συζυγίας

ΟΡΙΣΤΙΚΗ

ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ

Ένεστ. ' ?στ ημι,  δίμεν,  3μέν, η?»  &τον, τε, ησι. &τον. 8 σι.
Παρατ. ην>, η-
ί'στ «μεν, 2τον, £'την,

3 με ν, «σαν.
Άόρ. β' εστ ημιν, η μεν, ητον, ητε, η·  ήτην. ησαν.

ίστ ωμεν, 7,τον, ητον.
ωμεν, ητε, ώσι(ν).

ω,

στ ωμεν,
ώα εν.

ητον,
^τε,

ητον,
ώσι(ν).

Με'λ. α'. στη σω, σεις, σει. κλπ.
Άόρ. α'. έστη σα, σας, σε. κλπ.
Παρακ. έστη κα, κας, κε.
'Τπερσ. έ(εί)στή κειν, κε?ς, κει.
Τετελεσμ. μέλ. Ιστήξω.

στη σω,

σ τι-

Τύπος της παθητικής καϊ μέσης φωνής τΨ(ς α'. συζυγίας

Ένεστ. αμαι,

ΐ'στ (αμεθον),
άαεθα.

σαι, αται.
ασθον, ασθον.
«σθε, ανται.

Παρατ. άμην,

ίστ (άμεθον),
άμεθα,

ασο, ατο.
(ασθον), άσθην.
ασθε, αντο.

ωμαι, ηται.

ίστ (ώμεθον), ησθον, ησθον.
ώμεθα, ησθε, ώνται.

Παθ. μέλ.
Μέσ. μέλ.
Παθ. άόρ. α'.
Μεσ. άόρ. α'.
Παρακ.
ιΤπερσ.
Μέλ. τετελ.

στα θήσομαι, σνΎ|)ει, σεται κτλ.

στη σομαι, σ(τ|)ει, σεται. κτλ.

έστά Οην, θης, 0η. κτλ.

έστη σάμην, σω, σατο. κτλ.

[έστα μαι, σαι, ται κτλ.]

[έστά μην, σο, το. κτλ.]
(Ιστήξομαι).
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ζών είς μι ρημάτων.

ΕΥΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΑΠ Α Ρ. ΜΕΤΟΧΗ
ιστ αίην, αίης, αίη. (αίημεν, αίητον, αιήτην) και  (αϊμεν, αΤτον, αίτην) (αίημεν, α'ητε, αίησαν) και  αϊμεν, α~τε, α~εν. ι'στ η, άτω, ατον. άτων, ατε, (άτωσαν) καί άντων. ίζτ άναι. άς, άντος,
ίστ ασα, άσής, άν, άντος.
στ αίην, αίης, αίη, αίημεν, αίητον, αιήτην καί  (αΐμεν, αΤτον, αίτην). αίημεν, αίητζ, αίησαν καί  (α~μεν, αΤτβ, αΤεν). στ ήβι, ήτω, ήτον, ήτων. ήτε, (ήτωσαν) καί οίντων. στ τ,ναι. άί, άντος,
στ δσα, άσης, άν; άντος.
στη σοιμι, σοις, σοι. στή σαιμι, σαις, σαι' στη σον, σάτω στή σει ν.  στη σαι. στήσων,ουσα,σον στήσας,ασχ,σαν

τών είς μι ρημάτων.

' /
ι'στ ασο, άσθω, άμενος,

Γστ αίμην, αΤο, αΤτο1.
(αίμεθον), ανσθον),α'σ9ην. ασθον, άσΟων, ί'στ ασθαι. ίστ α μένη,
αίμεθα, αΎσθε, αΤντο. ασθε, (άσθωσαν) καί άσθων. άμενον.

1 Καί αϊολ. στή σειας, στη σειε(ν), γ'. πληθ. στή σειαν.
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Τύπος τής ενεργητικής φωνής τής β'. συζυγίας

ΟΡΙΣΤΙΚΗ

ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ

ημι, (ης) και εΎς, ησι.
Ένεστ. τίθ εμεν, ετον, ετον.

εμεν, ετε, (εΎσι) και εασι.

ην, εις, ει.
Παρατ. έτίθ εμεν, ετον, ε'την.

εαεν, ετε, εσαν

ω,

τιθ ωμεν,
ώαεν.

ν,τον,
ήτε,

τν·

ητον.
ώσι(ν).

ηκα,

Άόρ. εθ εμεν,
εμεν,

ηκας, ηκδ(ν).
ετον, ε'την

ετε, εσαν κανι (εθηκαν).

ωμεν,
ώμέν,

ητον,

ήτε.

τ\τον.
ώσι(ν).

Με'λ. α'. θήσω
Παρακ. τέθεικα.

Ύπερσ. έτεθείκ(ειν)η.

Τύπος τής παθητικής και μέσης φωνής τής 6'. συζυγίας

εμαι,

Ένεστ. τίθ (ε'μεθον),
ε'μεθα,

εσαι,

εσθον,

εσθε,

εται.

εσθον.

ενται.

εμην, εσο, ε το.

Παρατ.έτιθ (ε'μεθον), (εσθον), εσθην.

έμεθα, εσθε, ε ντο.

ώμαι, ήται.

τιθ (ώμεθον), ήσθον, ήσθον.
ώμεθα, ήσθε, ώνται.

έμην, ου, ετο.

Άόρ.β'. έθ (ε'μεθον), (εσθον), εσθην.

έμεθα, εσθε, εντο.

ώμαι, ήται.

θ (ώμεθον), ήσθον, ήσθον.
ώμεθα, ήσθε, ώνται.

Παθ. με'λ.
Με'σ. μέλ.
Παθ. άόρ. α'.
Παρακ.
'Τπερσ.

τεθήσομαι.
θήσομαι.
έτέθην.
(τέθειμαι).
(έτεθείμην).
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των εις μι ρημάτων.

ΕΥΚΤΙΚΗ

ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ

ΑΠ\Ρ.

ΜΕΤΟΧΗ

θειην, ειης, ει η.
τιθ (είημεν, είητον, ειήτην)
καί

(εΎμεν, εΤτον, (είτην

(είημεν, ε'ητε, είησαν
καί

(εΤμεν, εΤτε, ε~εν).

ει, ετω,

τίθ ετον, έτων,

ετε, (έτωσαν)

καί ε'ντων.

τιΟ ε'ναι.

τι θείς, εΤσα, έν.

θ είην, είης, είη,

είημεν, είητον, ειήτην
καί

(εΎμεν, εϊτον, είτην).

είημεν, είητε, είησαν
καί

(ε~μεν, είτε, εΤεν).

θ ε'ς, ε'τω,
κτλ. ώς ό ένεστ.

0 εΤναι.

εις, εισα, εν.

τών εις μι ρημάτων.

■
είμην, εΤο, εΤτο1. τιθ (είμεθον),-;εΤσθον),ε?σθην. είμεθα, ε~σθε, εΤντο. εσο, ε'σθω, τίθ εσθον, ε'σθων, εσθε, (ε'σθωσαν) καί ε'σθων. τίθ εσθαι. έμενος, τιθ εμένη, έμενον.
είμην, ε~ο, ε~το2. θ (είμεθον), (εΤσθον),είσ.θην, είμεθα, εΤσθβ, εΤντο. ου, έσθω, θ ε'σθον, ε'σθων, ε'σθε, (ε'σθωσαν"1 καί ε'σθων. θ έσθαι.  I ε'μενος, θ εμένη, ε'μενον.

1 Συνηθέστ. τιθοίμην-τιθοϊο-τιθοΎτο κλπ. (§ 311).

2 Συνηθέστ. θοίμην-θοΤο-θοΤτο, κλπ. (§ 311).
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Τύπος της ενεργητικής φωνής τής γ', συζυγίας

ΟΡΙΣΤΙΚΗ

ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ

ωμι, ως, ωιι.

Ένεστ. δίδ ομεν, οτον, οτον.

ομεν, οτε (οΰσι) καί όασι

ου^, ους, ου._

Παρ. έδ δ ομε ■', οτον, ότην
ομεν, ο~ε, οσαν.

διδ ώ

ω,

ώαεν.

ω;,

ώτον,

ώτε,

ωτον.

ώσί(ν).

ωκα,

Άόρ. εδ ομεν,
ομεν,

κας, *<ν).
ρτον, ότην.
οτε, οσαν καί έδωκαν.

ω,

δ ωμεν,

ως,

ώτον,

ώτε.

ώσι(ν).

Με'λ. δώσω. ,

Παρακ. δε'δω-'.α.
'Γπερσ. έδεδώκ(ειν).

Τύπος τής παθητικής και μεσ?}ς φωνής τής γ'. συζυγίας

ομαι, οσαι, οται.

Ένεστ. δίδ (ομεθον), οσθον, οσθον.

ομεθα, οσθε, ονται.

όμην, οσο, οτο.

Παρατ. έδιδ (όμεθον), (οσθον), όσθην.

όμεθα, οσθε, οντο.

ωμαι, ω, ωται.
διδ (ώμεθον), ώσθον, ώσθον.
ώμέθα, ώσθε, ώνται.

ομην, ου, οτο.
Με'σ. άόρ. β'. έδ^όμεθον),(οσθον), όσθην.

όμεθα, οσθε, οντο.

ώμαι, ω, ωται.

δ (ώχεθον), ώσϊον, ώσθον.
ώμεθα, ώσθε, ώνται.

Παθ. με'λ.
Με'σ. με'λ.
Παθ. άόρ.
ίίαρακ.
'Γπερσ.

δοθήσομαι.

δώσομαι.

έδόθην.

δέδομαι.

έδεδόμην.
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των εις μι ρημάτων.

ΕΥΚΤΙΚΗ

ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ

ΑΠΑΡ.

ΜΕΤΟΧΗ

οιην, ο:ης οιη,

διδ (οίημεν, οίητον, οιήτην)
καί

ο~μεν, οΎτον, οίτην.

(οίημεν, οίητε, οίησαν)
καί

ο~μεν}. οϊτε, ο~εν.

ου,
δίδ οτον,
οτε,
καί

οτω.
ότων.
(ότωσαν)
όντων.

διδ ό\

διδ

οιην,
οίημεν,

(οΤμεν,
οίημεν,

ΟΤ<· εν,

ο'Άζ,

οίητον,

καί

οΎτον,

οίητε,

καί

οΎτε,

οι η .
οιήτην.

οίτην).
οίησαν

οΤεν).

ος, οτω.
δ ότον, ότων.
οτε, (ότωσαν)

και

όντων.

δου ναι.

ους,
δ οΰσα,
όν.

των εις μι ρημάτων.

οίμην, οΤο, οιτο. διδ (οίμεθον), (οΤσθον), οίσθην. οίμεθα, οϊσΟε, οΤντο. οσο, όσθω. δ:δ οσθον, όσθων. οσθε, (όσθωσαν) καί όσθων. δίδ οσθαι. όμενος διδ ομε'νη, όμενον.
οίμην, οΤο, οΤτο. δ (οίμεθον), (οΤσθον), οίσθην. οίμεθα, οΤσθε, οΤντο.  .:ν;:· - . - . ' οΰ, όσ6ω. δ όσθον, όσθων. όσθε, (όσθωσαν) καί όσθων. δό σθαι. ομενος, δ ομε'νη, όμενον.
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Τύπος τής ενεργητικής φωνής τής ά'. συζυγίας

ΟΡΙΣΤΙΚΗ

ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ

υμι, υ σι.
Ένεστ. δείκν Ομεν, υ τον, υτον.

υμεν, υτε, (ύδίσι)
και ύουσι(ν).

ϋν> υ.
Παρ. έδείκν ομεν, υτον, υτην.

υμεν, υτε, υσαν.
Μέλ. δείξω, εις, ει.
'Αόρ. έδειξα, ας, ε.
Παρακ. δέδειχα, ας, ε.
Ύπερσ. έδεδείχ(ειν), εις, ει.

δειχνύ ω, η.

^χτλ. κατά τά είς ύω βαρύτονα.

Τύπος τής παθητικής και μέθης φωνής τής συζυγίας

ϋμαι, υσαι, υται.
Ένεστ. δεικν (ύμεθον), υσθον, υσθον.

ύμεθα, υσθε, υνται.
ύμην, υσο, υτο.
ΙΙαρ. Ιδεικν (ύμεθον), (υσθον), ύσθην.

ύαεθα, υσθε, υντο

Παθ. μέλ.
Με'σ. μέλ.
Παθ. άόρ.
Με'σ. άόρ.
Παρακ.
Ύπερσ.

ωμαι, η, ηται.
δεικνύ (ώμεθον), ησθον, ησθον.

ώμεθα, ησθε, ωνται.

δειχθήσομαι.

δείςομαι.

έδείχθην.

Ιδειξάο ην.

δέδειγμαι.

έδεδείγμην.
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ΕΥΚΤΙΚΗ

ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ

ΑΠΑΡ.

ΜΕΤΟΧΗ

δεικνύοιμι, οις, οι, κτλ.
ώς τά^ις υω βαρύτονα

δεί κνυ,
υ τον,
υτε,
καί

υτω.
ύτων.
(ύτωσαν)
ύντων.

δε·

εικν υ ναι.

δεικν ΰσα,

τών εις μι ρημάτων.

ύμενος,
δεικν υ οίμην, οιο, οιτο. υσο, ύσθω.
(οίμεθον), (οισθον) οίσθην. δείκν υσθον, ύσθων. δείχνυσθαι. δεικν ιψενη,
οίμεθα, οισθε, οιντο. υσθε, (ύσθωσαν) καί ύσθων. υαενον.
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Ανώμαλα είς μι βήματα.

Ειμί·

ν

§ 138. Τό ειμί (είμαι, υπάρχω) εχει ρίζαν εσ (λατιν. β3 8θ),
καί κλίνεται ού-τως*

Όριστ. ένεστ, ένικ. ειμί, ει, εστί' δυϊκ. εσμέ ν, έστόν, έσιόν'
πληθ. εσμέν, έστέ, εισί.

Ύποτ. ένικ. ώ, γη, ηχ δυϊκ. ωμεν, ητον, ητον πληθ. ωμεν,
ητε, ώσι. #

Εύκτ. ίνικ.εΐην, εϊης,εϊη' δυϊκ. εΐημεν, εϊητον, ειήτην πληθ.
είημεν καί (είμεν), έίητε, είησαν καί είεν.

Προστ. ένικ. ίσθι, έστω' δυϊκ. έστον, έστω ν πληθ. εστε, έστω-
σαν και σπανίως έστων καί άπαξ όντων.

'Απίρέμφ. είναι. Μετοχή ων, ούσα, ©V.

Ηαρατατ. ένικ. καί ησθα, ην δυϊκ. η με ν, ήσιον, ηστην
πληθ. τ^ετ-", ήτε, και (ήστε), ^οίχλ*.

Μέλ. έσομαι, εσει_, εσταΐ καί ποιη τ. (έσεται) κλπ. εύκτ. έσοίμην,
άπαρέμφ. έσεσθαι, μετοχ. εσόμενος. Του; δέ άλλους χρόνους άνα-
πληροϊ άπό τού γίγνομαΐ' οίον, μέσ. άόρ. β'. εγενόμην, παρακ.
γέγονα, ύτερσ. εγεγόνειν' ό δέ παρατ. ήμην-ήσο ήτο, κλπ. είνε
τών μεταγενεστέρων (Κό\τ. λογ. 'Έοα. σελ. 389), ωσαύτως καί
τά προσ. εσο, ήτω· τό δέ β'. ένικ. πρόσ. τού ένεστώτος εέζ·, είνε
ίωνικόν.

ΣΗΜ. Τό ενικό* α'. πρόσ. τοΰ παρατ. ή έγένετο έκ τοΰ Ίωνικοΰ εα* τό δέ
β'. ης προσλαμβάνει άττικώς τήν κατάλης:ν θα· οίον, ήζίθα Τήν θα κα-
τάλη;ιν προτλ αμβάνει κα\ τό έφηϋθα, ΐ;ίεΐ(59α, φδεΚλθα, και ΟΪΦθα

§ 319. Τό ειμί συνθετομενον μετά τών προθέσεων άναβιβάζει
τόν τόνον επί της προθ/σεως έν τώ ένεστ. τη? όριστ. καί έν τι)
προστ. όσον ενδέχεται· έν πάσι δέ το^ς άλλοις χρο'νοις καί έγκλί-
σ=σι τονίζεται όπου-καί τό άπλούν οίον, πάρει μι-πάρει-πάρεστι-
πάφσμεν προστ. πάρισ9ι-παρέστω-πάρεστον, ύιτοτ. παρώ (διά
τήν συναίρεσιν), εύ-ιτ, γ'. πληθ. προσ. παρεΐεν διά τήν συναίρεσιν,
άπαίέμφ. παρεΐναι (§ 326, 3), μετοχ. παρών (δ*.ά τήν συναίρε-
σιν), παρκτ. παρήν-παρήμεν (διά τήν σύ'τ.σιν), μέλ. παρέσται
(διά τήν συγκοπήν).

ΣΗΜ. 'Όταν τό ς τής ρίζης ες άποβάλλεται, τό πρό αυτοΰ ε πρό μέν
συμφώνου έκτείνεται είς ει (§ 95, 2), πρό δε φωνήεντος συναιρείται οΓον, έ(ί-
--μΙ ειμί, έ<ί ναι-είναι, υποτχκτ. έ(?-ω-έω-ώ. εύχτ. έϋ-ίην-είην-εΐην,
μετοχ. έι3-ών-έών-ών, πλήν τοΰ μέσου μέλ., όστις φυλάττει τό ε άμετά*
βλ η τον- οίον, <3ομαι-&ϊομαι.
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Ειμί.

§ 320. Τό εϊμι (πορεύομαι) εχει ρϊζαν ι (λατιν.ί-Γβ). ιό ό-
ποιον έν τφ Ινικφ αριθ. τοΰ ένεστ. έκτείνεται είς ει, έν δέ τφ δυϊ-
χφ πληθ. μένει βραχύ (§ 2 97)· κλίνεται δέ ούτως-

Όριστ. ένεστ. ένικ. είμι, ει, εϊσΐ' δυϊκ. Ιμετ, ιτοτ, ιτού' πληθ.
ϊμεγ, ϊτε, ϊζσι· ύποτ. έ\ικ. ιω, ϊ-φς, ι-ί?· δυϊχ. ϊωμεγ, ϊηζο7\ ϊητον
πληθ. ϊοιμεγ, ιηζε, Ιωΰΐ' εύκτ. ένικ. (ϊοιμι) καί ιοέην, ϊοις, ϊοι'
£υϊκ. ϊοιμε7", ϊοιζογ, Ιοί τηγ' πληθ. ϊοιμεγ, ϊοιτε, ϊπιεν π·:οστ.
Ιθι-ιτω, ϊζογ-ϊζωγ, Χτε-Χτωσαγ καί ίόνζωγ· άπαρέμφ. Ιέναι ρ ετοχή
ίώ^-Ιβϋσ'α-ί.ό^'.

Παρατ. ένικ. (ηειγ) καί 77α, (γεις) καί Ύ\εισθα, καί πρό'ψω-
νήεντος η τελείας ενίοτε δυϊκ. (γειμεγ) καί ηαεγ, (τ\ειτογ)

και ήτοι, (77είζηγ) καί τ^την πληθ. (γι ει μεν) καί τ(ήειτε)
καί ή*υαγ καί (ηοαγ).

ΣΗΜ. α'. Ό παρατατικός αυξάνει χρονικώς τρέπων τδ ε τοΰ στελέχους εχ
είς Τϊ' οίον, Λχα ίωνικώς καί συν'αιρε'σει ήα άττικώς. Τδ δε άπαρέμφ. ίέναχ
λαμβάνει τδ συνδετικδν ε.

ΣΗΜ. β'. Ό Ινεστώς τής δριστ. εχει μέλλοντος σημοσ'αν, τ&ΰ δε απα-
ρεμφάτου καί μετοχής έχει καί μέλ. καί ένεστώτος. Ένεστ. δε τούτου εΤνε
τδ έρχομαι. ^ . -

ΣΗΜ. γ'. Ή μετοχή ιών τονίζεται ώς β'. άόρ., ώς δ ποιητικές εών'τοΰ
εΙμί. Συνθετόμενον δέ τδ ειμί αναβιβάζει τον τόνον Ιπί της προθε'σεως·
οίον, ά,πειμν τδ άπαρε'μφ δμως καί ή μετοχή τονίζονται δπου καί τά ά-
πλα· οίον, ά,πχέναι, άσιχών.

"ΐημι.

§ 321. Τό ΐημι (πέμπω, ρίπτω) έχει στέλεχος έ(σε). (λατ. 8β,
8ΘΙ'θ), καί ευρίσκεται συνηθέστατα σύ^θετον1· οίον, αφίημι, πφοίη-
μι, κλπ. και κλίνεται σχεδόν ώς τό τίθημί' οίον,
Ένεργ. Όριστ. ένεστ. ΐημι (ιης)καί ίεΐς, Γησι* ΐεμεγ, ιετον? ΐίτον

ΐεμεγ, Γετε, ίόόσι.

Ύποτ. ίώ, ίγς, ίη· ίώμεγ, ίήτον, ίητον ίώμεν, ίτ,τε, Σώσι.

Εύκτ. ι εϊην καί ΐοιμι, ίείης, ίείη' ιείημεν, ίείητον, ίειήτην
ιεϊνμεν, ίείητε καί (άφίοιτε), ίεϊεν καί (άφίοιεν).

Προστ. ίέτω* ϊ'εζογ, ίέτων ϊετε, ίέτωσαν καί ίέντων.

Άπαρέμφ. ίε'γαΐ' μετο/. /ίΚ, ίεΐτα, ίεν.

Παρατ. , Γεις, ι ει" ΐεμεν, ιετον, ίέτην ΐεμεν, ιε ι ε,

ΐεσαν οί δέ τύποι ΐονν καί ΐειν του α'. έην.
προσ. τοϋ παρατ. είνε των μεταγεν. (Κοντ.
λογ. 'Ερμ.)

1 Άπλοΰν ευρηται μόνον κατ'ένεστ. καί παρατ. καί τδ γ'. πληθ. της έ-
νεργ. πρόσ. τοΰ άορ. α'. ή κ α ν καί μέσης φωνής παρά τοΎς πεζο~£.
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Παρακ. εικα, ύπερσ. εΐκειν, μέλ. ?/σω, άο'ρ. α'. ήχα.
Άόρ. β'. όριστ.. τά ενικά άχρηστα αναπληρούμενα άπό τοΰ
α'. οιον, ήκε, είμεν, είτον, εΐτην είμεν,

είτε, είσαν.

Ύποτ. ώ, ωμεν, ήτον, ήτον* ωμεν, ητε ώσι.

Εύκτ. ε'ίην, είης, είη· είμεν, είτον, ειτην είμεν, ειτε, είεν.
Προστ. ε<:, ετω· ενόν, ετών ετωσαν καί Ιντων.
Άπαρέμφ. είναι" μετοχή εΣζ·, είσα, εν.

Μέση καί παθητική φωνή.

Όριστ. ιεμαι, Γεσαι, ιεται, κλπ., ύποτ. ίώμαι, Συ), ίήται, κλπ.
εύκτ. ίείμην, ίεΐο, ίεϊτο, καί συνεθέστερον ίοίμην, ίοιο, ίοΐτο (§
311). προστ. Γεσο, καί (ΐου)-ίέσθω· άπαρέμφ. ΐεαθαι, μετοχή ίέμενός'

Παρατ. ίέμην, Γεσο, ΐετο, κλπ.

Μέσ. άο'ρ. β'. εΐμην, είσο, ειτο, κλπ., ύποτ. ωμαι, -|ί, ηται*
εύκτ. (ειμην, ειο, είτο) καί συνήθως Λροοίμην, - οϊο, οιτο, κλ,π.,
προστ. ου, εσθω (συνθ. άφοΰ)· άπαρέμφ. έσ#ε* μετοχή εμενος.

Μέλ. παθ. έθήΰομαι' άο'ρ. παθ. εΐθην' ύποτ. ε#α>, κλπ.

Μέσ. μέλ. ήσομαι, μέσ. άο'ρ. α'. (ήκάμην), παρακ. είμαι, ύποτ.
είμένος, ώ, ης·, τ), (τό δέ γ'. πληθ. προ'σωπ. άφέωνται είνε τών
μεταγενεστέρων), ύπερσ. εΐμην—'Ρηματ. ερετός, εφετέον, εφέτης,
εφεσις, Ιφετεϊον.

ΣΗΜ. Τδ ΐημχ αυξάνει κανι άναδιπλασιάζετοα χρονικώς τρέπον τδ άρκτι-
κον του στελε'χους ε είς ει (§ 218, 237), πλήν τοΰ παρατ. ΐην και τοΰ α'.
ένεργ. άορ. ήκα. Έν συνθε'σει δέ αυξάνει και άναδιπλασιάζεται πάντοτε
έσωθεν οίον, άφίην, άφεΐκα· τδ δε Άφίονν, Λφΐειν, Λφίει, Άφΐείϊαν εινε
αδόκιμα (Κ,όντ. λογ. Έρμ. τόμ. Α'. σελ. 336). Τδ δέ γ'. ενίκδν πρόσ. τοΰ
ένεστ. Ιν συνθε'σει σχηματίζεται καΥ βαρυτόνως* οίον, ό χεοταμός έξίει είς
την θάλαΟΟαν, δταν τό Οτράτευμ* έξί·ζΐ.

§ 322. Τό ι)μαι (στελ. ής) εΐνε ενεστώς μέ σημασίαν παρακ.
τοϋ καθέζομαι σημαίνον τό εχω βά.Ι.Ιει εμαυτον κάτω, ήτοι κάθη-
μαΐ' κλίνεται δέ ούτως·

Όριστ. ^σαι ήσται, γ'. πληθ. ήνται.

Ύποτ. ωμαι, ή, ήτα ι, » » ωνται.

Εύκτ. ήμην, προστ. ?/σο-ήσθω, άπαρέμφ, ήσθαι, μετοχή ήμενος.
Παρατ. ή μην, ήσο, ή στο, γ'. πληθ. ήντο.

Παρά τοις πεζοΕς ευρίσκεται πάντοτε σύνθέτον μετά τής χατα
καί το'τε τό ένικόν γ'. προ'σωπον άποβάλλει τό σ" τό τοΰ παρατ.
οιχως τό φυλάττει, δταν λέγηται άναυξήτως- κλίνεται δέ ούτως*
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Όριστ. ενεστ. χάθημαι-ν.άΆΊΐαχ.ι-κάθηται, κλπ , ύποτ. χαθώμαι-
καθη-καθήται, κλπ., εύκτ. *α0οί'^?/?--καθόί;ο-καθοϊτο, κλπ., προστ.
χάθησο-ν.αθήσθω, κλπ. ν (ποιητ.), άπαρέμφ. καθήσθαι, μετοχή *α-
θήμενος, παρατατ. εχαθήμην καί καθήμην, έκάθησο καί καθήσο,
έκάθητο καί καθήστο, κλπ. Τό δε ένικόν β'. πρόσ. τής όριστ.
κάθη καί τής προστ. κάθου είνε τών μεταγενεστέρων· τούς δέ λοι-
πούς χρόνους δανείζεται άπό τού καθέζομαι.
Φη^ιί.

§ 32 3. Τό φημι (λέγω) εχει ριζαν φα καί κλίνεται κατά τό
ΐστημι καί εχει εν χρήσει τούς έξής σχηματισμούς.
Όριστ. ενεστ. φημί, φής, φησί· φαμέ>·, <ρατόν, φατόν, φαμέν,
φατέ, φασί(ν).

Υποτακτική φώ, φης, <ργ5* φώμετ, φήτον, <ρήτον· φώμεν, φήτε,
φώσι(ν).

Εύκτική φαΐηκ, φαίης, φαίη' (φαίημεν) χαί φαΐμεν, φαίητον

καί φαϊτον, φαιήτην καί φαίτην· (φαίημεν) καί
φαϊμεν, φαίητε καί φαϊτε, (φαίησαν) καί φαΐεν.
Προστακτική φάθι, ή φαθί, φάτω' φάτον, φάτων· φάτε, φάτωσαν
καί φάτων.

"Απαρέμφατος φάναι, μετοχή (φάς-φαϋα-φάγ).
Παρατατικός εφην, (εφ'Όί) καί έφησθα, εφη* εφαμεν έφατον,

εφάτην* εφαμεν, έ'φατε εφασαν.
Μέλλων φήσω, άόο. εφησα, παρακ. εϊρηκα, ύπ;ρσ. είρήκην.

Τής δέ μέσης φωνής όλίγιστοι τύποι ευρίσκονται καί αυτοί σπα-
νίως· οίον, ένεστ. άπαρεμφ. φάσθαι, μετοχ. φάμενοο, παρατατ.
εφαγτο, παρακ. προστ. πεφάσθω (Πλάτ.).—'Ρτιματ. φατός, φα-
τέος, φήμη, φήμις ιος (ποιητ.), φάτις-ιος (ποιητ.), προφήτης.

ΣΗΜ. α'. Τό β'. ένικ. πρόσ. τοΰ ένεστώτος φτις δεν έγκλίνεται, ουτω
φΛς. Ή δέ γραφή φ^,ς είνε αδόκιμος. Ή μετοχή φά.ς-φά(5α-φά.ν είνε
ποιητ. καί τών μεταγεν., άναπληροΰται δε άπό τοΰ φά(5κων-ου(5α-ον· τό
δ! γ'. πληθ. πρόσ. τής ευκτ. φαίηΰαν καί απας άπαντα.

ΣΗΜ. β'. Αντί τοΰ φημ\ ευρηται πολλάκις τό Λμΐ, τοΰ οποίου παρά
τοΤς πεζοΤς ΆττικοΤς ευχρηστον είνε μόνον τό Ινικ. α'. καί γ'. πρόσ. τοΰ
παρατατ. Ιν τα~ς διαλογικαΤς φράσεσιν· ή ν δ' έγώ, Λ δ' δς=£φτιν έγώ,
δφη έκεΐνος.

Κείται.

§ 324. Τό χεϊμαι (ρ. χε) είνε ένεστ. μέ σημασίαν παρακ. ση-
μαίνον τό εχω τοποθετήσει, εμαυτόν καί παθητικώς είμαι τοποθε-
τημένος καί τίθεται αντί τού σχεδόν αχρήστου παθ. παρακ. τού
τίθτψι (§" 21 Ί, σημ.) καί μάλιστα εν συνθέσει* οίον, άνάχειμαι}
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χατάχεψαι' Ιν δέ τή ύποτακτ. καί εύκτ. ευρίσκεται μο'νον τό γ'.
ένικόν καί πληθ. πρόσωπον σχηματίζεται δέ ούτως·
Όριστ. επστ. κείμαι χεϊσαι κείται κλπ. ·

'ϊποτ. κε'ητκι (διακέησθε), κε'ωνται.

Εύκτ. κέοιτο, — . κέοιντο.

Προστ. *.είσο, κείσθω κλπ., άπαρ. κεΐσθαι, μετ. κείμενος.

Παρακ. έκείμην, εκεισο, εκείτο κλπ.

Μέσ. μέλ. κείσομαι, κείσει, κείσεται, κλπ.
'Ρτματ. κοίτη, κςιτος, κοιτών, κοιτίς, κειμήλιον. "

ΣΗΜ. Τό χείμαι συνθετόμενον άναβιβί£ει τόν τόνον πλήν τοΰ απαρεμ-
φάτου, δπου τονίζεται δπου καί τό άπλοΰν οίον, ένεστ. κατάκεχμαι, προστ.
κατάκεΐίίο, άπαρέμφ. κατακεϊόθαι.

Οιδα

§ 325. Τό οιδα (στελ. Ιδ, είδ, είδε) είνε β'. παρακ. άντί έ%εστ.
=εχω ίδεΐ, ήξεύρω' κλίνεται δέ ούτως.

Όριστ. παρακ. οίία-οίσθα οίδε, Ισμεν-ϊστον ίστον, Ισμεν, ΐστε-
ΐτασι(ν).

Υποτακτική είδώ είδή; "δή, είδώμεν-είδήτον είδήτον, είδώμεν-
είδήτεείδώσι.

Ευκτική είδείην-είδείης είδείη, είδόίημεν είδείητον είδειήτην

είδείημεν-είδείητε (είδείησαν) και είδεϊεκ.
Προστακτική ΐσθι ίστω, ι^τον-ιστών, ΐστε-ίστωσαν* άπαρέμφ.
είδέναι* μετοχή είδώς-είδυΐα-είδο'ς.

'Τπερσ. ήδη ή^ης και ήδηιθα, ήδη καί γ ^εο και ένίοτε πρό
φ-ω\ή?ντος γδειν ή ι μ ε ν-ή δε ι τ ο ν ήδείτην γιδειμεν
-ήδειτε-ήδεσαν. Τό δέ α'. πρόσ. ήδε ν καί τό β'.
ήδεις καί ήδεισθα είνε σπάνια, οί δέ τύποι τ)στον,
ήστην, ήσμεν-ήστε-7)ταν είνε ποιητικοί.

Μέ.Ι. εΐσομαι καί (ίίδήσω μονον έν τφ β'. προσώπφ ει-
δήσεις). Τηματ. ίστέον ειδήμων, είδησις, ΐστωρ,
ίστορία.

ΣΗΜ. Ό ομαλός σχηματισμός τοΰ παρακ. οίδας, οίδαμεν, οίδατε, οί-
δα0ι ευρίσκεται παρά ποιηταΤς "και μεταγενεστε'ροις καί σπανιώτατα παρά
τοΎς πεζογράροις ΆττικοΤς. Ό υπερσ. φδη άναδιπλάσιάζεται χρονικώς τρό-
πων τό ει τοΰ στελε'χους είδ είς τ^,· 6 δε τύπος τοΰ α'. ένίκοΰ προσ. τοΰ ύπΙρσ.
τίδείν εισήχθη είς τήν άττ. γλώσσαν Ιν άρχή τοΰ Πελοποννησιακού πολε'μου

(Κόντ. λογ. Έρμ ). Ό δε παρακ: καί άόρ. λαμβάνονται Ικ τοΰ γιγνώόκω.

*

Τονισμός τών βημάτων.
§ 326. Τά ρ/ματα άπλα καί σύνθετα τονίζονται όσον ένδε'χε-
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τα ι ανωτέρω της ληγούαης' οίον, διδάσκω, έδίδασχογ, δίδω μι, πά-
ρειμι, κατάλειπε, κλπ. Παρατηρούνται δέ τά έξης :

1 . Πάντα τά συνηρημε'να ρήματα άπλά και σύνθετα τονίζονται
κατά τδν γενικόν κανόνα τής συναιρέσεως (§ 57)· οίον, τιμώ, τι-
μώμεγ, τιμώμ,εθα.

2. Τό ειμί καί φημί, δταν είνε άπλά τονίζονται επί τής λη-
γούσης.

3. Πάντα τά είς ναι απαρέμφατα, άπλά καί σύνθετα τονίζονται
επί τής παραληγούσης- οίον, λελοιπέ) αι, καταλοιπέναι, ίστάναι,
χαθιστάναι.

4. Ό ενεργ.. β'. άο'ρ. του άπαεεμφ. κοί ττς μετοχής άπλούς
καί σύνθετος τονίζεται έπι τής ληγούσης5 οίον, λιπεϊν, καταλι-
πεϊν, λιπών, χαταλιπών.

5. Τό ενικόν β'. πρόσ. τοΰ ενεργ. β'. άορ. τής προστ. τοΰ έλθέ,
εδρέ, είπε καί παρά τοϊς 'Αττικοΐς τοΰ λαβε καί ιδε τονίζεται επί
τής ληγούσης, δταν ταΰτα είνε άπλά.

6. Τό ένικον β'. προσ. τοΰ μέσου άορ. β'. τής προστ. εγκλίσεως
άπλοΰν καί σύνθετον τονίζεται επί τής ληγούσης· οίον, λαβοϋ, άν-
τιλαβον, ίχονχ, άριχον, λαβον, επιλαθον, τραποΰ, άποτραπον.
Έξαιροΰνται τά μονοσύλλαβα σύ'θετα εκ δισυλλάβου προθέσεως
μή πασχούσης ε^θλιψιν* οίον, κατάδον, άπόδου, .ταράσ^-ου' δταν
δμως ή προθεσις είνε μονοσύλλαβος ή δισύλλαβος πάσχουσα εκθλι-
ψιν, τονίζονται επί τής ληγούσης· οίον ενθοϋ, εκδον, έλ-σ^ου, ά^οδ'
το δέ Γράφου, άφίχον, έπιλάθον είνε αδόκιμα.

7. 'Ο μεσ. άορ. β'. τί.ΰ άπαρεαφ, άπλοΓ,ς καί σύνθετος τονίζε-
ται επί τής παραληγούσης* οίον} γενέσθαι, παραγενέσθαι.

8. Ό ενεργ. άο'ρ. α'. τοΰ χπ^ρεμφ. άπλοϋς καί σύνθετος τονί-
ζεται ΙπΙ τής παραληγούσης· ςίον? ποιήσαι, παραποίησα/·.

9. Ό παθ. παρακ. τοΰ άπαρέμφ. καί τής μετοχής άτςλοΰς καί
σύνθετος τονίζεται επί τής παραληγούσης· οίθν? λελεϊφθαι, παρα-
λελέΐψθαι* λελειμμένος, παραλελειμμένος.

40. Τόβ'. ενικόν πρόσ. τοΰ μέσου άορ. α'. τής προστ. τονίζε-
ται δσον ενδέχεται ανωτέρω τής ληγούσης· οίον, λ ν σαι, ποίησαι,
καί ούτω διαστέλλεται άπό τοΰ ενικού γ'. προσώπ. τής εύκτ. καί
τοΰ άπαρέμφ. τοΰ Ινεργ. άορ. α'. ποιήσαι, ποιήσαι.

11. Πάσα είς ί λήγουσα τριτο'κλιτος μετοχή άπλή καί σύνθετος
τονίζεται επί τής ληγούσης· οίον, πεποιηκώς, παραπεποιηκώς'
ιστάς, καθιστάς" τιθείς, συντεθείς· διδονς, παραδιδονς, πλήν τής

4 Ευρηται παρά Πλάτωνι ένίοτε καί παροςυτονούμενον "κ ο υ, ά φίκου,

άλλα θεωρείται άδόκιαον.
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ένεργ. α'. άορ., ήτις άπλή καί σύνθετος τονίζεται επί της πα-
ραληγούσης· οίον, χοιήΰας, παραποιήσας.

12. Οί βοαχύτεροι τύποι τού παθ. άορ. τής εύκτικ. τονίζονται
επί ιής παραληγούσης (§ 57)· οίον, Λειφθειμεν, Λειφθεϊτου, Λει-

φθίίτψ', *λπ.

13. Ό τονος τώ||συνθέτων ρημάτων ουδέποτε υπερβαίνει τήν
αυξτίτιν *«ί τόν άναδιπλασιασμόν οίον, ΰιήλβογ, απείχε, Λαρε-
0γ£ΐ) άψίγμαι. Τ6 δέ σύνοιδα αναβιβάζει τόν το'νον, διότι δέν γί-
νεται αύξησις, άλλα μονον τροπή τού ει τού στελέχους ειά είς οι
(§ 276, γ'.).

14. Ό το'νος των συνθέτουν ρημάτων ουδέποτε αναβιβάζεται
άνωτέρω τής ληγούσης τής προθέσεως, εάν αύτη δέν πάσχη εκθλι-

περβαίνει τήν πρώττιν σύνθεσιν' οίον, παρένθες, συγεχόος, άντιπα-
ρέχθες καί ούχί κάρεγθες, σύνεχόος, άντιχάρεκθες.

16. Τά μονοσύλλαβα μακρο'ληκτα ρήματα περισπώνται' οιον,

ΑΝΩΜΑΛΑ ΡΗΜΑΤΑ

§ 327. 'Ανιόμαλχ ρήματα λέγονται δσα δέν σχηματίζονται
κατά τους δεδομένου; κοινούς τύπους των ομαλών, καί εΐνε δύο
ειδών, άνώμαλα κατά σχηματισμόν καί ανώμαλοι χ χ-ά. σημασίαν.

Α'. Ανώμαλα βήματα κατά σχηματισμόν.

§ 328. Τά κατά σχηματισμόν άνώμαλα ρήματα είνε δύο ειδών,
"άνώααλα κατά μετασχηματισμόν τής ρίζης Φ, τοϋ στελέχους και
άνώμαλα κατ' Ιλλειψιν.

α'. Άνώμαλα κατά μετασχηματισμόγ.

§ 329. Άνώμαλα ρήματα κατά μετασχηματισμόν λέγονται
δσα προς σχηματισμόν χρο'νου τινός μετασχηματίζουσι τήν ρίζαν -η
τό στέλεχος· μετασχηματίζεται δέ ή ρίζα ή τό στέλεχος έξαχώς·
1) δι* εκτάσεως, 2) διά τροπής, 3) δια μεταθέσεως, 4) δια συγκο-
πής, 5) δι* άναδιπλασιασμοΰ, 6) διά προσλήψεως άλλων γραμμάτων.

1. "Εκταόις.

§ 330. *Εχζαϋις γενικώς λέγεται ή μεταβολή των βραχέων
φωνηέντων είς μακρά ή εις διρθογγους. Πώς δέ γίνεται ή εκτασις
δρα § 95.
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2. ΤροπΛ.

§ 331. Τροπή λέγεται ή μεταβολή γράμματος τίνος είς άλλο*
πολλά δέ ρήματα τρέπουσι τό φωνήεν τής ρίζ"*ΐς· 1) τό α είς ω*
οίον, τραγ-τρωγ-τρώγω, άο'ρ. β'. ετραγοΥ' 2) τό « είς α, ή είς ί,
δταν ή ρίζα προσλαμβάνη σύμφωνον οίον, β&Λ-βα.Ι-ΙβαΛογ, ί(Γ-
εοθ-ιοθ-ΐαθί.

3. Μετάθεόις.

§ 332. Μετάθεαις λέγεται ή εκ τής αρχαίας θέσεως μετατό-
πισις γράμματος τίνος* μετατίθενται δέ τά βραχέα φωνήεντα, δταν
εύρίσκωνται μετά τών υγρών (λ, μ, ν, ρ)· οίον, βα.Ι-βΛα-βέβΛηχαγ
τεμ-τμε-τετμηκα, θατ-θγα-τέθγηχα} θάρσος-θράσος.

§ 333. Συγκοπή λέγεται^ ή εκπτωσις βραχέος φωνήεντος* συγ-
κόπτονται δε τά βραχέα φωνήεντα, δταν εύρίσκωνται έν τφ μέσφ
τής ρίζνίς μεταξύ δύο συμφώνων οίον, πέτομαι-( πετ-επετόμηγ)- .
έπτόμην, (σεχ-εαεχοΥ )-εαχογ, ( σεπ-εαεπογ )·εοπον, (γεγ-γιγγ )-γί-
γνομαι, κλπ. Ή δέ δίφθογγος οι του οίομαι έκκρούει τό συνδετι-
κόν ο μόνον είς τό α'. ένικόν καί πληθυντ. πρόσ. τού ένεστ. καί
παράτ.· οίον, οίομαι καί όίμαι, ωόμηγ καί ωμψ', ωόμεθα καί
φμεβα(§ 56, β'.).

δ- *Αναδιπλο ίϊια<Ι|ΐός της ρίζης,

5 334. Πολλών ρημάτων ή ρίζα εν τφ ενεστώτι καί παρατ.
) άναδιπλασιάζεται προσλαμβάνουσα ι μ«τά τού αρκτικού συμφώνου
αύτής καί τό * τής ριζης συνήθως συγκόπτεται* οίον, (γ»γ-γιγ»γ
-γιγγ) γίγγομαι, (τ*κ-τιτεκ-τιχτ )-τίχτω, {γΥΟ-γιγΥο) γιγνωσχω,
(τρο-τιτρο)-τιτρώσκω, κλπ. Ούτος ό άναδιπλασιασμός καί ό τών
«ίς μι λέγεται άναδιπλασιασμός τού ενεστ. καί παρατ.

, β. Έπέκτα^ις τον ήηιιατι^οΰ ότελέ^ονς διά ποοίλη^εως

άλλων γραμμάτων.

§ 335. Τό καθαρόν ρηματικόν στέλεχος πολλών ρημάτων επεκ-
τείνεται προσλαμβάνον τά εξής γράμματα.

/. ε.

Τό ε προσλαμβάνουσι πολλά άφωνόληκτα στελέχη είς τον ένεστ.
καί παρατ. % είς τούς άλλους χρόνους πρός εύχερέστερον σχηματι-
σμόν αύτών οίον, (<$οχ-(}οκβ)-£οχε'ω-ώ, (ωθ-ωθ^-ωθΐω-ω,
μ*ΛΛ»)-μ*ΛΛτ\ΰω, (όζ-θζβ^-όζήσω, χΛπ.
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2.

Τό ι (πάλαι ί)1 προσλαμβάνουσι πολλά στελέχη καί πάσχει τά
εξής πάθη* α'.) δταν συμπέση μεταξύ δύο φωνηέντων,- αποβάλλε-
ται μάλιστα έίς τά είς αω, εω, οω ρήματα* οίον, τιμαίω (τιμά^)-
τιμάω, ποιείω-ποιέω, δηΛοίω ΰηΛδώ· β'.) δταν 6 χαρακτήρ είνε ύ-
ή ρ, μετατίθεται πρό αυτοΰ καί συναιρείται μετά τοΰ πρό τοΰ χα-
ρακτηρος φωνήεντος α είς αι, ε είς «, ι καί βραχέα είς ί καί ν
μακρά1 οίον, (ψαν-ψαγίω)-ψαίνω, (χαρχαρίω)-χαίρω, (τεν-τενίω)-
τείνω, (σπερ-σπερίω) σπείρω, ιτ-κρινίω) κρι'γω, πΛυν-πΛννίω)
-πΛυ'νω' γ'. δταν ό χαρακτήρ είνε Λ, άφομοιοΰται πρός αύτόν
οίον, (βν.2- βαΛίω)-βάΛΛω, (στεά-οτεΛίώ)-στέ2Λω' μο'νον έν τω
(οφεΛ-ό<ρε2ίω)-όφείΛω μετατίθεται* δ'.) είς πολλά στελέχη έχον-
τα χαρακτήρα ούρα.νισκόφωνον (κ, γ, χ), ή όδοντόφωνον (τ, θ),
μεταβάλλεται αύτό χαί ό χαρακτήρ είς σσ1 καί άττ. είς ττ' οίον,
(κηρνκ-χηρυκίω)-κηρύσσω καί κηρύττω, (πραγ-πραγίω)-πράσσω καί
πραΓΓά), (ταρα^-Γαρα^'ω)- ταράσσω καί ταράττω, ('ερετ-ερετίω)-
ερε'σσω, χορνθ·κορνθίώ)·χορύσσω, κλπ. ε'.) είς πολλά στελέχη έ-
χοντα χαρακτήρα ^ ή (γ) συγχωνεύεται είς ζ* χ.ίον, (φραδ-φρα-
δίω)-<ρράζω, {νομιδ-νομιδίω^-νομίζω, (κραγ-κραγίω) κράζω, {οιμωγ-
οΙμωγίω)-οίμώζω, κλπ.

ΣΗΜ. α'. Έκ μέν τών είς σσω, ττω εχουσι χαρακτήρα ν ή θ τό άρ-
μόττω, ά,όόω, βλΐττω, §ράσσω, έρέσσω, Ιμάσσω, κορύσσω, λίσσομαχ,
λεύό<3ο>, νάασω, πά<3<ίω, πλάσσω. Έκ δέ τών είς ζω εχουσι πρωτόθετον
χαρακτήρα γ ή χ τό κράζω, οΐμώζω, στενάζω, άλαλάζω, στάζω, στίζω,
στηρίζω, μαστίζω, σφύζω, γρύζω, φλύζω, αίάζω, κρώζω, φχπτάζω,
σταλάζω, άλαπάζω, κλπ. Τό δέ σαλπίζω, κλάζω, πλάζω, έχουσι γγ, δθεν
μέλ. όαλπίγξω, κλάγξω, πλάγξω. Τό δέ παίζω διφορε~ται εχον δ καί γ.

ΣΗΜ. β'. Τής παραληγούσης τό δίχρονον τών είς. σσω ή ττω καί ζω
βημάτων είνε βραχύ πλήν τοΰ πράσσω, θράττω, φρίττω, κτιρύττω, ά,σσω,
κράζω καί τρίζω· οίον, πρά^σε, άσσε,,κραζε, γρϋζε, χρχζε.

ΣΗΜ. γ'. γεν. Οί Αττικοί τά μή έκ συνθε'σεως προερχόμενα δύο σ
τρεπον είς δύο τ· οίον θάλασσα-θάλαττα, γλώσσα-γλώττα, τέσσαρα-
τέτταρα, .πράσσω-πράττω* έτήρησαν δέ τά*σσ εις τάς έξής λε'ξεις,
πνή,όόω, έρέσσω, (έρέττω άδόκ.), Βρίλτισσος, Παρνασσός, "Αμφισσα*
τό δέ σφάττω, πάντοτε διά ττ γράφεται· τό δέ Τμτιττός καί Λυκαβητ-
τός μόνον ίωνικώς λε'γεται καί Ύμησσδς καί Λυκαδησσός*. τό δέ Άλχ-
καρναόός γράφεται καί δι' Ινός σ. Πάντοτε δέ δι* ενός σ γράφονται τό
Κτιφχόός, Ίλιΰός,. Κρϊόα, Λάρχόα, Κάσος* τό δέ βύσσος, άφύσσω,
αΙθύ(3(?ω, πτίσσω, πτύσσω είνε ιωνικά· τό δέ άβυσσος, §υσσός, §ασ<-
λχσόα8, ΰάρχσσα μεταγενέστερα.

1 Τό 3 τούτο το πάλαι συνώδευε τάς χρονικάς καταλήξεις ω, ον, α (]ω,
3ον, σ]ω, σία).

2 'Αλλά καί άπαξ παρά Ξενοφώντι (Οικ. 9, 15).
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3. α.

Τό σ προσλαμβάνουσιν τά στελέχη τά έχοντα χαρακτήρα άφω-
νον οίον, (αΛεχ-άΛεχοωγα.Ηζω, (αί>γ-ανγσ)-αϋ£ω, (έπ·επα)-εγω,
(,μιγ )-μίαγω, κλπ.

4. τ.

Τό τ προσλαμβάνουσι τά στελέχη τά έχοντα χαρακτήρα χειλο-
φωνα,ν, όστις συμπνευματίζεται προς αύτό' οίον (χα.Ινβ-χα.Ινβτω)·
χαΛνπτω, (ραφ-ράφτω)-ράπτω, (τυπ)τύπτω.

ΣΗΜ. Τής παραληγούσης τδ δ;'χρονον των είς πτω ρημάτων εινε βραχύ
πλήν τοΰ πίπτω, φίπτω, κύπτω· οίον, πΐπτε, μίπτε, ·κϋπτε, Ωσαύτως
μακρόν έχουσι τδ δίχρονον τδ βρίθω, θλίβω, τρίβω, πνίγω, ϋτύφω, ψύχω.

5. Υ.

Τό τ προσλαμβάνουσι πολλά στελέχη έχοντα χαρακτήρα φωνήεν
3 σύμφωνον οίον, φθα,-φθάνω, πι-πίνω, τι-τίνω, δαχ-δάχνω, τεμ-
τέμνω' τό δέ βα-βαίνω λαμβάνει τό ν μετά του ι, δπερ μετατίθε-
ται* ζΙον,βα-βανίω-βαίγω (§ 335, 2).

6. νε.

Τήν συλλαβήν χε προσλαμβάνουσι τό βυ-βυνέω, ίχ-ίχνέομαι,
χυ-χννέω, νπιαχ-ΰπιαχνέομαι.

7. αν.

Τήν συλλαβήν α/ προσλαμβάνουσι πολλά άφωνόληχτα στελέχη
έχοντα τήν λήγουσαν αύτών ^ύσει ή θέσει μακράν οίον, αίαθ-αΐ-
σθάνομαί, άμαρτ-άμαρτάνω, βΛαοτ-βΛαατάνω, κλπ. Έάν δέ εχω-
σι τήν λήγουσαν βραχεΐαν, προσλαμβάνουσι προ τοϋ χαρακτήρος ν,
τό όποιον πάσχει τάς συνήθεις μεταβολάς· οίον, μαθ-μανθάνω,
Λαθ-Λανθάνω, Λαχ-Λα γχά υ ω, θιγ-θιγγάνω, Λαδ-Λαμβάνω, κλπ.

8. αιν.

Τήν συλλαβήν αιν προσλαμβάνει μο'νον τό όΰφρ-οΰφραίνω καί τό
χερδ-λ ερδαίνω.

9. αχ.

Τό ϋχ προσλαμβάνουσι πολλά φωνήεν τοληκτα συνήθως στελέχη,
των οποίων ό χαρακτήρ ο εκτείνεται είς ω1· οίον, γνο-γιγνώαχω,
τρο·τιτρώσχω, πλήν τοϋ βο-βόαχω' τό δέ α τρέπεται είς η μονον

1 Κατά Κούρτιον τδ ω τούτο είνε τοΰ στελε'χους' οίον, γ ν ω καί ουχί γ ν ο.
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εις τό θνα-θγήσκω καί είς τό μγα-μιμνήσκω. Τό δέ λ αθ-πάσχω
άποβάλλει τό θ καί δασύνει τό κ- οίον, (παθ-.τά#<7*ω) πάσχω.

40. γνΊ γγυ.

Τήν συλλαβών υϋ προσλαμβάνουσι συμφωνόληκτα στελέχη, τήν
δέ ννν φωνηεντόληκτα (§ 293): οιον, δεικ-δείκνυμι, όμ-δμννμι,
κερα - κερά ν ννμι. ρο -ρώννυμι, κ Λ π.

44. υ.

Τό υ (πάλχι Γ) προσλαι/βάνουσι φωνηεντόληκτα τινα στελέχη*
οίον, .Ια-Λαν άποΛαύω, ψα-ψαΰω, άκο-άκούω. Τό δέ έ.Ια-έλαύγω
λαμβάνει καί ν μετά τού ν. Άποβάλλουσι δέ αύτό εν τω ένεστ.
καί παρατ. τά έςής έννε'α ρήαατα (κανϊω^-καίω και κάω-καύσω,
κ.Ιαίω καί κ.Ιάω-κ,Ιαύσω, π Λ ε οι-πλευσοϋμάι, πγεω-πνεύσομαι,
νέω-γεύσομαι, θέω-θεύσομαι, ρε'ω ρεϋσομαι. Τό δέ χέω αποβάλλει
αύτό καί είς πολλούς άλλους χρόνους.

ΣΗΜ. α'. Τό ν τινών έκ τούτων με'νει καχί μετά τήν συστολήν, διότι τό πά-
λαι αύτα εν τω ένεστ. έλ-ηγον εις ν (Γ) οίον, ρέω-έρρύτιν, χέω-έ&ύθην

ΣΗΜ β'. Τό υ τούτο εναλλάσσεται μετά τοΰ ον; οίον λύω λούω, θυ-
γάτηο-Οουγάτηρ (Αίολ.), διότι τό πάλαι τοΰτο τό ν προεφέρετο ώς τό
λατ. ιι και υστερώτερον ώς γαλλ. η, ώς και νΰν προφέρουσί τίνες τήν λέςιν
δ,χυοι/ρα δχυρα1.

ΣΗΜ. γ'. Τό Ρ1 μεταβάλλεται και είς πνεΰμα δασύ· οίον, _Ρε<3πέρά
έύατέρα, ,Ροραω-όράιο.

ΣΗΜ. δ'. γεν. Τά πλεΤστα τών ανωτέρω ανωμάλων ρημάτων σχηματί-
ζουσι μόνον τόν ένεστ. και παρατ. έκ τοΰ έκτεταμένου στελέχους, τους δε
άλλους έχ τοΰ καθαροΰ- οίον, καλύπτω (χαλυβ)-έκάλντετον- καλύψω- έ-
κάλνψα-κεκάλνφα (μεταγεν.), Οχίζω (σχιδ) δ'^ιζον-Οχ^ω-^Χ^^-^Χ1"
κα, κράζω (κραγ) έκραςον-κράξω-δκραξα-κέκραγα, ταράίΐσω (ταραχ)-
έτάραόΰον ταράξω-έτύραξα-τετάραχα, γηράΟκω (γηρα)-έγ·Λραθκον-
γηράόω έγήραϋα-γεγήρακα, κλπ.

ΣΗΜ. ε7, γεν. Ένίοτε χάριν ευφωνίας παρεντίθενται έν τω μέσω τής λέ-
ξεως μάλιστα κατά συγκοπήν βραχέος φωνήεντος τά Ιξής συνήθως σύμφωνα*
1) β. οίον, γαμερός-γαμρός-γαμ6ρός, ρ,εθημερΐα-με<5ημ£ία-·με<3ημ-
6ρΐα· 2) δ. οίον, άνίιρ άνέρος-άνρδς-άνδρός, κλπ. 3) θ. οΓον, έϋλος-
έοθλός, μαλακος-μαλΟακόο, (βαμός) βαθμός, κλπ.* 4) ν, ό'περ προ των
χειλοφώνων τρέπεται είς μ· οίον, τυπ-τύμπανον, στ,εθ-πένθος, κοπ-κόμ-
πος, κλπ.

§ 336. Πρός ακριβή σχηματισμόν παντός ρήματος ανάγκη να
διακρίνη ό μαθητής τά πέντε ταύτα· 1) τό καθαρόν στέλεχος, οπερ

1 Τήν εις ο υ έναλλαγήν τοΰ υ έχει έν πολλοΤς καί ή δημώδης ήμ<5ν
γλώσσα, λέγουσα ξ ο υ ρ ά φ ι ο ν, κ ο ΰ π α, τροΰπα κλπ., άντί, ξ υ ρ ά-
©ιον; κύπα (κ ύ π η), τρΰπα.
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είνε ή βάσις του σχηματισμού πάντων τών χρόνων τοΰ ρήματος·
2) τό χρονικό ν στέλεχος, δπερ γίνεται εκ τοΰ καθαρού στελέχους
προσλήψει γραμμάτων καί χρησιμεύει είς τον σχηαατισμόν ενός
μόνου χρόνου' 3) τον χρονικόν χαρακτήρα, όστις δεικνύει τον χρό-
νον 4) τό συνδετικόν φωνήεν, δπίρ συνδέει τό στέλεχος μετά τών
προσωπικών καταλήξεων καί δεικνύει τάς εγκλίσεις τών ρημάτων*
. 5) τάς πρεσωπικάς καταλήξεις, αΐτινες δεικνύοοσι τά πρόσωπα*
οίον, τού ΛχχΟομαι τό μέν .Ιυ είνε τό καθαρον στέλεχος, τό δέ Ανσ,
τό χρονικόν στέλεχος· τό δέ σ, ο χρονικό; χαρακτήρ* τό δέ ο, τό
συνδετικόν φωνήεν τό δέ μαι, ή προσωπική κατάληξις.

§ 337. Αί ρίζαι τών ρημάτων ανευρίσκονται είς τούς β' αορί-
στους ή είς τά σύστοιχα ονόματα ή διά συστολής- συστολή δέ
συλλαβής λέγεται, δταν τά μακρά φωνήεντα ή αί δίφθογγοι αύτής
γίνωντοΕί βραχέα, ήτοι έπανέρχωνται είς τήν πρώτήν αυτών μορ-
φή ν οίον, τηκ-τακ-ετάχην, Λειπ-Λιπ*ε.Ιιπον, όχιζ-σχιδ-ΰχίάη, <ρευγ
•(ρϋγ-εφυγον, κλπ.

ΣΗΜ. Έν ττ^ συστολτ\ αποβάλλεται τό δεύτερον γράμμα των διφθο'γγων
πλην τής ευ κα"ί ει, αί'τινες προ άφωνου άποβάλλουσι τό πρώτον οθεν αί
συλλαβαί αιρ, τειν, άκου συστέλλονται εις τάς αρ, τεν, ακο* αί δε φευγ,
λειπ, είς τάς φι/γ, λυτ. Έν γε'νει δε έν τή συστολή αποβάλλεται έκεΤνο τό
γράμμα, δπερ προ.σετε'θη είς εκτασιν τής βραχείας συλλαβής.

6', 'ΛνώμαΛα ρήματα κατ' εΛΛειχΙ'ΐν.

§ 338. Ανώμαλα ρήματα κατ' έ'λλειψιν λέγονται δσα δέν σχη-
ματίζουσι πάντας τούς χρόνους έκ τού αύτού στελέχους, άλλ' έξ
άλλου ταυτοσήμου δμως· οίον, φέρω, μέλ. οιαω, άόρ. η^εγκον
εοθϊω, μέλ. έδομαι, άόρ. έφαγον δράω, μέλ. όψομαι, άόριστος
εϊάον, κλπ.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΜΑΛΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ

§ 339. Ό έπόμενος κατάλογος περιλαμβάνει εκείνα τών ανω-
μάλων ρτ-μάτων, τά όποια υπάγονται είς τού; κανόνας τούς είρη-
μένους έν τω περί άνωμα.Ιΐας τών ρημάτων, τά. δέ λοιπά ευρίσκει
ό μαθητής έν τφ γενικώ μου ΚαταΛόγω τών άνωμά.Ιων ρημάτων
χαΐ ονομάτων.

1. "Αγννμι καί άγνύω, παρά τοις πεζοΐς Άττ. πάντοτε σύνθε-
τον, κατάγνυμι (τσακίζω) (στελ, (Ρ«γ)-άγ-άγνυ), παρατ. δέν έ'^ει,
μέλ. κατάξω (ελλείπει παρά τοις πεζ. 'λττ.), άόρ. εαξα, παρακ.
β'. κατέαγα (με παθ. σημασίαν). Παθητ. κατώγνυμαι, παρατ. δέν
εχει, άόριστ. β'. κατεάγην,—τ-'Ρ/ματ. άνή, άγ^α, ά*τος, άκτή,
ρκτίςΊνος-άγμός,
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2. "Αγω (φέρω επί έμψυχων) (στελ. άγ-άγαγ), παρατ. ίγον,
μέλ. άξω, άόρ. β', ήγαγον, παρακ. ηχα (μόνον εν συνθέσει παρά
τοις πεζ. 'Αττ.), ύπερσ. ήχειν. Παθ. καί μέσ. άγομαι, παρατ. ήγό-
μην, μέλ. παθ. άχθήσομαι, άόρ. παθ. ήχθην (έν συνθ.), παρακ.
ήγμαι, ύπερσ. ήγμην, μέσ. μέλ. άξομαι, μέσ. άόρ. β'. ήγαγόμην,
—'Ρηματ. άξων, άγος, άγών, αγυιά, άκτέον, αγωγός, αγωγή, ά-
γωγεύς, άγώγιμος.

3. Αίρέω-ώ (πιάνω, κυριεύω) (στελ. άρ-αίρ, «ίρε, έλ), παρατ.
ήρεον·ουν, μέλ. αίρήσω, άόρ. β'. είλον, παρακ. /ήρηκα, ύπέρσ." γρή-
κειν. Παθητ. καί μέσ. αίρέομαι-ούμαι (έκλέγω ή εκλέγομαι), παρατ.
ήρεόμην-ούμην, μέλ. παθ. αίρεθήσομαι, άόρ. παθ. γιοέθην, παρακ.
ήρημαι, ύπερσ. ήρήμην, μέσ. μέλ. αίρήσομαι, μετ' όλίγ. μέλ. (γρΆ-
σομαι), μέσ. άόρ. β'. είλόμην.— 'Ρηματ. άφαίρημα, αι^εσις, αιρε-
τός, αίρετέος, αιρετής:

ΣΗΜ. Παθητικόν τοΰ αίρέω επί τής σημασίας τοΰ κυριεύομαι εινε

τ* !

άλίσκομαι.

4. Αισθάνομαι (άποθ. μέσ.) (στελ. αισθ-αίσθαν-αίσθε), παρατ.
νίσθανόμην, μέσ. μέλ. αίσθήσομαι, μέσ. άόρ. β'. γισθόμην, παρακ.
ήσθημαι, ύπερσ. ήσθήμην.— 'Ρηματ. αΤσθημα, αΐσθησις, αισθητός,
αίσθητήριον.

5. ΆΛέζω, τά ενεργητικά σπα*. παρά τοϊς πεζοϊς (άποκρούω)
(στελ. άλεκ-άλεξ, ά")εξε), παρατ. ήλεξον, μέλ.. άλεξήσω, άόρ. "ήλέ-
ξησα ("Ομηρ.) Μέσ. ένεστ. άλέζομαι, παρατ. Υ.λεξόμην, μέσ. μέλ.
άλεξήσομαι.(Ήρόδ.), άόρ. ήλεξάμην (2£ενοφ.) καί ήλεξησάμην.— ]
'Ρηματ. άλέξημα, άλέξησις, επαλξις, άλεξητήρ, άλεξητήριος.

β. 'ΛΛίσκομαι άποθ., παθ. του αίρέω (πιάνομαι, κυριεύομαι)
(στελ. άλ. (Ραλ) άλε άλο), παρατ. ήλισκο'μτιν, μέσ. μέλ. άλώσο-
μαι, άόρ. β'. έάλων καί (ήλων), ύποτ. άλψ ως-ψ, εύκτ. άλοίην-οίτης
• οίη, προστ. άλωθι ώτω, άπαρέμφ. άλώναι, μετοχή άλούς-ουσά-
άλόν, παρακ. έάλωκα καί (ήλωκα), ύπερσ. έαλώκειν καί (ήλώκειν)
— 'Ρηματ. άλωσις, άλωτός, άλώσιμος.

7. Άμαρτάνω (άποτυγχάνω, σφάλλω) (στελ. άμαρτ-άμαρτοίν-
άμαρτε), παρατ. ήμάρτανον, μέσ. μέλ. άμαρττΛσομαι, άόρ. β'.
ήμαρτον, παρακ. ί.ράρτηκα, ύπερσ. ήμαρτήκειν. Τά παθ. μόνον
είς τά γ'. πρόσ. άμαρτάνεται, άμαρτάνεσθαι, παρατ. ήμαρτάνετο'
άόρ. παθ. ήμαρτήθη, ύποτ. έξαμαρτηθή (Εενοφ.), άμαρττ.θήναν,
άμαρτηθέντα, παρακ. ήμάρτηται, άπαρέμφ. ήμαρτήσθαι, μετοχή
τό ήμαρτημένον, τά ίμαρτνμένα, ύπερσ. ήμάρτητο.—-'Ρτματ. ά-
μαρτάς, άμάρτημα.

Ινδυ'ω) (στελ. Κές-£νν\>)^ παρ*τ. ήρ^ιένν^ν
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(ελλείπει) καί ήμφιέννυον, με'λ. άμφιώ (ποιητ.). άορ. ήμφίεσα
(παρακ. και ύπερσ.. δέν εχει). Μέσ. άμφιέννυμαι (ενδύω εμαυτόν),
παρατ. ήμφιεννύμην (ελλείπει), μέσ. μέλ. άμφιέσομαι, μέσ. άόρ. ήμ-
φιεσάμην. παρακ. ήμφίεσμαι, ύπερσ. ήμφιέσμην, ήμφιεσάμην (ποιητ.
καί μεταγενεστ.).—'Ρηματ. άμφίεσμα, άμφίεσις, άμφιεστρίς-ίδος.

9. 'ΑναΛίβχω καί (αναΛΰω) (έξοδεύω) (<ττελ. άναλ-άναλισκ-
άναλε-άναλο), παρατ. άνήλισκον καί (άνάλουν), μέλ. άναλώσω, άο'ρ.
άνήλωσα καί ανάλωσα, παρακ. άνήλωκα καί άνάλωκα, ύπερσ. άνη-
λώκειν. Παθ. άναλίσκομαι καί (άναλοϋμαι) παρατ. άνηλισκόμην καί
(άναλούτο καί άνηλοΰτο), μέλ. παθ. άναλωθήσομαι, άοο. πάθ. άνη-
λώθην καί άναλώθην, παρακ. άνήλωμαι καί άνά)ωμαι, υπερσ. ά-
νηλώμην καί άναλώμην, μέσ. μέλ. άναλώσομαι.—-'Ρηματ. άνάλω-
μα, άνάλωσις, άναλωτός, άναλωτέος, άνάλωτής.

10. 'Ανοίγω καί άνοίγνυμι (άνά-οΐγω) (στελ. οίγ οίγνυ), παρατ.
άνέωγον, μέλ. ανοίξω, άο'ριστ. άνέιρξα, παρακ. άνέφχα, ύπερσ. ά-
νεώχειν (ελλείπει). Παθ. άνοίγομαι καί διοίγομαι, παρατ. άνεψγό-
μην, μέλ. παθ. (άνοιχθήσομαι), άόρ. παθ. άνεφχθην, παρακ.
άνέφγμαι, ύπερσ. άνεφγμην, μετ' όλίγ. μέλ. άνεωξομαι.—-'Ρηματ;
άνοιγμα, άνοιξις, άνοικτός, άνόικτέος.

11. Αυξάνω καί συνηθέστ. αύξω (στελ. αΡγ-αύγ-αύξ-αύξαν-
αύξε), παρατατ. ηύξον, μέλ. αύξήσω, άο'ρ. ηύξησα, παρακ. ηύξη-
κα, ύπερσ. ηύξήκειν (ελλείπει παρά τοις Άττ. πεζ.). Παθ. καί
μέσ. αύξάνομαι καί αύξομαι, παρτ. ηύξανόμην καί ηύξόμην, μέλ.
αύζήσομαι (μέ παθητ. σημασίαν) καί σπανίως αύξηθήσομαι, άόρ.
ηύξήθην, παρακ. ηύξημαι, ύπερσ. ηύξήμην.—'Ρηματ. αυξη, αύξη-
μα, αύξησις, αύξητός, αύξητέος (μεταγεν.).

12. Βαίνω (πατώ, περιπατώ) (στελ. βα-βαιν), πάρατ. εβαινον,
μέσ. μέλ. βήσομαι (παρά τοις πεζ. Άττ. μονον συνθ.), άο'ρ. β'.
εβην (παρά τοις πέζ. Άττ. μονον συνθ.), ύποτακτ. βφ-βης-βη,
εύκτ. βαίην, προστ. βήθι-βήτω, άπαρέμφ. βήναι, μετοχή βάς,
παρακ. βέβηκα καί ύποτ. βεβώσι, μετοχ. βεβώ;-ώσα, ύπερσ. έβε-
βήκειν. Παθ. μόνον έν συνθέσει*·παραβαίνεται, άόρ« παθ. παρεβά-
θη, άπαρέμφ. παραβαθήναι, παρακ. παραβέβαμαι, παραβεβάσθαι,
παραβεβαμένος.—'Ρηματ. βήμα, βάσις, βάτης, βάκτρον, βακτη-
ρία, βαθμός, άναβάθρα, καταβαθρα, βάδην, βαδίζω, βιβάζω;

13. ΒάΛΛω (ρίπτω) (στελ. βελ βαλ, βαλλ-βλα), παρατ. έ'βαλ-
λον, μέλ. βαλώ, άορ; β'. έβαλον, παρακ. βέβληκα, ύπερσ. έβεβλή-
κειν. Παθ. καί μέσ. βάλλομαι, παρατ. έβαλλόμην, μέλ. παθητ.
βληθήσομαι, άόρ. παθητ. έβλήθην, παρακ. βίβλημαι (εν συνθέσ.),
$περσ. εβεβλήμην, μετ' ςλίγ. μέλ, βίβλήσομαϊ (συνήθως «ν σγνθ$?-
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σα), μέσ. μέλ. β'. βαλοΰμαι («ν συνθέσει), μέσ. άόρ. β'. εβαλόμγιν.
—'Ρηματ» βέλος, βόλος, βολή, βελόνη, βολεύς, βολίς, βλήμα,
βλητός, βλητέος, βλητήρ, βλήδην (επίρρημα).

14. Βιβρώαχω (τρώγω) (στελ. βρο-βιβρο-βιβρωσκ εδ <ραγ), παρατ.
έβίβρωσκον, μέλ. εδομαι, άόρ. β'. εφαγον, παρακ. βέβρωκαν 6περσ.
εβεβρώκειν. Παθ. βιβρώσκομαι, παρατ. έβιβρωσκόμην, παρακ. βέ-
βρωμαι (παρά τοις πεζ. Άττ. μόνον συνθ.), ύπερσ. έβεβρώμην
(άχρ.).— 'Ρηματ. βρώμχ, , βρώμη., βρώσις, βρωτός, βρωτέος, βρωτήρ.

15. ΒΛαϋτάνω συνήθως άμετάβ. (εκβάλλω βλαστόν, φυτρόνω)
(στελ. βλαστ-βλασταν-βλαστε), παρατατ. ίβλάστανον, μέλ. βλοι-
στήσω, άόρ. β'. εβλαστον, παρακ. έβλάστηκα, ύπερσ. εβλαστή-
χειν.—'Ρημα*τ. βλάστη, βλάστημα, βλάστησις, βλαστός.

16. ΒούΛομαι βούλει, άποθ. παθ. (θέλω) στελ. βολ-βουλ-βουλε,
παρατ. εβουλόμην, καί (ήβουλόμην), μέσ. μέλ. βουλήσομαι, άόρ.
παθ. έβουλήθην, καί ήβουλήθην), παρακ. βεβούλημαι, ύπερσ, ελλεί-
πει παρά τοϊς Άττ. πεζογρ.—"Ρηματ. βουλή, βούλημα, βούλησις,
βουλητός, βουλητέος.

17. Γίγνομαι(καί γίνομαι), άποθ. μέσ. (στελ. γεν-γιγεν-γιγν-
γενε), πιιρατ. «γιγνόμην (καί έγινόμην), μέσ. μέλ. γενήσομαι, _μέσ.
άόρ. β'. έγενόμην, παρακ. γεγένημαι καί γε'γονα, ύπερσ. εγεγενή-
μην καί έγεγόνειν, μέσ. άόρ. α'. μετοχή, οί γεινάμενοι (έκ του γεί-
νομαι)=οί γονείς.—'Ρηματ. γόνος, γονή, γονεύς, γένεσις, γενε-
τός, γενέτης, γενέτωρ, γενέτειρα, γένεθλον, γενέθλιον.

18. Γιγνώσχω και (γινώσκω), (γνο>ρίζω) (στελ. γνο-γιγνο-γι-
γνώσκ), παρατ. εγίγνωσκον καί (εγίνωσκον), μέσ. μέλ. γνώι?ΰμαι,
άόρ. β'. εγνων-εγνως-εγνω, ύποτακτ. γνώ, εύκτ. γνοίην, προστ.
γνώθι-γνώτω, άπαρέμφ. γνώναι, μετοχ. γνοΰς-γνοΰσα-γνόν, π«οακ.
εγνωκα, ύπερσ. εγνώκειν. Παθ. γιγνώσκομαι καί (γινώσκομαι), πα-
ρατ. εγιγνωσκόμην καί (εγινωσκόμην), μέλ. παθ. γνωσθήσομαι,
άόρ. παθ. εγνώσθην, παρακ. εγνωσμαι, ύπερσ. έγγώσμ.·ην.— 'Ρη-
ματ. γνώμη, γνωμών, άνάγνωσμα, γνώσις, γνωστός, γνωστέος,
γνώστης, γνωστήρ, άναγνωστήριον.

19. Λάχγ(ύ (δαγκάνω) (στελ. δακ-δακν-δηκ), παρατ. εδακνον
(ελλείπει παρά τοίς πεζ. Άττ.), μέσ. μέλ. δήξομαι, άόρ. β'. εδα-
κον, παρακ. δέδηχα (μεταγεν.). Παθ. καί μέσ. δάκνομαι, παρατ.
έδακνόμην, μέλ.^αθ. δηχθήσομαι (άχρ. παρά τοϊς πεζ. Άττ.),
άόρ. παθ. εδήχθην, παρακ. δε'δηγμαι, ύπερσ. εδεδήγμ-ην (ελλείπει).
— 'Ρηματ. δάκος, δήγμα, δηγμός, δήξις, δήκτης.

20. Λαμάζω σπάν"},; παρά τοϊς πεζοϊς (καταπονώ, ήμίρώνω)
(στελ. δάμ-δά|£α-δ*μ<?ζ) π*ρ*τ. εδάμαζον, μέλ. δο^άσώ, άόρ. έδά-
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μασα. Παθ. δαμάζομαι, παρατ. εδαμαζόμην μέλ. παθ. δαμασθή-
σομαι, άο'ρ. παθ. έδαμάσθην, μεσ. άόρ. έδομασάμην (σπάν.).— 'Ρη-
ματ. δάμαρ, δαμασμός, δάμασις, δαμαστός, δαμάτωρ, δαμαστήρ,
δάμαλις, δαμαλίς, δαμάτειρα.

21. Λαρθάγω πάντοτε συνθ. παρά τοις πεζοϊς 'Αττ. μετά τής
κατά (κοιμώμαι) (στελ. δαρθ δαρθχν-δαρθε) καταδαρθάνω, παρατ.
κατεδάρθανον (ελλείπει), άόρ. β'. κατέδαρθον, εύκτ. καταδάρθοιμι,
άπαρέμφ-. καταδαρθείν, μετοχή κ,αταδαρθών, παρακ. καταδε§άρθη>
κα (σπάν.\ ύπερσ. καταδεδαρθήκειν (ελλείπει).

22. Λέδοιχα (φοβούμαι) (στελ. δειδ), παρακ. β'. άντί ενεστ.
καί δέδια, (δίδιας), δέδιε, πληθ. δέδιμεν-δε'διτε-δεδίασι, ύποτ.
δεδίη, δεδίωσι, εύκτ. δεδιείην, προστ. (δέδιθι-δεδίτω καί άπαξ
δεδιέτω). άπαρέμφ. δεδιέναι, μετοχή δεδιώς-δεδιυΐα-δεδιός. ύπερσ.
άντί παρατ. έδεδοίκειν καί εδεδίειν, έδεδίεις, έδεδίει, γ'. πληθ.

. πρόσ. εδέδισαν καί εδεδίεσαν, μέλ. δείσομαι, άόρ. ίδεισα.

23. Λέω (άπέχω, χρειάζομαι, στερούμαι) (στελ. (δε-δεε) παρατ.
εδεον, μέλ. δεήσω, άόρ. Ιδέτισα, παρακ. δεδέηκ*, ύπίρσ. εδεδεή-
κειν, (ελλείπει παρά τοις πεζοις 'Αττ.), Συνήθως άπρόσ. δεί, ύπο-
τακτ. δέη, εύκτ. δέοι, άπαρέμφ. δεΐν, μετοχ. δέον, παρατ. εδει,
μέλ. δεήσει, άόρ. εδέησε, παρακ. δεδέηκε, ύπερσ. «δεδέηκεν. Μέσ.
δέομαι-δέει-δεΐ («χω άνάγκην, παρακαλώ), παρατ. έοεόμην, μέσ.
μέλ. δεήσομαι, άόρ. παθ. έδεήθην (μέ μέσην σημασίαν), παρακ.
δεδέημαι, ύπερσ. έδεδεήμην.— 'Ρτματ. δέος, δέτ.μα, δέτ.σις, δεη-
τήριος.

24. Αίδάϋχω (στελ. δα δαχ, διδαχ. διδασκ), παρατ. έδίδασκον,
μέλ. διδάξω, άόρ. έδίδαξα, παρακ. δεδίδα/α, ύπερσ. έδεδ'-δάχειν.
Παθ. καί μέσ. διδάσκομαι, παρατ. εδιδασκόμ^ν, μέλ. παθ. διδα-
χθήσομαι (μεταγεν.), άόρ. παθ. έδιδάχθην, παρακ. δεδίδαγμαι,
ύπερσ. έδεδιδάγμην. μέσ. μέλ, διδάξομαι, μέσ. άόρ. εδιδαξάμην.
—'Ρηματ. διδαχή, διδάσκαλος, δίδαγμα, δίδαξις, διδακτός, δι-
δακτέος, δίδακτρον.

25. Αιόφάσχω πάντοτε σύ\θ. (φεύγω κρυφά) (στελ. δρα-διδρα-
διδρασκ), παρατ. έδιδρ&εκον^ μέσ. μέλ. δρ^'σομαι, άορ. εδρ^ν,
εδρο$ς, έδρα· πληθ. Ιδραμεν. έδρατε, έδρασαν, ύποτ. δρώδρας-δρα,
εύκτ. δραίην, δραίηςν προστ-. δράθιάτω, άπαρέμφ. δράνα ι, μετοχή
δράς-δράσα·δράν, παρακ. δέδρακα (σπάν.), ύπερσ, έδεδράκειν (σπάν).
— 'Ρηματ. δρασμός, άπόδρασις, δραπέτης.

26. Λοχέωώ (νομίζω, μοί φαίνεται) (στελ, δεκ-δοκ δοκε),
παρατ. ίδόκεον-ουν,. μέλ. δοξω< άόρ. εδοξα. Παθ. δοκούμαι, άόρ.
καταδοχθείς (^Αντφ). Καί άπροσ, δοκεϊ^ εδοχει, δοξιι, βδοξε,
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δοκται, έδέδοκτο.—'Ρηματ. δόγμα, δόξα, δόκησις, δόκημαί, δο·
κητός, δοκτέος.

27. Λύγαμαι (κατά τό ισταμαι) άποθ. παθ. (ημπορώ), ύποτ.
δύνωμαι, εύκτ. δυναίμην-δύναιο, προστ. δύνω άσθω, κλπ. παρατ.
Ιδυνάμην καί ήδυνχμην ήδύνω, μέσ. μέ-Χ. δυνήσομαι άόρ. παθ. έδυνή-
θην καί έδυνάσθην, παρακ. δίδύν/ιμαι, ύ,τερσ. έδεδυνήμην—'Ρηματ.
δύναμις, δύνασις, δυνατός, δυνάστης καί θηλ. δυνάστις-ιδος.

28. Εγείρω (σηκόνω, έξυπνίζω) στελ. (έγερ-έγειρ·έγρ), παρατ.
ήγειρον (μόνον σύνθ.), μέλ. Ιγερώ (μόνον σύνθ. καί άπαξ εύρισκό-
μενος παρά τοις πεζ. Άττ.), άόρ. ήγειρα, παρακ. β'. εγρήγορα,
(άμεταβ., είμχι έξοπνος), ύπερσ. β'. έγρηγόρειν. Μεσ. καί παθ.
εγείρομαι, παρατ. ήγειρόμην (ελλείπει παρά τοις πεζ. Άττ.), άόρ.
παθ. ήγέρθην, παρακ. έγήγερμαι, ύπερσ. έγηγέρμην.—-'Ρηματ. έ-'
γερσις, έγερτός, έγερτέος, έγερτί, έγρηγορτί, έγρηγορτώς.

2 9. "Εζομαι' ζήτει καθέζομαι.

30. Εϊρηχα' ζήτει λέγω.

31. Εϊωθα παρακ. αντί ένεστ. (συνηθίζω) (στελ. σΡεθω), ύπερ.
άντι παρατ. είώθειν. — 'Ρηματ. εθος, εθίζω.

32. -'ΈΛαϋνώ (βάλλω τι είς κίνησιν) (στελ. έλαΡ-έλαυ-έλαυν),
παρατ. ήλαυνον, μέλ. έλο$'σω (αεταγενΐ) καί άττ. ελώ-^ς-ά, άόρ.
ήλασα, παρακ. έλήλακα («λλείπει παρά τοις Άττ. πεζοΐς), ύπερσ.
έληλάκειν (παρά τοις πεζ. Άττ. μ.όνον συνθ.). Παθ., έλαύνομαι,
παρατ. ήλαυνόμην, άόρ. ήλάθην (ελλείπει παρά τοις Άττ. πεζ.),
παρ. έλήλαμαι, ύπερσ. έληλάμην (παρά τοις Άττ. πεζ. μόνον
συνθ.), μέσ. άόρ. ήλασάμην (έν σύνθεσε·.). — 'Ρηματ. έλασμα, έλα-
σμός, έλασις, ελατός, έλατήρ, έλατήριον.

33. "Επομαι (άκολουθώ) άποθ. μέσ. (στελ. σεπ έπ, σεπ-σπ),
παρατ. εί.τόμην, μέσ. μέλ. εψομαι, μέσ. άόρ. β'. εσπόμην (έκ τού
έσεπόμην), ύποτ. συνεπίσπωμαι, εύκτ. έπισποίμην, προστ. σπού,
σύνθ. συνεπίσπου, άπαρέμφ. έπισπέσθαί, μετοχή έπισπόμενος.—
'Ρηματ. επομένως (έπίρρ.).

34. "Ερχομαι άποθ. μέσ. (στελ. ερχ-ελυθ έλευθ-έλθ), ύποτ.
ΐω, εύκτ. ΐοιμι, προσ. ϊθι, άπχρέμφ. ίέναι, μετοχή ιών, παρατ.
ήρχόμην καί συνήθως υ}ϊ, μέλ. (έλεύσομαι) καί ειμί καί *ήξω ή ά<ρί-
"ξομαι, άόρ. ηλθον, παρακ. έλήλυθα, ύπερσ. έληλύθειν.—'Ρηματ.

ελευσις, ελεύθερος., προσήλυτος.

35. 'Εαθίω (τρώγω) (στελ. έδ-Ισθι, έδε, Ιδο, φαγ), παρατ
ήσθιον, μέλ. εδομαι, άόρ. β'. εφαγόν, παρακ. έδήδακα, ύπερσ. έδη

1?αθ. καί μέσ, έσθίομαι, παρατ. ήσθιόμην, άόρ, ήδέσθην
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παρακ. εδήδεσμαι, ύπερσ. εδηδε'σμην.—'Ρηματ. ε'δωδή, εδεσμα,
εδεστός, έδεστε'ος, εδώδιμος, οδούς.

36. Ενδω (κοιμώμαι) συνήθως σύνθετον καθεύδω (στελ. εύδ-
. εύδε), παρατ. εκάθευδον καί (χαθηυδον), μέλ. καθευ^ήσω, άόρ. εκα-

θεύδησα (ούχί άττ.). — 'Ρηματ. καθευδητέον.

37. Ευρίσκω (στελ. εύρ-εύρε-εύρισκ), παρατ. εύρ;.σκον καί ηΰρι-
σκον, μέλ. εύρήσω, άόρ. β\ ευρον καί (ηύρον), παρακ. εύρηκα καί
(ηύρηκα), ύπερσ. εύρήκειν^ Παθ. καί μέσ. ευρίσκομαι, παρατ. εύρι-
σκόμην καί (ηύρισκόμην), μέλ. παθ. εύρεθ/.σομαι, άόρ. παθ. εύρέθην
καί (ηύρέθην), παρακ. εΰρ/μαι καί (ηύρημαι), ύπερσ. εύρήμην, μέσ.
μέλ. ευρήσομαι, μέσ. άόρ. β'. εύρόμην καί (ηύρόμην).— 'Ρηματ.
εύρημα, εΰρεσις, εύρετός, εύρετέος, εύρετής, εύρετήριον.

38. "Εχω καί (ισχω) (στελ. σεχ-έχ-σχ-σχε-σισεχ-ίσχ), παρατ.
είχον καί (ίσχον άναυξήτω;), μέλ. εξω καί σχήσω, άόρ. β'. εσχον,
ύποτ. σχώ, εύκτ. σχοίην, σύνθ, παράσχοιμ', προστ. σχές, άπα-
ρέμφ. σχεΐν, μετοχή σχών, παρακ. εσ^ηκα, ύπερσ. έσχήκειν (ελ-
λείπει παρά τοις πεζ. 'Αττ.), Παθ. καί μέσ. έχομαι, παρατ. εί-
χόμην, μέσ. μέλ. εξομαι καί σχήσομαι (συνήθ. σύνθ.), μέσ. άόρ. β'.
έσχόμην, παρακ. εσχημαι, ύπερσ. εσχήμην.—'Ρτ,ματ. οχος, όχή,
όχεύς, ό/μος, οχυρός, όχμή, έξις, εκτός, έκτέος, έκτης, σχτ.μα,
σχέσις, σχετέος, σ/ε$όν.

39. "Εψω (βράζω, ψήνω) "(στελ. Κεπ-Ιπ-εκ-έψε). παρατ. ήψον,
μέλ. (εψήσω) καί έψήσομαι,' άόρ, ήψησα, παρακ. ήψηκα (μεταγεν.).
Παθ. καί μέσ. εψομαι, παρατ. ήψόμην, άόρ. παθ. τ,ψήθην. παρακ.
ήψημαι, ύπερσ. (ελλείπει), μέσ. άόρ. ήψησάμην,— 'Ρτματ. έφθος,
όπτός, όπτέος, εψημα, εψησις, εψητός, εψητέος, έψητής, έψήνη,
έψαλέος, οψον.

40. Ζάω-ώ καί βιόω-ω (στελ. ζα, βιο), ζάειςζής, εύκτ. ζώην,
προσ. ζάε-ζή καί μεταγεν. ζήθι, άπαρέμ.φ. ζην, παρατ. εζαον-ων
καί έβίοον έβίουν, μέλ. βιώσομαι καί σπανίως ζήσω καί σπανιώ-
τατα ζήσομαι (Δτμ.), άόρ. β'. έβίων, εύκτ. βιώην, παρακ. βεβίω-
κα, ύπερσ. έβεβιώκειν (ελλείπει) καί παθ. παρακ. βεβίωται, βεβιω-
μένος.—'Ρηματ. ζωή, ζψον? ζωός.

41. Ζενγηψι (ζεύγω) (στελ. ζυγ-ζευγ ζευγνυ), παρατ. έζεύγνυν,
μέλ. ζεύξω (ελλείπει παρά τοις πεζ. 'Αττ.), άόρ. εζευξα. Μέσ. καί
παθ. ζεύγνυμαι, παρατ. εζευγνύμην (ποιητ. καί ρεταγ.), παθ.
άο'ρ. β'. έζύγην καί σπαν. ?ζεύχθ«ν, παρακ. εζευγμαι, ύπερσ. ε-
ζεύγμην (ελλείπει παρά τοις πεζ. 'Αττ ), μέσ. μέλ. ζεύξομαι
(ποιητ.), με'σ. άόρ. εζευξάμην (μόνον συνθ.). *—'Ρχματ. ζυγος?
ζ*ΰ$4α, ζεύξις, ζεύγλη. .
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42-. Ζώνννμι μόνον συνθ. παρά τοις πεζ. Άττ. (ζώνοί) (στελ.
ζο-ζωννυ), παρατ. έζώννυν, άόρ. έζωσα. Παθ. καί μέσ. ζώννυμαι,
παρατ. «ζωννύμην, μέσ. άόρ. εζωσάμην, παρακ. εζωσμαι, ύπερσ.
ίζώσμην καί πλέον ου" ό δέ μέλ. ζώσω, παρακ. εζωκα, μέσ. μέλ.
ζώσομαι, παθ. άόρ. εζώσθην. είνε τών μεταγενεστέρων.—-'Ρηματ.
ζώνη, ζώμα, ζώσις, ζωστήρ, ζώστης, ζωστός, ζώστειρα, ζωστήριος.

43. Θνήσχω (παθ. τοϋ άποκτείνο» καί συνθ. άνυοθνήσκω) (στελ.
θαν-θνα-θνησκ), παρατ. άπέθνησκον? μέσ. μέλ. άποθανούμαι, μετ'
όλίγ. μέλ. τεθν/ιξω, άόρ. β'. εθνησκον καί άείποτε συνθ. άπέθανον,
παρακ. συνηθέστατα άπλοΰς τέθνηκα, ύπερσ. ετεθνήκειν καί πλέον
ου* ό δέ μετ' όλίγ. μέλ. τεθνήξομαι είνε τών μεταγενεστέρων.—
'Ρηματ. θάνατος, θνητός.

ΣΗΜ. Τδ θνΛίίκω παρά το~ς πεζολόγοις ευρίσκεται πάντοτε σύνθετον
μετά τής άπό πλήν τοΰ παρακ. δστις πάντοτε σχεδδν ευρίσκεται άπλοΰς·
είνε δε παθητικδν τοΰ άποχτείνω.

44. Ίζάνω (στελ. ίζ-ίζαν, παρατ. Εζανον· τους δέ λοιπούς
χρόνους σχηματίζει έκ τού ιζω* ζήτει καθίζω.

45. Ίχνέομαι-ούμαι άποθ. μέσ. πάντοτε παρά τοις πεζοΐς σύν-
θετον (έρχομαι, φθάνω)," (στελ.' ίκ(Ρ\κ)·ίκνε), παρατατ. ίκνεόμην-
ούμην, μέσ. μέλ. ιξομαι, μέσ. άόρ. β'. ίκόμην (καί άπλούς ενίοτε)
προστ. ίκοϋ (καί ΐκου), άπαρέμφ. ίκέσθαι, παρακ. ιγμαι, ύπερσ.
ΐγμην.—'Ρηματ. άφιξις, άφικτέον, ικέτης, ικανός, ίχνος.

46. "Ιχταμαι' ίδέ πέτομαι.

47. Καθέζομαι άποθ. μέσ. (κάθημαι) (στελ. σεδ-έδ-έζ), παρατ.
εκαθεζόμην καί (καθίζόμην), άο'ρ. παθ. εκκθέσθην (μ.εταγεν.), μέσ.
μέλλων καθεδούμαι καί καθεσθήσομαι (Αίσχίν.)— 'Ρηματ. εδρα,
καθέδρα, εδος.

48. Καθίζω (βάλλω τινά νά καθίση) (στελ. σεδ σισεδ-ίζ), παρατ.
έκάθιζον καί (καθΐζον), μελ. (καθίσω) καί άττ. καθιώ, άόρ. έκάθισα
καί (καθϊσα). Μέσ. καθζομαι καί σπαν. ΐζομαι, παρατ." έκαθιζά-
μην μέλ. καθιζήσομαι, μέσ. άόρ. παρεκαθισάμην, παρακ. κεκάθι-
σμαι, ύπερσ. έκεκαθίσμην.— 'Ρηματ. ίζημα,

49. Καίω καί άρχ. άττ. κάιο (άσυναίρ.) (στελ. καΕ-κα, και-
καυ), παρατ. έκαιον καί έ'καον, μέλ. καύσω, άόρ. εκαυσα, παρακ.
κέκαυκα, ύπερσ. 'εκεκαύκειν. Παθ. καίομαι καί κάρμαι, παρατατ.
έκαιόμην καί έκαόμην, μέλ. παθ. καυθήσομαι, άόρ. παθ. εκαύθην,
παρακ. κέκαυμαι, ύπερσ. εκεκαύμην.— 'Ρηματ. καύμα,· καϋσις,
καυστός, καυστέος, καύσων, καύτης καί καύστης, καυτήρ, καί
καυστήρ, καυτήριον καί καυστήριον, καύστρα.

50. ΚαΛέω-ώ (προσκαλώ, ονομάζω) (στελ, καλ-καλε-κλα), πα-
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ρατ. Ικάλεον ουν, μέλ. (καλέσω) καί άττ. καλώ, άο'ρ. έκάλεσα, πα-
ρακ. κέκληκα, ύπερσ. έκεκλήκειν. Π*θ. καί μέσον καλέομαι-οϋμαι,
παρατ. έκαλεόμην ούμην, μέλ. παθ. κληθήσομαι, άόρ. παθ. έκλήθην,
παρακ. κέκλημαι, ύπερσυντ. έκεκλήμην, μέσ. μέλ. (καλέσομαι) καί
άττ. καλούμαι, μετ' όλιγ. μέλ. κεκλήσομαι, μέσ. άόρ. έκαλεσάμην,
— 'Ρηματ. κλήμα, κλησις, κλητός, κλητέος, κλήτωρ, κλητήρ.

51. Κάμνω (κοπιάζω, κουράζομαι, άσθενώ) (στελ. καμ-καμν-
κμα), παρατ. εκαμνον, μέσ. μέλ. β'. καμοϋμαι, άόρ. β'. εκαμον,
παρακ. κέκμηκα (άμετάβ), ύπερσ. έκεκμήκειν.—'Ρηματ. κάματος,
καμητός, άποκμητέον.

52. Κεράντνμι (άναμιγνύω) (στελ. κερ-κερα-κεραννυ), παρατ.
εκεράννυν (ελλείπει παρά τοις πεζ. 'Αττ.), μέλ. κερώ(ελλείπειπαρά
τοϊς πεζ. 'Αττ.), κεράσω (μεταγεν.), άόρ. έκέρασα (μόνον σύνθ. παρά
τοις πεζ. 'Αττ.), παρακ. κεκέρακα, ύπερσ. ~έκεκεράκειν. Παθ. καί
μέσ. κεράννυμαι, παρατ. έκεραννύμην, μέλ. παθ. κράθήσομαι, άόρ.
παθ.- Ικεράσθην καί έκράθην, παρακ. κέκραμαι, ύπερσ. έκεκράμην,
μέσ. άόρ. έκερασάμην (μόνον συνθ. παρά τοις πεζ. 'Αττ.).— 'Ρη-
ματ. κράμα, κράσις, κεραστός, άκρατος, κρατήρ, κεραστής.

53. ΚΛαίω καί άρχ. άττ. κλα'ω (άσυναίρ.) (στελ. κλαΡ-κλα-
κλαι-κλαυ), παρατ. εκλαιον καί εκλαον, μέσ. μέλ. κλαύσομαι καί
σπαν. κλαυσοΰμαι, (καί παρά Δημοσθ. κλαιήσω καί κλαήσω), άόρ.
έκλαυσα. Μέσ. μέλ. κλαίομαι, παρατ. έκλαιόμην, μετ' όλίγ. μέλ.
κεκλαύσομαι (παθ.), μέσ. άόρ. έκλαυσάμην, παρακ. κέκλαυμαι
(μέσ. καί, παθ.), ύπερσ. έκεκλαύμην.—'Ρηματ. κλαυθμός, κλαΰμα,
κλαυτός καί κλαυστός.

54. Κορένννμι (χορταίνω τινά) (στελ. κορ-κορε-κορέννυ), παρατ.
εκορέννυν, μέλ. κορέσω, άόρ. έκόρεσα, παρακ. παθητ. κεκόρεσμσι
καί κεκόρημαι, ("Ομηρ.), άόρ. παθ. έκορέσθην (μέ μέσ. σημασίαν),
μέσ. άόρ. έκορεσάμην (ποιητ.). — 'Ρηματ. κορεστός.

ΣΗΜ. Παρά το~ς πεζολόγοις 'Αττ. άπαντα μόνον δ μέσ. παρακ. κεκόρε-
σμαι, πάντες δέ οί λοιποί χρόνοι είνε ποιητικοί.

55. Κρέμομαι (άμετάβ. κατά τό ΐσταμαι), (στελ. κρεμ-κρεμα-),
παρατατ. έκρεμάμην, ύποτ. (κρέμωμαι, εύκτ. κρεμοίμην-κρέμοιο),
μετοχή κρεμάμενος, μέσ. μέλ. κρεμήσομαι (ποιητ.).

56. Κρεμάννυμι (κρεμώ/ (στελ. κρεμ-κρεμα-κρεμαννυ), παρατ.
εκρεμάννυν (ελλείπει παρά τοις πεζοΐς (Αττ.), μέλ. κρεμώ-^ς-α
ποιητ., άόρ. έκρέμασα. Παθ. κρεμάννυμαι, παρατ. εκρεμαννύμην,
μέσ. άόρ. έκοεμασάμην, παθ. έκρεμάσθην (μέ παθ. καί μέσ. σημ.).
—-'Ρηματ. κρέμασμα, κρέμασις, κρεμασμός, κρεμαστός, κρεμαστήρ,
κρεμάστρα, κρεμάθρα.
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57. Κυγέω-ώ, σπάνιο ν παρά τοις πεζοϊς (φιλώ) (στελ. κυ-κυνε),
παρατ. έκύνεον-ουν, μέλ. κύσω, άόρ. εκυσα. Παρά δέ τοις πεζογρά-
φοις είνε σύνηθες τό σύνθετον, προσκυνέω-ώ, παρατ. προσεκύνεον-
ουν, μέλ. ποοσκυνήσω, άόρ. προσεκύνησα. Παθ. ενεστ. προσκυνεισθαι
(Εύριπ.), προσκυνούμενος (Εενοφ.).—'Ρηματ. προσκύνημα·, προσκύ-
νηση, προσκυνητός, προσκυνητέος, προσκυνητής.

58. Λαγχάνω (μοί πίπτει ό λαχνός, έπ ι τυχαίνω) (στελ. λαχ-
λη/-λαγχαν), παρατ. έλάγχανον, μέσ. μέλ. λήξομαι, άόρ. β'. ελα-
χον' παρακ. εϊληχα, καί σπανιώταταλέλογχα, ύπερσ. είλήχειν. Παθ.

λαγ/άνομαι, άόρ. έλήχθην (σπανίως), παρακ. παθ. εΐληγμαι__

'Ρηματ. λάχος, λάχη, λαχνός, λαχεΐον, λήξις, λάχεσις, λαχμός.

59. Λαμβάνω (σπάν.) (στελ. λαβ-ληβ-λαμβκν), παρατ. ελάμ-
βανον (μόνον συνθ. παρά τοις πεζ. Αττίκ.), μέσ. " μέλ. λήψομαι,
άόρ. β'. ελαβον, παρακ. εΐληφα, ύπερσ. είλήφθειν. Παθ. καί μεσ.
λαμβάνομαι, παρατ. έλχμβανόμην, μέλ. παθ. ληφθήσομαι, άόρ.
παθ. ελήφθη ν, παρακ. εΐλημααι, ύπερσ. είλήμμην (μόνον σύνθ.
πχρά τοϊς πεζ. 'Αττικ ), μέσ. άόρ. β'. έλαβόμην--'Ρηματ. λα-
βή, λαβίς, λΐμμα, λήψις, ληπτός, ληπτέος, λήπτης, ληπτήρ, άν-
τιλήπτωρ.

60. Λανθάνω καί σπανιώτ. λήθω (μένω άγνωστος, κρύπτομαι)
(στελ. λαθ-ληθ-λανθαν), παρατατ. μόνον έλάνθανον, μέλ. λήσω,
άόρ. β'. ελχθον, παρακ. λέληθχ, ύπερσ. ελελήθειν. Μέσ. (πάντοτε
σύνθετον), έπιλανθάνομαι (λησμονώ), παρατ. έπελανθχνόμην, μέσ.
μέλ. έπιλήσομαι, μέσ. άόρ. β'. έπελαθόμην, πχρακ. έπιλέλησμαι
καί λέλησται (Πλάτ.), μετ'ολίγον μέλ. λελήσομαι.— 'Ρηματ. λά-
θος, λήθος, λήθη, λάθρα, λήσμων, λησμοσύνη.

61. Μανθάνω (στελ. μαθ-μανθαν-μαθε), παρατ. έμάνθανον,
μέσ. μέλ. μαθήσομαι, άόρ. β'. εμαθον, παρακ. μεμάθηκα. Παθ.
ένεστ. μανθάνομαι (σπανιώτ. καί μόνον παρά Πλάτ.)..—'Ρηματ.
μάθος, (ποιητ.), μάθημα, μάθησις, μαθητός, μαθητέος, μαθητής,
μαθητρίς καί μαθήτρια (μεταγεν.).

62. Μάχομαι παθητ. μέσ. άλληλοπαθές (στελ. μαχ-μαχε),
παρατ. εμαχόμην, >μέσ. μέλ. μαχούμαι, μέσ. άόρ. έμαχεσάμην,
παρακ. μεμάχημαι, ύπερσ. έμεμαχήμην. — 'Ρηματ. μαχήμων, μα-
χητός, μαχητέον, μαχητής.

63. ΜέΛΙω (έχω σκοπον, ή εχω κατά νούν, βραδύνω) (στελ.
μελ-μελλ-μελλε), παρατατ. εμελλον καί ήμελλον, μέλ. μελλήσω,
άόρ. έμέλλησα. Παθητικ. ένεστ. άπροσ. μελλεται, εύκτ. μέλλοιτο
(&νοφ.) — 'Ρηματ. μέλλημα, μέλλησις, μελλητής.

64. Λ/ί'./ω (φροντίζω), συνήθως άπρόσ. μέλει (στελ. μελ-μελε),
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παρατ. εμελε, μέλ. μελήσει, άορ. εμέλησε, παρακ. μεμέληκε, ύπερσ.
. εμεμελήκει. Τό με'σ. μόνον σύνθ. έπιμέλομαι-ούμαι,- παρατ. έπιμελό-
μην καί επεμελούμην, μέλ. έπιμελήσομαι καί σπαν. Ιπιμεληθήσο-

* άόρ. έπεμελήθην, παρακ, έπιμεμέλημαι.—'Ρηματ. μέλημα,

μέλησις, μελέτη, μελητέον, μετάμελος, επιμελητής, επιμελής.

65. Μι'γγνμι καί μιγνύω καί σπαν. μίσγω (σμίγω) (στελ. μι-
γνυ-μισγ), παρατ. έμίγνυν καί έμισγον, μέλ. μίξω (μόνον σύνθ. παρά
τοις πεζ. Άττ.), άόρ. εμιξα. Παθ. καί μέσ. μι'γνυμαι, παρατ.
εμιγνύμην, μέλ. παθ. μιχθήσομαι (μόνον σύνθ.), άόρ. παθ. εμί^θην
(καί με με'σην σημ.), καί β'. έμίγην (καί μέ μέσην σημ.), παρακ.

.- μέμιγμαι, ύπερσ. έμεμίγμην (ελλείπει παρά τοις πεζ. Άττ.), μετ'
όλ. μέλ. μεμίξομαι (ποιητ. καί Ήρδ.), μέσ. άόρ. έμιξάμην.— 'Ρη-
ματ. μιγάς, μίγμα,'μΐξις, μιγμός, μικτός, μικτέον, μίγδην (επίρρ.)

66. /IΙιμ,ϊ-ήσχω παρά τοις πεζοΐς Άττ. μόνον σύνθ. (Ενθυμίζω)
(στελ. μνα-μιμνα-μιμνησκ), παρατ. έμίμνησκον, μέλ. μνήσω (εν
συνθ.), άόρ. εμνησα (έν συνθ.). Μέσ. μιμνήσκομαι (ενθυμούμαι),

| παρατ. έμιμνησκο'μην, μέσ. μέλ. (μνήσομαι) καί μνησθήσομαι, άόρ.
Ιμνήσθην, παρακ. μέμνημαι, ύποτ. μεμνώμαι-Ϋ] ήται, εύκτ. μεμν/)-
μην-ηο νίτο καί σπανιώτ. μεμνώμην-ωο-ωτο, ύπερσ. έμεμνήμην,
μετ' ολίγον μέλ. μέμνήσομαι, μέσ. άόρ. α'. έμνησάμην (ποιητ.)—
'Ρηματ. μνήμα, μνήμη, μνήμων, μνεία, μνήσις, μνηστός, μνηστήρ,
μνήστωρ (ποιητ.), μνήστρια, μνήστρον.

, _ 67. "Οζω (μυρίζω, βρωμώ) (στελ. όδ-όζ όζε). παρατ. ώζον,
μέλ. όζήσω, άόρ. ώζησα, παρακ. β'. όδωδα ("Ομηο.), όδώδειν.—
'Ρ*ματ. οζη-όζόλης, όζολις-ιδος.

68. θίγω καί οιγνυμι, ζήτει άνοίγω καί άνοίγνυμι.

69. ΟΧομαι καί οΖμαι άποθ. μέσ. (νομίζω) (στελ. οί-οίε), παρττ
ώόμην καί ωμ-ην, μέσ. μελ. οίήσομαι, άόρ. παθ. ωήθην, ύποτακτ.
οίηθώ, κλπ.—-'Ρηματ. οιημα, οίησις, οίητός,. οίητής, οίηματίας.

70. Οιχομαι, άποθ. μέσ. (έχω άναχωρήσει) (στελ. οϊχ-οίχε),
παρατ. ώχομην, με'σ. μέλ. οίχήσομαι, παρακ. σύνθ. παρωχημαι,
καί οϊχωκα (Σοφοκλ.).

71. 'ΟΛιοθάνω καί έν συνθ. παρά Πλάτ. (Λυσ.) καί μεταγεν.
οΛισθαίκω (γλιστρώ) (στελ. όλισθ-όλισθχν-όλισθε), παρατ. ώλίσθα-
νον (ελλείπει παρά τοις πεζ. Άττ.), μέλ. ολισθήσω, άόρ. β'. ώλι-
σθόν (ποιητ.) καί α'. διολίσθησα, παρακ. ώλίσθηκα, ύπερσ. ώλι-
σθήκειν. — 'Ρηματ. ολίσθημα, όλίσθησις, ό'λισθος.

7.2. "ΟΛΛυμ,ι παρά τοις Άττ. πάντοτε σύνθετον άπόλλυμι καί
άπολλύω (φθείρω, καταστρέφω) (στελ. όλ-όλλυ-ολε), παρατ. απώλ-
λυν καί άπώλλυον, μέλ. (άπολέσω) καί άπολώ-εις-ει, άόρ. άπώλε-
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σα, παρακ. άπολώλεκα, ύπερσ. άπωλωλέκειν. Μέσ. καί παθ. άπόλ-
λυμοα, παρατ. άπολλύμην, μέσ. με'λ. άπολοΰμαί, μέσ. άο'ρ. β', ά-
πωλόμην, παρακ. β'. άπόλωλα, ύπερσ. άπωλώλειν καί άπολώλειν.
—'Ρηματ. εξώλης, προώλης, πανώλης, όλεθρος, όλετήρ, όλέτειρα
(ποιητ.). :

73. * Ο μ, ν υ μι καί ομνύω (ορκίζομαι) (στελ. όμ-όμνυ όμο), παρατ.
ώμνυν καί ώμνυον, με'σ. μέλ. όμουμαι-ομεϊ-ομδίτα'ι, άόρ. ώμοσα,
παρακ. όμώμοκα, ύπερσυντ. ώμωμόκίΐν καί όμωμόκειν. Μέσ. καί
παθ. δμνυμαι (μόνον συνθ.), παρατ. ώμνύμην (μόνον συνθ.), παθ.
μέλ. ομοσθήσομαι, άόρ. παθ. ώμόθην καί "ώχοσθην (ουχί άττικ.),
παρακ. όμώμοται καί όμώμοσται, πληθ. όμώμονται, μετοχή ομω-
μοσμένος, ύπερσ. όμώμοτο καί όμώμοστο, μέσ. άόρ. ώμοσάμην
(συνήθ. σύνθ.).—'Ρηματ. άπώμοτος.

74. Όνίνημι, όνίνης, όνίνησι, γ'. πληθ. όνινάσι, άπαρέμφ. όνι-
νάναι, μετοχή θήλυ*. όνίνασα (ώρ«λώ) (στελ. όνα- όνινα-ώρελε),
παρατ. ώρέλεον-ουν, μέλ. όνήσω, άόρ. ώνησα, παρακ. ώρέληκα,
ύπερσ. ώφελήκειν. Μέσ. όνίναμαι, παρατ. ώνινάμην, μέσ. μέλ. όνή-
σομαι, μέσ. άόρ. β'. ώνήμην-ώνησο ώνητο (τά λοιπά λείπουσιν),-
εύκτ. ονχίμην-όναιο-όναιτο, καί τό άπα(·έμφ. όνασθαι.(εκ τοΰ α'.
ώνάμην, του οποίου αί λόιπαί εγκλίσεις λείπουσιν), άόρ. παθ. ώνή-
θην καί μέσ. άόρ. ώνησάμην (μεταγεν.), παρακ. ώνημαι.—-'Ρηματ.
όνησις, όνητός, όνητήρ, όνήσιμος.

75. 'Οράω-ώ (βλέπω) (στελ. όπ, Ριδ-ίδ), παρατ. εώραον-ων, μέσ.
μέλ. όψομαι-όψει-όψεται, άόρ. β'. είδον, ύποτακτ. ΐδω, κλπ.,
παρακ. εώρακα καί έόρακα κχί (όπωπα), ύπερσ. έωράκειν καί (όπώ-
Πειν). Παθ. καί μέσ. όραομαι-ώμαι, παρατ. εωραόμην ώμην, μέλ.
παθ. όρθήσομαι, άόρ. παθ. ώρθην, παρακ. έώρχμαι καί ώμμαι,
ύπερσ. έωράμην (ελλείπει) καί (ώμμην), μέσ. άόρ. β'. είδόμην"
προστ. ίδοΰ.—'Ρηματ. όραμα, όρασις, ορατός, όρατέος, ορατής,
όμμα, όψις, οπτός,. όπτέος, όπτήρ, όπτρον, οπτασία, επόπτης,
οφθαλμός.

76. Όσφραίνομαι άποθ. (αυρίζομαί τι) (στελ. όσφρ-όσφραιν-
άσφρί), παρχτ, ώτφραινόμην, μέσ. μέλ. όσφρήσομαι, μέσ. άόρ. β'.
ώσφρόμην καί παθ. (ώτφράνθην), ύπερσ. (ώτφραντο.)—'Ρηματ. ό-
σφρανσις (μεταγ.), όσφρχντός, όϊφρχντής, όσφραντήρ, όσφραντήριος.

77. 'Οφίί.Ιω (χρεωστώ ίπί ιδιωτικού χρέους) (στελ, όφελ-όφειλ-
όφβιλβ), παρατ. ώρειλον, μέλ. όρειλήσω, άόρ. α'. ώρεϊλησα, καί β'.
άρίλον-ες-β (ίπί ευχή* =ιΤ9«), άπαρέμφ. όρελεϊν (τά λοιπά άχρ.)
παρακ. ώφείλη*α, ύπερσ. ώρειλήκβιν. Παθ. οφείλεται, ώφείλετο,
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μετοχ. τό όφειλο'μενον, τά οφειλόμενα (τό χρέος, τά χρέη), άο'ρ.
-παθ. όφειληθείς (θουκ.).—'Ρηματ. δφελος, οφειλέτης.

78. ΌρΜσχάτω (χρεωστώ είς τό δημόσιον, καταδικάζομαι)
(στελ. όφλ.-όφλ.ισκ, όφλισκαν-όφλε), παρατ. ώφλίσκανον, μέλ. όφλή-
σω, άόρ. ώφλησα (μεταγεν.) καί β'. ώφλον, παρακ. ώφληκα. ύπερσ.
ωφλήκειν, μετοχ. παθ. ώφλημένη.—'Ρηματ. ό'φλημα, οφλησις,
όφλητός.

79. /Ζαέζω (στελ. παιγ-παιδ· παι), · παρατ. έπαιζον, μέλ. παι-
ξοΰμα', άο'ρ. επαισα καί μεταγεν. έπαιξα, παρακ. πέπαικα (μετα-
γεν.), παθ. πέπαισμαι.—'Ρηματ. παΐγμα, παικτός, παικτέος,
παίκτης, πα£κτα>ρ, παίκτειρα, παίγνιος, παιγνιά, παιδιά.

80. Πάσχω (παθ. αύτόπαθές) (στελ. πεθ-πενθ-παθ-πασχ), πα-
ρατ. επασχον, μέσ. μέλ. πείσομαι, άόρ. β'. επαθον, παρακ. β'.πέ-
πονθα, ύπερσ. έπεπόνθειν.— 'Ρηματ. πάθος, πένθος, πήμα, πάθη-
μα, πάθησις, πησις.

81. Πετάνγνμ,ι καί πεταννύω (άπλώνω, άνοίγω), παρά τοις
'Αττ. πάντοτε σύνθετον, (στελ. πετ-πτα-πετα-πετανν), παρατ.
έπετάννυν καί επετάννυον, μέλ. (πετάσω) καί άττ. πετώ (ελλείπει
παρά τοις πεζ. 'Αττ.), άόρ. έπέτασα, παθ. παρακ. πέπταμαι,
άο'ρ. έπετάσθην (ποιητ. καί μεταγεν.). — 'Ρηματ. πέτασμα, πέτα-
σις, πέταλος.

82. ΓΙέτομαι άποθ. (πετώ) (στελ. πετ-πτ-πτε), παρατ. Ιπετό»
μην, μέσ. μέλ. πτήσομαι (μόνον σύνθ. παρά τοις πεζ. 'Αττ.), μέσ.
άόρ. επτόμην (παρά τοις πεζ. "Αττ. μόν. σύνθ.), ύποτακτ. πτώ-
μαι, άπαρέμφ. πτέσθαι, μετοχ. πτόμενος, καί έπτάμην (παρά τοις
πεζ. Άττ. μόνον σύνθ.), άπαρέμφ. πτάσθαι, μετοχ. πτάμενος'καί
επτην (ποιητ. και μεταγεν.), ύποτ. πτώ, εύκτ. πταίην, προστ.
πτηθι, άπερέμφ. πτήναι, μετοχ. πτάς.—'Ρηματ. πτέρυξ, πτερόν,
πτημα, πτήσις, πτηνός.

§ 83. Πήγνυμι καί σπαν. πηγνύω (εμπήγω, πήζω) (στελ. παγ-
πηγ-πήγνυ), παρατ. επήγνυν (ελλείπει παρά τοις πεζ. Άττ.) μέλ.
πήξω (ποιητ. καί μεταγεν.), άο'ρ. έπηξα, παρακ. β'. πέπηγα (άμε-
τάβ.), ύπερσ. επεπήγει. Παθ. πήγνυμαι, παρακ. επηγνύμην, μέλ.
β'. παγήσομαι, μέσ. άόρ. επηξάμην καί παθ.επήχθην (ποιητ.) καί
έπάγην.—'Ρηματ. πάγος, πηγο'ς, πάγη, παγίς, παχύς, πήγ-
γα, πηξις, πηκτός, πηκτή.

84. ΙΙέμτΐΛημ,ί κατά τό ι στ ημ ι παρά τοίς πεζ. συνήθ. σύνθ.
(γεμίζω) (στελ. πλα-πίμπλα-πληθ.), παρατ. έπίμπλην, μέλ. πλήσω
(μόνον σύνθ. παρά τοις πεζ. Άττ.), άόρ. έπλησα (μόνον σύνθ. πα-
ρά τοις πεζ. Άττ.), παρακ. πέπληκα (μόνον σύνθ. παρά τοις πεζ.

11



ϊ 62

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΑΑΗΝΙΚΗΣ ΓΑΩ^Σβ^

'Αττ.), ύπερσ. έπεπλήκειν (ελλείπει). ΙΙαθ. καί με'σ. πίμπλαμαι,
παρατ. επιμπλάμην, άο'ρ. παθ. έπλήσθην, παρακ.. πέπλησμαι (μό-
νον σύνθ. παρά τοις πεζ. 'Αττ.), ύπερσ. έπεπλήσμην, με'σ. άόρ.
ενεπλησάμην.— 'Ρηματ. πλήθος, πλησμονή, πλ-ήσμη, πληθώρα,
πλήμμυρα.

85. Πίμ,πςημί (καίω) παρά τοις πεζ. συνήθ. σύνθ. (στελ. πρα-
πιμπρα-πρηθ), γ'. πληθ. έμπιμπράσι, ύποτ. έμπίμπρω, προστ. εμ-
πίμπρη, παρατ. επίμπρην, μέλ. έμπρήσάόρ. ένέπρησα, παρακ.
εμ,πέπρηκα (μεταγεν.). Παθ. έμπίπραμαι, παρατ. ενεπιμπραμην,
μετ' ολίγον μέλ. εμπεμ,πρήσομαι (μεταγεν.^ άόρ. παθ. ένεπρήσθην,
παρακ. πέπρησμαι (ποιητ. καί μεταγ.), ύπερσ. έπεπρήσμην (ελλεί-
πει).— 'Ρηματ. πρήσμα, εμπρισμός, πρήσις, πρηστήρ.

86. Πι'νω (στελ. πι,-πιν-πο), παρατ. επινον, με'σ. μέλ. πίομαι,
άόρ. β", επιον, προστ. πι'θι καί πίε (ποιητ. καί μεταγεν.), παρακ.
πέπωκα, ύπερσ. έπεπώκειν. Παθ. πίνομαι, παρακ. επινόμην, μέλ.
ποθήσομαι έν συνθ.), άόρ. παθ. έπόθην (έν συνθ.), παρακ. πέπομαι.
— 'Ρτιματ. πόμα, πόσις, πότος, ποτόν, ποτέος, πότης, ποτήρ, πο-
τήριον, ποταμός.

87. ΠίΛφάσχω (μεταγ.) άντί τούτου οί Άττ. μεταχειρίζονται τό
πωλώ ή τό άποδίδωρ,ι (=:πωλώ) (στελ. περα-πρα-πιπρα-πιπρασκ
άποδ^, παρατ. άπεδιδόμην καί επώλουν, μέλ. άποδώσομαι καί πω-
λήσω, άόρ. άπεδόμην καί έπώλησα (μεταγεν.), παρακ. πεπρακα,
ύπερσ. έπεπράκειν. Παθ. πιπράσκομαι καί πιυλουμαι, παρατ. Ιπι-
πρασκόμην (ελλείπει παρά τοις πεζ. Άττ.) καί έπωλούμην, μετ*
όλίγ. μέλ. πεπράσομαι, άόρ. παθ. έπράθην, παρακ. πέπραμαι, ύπερσ.
έπεπράκειν.—'Ρηματ. πράσις, πρατός, πρατέος, πρατήριος.

88. ΠίΛτω (στζΚ. πετ-πιπετ-πιπτ-πτε·πτο),, παρατ. έπιπτον,
μέσ. μέλ. πεσοΰμαι, άόρ. β'. έπεσον, παρακ. πέπτωκα, ύπερσ. επε·
πτώκειν.—'Ρηματ. πτώμα, πτώσις, πτωτός.

89. ΠΛήσσω καί άττ. πλήττω, συνθ., άπλοΰν δέ παίω ή πα-
τάσω ή τύπτω (κτυπώ, πληγώνω) (στελ. πλαγ-πληγ-πλησ), πα-
ρατ. εξέπλησσον καί έξέπληττον, καί έ'τυπτον ή επαιον, μέλ. παίσω
καί πλήξω (ποιητ.) καί εκπλήξω, άόρ. επάταξα ή επαισα καί εν
συνθ. εξέπληξα, παρακ. β'. πέπληγα (μέ ενεργ. σημασίαν), ύπερσ.
έπεπλήγειν. Παθ. πλήσσομαι καί πλήττομαι (έν συνθ.), άττ. τύπτο-
μαι, παρατ. έτυπτόμην, παθ. μέλ. β'. πληγήσομαι καί σύνθ. έκπλα-
γήσομαι, άόρ. β'. έπλήγην καί σύνθ. έξεπλάγην, παρακ. πέπληγμαι,

ύπερ. έπεπλήγμην, μετ' όλίγ. μέλ. πεπλήξομαι.-'Ρηματ. πληγή,

πλήγμα, πλήξις, πληστός, π>ήκτης, πληκτήρ, πλήκτρον.

90. Πννθάνομ,αι α. ποθ. μέσ. (ερωτώ ι να μάθω, μανθάνω) (στελ.
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πυθ-πυνθαν-πευθ), παρατ. έπυνθανόμην, μέσ. μέλ. πεύσομαι, μέσ,
άο'ρ. β'. επυθόμην, παρακ. πέπυσμαι, ύπερσ. έπεπύσμην.—'Ρημ.
πύσμα, πεύσις, πύστις, πυστός? πυστέος, πευστήρ (ποιητ.).

91. 'Ρε'ω-ρεΐς-ρεΐ, κλπ. (τρέχω, επί υγρών) (στελ. ρε-σρεΡ-ρευ-
ρυ-ρυε), παρατ. ερρεον-ερρεις· ερρει, κλπ. μέσ. μέλ. ρυήσομαι (μ«
ενεργ. σημασ.), άόρ. β'. έρρύην (μέ ενεργ. σημασ.) καϊ (ερρευσα),
παρακ. ερρύηκα, ύπερσ. έρρυήκειν, καί παθ. παρατ. ερρεϊτο (Εύρπ.).
— 'Ρηματ. ρους, ροή, ρύαξ, ρυάς, ρεύμα, ρύμη, ρυθμός, ρευσις, ρυ-
τός, ρεΐθρον, ρύδην.

92. 'Ρήγγυμι σπαν. ρηγνύω (σ/ίζω) (στελ. ραγ-ρηγ·ρηγνυ-
ρωγ), παρατ. έρρήγνυν καί σπαν. ερρήγνυον, μέλ. ρήζω, άόρ. ερρη-
ξα, παρακ. ερρωγα (άμεταβ.), ύπερσ. ερρώγειν. Μέσ. ρήγνυμαι,
παρατ. έρρηγνύμην, μέσ. άόρ. έορηξάμην, μέσ. μέλ. ρήξομαι, παθ.

| μέλ. ραγήσομαι, άόρ. έρράγην, παθ. ύπερσ. παρέρρηκτο.—'Ρηματ.
ράγος, ραγάς, ρήγμα, ράγμος, ρήξις, ρηκτός, ρήκτης, ρώξ, ρωγάς,
ρωγή, ρωγμή, ράκος.

ΣΗΜ. Πάντες οί χρόνοι τούτου ευρίσκονται παρά τοΤς πεζολόγοις Άττ.
μόνον σύνθετοι πλην τοΰ με'σ. ένεστ. ρήγνυμαι και παρατ. έρρτιγνύμτίν,
οί'τινες διφοροΰνται.

93. 'Ρώννυμι καί ρωννύω (ενδυναμώνω) (στελ. ρο-ρωννυ), παρατ.
ερρώννυν, μέλ. ρώσω, άόρ. ερρωσα. Παθ. ρώννυμαι, παρατ. έρρωννύ-
μην, παρακ. ερρωμαι, προστ. ερρωσο (ύγίαινε), ύπερσ. έρρώμην,
παθ. μέλ. ρωθήσομαι (μεταγεν.), άόρ. έρρώσθην.—'Ρηματ. ρώμη,
ρώσις, άρρωστος, ρωστήρ, ρωστήριος.

ΣΗΜ. *Ο ένεργ. και παθ. ένεστ. κα: παρατατ. καί δ ένεργ. με'λ. δεν ά-
παντώσι παρά τοΤς πεζολόγοις Άττικοϊς, δ δέ παθ. με'λ. είνε μεταγεν., δ δέ
ένεργ. άόρ. είίρητοϊι παρά τοΤς Άττ. πεζολόγοις πάντοτε σύνθετος έπέρρω-
<5α, άνέρρωσα.

94. Σδένννμι (σβένω) (στελ. σβε-σβεννυ). παρατ. έσβέννυν (ελ-
λείπει παρά τοις πεζ. Άττ.), μέλ. σβέσω (ποιητ. καί μόνον σύνθ.),
άόρ. εσβεσα, παρακ. εσβηκα (άμετάβ. καί σύνθ. παρά τοίς πεζοϊς
Άττ.), ύπερσ. έσβήκειν (άμετάβ. καί σύνθ. παρά τοις πεζ. Άττ.).
Μέσ. χαί παθ. σβέννυμαι (πάντοτε σύνθ. παρά τοις πεζ. Άττ) ,
παρατ. Ισβεννύμην, μέλ. παθ. σβεσθήσομαι (ουχί πεζολογικοίς),

ί άόρ. παθ. εσβέσθην καί β'. εσβην (άμεταβ. καί σύνθ. παρά τοίς
;! πεζ. Άττ.), παρακ. εσβεσμαι, ύπερσ. έσβέσμην, μέσ. μέλ. άπο-
! σβήσομαι.—'Ρηματ. σβέσις, σβεστός (μεταγεν.), σβέστης, σβε-
. στήρ, σβεστήριον.

95. Σχεΰάτννμι (σκορπίζω), παρά τοις Άττ. πάντοτε σύνθετον
ί (στελ. σκεδ-σκεοα-σκεδανν), παρατ. έσκεδάννυν-έσκεδάννυον (πάν-
τοτε σύνθ. παρά τοις πεζ. Άττ.), μέλ. σκεδάσω (μβταγιν.) καί
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άττ. σκεδώ-όίς-ά, άόρ. έσκέδασα (παρά τοίς πεζ. Άττ. μόνον
συνθ.). Παθ. σκεδάννυμαι, παρατ. εσκεδαννύμ·ην, μέλ. παθ. σκε
σθήσομαι (μεταγεν.), άόρ. παθ. εσκεδασθην, παρακ. εσκέιδασμαι,
ύπερσ. έσκεδάσμην, μέσ. άόρ. έσκεδασάμην (μόνον συνθ. παρά τοις
πεζ. Άττ.). 'Ρηματ. σκεδασμος, σκέδασις, σκε«δαστο'ς.

96—97 [2τ<5ρη;/6ί] και στρώκκυμι συμπληροΰνται αμοιβαίως*
παρά δέ τοις πεζολόγοις Άττ. άπαντώσιν οί εξής χρο'νοι· στρών-
νομι, παρατ. έστρώννυν (μόνον σύνθ.), άόρ. έστόρεσα. Παθ. στόρνυ-
μαι, παρακ. εστρωμαι* ό δέ μέλ. στορώ, άόρ. έστρωσα, παθ. έστρώ-
θην καί έστορέσθην, ύπερσ. έστρώμ/ην είνε ποιητικοί* ο δέ μέλ.
στρώσω καί στοοέσω, παρακ. εστρωκα, ύπερσ. εστρώκειν καί παθ.
παρακ. έστόρεσμαι είνε τών μεταγενεστέρων* ό (δέ τύπος ατορέντν-
μι είνε άνύπαρκτος.

98. Τέμνω (κόπτω) (στελ. τεμ-ταμ-τμε-τεμν), παρατ. ετεμνον,
μέλ. β'. τεμώ, άόρ. β'. έτεμον καί εταμον (ούχί άττικ.παρακ.
τέτμηκα (έν συνθ.), ύπερ. έτετμήκειν. Παθ. καί μέσ. τε'μνομαι,
παρατ. έτεμνόμην, παθ. μέλ. τμηθήσομαι (άπλούς άπ* Άριστοτέλ.),
μετ' ολίγον μέλ. τετμήσομαι (μέ παθ. σημασ. καί μόνον έν συνθ.),
άόρ. παθ. έτμήθην, παρακ. τέτμημαι, ύπερσ. έτετμήμην, μέσ. μέλ.
τεμοϋμαι (έν συνθ.), μέσ. άόρ. β'. έτεμ,όμην.— 'Ρηματ. τόμος, το-
μή, τομός, τομ.εύς, τμήμα, τομίας, ταμίας, ταμείον, τέμενος.

99. Τιτραίκω' ζήτει τιτράω.

100. Τίκτω (γεννώ) (στελ. τεκ·τικτ), παρατ. ετικτον, μέσ.
μέλ. τέξομαι καί τέξω (ποιητ.), άόρ. β'. ετεκον, παρακ. β'. τε'το-
κα, ύπερσ. έτετόκειν (ελλείπει παρά τοις πεζ. Άττ.), μέσ. άο'ρ.
β'. έτεκόμην (ποιητ.).— 'Ρηματ. τέκος, το'κος, τέκνον, τοκεύς,
τέχνη, τέζις, τοκετός, τέκτων.

101. Τικ ω (τίννυμι) καί τίω (ποιητ.) (πλ-ηρόνω) (στελ. τι-τιν-
τιννυ), παρατ. ετινον (έν συνθ.), μέλ. τι'σω, άόρ. ετισα, παρακ.
τέτικα (παρά τοις πεζ. Άττ. μόν. σύνθ.), ύπερσ. ετετίκειν. Παθ.
καί με'σ. τίνομαι καί τίννυμαι (ποιητ.) (=!κδικοΰμαι), παρατ. 1-
τινόμην καί έτιννύμην, άόρ. παθ. έτίσθην (μόνον σύνθ.), παρακ. τέ-
τισμαι (μόνον σύνθ.), ύπερσ. έτετίσμην (μόνον σύνθ.), μέσ. μέλ.
τίσομαι, μέσ. άόρ. έτισάμην (σπάν. παρά τοις (Άττ. πεζογράφοις).
= 'Ρηματ. τιμή, τίσις.

102. Τιτράω-ω (ελλείπει παρά τοις πεζ. Άττ.) καί συνηθέστ.
τιτραίνω (τρυπώ) (στελ. τρα-τιτρα-τετραιν), παρατ. ετίτραον-ων
(έλλείπει παρά τοίς πεζ. Άττ.) καί ετέτραινον, μέλ. (τρήσω) καί
τετρανώ (άχρ. παρά τοις πεζ. Άττ.), άόρ. (ετρησα) καί έτε'τρ·ηνα
(ποιητ.). Παθ. τετράομαι-ώμαι καί συνηθέστ. τετραίνομαι, παρατ.

\
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έτετοαόμην ώμην και έτετραινόμην, άο'ρ. παθ. ετρήθην καί έτε-
τράθην, παρακ. τέτρημαι, ύπερσ. έτετρήμην, με'σ. άόρ. έτετρυνά-
μην.— 'Ρηματ. τρήμα, τρήσις, τρητός, τρανός.

103. Τιτρώσκω (πληγόνω) (στελ. τρο-τιτρο-τιτρωσκ), παρατ.
ετίτρωσκον, μέλ. τρώσω (παρά τοις πεζ. συνθ.), άόρ. έτρωσα.
Παθ. τιτρώσκομαι, παρατ. ετιτρωσκόμ.ην, μέλ. παθ. τρωθήσομαι
καί με'σ. τρώσομαι (μέ παθ. σημασ.), άόρ. παθ. ετρώθην, παρακ.
τέτρωμαι, ύπερσ. ετετρώμην.— 'Ρηματ. τρώμα, τρώμη, τραύμα,
τρώσις, τρωτός, τραυματίας.

104. Τρέχω (στελ. τρεχ-δρεμ-δραμ-δραμε), παρατ. ετρεχον,
μέλ. δραμοϋμαι, άόρ. β'. εδραμον, παρακ. δεδράμηκα (μόνον σύνθ.
παρά τοις πεζ. 'Αττ.), ύπερ. έδεδραμήκειν (μόνον σύνθ. παρά τοις
πεζ. 'Αττ.), παθ. παρακ. έπιδεδράμηται (άπαξ παρά Εενοφ.—
'Ρηματ. τροχός, τρόχος, τροχάδην, δρόμος, δρομή, δρομεύς, δρόμων.

105. Τρώγω (επί ξηρών, ροκανίζω) στελ. τραγ-τρωγ), παρατ.
ετρωγον, μέσ. μέλ. τρώξομαι, άόρ. β'. έτραγον (έν συνθέσει), παρακ.
παθ. τέτρωγμαι.— 'Ρηματ. τρώξ, τρώξις_, τρωκτός, τρώκτης, τρά-
γημα, τράγος.

106. Τυγχάνω (τυχαίνω) (στελ. τυ^-τευγ^τυχε-τυγχαν), πα-
ρατ. έτύγχανον, μέσ. μέλ. τεύξομαι, άόρ. β'. έτυχον, παρακείμ.
τετυχηκα, ύ.τερσ. ετετυχήκειν (ελλείπει παρά τοις πεζοίς 'Αττ.).
— 'Ρηματ. τύχη, τεύχος, τεύξις, τευκτός, τυχόν (επίρρ,).

107. Τύπτω καί έν συνθ. πλήττω (κτυπώ) (στελ. τυπ-τυπτ-
τυπτε-παταγ, παι, πλαγ, πληγ), παρατ. ετυπτον καί έν συνθ.
επληττον, μέλ. τυπτήσω καί εν συνθέσ. πλήξω, άόρ. έπάταξα ή
επαισα καί εν συνθέσ. έπληξα, παρακ. πέπληγα, ύπερσ. έπεπλήγειν.
Παθ. καί μέσ. τύπτομαι καί πλήττομαι, παρατ. έτυπτόμην καί
έπληττόμην, μέσ. μέλ. πληγήσομαι καί σύνθ. πλαγήσομαι, τυπτή-
σομαι ('Αριστοφ.), άόρ. β'. έπλήγην καί ετύπην (Σοφ.) καί σύνθ.
εξεπλάγην, παρακ. πέπληγμαι, ύπερσ. έπεπλήγμην (μόνον σύνθ.
παρά τοις πεζ. 'Αττ.).—'Ρηματ. τύπος, τυπή, τύμμα, τύψις,
τυπτέος, τύμπανον.

108. 'Ύ'πκϊχνέωμαι-οΰμ.α.ι, άποθ. μέσ. (ύπόσχομ,αι) (στελ. σεχ-
σχ-σχε-σισεχ-σισχ-ίσχ-ίσχνε), παρατ. ύπισχνεόμην-ούμην, μέσ. μέλ.
ύποσχήσομαι, μέσ. άόρ. β'. ύπεσχόμην, ύποτ. ύπόσχωμαι, προστ.
ύπόσχου, άπαρέμφ. ύποσχέσθαι, παρακ. ύπέσ/Ίημαι, ύπερσ. ύπε-
σχήμην.—'Ρηματ. ύπόσχεσις.

109. Φέρω (επί άψύχων) (στελ. φερ-οι-ενεκ-ενενεκ-ενεγκ), πα-
ρατ. έφερον, μέλ. οϊσω, άόρ. α'. ήνεγκα, καί β'. ήνεγκον (μόνον έν
συνθ. παρά τοις πεζ. 'Αττ.), παρακ. ένήνοχα, ύπερσ. ένηνόχειν,
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(μόνον συνθ. παρά τοις πεζ. Άττ.). Παθ. καί μέσ. φέρομαι, παρατ.
έφερόμην, μέλ. παθ. (ένεχθήσομαι) καί οίσθήσομαι (μέ παθ. σημασ).
παρακ. ένήνεγμαι, ύπερσ. ένηνέγμην (μόνον σύνθ. παρά τοις πεζ.
Άττ.), μέσ. μέλ. οϊσομαι (μέ μέσ. καί παθ. σημασ.), άόρ. παθ.
ήνέχθην (καί μετά μέσ. σημ.), μέσ. άόρ. α'. ηνεγκάμην καί β'. η-
νεγκόμην.—'Ρηματ. φόρος, φορά, φερνή, φορεύς, φορειον, φοράς,
φοράδην (έπίρρ.), φορμός, φορτός, φόρτος, φέρετρον, οΐμος, οίστο'ς,
οίστέος, ένεκτέος, διένεζις.

110. Φεύγω (στελ. φυγ-φευγ), παρ. εφευγον, μέσ. μέλ. φεύξο-
μαι καί (φευζούμαι-εΐ-ειται). άόρ. β'. εφυγον, παρακ. β'. πέφευγα,
ύπερσ. επεφεύγειν. — 'Ρηματ. φυγή, φυγάς, πρόσφυξ, φευκτός, φυ-
γνίδα (έπίρρ.).

111. Φθάνω (προφθάνω) (στελ. φθα-φθαν), παρατ. (εφθανον),
μέσ. μέλ. φθήσομαι καί σπανιώτ. φθάσω, άόρ. έφθασα καί εφθην,
ύποτ. φθώ, εύκτ. φθαίην (-Όμ. καί Ήροδ.), άπαρέμφ. φθήναι,
μετοχ, φθάς (ποιητ.), παρακ. έφθακα, ύπερσ. έφθάκ,ειν (μεταγεν.).

112. Χαίρω (στελ. χαρ-χαιρ-χαιρε), παρατ. εχαιρον, μέλ. χαι-
ρήσω, άόρ. β'. εχάρην (μέ ένεργητ. σημασ.), παρακ. κεχάρηκα,

ύπερσ, έκίχαρήκειν καί κεχάρημαι (Εύρπ.) καί κέχαρμαι (Εύρπ.),-

'ΐ'ηματ. χαρά, χάρμα, χάρις, χαρτός.

113. Χάσκω καί μεταγεν. χαίνω (στελ. χαν-χασκ), παρατ. έ'χα-
σκον, μέσ. μέλ. χανούμαι, άόρ. β'. εχανον, παρακ. β'. κέχηνα, ύπερσ.
εκεχήκειν— 'Ρηματ. χάος, χανός, χαύνος, άχαντ,ς, χασμα, χάσμη.

114. ^Γε'ω χεις, χεί, κλπ. (στελ. χυ-χευ), παρατ. εχεον, μέλ.
χέω (δμοιος τω ένεστ.), άόρ. έχεα (άσυναίρ.), ύποτ χέω, εύκτ. χέ-
αιμι, προστ. χέον-άτω, άπαρέμφ. χέαι, ρ.ετοχή Χεαϊι παρακ. χβ-
χνκα. Παθ. καί μέσ. χέομαι, παρατ. Ιχεόμην, παθ. μέλ. χυθήσο-
μαι, άόρ. παθ. έχύθην, παρακ. κέχυμαι, ύπερσ. έκεχύμην, μέσ.
μέλ. χέομαι (δμοιος τφ ένεστ.), μέσ. άόρ. έχεάμην καί έχευάμην
(Πλάτ. καί ποιη·). — 'Ρηματ. χούς, /οή, χοεύς, χεύμα, χύμα, χυ-
μός, χύσις, χυτός, χυτήρ, χύτρα, χυλός, χειρ.ών.

115. Ώθε'ω-ώ (σπρώχνω) (στελ. Ρωθ ώθ-ώθε), παρατ. έώθεον-
ουν καί σπαν. ώθουν, μέλ. ώσο* (έν συνθέσει), άόρ. έ'ωσα. Παθ. καί
μέσ. ώθέομαι-οϋμαι, παρατ. έωθεόμην-ούμην, μέλ. παθ. ώσθήσομαι,
αόρ. εώσθην. παρακ. έωσμαι, ύπερσ. έώσμην, μέσ. μέλ. ώσομαι,
μέσ. αόρ. έωσάμην.-'Ρηματ. ώσμός, ώθησις, ώσις, ώστός, ώστής.

116. Ώνέομαι·ούμαι, άποθ. με'σ. μετ' ένεργ. καί σπαν. παθ.
σημασίας (άγοράζο>) (στελ. (Κων)-ών-ώνε-πρια), παρατ. έωνεόμην-
ούμην καί σπανίως ώνούμην, μέσ. μέλ. ώνήσομαι, άόρ. έπριάμην,
07νότάκτ·, πρίοίμαι^ εύκτικ, ^ιάίμην-πρίαίο-πρία'ιτο^ προστ.. πρία>
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-άσθω, άπαρέμφ. πρίασθαι, μετοχ. πριάμενος, παρακ. έώνημαι,
ύπερσ. έωνήμην (μο'νον ενεργ.), άύρ. παθ. έωνήθην.—'Ρηματ. ώνη-
μα, ώνησις, ώνητός, ώνητής.

Β'. 'Ρήματα άνώμαΛα κατά σημασίαν.

340. 'Ρήματα άνώμαΛα κατά σημασίαν λέγονται εκείνα!,
τών οποίων χρόνος τις λαμβάνεται επί σημασίας άλλου.

α'. 'Ρημάτων τινών οί μέν παρακ. εχουσι σημασίαν ένεστ., οί
δέ ύπερσ. παρατ." τοιούτοι δε είνε ό οίόα, άέόοιχα καί δέδια, εοιχα,
έίωθα, μέμνημαι, γέγηθα, (πέποιθα), έστηχα καί άλλοι τινές.
Καί τούναντίον ένεστώτές τίνες εχουσι σημασίαν παρακειμ.
οίον, 7/κω = εχω φθάσει ή έφθασα, σίχομαι =εχω υπάγει ή έ'χω
άναχωρήσει.

β'. Πολλών ρημάτων ό ενεργητικός α'. ή β'. παρακ. ν.αί ύπερσ.
εχουσιν άμετάβατον ή ούδετέραν σημασίαν* οίον, ΐΰτημί-εοτηχα
έστήχειν, σδενννμι-εσβηκα, (ρύω-πέ<ρ νχα, φαίνω-Λεφηνα, εγείρω -
έγρήγορα, δΛΛνμι-οΛωΛα, άγνυμι-εαγα, ρήγννμι ερρωγα, αήκω-
σέσηπα, τήκω-τέτηχα, τζήγννμι-Λέπηγα, κλπ. (δρα καί § 204, σημ.)
" γ'. Πολλά ενεργητικά ρήματα καί μάλιστα τά σημαίνοντα σω-
ματικήν ή ήθικήν ένέργειαν άντι τοΰ ενεργ. μέλ. εχουσι τον μέσον
μετ' ενεργ. σημασίας* τοιαύτα δέ είνε*

άδω-άσοααι
ακούω-ακουσομαι.
άλαλάζω-άλαλάξομαι.
άμαρτάνω άμαρτήσομαι.
άπαντάω-άπαντήσομαι.
απολαύω άπολαύσομαι.
βαδίζω-βαδιοΰμαι.
βαίνω-βήσομαι.
βιοω-βιώσομαι.
βλε'πω-βλε'ψομαι.
βοάω-βαήσομαι.
γελάω - γελάσομαι.
γιγνώσκω-γνώσομαι.
δαρθάνο:> δαρΟήσομαι.
δάκνω δήςομαι.
δε'δοικα-δείσομαι (παθ.).
διδράσκω-άποδράσομαι.
είμ\-εσομαι (άμετάβ.).
έμεω- Ιμοΰμαι.
έπαι νώ-έπαι νε'σομαι.
έσθίω-εδομαι.
εψω Ιψήσομαι-
θ^'ω-θεύσομαι.

θιγγάνω-θίξομαι (μεταγεν.).

θνήσκίο-άποθανοΰμχι (παθ.).

θρώσκω θοροΰμαι.

κάμνω- καμοΰμαι.

κλαίω-κλαυσοΰμαι.

κωμάζω-κωμάσομαι.

λαγχάνω-λήξομαι.

λαμβάνω-λήψομαι.

νεύω -νεύσομαι.

νε'ω (κολυμβω)-νευσοΰμαι.

οιδα-εισομαι.

οίμώζω-οίμώξομαι.

δλολύζω-δλολύξομαι.

ομνυμι δμοΰμαι.

δράω-οψομαι.

οόρέω- ουρήσομαι.

παίζω ■ παιςοΰμαι.

πάσχω-πείσομαι (παθ.).

πατέω - πατήσομαι.

πηδάω-πηδήσομαι.

πίνω-πίομαι.

πίπτω-πεσοΰμαι (άμετάβ.).
πλε'ι») πλευσοΰμαι.
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πνεω-πνευσουμαι.
ρέω-(5υήσομαι (άμετάβ.)
σιγάω-σιγήσομαι.
σ:ωπάω-σιωπήσομαι.
σκώπτω-σκώψομαι.
μανθάνω-μαθήσομαι.
σπουδάζω-σπουδάσομ.αι.

συριττω συριςομαι.

τίκτω-τέξομαι

τρέχω δραμουμαι.
τρώγω-τρώξομα ι.
τυγχάνω-τεύςομαι. ·
τωθάζω-τωθάσομαι.
φεύγω-φεύξομ-αι.
χάσκω-χανοΰμαι.
χέζω-χεσοΰμαι.

ΣΗΜ. Τό άροτάζω, βλέπω, γηράσκω, διώκω, έγκωμχάζω, έπαχνω,
έπχορκώ, κλέπτω, στοθώ, ροφώ, φθάνω, εχουσιν ένίοτε καί τόν

Ινεργ. με'λ.· οΓον, (αρπάξω) καί άρστάξομαχ, (βλέψω) καί βλέπομαι, (γη-
ροίσω) καί γηράΰομαχ, κλπ.

δ'. Πολλά ρήματα (συνήθως φωνηεντόληκτα, σπανίως, άφωνο'-
ληκτα καί ούδέποτε σχεδόν ύγρόληκτα) έ'χουσι τόν με'σ. με'λ. μετά
παθ. σημασίας- είσί δέ ταύτα*

άγωνίζομαι-άγωνιοΰμαι.

άδικέω-άδικήσομαι.

άλίσκομαι άλώσομαι.

άμφισβητέω-άμφισβητήσομαι.

άπατάω-άπατήσομαι.

αυςάνω-αύςήσομαι.

γεννώ-γεννήσομαι.

έώ-έοίσομαι.

ένεδρεύω- Ινεδρεύσομαι.

έπιβουλεύω-έπιβουλεύσομ.αι.

εύλογώ-ευλογήσομαι.

ήττάομαι-ήττήσομ.αι.

καταφρονε'ω-καταφρονήσομαι.

λυπε'ω-λυπήσομαι.

μαστιγόω-μαστιγώσομαι.

μ.σέω-μισήσομαι.

ξενοω- ξε νώσομαι.
οίκε'ω-οίκήσομαι.
όμ.ολογε'ω-δμ.ολογήσομαι.
παιδαγωγώ-παιδαγωγήσομαι.
πωλώ-πωλήσομαι.
σβέννυμι σβέσομαι.
σταθμώ σταθμήσομαι.
στροβώ στροβήσομαι.
στρεβλόω-στρεβλώσομ. αι.
στυγω-στυγήσομ.αι.
τελε'ω-τελούμαι (ποιητ.).
τηρε'ω τηρήσομαι.
τιμοίω-τιμ.ήσομαι.
τυραννε'ω-τυραννήσομαι.
φιλε'ω φιλήσομαι.
ψυχορραγώ ψυχορραγν.σομ.αι.

ΣΗΜ. 'Αμφοτε'ρους τους με'λ. με'σ. καί παθ. μετά παθ. σημασίας εχουσ'
ταύτα· αύξάνω-αύξήΰομαχ καί αύξηθήύομαι, §2ν,άπτω-§λαδ·Λσομαχ καί
βλαφθΛΰομαχ, φοβώ-φοδήσομαχ καί φοβηθήσομαχ, βουλεύω-βουλεύσο-
μαχ καί 8ουλευθ·Λ(3ομαχ, ζημχόω-ζτχμχώσομαχ καί ζημχωθήσομαχ, στε-
ρέω-στερή<3ομαχ καί στερηθύόομαχ, ώφελέω-ώ^ελΛΟομαχ καί ώφελη-
θήϋομαχ, πληρώ-πληρώσομαχ καί συνηθ. 3τ2\,ηρωθήσομαχ, άφαχρώ-ά-
φαχρήΰομαχ καί άφαχρεθήόομαχ, κλπ.

ε'. Τά άποθετικά ρήματα εχουσι τόν μέσον μέλ. και άο'ριστον
ολίγα δέ τόν παθ. άο'ρ. άντί του μέσου. Καί τά μέν έχοντα τόν
μέσον αο'ρ. λέγονται αποθετικά μέσα, τά δέ έ'χοντα τόν παθητικόν
λέγονται άποθετικά παθητικά καί είνε ταύτα*

άλώμαι-άλήσομαι ήλήθην.
άμιλλώμαι-άμιλλήσομαι ήα'.λλήθην
άρνοΰμαι-άρνήσομαι-ήρνήθην καί (ήρ-
νήσάμην).

άχθομαι-άχθε'σομαι- ήχθε'σθην.
βούλομαι βουλήσομ.αΐ-έβουλήθην.
δέομαι- δεήσομαι-έδεήθη ν.
δύναμαι-δυνηθήσόμ.αί-έδυνήθην.
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έναντιοΰμαι-έναντιώσομαι-ήναντιώθην. κρέμαμαι-κρεμήσομαι-έκρεμάσθην.
ένθυμοΰμαι-ένθυμήσομαι-ένεθυμήθην. ο"ομαι-οίήσομαι ωήθην.
έπίσταμαι-έπιστήσομαι-ηπιστήθην. φιλοτιμούμαι - φιλοτιμήσομαι - έφιλοτι-
εόνομοΰμαι-εύνομήσομαι ευνομήθην. μ ήθη ν.

ΣΗΜ. Τό &γαμαι, άμιλλώμαχ, όρέγομαι, αίδοΰμαι, αύλίζομαι,
βρυχώμαι, φιλοφρονούμαι εχουσι ένίοτε καί τόν μέσον άόρ.· τό δέ δια2νέ-
γομαχ, διανοούμαι, επιμελούμαι, εΰλαβοϋμαι, ηροθυμοχ/ματ έχουσι
πάντοτε καί τόν παθ. μέλ., τό δέ τίδομαι καί φαντάζομαι έ'χουσι πάντοτε τόν
παθ. μέλ. οΤον, ΛΟθτιΟομαι, άόρ. ήοθην, φανταΰθϊιόομαι, έφαντάύθην
ς'. Πολλών ρημάτων ό παθ. άο'ρ. έ^ει μέσην σημασίαν· οίον,
κλίνω-κατεκλίθην, στρέφω-εστ ράφην, εγείρω-ήγέρθην, ενφραίνω-
ενφράνθην, φοβούμαι-εφοβήθ?]ν, όρμάω-ώρμήθην, τρέπω-έτράπην,
ψεύδομαι - εψεύσθην, <ραίνω - εφάνην, κομίζω - εκομίσθην. Άλλά
πολλοί τούτων διαφέρουσι τών μ,έσων κατά τι* οίον, εψ-εύσθηνζ=
εψευσα έμαυτόν, έψ·ευσάμην=εϊπον ψεύματα, έτράπην=ζίτρε<\)<χ.
έμαυτο'ν, έτρει^άμ7)ν=ϊτρε^)'Χ τινα άπ' ε'μαυτοΰ είς φυγήν εκομί-
σθην := εταξείδευσα, εκομισά μην—:-'κόμισά τι έμαυτφ' ήρθην=ζζ
ήρα εμαυτόν::=εσηκώθην, ήράμηνζ=ζ~<\οά τι ε'π' έμαυτοΟ, κλπ.

ΣΗΜ. α'. Τινά έχουσι καί τόν μέσον και παθ. άόρ. μετά μέσης διαθε'-
σεως· τοιαύτα δε είνε τό οπλίζω, ορκίζω, ανάγω, όρέγω, πονώ, (γυ-
μνάζω, έγείρο), κλπ.

ΣΗΜ. β'. Σημειωτέον ο τι τό πάλαι δύο φωναί ήσαν, ή ένεργητική (μι,
ω'). και ή μέση (μαχ), ήτις έσήμαινε χαί τήν παθ. διάθεσιν, ό δέ παθ. μέλ.
χαί ά^ρ. έπενοήθησαν ύστερον καί ολίσθησαν δ:ά τήν παθ. διάθεσιν, ό δέ
με'σος μέλ. χαί άόρ. περιωρίσθησαν είς τήν με'σην διάθεσιν, ο δέ ένεστ.,
παρατ., παρακ και υ—ερσ έμειναν κοινοί καί τής ενεργ. καί παθ. διαθέ-
σεως· άλλ* ή χρήσις αυτη δέν έοηομόσθη ακριβώς είς πάντα τά ρήματα,
άλλά πολλών δ μέσος μέλ. έχει παθ. διάθεσιν, καί τουναντίον δ παθ. άόρ.
έχει μέσην διάθεσιν, ώ; εΐδομεν ανωτέρω (§ 340, δ'. ζ" )· ουδέποτε όμως δ
παθ. μέλ. έχει με'σην διάθεσιν, ουδέ δ μέσος άόρ. παθητικήν πλην τοΰ β'.
έφζόμην καί τίνων άλλων ποιητ. συγκεκομμένων έβλήμτιν, έκτάμην,
κλπ., οιτινες έχουσιν ένίοτε καί παθητικήν.

Περί μορίων.

§ 3 ί 1. Μόρια λέγονται τά £κλατα μέρη τοϋ λόγου, ήγουν αί
προθέσεις, τά επιρρήματα, οί σύνδεσμοι, τά επιφωνήματα.

Α'. ΙΙερί προθέσεων.

§ 342. Αί προθέσεις εϊνε 18 καί διαιρούνται είς ες μονοσυλ-
λάβους καί δώδεκα διουλλάβους' οίον, ε>-? £Ϊζ· καί ες, εχ καί έζ,
συν καί ζύν, πρός, πρό, ανά, κατά, διά, μετά, παρά, άντί, επί,
περί, άμφί, άπό, ίπό, ύπέρ. Τίθενται δέ ή έν συνθέσει ή ε'ν συντά-
ξει (χωριστά) μ.ετά τών πλαγίων πτώσεων οίον, παραλαμβάνω,
παραλαβή, παρά τήν όδόν, παρά τώ διδασχάλω, παρά.σου.
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§ 34 3. Κατά τους νεώτερους γραμματικούς προθέσεις είνε καί

τά εξής μόρια.

1. άνευ, ένεκα (ένεκεν), άχρι, μέχρι, πΛήν, χωρίς, έως, θ)ς,
νή, μά, τά όποια ουδέποτε συντίθενται μετ' ά,λλων λέξεων εκτός·
του πΛήν, δπερ συντίθεται μετά του μέΛος και παράγει τό πΛημ>-
μεΛής, πΛημμέΛεια, πΛημμεΛώ.

2. Τά έκ προθέσεων παραγόμενα: εν-ενδον- ενδοθεν - εντός,
ες-έσω-έσωθεν, εις-εϊσω, εκ-εζω-εζωθεν-εκτός, προς·πρόσω-πρι5-
σωθεν-πρόσθεν, προ - πόρρω - πόρρωθεν, άνά - άνω - άνωθεν, κατοε-
κάτω - κάτωθεν, μετά.- μεταζύ, π<χρά.πάρεζ-παρεκτός, ά.ντ\-άντι-
*ρν, περι-πέριζ, άμφί- άμφίς, ί—ο-άποθεν, ύπο-ύποκάτω, ύπερ-
ϋπερθεν-ύπεράνω-νπεράνωθεν τό δέ οπίσω όπισθεν παράγεται εκ
τοϋ όπις.

Β'. Περί επιρρημάτων.

§ 344. Τά επιρρήματα εινε"

1) Χρονικά· νυν, σήμερον, ανριον, χθές, πέρυσι, τότε, πρωί,
όψέ, πάΛαι, άρτι, αεί, πριν, τέως, είτα, άμα, νεωστί, κλπ.

2) Τοπικά* άνω, κάτω, εζω, χαμαί, εκεί, δεϋρο, εγγύς, πόρρω,
ενταύθα, πανταχού, πανταχόθεν, παν.ταχή, αυτόθι, κλπ.

3) Τροπικά ή ποιότητος σημαντικά* οίον, εν. καΛώς, κυνηδόν,
πανδημεί, έΛΛηνιστί, όΰάζ, ήσυχη, μίγδην, κρΰβδην, κρΰφα,
Λάθρα, κλπ.

4) Ποσότητος* άπαξ, δις, τρις, ποΛΛάκις, άΛις, κλπ.

5) Έπιτατικά* Λίαν, άγαν, πάνυ, μάΛα, σφόδρα.

6) Παραθετικά* μάΛΛον, μάΛιστα, ηκιστα, κλπ.

7) Αθροιστικά· α/^α, όμον, σνΛΛήβδην, αθρόως, κλπ.

8) Αρνητικά· ου, ουχί, ουδαμον, ουδαμώς, κλπ.

9) Όματικά* νή, μά.

10) Βεβαιωτικά* ναι, πάντως, δή, τοί, γέ.

11) Επεξηγηματικά· ήγουν, ητοι, οίον.

12) Εικαστικά· Ισως, τάχα, τυχόν, δήθεν.

13) Δυσκολίας σημαντικά* μό Ιις, μόγις.

14) Εξαιρετικά· πΛήν, χωρίς, άνεν, εκτός.

15) Δυνητικόν- άν.

16) Ερωτηματικά* η, άρα, μών, που, ποϊ, πη, πόθεν, πώς,
πότε, πηνίκα, κλπ.

17) Εύκτικά· ειθε, ει (γάρ).

§ 345, Καί ρηματικοί τίνες τύποι καί μάλιστα προστ. λαμβά-
νονται ώς επιρρήματα· ταύτα δέ είνε*

ί) Τά παρακελευσματικά· άγε, φέρε, ιθι, άμέΛεϊ.
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2) Τά <δεικτικά' Ιδού, ϊδε, ήνί, ήνίδε.

3) Τό συγκαταθετικόν* είεν.

4) Τό εύκτικόν* ώφεΛον.

§ 346. Ώς τροπικά καί χρονικά καί τοπικά επιρρήματα λαμ-
βάνονται καί πλάγιαί τίνες πτώσεις ουσιαστικών ή επιθέτων κατ*
ελλειψιν ουσιαστικού καί ονομάζονται γενικοφανή, δοτιχοφανή, αί-
τιατικοφανή επιρρήματα.

1) Γενικοφανή* ομού, ονδαμοϋ, αυτού, ου, πού, πανταχού,
ποΛΛαχοϋ, έζής, κλπ.

2) Δοτικοφανή· ιδία, δημοσία, σπουδή, πεζΤ) (όδώ) κομιδή,

πανταχή, ά.ΙΛαχή, ποΛ.Ιαχή, τριχή, πάντη, οϊχοι, ΊοθμοΙ,

Μεγαροΐ, ΙΙυθοϊ.

ΣΗΜ. Έκ τών δοτικοφανών επιρρημάτων υπογράφουσι τό ι υπό τό ο και
Π μόνον τά έχοντα έν χρήσει τό έξ οδ παρα'γονται ούσιαστικόν ή έπίθετον*
διό τό μεν ίδια, δημοσία, σατονδμ, -κομιδμ, σχεζμ, κλπ. υπογράφουσι
τήν λήγουσαν, τό δέ ατάντη, πανταχή, άλλαχη, είκη, ατη, δεν υπογρά-
φουσι ν αυτήν.

3) Αίτιατικοφανη* άχμήν, δίχην, προίκα, μακράν,
(όδόν), πΛησίον, κλπ.

§ 34 7. Ώς αίτιατικοφανές επίρρημα λαμβάνεται καί ή ενική
καί πληθ. αίτ. τών ουδετέρων επιθέτων οίον, ταγ-ί; έρχεται,
διίστημι, μεγάΑα φρονεί, αβρά γε.Ια,, κλπ. Άλλα ή χρήσις αύτη
εϊνε συνήθης παρά ποιηταΐς παρά δέ τοις πεζογράφοις λαμβάνεται
έπιρρηματικώς συνήθως ή ενική αίτ. τών συγκριτικών καί ή πλη-
θυντική τών υπερθετικών· οίον, σοφώτεοον διεΛέχθη, κάΛΛιστα ά-
πεχρίνατο, άριστα έπραζετ.

§ 348. Καί πτώσεις τινές μετά προθέσεων ύφ' εν γραφόμεναι
λαμβάνονται ώς επιρρήματα* οίον, παρά χρήμα παραχρήμα, καθ'
α.·καθά, δι' ο-διό, πρό 'έργου-προνργου, έξ αίφνης-εζαίφνης, έν πο-
δών-έμποδών, έκ ποδών εκποδών.

ΣΗΜ. Τό έμποδών καί έκατοδών μεταβάλλουσι τήν περισπωμένην τής
γενικής εις όςεΤαν.

§ 3 4 9. Και τών επιρρημάτων τά δεχόμενα αύξομοίωσιν σχη-
ματίζουσι παραθετικά έπιρρήματα όμαλώς, ή άνωμάλο^ς, ώς καί
έπίθετα.

θετ.
άνω,
κάτω,
πόρρω,
εξω,
σοφώς,

συγγκτρ.
άνωτέρω,
κατωτέρω,
πορρωτέρω,
έξωτέρω,
σοφώτερον,

ΐ/τιερθ.
άνωτατω.
τατωτάτω.
πορρωτάτω.
έζωτάτω.
σοφώτατα.
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-ί

θετ. όυγκρ. ■ί/σιερθ.
σαφώς, σαφέστερον, σαφέστατα.
χαριέντως. χαριέστερον, χαριέστατα.

άσσον, άγχιστα.
μάλα, (μαλίων)-μάλλον, μάλιστα.
ταχϋ καί ταχέως, θάσσον, θόόττον, τάχ ιστα.
ηδύ καί ήδέως, ήδιον, ήδιστα.
μικρο'ν, μικρότερον, μικρότατα.
— ήσσον, ήττον, •ηκιστα.
εγγύς, έγγυτέρω, έγγυτάτω.
— εγγύτερον, εγγύτατα.
— εγγυον, εγγιστα.
εύ, άμεινον, αριστα.
πρωί, πρωιαΐτερον, πρωιαίτατα.
πλησίον, πλασιαίτερον καί πλησιαίτατα καί

(πλησιαίστερον), (πλησιέστατα)
(άπό), άποτέρω άπωτάτω.
προύργου, προύργιαίτερον, πούργιαίτατα.
όψέ, όψιαίτερον, όψιαίτατα.
αίσχρώς, αϊσχιον, α'ίσχιστα.
πέρα, περαιτέρω, -
τηλου, τηλοτέρω, τηλοτάτω.
έκάς, εκαστέρω, έκαστάτω.

Περί συνδέσμων.

§ 350. Ο; σύνδεσμοι είνε"

1) Συμπλεκτικοί- τε και (καταφατικοί), ' ουτε, μήτε, ουδέ, μηδε
(άποφατικοί).

2) "Αντιθετικοί· μεν, δέ.

3) Έναντιωματικοί· άΛΛά, μέντοι, μήν, πέρ, όμως, αν, άτάρ,
καίπερ, καίτοι, και μήν, ει καί, άΛΛά μήν.

4) Διαζευκτικοί· ή (ήτοι), εϊτε-εΐτε, άντε-άντε, εάντε-εάντε.

5) Υποθετικοί· ει, εάν, άν, ην.

6) Αιτιολογικοί· γάρ, επεί, επειδή, δτι, διότι, ώς, άτε.

7) Τελικοί* ΐνα, όπως, ώς, δψρα (ποιητ.).

8) Συμπερασματικοί ή συλλογιστικοί· άρα, ονν, τοίννν, τοιγα-
ροϋν, γονν, δή, ώϋτε.

9) 'Απορηματικοί ή διστακτικοί* η, άρα, μ?'/, μών.

1 0) Χρονικοί· οτε, οπότε, δταν, οπόταν3 επεί, επειδή, ώς, εστε,
πριν.

11) Ειδικοί· οτι, ώς.
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ί 2) Όμοιωματικοί ή παραβολικοί* ώς, ώσπερ, καθώς, καθά,
χαθάκερ.

13) Έλαττωτικοί' γέ, γ-ου^.

14) Βεβαιωτικοί* .^ερ, τοέ, -ν^

Περί επιφωνημάτων.

§ 351. Τά επιφωνήματα είνε*

1) Κλητικόν* ώ.

2) Θαυμαστικά* ώ, βαβαί, πατταί, φεν, έ, ε, αϊ, α!.

3) Σχετλιαστικά- ίου, ιαδ, οναί, ο/', οϊμοι, ΐώ, ιάΰα.ϊε, Ιαττα-
Γαί', ιαζταζαιάζ.

4) Έκπληκτικόν ά.

5) Θειαστιν.ά* εί'θ£, ενάν, εύγε.

6) Γελαστικά* αα, ή αά, άάά.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΕΕΕΩΝ

§ 352. Ή παραγωγή διδάσκει πώς μία λέξις γίνεται έξ άλλης,
γίνεται δέ διττώς, ή διά προσθήκης καταλήξεων, αίτινες λέγονται
παραγωγικαί καταλήξεις, ών εκάστη εχει ίδιαιτέραν σημασίαν, ή
διά συνθέσεως δύο ή πλειόνι^ν λέξεων* διό τό μέρος τούτο τής
Γραμματικής διαιρείται είς όύο μέρη, είς τό περί παραγωγής διά
προσθήκης καταλήξεως καί είς τό περί παραγωγής διά συνθέσεως.
Α'. Παραγωγή διά προσθήκης καταλήξεως.

§ 353. Αί άπλαΐ λέξεις είνε πρωτότυποι ή παράγωγοι, καί
ποωτότυποι μέν λέγονται δσαι γίνονται αμέσως έκ τής ρίζης προσ-
θέσει ρηματικής ή ονοματική; καταλήξεως· οίον, άρχ-ω, γράφ-ω}
Λέγ-ω, φερ-ω, φΐλ-ος. Παράγωγοι δέ δσαι γίνονται έξ άλλης
προεσχηματισμένης λέξεως* οίον, αρχή (άρχοι) άρχα-ϊο-ς, ψΐ,Λος-
φί.Ι-ιο-ς, γράμμα-γρααμ,ατ-ικός' όλίγαι δέ γίνονται άνευ παραγω-
γικής καταλήξεως,* οίον, όπ-όψ· (φωνή), Λίβ-.Ιίψ, φ.Ιέγ-φ.Ιόξ, φυ-
Λαχ-φύΛαξ, κλπ.

ΣΗΜ. α'. Αι ρίζαι είνε μονοσύλλαβοι- έχουσαι φωνήεν βραχύ και τό πρό
αυτοΰ ή μετ' αύτό σύμφωνον άπλοΰν, δυνατόν δέ νά έχωσι καί δύο σύμφωνα
άλλά τό έν τούτων πρε'πει νά είνε υγρόν ή τό ώς δασεΤα χρησιμεΰσαν σ·
οίον, άγ, φερ, πλεκ, <5τα (§ 94, ύποσ. 1).

ΣΗΜ. β'. Ή ρίζα λε'γεται καί έτυμον, ή δέ άναζήτησις καί άνεύρεσις
τοΰ έτύμου λέγεται έτυμολογία, τό δέ με'ρος τής Γραμματικής το εξετάζον
τήν. έτυμολογίαν τών λέξεων λε'γεται έτυμολογικόν.

ΣΗΜ. γ'. Έκ μιας καί τής αυτής ρίζης δυνατόν νά παραχθώσι πολλαί
λέξεις έχουσαι διαφόρους καταλήξεις καί διαφόρους σημασίας· οίον, γραφ-
γραφΛ, γράμμα, γραμμιά, γραφεύς, γραφεΐον. Έχ μιας δέ παραγώγου
λέξεως δύναται νά παραχθτ\ άλλη καί έξ αυτής ά'λλη καί έκ ταύτης άλλη
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χα^. ούτω καθεξής- οΤον, Ις-ΐ0χύς-ΐσχυρός-χόχυρίζομανΙόχύρισις-1(ίχν-
ραβμός.

α'. Παράγωγα ρήματα.

§ 354. Τά παράγωγα ρήματα παράγονται % εξ ονόματος, Ί) εκ
ρήματος, ή εξ επιρρήματος, ή επιφωνήματος.

1. "Ρήματα έξ ονομάτων ·π α ρ αγόμενα.

5 355. Τά έξ ονομάτων παραγόμενα ρέματα καταλήγουσιν εις

αω, εω, οω, ευω, αζω, ίζω, αινώ, υνω, (ωασω)ωττω, ιαω, (αω).

§ 356. Τά είς αω, σημαίνουσι συνήθως τό εχειν τό υπό του
ονόματος δηλούμενον οίον, κόμη-χομάω, τόΛμη-τοΛμάω. Ενίοτε
δέ καί τό ποιεϊν οίον, βοή-βοάω, τιμη-τιμάω, γόος γοάω.

§ 357. Τά είς εω καί ευω σημαίνουσι συνήθως τό είνε ή εγειν
τό υπό τοΰ ονόματος δηλούμενον οίον, όήμαρχος-άημαρχεύω, α-
σθενής-άσθ εν έω, βασι.Ιευς-βασι.Ιεύω, δοΰ.ίος-όου.ίεύω. "Ετι δέ καί
τό ποιεϊν- οίον, κρότος-κροτέω, νάωρ-ύδρεύω. Τά δέ μέσα ύάρεύομαι
καί ζυΑεΰομαι σημαίνουσι προμήθειαν.

§ 358. Τά είς οω, αζω, ιζω, αινω, σημαίνουσι τό ποιείν

τό ύπό τοΰ ονόματος δηλούμενον οίον, ΰοϋ.Ιος-όου.Ιεύω, όϊχτ\-δι-
κάζω, άγνος-άγνίζω, Λευκος-Λευχαίνω, όζυς-όζύνω.

ΣΗΜ. α'. Τά είς οω σηυ.αίνουσιν Ινίοτε καλι τό προσάπτω η ποιώ τι με-
ταχειριζόμενος όργανον τό υπό τοΰ ονόματος δηλούμενον οίον, <3τέφανος <?τε-
φανόω, πτερον-πτερόω (προσάπτω τίνι πτερά) τόονος-τορνόω (ποιώ τι
διά τοΰ τόρνου). Τά δε είς αινω καί ννω είνε κα\ άμετάβατα* οίον, χαλε-
πδς-χαλεπαΐνω, δνΟχερής-διτίΙχεραίνω, βραδύνω, ταχννω.
- ΣΗΜ. β'. Τά εις ιζω, αζω χχ\ (υζω), οτχν παράγωνται ές έθνικων δνο-
μάτων ή ανθρώπων τ, ζωων, σημαίνουσι μίμησιν γλώσσης η ήθους η τρό-
που ή τό ε/ω τό φρόνημα ή είμαι τής φατρίας τοΰ υπό τοΰ ονόματος δη—
λ·υμε'νου· οΤ;ν, Μηδος-μηδίζω, Έ?*λην-έλληνίζω, Λάκων λακωνίζω,
Βοκοτός-βοιωτιάζω, Φίλιππος φιλαππιάζω, άλώπηξ-άλωπεκίζω, ι{;"ΐτ-
τακδς-τ|τιττακίζω, κόκκυξ-κοκκύζω.

ΣΗΜ. γ'. Τά είς αζω και αζω, Ιάν παράγωνται έξ δνομάτων καιρού,
σημαίνουτι τό διε'ρχομαι τον υπό τοΰ ονόματος δηλούμενον καιρόν οίον, χεα-
μάζω, άερίζω, θερίζω· τά δε είς ιζω παραγόμενα ές άλλων δνομάτων α-
ψύχων, σημαίνουσι κα\ τό φαίνομαι ή ομοιάζω πρός τό υπό τοΰ δνόματος
δηλούμενον· οίον, χρ-υόός-χρυδίζω, πράόον πρα<5ίζω.

ΣΗΜ. δ'. Τά είς αζω διά τοΰ α γράφονται* έξαιροΰνται τό δανείζω (δα-
νός-δανείζω), άθροίζω (άθρόος-άθροίζω), χοτ^ζω (χρηίζω), κλφςω (χληίζω),
και τά μιμηλά, τρύζω, γογγύζω, έρπύζω, όλόλνζω, φλύζω, -κοκκύ-
ζω, γρύζω, κλπ.

§ 359. Τά είς ωϋσω καί ωττω είνε ολιγάριθμα καί σημαίνουσι
τό είναι ή εχειν ή ποιεϊν τό ύπό τού ονόματος δηλούμενον οίον,
χυφΛος τυφ.Ιώττω (μεταγεν. —είμαι τυφλός), νπνος-ύπνώτζω, Μ-
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μος-λιμώττω (μεταγεν. εχω ύπνον, λιμόν), ϋγρος-ύγρώττω (κάμνω
ύγρο'ν).

§ 360. Τά είς ιαω καί (αω) σημαίνουσιν έ'φεσιν (έπιθυμίαν),
διό καί έ<ρετιχά λέγονται, ή τό πάσχειν τό υπό του ονόματος δη-
λούμενον πάθος· οιον, μαθητής-μαθητιάω, στρατηγό ς- στ ρατηγιάω,
φθέιρ-φθειριάω, οφθαλμος-όφθαλμιάω, θάνατος-θανατάω, γώρα·
φωράω, κλπ.

ΕΗΜ. Έκ τοΰ αύτοΰ δνοματικοΰ στελε'χους παράγονται πολλά ρήματα
έχοντα διαφόρους καταλήξεις και διάφορον σημασία ν οίον, δούλος-δονλεύω
(=εΤμαι δούλος), δουλόω (=κάμνω τινά δοΰλον), χρυΟός-χονΟόω (=κά-
μνω τι χρυσοΰν). χρυΟίζω (=ψαίνομαι ώς χρυσόςΝ, πόλεμος-πολεμέω
(==χω κατά τίνος πόλεμον), τιολεμόω (=έμ%άλλω τινά είς πόλεμον), πο-
λεμίζω (=καταπολεμώ).

2. 'Ρήματα έκ ρηιιάτων παραγόμενα,

§ 361. Τά έκ ρημάτων παραγόμενα ρήματα είνε εφετιχά, θαμι-
στιχά, έναρχτιχά.

α'. Τά εψετιχά παράγονται έκ τοϋ ένσίγμου μέλ. καί καταλή-
γουσιν εις ειω καί κλίνονται όμαλώς μόνον έν τω ένεστ. καί παρατ.
καί σημαίνουσιν εφεσιν (επιθυμίαν) τοϋ υπό τοϋ στελέχους δηλου-
μένου· οιον, γελάσω-γελασείω (==πιθυμώ νά γελάσω), πολεμήσω-
πολεμησείω, απαλλάξω άπαλλαξεΐω, κλπ.

β'. Τά θαμιστιχά καταλήγουσιν είς ζω καί σημαίνουσι το συ-
χνά ποιεΐν τό υπό τοϋ στελέχους δηλούμενον οίον, ρίπτω-ριπτάζω
(^πρίπτω άπ' εδώ καί άπ' εκεί), στένω-στενάζω (=στεν*ζω πολύ
καί συχνά) αίτώ-αίτίζω (=ζητώ συχνά), ερπω-έρπύζω, κλπ. Αλ-
λά καί πατήρ-πατερίζω (=φωνάζω συχνά πάτερ, πάτερ), ψεΰ-
<ρεύζω (=φωνάζω φεϋ, φεϋ !), (δρα καί § 362).

γ'. Τά έναρχτιχά καταλήγουσιν ε'.ς σχω καί σημαίνουσιν άοχήν
καταστάσεως τοϋ ύπό τοΰ στελέχους δηλουμένου· οίον, γενειάω-
γενειάσχω, ήβάω-ήβάσχω (=άρχομαι νά έκβάλλω γένειον, νά γείνω
έφηβος, κλπ. "Επειτα έσκοτίσθη ή σημασία αύτη αύτών, καί ση
μαίνουσιν δ,τι καί τά εξ ού παράγονται.

3. 'Ρτιιιατα έξ έπιροημάτων ή επιφωνημάτων παραγόμενα.

§ 362. Τά έξ επιρρημάτων η επιφωνημάτων παραγόμενα ρήμα-
τα καταλήγουσιν είς ζω καί σημαίνουσι τό ποιείν τό ύπό τοϋ στε-
λέχους δηλούμενον οίον, δίχα-διχάζω, χωρις-χωρίζω, πέλας-πελά-
1 ζω, όψτε-όψ-ίζω, άλαλά-άλαλάζω, οϊμοι-οίμώζω, αίαϊ-αΐάζω, κλπ.
| β'. Παρμγωγα ονόματα.

ί. Οΰτ<ίια<ϊτικά.

§ 363. Τά παράγωγα ούσιαστικά παράγονται ή έκ ρημάτων
; έξ ονομάτων.
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α', Ονιίιοιίτικά «οραγό^ιενα έκ ρηγάτων·

§ 364. Τά εκ ρημάτων παραγόμενα ουσιαστικά παράγονται ε
ρηματικών στελεχών καί μάλιστα πρωτοθέτων, τά οποία μετά την
προσθήκην τών παραγωγικών καταλήξεων -η μένουσιν αμετάβλητα;
ή συνηθέστατα πάσχουσι τά πάθη τοΰ ένεργ. β'. ή τοΰ παθ. α'.;
παρακ. πλήν τοΰ άναδιπλασιασμοΰ* <διό λέγεται δτι τά ρηματικά;
ούσιαστικά άναλαγοϋσιν ή πρός τόν β'. ενεργ. παρακ. ή πρός τά:
τρία ενικά πρόσωπα τοΰ παθ. παρακ.· οίον, χαίρω (χαρ^-χαρά,
φεύγω (φυγ)-^υρ), Λανθάνω (λα$)-Λάθος καί (ληθ)-.7?7#>?, φθείρω·
(φθερ)-^>#ορά, άΛείφω-άΛοιφή. γράφω-γράμμα-γραμμή, δηΛώ δήΛω-
σις, άρόω άροσις-άρότης-α,ροτήρ. Τό δέ χουρά (κείρω) τρέπει άνωμά-
λως τό ε τοΰ στελέχους είς ον τό δέ σπουδή γίνεται έκ τοΰ στε- I
λέχους σπυ^ τοΰ σπεύδω κατ* έναλλαγήν του υ είς ου.

ΣΗΜ. Τινά φυλάττίυσι καί τόν άναδιπλασιασμόν καί ϊδ'ως τόν άττικόν ]
άλλ' έν τοΤς τοιούτοις τό άρκτικόν φωνήεν τής ρ'ζης τρεπεται εις ω ου μόνον ί
ό'ταν είνε ο, άλλά καί δταν είνε α ή ε* οίον, όζο), (δδ)-όδωδή, άγω (άγ)-
άγίογή, (έδ) έδωδή.. πέιχοιθα-ατεστοΐθησις (μεταγεν.). Τινά δέ άναλογοΰχι ;
προς τόν α'. ένεργ. άόρ.· οίον, έθηκα-θιάκτι, έδοξα-δόξα.

§ 365. Τά ρηματιαά ούσιαστικά καταλήγουσι*

α'. Είς α, η, σ^ (άρσ.), ο^ (ούδ.), ον, α<·, ί<:, υ<:5 ε^α, το<·, 777,
τον, εδων, ηδων, νη, ογτ?, υία, ω, 6)γ, (ωΛον, ω.///, ωρα) κκί τά
πλείστα, άναλογοΰσι πρός τόνβ'. ένεργ. παρακ. καί είνε ή ούσια-
στικά συγκεκριμένα ή ούσιαστικά αφηρημένα* οίον, φέρώ-φορά,
πΛέκω-πΛοχή, άμοίβω αμοιβή, Λέγω-Λόγος, (γενώ^-γενος (στελ.
γενε), (εργω)-ερ}Ό?·, Λάμπω Λαμπάς, χόπτω-κοπίς, Ϊσχω-Ισχύς,
βασιΛεύω-βασιΛεία, τεΛέω-τεΛεζή, φύω-φυτόν,

σήπω-σηπεδών, Λάμπω-Λαμπηδών, φέρω-ψερνή, ι)δομαι-ήδογή,
άγω-άγυιά, πείθω-πειθώ, εϊχω-εΐκών, (είδω) ε'ίδωΛον} τε'ρπω-τερ-
πωΛή, πΛήθω πΛηθώρα.

ΣΗΜ. α'. Μόνον τά είς α. η, ευ, ος (άρσ.) καί τά λήγοντα εις ξ τρέ-
πουσι τό ε τής ρίζης είς ο' οΤον, φέρω-φορά, τέμνω (τεμ)-τομ'Λ, τέκτω
(τεκ)-τοκεύς, λέγω-λόγος, φλέγω ωλόξ. Τό άμοιδή καί άίνοιφή τρ/-
πουσ: τό ει είς οί (§ 276, γ'.).

ΣΗΜ. β'. Πολλά τών είς ις καί ονη σημαίνουσι καί όργανον· οίον, σφρα-
γίς, γραφίς, κοχιΐς, άγχόνη, βελόνη. Πολλά τών εις οντι παράγονται
καί ές δνομάτων καί μ.άλιστα έκ τών είς μα καί μος ρηματικών οίον,
φλέγμα-φλεγμονΛ, κντίϊίμός-κνησμονή, κάλλος-καλλονή,. Τά είς ονη
διά τοΰ ο γράφονται ■ πολλά δμως τών ές δνομάτων παραγομε'νων γράφονται
διά τοΰ ω* οίον, άνεμος-άνεμώνη, ραϋτος ρςιι5τώνη, κορώνη, Μεθώνη,
Μηκώνη, ΟΙνώνη, Θεώνη, κλπ.^Τό δ^φωντι συναιρεί τό ριζ·κόν α μ,ετά
τοΰ ο τής συλλαβής ονη είς ω* οίον, φα-ονή-φωνύ.

ΣΗΜ. γ'. Τά είς εια γίνονται έκ τών είς ευω ρημάτων άποβολή τοΰ ν
καί προσθε'σει τής καταλήξεως ια· οίον, βαόιλεύω-βασιλεία.
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ΣΗΜ. δ'. Τά εις τος και ττι, έάν μέν παράγωνται έκ φωνηεντολήκτων
βημάτων, πάσχουσι τά πάθη τά οποΎα καί τά έξ ών παράγονται βήματα·
οίον, τρυγάω-τρυγήόω-τρυγητός, έμέύ)-έμέόω-δμετος, άρόω-άρδόω-
Λροτος, τελέω-τελέόω-τελετΛ* έάν δέ παράγωνται έκ συμφωνολήκτων,
πχρενθέτουσι μεταξύ τής (δίζης καί τής καταλήξεως ε ή α- οίον, κόπτω
(κοπ)-κοπετός, νίφων νιφετός, πύγνυμχ (παγ)-παγετός, θνΛόκω (θαν)-
θάνατος, κάμνω (καμ)-κάματος, μέλω (μελ)-μελέτη, γίγνομαι (γ«ν)-
γβνετιά.

β'. Είς μα, μη, μος καί άναλογοΰσι χρός τό α'. προ'σωπον τού
παθ. παρακ. -καί σημαίνουσι τά μέν είς μα τό άποτέλεσμα τής
ενεργείας, τά δέ είς καί μος ούσιαστικόν ό'νομα άφηοημένον ή
συγκεκριμένον· οίον, γράμμα, ποίημα, επιστήμη, γραμμή, παλ-
μός, κορμό ς, δεσμός.

ΣΗΜ. α'. Τα ΌΤ% 0£ 7ν αιτοΰσι τήν παραλήγουσαν φύσει ή θέσει μακράν
παρά τοΤς ΆττικοΎς· διό τά είς μος καί (μη) προσλαμβάνουσι ό1 ή 0, ό-
ταν ή παραλήγουσα είνε βραχεία* οίον, δέω-δέοεμαχ-δχάδημα-δέόμη-
δεύμός, ΐόυημι-δόταμαι-στάθμη-Οταθμός, πίνω (πω)-πώμα, τό δέ
δέμα, θέμα, δόμα, πόμα, είνε τών μεταγενεστέρων. Τό θ καί ό προσ-
λαμβάνουσιν ένίοτε τά είς μος καί ό'ταν ή παραλήγουσα είνε μακρά· οίον,
μυκάω μυκηθμός, κλαίω-κλαυθμός, όείω-όεχόμός. Τό δέ ίαθμός έκ
τοΰ είμ». ίριζ. ι) προσλαμβάνει όθ* τό δέ αύ^μός έκ τοΰ αύω προσλαμβά-
νει χ· τό δέ οφθαλμός παρενθέτει τήν σ/λλαβήν θαλ, τό δέ γνώμη δέν <ρυ ·
λάττει τό ίΐ τοΰ παθ. παρακειμένου.

ΣΗΜ. β'. Τό θ προσλαμβάνουσιν ένίοτε καί τά είς ος ουδέτερα* οίον,
(στα) -ότ-ήθ-ος, (άγω)-&£-θ-ος.

ΣΗΜ γ'.^Τά παράγωγα ουδέτερα τονίζονται δσον ένδέχεται ανωτέρω τής
ληγούσης· οίον, γένος, γράμμα, δώρον, θέατρονκλπ. πλήν τοΰ λουτρό ν.

γ'. Είς σις (ζις, ψις), σια, καί άναλογοΰσι πρός τό β'. ένικόν
προσ. τοΰ παθ. παρακ. καί σημαίνουσι τήν ένέργειαν ή τήν πράξιν
τού ρήματος άφηρημένως* οίον, Λύω-Λύΰις, λέγω-λέζις, τύπτω-
τνψις, δοκιμάζω-δοκιμασία, θΰω-θυσία. Τό δέ δύκαμις εκ τοϋ δύ-
Υαμαι είνε άνώμαλον.

ΣΗΜ. α'. Παρά ποιηταΤς καί σπανίβος παρά τοΤς πεζοΤς ευρίσκονται καί
αί καταλήξεις τις, τυς δ.ασωθεΤσκι έκ τών διχλέκτων- οίον, πείθω (πιθ)-
πίότις, πυνθάνομαχ (πυθ) πύότχς3. φημ\-φάτχς (ποιητ.), (έδω)-έδητύς
(ποιητ.).

ΣΗΜ. β'. Τά παραγόμενα έκ τών υγρολήκτων δνομάτων είνε ολιγάριθμα
καί καταλήγουσιν είς όις καί όια καί πρό τοΰ ό άποβάλλουσι τόν χαρα-
κτήρα ν (§ 45, 5)· οΤον, κρίνω-κρίόις. πλύνω πλύόχς, φαίνω (φαν)-
φάόις, ξηραίνω-ξηραόία- τό δέ ξήρανόις, μάραναχς, ύφανόις, κλπ.
εΤνβ τών μεταγενεστέρων. Τά είς όχα παράγονται συνήθως έκ τών είς αζω
όδοντοφώνων· όκευάζω-όκευαόία, εΐκάζω-εΐκαόία, κλπ.

1 Τό σ τούτο κατά τους νέους γραμμ. είνε στελεχικόν.

2 Παρά τοΎς πεζ. 'Αττ. μόνον τό π ί σ τ ι ς καί π ύ σ τ ι ς εΤνε έν χρήσει.
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ΣΗΜ. γ'. Τά εϊ-ς μα και Οχς τονίζονται δ'σον ένδεχεται ανωτέρω της λη-
γούσης· οίον, ποίημα, ποίηόις.

δ'. Είς ευς, της, τηρ, τωρ, καί άναλογούσι προς τό γ'. ενικόν
προ'σ. του παθ. παρακ. πλήν τών είς ενς, τά όποια άναλογούσι προς
τόν β'. ένεργ. παρακ.' σημαίνουσι δέ τόν εργαζόμενον η έπαγγελλό-
μενον τό ύπό τής ρίζης δηλούμενον· οίον, γρά<ρω-γρα<ρεύς, τέμνω
(τεμ)-το/ίεύί, ποιέω-ποιητής, καλέω-κλητηρ, (ρέω)ρήτωρ.

ΣΗΜ. α'. Τον εργαζόμενον ή άπαγγελλόμενον σημαίνουσι καί τινα λή-
γοντα είς ξ ή είς ων κα^ είς ας, ης κα\ ος συνήθως σύνθετα (§ 427)· οΓον,
κήρυξ, φύλαξ, τέκτων, θεράπων, όρνιθοθήρας, γεωμέτρης, μυρο-
πώλης, τροφός, ζωγράφος· ετι δέ τά μοναδικά, διδάσκαλος, άγγελος,
Ιατρός, μάντις.

ΣΗΜ. β'. Πολλά τών εις ευς παράγονται καί Ιξ ονομάτων· οίον, ΐππος-
Ιππεύς, κέραμος-κεραμεύς, γράμμα-γραμματεύς, άνθραξ-άνθρα-
κεύς, πορθμός-πορθμεύς, κουρά-κουρεύς, Ιερόν-Ιερεύς, κλπ.

ΣΗΜ. γ'. Τά είς ει/ς και τηρ έπι άψυχων σημαίνουσι σκεύος η άγ-
γε~ον ή όργανον* οίον, χοεύς, άμφορεύς, τομεύς (κοπίδι), λ,ουτήρ, ντ-
πτήρ, κρατήρ, ζωότήρ. Τά δε είς της σημαίνουσι καί πραγμα* έπενδύ-
της, κομήτης.

ΣΗΜ. δ'. Τά μεν είς ευς και τηρ οξύνονται, τά δέ εις τωρ παροξύνον-
ται" οίον, βασιλεύς, κλητήρ, ρήτωρ· τών δε είς της τά μέν δισύλλαβα
παροξύνονται· οίον, δότης, δείκτης πλήν τοΰ κριτής και ληστής (έκ τοΰ
ληϊστής) τά δε πολυσύλλαβα παροξύνονται με'ν, έάν εχωσι τήν παραλήγου-
σαν βραχεΤαν· οίον, δραπέτης, εργάτης πλ·τ\ν τοΰ εύρετής· οξύνονται
δέ, έάν εχωσιν αυτήν φύσει ή θε'σει μακράν οίον, ποιητής, δικαστής
πλήν τοΰ πλανήτης, κομήτης, κυβερνήτης, σφενδονήτης, διώκτης,
άγύρτης, καί τίνων άλλων.

ε'. Πολλά τών είς ευς, της, τηρ καί ων σχηματίζουσι καί θη-
λυκά, τά μέν είς ευς (ονοματικά) είς «α1, ις καί ισσα (μεταγεν.)·
οίον, βαΰιλενς-βα σίλε ι α, βασιλις καί βασίλισσα (μεταγεν.)*, ιερεύς
-ιέρεια" τά δέ είς της, είς τις μέν τά παροξύτονα, είς τρις δέ καί
τρια τά όξύτονα* οίον, ό προφήτης-ή προφήτις, ό αυλητής ή αν-
λητρίς, δ ποιητής.ή ποιήτρια· τά δέ είς τηρ είς τειρα' οίον, σωτήρ
-σώτειρα, δοτήρ-δότειρα' τά δέ είς ων είς αινα' οίον, ό τέκτων-ή
τέκταινα, θεράπων-θεράπαινα. Τά δέ είς τωρ είνε μονοκατάληκτα'
ο, ή θαλασοοκράτωρ, ο, ή αυτοκράτωρ· μονον παρά ποιηταΐς σχη-
ματίζουσιν ενίοτε καί θηλυκά είς τειρα' οίον, αυτοκράτωρ-αυτοκρά-
τειρα, παιδολέτωρ-παιδολέτειρα (ίδέ καί § 392).

ς'. Είς τήριον καί τρα ή στρα καί άναλογούσι προς τό γ'. ένικ.
πρόσ. τοΰ παθ. παρακ. καί σημαίνουσι ν το'πον, έν ώ ενεργείται τό

1 Ή κατάληξις ε ι α γίνεται κατά συναίρεσιν έκ τής ι α· οίον, Β α σ ι-
λ ί ϊ α-β α σ ι λ ε ί α.

2 Άλλά και παρά Ξενοφώντι (Οίκ. 15).
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ύπό τής ρίζης δηλούμενον ή όργανον· οίον, δικαϋτήριον, εργαϋτή-
ριον, ποτήριον, κΛαδευτήριον, θυμιατήριον, χαΛύπτρα, διόπτρα,
ρήτρα, ορχήστρα^ παΛαίΰτρα, ζύΰτρα, άχέϋτρα. Τά έίς τήριον ση-
μαίνουσι καί πράγμα* οίον, μυΰτήριον, άχροατήριον τά δέ πλη-
θυντικά τούτων σημαίνουσι καί έορτήν τελουμενην πρός τιμήν ή
χάριν πράξεως τίνος* οίον, νικητήρια, πΛνντήρια, καθαρτήρια, ά-
ναχαΛνπτήρια' τά δέ είς τρα σημαίνουσι καί άγγεϊον ή σκεύος*
οίον, χύτρα, φαρέτρα.

ζ'. Είς τρον καί άναλογοΰσι πρός τό γ'. ένικόν πρόσωπον τού
παθ. παρακ. καί σημαίνουσι τόπον, ό'ργανον ή μέσον ή άμοιβήν
(συνήθως έν πληθ. αριθ.) οίον, Λοντρόν, θέατρον, άροτρον, πΛή-
κτρον, δίδακτρα, μαί(ΰτρα, Λύτρα} ΰώΰτρα, μήνντρα.

ΣΗΜ. Πολλά τών είς τρα και" τρον τρε'πουσι τό τ εις θ οίον, κολυμ-
6ήθρα, κρεμάθρα, άναδάθρα, βάθρον, φείθρον, κλεχθρον, άρθρον.
Τινά τρε'πουσι τό ρ εΐΰ λ* οίον, γένεθλον, θέμεθλον' τά δε εις τρα τρέ-
πουσι κα\ τό α είς η · οίον, γενέθλη, έ^ζότλη.

η'. Είς τηρία θηλυκά καί άναλογοΰσι προς τό γ'. ένικόν πρό-
σωπον τοΰ παθ. παρακ. καί σημαίνουσιν όργανον* οίον, βακτηρία,
ίκετηρία, αρτηρία.

ΣΗΜ. &'. "Οργανον σημαίνουσι κα\ τά είς α\η· οίον, δρέπω-δρεπάντι,
Οκάπτω-σκασχάντι, τρυσχώ (τρυπάνη), κλπ. Πολλά δε τούτων είνε κα\
ούδε'τερα λήγοντα είς ανον· οίον, δρέαχανον, τρύατανον.

ΣΗΜ. β'. Τό χαρακτηριστικόν βραχύ φωνήεν τών (δηματικών ουσιαστικών
τών αναλογούντων πρός τό β'. κα\ γ'. ένικόν πρόσ. τοΰ παθ. παρακ. ποίσχει
5,τι κα\ Ιν τω παθ. άορ. α'.· οΤον, ποχέω, έποχΫιθτχν-χίοίτιΰχς-ποχτιτ'ΐίς-
στοχητΛρχον εϋρίΟκω, έΰρέθην εύρεδχς-εύρετής-εύρετήρχον· άρόω,
ήρόθην-άρο(3χς-άρότης-άροτήρ λύω, έλυ'Οην-λύδχς' γχγνώόκω, έ-
γνώ<3θην-γνώσχς-γνώδχης-γνωδτήριον, κλπ.

6Ονόιαότικά παραγόμενα έξ έπιθέτων.

§ 366. Τά έξ επιθέτων παραγόμενα ούσιαστικά σημαίνουσι τήν
«οιότητα τοΰ ουσιαστικού άφηρημένως καί καταλήγουσιν είς α, η,
ια, (εια, οια), της-τητος, συνη, ος (ούδ.), ας, νς.

§ 367. Τά είς α καί η γίνονται έκ τών είς α καί η θηλυκών
επιθέτων κατ* άναβιβασμον τοΰ τόνου* οίον, εχθρος-εχθρά-έχθρα,
Λεπρός-Λεπρά-Λέπρα, θερμός-θερμή-θέρμη, κακος-χαχή-κάκηί

ΣΗΜ. Τά εις χα παροξύτονα θηλυκά έπίθετα συμπίπτουσι μΐ τά ουσια-
στικά των· οίον, άξία, αΐτχα, φχ2νΐα.

§ 368. 'Εξ έπιθέτων ή επιθετικών κατ' άναβιβασμόν τοΰ τόνου
γίνονται καί ούσιαστικά προσηγορικά ή κύρια ονόματα· οίον,ποτος
-πότος, άρτός-άρτος, άροτος-άροτος, εμετος-έμετος, κυφος-χνφος,
φαιδρος-Φαΐδρος, Λάμπρος-Λάμπρος, Αθηναίος- Αθήναιος, δημο-
σθένης-Λημ,οσθένης, διογέν ης-Διογένης. Έτι δε κύρια ονόματα
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γίνονται και εκ μετοχών· οιον, ζυχων-Τύχων, Πείθων, Λύσωνν
Πείθων, κλπ.

ΣΗΜ. α'. Είς ων κύρια δνόματα παράγονται καί έξ έπιθέτων ή ούσιοέΜ
στικών· οΤον, Ιερός-Ίέρων, άγαθός-Άγάθων, πλατής-Πλάτων,
δος-Κέρδων, κάλλος (Κάλλων), κλπ.

ΣΗΜ. β'. Πολλά θηλυκά έπίθετα μετε'πεσον εις ουσιαστικά κατ' §λλειψι||
τοΰ οδσιαστικοΰ· οίον, χι^ρα, έταίρα, ήμέρα, σιρωία, εύδΐα, εήθεΐα, κλπ|1

§ 369. Τά είς ια παράγονται συνήθως έκ τών είς ος δεύτερο]-!
κλίτων ονομάτων άποβολγί του ος καί σπανιώτερον έκ τών τρίτο^
κλίτων καί παροξύνονται* οίον, σοφδς-σοφία, κακός-κακία, ενδαίμων\
-ευδαιμονία, βλάζ-β.Ιακία, ευφυής ευφυία, ευζυχής-ενζυχία, κλπ. ]
§ 370. Είς ια άφγ)οημένα παράγονται καί έκ τών είς τος συν-!
θέτων ρηματικών επιθέτων (§ 423), άλλά τό τ τούτων πρό τοΰ
τρέπεται είς σ (§ 52)· οιον άκραζος-άκρασία, έπίμικζος-εττιμιζία,·,
άθριιτιζος-άθρυψία. Φυλάττουσι δε αύτό άτρεπτον τά είς αζος καΐί
τό άναίσχυνζος καί τινα άλλα* οίον, άγενστος-άγευστία,άναίσχνν-Ί
ζος-άναιΰχυντία, άσωτος-ασωτία, άχρήματος-άχρηματία, κλπ. \
Έτι δέ καί έκ τών είς της πρωτοκλήτων ούσιαστικών* οίον, ικέτης
-ικεσία, ευεργέτης-ευεργεσία, συκοφάντης-συκοφαντία.

§ 370*. Τά είς (ε)ια παράγονται έκ τών είς ης τριτοκλίτων
επιθέτων κατά συναίρεσιν τής καταλήξεως ια μετά τοΰ ε τοΰ
στελέχους καί προπαροξύνονται* οίον, άΛηθής-(ά.Ιηθέσια άΛηθέϊα)
άΛήθεια, εύγενής-εύγένεια, κλπ. Σύν τούτοις δέ καί τό βοηθός-
βοήθεια.

ΣΗΜ. Είς ια και οχα όιφηρημένα ουσιαστικά παράγονται και έξ άχρη-
στων Ιπιθέτων* οίον, (μάνος)-μανία, (πένος)-πενία, (ευδοκος)-εύδοκ'ία,
(άγνους)-άγνοχα, κλπ.

§ 371. Τά είς της-τητος παράγύνται έκ τών είς ος δευτερο-
κλίτων ή εκ τών εί; υς τριτοκλίτων επιθέτων άποβολί) τοΰ ς καί -
παροξύνονται· οιον, Ισος Ίσότης, Λοιος-χοιότης, όζύς.όζύτης. Τινά
δέ τούτων άττικώς οξύνονται* οίον, ΰήιος-δηιοζής-ζηζος, ζαχυς- ;
ζαχυτής-τήτος, κλπ.

ΣΗΜ. α'. Οί μεταγενέστεροι παράγουσιν είς της ούσιαστικά άφηοημένα ι
καί έκ συγκριτικών έπιθέτων καί μετοχών καί ούσιαστικών καί έπιρρημάτων*
οίον, μειζονότης, όντότης, θεότης, άνθρωπότης, στατρόΐης, κυαθό-
της, τραπεζότης, έγγυτης· έτι δέ καί έκ τοΰ ποόός-ποόότης.
^ΣΗΜ. β'. Τά είς οτης αφηρημένα θηλυκά διά τοΰ ο πάντοτε γράφονται*
οίον, Ιόότης, θεότης, κλπ. '

§ 372. Τά είς συν η παράγονται έκ τών είς ος δευτεροκλίτων, 3
ων-ων.ος τριτοκλίτων επιθέτων καί παροξύνονται, τό δέ ληκτικόν
πρό τής συνη ο τοΰ στελέχους, εάν μέν ή πρό αύτοΰ συλλαβή εΖν&|
βραχεία, εκτείνεται είς.ω· έάν δέ φύσει ή θέσει μακρά, μ«ν«ι άμετά-
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[ βλητος* οίον, ιερο-ς-ίερωσύνη, άγιο-ς-άγιωσύνη, μνήμων-μνήμο-
■ το-ς-μνημοσί>νη, δίκαιος-δικαιοσύτη, άιρρων-άφροσύΥη.

, § 373. Τά είς ος είνε ούδέτερα καί παράγονται συνήθως εκ
| τών είς υς επιθέτων άποβολη του νς καί προσθέσει τής καταλή-
1 ξεως ες, τής οποίας τό ε έν τη ενική όνομ., αίτιατ. καί κλητ.
\ τρέπεται είς· ο (§ 142)· οίον, (ταχυ-ταχες)-τάχος, βαθϊις-βαθες)-
βάθος' (μηχ-μηχες)-μήχος' (πΛατυς-πΛατες)· πλάτος- ψευδής ψεϋ-
| κάλος κάλλος1, κλπ.

§ 374. Τά είς ας καί παράγονται έκ τών άπολύτων άριθ-
| μητικών επιθέτων καί σημαίνουσιν άριθμητικήν τινα ποσότητα*
ί οίον, δύο-δνάς, τρεΐς-τριτύς- (§ 186, β'.).

ΣΗΜ. *Εκ τών εις ι/ς Ιπιθε'των παράγονται ου μόνον άφηρημε'να ούσια-
; στικά, άλλα καί συγκεκριμε'να· οίον, δαΰύς-δάσος, γλυκΐ/ς-γλεύκος, έ-
; ρα/θρος-βρευθος* έν δέ τοΤς δυσνι τελευταίοις έκτείνεται κα\ τδ υ εις ευ, ώς
Ι έν τω φυγ-φεύγω (§ 95).

|. γ'- Οΰ(ίια({τικά παραγόμενα έξ ονόιαότικών.

§ 37 5. Ούσιαστικά εξ ουσιαστικών παραγόμενα είνε τά Υποκο-
ριστικά, τοπικά, τεμενιχά, περιεκτιχά^ μεγεθυντικά, πατρωννμι-
χά} εθνικά, γονεωνυμικά και προσωπικά.

■α'. 'Υποκοριστικά.
§ 376. Τά Υποκοριστικά σημαίνουσι μείωσιν ή ελάττωσιν του
ύπό του στελέχους δηλουμένου προσώπου ή πράγματος προς θω-
! πείαν ή σκώψιν καί περκρρόνησιν καί είνε άρσενικά, θηλυκά καί ού-
| δέτερα.

1. Τά άρσενικά καταλήγουσιν είς ισκος (ιλος-νλος)·οίον, άν-
| θρωπος-άνθρωπίσκος, ναύτης-ταυτίλος, ερως-ερωτϋλος.

2. Τά θηλυκά καταλήγουσιν είς ις, ισκη, ίχνη, ν2Αίς' οίον,
; ;; θεράπαινα-θεραπαινίς, παίς-παιδος-παιδίσκη, πόλις-πολίχνη, ά-
κανθα άκανθυλλίς.

| 3. Τά ουδέτερα καταλήγουσιν είς ιον, ίδιον, αριον, (ασιον),
| ιχνιον, υδριον, υλλιον, υψιον οίον, παΐς-παιδος-παιδίον, νήσος-
| νησίδιον, ΐππος ίππάριον, κόρη κοράσιον, πόλις πολίχνιον, νή-
\ σος-νησίδριον, είδος-ειδύλλιον, ζωον-ζωνφιον.

I ΣΗΜ. α'. Συνήθης υποκοριστική κατάληςις είνε ή ιον και ίδιον, σπα-
I νιωτε'ρα δέ ή αριον, ετι δέ σπανιώτεραι είνε αί άλλαι· ή δε αΰχον είνε μο-
ί ναδική. Τήν κατάληξιν ιον μετεχειρίζοντο οί παλαιο\ και είς κύρια ονόματα
; γυναικών εταίρων ή δούλων* οίον, ή Γναθαΐνιον, ή Γλι/κέριον, ή Αόρ-
1 ί -κτον, άντ« ή Γνάθαινα, ή Γλυκέρα, ή Αόρκτι.

[ 1 Ό διπλασιασμός τοΰ λ προήλθεν έξ άφομοιώσεως τοΰ ], δ'περ τδ πάλαι
ήτο ληκτικδν τής (5ίζης τοΰ καλδς (καλ]δς)-κάλλος* ωσαύτως και είς τά
παραθετικά* οίον, κ α λ δ ς-κ α λ λ ί ω ν-κ ά λ λ { σ τ ο ς και εις τά σύνθετα
καλλίτεκνος, κλπ.
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ΣΗΜ. β'. Πολλά τών εις χον έχασαν τήν υποκοριστικών εννοιαν οίον,
βχβλίον,θτιρίον, δρχον, δχτίον, Ιμάτχον, κλπ. αντί βίβλος, θύρ, όρος,κλπ.

§ 377. Τό ι τής καταλήξεως ίδιον συναιρείται μετά του ο,

ι, υ, α, η, ω, είς ει, οι, ι, υ, α-, ω* οίον, Λβ'&ζ- (λεξε) Λεζείδιον,
άγγος (άγγες-άγγε) άγγείδιον καϊ άποβολγ) καί τοΰ £ ξίφος ζιφί-
διον, Σωκράτης-Σωκρατίδιον, ^οδς (βο) βοίδιον, ίμάτιον-(ίμαί-
τη'διον,-ίματι'διον, ιχθύς (Ι/βυ^.ίχθο'διον, γραϊς (γρ*)-γράδιον,
κρέας (κρεα\-κρεάδιον, γή γήδιον, κάΛως (καλω) χ,α.ΐφδιον 1.

Σ1ΙΜ Τών ούδετε'ρων υποκοριστικών τά μεν έχοντα τήν προπαραλήγουσαν
φύσει ή θεσει μακράν παροξύνονται· οίον, θηρίον, αταχδίον, βχόλίον. πλ_ήν
τοΰ κώμιον τό δε δρκχον, δόατρχον, σιοίνιον, φρονρχον κυρίως δεν είνε
υποχοοιστικά, διότι έχασαν τήν υποκοριστικών εννοιαν τά δε έχοντα αυτήν
βραχεϊαν προπαροξύνονται· οίον, νηδχδαον, Ιππάρχον, κτένχον, θρόνχον,
τιτύ^χον (ούχνι πτυχΐον), πλην τοΰ ατεδίον (πεδιάς).

β'. Τοπικά.

§ 378. Τά τοπικά καταλήγουσιν είς ^οκ προπαροξύτονα καί είς
ειον περισπώμενα καί σημαίνουσι το'πον, ενώ ενεργείται τό ύπό
τού στελε'χους, δηλούαενον ή άμοιβήν (εν πληθ. άριθ.)· οίον, γν-

μνάσιον, κρεοπώΜον, σχοΛειον, κονρεΐον, διδαοχάΛια, τροφεία.

ΣΗΜ. α'. Τά είς εχον παροξυτονούμενα σημαίνουσιν δνομασίαν πόλεως,
όρους, ακρωτηρίου κλπ.· οίον, Γύθεχον, Βούδεχον, Λαύρεχον και (Ααύ-
ριον), Σέρρεχον και (Σε'ρριον), Κοάνειον, κλπ.

ΣΗΜ. α'. Τά είς χον εχουσι κα\ άλλας διαφόρους σημασίας· οίον, λόγχον
(χρησμός), φθόρχον (φθοροποιόν ίατριχόν), ϋυμκδδχον, νανάγχον, λχπο-
τάξτον, κακτιγόρχον (δίκη ή άγωγή κατά λιποτοίκτου, κακολόγου), κλπ.

γ'. Τεμενικά.

§ 379. Τά τεμενικά σημαίνουσι τόπον ή ναόν ή μνημεΐον άφιε-
ρωμένον είς θεόν ή ή^ωα καί καταλήγουσι καί ταύτα είς ιον καί
ειον οίον, Λιόννσος-ΛιονύσΊον, ΆπόΛ.ίων-ΆποΛ.ίώνιον, "Ηφαι-
στος- 'Ηφαιστείον, Μούσα -Μουσειον.

ΣΗΜ. α'. Τό χ τής καταλήξεως χον συναιρείται μετά τοΰ στελεχικοΰ α,
ε, ω εις αχ,^εχ, ω, ό δε χαρακτήρ τ και (Β) τοε'πεται προ τοΰ χ τούτου είς
ό (§ 52)· οίον, Ήρα-"Ηραχον και, Ήραϊον, Θηδεχ/ς-Θηδεχον, Ήρα-
κλης-Ήράκλεχον, ίχρως ήρωον, 'Αφροδίττχ-'Αφροδίδχον, "Αρτεμχς-
Άρτέμxδος-,Αρτεμΐ^ίxον,.

ΣΗΜ. β'. Τά πληθυντικά τούτων σημαίνουσι και έορτήν τελουμε'νην πρός
τιμήν τοΰ έξ ου παράγονται θεοΰ ή ήρι,οος· οίον, Αχονύοίχα, Κρόνχα, Ήρά-
κλεχα, Θηδεχα, κλπ.

1 Ή μεθ' υπογεγραμμένου ι γραφή τών τοιούτων μαρτυρεΤται εκ τε τ<5ν
αττικ. ε'πιγρατών κχ\ τής μαρτυρίας τών παλαιών γραμματικών.

2 Τό δ τοΰ Ά ρ τ ε'μ ι δ ο ς τοε'πεται πρώτον είς τ και επειτα εις σ οίον
Ά ρ τ ε' μ ι τ ο ς-'Α ρ τ ε μ ί τ ι ο ν-*Α ρ τ ε μ ί σ ι ο ν.
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δ'. Περιεκτικά.

§ 380. Τά περιεκτικά σημαίνουσι τόπον περιέχοντα πολλά
πρόσωπα ή πράγματα καί καταλήγουσιν είς ων (ωνιά) καί ιά'
οίον, άνήρ-άνδρός-άνδρών, γυνή-γυναικος-γυναικών, περιστερά-
περιστερών, δάφν η - δα<ρ νών, εΛαία-εΛαιών } ρόδον-ροδωνιά,
σφηκιά, μύρμηζ-μυρμηκιά. Τό δέ ανδρών καί γυναικών λέγονται
ενίοτε καί ί) άνδρωνΐτις, 7/ γυναικώνιτις.

ΣΗΜ. α'. Ένίοτε μεταξύ τοΰ στελε'χους και τής καταλήψεως ων παρεμ-
βάλλεται ε μετά τήν άποβολήν τοΰ ληκτικοΰ φωνήεντος αυτοΰ· οίον, περί-
ότερεών.

ΣΗΜ. β'. Ή κατάληξις ία σημαίνει καί πλησμονήν· οίον, άνθρακιά,
Οτιοδχά, ότρατιά, πατριά. Παραπλήσια δέ τούτοις είνετό, εσχατιά, παι-
διά, λαλιά, καί τά παροξύτονα, κοπριά, οΙκία, λυχνία, άντλία.

ΣΗΜ. γ'. Ή κατάληξις ων μετέπεσε καί εις κυριωνυμίαν οίον, Μαρα-
θών, Κρομμυών, Σικυών, κλπ.

ε'. Μεγεθυντικά.

§ 381. Τά μεγεθυντικά σημαίνουσι σκωπτικώς τόν έ'χοντα είς
άνώτατον βαθμόν τό ύπό τοΰ στελέχους σημαινόμενον καί καταλή-
γουσιν είς ων καί ΐας· οίον, γαστήρ-γάΰτρων, κεψα 2 η-κεφάΑ ω ν,
χεϊ.Ιος-χεί.Ιων, χωφος-κωφίας, μέτωχον-μετοιπίας, οιηρα-οιημα-
τΐας. Τό δέ π.Ιοΰταζ καί χάΰκαζ είνε μεταγενέστερα.

ΣΗΜ. α'. Πολλάκις μεταξύ τοΰ στελε'χους καί τής καταλήξεως ων πα-
ρεντίθεται ε μετά τήν άποβολήν τοΰ ληκτικοΰ φωνήεντος αυτοΰ· οίον, άπά-
ττι-άπατεών, λύμη-λυμεών.

ΣΗΜ. β'. Μεγεθυντικήν έννοιαν εχουσι καί τά κύρια ονόματα· οίον, Γνά-
θων, Τρύφων, κλπ., καί τινα τούτων σχηματίζουσι καί θηλυκδν είς αΐνα*
οίον, Γνάθαινα, Τρύφαινα.

ΣΗΜ γ'. Τά είς ων μεγεθυντικά καί περιεκτικά καί πάντα τά περιεκτι-
κήν ή μεγεθυντικήν εννοιαν έχοντα φυλάττουσι τό ω είς πάσας το ς πτώσεις·
οίον, χ;είλων-ωνος, έλαχών-ώνος, Πλάτων-ωνος, Τρύφων-ωνος. Έκ δέ
τών άλλων είς ων ύγρολήκτων ονομάτων τά μέν δξύτονα αρσενικά καί παρο-
ξύτονα θηλυκά φυλάττουσι τό ω είς πάσας τάς πτώσεις· οίον, κλών-ωνός,
άγών-ώνος, ά,λων-ωνος, πλήν τοΰ ήγεμών-όνος, κανών όνος, κηδε-
μών-όνος, ά2ι,εκτρι/ών-όνος, Παφλαγών-όνος, Στρυμών-όνος. Τά δέ
παροξύτονα άρσενικά καί δξύτονα θηλυκά τρε'πουσιν αύτό εις ο* οίον, γείτων-
ονος, δαίμων-ονος, Αγαμέμνων-ονος, χθών-ονός, άηδών-όνος· έξαι-
ροΰνται τδ κώδων-ωνος, ρώθων-ωνος, κώθων-ωνος, κλύδων-ωνος, Οί-
φων-ωνος, τοίβων-ωνος, όπάδων-ωνος, όάπων-ωνος, καί πολλά κύρια
δνόματα· ο Τον, Κίμων-ωνος, Λάκων-ωνος, Βαβυλών-ώνος, Σιδών-ώνος
καί όνος. Τών δέ είς ων-οντος κυρίων δνομ. καί μετοχών τά μέν συνηρη-
μένα φυλάττουσι τό ω, τά δέ άσυναίρετα τρε'πουσιν αύτό είς ο' οίον, Ξενο-
φών-ώντος, Κρέων-οντος, τιμών-ώντος, τυ^ών-όντος.
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ς'. Πατρωνυμικά καί (μητρωνυμικά).

§ 382. Τά πατρωνυμικά καί (μητρωνυμικά) παράγονται εκ
κυρίων ονομάτων πατρός ή μητρός ή προγόνου καί σημαίνουσιν υίόν,
θυγατέρα ή άπόγονον καί είνε άρσενικά καί θηλυκά.

§ 383. Τά άρσενικά εχουσι τάς εξής καταλήξεις, ιόη-ς, δη-ς,
αδη-ς, ιαδη-ς, ιων.

1. Ή ιδη·ς προστίθεται είς τό στέλεχος ονομάτων καί τών τριών
κλίσεων· οίον, Κρόνος-Κρον-Ιδης, Πάνθοος-Πανθο-ίδης, Μίνως-
Μινω-ίδης, ΉραχΛής-'ΗρακΛε-ίδης, Θησενς-Θησε-ίόης, Λτ\τω-Λη-
το-ίδης, Φι.Ηρα-ΦιΛυρ-ίδης, Αανάη-Αανα-ϊδης.

2. Ή δης προστίθεται είς τό στέλεχος μόνον τών εις ας καί ης
πρώτοκλίτων· οίον, Αινείας-Αινειά-δης, Βορέας-Βορεά δης, Ίππό-
της-Ίπποζάδης.

3. Ή αδης προστίθεται είς τό στέλεχος τών είς ιος δευτεροκλί-
των καί τών είς ις-ιδος τριτοκλίτων οίον, ΆϋκΛηπιός- ΑακΑη-
Λΐ-άδη-ς, Μενοίτιος-Μενοιτι-άδη-ς, Βαχχις-Βαχχι-άδη-ς, 'Αγις-
Άγι-άδη-ς καί 'Αγίδης.

4. Ή ιαδη-ς προστίθεται είς τό στέλεχος τών συμφωνολήκτων
τριτοκλίτων τών εχόντων τήν λήγουσαν αύτοΰ φύσει ή θέσει μα-
κράν· οίον, Φερης-ητος·Φερητ-ιάδη·ς, ΤεΛαμών-ωνος,-ΎεΑαμων-
ιάδη-ς, "Αδαςαντος- Άβαντιάδη- ς' άλλά καί ΓΙάΛΛας-αντος-ΠαΛ-
Λαντ ίδη ς.

5. Ή ιων είνε σπανία καί τίθεται άντί τής ιδης* οίον, Κρόνος
Κρον,ίων άντί Κρονΐδης.

ΣΗΜ. α'. Τά πατρωνυμικά καί μητρωνυμικά ονόματα είνε τών ποιητών·
παρά δε τοΤς πεζοΎς είνε έν χρήσει τό Ήρακλεϊδαι, Εύμολσιίδαι καί τινα
άλλα.

ΣΗΜ. β'. Τό ι τής καταλήξεως -ιδίας καί ιων συναιρεΤται- μετά τοΰ λη-
κτικοΰ τοΰ στελέχους ε καί ο είς ει καί οι* οίον, Ήρακλτίς-(ιΗρακλες ίδης-
Ήρακλείδης)-Ηρακλείδης, Πηλεί;ς-(Πηλείδης)-Πηλείδης καί Πη-
λείων. Πάνθοος (Πανθοΐδης)-Πανθοίδης, Λητώ (Λητοΐδης) Λητοί-
δης. Τά δε στελεχικά φωνήεντα α, η, ο, πρό τοΰ άρκτικοΰ φωνήεντος τών
πατρωνυμικών καταλήξεων αποβάλλονται· οίον, Φαλύρα-Φίλυρ-ίδης, Αα-
νάη-Δανα-ίδης, Κρόνος-Κρον-ίδης, Ασκληπιός-Ά σκληατ-ιάδης, κλπ.

ΣΗΜ. γ'. Αί προβωνυμικαί καταλήξεις έτέθησαν καί είς δνομασίαν κυ-
ρίων δνομάτων ανδρών ή πόλεων· οίον, Μιλτιάδης, Σιμωνίδης, Αριστεί-
δης, Χαρικλείδης, Φωκίων, Οϊνχάδαχ, κλπ.

§ 384. Τά θηλυκά πατρωνυμικά γίνονται εκ τών αρσενικών ά-
ποβολή τού η τής ληγούσης αύτών καί οξύνονται* οίον, Αινειάδης
(Αίνειάδ-ς)-Αινειάς, θεστιάδηο Θεατιάς, Κεκροπϊδης· Κεκροπίς, Θη~
αείδης καί Ίωνικώς Θηοηϊδης-Θησηίς, Νηρηίδης- Νηρηϊς. Έν δέ
ταΐς πλαγίαις πτώσεσι τού πληθ. άριθμού οί Αττικοί συνγιρουν τό
ηι είς γ οίον, Θησγδων, Νηρήδων, ΙΥηρ^δας.
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ΣΗΜ. Σπανίως και μόνον παρά ποιητα7ς σχηματίζονται θηλυκά είς χνη
και ωνη γινόμενα έκ τών κυρίων ονομάτων, τά μεν είς χνη έκ συμφωνολή-
. κτων, τά δέ είς ωνη Ικ φωνηεντολήκτων· οίον, "Αδραύτος,-'Αδραότίντι,
Ώκεανδς-Ώκεανίνη, "Ακρίσιος-Άκρχδχώνη.

ζ'. Εθνικά.

§ 385. Τά εθνικά σημαίνουσι τόν καταγόμενον εκ πόλεως ή
χώρας τινός καί παράγονται εκ κυρίων ονομάτων πόλεων ή χωρών
καί εΐνε άρσενικά καί θηλυκά.

§ 386. Τά άρσενικά καταλήγουσι*

1. Είς ευς· οίον, Μέγαρα Μεγαρεύς, Ερέτρια-1Ερετριεΰς, Φω-
χις-Φωκεύς, Φώκαια-Φωκαεύς.

2. Είς ος (δευτερόκλ.) καί ης (πρωτόκλ.) καί παράγονται έξ ο-
νομάτων ληγόντων είς ια μετά τήν άποβολήν τής καταλήξεως ια'
οίον, Βοιωτία βοιωτός, Αιτωλία-Αιτωλός, Θ ε σσα λία-Θεσσα λός,
Βιθυνία Βιθυνός, Ίταλία-Ίταλός, Σχνθία-Σχύθης, Περσία-Πέρσης.
Τοιαύτα είνε καί τά μεταγενέστερα Σαρματία-Σαρμάτης, Ααλμα-
τία-Ααλμάτης, Γαλατία-Γαλάτης.

3. Είς ιος' οίον, Κόρινθος-Κορίνθιος, Τροιζήν-Τροιζήνιος, Συ-
ρακοϋσαι-Συρακούσιος καί άττ. Συρακόσιος.—Τό ι τής καταλή-
ξεως ταύτης συναιρείται μετά τού χαρακτηριστικού φωνήεντος τού
στελέχους α, ε, ω, ι, είς οι, ει, ω, ι* οίον, Κέρκυρα-Κερκυραίος,
Λάρισα-Λαρισαίος, 'Αργος-'Αργεΐος, Κώς-Κωος, ΧΙος-ΧίιοςΧϊος.
Τό δέ τ τοΰ μέν Μίλητος-Μιλήσιος τρέπεται πάντοτε είς σ (§ 52)·
τών δέ είς ονς-οϋ.ντος εν άλλοις μέν τρέπεται, έν άλλοις δέ φυλάτ-
τεται* οίον, 'Αμαθους-'Αμαθοΰντος 'Αμαθούσιος, Όπονς Όπονν-
τος-Οποΰντιος. Έάν δέ προ τής καταλήξεως ους ύπάρχη φωνήεν
■η ρ, τό έθνικόν καταλήγει είς ασιος· οίον, Φλιοϋς Φλιάσιος, 'Α-
ναγυροΰς- 'Αναγυράσιος.

4. Είς νος, χνος, ηνος, ινος καί παράγονται έξ ονομάτων πόλεων
•ί) χωρών εκτός της κυρίως Ελλάδος κειμένων* οίον, 'Ασία-'Λσιανός,
Σάρδεις-Σαρδιανός, Κύζικος-Κυζικητός, Τάρας-Ταραντϊνος.

ΣΗΜ. Τά μεν είς ηνος τονίζονται έπι τής ληγούσης, τά δε είς ανος έπι

τής παραληγούσης- οιον, Κχ/ζχκηνός, Ταρανχχνος. Ουτω κανι τά κύρια

δνοαατα: οίον, Κωνσταντίνος, Φαλχνος. Τδ δε α και χ τών είς ανος και

' τ ,

χνος εινε μακρα.

5. Είς της, (\της, ια της, ητης, ωτης) παροξύτονα* οίον, Τεγέα
-Τεγεάτης, *Αβδηρα-' Αβδηρίτης, Όρε ο ς-('ΩριΙτης)- Ήρείτης, Σ πάρ-
τη-Σπαρτιάτης, Αίγινα-Αιγινήτης, "Ηπειρος 'Ηπειρώτης, Ηρά-
κλεια Ηρακλειώτης.

ΣΗΜ. α'. Ιταλοί και Σχκελοχ έλε'γοντο οί αυτόχθονες, Ίταλιώταχ δΐ
και Σχκελχώταχ οί μετά ταύτα μετσικήσαντες εις τήν Ίταλίαν καί Σικε-
λίαν "Ελληνες.
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ΣΗΜ. β'. Ή κατάληξις ωττις Ιπισυνάπτεται μόνον εις τά είς χα καί εχα
κα\ εις τό "Ηπεχρος· οίον, Τταλία-Ίταλχώτης, Ήράκλεχα-Ήρακλεχώ-
ττις, "Ήπειρος-Ήχιεχρώτης. Τά ωττις εθνικά διά τοΰ ω γράφονται* τό δε
χ κα\ α τών είς ιτης κα\ χδίττις είνε μακρά* πλην τών μεταγενεστέρων
Σαρμ^'τπς, Ααλμα'χης, Γαλάτης.

6. Είς τίσιος, σπανιωτάτη· οίον, 'Ιθάκη- Ιθακήσιος.

7. Πολλά τών είς ια σχηματίζουσι τά εθνικά των άποκο'πτοντα
τήν κατάληξιν ια· εάν δέ μετά τήν συγκοπήν τής καταλήξεως ταύ-
της μένη σύμφωνον μή ληκτικο'ν, προσλαμβάνουσι ς καί πάσχουσι
τάς άπαιτουμένας μεταβαλάς καί άποβολάς* οίον, ' Λχαρνανία-
Άκαρ) άν, Ιωνία- 1<±>γ, ΚεφαΛΛηνία-ΚεφαΛΛήν, Κσ,ρία-Κάρ, Μα-
γνησία-Μάγνης, Κι.Ιικϊα-Κί.Ιιζ, Φρυγία Φρύζ, Αιθιοπία- Αιθίοψ,
'Αρκαδία Αρκάς. Συν τούτοις καί τό Φοινίκη Φοίνιξ, Κρητη-Κρής,
Θράχη-Θραζ. Πολλά δέ άλλα σχηματίζουσι τά εθνικά των όλως ά-
νωμάλως* οίον, 'ΕΛΛάς- ΕΛ.Ιην, Τέως-Τήιος, κλπ. Τήν ακριβή δέ
γνώσιν τούτων διδάσκουσι τά λεξικά τών κυρίων ονομάτων.

ΣΗΜ. α'. Τον καταγόμενον σημαίνουσι πολλάκις καί τά είςχκος Ιπίθετα*
οίον, Χαρμόλεως ό Μεγαρχκός* οίίτω καί Ευβοϊκός, Θηβαϊκός, κλπ.

ΣΗΜ. β'. Τό έθνικόν συμπίπτει ένίοτε με τό όνομα τής πόλεως* οίον,
Πεχραχεύς, Δελφοί, Θούρχοχ.

ΣΗΜ. γ'. Αί έθνικα'ι καταλήξεις απεδόθησαν καί είς δνομασίαν άνδρών*
οίον, Αοκρός, Λακαχδαχμόνχος, ΆΘΛναχος, Δωρχεύς, Πέρότχς.

§ 387. Τά θη.Ιυχά τών εθνικών σχηματίζονται έκ τών άρσενι-
κών έπισυνάπτόντα είς τό στέλεχος αύτών τάς καταλήξεις ας-αδος,
ις-ιόος, σσα καί άττικώς ττα καί (αινα)' οίον, ΑήΛιος-ΑηΛιάς,
Τρώς-'Γρωάς, ΑϊτωΛος ΑιζωΛίς, Σπαρτιάτης Σπαρτιάτις, Μεγα-
ρευς-Μεγαρίς, "ΕΛΛην-ΈΛΛηνίς, Αιθίοψ-Αίθιοπίς, Λάχων-Λα-
χωνις καί (.Αάχαινα), Θραζ-Θρασσα καί άττ. Θραττα, Κρης-Κρήσ-
σα, Λίβυς-Λίβυσσα. Πολλά όμως τών είς ος έθνικών σχηματίζουσι
τά θηλυκά των ώς τά επίθετα, ήτοι είς α μέν, εάν είνε καθαρόλη-
κτα, είς η δέ, εάν είνε μή καθαρόληκτα* οίον, Κορίνθιος-Κορινθία,
ΆργεΙος-Άργεία, %Αϋιανος- Ασιανή. Τό δέ θηλυκόν του 7Αθηναίος
είνε συνήθως 'Αττική, άντι τοΰ άρχαιοτέρου Αθηναία, τοΰ δέ
Κάρ είνε Κάειρα ή Καρίνη.

ΣΗΜ. α'. Ή κατάληξις όόα γίνεται έκ τής καταλήξεως χα, τής οποίας
τό χ και δ ούρανισκόφωνσς η δ δδοντόφωνος χαρακτηρ τοΰ δνόματος μετα-
βάλονται είς η ττ (§ 335, 2)· οχον, Θραξ-Θρακΐα-ΘραΟΟα καί άττ.
Θραττα, Κρτίίς-Κρητός-Κρτχτία-ΚρηΟΟα, κλπ.

ΣΗΜ. β'. Αί καταλήξεις ας καί χς άπεδόθησαν καί εις δνομασίαν γυναι-
κών, πόλεων καχι χωρών* οίον, Τρωάς, Λοκρχς, Δωρίς, Άτθίς, Φωκίς.
Τό δε Άτθίς, Δωρίς, Αϊολίς, Ίάς σημαίνουσι καί διάλεκτον.

§ 388. Τά έθνικά είνε κυρίως επίθετα δικατάληκτα κατά τό
νοούμενον άνήρ, γυνή, χώρα' τό δέ ούδέτερον, εάν είνε ανάγκη,
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σχηματίζουσιν είς ικον οίον, Μεγαρενς (άνήρ), Μεγαρις (γυνή ή
χώρα), Μεγαρικόν, κλπ.

ή. Γονεωνυμικά.

§ 389. Τά γονεωνυμικά σημαίνουσι νεογνά τέκνα ζώων καί κα-
ταλήγουσιν εις ιδευς' οίον, άηδών-άηδονεύς, Λύκος Λυκιδεύς, άε-
τός-άετιδεύς, Λέων-Λεοντιδεύς, Λαγώς-Λαγιδεύς. Πολλά δμως ε-
χουσιν ίδιον όνομα* οίον, πώΛος, μόσχος, αμνός (γεν. άρνός), σκύ-
μνος., σκύΛαζ, νεδρόκλπ.

ΣΗΜ. Συγγενή τούτων είνε τά συγγενικά, τά όποΤα καταλήγουσιν είς
χδέος-οϋς, ή (αδέος δοΰς)· οίον, υΙός-υΗδέος-δούς, θυγάτηρ-θυγατρχ-
δέος-δούς, άδελφδς-άδελφχδέος-δούς,άνεχ{μός-άνει|ηαδέος-άνε·ι!ηαδούς.

θ'. Προσωπικά.

§ 390. Τά προσωπικά ούσιαστικά παράγονται εξ ονομάτων καί
καταλήγουσιν είς της (ετης, ίτης, οτης, ντης, ωτης, ενς) καί ση-
μαίνουσιν τόν ανήκοντα ή έχοντα ή φορούντα τό ύπό τής ρίζης ση-
μαινόμενον οίον, πόΛις ποΛϊτης, κόμη-κομήτης, γε^ειάς-γενειάτης,
οικος-οΐκέτης, (ρυΛή-<ρυΛέτης, οπΛον-δπΛίτης, ΐππος-ίππότη€, τό-
ξον-τοζότης, πρέσβυς πρεσΰύτης, στρατιά στρατιώτης, ΐππος-ίππεύς.

ΣΗΜ. α7. Τό % και υ τών εις ιττις και υττις είνε μακρά· οίον, όπλϊ-
ται. ατρεόβΐ/ταχ.

ΣΗΜ β'. Τά εις οτης συγκεκριμένα ουσιαστικά (προσωπικά) γράφονται
διά τοΰ ω μέν, δταν ή πρό ο συλλαβή είνε βραχε?α· οίον, ιδιώτης 0τρα-
τχώτης, θιασώτης· διά τοΰ ο δέ, δταν είνε φύσει ή θέσει μακρά· οίον, δη-
μότης, τοξότης, ίσιπότης, πλήν τοΰ δεσμώτης. Τά δε είς οτης άφη-
ρημένα θηλ. γράφονται πάντοτε διά τοΰ ο (§ 371 σημ β'.)' οίον, 1<3ότης,
άγχότης

§391. Ταύτα σχηματίζουσι καί θηλυκά είς ις ιδοςν.αί εια· οίον, ό
ποΛίτης-ή ποΛιτις-τιδος, ό φνΛέτης-ή φυΛέτις, δ πρεσβύτης ή πρε-
σβϋτις, ό δεσπότης-ή δεσπότις καί ή δέσποινα, ιερεύς (ιερέϊα) ιέρεια.

§ 392. Θηλυκά είς ις ιδος σχηματίζουσι καί πολλά άλλα προσω-
πικά ούσιαστικά ή έπίθετα καί μάλιστα είς τά είς ος δευτερόχ,λιτα
τά .σημαίνοντα τόν έργαζομενον ή έπαγγελλόμενον τό ύπό τού στε-
λέχους δηλούμενον· οίον, κάπηΛος-καπηΛίς, σύμμαχος-συμμαχΐς,
(ρύΛαζ-φυΛαχίς, ήγεμών ήγεμονΐς, κλπ. τό δέ θηλυκόν τοΰ άναζ εί-
νε άνασσα, τό δέ βασίΛισπα είνε τών μεταγενεστέρων (§ 365, ε'.)1.

ΣΗΜ. Ή κατάληςις ις-χδος αποδίδεται είς ά'ψυχα περιεκτικά προσώπων
οίον, νανς φρουρίς, ναΰς Οτρατχώτχς, ϋτρατηγίς, πόλχς περΐοικίς κλπ.

§ 393. Τά είς ις καί τρις θηλυκά οξύνονται" οίον, ΑιτωΛίς,
συμμαχϊς, καπη.Ιίς, καί κάπηΛις (κατά τόν γραμματ. 'Αρκάδιον),
(ρυΛακϊς, ανΛητρίς. Εξαιρούνται έκ τών είς ις· 1) τά παραγόμενα

1 Άλλά χαί α^αξ παρά Ξενοφ. ^Οίκ. 9, 15).
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εκ τών είς ης, παροξυτο'νων προιτοκλίτων, άπερ τονίζονται ΙττI της
αύτής συλλαβής, έ<ρ* νς καί το άρσενικο'ν των οιον, δ ποΛίτης ή
ποΜτις, δ δεσπότης-ή δεαπότις, δ πρεοδΰτις-ή πρεσβΰτης, δ Σπαρ-
τιάτης-ή Σπαρτιάτις, πλήν του Περσις καί Σκυθίς' 2) τά έκ του
πωΐώ καί κοίτη καί μάντις σύνθετα, τά όποια προπαροξύνονται*
οίον, άρτοπώ.Ιης-άρτόπωΐις, άνθόπωΛις, μυρόπωΛις, άκοιτις, πα-
ράκοιτις, κακόμαντις, άΛηθόμαντις, κλπ. τά δέ λοιπά θηλυκά τά
έχοντα άλλτ,ν κατάληξιν, τονίζονται δσον ένδέ/εται ανωτέρω τής
ληγούσης· οίον, ποιήτρια, οώτειρ·3} Ιέρεια, ΚίΛιασα, Κρήαΰα. .
γ'. Παράγωγα επίθετα.

§ 394. Τά παράγωγα επίθετα παράγονται ή εκ ρημάτων ή έξ
ονομάτων καί καταλήγουσι*

1. Εις ας καί ος καί πχραγονται εκ ρηματικού στελέχούς, τουόποίου
τό μέν ε τρέπεται είς ο, τό δέ ει είς οι, ώς καί εν τφ β'. ενεργ. παρακ.,
καί σημαίνουσι τόν ενεργούντα ή πάσχοντα τό υπό τής ρίζης δηλού-
μενο ν οίον, δρέμω-δρομάς, φεΰγω-φυγάς, φαίω (φαν)-φακός, κύπτω
(χυφ)-κυφός, τέμνω (τεμ)-7Όμο'ζ·, μένω-μόνος, Λεϊπω-Λοιπός.

2. Είς εος καί παράγονται εκ στελέχους ούσιαστικοΰ καί ση>
μαίνουσι τήν ύλην, έξ ης γίνεταί τι, ή τό χρώμα τοϋ υπό τοΰ
στελέχους δηλουμένου* οίον? χρυσδς-χρύ&εος ους, άργυρος άργύρεος-
οϋς, χαΛκος-χάΛκεος ους, κύανος-κνάνεος ους. Περί δέ τοΰ τονι-
σμού τούτου δρα § 1 1 8.

ΣΗΜ. Είς ταΰτα άνάγονται καί τά είς εκ θηλυκά σημαίνοντα δέρμα
ζώου· οίον, λεοντέτι-η, παρδαλέη-ή, άλοατεκέτιη, κλπ.

3. Είς ιος καί παράγονται έκ στελέχους ούσιαστικοΰ καί επι-
θέτου καί σημαίνουσι τόν άνή^.οντα ή έχοντα σχέσιν τινά πρός τό
υπό τοϋ στελέχους δηλ ούμενον* οίον, ονρανός-ούράνιος, πατήρ-πα-
τρδς-πάτριος, φίΛος-φίΛιο, ξένο ς-ξένιος, έΰπέρας-έοπέριος, εκών
-έκόντιος-έκούΰιος (§ 51).—Τό ι τής καταλήξεως ιος συναιρείται
μετά τοΰ ληκτικοΰ τοΰ στελε'χους α, ε, ι, ο, ω, είς ει, ι, οι, ω'
οίον, άγορά αγοραίος, κρήνη (κρηνα) κρηναιος, τέΛος (τελε)-τε-
Λειος, βααιΛευς (βασιλε) βαΰί,Ιειος, δίιος-δΐος, άΛΛος-άΛ.ΙοΧος}
όμδς-όμοιος, πατήρ-πατρος-πατρωος, ήώς-ηωος.

ΣΗΜ. α'. Ή κατάληξις φος γίνεται έκ του οίος τροπή του ο εις ω καί
συναιρέσει τοΰ ν πατρόϊος-πατρώος, ήόϊος-ήώος.

ΣΗΜ. β'. Ένίοτε προστίθεται είς τήν ρίζχν ολόκληρος ή κατάληςις αιος,
πάντοτε δέ είς τά χρονικά αριθμητικά οίον, κήσιος-κηπαΐος, σκότος <3κο-
ταΐος, χέρόος-χερόαίος, κλπ.

ΣΗΜ. γ'. Τά εις οιοςοί άρχαΤοι 'Αττ. προπερισπώσιν άντι νά προπαρο-
ξύνωσιν οίον, γελοίος, όμοιος, άλλοΐος, κλπ. άντί γέλοιος, δμοιος, κλπ.

ΣΗΜ. δ'. Ή κατάληξις ιος επισυνάπτεται καί είς ρίζαν ρήματος· οίον,
πήγνυμι (παγ)-πάγιος, άζομαι (άγ)- άγιος, άγω-άξω-άξιος.
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4. Είς ειος καί παράγονται έκ του στελέχους συνήθως εμψύχων
δντων καί σημαίνουσι τόν άνήκοντα είς τό ύπό τού στελέχους δη-
λούμενον* οίον, άνθρωπος-άνθρώπειος, ανδρός-ανδρείος, γυναικος-
γυναικείος, βους-βόειος, Αϋχος- Μκειος, " Ομηρος-' Ομήρειος, Κάδ-
μος-Καδμείος, οίκος-οίχεϊος, χΜνη-κΑίνειος, κλπ.

ΣΗΜ. Τούτων άλλα μεν προπαροξύνονται, άλλα δέ προπερισπώνται ά-
κανονίστως· οίον, άνθρώπειος, 'Ομήρειος, γυναικείος, Καδμείος.

5. Είς ικος καί παράγονται έκ στελέχους όνο'ματος ή ρήματος
μετά τήν άποβολήν τοϋ καταληκτικού φωνήεντος αύτοΰ καί ση-
μαίνουσι τόν άνήκοντα ή τόν έπιτήδειον είς τό ύπό τοΰ στελέχους
δηλούμενον* οίον, άναφορά-άναφοριχός, γραμμή-γραμματιχός, Αε-
κέΛεια-ΑεχεΛικός, χύκΛος-κυκΑιχός, μάντις-μαντικός, βαϋιΛευς-
βααιΛικός, κεραμευς-χεραμικός, (Ξενοφ. συμπ. 7, 2), τεΛος-τεΛι-
κός, άστυ -αστικός, γράφω-γραφιχός, άρχω-άρχικός. Είς δέ τά είς
νς, ειος} αιος, ια άποβάλλουσι τόί τής καταλήξεως ιχος' οίον, Λίβυς
Αιβυκός, θνΑυς-θηΑυκός, Ααρεϊος-Λαρειχός, βόειος-βοειχός, αρ-
χαίος - αρχαϊκός, μανία - μανικός, δημοκρατία - δημοκρατικός*.
Εις τινα %ϊ τών είς ιθ(, εθνικών, άποβάλλουσι τό ι καί προσλαμ-
βάνουσι τό α' οίον, Κορίνθιος-Κορινθιακός, Λώριος-Λωριακός,
(άλλά καί'Λωρικός), ΌΑύμΛίος-ΌΑνμπιακός, ^άλλά καί Ό Λύμ-
η:ικός)· τό δέ αχονδειακός, οικειακός, χυριακός, μανιακός, καρ-
διακός, κλπ. είνε τών μεταγενεστέρων.

ΣΗΜ. α'. Τά μέν ές δνομάτων παραγόμενα εις ικος σημαίνουσι συνή-
θως τον άνήκοντα, τά δέ έκ ρημάτων τον έπιτήδειον· οίον, βασιλικός,
γραφικός. Σηαειωτε'ον δ' οτι τό πάτριος, πατρώος, πατρικός διαφε'ρουσι,
καθότι τδ μέν πάτριος σημαίνει τδ είς τους προγόνους ή τήν πατρίδα ανή-
κον· οίον, πάτρια, ήθη, Ιερά, νόμοι, φρόνημα, έμπειρία· τδ δε πα-
τρώος τδ έκ τοΰ πατρός προελθδν μάλιστα έκ κληρονομιάς οίον, πατρώα
κτήματα, πατρώοι, θεοί, τάφοι* τδ δέ πατρικός τδ είς τον πατε'ρα ίδιον
και δπ' αύτοΰ άποκτηθεν· οίον, πατρικός φίλος, ξένος, πατρική φιλία,
έχθρα, βασιλεία.

ΣΗΜ. β'. Πολλοί τών παλλαιών γραμματικών έφύλαττον τδ ι τής ικος είς
τά είς αιος γράφοντες άρχαϊκός, ώς τω οντι ευρίσκονται ταΰτα οίίτω γεγραμ-
μ/να παρά τοΤς παλαιτάτοις συγγραφεΰσιν οίον, Πλαταιϊκός. Άλλ' οί
ύστερον άπε'βαλον τδ §ν ι και Ιξε'τειναν τδ δ? είς Ζ· οίον, άρχαΐκός.

ΣΗΜ. γ'. Πολλά τών είς ικος διά τήν συχνήν χρήσιν μετέπεσον είς οδ-
σιαστικά κατ* ελλειψιν τοΰ ούσιαστικοΰ άνήρ, τέχνη. Κ.αλι τά μεν άρσενικά
σημαίνουσι τδν τεχνίτην ή τδν έπιστήμονα, τά δέ θηλυκά τήν τέχνην ή τήν
έπιστήμην τοΰ υπδ τοΰ στελε'χους δηλουμε'νου· οίον, μουόικός, γραμμα-
τικός, φυσικός, άριθμητικός, ιατρικός, μουσική, γραμματική, φυ-
σική, Αριθμητική, Ιατρική, κλπ.

ΣΗΜ. δ'. Τά είςικοςδιά τοΰ ι γράφονται πλήν τών παραγομένων ίκ

1 Ουτω καί τό υ ί δ ς-υ ϊ κ ό ς· τδ δέ υ ί ϊ κ δ ς καί υ ε ι κ ό ς είνε τών μετοι-
γενεστ^ρων.
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τών είς εχος κα\ υς θηλ. τά όποια διά τοΰ ει καί υ γράφονται· οίον Δα-
ρεχκός, βοεχχός, θηλυκός, λχβυκός· τδ δε Δεκελεχκός, κεραμεχκός,
όρεχκός, ύενκός, άότυκός είνε τών μεταγενεστέρων.

6. Είς ανος καί νος καί είνε άρ^αϊχ καί παράγονται έκ στελέ-
χους ρήματος ή ονόματος καί σημαίνουσι τον όντα ή έχοντα ή ε-
νεργούντα τό ύπό του στελέχους δηλούμενον· οίον, (στύγω) στυγα-
νος καί στυγνός, στέγω-στεγανός καί στεγνός,

7. Είς νος καί είνε σπάνια καί παράγονται έκ στελέχους ονο-
μάτων ή ρημάτων, τού οποίου ό.χαρακτήρ 6 προ τού ν τρέπεται
είς μ ή π καί σημαίνουσι" τον προξενούντα τό ύπό τού στελέ/ους
δηλούμενον· οίον, δέος-δεενός-δεινός, τέρπω-τερπνός, ο'ε'^ω-(σεβνός)
σεμνός, στ*.'Λ#ω-(στιλβνός) στιΑπνός.

8. Είς ινος προπαροξύτονα καί παράγονται έκ στελέχους ούσια-
στικών καί σημαίνουσι τήν ύλην, έξ ής γίνονται* οίον, Αίθος-Αϊθι-
νος, ζύΑονξύ Αίνος, πΑίνθος-πΑίνθινος. Τό δέ ανθρώπινος είνε
σχεδόν ϊσον τφ ανθρώπειος.

9. Είς ινος όξύτονα καί σημαίνουσι χρόνον μέν εάν παράγωνται έκ
χρονικού ουσιαστικού ή έπιορήματος· οίον, ήμερα ήμερινός, εαρ-εαρι-
νός, θέρος θερινός, χθες-χθεσινός. Δαψίλειαν δέ εάν παράγωνται έξ
άλλων ουσιαστικών οίον, πεδίον-πεδινός, όρος-όρεινός.

ΣΗΜ. Τό χ τής καταλήψεως Ινος συναιρεΤται μετά τοΰ (5ιζικοΰ ε είς
εχ· οίον, όρος (δρεσ ινδς- δρεϊνός)-όρεχνός, άλγος (χλγες-»νος-άλγεΥνός)-
άλγεχνός\ πλην τοΰ θέρος-θερχνός, δ'περ αποβάλλει καλι τό ε τοΰ στελε-
χους. Ένίοτε έπισυνάπτεται είς τό στέλεχος ολόκληρος ή συλλαβή εχνος·
οίον, πόθος-ποθεχνός, φώς-φωτεχνός, κλπ.

10. Είς Αος, ηΑος, ωΑος καί παράγονται έκ στελέχους ονόματος
ή ρήματος καί σημαίνουσι τον έχοντα τήν ιδιότητα ή κλίσιν καί εξιν
είς τό ύπό τού στελέχους δηλούμενον οίον, δέος-δεεΑός δειΑός, αί-
σχυντος αισχυντ-ηΑός, εζιτός-εζίτ-ηΑος, άπατάω-άπατηΑός, μιμέο-
μαι-μιμη-Αός, άμαρτάνω (άμαρτ.) άμαρτ-ωΑός, φεϊδομαι-φειδ-ω.Ιός.

ΣΗΜ. Μετά τήν πρόσληψιν τής καταλήξεως λος οί χαρακτήρες α και ε
τρε'πονται είς τι (§ 287)· οίον, άπατάω-άπαττχλός, μχμέω-μχμτιλός.

11. Είς αΑος καί εΑος (σπάν.) καί παράγονται έκ στελέχους
ρήματος καί σημαίνουσι τον έργαζόμενον ή έπαγγελλόμενον τό ύπό

" τοΰ στελέχους δηλούμενον οίον, διδάσκω διδάσκαΑος, άνγ (σανσκρ.
&χ\ν)-άγγ-άγγε Ιος, δέ-εΑος-δήΑος.

12. Είς ρος, ερος, ηρος, νρος καί παράγονται έκ στελέχους ονό-
ματος ή ρήματος καί σημαίνουσι τον είς εαυτόν ή άλλον προξενούντα

1 Κατά τί ύ; νεωτέρους γραμ. τχΰτα γίνονται !κ τής καταλήξεως νος ά-
ποβολή τοΰ χαρακτήοος ς και άναπληρωτική £<τάσει τοΰ ε είς ει* οχον,
ό'ρος (-δ ρ ε σ ν ό ς)-δ ρ ε ι ν ό ς, φάος (-φ α ε σ ν ό ς)-φ α ε ι ν.ό ς, κλέος
(-κ λ ε ε σ ν ό ς-κ λ ε ε ι ν ό ς) και συναιρέσει κλεινός, κλπ.
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τόν γέμόντα τοΰ ύπό τοΰ στελέχους δηλουμένου· οίον, χα.Ιάω-
χα.ϊαρός, οίκτος οικτρός, φθόνος φθονερός, πόνος-πονηρός, άνθος-
ανθηρός, τΰδωρ (ύ$χ-τ)-νδατηρός, έχω-έχυρός, δχος-όχυρός.

ΣΗΜ. Τό πονηρος καί μοχθηρός κατά τους γραμματικούς δςυτονούμενα
μ,εν σημαίνουσιν Ινεργειαν, προπαροξυτονούμενα δέ, πάθος* οίον, πονηρός,
ΊΑΟ&θηρδς (κακός)· στόνηρος μό&θηρος (δυστυχής, άθλιος). Τά είς αρος
έχουσι τό α βραχύ πλ·ήν τοΰ άνχαρός.

13. ΕΙς ιαιος καί παράγονται εκ στελέχους ούσιαστικοΰ καί ση-
μαίνουσι τόν έχοντα τήν εκτασιν ή άξίαν τοΰ ύπό τού στελέχους
^-ήλουμένου ή έπιρρηματικήν εννοιαν οίον, πούς-ποδιαΐος, σπιθαμή-
ΟΛίθαμιαιος, στάδιον- σταδιαϊος, πήχυς πηχυαίος, μην-μηνιαίος,
χάΛαντον ταΛα,ντιαϊος, σκότος- σκοτιαϊος καί σκοταιος.

ΣΗΜ Τό ι ττ\ς καταλήξεως ταύτης συναιρείται μετά τοΰ ληκτικοΰ φω-
νήεντος Χ0ΰ στελέχους ι καί ν βραχέων είς ι καί ν μακρά· οίον, <3τάδχον
(σταδίιαΎος) σταδιαχος, πτϊχυς (πηχυιαΤος)-πηχυαχος.

14. Είς ιμος καν παράγονται έκ στελέχους ρηματικού ονόματος
■λέγοντος είς σύμφωνον καί σημαίνουσι τόν έπιτήδειον να ένεργήση
75 να πάθη τό ύπό τοΰ στελέχους δηλούμενον* οίον, τροφή-τρόφιμος,
μάχη-μάχη μ ος, χρήΰις-χρήσιμος, θάνατος-θανάσιμος, πότιμος καί
πόσιμος, άρόσιμος. Τινά δέ σημαίνουσι καί τόν έχοντα τό ύπό τοΰ
στελέχους δηλούμενον* οίον, φρόνιμος, μόνιμος.

15. Είς ιμαϊος καί παράγονται έκ στελέχους ρηματικού ονόμα-
τος καί σημαίνουσι τό άνήκον ή προερχόμενον έκ τού ύπό τοΰ στε-
λέχους δηλουμένου* οίον, κΛοπή-κ.Ιοπιμαιος, ύποβο.Ιή-ύποδοΛι-
μ,αϊος, θνητός θνησιμαιος.

16. Είς αΛέος καί παράγονται έκ στελέχους ούσιαστικοΰ καί
«ημαίνουσι τόν γέμοντά τοΰ ύπό τοΰ στελέχους δηλουμένου* οίον,
ρώμη-ρωμαΛέος, θάρρος θαρραΛέος, ψώρα-ψωρα.Ιέος.

17. Είς εις (γεν· εντός) καί παράγονται έκ στελέχους ούσιαστι-
κοΰ λήγοντος είς η, ι, ο, καί σημαίνουσι πλησμονήν τού ύπό τοΰ
στελέχους δηλουμένου* οίον, 'ν.ίη-ύΛήεις, χάρις-χαρΐεις, (μοναδ ),
ιΐνρ-πυρός πνρόεις.

18. Είς ωδης καί παράγονται έκ στελέχους ούσιαστικοΰ καί
σημαίνουσιν ομοιότητα ή δαψίλειαν τοΰ ύπό τού στελέχους δηλου-
μένου* οίον, σφήζ-σφυκ-ώδης, γυνή-γυναικ-ώδης, αίμα-αίματ-ώδης,
ψάμμος ψαμμώδης.

19. Είς ης, (ανης, ηνης, ρης), καί παράγονται έκ στελέχους
ρήματος ή προθέσεων καί σημαίνουσι τόν όντα ή έχοντα τό ύπό
τοΰ στελέχους δηλούμενον* οίον, (σαφ((ύ)-σαφής καί σαφηνής,
ϊΐίμπΛημι (π\α)-πΛήρης, ψεύδωψευδής, φράδ( (ύ)-φραδής, προ-

! χρηνης καί πρανής.

20. Είς μων καί παράγονται έκ στελέχους ρήματος καί άναλς-
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γοΰσι προς τό ένικόν α'. πρόσωπ. τοΰ παθ. παρακ., διό πάσχουσι ί
τά πάθη αύτοΰ, καί σημαίνουσι τόν ενεργούντα ή έχοντα τό ύπό ί
τού στελέχους δηλούμενο ν οίον, έΛεώ-εΛεήμων, ειδήμων, νοήμων.

ΣΗΜ. Τά εις μων έπίθετα, έάν μέν έχωσι τήν παραλήγουσαν βραχεΎαν,
οξύνονται· οίον, κτιδειιών, ήγεμών* έάν δέ εχωσιν αυτήν φύσει η θέσει μα-
κράν, παροξύνονται- οίον, -νοήμων, γνώμων, φράδμω-ν.

21. Είς τος καί τέος καί παράγονται εκ στελέχους ρίματος
καί άναλογοΰσι πρός τό γ'. ένικ. πρόσ. τοΰ παθ. παρακ., διό πά-
σχουσι τά πάθη αύτοΰ καί σημαίνουσι τά μέν είς τος τόν πα-
θόντα ή τόν δυνάμενον νά πάθη, τά δέ είς τεος τόν όφείλοντα νά
πάθη τό ύπό τής ρίζης δηλούμενον οίον, γράψω-γραπτός (ό γε-
γραμμένος), στρέψω-στρεχτος (ό έστραμμένος καί ό δυνάμενος στρα-
φήναι), γραχτέος^ζπρέπει νά γραφή.

22. Είς τήριος καί παράγονται εκ στελέχους ρήματος καί ση-
μαίνουσι τον έπιτήδειον ή δυνάμενον νά ένεργήση τό ύπό τοΰ στε-
λέχους δηλούμενον· οίον, σφζω-σωτήριος, Λύω Λυτήριος, δράω-δρα-
οτήριος, πείθω-πειατήριος.

δ'. Παράγωγα εχ.ιρρήματα.

§ 395. Τά παράγωγα επιρρήματα καταλήγουσι*

1. Είς δη ν, αδην, ινδην, ινδα, δον, ηδον, ει, ι, (τι στι), ς, (ζ)
καί παράγονται έκ στελέχους ρήματος ή ονόματος καί σημαίνουσι
τρόπον πλήν τών είς ινδα, άτινα σημαίνουσιν είδος παιγνιδιού*
οίον, κρύπτω (κρυβ) κρύβδην, ΰχόρος-αποράδην, άριστος-άριΰτίν-
δην, ψαίνω-ψαινίνδα, οβτρακον όστραχίνδα, βότρυς-βοτρυδόν, ά-
γέ.Ιη άγεΛηδόν, ταύρος ταυρηδόν, άμαχο ς-άμαχεί, αμάχητος α-
μαχητί, νέος νεωστί, αναμίξω άναμίξ, πτύξω-πτΰξ, άπαξ, πέ-
ριξ. Τά είς ατι όμως, εάν παράγωνται έκ τών είς ιζω ρημάτων,
σημαίνουσι καί μίμησιν γλώσσης ή ήθους" οίον, έΛΛηνίζω έΛ.Ιηνι-
στί, δωρίζω-δωριστί, κλπ.

ΣΗΜ. Τά εις ΰτι κα\ τι έπιρρήματα διά τοΰ ι γοάφονται (έν τή ληγού-
ση), τινά δ'μως τών είς τι διφοροΰνται γραφόμενα καί διά τοΰ ει* οίον, έλληνί-
ϋτί, μτιδιύτΐ, όνομαότί, έγρτιγορτί, έκοντί, άκτάρυκτος-άκηρυκτί,
κα\ άκηρίΓκτεί· τά δέ άλλα τά μή έχοντα χαρακτήρα τ συνήθως διά τοΰ"ει
γράφονται· οίον, σχανδημεί, σιανοικεϊ (κα\ πανοικί).

2. Είς θεν, δε, ζί, ΰε, θι, σι, (θα), 06,· ω καί σημαίνουσι τά μέν είς
θεν τήν άπό τόπου κίνησιν* οίον, ονρανόθεν, ά.ΙΛοθεν τά δέ είς <Τε,
δε, τήν είς τόπον κίνησιν· οίον, αύτόσε, Μεγαράδε, Έ.Ιενσινά-
δε, * -ΑθήναΧ,ε, τά δέ είς θι, σί, 0α, τήν Ιν τόπω στάσιν* οίον,
άγρόθι, αυτόθι, 'Λθήνηαι, εκ^α, Λ/ε^αροϊ. Τά είς οι δμως, εάν πα-
ράγωνται έξ άπηρχαιομένων άντωνυμιών, σημαίνουσι κίνησιν* οίον,
οποι ακ έΛθω. Τά δέ είς ω σημαίνουσι καί στάσιν καί κίνησιν*
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οίον, ά*"(ύ κείται καί άνω πορεύεται. Τά δέ είς θεγ σημαίνουσι καί
καταγωγών οίον, πατρόθεν, μητρόβεν.

ΣΗΜ. α'. Τ*ην έν τόπω στάσιν σημαίνουσι χα\ τά γενικοφανή κα'ι δοτι-
κοα>ανή επιρρήματα· οίον, αύτοΰ, όπου, άλλαχοΰ, η. κλπ. (346, 1, 2).

ΣΗΜ. β'. Αί άνωτε'ρω καταλήξεις Επισυνάπτονται είς τό στε'λεχος πτω-
τικού ώ προθέσεως, άλλ' τ, δε επισυνάπτεται κα\ είς αίτιατ. πληθ. μάλιστα
δνομάτων πόλεων οΤον, ΆΘτινας (-Αθήνας δε)-'Λθήναζε· θύρας (-θύ-
ρας δε) θύραζε -η δε οχ κατάληξις γίνεται συναίρεσε: τοΰ χαρακτήρας ο
μετά τής τοπικής καταλήξεως ι* οίον, οίκ-ος (οικο'Γ-οχκοχ, Ίδθμότς (-Ι-
σθμό:)^ Ισθμοί, Πυθώ (-Πυθόϊ)-Πυθοχ, κλπ.

ΣΗΜ. γ'. Τών εις θεν, θχ, <3ε, σι, Επιρρημάτων τά μεν παραγόμενα εκ
πεωτοκλίτων δνομάτων παραλήγο'υσιν είς με'ν, εάν προηγήται φωνήεν ή ρ*
είς η δέ, έάν προηγήται σύμφωνον· οχον, Όλυμπΐα-'ΟλυμπίίίθενΌλυμ-
αχίασι, Ούρα θύροίθεν-θύραθι-θύροίσχ, Πλαταια\-Πλαταια6εν, Θει3πχαχ
-Θεσπχάθεν, 'Αθνχναχ, 'ΑθΛνηθεν-'Αβήνηδχ. Τά δε παραγόμενα εκ δευ-
τεροκλίτων κα': τριτοκλίτων δνομάτων -πιιρχΑτχονσιν είς ο- οίον, ούρανδς-
ούρανόθεν-ούρανόθι-ούρονόδε, πάς-πίντοθεν, Έλευ<3ΐ;- Έλευύχνό-
θεν Έλευσχνόθχ· άλλά και Κχκυν ν)α-Κικυν(ν)όθεν. Δεκέλεια-Λεκε-
λειόθεν (ιΗροδ.) και Δεκελεηθεν (Ίσοχρ.). Κο2νωνος-Κολωντίθεν.

ΣΗΜ. δ'. Τα είς οθεν, οθχ, οδε Επιρρήματα διά τοΰ ο γράφονται* οίον,
ούρανόθεν, ούρανόθχ, ούρανό(3ε· τά παραγόμενα δ'μως ε'κ τών είς τερος
και έκ τών είς ω επιρρημάτων και δνομάτων διά τοΰ ω γράφονται· οίον,
έτερος, έτέρωθεν-έτέρωθχ-έτέρωίΐε. άμφότερος, άμφοτέρωθεν-άμφο-
τέρωθχ-άμφοτέρωσε, άνω άνωθεν, πόρρω-πόρρωθεν-πόρρωθχ, Πυθώ-
Πνθώθεν.

ΣΗΜ. ε*. Τά είς οχ λήγοντα Επιρρήματα τονίζονται Επι τής ληγούσης*
οίον, Μεγαροχ, Τσθμοχ, ποχ, πλην τοΰ οίκοι κα^ι όποκ Τών δε άλλων τά
μεν παραλήγοντα εις ο παροξύνονται· οχον, "Ιλχον, Ίλχόθεν-Ίλαόθχ, χύ-
κλος-κυκίυόθεν- κυκλόθχ-κυκλόσε, ούρανός, ούρανόθεν-ούρανόθχ-ού-
ρανόσε. Τά δε παραλήγοντα είς άλλο φω«ήεν καΝ: τά παραγόμενα εκ τοΰ
έκαστος, άλλος, πάν, οίκος, ένδον τονίζονται ό'που χα\ τό Εξ ου παρά-
γονται, εάν δεν Εμποδίζη ή λήγουσα* οχον, θχ''ρα, θύραθεν-θύραθχ-θύραζε,
Αθήναι, Άθ/ινηθεν-'Αθήντχσχ-'Αθήναζε, έχεχ, εκείθεν-ε*, εχδε, άνω,
άνωθεν, (άπω)-άπωθεν κανι άπό-άποθεν (ουχ'ι ορθόν), έτερος, έτέρο)-
θεν-έτέρωθχ έτέρωόε, δκαδτος, έκάότοθεν,-έκάύτοθχ έκάδτοόε, κλπ.
Τά δε παραγόμενα εκ τοΰ εντός, έκτός, ΰπέρ, άναβ'βάζουσι τον τόνον επ\
τής προπαραληγούσης· οίον, εντός, έντοόθεν, δντοδθχ. έκτός, δκτοδθεν-
εκτοσθχ, ΰπέρ, νπερθεν. Σύν τούτοις καί τό ένθα, (Ιν-θά), χαλι ένθεν
Τά δε είς δε πάσχουσι κα'ι εγκλ;σιν (§ 36)· οχον, αχκόνδε, Μέγαράδε,
Ελευσχνάδε, κλπ.

3. Είς ως καί παράγονται έξ επιθέτων ή επιθετικού τίνος καί ση-
μαίνουσι τρο'πον καί δέχονται τον τονισμόν καί τά πάθη τής γεν.
πληθ. αύτών* διό λέγεται κοινώς, δτι τά είς ως τροπικά επιρρή-
ματα παράγονται έκ τής γεν. πληθ. τών επιθέτων ή επιθετικών
κατά τροπήν τοΰ γ είς ς* οίον, σοφώγ-ΰοφώς, δικαίων δικαίως,

13
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άπΛών-άπΛώς, τ αχ έω ν - ταχέως, βαφών-οαφώς, πάντων-πάντως,
βυνήθων-συνήθως, άΛΛων-άΛΛως, ων-ώς, πρεπόντων-πρεπόντως,
δντων-δντως, κεχωρισμένως, καΛΛιόνως, μειζόνως.

ΣΗΜ. Τά δεικτικά και τοπικά επιρρήματα προσλαμβάνουσι τδν προσχη-
ματισμδν ι, §στΐς, Ιάν πρδ αύτοΰ υπάρχ·^ σ, προσλαμβάνει τδ εύφωνικδν ν,
δ'ταν ή έπιφερομε'νη λε'ξις άρχηται άπδ φωνήεντος (§ 67, α')· οίον, οίιτω-
σί(ν), έκεννω<5ΐ(ν), ώδί, ένταυθί, ένθαδί, δευρί. Τά δέ αναφορικά προσ-
λαμβάνουσι τά μόρια πέρ, ούν, δή, δήποτε, δτιποτοΰν* οίον, ωόπερ,
ώϋπερ οϋν, ένθα περ, όπου δή, οπουδήποτε, όπωσοϋν, οπωσδή-
ποτε, όπωόδηποτοΰν, κλπ.

Β'. Παραγωγή διά συνθέσεως.

§ 396. Αί λέξεις είνε άπλαϊ -η σύνθετοι καί άπλαι μέν λέγονται
δσαι συνίστανται έκ μιας λέξεως- οίος, άστυ, γείτων, Λόγος, γράψω.
Σύνθετοι δέ δσοι συνίστανται έκ δύο πλειο'νων λέξεων· οίον, άΰτυ-γεί-
των, Λόγο γράφος, μακρό καμπυΛ-ανχην. "Οσαι δέ παράγονται έκ
συνθέτων λέξεων λέγονται παρασύνθετοι' οίον, Λογο-γρα<ρ-ία, Λογο-
γραψ-ικός, Λογο-γραφ-έω, (έκ τού λογογράφος), κλπ.

§ 397. Αί σύνθετοι λέξεις συνίστανται συνήθως έκ ^ύο λέξεων,
έξ ών δ μέν πρώτη λέγεται πρώτον συνθετικόν καί σημαίνει συνή-
θως τήν ύποδεεστέραν καί προσδιορίζουσαν εννοιαν, ή δέ δευτέρα λέγε-
ται δεύτερον ϋυνθετικον καί σημαίνει συνήθως τήν κυριωτέραν καί
προσδιοριζομένην εννοιαν· οίον, άγαθοδαϊμων, δικαιοκρίτης, άχρόπο-
Λις. "Οταν δμως τδ εν τών συνθέτικών είνε ρήμα, ή τού ρήματος
έννοια είνε συνήθως ή κυριωτέρα καί ή προσδιοριζομένη, είτε προτάσ-
σεται τό ρήμα είτε επιτάσσεται* οίον, δαχέθυμος θυμοδακής.

ΣΗΜ. "Οταν μέν προτάσσηται τδ ρήμα, τδ σύνθετον ονομα σημαίνει τδν
ένεργοΰντα· οίον, φιλόθεος, μχόόθεος (δ φιλών, μισών θεόν)· δ'ταν δέ έπι-
τάσσηται, σημαίνει συνήθως τδν πάσχοντα* οίον, θεοφιλής, θεομισής (δ
υπδ τοΰ θεοΰ φιλούμενος, μισούμενος).

§ 398. Έκ τών πτωτικών γίνεται πρώτον συνθετικόν εκείνο,
δπερ δέον νά προσδιορίσν) τό προσδιοριστέον, ιδίως δέ τά έπέθετα,
τά επιθετικά καί τά έπιθετικώς έκλαμβανόμενα ούσιαστικά* οίον,
άκρό-ποΛις, άγαθο-δαίμων, Νεά-ποΛις, αυτό-χθων, δημο-γέρων
(=δήμιος γέρων), κλπ. Τό δέ ρήμα άρχικώς προετάσσετο, ύστερώ-
τερον δέ καί προετάσσετο καί έπετάσσετο* οίον, έΛκεσί-πεπΛοΜ
Λογο-γρά<ρος, Λιθο-βόΛος, βοη-θός, κλπ.

Α'. Πρώτον συνθετικόν μέρος.

§ 399. Τό πρώτον συνθετικόν μέρος δυνατόν νά είνε "η πτωτι-
χόν ή ρήμα ή μόριον.
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α'. Το -πρώτον <5νν0ετικόν πτωτικόν.

§ 400. "Οταν τό πρώτον συνθετικόν είνε πτωτικόν, ή σύνθεσις
γίνεται έκ του στελέχους, άφ' οδ ή λήγουσα αυτοΰ τραπή είς ο,
(έάν δεν εχη) ή προσλάβη ο, τό όποιον πρό φωνήεντος άποβάλλε-
ται· οίον, άργνρό-τοζος, ήμερο-δρόμοΓ, δίκο γράφος, σκυθο-τοξότης,
άΛηθό-μαντις, τειχο-χοιός, κρεο-φάγος, χυθό-χρηστος, ήρω-ο-
γονία, παιδ-ο-τρϊβης, νυκτ-ο-φύΛαζ, χειρ-ο-τέχνης, άνδριαντ-ο-
ποιός, άγων-ο-θέτης, πατρ-ο-χτόνος, άστρ-ο-νόμος, παιδ-αγωγός,
νομ-άρχης1.

ΣΗΜ. α'. Τό ο τοΰτο μένει καί -πρό φωνήεντος, δταν τό δεύτερον συνθετι-
κόν εΤνε έκ τών λέξεων έκείνων, ακτίνες τό πάλαι εΤχον έν άρχή Γ' οίον,
χρτιστο-ηθτις, μηνο-ειδύς· άλλ' ένίοτε αποβάλλεται καί πρό τοΰ ί1 καί
ποό άλλων συμφώνων· οίον, αίχμάλωτος, καχεξία, Αρτιμελής, (άρτιος),
ζίρ-γράφος (ζωον), κλπ.

ΣΗΜ. β'. "Όταν δεύτερον συνθετικόν είνε τό έργον ή τό έχω ή τό άναξ,
τό ο συναιρείται μετά μέν τοΰ ε είς ου, μετά δέ τοΰ α είς ω· οίον, λειτο-
εργός - λειτουργός, κακό-εργος-κακοΰργος, δςιδδ-εχος-δαδοϋχος,
2ςειρ-ο-άναξ-χειρώναξ,

§ 401. Τά είς ως άττικά της β'. κλίσεως έχουσιν ω άντί ο'
οίον, Λεωφόρος, νεωκόρος, χρεωχόπος, τό δέ όρεωκόμος τοΰ Άριστ.
διορθοΰται νΰν είς τό όρεακόμος'3 τό δέ χρεοκόπος, χρεοΛύτης,
είνε τών μεταγενεστέρων. Τά δέ έκ του κρέας σύνθετα διά τοΰ ο
συντίθενται* οίον, κρεοφάγος, κρεοπώΛης' τό δέ κρεωφάγος, κρεω-
πώΛης είνε τών μεταγενεστέρων.

§ 402. Τό γέα έν τή συνθέσει γίνεται γέω' οίον, γεωγράφος,
γεωπόνος.

§ 403. Τά είς ις, υς, ν, ανς, ους, τό φως, πυρ καί μέΛας συν-
θέτονται αμέσως εκ τοΰ στελέχους άνευ τοΰ συνθετικού ο- οίον, ποΛί-
Λορθος, βαθϋ-κοΛπςς, συ-βώτης, άΰτυ-νόμος, ναυ-βάτης,βο-φορβός,
φωα-φόρος, (στελ. φως), πυρ-φόρος, μεΛάν-δετος, μαΛάμ-πονς.

ΣΗΜ. Τινά δέ τούτων καί μάλιστα τά είς υς ουσιαστικά συνθε'τονται ένίο-
τε καί διά τοΰ ο* οίον, βοτρυ-ό-δωρος, σταχυ-ο-λόγος, πολιούχος (πο-
λι-ό-οχος), οτυρ-ο-ρραγής, μελαν ό-χρους. Τό δέ όφι-ό-δηκτος, νη-ο-
6άτης, φωτ-ο-βόλος, κλπ. είνε τών μεταγενεστέρων. Τά είς υς έπίθετα
πάντοτε έκ του στελέχους συνθε'τονται · οίον, εύθύ-δικος, ήδυ-επήζ. Τό δέ
^ου πρό φωνήεντος γίνεται βο· οίον, βο-άγριος, βο-ηλάτης.

§ 404. Έκτος τών άνωτέρω έκ τοΰ στελέχους συνθέτονται ένίοτε

1 Τόν τρόπον τούτον τής συνθέσεως προετίμησα, διότι κατά τήν έμήν γνώ-
μην καί γενικώτερος καί δριστικώτερος καί εύμνημόνευτος είνε* δ δ! άπ' ευ-
θείας έκ τοΰ στελε'χους άνευ συνθιτικοΰ καί μερικώτερος καί δριστικώτερος καί
δυσμνημόνευτος, ώς εχων πολλάς ποικιλίας καί έξαιρέσεις.

2 Παρά Πλάτωνι (Λΰσ. 208, β'.) ευρηται δρεοκόμος.
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καί πολλά άλλα, διότι κατ* αρχάς ή σύνθεσις έγίνετο αμέσως εκ του
στελέχους άνευ ούδενός συνθετικού γράμματος* οιον, άγορα-νόμος,
βουΛη-φόρος, γό-Λοφοζ, μυσι-ποΛέω, (στελ. μυς), σαχέσ-παΛος*
(στελ. σάκες), γερασφόρος, (στελ. γέρας), χερασ-φόρος, σεΛασ-φόρος.

§ 405. Τό μέν κέρας και τέρας εχουσι δύο πρώτα συνθετικά στε-
λέχη* χέρας καί χέρατ-ο, τέρας καί τέρατ ο,' οίον, χερασ-φόρος, καί
χερατ-ο-ειδής1, τερα-σχόπος (τερασ-σκόπος) καί τερατ-ο λόγος. Τόδέ
είς μα-ματος εχουσι τρία λήγοντα 1) είς μα· οίον, αίμα-χουρία, όνο-
μάκΛυτος" 2) είς μο (τροπή του α είς ο)* οίον, αίμο-δαφήι,, αίμο-ρρα-
γής, σπερμο-Λόγος' 3) είς ματ-ο, η" οίον, αίματ-ό-χτυπος, χυματ-ο-
πΛήξ, στοματουργος (στοματ-ο-εργός), αίματ-η-φόρος, κλπ.

ΣΗΜ. Τδ ο τών εις μο και ματ-ο ληγόντων προ φωνήεντος αποβάλλε-
ται* οίον, άρμ-άμαξα, στόμ-αργος, αίματ-ωπός.

§ 406. Τό μέΛι άποβάλλει έν τη συνθέσει τόν χαρακτήρα τ'
οίον, μεΛϊ-ρρυτος, μεΛί-κρατος, άλλα καί μεΛιτ-οπώΛης.

§ 407. Τό υδωρ εν τη συνθέσει γίνεται νδρο, τοΰ οποίου τό ο
προ φωνήεντος αποβάλλεται* οίον, νδρο-φόρος, ϋδρο πότης, υδραγω-
γός" άλλά καί νδατ-ο-τρεφής, ύδατ-ο-πΛήζ, κλπ.

§ 408. Τό πάς Ιν τη συνθέσει γίνεται παν οίον, πάν-σοφος,
πάγ-χαΛος, παμ-μέΛας, παν-άργυρος, πανούργος*" άλλά καί παν-
τ-οδαπός, παντ-ο-τρόφος, κλπ.

§ 409. Συνθετικά γράμματα είνε καί τό (α), η, ι'

α'. Τά α ευρίσκεται είς ολίγας άρχα'ίκάς συνθέσεις* οίον, χαΛ-
ά πονς, ποΛεμ-οζ-δόχος, χυν ά-μυια, ποδ-ά-νιπτρον, κλπ.

β'. Τό η τίθεται είς πολλάς συνθέσεις ονομάτων* οίον, έΛαφ-η-βό-
Λος, Λαμπαδ-η-φόρος, ξιφ-η-φόρος, ύπερ-η φανός, έπ-ή-βοΛος, κλπ.

ΣΗΜ. Πολλών τούτων ή σύνθεσις δ-.φορεΤται* οίον, ξιφ-ο-φόρος, κα'ι ξιφ-
τι-φόρος, θανατ-ο-φόρος και θανατ-τι-φόρος, τ|τηφ ο-φορεΐν καί ι|/ηφ-
η-φαρεΐν, κλπ.

γ'. Τό ι τίθεται εις τινας συνθέσεις καί μάλιστα είς τάς έκ τοΰ
κάΛΛος' οίον, άργ-ίπουςΊ χαΛχ ί-οιχος, χαΛΛ-ί-χομος, χαΛΛ-ί~
ι ρρόη, καί εκθλίψει αύτοΰ πρό φωνήεντος4 οίον,
καΛΛ-ω-πίζύ), ΚάΛΛ-αισχρος. Πολλά τούτων διφοροΰνται* οίον,
νυκτ-ι-κόραζ, καί νυκτ-ο-φύΛαζ, χαΛχ ΐ-οιχος καί χαΛχ-ό-πονς
κα'. χαΛκε-ό φωνος, κλπ.

§ 410. Πολλών ονομάτων ή σύνθεσις γίνεται καί έκ πτώσεως τίνος·

4 Άλλα καί, κ ε ρ ο-φ όρος.

2 Το πανούργος κατά Κούρτιον γίνεται έκ τοΰ πανΓεργος τροπή

τοΰ Ρ είς ο πανόεργος και συναιρε'σει πανοΰγος (Τσερ/π. Σύνθ1.

σελ'ις 142.
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α'. Έξ ονομαστικής· οίον, Λαοσ-σόος, ποΛισ-σόος, θεόσ-δοτος,
και συγκοπή του θέσ-φατος, θέσ-χεΛος, έωσ-φόρος^ κλπ.

β'. Έκ τής ενικής γενικής μάλιστα κυρίου ονόματος* οίον,
νεώσ^οιχος, (ναΰς νεώς), Έ.ΙΛήσ ποντος, Αυόσ-χοροι, Κυνόσ ονρα.
Τό δέ Βόσ-πορος, συγκόπτει τό ο τοΰ στελέχους (§ 400, σημ.) άντί
Βοόσ-πορος' τό δέ ΠεΛοπόννησος, ΆΑόννησος, Προχόννηαος,
ΓΙροι-χόννηαος τρέπουσι τό ληκτικόν ς τής γεν. είς ν (§ 49).

ΣΗΜ. Τά δνόματα τών πδλεων, αι'τινες έκτίζοντο προς τιμήν θεοΰ ή άν-
θρωπου Ύ( ζώου Ιφέροντο δ'.ττώς· 1) κατά παράθεσιν έκ τής γενικής έν συνθέ-
σει η συντάξει (χωριστά) γραφόμενα· οίον, Δχόόπολχς κα\ Αχός σιόλχς, Πα-
νόστολις κανι Πανδς πόλχς, Αίγός ποταμοί, Έρμούπολας (τδ πάλαι
Έρμόπολις·· δ δε κάτοικος τούτων λέγεται Δχθ<3πο2νίττχς, ΑΙγοδποταμί-
ττχς, Έρμοαχολΐττις, κλπ. 2) κατά παραγωγήν λαμβάνοντα τάς παράγω-
γικάς καταλήξεις χα, εια, (ας)· οΓον, Κέκροφ-Κεκροπΐα, Κά,δμος-Καδ-
μεία, "Ελατός Έλάτεχα, βονς-Βονκεφάλεχα, ή Βονκεφαλΐα, Δτιμή-
τρχος-Δτιμτΐτρχ(ίς. Παρά δε τοΤς μεταγενεστε'ροις χα,) δμονύμως τω κυρίω
ονόματι■ οίον, Φίλχττποχ, "Αρσινόη, Θεδϋαλονΐκτχ, κλπ.

γ'. Έκ τής ενικής ή πληθ. δοτικής* οίον, πυρί-χανοτος, πυρί-
πνοος, γαστρϊ-μαργος, δορί-χτητος, Χειρί-σοφος, όρει-νόμος, ναυ-
σΐ-πορος, εγχεσί-μορος, δρεσί-τροφος, όρεσι-δάτης, παΰί-δη.Ιος, πα-
σιφανής, κλπ.

δ'. Έκ τής ενικής ή πληθ. αιτιατικής* οίον, άνδρά-ποδον,
νονν-εχής, γ'αΛα-θηνός, παντά-παΰι, χερο: νόμος, χερχ-τόμος,
διχασ-πόΑος, νσ-πόΛος.

ΣΗΜ. Τδ μεσαχπόλχος, Θτχβαχγενής, ό3οχπόρος, χοροίτχ/πος κα'ι
χοροχτύχεος, ^οροχμανής εϊνε σύνθετα έχ τοπικής πτώσεως, ήτις έληγεν
είς V τδ δποΤον συναιρείται μετά τοΰ χαρακτήρος α, ο είς αχ, οχ- τδ δε Θη-
σαχγενής, Ιθαχγεντχς λέγονται χαι Θτχβαγεντάς, Ιθαγενής, (Θήβα,

§ 4! ί. "Οταν τό πρώτον συνθετικ,έν είνε άπόλυτον άριθμητικόν
έπίθετον καί τό δεύτερον όνομα ούσιαστικόν, τότε άντί τοΰ είς, δύο,
τρεις, τέσσαρες, λαμβάνονται τό μονο, δι, ζρι, τετρα· οίον, μονό-
χερως, δί-χερως, τρί πους, τετρά-πους. Τά δέ άπό τοΰ πέντε μέχρι

1 Σημειωτέον δ'τι ή παλαιτάτη γλώσσα έκτος τών γνωστών πέντε πτώσεων
εΤχε και τρεΤς άλλας, τήν ά (ρ α ι ρ ε τ ι κ ή ν, τήν δ ρ γ α ν ι κ ή ν και τήν
τ ο π ι κ ή ν, αί'τίνες ίίστερον άπωλεσθησαν, άναπληρωθεϊσαι ή μεν αφαιρετική
ύπδ τής γενικής, -ή δε δργανική και τοπική υπδ τής δοτικής. Εκάστη δέ πτώ-
σις εΤχε κα> ιδίαν κατάληξιν· ή δε τοπική ειχεν έν τω Ινικω άριθμω ι, τδ δ-
ποΎον διεσοϋθη έκ μεν τών πρωτοκλίτων είς τδ έπίρρημα χ α μ α "ί κα'ι είς τά
σύνθετα Θ η β α ι-γ ε ν ή ς, Π υ λ α ι-μ ά χ ο ς* έκ δέ τών δευτεροκλίτων εϊς τά
Επιρρήματα οίκοι. Ισθμοί κλπ., είς δέ τά τριτόκλιτα έλαβε τον τόνον
τής δοτικής· οίον, Ά γ ν ο ο ΰ ν τ ι, Δωδώνι, Μαραθώνι, κλπ.

2 Τδ α τοΰ ίθα έγένετο μακρόν άποβολτ) της τοπικής καταλήξεως ι κ^';
άναπληρωτ?κ9\ έχτάσει.
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τοΰ εκατόν λαμβάνουσιν α (έάν δέν έχωσι), τά δέ επέκεινα εχουσιν
ο, οπερ είνε στελεχικόν· οίον, χεντά-χοΛις, άλλά καί πέντε τά.Ιαν-
τος, έζά-μετρος, έξα-έτης, έχτά-χοΛις, όκτά-κνημος, εννεά-χηχυς,
δεκά-χους, εικοΰά-χηχνς, καί (ειχοοί-χηχνς), τριακονταέ-της, χεν-
τι]Χοντα·κάρηνος καί χεντηκοντό-γυος (μοναδικόν), έκατοντα-κά-
ρηνος, χεντακοΰιο-μέδιμνος, χι.Ιιο-τάΛαντος, κλπ.

ΣΗΜ. α'. Έκ τών αριθμητικών μόνον τδεξκαίτδ έκατόν λήγουσιν «ίς
σύμφωνον καί συντίθενται συνήθως έκ τοΰ στελέχους (§ 69) καί πάσχουσι μό-
νον τάς συνήθεις μεταβολάς καί άποβολάς· οίον, έκατόμπι/λος, έκατόγχεί-
ρος, έκατόζυγος, έξέττις, κλπ. Τδ δέ εξ πρδ συμφώνου γίνεται έκ· οίον,
δκπηχι/ς άλλα έξμέδχμνος. Τά δε στελέχη έξα, όκτα, είκοόα, έκατοντα
έγένοντο κατ'άναλογίαν προς τά έπτά, τριάκοντα, τεΟσαράκοντα, κλπ.

ΣΗΜ β'· Τδ α πρδ τοΰ ε τοΰ έτος πολλάκις αποβάλλεται, ή τρεπόμενον
είς ο συναιρείται μετ' αύτοΰ είς ου1 οίον, πεντ-έτη,ς, έπτ-έττις, τριακον-
τοέτης-τρχακοντούτης, πεντηκοντοέττις-πεντηκοντούτης.

§ 4-12. "Οταν δέ καί τό δεύτερον συνθετικόν είνε επίθετον καί
μάλιστα άριθμητικόν, τότε ώς πρώτον συνθετικόν λαμβάνονται
πάντοτε τά επιρρήματα δις, τρις, τετράκις, χεντάκις, κλπ.· οίον,

δίο'εφθος, τριϋάθΛιος, τετ ραχιΰμύριοι, χεντακιαχίΛιοι, κλπ8.

ΣΗΜ Έκ τών ανωτέρω έπεται δτι τδ δ\ς καί τρΐ,ς μετ' ούσιαστικοΰ αέν
συντιθε'μενα άποβάλλουσι τδ ς, μετά δέ τοΰ έπιθέτου φυλάττουσιν αυτό" οίον,
δίκερως, τρχπονς, δί<3εφθος, τρχύάθλχος· άλλά καί δίθηκτος, τριτά-
λας. Τδ τρις λαμβάνεται πολλάκις καί ώς έπιτατικδν μόριον· οίον, τρχόά-
θλχος, τριόμακάρχότος, τρχόευδαχμων", τρχ(5μέγχ<3τος, άντί πανάθλχος,
παμμακάρχϋτος. κλπ.

6". Τό πρώτον όννθετικόν ρΐιι&ίχ.

§ 413. Όταν τό πρώτον συνθετικόν είνε ρήμα, ή σύνθεσις γίνε-
ται έ·4 του στελέχους μάλιστ(α του καθαρού τοϋ ένεστ. προσθέσει ε
ή ο, ή τού άορ. α'. (άνευ τής αύξήσεως) προσθέσει ι' οίον, άρχω-
κακός, άρχ-έ·κακος, φέρω-πόνος, φερ-έ-χονος, φαίνω-μηρός, φαιν-ο-
μηρίς, (λιπω-τάκτης), Λιχ ο-τάκτης, (φυγω-πόνος), ψνγ-ό χονος,
ελυσα-πόνος, Λνα-ϊ-χονος, έ'τερψα-χορός, τερψ ί χορος, κρυψ-ί-νους,
ψι2τ\ΰΐ-μο.Ιχος^κΛαα-ι·6ώΑαξ, Τιμηΰί-θεος, δοκηο'-ί-ΰοφος ('Α-
ριστοφ.).

ΣΗΜ. Πολλά έχοατιν ε πρδ τοΰ σ, οπερ προέρχεται έξ έπισταμένου στε-
λέχους" οίον, ελκεόΐ-πέπλος, ταμεΟΐ-^ρως, λχπεΰ-ι\νωρ, καί άνευ τοΰ
συνθετικοΰ ι· οίον, φερέΰ-βχος.

§ 414. Ένίοτε ό μέν ένεστώ; συντίθεται διά τοΰ ι, ό δέ άόρ.
διά τοϋ ο καί σπανιώτατα διά τοϋ ε· οιον, άρχ-ι-θέωρος, τερχ-ι-

1 Τδ α έτράπη είς ο δυνάμει τοΰ Ε (ίδέ Σύνθ. Τσερ σελ. 107 καί 109).

? 'Α^λα καί ε ν ν ε ά-χ ι λ οι καί δ ε κ ά-χ ι λ ο ι (Όμηρ,).
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χε'ιραυνος, δοζ-ό-σο<ρος, στρεψ-ό-δικος, ριψ-ο-κίνδυνος, μισ-ό-θριζ,
περσ-ε-ποΛις, κλπ.

ΣΗΜ. α'. Τά συντρημενα ρήματα άποβάλλουσι τό χαρακτηριστικόν φω-
νήεν τοΰ ένεστώτος -προ τοΰ συνθετικοΰ ο· οίον, τχμόπολχς, Τιμόθεος, φι-
λόσοφος, μισόθεος.

ΣΗΜ. β'. Ένίοτε παρά ποιηταΤς γίνεται σύνθεσις καί αμέσως έκ τοΰ
στελέχους τοΰ ρήματος, άνευ συνθετικοΰ γράμματος· οίον, τανύ-πέπλος,
φοβέ-ότρατος, ταλα-χςάρδχος, (ταλάω). Ουτω γίνεται κατά Κ,ούρτχον
καί τό μχαχφόνος (έκ τοΰ άχρ. μχαίω κοιί ουχί έκ τοΰ μχαίνω).

§ 415. Καί ενταύθα τά συνθετικά φωνήεντα ε, ο, ι πρό φωνήεν-
τος αποβάλλονται· οίον, φέρ-αςπις, φιΛ-άτθρωπός, μισ άνθρωπος,
ρίψ-ασπις, παυσ-άνεμος, Αύσ ανδρός, πλήν τοΰ φερέ-οικος, διότι
τό πάλαι τό οίκος είχεν έν άρχή Ρ.

γ'. Τό πρώτον «ίννθετικόν ιιόριον.

§ 416. Όταν τό πρώτον συνθετικόν είνε μόριον (πρόθεσις ή
επίρρημα), ούδεμίαν άλλην μεταβολήν πάσχει έν τή συνθέσει ή τήν
άπαιτουμένην παρά της εύφωνίας- οίον, άγχι-άλός, άγχίαΛος.
(ποιητ.), χαμαί-ζήλος, χαμαίζη.ϊος, πάλαι-γένος, παΛαιγενής,
άεί-φεύγω, άειφυγία, ενδηΛος, εύανδρος, συγγράφω, συΑΜγω, συρ-
ροή, πΛημμεΛής, παΛίτδρομος, παΛίμβοΛος, άρτιτόκος, σύζυγος,
σίσσιτος, συστρατιώτης, παρέχω, άπάγω, άγαχΛεής, κλπ.

ΣΗΜ. α'. Τής πρό τό ο συγκιρνόίται μετά τοΰ έπιφερομένου ε είς ου, έπί
τοΰ οποίου τίθεται καί ή κορωνίς* οίον, προέχω,-προυχω, προ-έργου-
προύργου· τής δέ ύπό τό ο συναιρεΤται μετά τοΰ έπιφερομένου ε τοΰ έρ-
γον είς ου* οίον, υπουργός.

ΣΗΜ. β'. Τό όχ[τέ έν τή συνθε'σει γίνεται όψι (Αίολ.)· οίον, όψχμαθής,
όι^ίγονος, κλπ.

ΣΗΜ. γ'. Τό V τοΰ πάλιν ποό μεν τοΰ <3, έάν μεν μετάτόό υπάρχη φω-
νήεν. τοε'πεται είς ό' έάν δε σύμφωνον, μένει άμετάβλητον, ομοίως καί πρό
τοΰ ζ· οίον, παλίσϋιτος, παλίνΟκχος· πρό δε τών άλλων συμφώνων πάσ/ει
τά συνήθη πάθη- οίον, παλίμβουλος, παλχγγενεόία, παλΐλλοΥος, πα-
λίνζωος, κλπ. Ή δέ σύνθεσις τοΰ άγαν γίνεται έκ τοΰ &γα· οίον, άγα-
κλυτός, άγα-κλεής, Άγα-μέμνων, άγα-όθενιίς, άγΛνωρ (άγ άνήρ)·
τό δέ άγά-ννιφος, άγάρρους γίνονται έκ τοΰ άγά-όνχφος, άγά-όρους
(§ 222, 49)* τό δέ "Αγάν-χππος είνε μεταγενεστερον.

ΣΠΜ. δ'. Τό ψιλόν άφωνον πρό δασυνομένου φωνήεντος τρέπεται είς τό
άντίστοιχο'ν του δασύ (§ 5.4)· οίον, άφικνοΰμαχ, καθοπλ,ίζω, κλπ. "Αλλ'
εις τινα ίωνικω εθει μένει άμετάβλητον οίον, άπηλιώτης, Αεύκχππος,
άπεφθος, έπαφή. Ένίοτε δέ τό ψιλόν σύμφωνον τρέπεται είς δασυ καί δταν
μεσολαβή ρ· οίον, πρό-όδός, φρούδος, πρό-όρώ, φοουρός, τέτταρα-
ΐππος, τέθρχτίπος. Τό δέ άμπέχων καί άμπΐΰχω είνε σύνθετα έκ τής
Αιολικής προθε'σεως άμπί.

ΣΗΜ. ε'. Τό ψιλόν άφωνον σπαν. τρέπεται είς δασύ κοιί πρό ψιλουμένου φω-
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νήεντος οίον, υφαμμος (Πλουτ.), καθαμμίζω ('Αριστ.), άφελπίζω (έπιγρ.),
φοοίμχον (προ οΐμος). Ουτω καν( τά δημώδη εφέτος, μεθαήρίον.

§ 417. Πρώτα συνθετικά είνε καί τά μόρια, αν, α, νν, ευ, δυς,
ήμι,άρι, ερι, δα, ζα, βοΰ.

α'. Τό αν καί προ συμφώνου καί τοϋ Ρ ά 45, 6) σημαίνει
στέρησιν, διό καί στεργιτικόν λένετα·.· οίον, άν-ίχανος, άν-άζιος,
ά-βατος, ά-τυχής, ά οπΛος, (άΡοπλος), α ήττητος, (άΚήττητος),
καί συναιρε'σει άκων, άεργοι, καί συναιρε'σει άρνός.

ΣΗΜ. Τδ στερητικό/ άν εινε αυτδ τδ σχνσ*ριτικδν αηΐ και προ συμφώ-
νου και τοΰ Ε1 αποβάλλει τδ ν* δ.ε'σωσε δε τοΰτο χαί πρδ συμφώνου μόνο/ είς
ποιητικάς τίνας λε'ςεις· οίον, άμφαΰίη, ά,'λληκτος, άννέφελος, (μεταγεν.).
"Ετι δε κα\ έν τω άνόρατος (Πλάτ. Τ-μαι, 51, α), ά,νοπλος (ίΐλάτ, Γυθύ.
299 Β. καν! Ηενο:ρ. 'ίερ. σ. 4).

β' Τό α είνε*

1) 'ΑΟροιοτιχόν, σημαίνον άθροισιν ή τό όμοϋ' οίον, ά-θρόος,
ά-χό.Ιονθος, (ά-κέλευθος), ά·δεΛφόςΛ (ά-δελφυς), ά γάστωρ, (=όμο-
γάστωρ), ά-γάΛαχτος, (=όμ ο γάλακτος.

ΣΗΜ. Τδ άΟροιστικδν ά εινε αυτδ τδ σανσκριτικδν —ά κα"ι ύστερον ά.
ττερι δε του έίπας, άπαξ κανι άπλοΰς ΐδε § 186, α'. 4 και γ'.

2) Έχιτατιχόν, σημαίνον έπίτασιν' οίον, ά τενής, ά-χανής,
ά οχε,Ιής ( = καταξηρος), ά-ξυΛος ( = πολύξυλος), "Α τΛας
(= Πολυτλαί).

ΣΗΜ. α'. Το έπιτακτικδν ά εινε αυτδ τδ άθροιστικόν, διότι έκ τής αθροί-
σεως πολλών πραγμάτων έν τω αύτω τόπω προε'ρχεται ή έπίτασις.

ΣΗΜ β'. Τδ ά σημαίνει ένίοτε κα\ ισότητα ή ομοιότητα· οίον, ά-τά-λαν-
τος (=ίσοβ*ρής), άπεδος (=ίσόπεδος)· ένίοτε δε φαίνεται πλεονάζον· οχον, ά,-
όταχι/ς, ά-όπααρω, ά-όταφχς. Τοιαύτα και τά ττ,ς καθωμιλημενης ά,γκχ-
νάρα (=κΐνα'ρα), άπήγανον (=πήγανον), άπάρθενος (=παρθένος*.

γ'. Τό νη ('σανσκρ. Π3., λατ. ηβ) είνε στερητικόν σπανιώτερον

τοϋ αν' οίον, νή-τίοινος, νη-πενθής.

ΣΗΜ. Τδ η τοΰ νη τά μεν βραχέα έπιφερόμενα φωνήεντα & και ε έκ-
κρούει μετά δε τοΰ ο συναιρείται είς ω· οίον, (νη αλεγω), νη-λεγτάς. ντΐ-ε«
λεος, ντιλεής, ντι-οδυνη, νώδι/νος, νποδοι/ς, νωδός.

δ'. Τό ευ σημαίνει εύκολίαν ή καλήν ιδιότητα· οίον, ευδατος,
ευώδης, ευμενής, ευτυχής.

ε'. Ύ6 δυς είνε άντίθετον τοΰ ευ καί σημαίνει δυσκολίαν η κακήν
ιδιότητα- οίον, δύσβατος, δυσώδης, δυσμενής, δυστυχής.

1 "Αλλοι λαμβάνοντες άφορμήν έκ τοΰ ά ν ά ε δ ν ο ς (=άνευ εδων), ά-
νάελπτος (='άνε'λ·πιστος) άνοίπνευστος., παράγουσι τδ στερητικδν
αν ε'κ τοΰ αρνητικού μορίου ά νά αποβολή τοΰ α. Κα\ ή καθωμιληαε'νη λ£-
γει, ά ν οί-β α θ ο ς, άναβροχιά.

2 «Τρί'^άϊζάρθϊνα κοράσια 'σάν τοΰ Μά'ί τά κεράσια» δη χώδες ασμα.



ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΕΕΕΩΝ

201

ΣΗΜ. Τό α τοΰ δνς προ τοΰ σ, έάν μετά τό σ τής Ε πι φερόμενη ς λέξεως
δπάρχη σύμφωνον, αποβάλλεται· έάν δέ φωνήεν, μένει άμετάβλητον' οίον,

δύ-στόμος, δύ-σττινος, δύδ-δοος, δυσ δεδής.

ς'. Τό ήμι, του οποίου τό ι προ φωνήεντος δέν εκθλίβεται, ση-
μαίνει τό ημισν τοΰ ύπό τού εσχάτου συνθετικού δηλουμένου* οίον,
ήμι-τάΛαγτογ, ήμι-ωβόΑιογ, ήμί-ονος, ήμι-παγής.

ζ'. Τό άρι, έρι, δα, ζα, βον είνε έπιτατικά συνήθη παρά ποιη-
ταις' γίνονται δέ τό μέν άρι έκ τού άρω, τό δέ ερι έκ του άρι κατά
τροπήν τού α είς ε, ώς τό ερσην έκ τού άρσην' τό δέ δα καί ζα έκ
τής διά, τό δέ βον έκ τού βονς- οίον, άρίδηΛος, &ρίγδονπος, ερι-
βώ.ίαζ, δαφοινός, ζάπΛοντος, βοΰπαις, βονφάγος, βουΜμία.

Β'. "Εσχατον συνθετικόν μέρος.

§ 418. Τό εσχατον συνθετικόν μέρος δυνατόν νά είνε ή ό'νομα ή
ρήμα 3 επίρρημα.

α,'- Το εκατόν όννθετικόν |»έρος δ ν ο χ ι α.

§ 419. "Οταν τό εσχατον συνθετικόν μέρος είνε έπίθετον, μένει
και μετά τήν σύνθεσιν πάλιν έπίθετον φυλάττον τήν κατάληξιν αύ-
τοΰ άμετάβλητον καί τήν κυρίαν εννοιαν τής συνθέσεως· οίον, όμό-
δον.Ιος, ενδηΛος, άπιστος, πάγκαΛος, ήμίγυμνος, φιΛόσοφος.

ΣΗΜ. "Εσχατον συνθετικόν γίνεται και μετοχή μένουσα καλι μετά τήν
σύνθεσιν άπετάβλητος· οίον, πολύ-τλας, λυκά-βας, Πυρτ-φλεγέθων, κλπ.

§ 420. "Οταν δέ τό έ'σχατον συνθετικόν είνε ούσιαστιαόν, μετα-
βάλλεται συνήθως είς έπίθετον σημαίνον τον έχοντα σχέσιν τινά πρός
τό ύπό τής ρίζης δηλούμενον οίον, άπαις (ού/ί ό ού παις, άλλ' ό ούκ
εχων παίδας), μακρόχειρ (ούχΐ ή μικρά χείρ, άλλ' ό εχων μακράς
χείρας), άποικος (ούχΐ ό άπό οίκος, άλλ' ό άπέχων έκ τούοΪΊου), έν-
θεος (ού/ί ό ένδον θεός, άλλ' ό εχων έν έαυτφ θεόν), δεισιδαίμων
(ουχί ό δείσας δαίμων, άλλ' ό τού; δαίμονας δεδιώς), κλπ.

§ 4-21. Τά τοιαύτα σύνθετα επίθετα, εάν μέν εχωσι κατάλη-
ξιν άρμοδίαν είς εκφρασιν καί τών τριών γενών, φυλάττουσιν αύτήν
άμετάβλητον οίον, δ, ή άσιτος-τό άσιτον, δ, ή δεισιδαίμων-τό δει-
σίδαιμοτ, δ, ή άπαις, ό, ή μακρόχειρ, δ, ή άποΑις, ό, ή δίπηχνς,
κλπ. 'Εάν δέ δέν εχωσι, μεταβάλλουσιν αύτήν τά μέν έκ τών είς ου
καί ν ουδετέρων είς ος, νς προσλήψει τού ς·· οίον, δώρον-ποΑύδωρος,
δάκρν-άδακρνς. Τά δέ έκ τών είς α καί η θηλ. είς ος καί σπανίως
είς ις' οίον, μονσα-φιΛόμουσος, τιμή άτιμος, χιθάρα-άκίθαρις, ά.Ιχη-
άναΛκις' τά δέ εκ τών είς ος ουδετέρων είς τροπΫ) τού ες τού στε-
λέχους είς ης (§ 146, β'.)· οίον4 ήδος {ήδες} αηδής, βάρος (βαρες)
,Λνοβαρής, ενκ.Ιεής. Τά δέ εκ τών είς ας ούδετ. καί τού γη
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καί ναϋς είς ως· οίον, χέρας-χρυσοχέραος-χρνσόχερως, γήρας (άγή-
ραος)-άγήρως, γή-εϋγεως, ναϋο-Λιπόνεως, τά δέ εκ τοΰ φρην είς
φρων οίον, φρήν-σώφρων-ενθύφρων τά δέ έκ τοΰ ηρ είς οίον,

Λατηρ άπάτωρ, μήτηρ-άμήτωρ: -

ΣΗΜ. Τινά έκ τών εις ος ουδετέρων τριτοκλίτων μεταβάλλονται εις ος
δευτερόκλιτα· οίον, Χρύσανθος, Πάτροκλος, παχύχεαλος (Άριστοτ.).

§ 422. Τά συμφωνόληκτα τριτύκλιτα ονόματα έσχατον συν-
θετικόν μέρος γινόμενα προσλαμβάνουσι συνήθως είς τό στέλεχος
της ενικής γεν% καί σπανίως της όνομ. τήν δευτερόκλητον κατά-
ληξιν ος' οίον, άχρήματος, άμφίαΛος, ποΛύσαρχος, εύανδρος, ένα-
στρος, ένρινος, (καί «υρίϊ' καί ενρις, αναίμακτος καί άναιμος
κλπ. Τά δέ είς μα-ματ ος λήγουσι καί είς μων γενόμενα έκ τοΰ
άρχαίου στελέχους τοΰ λήγοντος είς μαν τροπϊ] τοΰ α είς ω· οίον,
άχτήμων, ποΛνπράγμων, κλπ.

ΣΗΜ. Τών έχόντων έσχατον συνθετικόν τό πόλις τά μέν ούσιαστικά ψυ-
λάττουσι τήν κλίσιν τοΰ άπλοΰ' οίον, άκοόπολίς-εως κλπ. τά δέ έπίθετα
μεταβάλλουσιν αυτήν εις ις-ιδος· οίον, δ, ή άπολις-ΐδος· δ, ή φιλόπολις-
ιδος· δ, ή φνγόπολας (§ 423).

§ 423. Πολλά ούσιαστικά μένουσι καί μετά τήν σύνθεσιν πάλιν
ούσιαστικά φυλάττοντα καί τήν κατάληξιν άμετάβλητον οίον,
άχρό-ποΛις, ωμο-πΛάτη, ίππο-χέντανρος, χην-αΛώπηζ, άρμ-άμα-
ζα, κλπ. Πάντοτε δέ άμετάβλητα μένουσι τά άφηρημένα ρηματι-
κά ούσιαστικά,όταν συντίθωνται μετά τών 1 8 προθέσεων οίον, πρά-
ζις-σύμπραζις, βοΛή-χαταβοΛή, κλπ. Μετά πάσης δε άλλης λέ-
ξεως συντιθέμενα ταΰτα μεταβάλλονται είς ια (§ 398, σηλ.),
οίον, πράζις-ευπραζία, χό.Ιασις-άχοΛασία, βοΛή-ΛιθοβαΛία. Άλλα
τά τοιαύτα είνε κυρίως παρασύνθετα προϋποθέτοντα σύνθετον έπί-
θετον ό'νομα είς ος οίον, άπραζία (έκ τοΰ άπρακτος), ΛιθοβοΛία
(έκ του λιθοβόλος), ναυμαχία (έκ τοΰ ναύμαχος), κλπ. πλήν του
μισθοφορά' άλλά καί μισθοφορία.

6Το εόχατον σννθετιν.δν ιιέοος ρη^α.

§ 424. Τό ρήμα έσχατον συνθετικόν μέρος γενόμενον μόνον μετά
τών 18 προθέσεων συνθετόμενον μένει άμετάβλητον καί ή σύνθεσϊς
αύτη λέγεται παράθεσις' οίον, παρά-λαμβάνω παραΛαμβάνω, πε-
ριγράφω, παρέχω, κλπ. Μετά πάσης δέ άλλης λέξεως συνθετόμενον
μεταβάλλεται είς όνομα, έξ ού, έάν είνε άνάγκη, σχηματίζεται
παρασύνθετον ρήμα είς εω· οίον, ίππος τρέφω, ίπποτρόφος, ίππο-
τροφέω, χαχά-Λέγω, χαχοΛόγος-χαχοΛογέω, εν Λέγω ενΛογος-ενΛο-
γέω, ά-φείδομαι,·άφειδής-άφειδέω, δύς-άρέσαω^-δνσάρεστος-δνσαρε-
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ΰτέω. Τοιαύτα παρασύνθετα ρήματα γίνονται καί έκ προθέσεων*
οίον, ύπέρ-μάχομαι,-ύπε'ρμαχος-ύπερμαχέω, άντί βάλλω,-άντίβο-
Λος άντιβοΛέω. "Ετι δέ καί έξ άχρήστω/ συνθέτων όνοαάτων* οίον,
νουθετώ έκ. τοΰ αχρήστου νουθέτης,

§ 425. Πολλάκις τό ρήμα έσχατον συνθετικόν μέρος γενόμενον
φαίνεται άμετάβλητον, άλλά τούτο προέρχεται έκ τυχηράς όμοιο·
τητος της καταλήξει»; τοΰ άπλού πρός τήν τού παρασυνθέτου*
οίον, μύρον-πωλεω, μυροπώΛης-μυροπωΜω, μέλος-ποιέω, μεΛο-
ποιδς-μεΛοποιέω, ά φρονέω ,-άφρων-άφρονέω.

ΣΗΜ. Τά ρήματχ δυνατόν νά συντεθώσι καί μετά δύο ή τριών προθέ-
σεων· οίον, άντι-παρα σκευάζομαι, άντι παρ εξ-άγω.

§ 426. Τά έκ ρημάτων σύνθετα ονόματα (§ 424) λήγουσιν έν
τ>ί ενική όνομαστική-

α'. Είς ο-ς δευτερόκλιτα προσηγορικά· οίον, ί'ππος-τρεφω-ίππο-
τρόφος, θεδς-Λέγω-θεοΛόγος, ^αϊ^ μάχομαι-ναύμαχος, κλπ.

β'. Είς α-ς·, η-ς πρωτόκλιτα προσηγορικά* οίον, ορ-ίς- θηρεύω-
όρνιθοθήρας, μύρον- πω.Ιώ-μυροπώΛης, κλπ.

ΣΗΜ. Τά άπό τοΰ άρχω σύνθετα καταλήγουσιν ά'λλα μέν είς ος, ά'λλα δέ είς
ης, άλλα δέδιφοροΰνται- οίον, δήμαρχος, νομάρχης, ίππαρχος καί Ιπ-
πάρχης, Οτόλαρχος καί ότολάρχης, γυμνασίαρχος καί γυμνασιάρ-
χης, κλπ.

γ'. Είς ης τριτόκλιτα επίθετα· οίον, ευ μανθάνω-εύμαθής,
δυς-μανθάνω δνσμαθής, ποΛύ μανθάνω-πο.Ιυμαθής, ά-ΘΛάπτω ά-
β.Ιαβής, κλπ.

ΣΗΜ. Ή κατάληξις ης είνε ες, ήτις έν τή δνομ. έκτείνει τδ ε είς η
κατά τόν κανόνα (§ 146, β')· οίον, (άμαθές-άμαθής).

δ'. Είς ης-ητος καί ως·ωτος' τριτόκλιτα επίθετα* οίον, προ-
βάΛΛω,-προβ.Ιής-ήτος, ήμι-θνήσχω,-ήμιθνής-ήτος, ά-γιγκώσχω-
άγνώς ώτος, ήμι-βίβρώσχω, ήμιθρώς-ώτος, κλπ.

ε'. Είς πρωτόκλιτα καί είς. καί ωρ τριτόκλιτα προσηγο-
ρικά· οίον, μήΐον-βόσκω,-μηΛοβώτης καί μηΑοβωτήρ, παν-δα-
μάω,-πανδαμάτωρ, κλπ.

ς'. Είς ί1 (ξ, ψ)' οίον έ:^ εΛύθω)-επηΛυ-ς, νέηΛυ-ς, πρός (φύγω)
-πρόσφυζ, βοϋς {πΛήγωλ-βουπΛήξ, παρά (βΛέπω)-παραβ.Ιώψ, κλπ.

§ 427. Τά τοιαΰτα ό/όματα σημαίνουσι τόν ενεργούντα τό ύπό
τοΰ στελέχους δηλούμενον καί ίσοδυναμοϋσι τή μετοχή τού έν
συνθέσει ρ/,ματος έχούση άντικείμενον ή προσδιορισμών τό πρώτον
συνθετικόν* οίον, ίπποτρόφος=. ο ίππου; τρέφων, ναύμαχος=ο
ναυσί μαχόμενος, θεοΛόγος=Λ περί θεού λέγων, σπερμοΛόγος—^

1 Τ® ί τονιο πτωτική κατάληξις καί ονγ\ παραγωγική.
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σπέρματα συλλέγων, χναμοτρώ£,-==.'6 κυάμους τρώγων, ευμαθι
εύκόλως μανθάνων, κλπ. Τά δέ είς ως'-ωΓΟζ καί ης-ητος σηααίνουσι
συνήθως τόν παθόντα* οίον, ήμιβρώς, άτρώς=ΐ\μ(@?ωτος, άτρωτος,
άδμής, επιβλής. Συν τούτοις δέ καί τό ά.τορρώ£ζ=ό άπορραγείς.
Σημειωτέον οτι τά έκ τών τοιούτων συνθέ.των ονομάτων παρασύν-
θετα είνε ρήματα λήγοντα είς εω (§ 324) ή ουσιαστικά άφηοη-
μένα λήγοντα είς ια («α) (§ 423)· οίον, ίπχοτρόφος-ίπποτροφέω-
ίπποτροφία, νονοθέτης-νομοθετέω-νομοθεσία, δονιθοθήρας όρνιθο-
θηρέω όρνιθοθηρία, πο.Ιυμαθής τιο.Ιυμαθέω (κο.Ινμαθέ^ια ΛοΑυμα-
θέϊα) πολυμάθεια.

ΣΗΜ. α'. Ενίοτε σύνθεσις γίνεται καλι έκ δύο "αντιφατικών (άντιθε'των)
λέξεων οίον, Κάλλαιόχρος μωρόσοφος (Λου<), μωροπόντιρος1, κλαυ-
όίγελως (Ξενοφ. 'Ελλην). Ή τοιαύτη σύνθεσις καλείται όξύμωρον σχήμα
(ΐδε Σντ. Λ. Χρ.).

ΣΗΜ. β'. Σπανίως παρά το~ς παλαιοΤςγίνεται σύνθεσις έκ δύο κλιτών μερών
μεσολαβούσης προθε'σεως· οίον, άλλοπρόσαλλος. φιλοστροσήγορος, φιλεπε-
τιμητής. Τοιαύτα καλι τά τών γραμματικών πολυσύλλαβος, μακροκατά-
ληκτος. βραχυπαράληκτος, γενικοόύντακτα, δοτικοσύντακτα, κλπ.

§ 428. "Οταν τό έσχατον συνθετικόν ά,οχηται άπό ε, ο, εκ-
τείνεται τό μέν α καί ε είς τό δέ ο είς ω· οίον, υπακούω-ύ^
χοος, στρατός-άγω,-στρατηγός, εύ-α.νεμος,-ευήνεμος, εύ-έλαύνω,
-ευήΛατος, ά-όμνυμι,-αρώματος. Τό δέ Λοχαγός, ξεναγός, ναυαγός,
έκτείνουσι τό α βραχύ είς α μακρόν.

ΣΗΜ Τδ ε, ο με'νουσιν αμετάβλητα, 1) δταν είνε θε'σει μακρά* οίον,
ναύαρχος, ποδ-άρκης, ψευδ-άγγελος, καχεξία, θε-όργητος· ϊ) οταν
ευρίσχωνται προ λε';εων,αί δποΤαι τδ πάλαι είχον ϊν χργρ\ Ρο· οίον, αίχμ-ά-
λωτος (Γαλ), άρτι-επής, παν-όρατος· 3) οταν είνε άπλη σύνθεσις, μάλι-
στα έκ προθεσεως* οίον, υπ-ακοή, άπ-έλαΟις, έατ-όπττις, παιδ-αγωγός*
4) χάριν τοΰ μέτρου· οίον, γόριις, ΐ/ι];-ερεφιίς, καρχαρ-όδους.

§ 429. Τρέπουσι τό ο είς ω, τό όβο.Ιός, οδύνη, δ.ΙΛυμι. όλεθρος,
ομαλός, όμνυμι, δννζ, δρος, όροφος, όρύσσω, όφελος' οίον, δυώβολον,
ανώδυνος, εξώλης, ά> ώλεθρος,ανώμαλος, άντωμοσία, πολυώνυχος,
ύπώρεια, διώροφος, διώρυξ, βιωφελής. Τό.δέ όνομα τρέπει τό πρώ-
τον ο είς ω καί τό δεύτερον είς υ' οίον, αντωνυμία, ομωνυμία*.

ΣΗΜ. α'. Τό όλεθρος κα\ όροφος δέν τρε'πουσι τδ ο είς ω, οταν η προ
αυτών συλλαβή εΤνε φύσει ή θέσει μακρά· οίον, τΙ/ϋχόλεθρος, ύτΐτόροφος.

ΣΗΜ. β'. Τά μέν έχοντα έσχατον συ/θετικδν τδ ώρα (φροντ\ς) εις ω πα-
ραλήγουσι, τά δέ έχοντα τδ ουρος (φύλ,αξ) είς ου παραλήγουσιν οίον, θυρα-

1 Τοιοΰτο και τδ ήμε'τερον κουτοπόνηρος.

2 Ή σύνθεσις τούτου γίνεται κυρίως έκ τοΰ Αωρικοΰ όνομα.
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ωρός-θυρωρός, θεα-ωρός-θεωρός, πυλα-ωρός-πυλωρός, τιμωρός, οΐ-
κουρός. Τινά δ! καί διφοροΰνται■ οΓον, κηπωρός κα\ κηπουρός.

ΣΗΜ, γ'. Τά σύνθετα εκ τοΰ ώι{τ (οφθαλμός) διά τοΰ ω συνθε'τονται*
οίον, ·κύκλωα{Γ, κι/νώπης, άνθρωπος, Εύρώπη, κλπ. Τά 81 σύνθετα έκ
τοΰ δι{τ (φωνή ή οψ'.ς) διά τοΰ ο· οΤον, μέροψ, Καλλιόπη, Πηνελόπη,
αίθοτ}τ, ήνοψ, ΑΙΘίοψ.

§ 430. "Οταν. τό πρώτον συνθετικόν λήγ$ εις βραχύ φωνήεν καί
τό δεύτερον άρχεται άπό ρ, διπλασιάζεται τό ρ· οίον, επίρρημα^
άρρωστος, άπό-ρρητος, ισό-ρροπος, άλλα εύρωστος, εΰροος.

γ'. "Εσχατον συνθετικόν μέρος |ΐόοιον.

§ 431. "Οταν τό εσχατον συνθετικόν με'ρος είνε μόριον, ούδε-
μίαν μεταβολήν πάσχει ή τον άναβιβασμόν τού τόνου τινών* οίον,
πάΛαι-πρόπα.Ιαι, εγγυς-σύνεγγνς, ευ-ύπε'ρευ.

ΣΗΜ. α'. Σύνθεσις γίνεται έκ δύο προθε'σεων· οίον, άπο-πρό, δια-προ-
παρ-έκ καί προ φωνήεντος παρ-έξ.

ΣΗΜ. β'. Τό πνεΰμα τοΰ έσχατου συνθετικοΰ χχι δ τόνος τοΰ πρώτου μετά
τήν σύνθεσιν άποβάλλονται· οίον, πρό-άγω,-προάγω, παρά-είναι, πα-
ρεΐναι, σί/ν-έγγύς,-δυνεγγυς, πατρός-κτείνω, πατροκτόνος, κλπ.

Σημασία τών συνθέτων.

§ 432. Τά σύνθετα επίθετα ή ούσιαστικά κατά τήν σημασίαν,
διαιρούνται είς προσδιοριστικά, κατηγορηματικά καί αντικειμενι-
κά. Καί προσδιοριστικά μέν λέγονται, δταν τό πρώτον συνθετικόν
προσδιορίζω τό δεύτερον έπιθετικώς ή έπιρρηαατικώς- οίον, άχρό-
πο.Ιις=·άχρα πόΜς, άγαθο-δαίμων=άγαθος δαίμων, όμόδουΛος
—ημ.ην δοΰΛος, οψί-γ-ονος—όψε γεννηθείς, κλπ. (δρα καί § 497).
Κατηγορηματικά δέ, δταν τό πρώτον συνθετικόν προσδιορίζη τό
δεύτερον κατηγορηματικώς", ήτοι δταν τό πρώτον έκφράζη τήν
ποιότητα ή ιδιότητα τού δευτέρου ώς κατηγορούμενον αυτού* τά
τοιαύτα δέ σύνθετα περιφράζονται διά τής μετοχής έχων ή άλλης
όαοιοσήυιου ρήματος έχούσης τό μέν δεύτερον συνθετικόν άντικείαε-
νον, τό δέ πρώτον κατηγορούμενον αύτοΰ* οίον, μαχρόχειρ=ό έχων
μακράν χεϊρα=δς έχει χείρα, η εστι μακρά- άργυρότοζος=ο φέρων
αργυρά τό£α=ζδς φέρει τόξα, ά είσιν άργνρά' πικρόγαμος—ό πι-
κρούς γάμους άγόμενος=ζδς άγεται γάμους οϊ εϊσι πικροί, κλπ.
(δρα καί § 420). Αντικειμενικά, δέ δταν τό εν τών συνθετικών
μερών προσδιορίζω τό ετερον (δπερ είνε ρηματικόν) άντικειμενικώς,
ήτοι δταν τό εν άντικείμενον ή άλλος τις ρηματικός προσδιορισμός
τοΰ ετέρου* τά τοιαΰτα δέ σύνθετα περιφράζονται διά τής μετοχής
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τοΰ συστοίχου ρήματος τοΰ εν τή συνθε'σει ρηματικού εχούοης άν-
τικείμενον ή προσδιορισμόν τό ετερον συνθετικόν· οίον, δειαι-δαίμων
=ό τους δαίμονας δεδιώς, ήνί-ο-χος—δ τά ήνία έχων, Λογο-γρά-
φος,=δ τους Λόγους γράφων, χειρο-ποίητος=δ χερσί πεποιημέ-
νος, θεοδ.Ιαβης=ζδ ύπό θεού βεβΛαμ μένος, άζιόΛογος=.ό Λόγου
άξιος, κλπ. (δρα και § 427).

Περί τονισμού συνθέτων λέξεων.

§ 433. Αί σύνθετοι λε'ξεις άναβιβάζουσι τόν τόνον όσον ενδέ-
χεται άνωτέρω τής ληγούσης (§ 34)· οίον, πάνσοφος, άτιμος,
ενοπΛος, κλπ.

§ 434. Ό τόνος τών συνθέτων ούδέποτε υπερβαίνει τήν λή-
γουσαν τοΰ πρώτου συνθετικού, έάν δέν γείνη έκθλιψις (§ 32 6
14)· οίον, καχόνοι, περίπΛοι, άπόδος' άλλά πάροδος, κάταντες,
αϋταρκες.

§ 435. Τά είς α, η, ευς, της, τηρ, τεος, μος ρηματικά τονί-
ζονται δπου καί τά άπλα· οίον, φορά-συμφορά-μιθθοφορά, τομή-
έπιτομή, γραφενςσυγγραφεύς, διχαστής-συνδιχαο'τής, Λγστής-άρ-
χιΛηστής, θύτης-φιΛοθύτης, πΛωτήρ-συμπΛωτήρ, δοτέος-έπιδοτέος,
συρμός διασυρμός. Άναβιβάζουσι δέ τόν τόνον τό άρά-χατάρα}
σταθμδς-ναύσταθμας, καί πάντα τά ύπό τοΰ δεσμός σύνθετα· οίον,
σύνδεσμος-άνάδεσμος. Τό δέ κριτής μετά προσθέσεως μέν συντιθέ-
μενον οξύνεται· οίον, υποκριτής, επικριτής· μετά πάσης δέ άλλης
λέξεως παροξύνεται· οίον, δικαιοκρίτης, όνειροκρίτης.

§ 436. Τά είς τος ρηματικά συνθετόμενα μετά τών 18 προθέ-
σεων οξύνονται μέν έάν σημαίνωσι τόν δυνάμενον νά πάθη τό ύπό
τής ρ'-ζης δηλούμενον οίον, εζαιρετός-ή-όν (ό δυνάμενος νά έξαιρε-
θή)' προπαροξύνονται δέ έάν σημαίνωσι τόν παθόντα* οίον, ό, τ)
εξαίρετος τό εξαίρετον (ό εξαιρεθείς). Μετά πάσης δέ άλλης λέξεως
συνθετόμενα προπαροξύνονται· οίον, χρυσόδετος εύποίητος, κλπ. ο-
ξύνονται δέ πάντοτε σχεδόν τά έκ τοΰ κΛειτός ή κΛυτός σύνθετα*
οίον ναυσικΛειτός ή ναυσιχ.ϊυτός.

§ 437. Τών είς ικος έπιθέτων τά μέν παρασύνθετα ήτοι τά
παραγόμενα έκ συνθέτου τινός προσθέσει τής καταλήξεως ικος οξύ-
νονται1 οίον, ύπερβολή ύπερβοΛικός ή όν, (προαναφωνητός), προα-
ναφωνητικός-ή·όν. Τά δέ άπλώς σύνθετα ή δισύνθετα προπαροξύ-
νονται· οίον, περσικός, μισοπερσικός, αττικός, ψευδαττικός, άνάττι-
κος, τεΛικός, ύπερσυντέΛικος.

§ 438. Τά είς ος δευτερόκλιτα ονόματα τά έχοντα τό πρώτον
. συνθετικόν όνομα καί τό δεύτερον ρήμα μεταβατικόν, εάν μέν εχωσι
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τήν παραλήγουσαν φύσει ή θε'σει μακράν, οξύνονται· οιον, στρα-
τηγός (αλλά συστράτηγος, νποσρτάτηγος, ώς δισύνθετα), λοχαγός,
οδηγός, ψυχοπομπός, ίπποφορδός, χοιροδοσχός, λειτουργός, ρα-
Λουργ'ός, (καί ούχί ραδιοϋργος)· έάν ίέ έχωσιν αύτήν βραχεΐαν,
παροξύνονται μέν, έάν σημαίνωσιν ένέργειαν* οιον, .ταΓρο^το^ος·,
(ό άποκτείνων τόν εαυτού πατέρα), λιθοδόλος (ό λίθου; βάλλων),
θηριοτρόφος (ό θηρία τρέφων), ή άρτιτόχος (ή άρτι τεκοϋσα),
τηλεβόλος (ό μακρόθεν βάλλων)· προπαροξύνονται δέ, έάν σημαί-
νωσι πάθος· οίον, πατρόχτονος (ό ύπό τού εαυτού πατρός φονευ-
θείς), λιθόδολος (ό λίθοις βληθείς), θηριότροφος (ό ύπό θηρίων τρα-
φείς), άρτίτοκος (6 άρτι τεχθείς), τηλέδολος (ό μακρόθεν βληθείς)·
έξαιροΰνται.

1) Τό κακούργος καί πανΰοργος, διότι πάντα τά είς ουργος ο-
ξύνονται πλήν τοϋ κακοϋργος καί πανούργος.

2) Τά έχοντα τό έ'σχατον συνθετικόν τό άρχω, εχω, δάμνημι
καί συλώ· οίον, δήμαρχος, ναύαρχος, δαδοϋχος, ήνΐοχος, ιερό-
συλος, ίππόδαμος,

3) Τό αδελφός, ατραπός, αργός, βουλητός, τά όποια οξύνονται,
&ιότι ή σύνθεσις αύτών παρημελήθη.

4) Τά έκ μορίων η επιθέτων εχόντων επιρρηματικήν έ'ννοιαν, τά
όποια καίπερ σημαίνοντα ένέργειαν προπαροξύνονται* οίον, ευτοχος,
δύστοκος, άείλαλος, πολϋλαλος, πάμφορος, κλπ.

§ 439. Όταν δέ τό ρήμα είνε άαετάβατον, τό σύνθετον ό'νομα
$ίς ος άναβιβάζει τον τόνον δσον ενδέχεται άνωτέρω τής ληγούσης·
οίον, αυτόμολος, πυρϊπνβυς, βαρύδρομος.

§ 440. Τά είς ος σύνθετα δευτεοόκλιτα,. τών οποίων τό πρώ-
τον συνθετικόν είνε ρήμα καί τό δεύτερον ό'νομα, πάντοτε προπα-
ροξύνονται* οίον, άρχέχαχος, φιλόσοφος, μισόθεος, φιλόλογος (καί
ουχί φιλολόγος), κλπ.

§ 441. Τά είς ως σύνθετα άττικά προπαροξύνονται* οίον, λε-
χτόγεως, χρυσόκερως, κλπ. πλήν τών ύπό τού γνρας συνθέτων*
οίον, άγήρως, ενγήρως, ύπεργήρως.

§ 442. Τά είς- ης σύνθετα τριτόκλιτα οξύνονται* οίον ασαφής,
απαθής, ευγενής, δοογενής' εξαιρούνται·

1) Τά είς ηρης καί τά είς ω παραλήγοντα' οίον, ποδήρης, ζι-
φήρης, τριήρης, ποδώκης, ευώδης.

2) Τά έχοντα εσχατον συνθετικόν τό ηθος, μήκος, μέγεθος,
κήτος, τείχος στέλεχος' οίον χρηστοήθης, εύμήχης, Υπερμεγέθης,
μεγακήτης, εΰτείχης, ευστελέχης. Συν τούτοις *αί τό φιλαλήθης,
μ'Λσα λήθης.
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3) Τά είς αάης, αντης, αρχης' οίον, αυθάδης, ανάντης, αν
τάρκης.

4) Τά κύρια ονόματα (§ 367 σημ. β'.)· οίον, Λογβνης, Άρι
ατβψάνηο^ Δημοσθένης, Σωκράτης.

§ 443. Τά ούδέτερα τών είς ^ παροξύτονων έπιθέτων προ-
παροξόνονται (§ 159)* οίον, ό χρηστοήθης,-τδ χρηστόηθες, ό φιΛα-
Λήθης-τδ φιΛάΛηθες, δ αυτάρκης- τδ αΰταρκες, πλην τών βίς
καί τών είς ω παραληγόντων, άπερ περισπώνται* οίον, δ ποόήρ
τδ ποδήρες, δ ποδώχης τδ ποδώκες, δ ευώδης-τδ ευώδες»

§ 444. Τά είς ης πρωτόκλιτα (πλήν τών είς της § 435)
ξύνονται* οίον, βιβΛίοπώ.Ιης, άρτοκώΛης, δ.Ιυμπιονίκης, γέ
τρης, παιδοτρίβης, έΛ.Ιανοδίκης, κλπ.

§ 445. Τά έκ του έτος σύνθετα τονίζονται παρά μεν τοις Άτ-
τικοΐς συνήθως δσον ενδέχεται ανωτέρω τής ληγούσης· οίον, δ, ή
τριέτης-ω τρίετες, το τρίετες, παρα δέ τοις μεταγενεστέροις επί τής
ληγούσης· οίον, ό, ή τριετής, τδ τριετές.

§ 446. Τά μέν έχοντα έ'σχατον συνθετικόν τό μέγας προπαρο-
ξύνονται* οίον, πάμμεγας (κατ* άλλους παμμέγας), τά δέ έχοντα
τό μέ.Ιας καί τά.Ιας παροξύνονται* οίον, ΛευκομέΛας, παντάΛας.

§ 447. Τά λήγοντα είς βρως, γνως, τρως, πΛηζ, ρωζ, τρω^
σφαξ, <ρρας, ης (ήνος), οξύνονται* οίον, ήμιβρώς, αγνός, άτρώς,
βουτί.Ιήξ, άπορρώζ, χυαμοτρώξ, διασφάζ, αποφράς, άπτ?)ν-ήτος„
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