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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΙ.

Α . Περί των Γραμμάτων και των Διφθόγγων.

ΓΡ Λ ΑΙΜΑΤΙΚΗ λέγεται ή τέχνη, δια της ο~οίας αανθάνο-
μεν να δμιλωμεν και νά γράφωμεν ορθώς τινα γλώσσαν.

2. Η ΐί λ λ η νίκη γλώσσα εχει γράμματα είχ.οσιτέσσαοα' είνε δε
ταϋτα γ/, ? , <>\ ε, ί, η, (V, λ, >·, ο, ^ α, γ, ι·, γ,

Χ, ^ <*>·

3. Τα γράμματα ταΰτα διαιρούνται ε?ς δύο" εις ^ιωνηεντα και
εις σί'ΐιγω*α. Και φωνήεντα μεν εινε έ—τά σ} ο, ι»,'ω, σύα-
Φοονχ δεκαε~τά Λ, ν, Γ, λ. //, >', <5, .τ, <7, γ, χ, ι/'.

4. Τά φωνήεντα και μόνα τ(ον ττροφεοόμενα οτελοΰσι ©ωνην*
„ ώς ο, V, *" τά δε σύμφο>να τότε. μόνον άττοτελοΰσι φο.>νήν) όταν έκ-

φωνώνται μετά των φωνηέντων" ώς ουκ, π(>ος, προ.

5. Τά φ&,ινηεντα διαιρούνται ε:ς τρία" ε:ς βραχέα ε και ο' ε:ς
μαχοΓΐ 7/ και ω. καΐ εις ι^'^ρ^α, α, ι, ν (α).

'·-, ' ΣΗΜ. Το £ και ο λέγονται βραχ*α·> διότι των αρχαίων έ-
ττροφέοοντο ταχέ&ίς. το δε και ω λέγονται /.ιαχρα, διότι έττροοέ-
ροντο μέ διττλάσιον των βραχέων χρόνον" το ^ϊ α,ν, λέγονται
^ διότι έ-ροφέροντο άλλοτε ώς βραχέα και άλλοτε ώς

Η·ακΡά: - , ,

(5. Εκ δύο φωνηεντοον ομοφώνως ττροφερομενων γίνονται αί όί-
φ&ογγηι' είνε δέ αύται α>, ην, ε>, £(', °ΐ·, ον, α, η, ω. ΐ;ν, ν,.

ΣΗΜ. Το ττρωτον φωνήεν των διφθόγγων λέγεται .7τοαταχτιχη*^
ίο δεύτεοον ϊποτον,ηνον, τό δέ ' τοΰτο είς τάς καταχρηστικάς δι-
φθόγγους α, 77, ω υπογράφεται* αλλ εις τ ν, ν όια κεφαλαίων γρ?φ^ν .
τό ύττογεγραρ,μένον τοΰτο ττροσγράφετσι ώς ΤΗι ΣΟΦΙΑ ι.

7. Τά σύμφωνα διαιρούνται εις δύο* εις εννέα άροννα λ-, ψ, χ,

ία) "Οταν θελωμεν να δείξωμεν οττδί/ρονον τι είνε μακράν, θετομεν ίπ '
αντοΰ το στν.εϊον — *'ώς Τιτάνες, όταν δέ £οαχυ το - . ώς'Σαλεμίς
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ΪΑΑΗΪίίΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ.

Τι 1*> *» κβ" είς ^ίφωνα Λ Λ ν*

ΞΙ1Μ. ά. Τά άφωνα υποδιαιρούνται διττώς.

ά. Εις '^ειΛεόγωνα, τγ, εις ούραησχόρωνα χ, γτ χ, ζΐζό -

όοΐτόφω^α γ, δ7 θ.

β'. Εις 4'ΐ.·(ά χ, τγ, 7. ε?ς ρί'σα 7·, και ε?ς όασεα θ, «ρ, χ.

ΣΗΜ. β'. Τά ήμίφωνα υποδιαιρούνται είς δύο. εις νγρά ν; άρεχά.~
ΰύΛα λ, >-, ρ" εις υιπ.ΐά ί, καΐ εις το σ συριστικοί^

Β'. Περί Λέξεων καΐ -περί Συλλαβεσμοΰ.

8. Λέξεις λέγονται αί φωναί, τάς οποίας μεταχειριζόμεΟα δι<£
να έκφράζωμεν προς τους άλλους τάς ιδέας 7) τά αίσθήματά μας"
ώς ΛέΐαΥ Γεώργίυς οίχος.

9. Συ.Ι.Ιαβαι λέγονται αί μικοότεραι φωναί, εις τάς βποίας δύ-
νανται νά δίαιρεθτί μία λέξις* ώς έ/ρω-πος Αό-γο< Λ

4 0. Αϊ λέξεις ώς συνιστάμενα ι έκ συλλαβών είνε μονοσύλλαβοι,
δισύλλαβοι και πολυσύλλαβοι* ώς πρός^ >'αος7 ααπεΛος*

4 συλλαβή λέγεται βραβεία 7 εάν Ιχει βραχί> οο>ν·?,εν* ώς

βέ.Ιοξ' ϋέσεο μακρα, εάν έχει βραχύ φοιννιεν ·προ δύο συμφώνων υϊ,
προ διπλού* ώς ετρεζε' φύσει ααχρά7 εάν εχει φωνήεν μακρόν V) δί-
©θογγον ώς χ.ΙοΖον*.

4 '2. Η τελευταία ουλλαβν· ττ,ς λέξε&ις λέγεται Λέγουσα ή
τ7ις ^τ,γούσχς χαραΛήγονσα^ και ή προ ττ,ς παραληγούσης προπα-
ραΛήγουσα' ώς του άνθρωπος είνε η-.τος λέγουσα τ,-ϋρω παραλή"
γοοσα και η προπαραλήγουσα.

13. Σύμφωνον ευρισκόμενον μεταξύ δύο φωνηέντων συλλαβίζετ-αι.
μέ το άν.όλουθον φωνήεν* ώς 2έ-γω.

< 4. Δύο σύμφωνα μεταξύ δύο φωνηέντων ευρισκόμενα συλλαβί-
ζοντας με το άκόλόυθον φωνήεν, έαν είνε αρκτικά λέξεως ελλτ,νικ,τ,ς^
άλλως χωρίζονται εις τον συλλαβισμών* ώς Λ:α-;τ> ό<?, εγρα-ψα,
ά.Ι-^ος.

4 δ. Εάν ή λ έξις εινε 6υνβετός συλλαβιζομέντ, χωρίζεται εις τά
|λέρ·/5 ττ,ς* ώ; έζ-ή.ί&ο'. Οταν ομως το τελικόν φο.»ν-?,εν ττ;ς λέξεως:
^τάόϊϊ εκθλιψιν, τότε το προ αύτοΰ σύμφωνον συλλαβίζεται μετά
'<τοΰ φωνήεντος τ"?.ς έπομένΥ,ς λέςεως'ώς χα-ρ'αύ-ζοΰ9 } ΐλΛτ\-ν όρώΦ

11α ραδ είγμα ε η.

Χαρίλαος, νίκΆ, ερις, Αλέξανδρος, Ξανθίππη, Δοκρις, Ψαμμήτι-
χος, άγγελος, άλλος, άμλυράν, άγκυρα, Διόσκουροι, συνεκδέχομαι^
αντεπεξήλθαν, παρεξετράπν,ν, επανέρχομαι, καταβαίνω,, παρεςτά-
^ν,ν, μετέβί,ααν, π*αρ, ί,μών, ύφ ί -ό;»
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Γ . Περί Πνευματισμού.

Πάσα λέζις αρχομένη από φωνήεντος ή &ιφδόγγοΐ/ Ιχει '
Λυτών £ν πνεύμα* τά δέ πνεύματα είνε δυο ή ψιλή ('), και ή δα-
οεια ( ).

1 V. Πάσα λέζις αρχομένη από ν η ρ δασύνεται* ώς νπνος, ρεύ-
μα" εάν δέ εις τό μέσον της λέξεως ευρίσκονται δύο ρ, τότε το πρώ-
τον ψιλοΰται και τό δεύτερον δασύνεται" ώς επίρρημα (α),.

ΣΗ.Μ. Ει: τάς διφθόγγους τό πνεύμα τίθεται εις τό δεύτερον % τό
ύποτακτικόν των φωνήεν* ώς ενϋχ,γος οικείος*

Παραδείγματα.

Αίθήο, αίμα, έμόν, εκών, εΤτα, ευρίσκω, ολίγον, οΐνον, οίον, ιώτα,
Ινα, ίππος, υιός, αδω, ώόη, Αλέξανδρος, αγάπη, Αγχίσης, ωκεανός,
£ώμ.η, Ρόδος, θάρρος, πόρ^οιΟεν.

Δ'. Περί Τόνα*> και ττερί Τονισμού.

4 8. Εκάστης λέξεως ποοφέρομεν μίαν συλλαβήν δυνατώτε^α τών
άλλων αύτη ς συλλαβών, και τοϋτο Ονομάζεται εό^ος.

19. Οί τόνοι είναι τρεις* όζνς βα,ρυς και περισπώμενος.

20. Προς παράστασιν δέ τούτων γράφομεν επί του φωνήεντος
της δυνατοΟτερα προσφερόμενης συλλαβής £ν -τών εξης τριών σημεί-
ων τόνων καλουμένων, διά τον οξύν τήν λεγομένην όςεΐαν ( )ψ
δια τον βαρύν τήν βαρεϊαν και διά τον πδρισπώμενον τήν
περισ πωμένη ν ( ).

21. ά όζεΐχ τίθεται επί της λνιγούσ^ς* ώς κα.ίος, έπι τήςπαρα^ ν
ληγούσ'Λς" ώς Λόγοο7 και έπι της προπαραληγούσης ώς δίκαιος.

22. Η περισπωμένη τίθεται επί της ληγούσης" ώς άγα0ον7 κα^'
έπι της παραληγούσης" ώς π.ίοΐοτ.

23. ΐί βχρεΓα τίθεται μόνον επί τής ληγούσης, όταν δέ,ν χωρί-
ζηται ή λέξις από της ακολούθου της διά στιγμής ώς άγαθός π«-
~1ίτι>ς.

24. Εάν ή οξεία εΤνε εις τήν λήγουσαν, ή λέξις λέγεται ό£ύτο>·ο<;'
ώς άγνός, εάν εις τήν παραλήγουσαν παροξύτονος" ώς νόμος, καΐ
έάν εις τήν προπαραλήγουσαν προπαροςύτονος' ώς πρό.ίογοΐ.

25. Εάν ή περισπωμ.ένη είνε εις τήν λήγουσαν, ή λέςις λέγεται
-τερισ.τω.'/ε'κη' ώς κα.Ίώς, έάν δε εις τήν παραλήγουσαν'τυτε λέγε-
ται προπερισ π^μενη' ώς κήπος.

Ν 26, Ολαι αί λέξεις έ/ουσιν ενα τών τριών είρημένων τόνων* μό*

(α) 'Ετγι τών ούο ρ ή ψιλή και ή δασεΤα κατα τους νεωτέρους φ:λολσγους
ίττϊρ κ^! ^-εΤς παραδεχομε&χ.
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νον δ' αί έξης* ό, 7;, οι η/, ί>-, έχ, ?} ει, ώς ού, δεν ε/ου<ϊδ-
κχνένα τόνον' το δε οΰ τονίζεται μόνον, όταν ευρίσκεται εις το τέ-
λος περιόδου* ώς έμέ> ου.

27. Πάσα βραχεία συλλαβή τονιζομένη οςύνεται ώς .Ι'-γης γ/ρω.

28. Μα/.ρά παραλήγουσα προ μακράς ληγούσης παροξύνε τα·.* ώς
οΓχοί» ι)ηως τρώγω.

29. ή θέσει μακρά συλλαβή τονιζομένη οξείαν δέχεται ώς -ίρ*τω.

33. Μακρά παραλήγουσα προ βραχείας ληγούιης περισπωμένων

δέχεται" ώς ΰήμος 7θΐ} ο-.

31. Πάσα λέξις λήγουσα είς ε«; και ου τονιζομένη^ περισπαται"
ώς β>κπ.ίεΐ\ φευ, εΰ, πακεαγοΰ' πλην του Μου, ίοϊ>9 και <-ο.

32. ή προπαραλήγουσα τονιζομένη όςεΐαν δέχεται ώς Λ η μη-
τριός άγιος.

33. 5τι:ν η λήγουσα η ν ε μακρά, η προπαραλήγουσα δεν τονίζε-
ται" ώς Λ η μητριού, άγιου, Κ ωκοχανζί- ον.

34 Ολαι αί δίφθογγοι ειχε μακραί, πλην της πι και ο/, αϊ τίνες
ευρισκόμεναι έν τέλει λέξεως χωρίς ληκτικον σύμφωνον εινε βραχεί-
αί κατά τον τονισυ,όν' ώς μοϋυυ.ι, ρώ.ίοι.

ΦράσειςΓ

Αεί άληθευε'—-μετρίως εσΟιε και π!νε και παίζε—δ κάλος τι—-
μ&ται"—οί Αθηναίων τύραννοι ύτό Λα/.εύαιμονίων κατελύΟησαν*
--Πλάτων έτάοη έν τη Ακαδημεία, ένθα τον πλείστον χρόνον διε-
τέλεσε φιλοσοφώ»·—ήττον έπιθυμοΰσ'. των απόντων οί έθισθέντες
ώπεχεσΟαι των π*ρόντων.

ζ Ε'. Περί συναιρέσεως, Κράσεως καΐ Έκθλίψεως.

35. Σ υκαϊρεηκ: λέγεται ή συγχώνευσις ει.ς §ν δύο φοινηέντων μι&ς
της αύτίς λέςεως' ώς σνχέα-σνχϊ), ύχΛόας-άπ-ΐονς, ό"'τεα-ό-

<τεά, α.Ιηθέος-ά.ΙηΟ-'ίζ, ζιμάοντος-τιμώκτος, ττοίέοκτος-.'τοιονντος.

36. Κράσις είνε ή συναίρεσις τοΰ τελικού φωνήεντος η της δι-
φθόγγου της προηγουμένης μετά τοΰ αρκτικού φωνήεντος της έπι-
φεοομένης λέξεως, σημειοΰτα: δέ δια της κορωνίδος" ώς χαΑός χ&Ι
άγα&ος = Χιΐ.Ιός χάγαθός, και είτα. κάζα

37. "ΕχβΑι^ίζ λέγεται ή αποβολή τοΰ τελικού βραχέος φωνή-
εντος της Προηγουμένης λέςεο^ς προ τοΰ άρκτιχ.οΰ οωνηεντος της
έπιφερομένης" σημείο/ δέ της έκθλίψεως είνε η ά.τόσνροφος (*) ώς
χ* ε έιιυύ αντί χκχά έμο<~, χαΐ έχεο'ου αντί κατά έχείΐ'ου.

ΣΗΜ. Εάν ή έπιφερομένη λέςις άρχίζη άττο φαβνηεντος δασέος, τό-
, τε το προ τοΰ έκθλιοέντος φωνήεντος ψιλόν σύμφωνον τρέπεται &<ς
τι. άντίϊτο'.χόν του δ*συ" ώς λ,-α^' ήμώκ αντί λ·«γ« ήιιώ>·.



ΊΩΝ ΠΑΙΔΩΝ.

Φράσεις.

0 Λϊνος παις ην Έρμου καίμούσης Ουρανίας*—επί κορυφές τ^ς
άκρας Σουνίου ναός εστίν 'Αθηνάς Σουνιάδος"—άγει ποός φώς τη-»

«ίλήθειαν χρόνος·-γελα δ' ό μωρός καν τι μή γελοϊον η'— φίλΒβ

τήν άλήθειαν, χάν πικρά η.

όστις φοβεΐζαι τον πατέρα κασ^^εταί, ούτος πολίτης αγαθός
ϊσται κατά λόγο ν"—άει κράτιστόν έσ-ι τα./ηθή λέγειν*—αδύνατον
«ος έοικβ τά.Ιηθές λέγειν" — κχΟ' αδην δύο οδού; νομίζοίΛεν, μίαν
£ικαίαν χάτε'ραν άσεβων οδόν.

*Ενζαϋθ ενε«7τιν Οστά τε και κούφη κόνις ανδρών βασιλέων*—
<ο παΐ, σιώπα, πό.ΐΛ1 εχει σιγή καλά" — τά τών τεκόντων οι/μοΡ

ήδιστον βλέπειν"-ουκ εστίν ούτε ζωγράφος οΰτ' άνδριαντοποιός,

«στις άν πλάσει κάλλος τοιούτον, οίον ή ά,Αηθει εχει.

ΣΤ'. Περί Λόγου καί τών μερών αύτοΟ.

38. Αόγος λέγεται ή εκφρασις προς άλλους εκείνων, τά όποΤ«
«ίιανούμεθκ* μέρη δέ τού λόγου είναι δέκα, άρθρο>*, όνομα οΰσια-
στιχον, ονομα επίθετο>·, αντωνυμία, ρήμα, μετοχή, πρόθεσις,
ίπίρρημα, σύνΰεσμος, έπιφώνηιι α.

39. Τό ούσιαστικόν, έπίθετον, άρθρον, αντωνυμία, |$ήΐλα, μετοχή
■λέγονται κ./ιεά' τά δέ λοιπά πρόθεσις, επίρρημα, σύνδεσμος καί
«πιφώντρ-α λέγονται άχΛιτα.

40. Ουσιαστικά λέγονται αί λέξεις, αί δποΐαι φανερώνουσι πβό-
βωπα, ζώα και πράγματα* ώς Φί.Ιιππος, ' Λ νη ο, 'Α.Ιφειός, ΐπηος,
όρος, Αευχότης, νίκη, ησυχία. Ταύταδέ διαιρούνται εις

<£. Κυρία, τά δποϊα φανερώνουσιν άτομόν τι πρόσωπον, ζώον $
πράγμα ώς 3 ΑΛεξανδρος, Βονκέγα.ίος, "ΟΛομπος, 'ΕΙΛάς.

6". Προσηγορικα, οσ.< φανερώνουσιν ολόκληρον τάξιν δντων,
τα ο π οϊα ομοιάζουσι κατά τι προς άλληλα, ώς άνθρωπος, γονή,
ζώον, πράγμα, όένδρον.

41. Επίθετα λέγονται αί λέξεις, αί δποΐαι φανερώνουσι τάς
ποιότητας ή τάς ιδιότητας τών ουσιαστικών* ώς γΛυκύς, Λευκός,

* οζρογγΰΛο<, τετράγωνος.

ΞΗΜ. Τά ουσιαστικά, τά επίθετα, αί άντωνυμίαι, αί μετοχαί καί
τά άρθρα λέγονται ετι ^ΓωΓίΑτά.

Χίερί Κλίσεως, 'Ρίζης, Χχρακτηρος καί Καταλήξεως.

42. Τά πτ&^τικά κλίνονται κατά τον ιύπον τριών δι*φόοων
κλίσεων, των οποίων ή πρώτη καί ή δευτέρα λέγονται/&νσύ.1.ία6ος
ί δέ τρίτη περιζοσύΛ-ίαβος.

43. 'Ρ/ςΛ λέγεται τό άμετάβλητον μέρος τής λέξδ«ς, τδ όπο'ϊον
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βΐααίνΛ τ^ν ϊδέά* απλώς και άπολύτως ώς τοΰ λόγος χαΐ πολί-
της τό Λογ. και .τοΜτ. είναι ρίζα.

ίί. ΚαταΛηζεις λέγονται τά γράμματα τά όποια προσθέτον-
ται εις τό τέλος τών ριζών τών λέςεων* ώς τοΰ λόγος, πολίτης,
οικία, τό -ος -ης και -α είνε καταλήξεις.

4ο. Χαραχτηρ λέγεται τό προ της καταλήςεως γράμμα ώς
τοΰ λόγος τ°ύ πατέρος τό ρ, τού πολίτου το γ.

46. Εις τά άρθρα, τά ουσιαστικά, τά επίθετα, τάς μέτοχας καί
τάς αντωνυμίας έξετάζομεντό γένος τον αριθμόν και τήν πτώσιν ούτω.

ά. Γένη είνε τρία άρσεπχόν θηΛνχον, ούΰέτερον, ώς Λημη-
τριος, ΈΛένη, βιβΛίον.

β'. Αριθμοί είνε τρίΧς επχος ννΐχυς, χΛηθυντιχός ως το βιβΛίον
τω βιβ.ίίω, τά βιβ-Ίία.

γ'. Πτώσεις εινε πέντε ονομαστική, γενική* δοτιχη, αίτιατιχτ,
χΛηζιχή. Τούτων ή Ονομαστική και κλητική λέγονται όρθαί καί
ιϋθεΐαι, ή δέ γενική και δοτική και αιτιατική π.ίάγιαι.

%. Η'. ΠΕΡΙ ΑΡΘΡΩΝ.

ΑΊ. λέγονται αί μονοσύλλοι λέξεις, ό, ?), το, αί όποια ι τί-

θενται προ τών πτωτικών διά νά κατας-ήσωσιν αυτά γνωστά και ώρι-
σμένα'ώς δ Δημήτριος η [ΙηνεΛόπη,τό άρπ'ον κλίνονται δέ ούτως,

Έηχδς αριθμός.

λρσενικόν. ©ήλυκόν» Ουδέτερον»

όνομ.' δ ή τό

Γεν. τοδ τής τοδ

Δοτ. τώ τ"7ί τώ

Δίτιατ. τόν. τήν. τό.

Λνϊχός αριθμός.

όν. καί Αίτ. \τώ τά τά

Γεν. και Δοτ. τοΐν. ταΖν. τοίν.

ΠΛηθυνζιχος Αριθμός.

όνομ. οί αί τά

Γεν. τών τών τών

Δοτ. τοις ταΐς τοΤς

Αΐτ. τούς. τάς. τά.

48. Τα από φωνήεντος αρχίζοντα άρθρα δασύνονται καί δεν τβ*
νίζονται* ώς ό ή οί αί.

49. Τά άρθρα κλητικήν δεν εχουσιν, ε?ς δΐ τήν κλητικήν τών
«λλων πτωτικών 7*ρατάσ*εται τό κλητικόν επιφώνημα
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Ο

5 θ'. ΠΡΩΤΗ ΚΑΙΣ1Σ.

ο Ο Εις την πρώτην κλίσιν κλίνονται αρσενικά λήγοντα εις ας
και εις και θηλυκά λήγοντα εις α και εις V, κατά τον έξης τύπον*

Ένίχός~

Λυϊχός.

Π.Ινθυντιχός,

Ον. οί πολΐται
Γεν. των πολιτών
Δοτ. το*ίς τζολίταις
Αιτ. τους πολίιας
Κλητ. ώ πολϊται

Ον.
Γεν.
Δοτ.
Α ιτ.
Κλητ.

ν)

της

τη

την

-ν

ω

δίκη
δίκης
δίκη
δίκη ν
δίκη.

Ον. Αίτ.Κλ. τά δίκα
Γεν. και δοτ. ταΐν δίκαιν.

ΠΛηθνγτιχος αριθμός.
έλλανοδίκαι
ελλανοδίκων
ελλανοδίχαις
έλλανοδίκας
έλλανοδίκαι.
Θ η λ υ κ ά.
Ενικός αριθμός.
τιμή
τιμής
τιαη
τιμ,ην
τιμή.
Λυ'ϊχός άριΟμός.
τιμά
τιααϊν.

κριται

κοιτών
»

κριταϊς

κοιτάς

κοιταί.

σκια

σκιάς

σκια

σκιάν

σκιά.

σκιά
σκιαΐν.

Ονομ. «ς, α, αι,
Γεν, ου, . αιν, ων,
Δοτ. αι^,
Αιτ. αν, ην, αν, ην,
Κλητ. «. η (α) α η. α. αι.

'Α ρ σ ε ν ι κ ά.
'Επχος αριθμός.

Ον. δ πολί της ελλανοδίκης κριτής νεανίας
Γεν. του πολίτου ελλανοδίκου κριτοΰ νεανίου
Δοτ τω πολίττ, (α) ελλανοδίκη κριτή νεανία:
Αιτ. τον πολί την ελλανοδίκην κριτή ν νεανίαν
Κλητ ώ πολί τα- έλλανοδίκα. κριτά. νεανία.

Λνϊχας αριθμός.
Ον.Αιτ.Κλ.τώ πολίτα ελλανοδίκα Ι κριτά νεανία
Γεν.καιΔοτ.τοΊν πολίταιν έλλανοδί^αιν. I κριταΐν. νεανίαιν

νεανια&

νεανιών

νεανίαις

νεανίας

νεανίαι.

τράπεζα
τραπέζης
τραπέζη
τράπεζαν
τράπεζα.

τράπεζα
'τράπεζαιν

= ο μ ο ι ο ς μ
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Πληθυντικός αριθμός.
τιμαί
τιμών
τιμαις
τιμάς
τιμαί,

5ί. Εις τήν ποώτην κλίσιν κλίνονται καί ουνπρηιιένα τά οποί*
εχονσι χαρακτηριστικόν φωνήεν α καί ε καί αυτό συναιρούσι μετά
του φωνήεντος της καταληςεως. ώς

Αρσενικά.

0ν αί δίκαι
Γεν. τών δικών
Δοτ τ«ΐς δίκαις
Αιτ. τάς δ'κας
Κλητ. ώ δίκαι.

σκιαί τράπεζαί
σκιών τραπεζών
σκιαΐς τραπέζαις
σκιάς τραπέζας
σκι αί. τράπεζαι.

•Ε,

ικος αρισμο:

όν. 0 Ερμέας-Ερμης Απελλέας- Απελλής
Γεν. του Ερμέου Ερμού Απελλέου- Απελλοΰ
Δοτ. τώ Ερμε'α-Ερμ^ Α πελλέη- Α πελ") η
Αιτ. τον Ερμέαν-Ερμή Λπελλέτ,ν Απελλην
Κλητ ω Ερμέα-Ερμη. Απελλέη-Απελλή.

Λιίχός άρι θμός. Απελλέα-Απελλα
Ον. Αιτ. Κλ. τώ Ερμέχ Ερμα
Γεν. καί Δοτ. τοΐν Ερμέαιν-ΕρμαΤν. Απελλέαιν- ΑπελλάΧν.

Ι/./ηθυ> τιχός άοιθ/ιοο
όν. Γ 01 Ερμέαι Ερμαΐ Απελλέαι- Απελλαΐ
Γεν. τών < 1 , · ι Ερμεων Ερμών Απελλέων-Α πελλών
Δοτ. τοις Ερμέαις Εομαϊς Απελλέα'.ς Απελλαΐς
Αιτ. τους Ερμέας-Ερμας Απελλέας- Απελλας
Ιίλητ. ώ Ερμέαι Ερμαϊ. Απελλέαι - Απελλαϊ.

Θ τ, λ υ κ ά.
Ενικός άριί Ιμός.

Ον. Γ  η μνάα μνα συκέα-συκή
Γεν. της μνάας-μνας συκέας συκης
Δοτ. τη μνάα μνα συκέα. συκή
Αιτ. την μνάαν-μνάν συκέαν- συκ.ήν
Κλητ. ώ μνάα-μνα. συκέα-συκη.

Λνϊχός αριθμός.
όν. Αιτ. Κλ. τά μνάα μνα συκέα-συκα
Γεν. καί Δοτ. ταΐν μ.νάαιν μναϊν ου/.έαιν συκαιν.

Π<!ηθυ> τιν,ός αριθμός.
Ον. αί μνααι-μναΐ συκεαι-συκαΐ
Γεν. τών μνα&ν μνών συκεών συκών
Δοτ. ταΐς ρνάαις μναϊς συκέαις συκαϊς
Αιτ. τάς μνά*ς μνας συκέας συκάς
Κλητ. Τ 0) μνάαι-μναΐ. συκέαι-συκαΐ.



ΤΩΝ ΠΑΤΛΩΝΤ. /Η

' ι 1

Φφάσβίς.

Μάνθανε ώ νεανία, τήν σοφίαν—πολίτη πρέπει- εύκοσμία. —έλ-
λανοδίκαι ήσαν άρχοντες Ηλείων οί διέ.τοντες τά κατά τον αγώνα:
των Ολυμπίων" — άκροαταΐς και θεαταις προσήκει ήσυχίαν άγειν"
—φεύγε-ε, ώ ναϋται, βορραν"— όρέγεσθε, ώ πολΐται, της αρετής*

-κριταΐς πρέ~ει δικαιοσύνη" Σπαρτιαται δόξης και τιμής έρας-αί

■ήσαν"-θαυμάζομεν την Ερμου τέχνην"—-ή λύρα τάς μέριμνας λύει"

ή φιλία εξαγγέλλεται καταφυγήν και βοήθειαν" — ΐ) μέριμνα την

καρδίαν έσθίει*-θεραπεύει ε τάς Μούσας" — μή πείθεσθε διαβο-

λαΐς"— τρυφή άύιχ.ίαν και πλεονεξίαν τίκτει" — βροντή έκ λαμπρά;
άστρα—ης γίνεται" —αί λαμ.πραι τύχαι ραδίως πίπτουσιν.
,7 ? 5"1. Οσα θηλυκά πρ;> της καταλήξεως « εχουσι φωνήεν η σχ,Τ
ματίζου7<· τήν εν,κήν και δοτικήν εις «<· καί ώς ηόφίας σοφία*
ω ο αν ώρα' ετι δ αϊ λέξεις Ανδρομέδα, Διοτίμα, Λήδα, Φιλομήλα.

5 3. Τά λήγοντα εις -Γ'/ς και -πης τά σύνθετα εκ τοΰ
ώιοΰααι' πωΛώ τρίβω, μετρώ, ,/ατοεύω, και τά έβνιχά σχήμα»
τίζουσι τήν κλητικήν εις α βραχύ" ώς εργάτης έργάτα, νομάρχα..
Πα,ΜΪοτρίβιιι β<6./ιΟπώ.Ια, ΙΙέρσα δέσποτα.

54·. 11 γενική πληθυντική των ουσιαστικών της πρώτης κλίσεως
τονίζεται εις τήν λήγουσαν" ως υπηρέτης, υπηρετώ», πλήν των χρη-
στών, χ Ιοϋνω>', άφνων, έτησίων.

55 Οσα θηλυκά τρέπουσι το α τής Ονομαστικής εις τήν γενικήν
εις 7) εχουσιν αυτό βραχύ" ώς μούσα μοι·ση(.

56. Οσα θηλυκά επίθετα εχουσι τδ αρ τενικόν τριτόκλητον εχουσι
τδ ληκτικόν <ι έν τή ονομαστική βοαχύ' ώς πας πάσα, εν φ τά έ-
χοντα αύτδ δευτερόκλιτον το εχουσι μα/.ρόν' ώς άγιος άγια.

57. Τά εις παροξύτονα και δλα τά όξύτονα εχουσι τδ α μα-
κρόν οίον σοφία, χπ('ά-, Λα-Ιιά.

58. Τά εις εια, δισύλλαβα και τά εις εκι παραγόμενα εκ τών εις
ει/ω ληγόντων ρηγάτων εχουσι τδ α μακρόν" ώς μνεία βα^ύεία.

59. Τά εις δισύλλαβα παραλήγοντα εις φωνήεν εχουσι τδ α
μακοόν' ώς ώοα πλήν τοΰ χύτρα, αψυρα, τά δέ παραλήγοντα εις
δίφθογγον εχουσιν αύτδ βραχύ' ώς μοίρα, πλήν τοΰ αύρα, Λαύρα,
σαί'ρα', Φαίδρα.

Τά εις (*ΐΓ* δισύλλαβα εχουσι τδ α βραχύ'ώς μαΐα' ώσαύτως
καί τά νια ουσιαστικά και τά εις υια οξύτονα' ώς μυϊα, άγνιά,
όργνιά.

61. Τά εις τής πρώτης κλίσεως εχουσι τδ α μακρόν" ώς νεανίσς,

65. Η άσυναίρετος όνομ.αστική και αιτιατική τονιζομένη εις τήν
λήγουσαν οξεΐαν δέχεται* κριτής τιμή, κριτήν τιμήν.
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63. ή μακοακατάληκτος γενική καί δοτική τονιζομένη επί της
ληγούσης περισπομένην δέχεται" ώς τού κριτον, τω κριτίτών
κριτών, τοις κριταΐς.

Π'. ΔΕΥΤΕΡΑ. ΚΑΙΣΙΣ·

61. Εις τήν δευτεραν κλίσιν κλίνονται αρσενικά καί θηλυκά λή-
γοντα εις οο καί ουδέτερα-εις ον, κατά τον έξης τύπον.

Ον.. ος, ον, ω, οι, α>
Γενικ. ου, ου, οιν, ων, ων,
Δοτικ. Φ, ω, οιν, οις. οις,
Αίτιατ. ον, ον, ω. ους,
Κλητ. ε,, ος. ον. ω. οι. α.

Ενικός αριθμός.
όν. ο λόγος θε<5ς |'η νήσος [οόός I ι  |το σΰκον πτηνόν
Γεν. του λόγου θεοΰ της νήσου Γ ^ Λ,  οο ου τοΰ σύκου πτηνού
Δοτ τώ λόγω θεώ τη νησω όόώ τώ σύκω πτηνφ
Αι'τ τον λόγον (α) θεόν την νησον όδόν ! τό σύκον πτηνόν
Κλ. ώ λόγε. θεέ. ώ νησε. όδόίς. ' ώ σύκο ν. πτηνόν..

Λυϊκός αριθιιός.
Ον. Αΐτ. Κλ. τώ λόγω καί Δοτ. τοΓν λόγοιν. θεώ Ιί τά ντίσω το σύκ'ι> 17ττ·/;νώ
Γεν. θεοΐν. II ταΤν ντ,αοΐν. [ό^οΓν.Ι ~οΓν σύκοιν. I τ;τχνοΤν.

Πληθυντικός αρ ιθμός.
Ον. οί λόγοι θεοί ]αί νήσοι - οδοί τά σΰ*α πτηνά
Γεν. τών λόγων θεών τών νήσων οδών τών σύκων πτηνών
Δοτ τοϊς λόγοις θίοΐς [ταΐς νησοις όδοΐς τοις σύκοις πτηνοΐς
Αιτ τους λόγους θεούς Ιτάς νήσους οδούς τά σΰκα πτηνά
Κλ. ώ λόγοι. θεοί. |ω νήσοι. οδοί.! ώ' σΰκα . πτηνά-

Ενικός Λυϊκός ΠΛυθυντικός.
Ον. ό άνθρωπος οί άνθρωποι
Γεν. του ανθρώπου Ον. Α ί~. Κλ. τώ άνθρώπω' τών άνθοώπων
Δοτ τώ άνθρώπω Γεν. καί Δοτ. τοΐν άνθρώποιν τοις άνθρώποις
Αιτ. τον άνθρωπον τους ανθρώπους
Κλ. ώ άνθρωπε. ώ άνθοωποι.

65. Τά ουδέτερα εχουσι τρεις πτώσεις τάς αύτάς τήν όνομα-
στικην, αιτιατικών και κλητικήν. »

66. Το α εις τό,τέλος τών ουδετέρων, αν δεν προκύπτη έκ συ-
ναιοέσεως, είνε βραχύ, ώς ξύλα. δένδρα.

ΣΗΜ. ά. Των ουδετέρων αποκόπτεται το ν εν τοις έςής' ώς αυτός αύτο', 8ς
δ, οΟτος τούτο, εκείνος εκείνο, άλλος αλλο.

ΣΗΜ. ο'. Πολλά ονόματα εις τον ενικόν αριθμόν αρσενικά <?ντα εις τον
τ:ληθυντ!κον γίνονται ουδέτερα* ώς ό δεσμός τά δεσμά, 6 £ωτος τά νώτα, 4
ζυγός τά ζυγά.
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Φράσεις,

Διώκε καλά εργα* ώ φίλε νεανία'—πείθου τοις του διδασκάλου

λογοις'-πιστός εταίρος των αγαθών καί τών κακών μετέχει*—

πολλοίς εργοις επεται κίνδυνος"— 6 κακδς τω Θεώ και τοις ανθρώ-
πους εχθρός εστί"—χαλεπώ έργω δόξα έ'πεται*—·ό θάνατος τους αν-
θρώπους απολύει πόνων καί κακών*—πολλαί νόσοι εν άνθρώποις είσίν
ία) Τδ*.,της αΐτιατικ%,εν τη κοινή γλώσση παραλείπεται" ώς τον ά νΟ ρ ωπ ο,
τίτ'υΐΡν τών ουδετέρων τών ληγόντοιν εις ον αποκόπτεται ενίοτε τδ ον ώς παιδί.

67. Η δευτέρα κλίσις εχει συνγψημένα λήγοντα εις βος, εον
και εις οος,-οον κλινόμενα ούτω.
ο Ενικός αριθμός,

0ν, πλόος-πλοΰς ό,ή εύπλοοί.; έύπλους χρύσεος-χρυσοΐκ;
Ι'εν·. του πλόου-πλοΰ ευπλόο.'δύπλου χρυσέου-χρυσοΰ
Δοτ, τω πλόω··πλω Ξυπλόω-εύπλό<^ χρυσέω-χρυσώ
Α ι τ, τον πλόον πλουν εύπλοον-ί'.υπλουν ,χρύσεον χρυσουν
Κ λην. £ πλόε -πλου. εύπλοε-εύπλου. χρυσεος χρυσοϋς.

^νϊχός αριθμός,
Ο ν Α τ.Κλ-. τώ πλόω-πλο> εύπλόω- ευ πλω χρυσέω-χρυσώ
Γεν.*»ι Δοτ» τοΓν πλοοιν-πλοΐν. ευπλο'οιν-εύπλον. χρυσέοιν-χρυσοΤν,

ΠΜ\θν>·τιχός αριθμός.
Ον» οι πλόοι-πλοΐ εύπλοοι- εύπλοι χούσεοι-χρυσοΐ
Γεν τών πλ^οων-πλών εύπλόων-εύπλων χρυσέοιν-χρυών
Δοτ. -οις πλόοις -πλοις ■>ύ~λόοίς εύπλοις χουσέοις χρυσοϊς
Αίτ τους πλόους-πλοΰς εύπλόους εύ.τλους Ιχρυσέους χρυσού
Κλητ. Τ  ω πλόοι-πλοΐ. ^υπλοοι-εύπλοι, χρύσεοι-χουσο'·ο

1Ενικός αριθμός.

Ονομ \  το άπλόον-άπλουν όβτέουν-όστούν
Γεν. του άπλόου-άπλου οστέου οστοΰ
Δοτ, τω άπλοω άπλώ όστέω-δστώ
Α ίτ. %  ■το άπλόον-άπλουν οστέον- όστουν.
Κλητ. ώ άπλόουν άπλουν. όστέον-όστοΰν,

Λν\χός αριθμός,
Ον. Αιτ. Κ.λ, τώ άπλόω-άπλω όστέω-όστο>
Γεν. και Δοτ. ■ τοϊν άπλΟοέν-άπλοΐν. οστέυιν-όστθϊν.

Π 2ηθ'υ> πχός α ρ θ μυς.
Ονομ* τά άπλόα-άπλά έστέα-όστό'.
Γεν. τών άπλνό α> ν - άπλ ώ ν οστέων-οστών
Δοτ. 'τοϊς ώπλόοις -άπλοΐς όστέοις-όστοΐς
Αίτ. τά άπλόα - άπλνά. ©(ττέα-οστόί
Κλητ. "V  ω ^πλόα-άττλά. οστέα

/ \
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Φράσεις.

Λόγος κάτοπρόν έστι νοΰ"— τον νουν εχουσιν ο: άνθρωποι διδά-
σκαλον"—τον εύνουν φίλον θεράπευε" ο ττλοΰς εστίν άδηλος τοις
ναύταις'—συν νώ τον β ίο ν άγε'—οι αγαθοί τοις άγαθοις εύνοί είσι"
— τά Ορέστου όστα έν Τεγέα ήν' — αί Οεράπαιναι έν κανοΐς τον
άρτον προσφέρουσιν'—ά~λοΰς έστιν 6 τής αληθείας λόγος.

ΣΗΜ. ά. Τοΰ. δυϊκοΰ ή ονομαστική, αιτιατική και κλητική ττερισπαται
εναντίον του κανόνος.

ΣΗΜ. β'. Ε'.ς την δευτέραν κλίσιν έτι κλίνονται καί τα εις ως αρ-
σενικοί και τά εις ων ούδέτερα, τά οποία λέγονται αττικά και εμπερ[λαμβά-
νονται έν τη γραμματική ταυ-/) εις τά άνώΐΛαλα.

ΙΑ . ΤΡΙΤΗ ΚΜΙΙ2.

68. Εις την τρίτην κλίσιν κλίνονται τ;άντα τά περιττοσύλλ,αβα,
δσα δηλαδή εχουσιν εις τάς πλαγίας πτώσεις τοΰ ενικού αριθμού
καί εις ά~ά«ας τοΰ πληθυντικού μίαν συλλαβή ν περισσοτέραν τής.
ενικής Ονομαστικής, κατά τον εξής τύπον.

Ενικός. Λυϊζός. ΠΛτ,Ουντιχός.

όνομ.----ε ες, α

Γεν, ος, ος, οιν, ων, ων,

Δοτ, ι. ι, οιν, σι, σι,

Αιτ. α — ε ας. α,

Κλητ. — — ε ες. α-

69. Τών περιττό συλλάβω ν τούτο>ν ή ένομαστικτ λήγει εις τά-
φωνήεντα α, ι, υ ω, καί εις τά σύμφωνα κ, ί, </''.

70. Τόδν τριτοκλίτων η ρίζα ευρίσκεται, εάν από τήν γενικήν ά
ποβληθη ή 'κατάληξις οζ-' ώς τοΰ .τοΛ<. γεν. ποόος ή ρίζα είνε .τοι)4.

71.0 χαρακτήρ τής ρίζης τών τριτοκλίτων δυνατόν νά ήνε φω-
νήεν, άφωνον ή ύγρόν* δ·.ά τοΰτο καί ταΰτα όιαιροΰνται εις φωνηεν-
χό.Ιηχτα ώς ιχθύς ιχθύος εις άφωνό.ίήκτα' ώς πατείς πατρίδος
και είς υγρό.ίηχτα ώ; σωτηρ σωτηρος.

7-2. ΑΙ καταλήξεις ι, α, ας τής τρίτης κλίσεως είνε βααχειαι'
ως σώαατι, παϊδα, παΐδ ις.

73. Οσα εχουσι μονοσύλλαβον όνομαστικήν, ταΰτα τής γενικής
καί δοτικής τονίζουσι τήν κατάληξιν' ώς λ ους ποΟος ποδί' εξαι-
ρούνται τά πάντων :τά^ι, παίδων, Τρφων φώτων ώτων, καί αί
μονοσύλλαβοι μετοχαί ών οντος κτλ.

74. Αι δοτικαί πληθυντικαί αί λήγουσαι είς σι, £7, ψι, επομ.έ-
νου φο^νήεντος λαμβάνουσα >■· «: ς ταΐς γυναιξί* έν.εί> αις, τοις παι-
σίν ημών, τοις Θραξιν ίπ;ΐίϊσιν.

75. Τά τριτόκλιτα δύνανται νά διαιρεθώσιν είς άσνναίρεταγ συν
ηριφένα, ονγκοπνόμει α, άνώααλα, εΛ.Ιειπτιχά και αχΛιτα.
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ις Α' Ά σ υ ν α ί ρ ε τ α.
Ον. Ενικός αριθμός.

ρ 0 παιάν λειμών δαίμων λέων λιμην
Γεν. τού παιανος , λειμώνος δαίμονος λέοντος λιμένος
Δοτ τω παιανι λειμών ι δαίμονι λέοντι λιμένι
Αιτ. τον παιανα λειμ,ώνα δαίμονα λέοντα λιμένα
Κλ. ώ παιάν λειμών. όαΐμον. λέον. λιμήν.

/}ν'ΐ.Α-ός αριθιιός.

Ον.Αΐτ.Κλ. τώ παιανε λΐιμώνε δαίμονε λέοντε >αμένε
Γεν.καΐ Δοτ.τοΐν παιάνοιν. λειμώνοιν. δαιμόνοιν. [ λεόντοιν ^εμένοιν

Π.Ιηθυντιχές άμιθμόο.
Ον. οί παιανες λειμ,ώνες δαίμονες λέοντες λιμένες
Γεν. τών παιάνων λειμ.ώνων δαιμόνων λεώντων λιμένων
Δοτ. τοις παιασι λ ει μ ώ οί δαίμοσι λέουσι λιμέσι
Α?τ. τούς παιανας λειυ.ώνες δαίμονας , λέοντας λιμένας
Κλ. ώ παιανες. λειμ,ώνες δαίμ.ονες- λέοντες. λιμένας

'Επχός αριθμός.
Ον δ αίθήο ρήτορα κλητήρ Ελλν,ν μην
Γεν. τού αιθέρος ρητοοος κλητηοος Ελληνο ς μηνός
Δοτ τώ αίθέοι ρήτορι κλητηοι Ελληνι μηνί
Αιτ. τον αίθέοα ρήτορα κλητηρα Ελληνα μήνα
Κ λ. ώ αίθήο. ρητοο. κλητήρ. . Ελλην. μην.

αϊ "θ( θμός.
Ον. Αιτ. τ;ο α'ιΉρε ρτ,-.οοε κλ/,τί. ε Ελλν,ν ε ατ,νε
Γεν- Δ^Τ. τοΓν %·.0ερ> ιν ρν.τόροίν. κ. λ 7, τ τ ροιν Ελλ-ί.νοιν. υ.ηνοΓν.

ΠΛΐ)θυντιχόί. αριθμός.
Ον. Γ 1Λ /  οι αιθερες ρήτορες κλητηοες Ελληνες μήνες
Γν. τών αι^έροίν ρητόρων κλητήρων Ελλήνων μηνών
Δοτ τοις αίθέρσι ρήτορσι κλητήρ σι Ελλησι μ η <ϊί
Αιτ. τους αιθέρας ρήτορας κλητήρας Ελληνας μήνας
Κλ. ώ αιθέρες ρήτορες. κλητήρες. Ε λ Αν; ν ες μήνες.

Ψράσ;-ις.

ί>ευγε τους θήρας*—ο: λιμώνες θάλλουσιν'—οί στρατιώται έν
τοις πολέμοις αδουσι παιανα"—- έν πυοί τον χρυσό ν καί ιόν άργυρον
νινώσκοίΛεν' —π&λλυ'. παρά κρατηρι γίνονται φ λοι εταίροι"—οί άν-
βοωποι τέρπονται κιθάρα και 9*λ·'α καίχοροΐς καί παιαοιν"—οί ποι-
μένες άγέλας φυλάττουτι" —Τον κακόν φεύγε ώς κακόν λιμένα"—
πολλάκις ^αλε—αί μέριμναι τείρουτι τάς τών ανθρώπων φρένας'— έ-
που, ώ οίλε άγαθοΐς ήγεμ.όσιν"—ο θεός κολαστής έστι τών άγαν ΰ-
πεοφρόνων* — οί θηρευταί τους λέοντας ένεδρεύουσιν.
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Ον. ο ανας
Γεν. τοΰ άνακτος
Δοτ. τω άνακτι
Αιτ. τον άνακτα
Κλ. ώ άναξ.

κ Ενικός αριθμός.

γίγας

γίγαντος

νίγαντι

ι I

γίγαντα
γίγας.

οδούς
οδόντος
όδόντι
©δόντα
οδούς.

χαρίεις

χαρίεντος

χαρίεντι

χαρίεντα

χαρίεις.

πας ηρω£
παντός ήρωος
παντί 1 ήρωί'

παντα
Ι πας.

Λ ν ϊχ ός άρ ι Ο ιι ος.
Οί. Α. -ώ άνα/.τΜ7'-7αν~ε [ϊδοντε Ιχαρίεντε

Γεν. Δ. τίϊν άνάκτοιν. [-γιγάντοιν. [όίόντοιν. Ιχα?ιέ>ιτοιν.

Πληθυντικής αριθμός.

•ήρωα
ήρως.

τ, ρω ε

ίπαντοιν. Ιτ,οώο'.ν.

Ον. οι άνακτες (γίγαντες
^ , / ι ,

Γεν. τϊον ανακτων γιγάντιο ν

Δοτ. το"ΐς αναξι ;γίγασι

Αιτ.τους άνακταςίγίγαντας

Κλ. ο> άνακτες.| γίγαντες

χαρίεντες |πάντες

χαριεντο>ν
χαρίεσι
χκρίεντας
χαρίεντες,

πάντων

πασι

πάντας

ήρωες
ήοώων
ήρωα ι
,ήοωας

παντες.ΐηρωες.

οδόντες
οδόντων
όδοΰσι
οδόντας
οδόντες.
Φράσεις.

Οί κόρακες κράζουσι*—τους κόλακας φεύγε"—παρά τοις Αθη
νκίοις καί όοτύγων κ,αί άλεκτρυόνων αγώνες ήσαν" — αί ό'ρνιθες α-

δουσι'—τήν ψυχήν εθιζε, ώ παΐ, προς τά χρηστά πράγμματα"-τοις

όδοΰσι τά βρώματα λεαίνομεν'— ού πασιν άνθρώποις δ αυτός νού^
έστιν' Ομηρος αδει πολλούς ήρωας.

'Επχός άριθμός.

Ον. ή λαμπάς
Γεν. της λαμπάδος
Δοτ. τή λαμπάδι.
Αιτ. την λαμπάδα.
Κλ. ω λαμπάς.

'θν. Αιτ. Κλ. τ* λααπάίεΙ ορνιΟε

όρνις
όρνιθος
ορνιθι

όρνιθα καί ορνιν
όρνις.
ΛίΧχ,ός αριθμός.

κορυς
κόουθος
κόρυθι

κόρυθα καί κόριν νύκτα
κόρυς.

νύξ. ^
νυκτός
νυκτί

' 5Γ
νυς.

Γεν. Δοτ. ταϊν λ*μπά<5οιν

^Ον. αί λαμπάδες

Γεν. τών λαμπάδων

Δοτ. ταΐςλαμπάσι

Αιτ. τάς λαμπάδας

Κλ. ώ λαμπάδες.
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Ον. Αιτ. τα ρϊνε
.Γεν. Δατ. -ί%Γν ρινοΐν

Αι'ζχός αριθμός,

,. ν | τν'-αχε

IV. I ΤΓλθ5 /Λ IV.

ΗΛι\θυντικός αριθμός.

πλάσπγγε
ιτλαατίγγοιν.

*Ον. αί ρίνες ώπες πλάκες πατρίδες πλάστιγγες

Γεν. τών ρινών ώπών πλακών πατρίδων πλαστιγγών

Δοτ. ταΐς ρισί ώψί πλχξί πατρίσι πλάστιγξι

Αΐτ. τάς ρίνας ώπας πλάκας . πατρίδας πλάστιγγας

Κλ. ώ ρΐνες. ώπες. πλάκες. πατρίδες. πλάς-ιγγες.

Φράσεις»

Οί άνθρωπο* τέρπονται φόομιγγί*— οί ποιμένες πρός τα; σύριγ-
γας αδουσιν"—αί φόρμιγγες τάς τών ανθρώπων ψυχάζ τέρπόυσι'—165
χάρις χάριν τίκτει, Ιρις έριδα* — δ θάνατος τούς ανθρώπους φροντί~

δων άπυλύει'-έν νυκτί βουλή τοις σοφοΐς γίνεται"—οί ανθρωποί,

πολλάκις κούφαις ελπίσι τέρπονται"—ταΐς τοΰ ήλί?υ άκτϊσι χαί-
οομ.εν'— ρινών έργον εστίν όσφραίνδσθαΓ—οί σοφοί κολά,ουσι τήν

κακότητα'-οί ποιμένες τά; τών βοών άγέλας εις τούς λειμώνας

έλαύνουσιν' — οί Οτ,ρευταί τάς αγρίας συς άγρεύουσι'—κοινή πατρίς
ανθρώπων απάντων δ κόσμος έστίν, ώσπερ ήςίου Σωκράτης»
Ενικός. Πληθυντικός.

0ν τό σώμ.α
Γεν.τού σώματος
Δοτ.τω σώματι
Αι'τ.τό σώμα
Κλ. ώ σώμα.

νέκταρ |πέρας ||τά σώματα
νέκταρος'πέρατος'ϊτώνσοιμάτων
πέοατι Ιτοΐςσώμασι
ερας Ητα σώμ,ατα
:έρας. [ώ σώματα.

νεκταρι

νέκταρ

νέκταο

νεκταρα πέρατα
νεκτάρων περάτων
νέκταρσι πέρασι
νέκταρα πέρατα:
νέκταρα. ί πέρατα,1

Αυΐχός αριθμός.

0ν. Αιτ. Κλ. τω σώμ*τ£,νεκτ*ίί,·ϊϊ·=ρ*τε, Γεν. Δ<?τ. τηνσωμχτοιν,νϊχτκραιν, -πεοάτοινβ

^άο-ίίς.

Εν χαλεποις πράνμασιν ολίγοι πιστοί εισιν'-—δ θάνατος χωρι-
σαός έστι της ψυχής καί τού σώματος"—δ πλούτος παρέχει τοίς άν«
0ρώποις,ποικίλα βοηθήματα"-—μή πείθου κακών ανθρώπων £ήμα$ιν'
— ευδαίμων ές-ίν δ έν ολίγοις άρκρύμενος'—θεόν μεν νοησαι χί'λε
πόν.φοάσαι δέ αδύνατον* τό γάρ άσώματον σώματι οημήναι αδύνατον

Β'. Συ ν η ρ η μένα.
Ει ιχος άριθμός,

Ξενοφάων-Ξενοφών
2ε*οφάοντο ς-Ξενοφώντος
Ξενοφάοντι-Εενοφώντι |

Ξενοφάοντα-Ξενοφώντκ (

Ηενηφάων-Ξενοφών. |

Ον

Γεν.

Δοτ.

Αιτ.
Κλ.

τού

τώ

τον

τ

ω

ποιέων-πο&ων
ποιέοντος-ποιούντος
ποιέοντιποιούντι
ποιέοντα-ποΐίΰντα
ττο'.έων· ποιών.
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Ο'ι. Α ι ϊ. Ε.>
Γίι. Δοτ.

3 Ον.
Γεν.
Δοτ.
Αιτ.
Κλ.

Όν.

Γεν.

Δοτ.

Αιτ.

Κλ.

ο:

των
τοις
τους

ώ
ρ

ο

τοΰ
τω
τον

ν

ω

Λυϊχος άριθαός.

, . ι .

■ΠΛηθύνζιχος αριθμός.
Εενοφάοντες-Εενοφώντες
Ξενοφαόντων-Εενοφώντων
Εενοφώουσι-Εενοφώσι
Εόνοφάοντας-Ξενοφώντας
Εενοφάοντες-Ξενοφώντες.

Έπχός άριθιιύς.

■πΌΐεοντε-ϊτοιοϋντί
πο'.εόντοιν-τϊίΐούΝτο'.ν.

ποιεοντες- ποιου ντες

ποιεόντων-ποιούντων

ποιέουσι-ποιοΰσι

•ποιέοντας-ποιοΰντας

ποιέοντες-ποιοϋντες,

II ερικλέης - Περ ικλη ς
Πεοικλέεος Περικλέους
Περικλέει-Περικλεϊ
Περικλέα- Περικλή
Περίκλεες -Περίκλεις.

πλακόεις-π^άκοϋς
πλακόεντος-πλακοΰντος
π λ ακόεντι-πλακοϋντι
πλακόεντα-πλακούντα
πλακοεις-πλακους.

Ο .. Αίτ. Κλ.
Γεν. Δβτ,

Λνϊκυς αριθμός.

Ιτώ 'ίΓ'λακ.όεντε-·!ϊ-λακοΰν~ε
ταΓν 7τλακθϊν τοιν-*τλαχούντο;ν.

ΠΛηθυντιχος άρίθμός.

Περικλέες-Περικλεϊς I πλακόεντες-πλακούντες

— πλακοέντων-πλακούντων

πλακόεσι-πλακοΰσι

πλακόεντας-πλακοΰντας

πλακόεντες-πλακοΰντες.

Ον. οι

Γεν. των —

Δοτ. τοις —

Αιτ, τους Περικλέας-Περικλεις

Κλ. ώ —

Φράσεις.

Οί σπουδαίοιμαΟηται τά Ξενοφώντος βιβλία ήδέως άναγινώσκου-
σιν'—αί Σοφοκλέους τραγωδίαι καλαί είσΓ Περικλέα έπϊ τη σο-
φία θαυμάζο^εν" — Σωκράτει πολλοί μαθηται ήσαν*-όλο©υρόμεθα

τ6ν Ιν τη της ηλικίας άκαη τελευτώντα'—ό μηδέν άδικων ού^ενός
δεϊται νό[Λου.

'Ενικός άριθαός.

Ον. ο βασιλεύς

Γεν. του βασιλέως

Δοτ. τω βαιιλέει βασιλεΐ

Αίτ. τον βασιλέα

Κλ. ώ βασιλεΰ.

Λνϊχός αριθμός.

70·>. Αιτ. -τω ββ,^ιλε'ε Γ

Γ«ν..·Δβτ. τιΐν βαοιλίοιν. (

Πειραιεύς

Πειραιέως Πειραιώς
Πειραιέϊ-Πειραιεΐ
Πειραιέα-Πειραια
Ηειοαιεϋ.

σαφής

σα©έος· σαφούς



ΤΟΝ ΠΑΙΔΩΝ.

4 9

"Ον. ο: /2«σιλέες-βασιλείς
Γεν. των Βασιλέων
Δοτ.τοις βασιλεΰσι
Αΐχ. τούς βασιλέας-βασιλείς
Κλ. ώ βασιλέες-βκσιλεϊς

Π.1 ηθνντιχος αριθμός.

Ον ο πηχυς

Γεν. τοϋ πίίχεως

Δοτ. τω πηχεϊ-πηχει

Α'.τ. τον πηχυν

Κλ.

ω π

'ίχυ.

'ΟΜ. ΑΙΤ.
Γίν. ΔΟΤ.

τω τττ,γιι
Τ2Ϊν ΤΤΛ/.ΕΟ'.ν.

Πειραιέες-Πειραιεϊς
Πείραιέων-Πειραιών
Πεοαιεΰσι

ι

Πειραιέας ΠειραιεΤς
Πειραιέες-Πειραιεΐς.
'Ενικός αριθμός.
γλυκύς
γλυκέος
γλυκέΐ-νλυκει
γλυκύν
γλυκύ.
Λν\χ6ς άριθαός.
')·\ΐ)κί
γλυχϊ'ο ν.

ΓΙ-Ιηθυντιχός αριθμός.

ιχθύς

ιχθύος

ιχθύι

ϊχθύν

Ιχθύ.

•.χβυε
ιχθυοιν.

σ«φέε?·3αφεϊς
σαφέαιν-σα φών
σαφέσι

σαφέας-σαφεΤς
σαφέες-σαφείς.

όφεως
οφεϊ-οφει

οφιν

οφικαΐέφις,

«φβε

θν. ο: πηχεες πήχεις
Γεν. των πήχεων
Δοτ. τοις πηχεσι
Αιτ. τους ^-ή'/εας-ττ^γεις
Κλ. ώ πη/εες-πηχεις.

γλυκέες-γλυκείς ι'χθέες-ΰς οφεες-εις
γλυκέων ιχθύων #©εων

γλυκέσι ί^θύσι ό©εσι

γλυκέας-γλυκεΐς ίχθύας-υς Ιοφεας εις
γλυκέες-γλυκείς. [ίχθύες-Ος. Ιοφεες-εις.
Φράσεις.

0ί βασιλείς έπιμέλειαν ε χ ο υ σι των πολιτών"—ή άγέλη τώ νομεϊ
πείθεται"—γ,Κυοος παις ήν αγαθών γονέων"—πείθου, ώ παΐ, τοις
νονε^σι*—Τηλέυ.αχος ην 'οδυσσέως"—Έ~α{Λΐνώνδας πατρύς ην ά-
φανοΰς"—ορέγεσθε, ώ νεανίαι αληθών λο'γων'——ο: Ιχθύες έκ του
ποται/.οΰ άνακύπτουσιν"—η γη φέρει στάχυς και βάτρυς'-—οί των
σύκων καρποί γλυκείς εισιν.

Ένιχος αριθμός.

Όν.
Γεν.
Δοτ.
Αιτ.

Κλ.

η σα©ης
της σαφέος σαφοΰς
τη σχφέΐ-σαφεϊ
την σαφέα-σαφη

τριηρης

τριηρεως τριήρους
τριηρεΐ-τριηρει
τριηρεα-τριηρη
τρίηρες, '
ΛυΊκόζ αριθμός.
"Ον. Α'.τ. τά σαφ/ε-σαφτί | τρ'.τ^εε-τρι·/.ρη

Γεν. Δοτ. οχφϊβιν-σκ'χοΐν. | τριν,ρέοιν-τριν,ρ',Γν.

Πληθυντικός άοιθμός.

ω σαφής-η σαοές

αιδώς

αίδόος-αιδοϋ:;
αίδόοι-αιδοΐ
αιδόα-αΐδώ
αίδοϊ.

α'.ίώ
αίίοΓν.

'Ον. «ί σαφέες- σαφεΐς τριηρεες- τριήρεις α ι §οι
Γεν. τών σαφέων -σαφών τριηρέων -τριηρών αιδώ·/ δ^υ-
Δοτ. ταΤς σαφέσι - τριηρεσι /.ατά την
Αιτ. τάς σαφέας- -σαφείς τριηρεας ■τριήρεις τέραν ως και δ
Κλ. ώ σχφέες- σχφεϊς. τριηρεες- τριήρεις. \ίί.·/Λ
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Έηχϊς αριθμός.

'Ον. ή ' ΐΐόλις λεχώ το άστυ
Γεν. τής πόλεως λεχοος-λεχους άστεος
Δοτ. τη πόλε'ί πόλει λεχό'ί-λεχοϊ άστεϊ ά.στεδ
Α'τ. τήν πόλιν λεχόα λεχώ άστυ
Κλ. ώ πόλι» λεχοΐ. άστυ.

' Λ ϊίχυς αριθμός.

'Ον. Α;τ. τά πόλεε | λεχω

Γεν. Δοτ. τβιν ίίολε'οιν. ] λ&χοΤν.

ΓΙ Ληθυκτιχός άριβμός.

λεχ^ί
λεχών

κατά τήν δευτ. Κλ.
ώς καί ό Δυϊκός.

Κϊτεε
άστίοιν

άστεα - άστη
άστΐων
άστεσι
άστεα- άσττ}
άστεα-άστΥ;.

Ον. αί πόλεες-πόλεις
Γεν. τών πόλεων
Δοτ. ταϊς πόλεσι
Α:^. τάς πόλεχς-πόλεις
Κλ. ω πόλεες-πόλεις.

^76. Τά θηλυκά τά λήγοντα έν τη Ονομαστική είς ως % ω, εχουσι
τήν κλητικήν εις ώς αίάοΐ, .Ιϊχοΐ' τήν δ ένικήν αιτιατικήν τά
είς ω βςύνβυσι παρά τον κανόνα* ώς ,Ι&χώ.

Φράσεις.

Επου φύσει*·—έν ταΐς πόλεσιν αί άρχαΐ νόμων φυλακές εισιν"
—άπέχεσθε, ώ πολί τα ι, στάσεων"—οί δηρευται τάς άγριας συς ά -

-οευουσι

ίΐ

:ολλά άστη τείχη εχουσιν.

'βπχΰς άριθαός.

'Ον. τδ σαφές ' γλυκύ γένος
Γεν. του σαφέος-σαφοΰς γλυκέος γένεος-γένους
Δοτ. τω σαφέϊ-σαφεϊ γλυκέϊ-νλυκεϊ γένει-γένει
Αιτ. τδ σαφές γλυκύ γένος
Κλ. τ  ω σαφές.  ά νϊ γλυκύ. χ,οη άριθιιός, γένος
'Ον, Α -Τ. Κ.λ, ~ίύ β'Χψίε. <5 ΛΟΤ γλυ>:££ ] ■γενεί- γενΰ:
Γε·ί. Δ. τοίν οβφϊοιν-σΑφοΓν. γλυκέ α ιν. ! γενε'ο'.ν--|· δνοϊν,

ΠΜ(θνντιχ6ς αριθμός.
'Ον. >  τα σαφέα-σαφή γλυκέα | |*ένεα-γένη
Γ&ν. τών σα φ£6ΐν - σα φών γλυκέων/ γενέων-γενών
Δοτ. τοις σαφέσι γλυκέσι γένεσι
ΑΙΤ. τά σαφέα-σαφ^ γλυκέα γένεα-γένγ)
Κλ. ώ σαφέχ-σαφή'. γλυκέα*. γένεα-γένη.

Ένιχός Λ νϊχός Ή-Ιηΰυττιχός.
?Ον. β καί ή μείζων μείζονε μείζονες μείζους
Γεν. — μείζονος μειζόνοι* μ.ειζόνων
Δοτ. -— μείζονι μειζόνοιν μείζοσι
Αίτ. — μείζονχ-ρ.είζω μείζονε μείζονας-μείζους
Κλ, μείζον* μ.είζθΥ2. μείζονες· μείζους.
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„

&τ'ΐχος άριθαάζ'

5Ον τά κρέας μείζον
Γεν. τοΰ κρέατος καί κρέαοςκρέως μείζονος
Δοτ τώ κρέατς και κ^έαΐ-κοέα [ΛείζοΥΐ
Αιτ. τ<τ κρέας μείζον
Κλ. Τ  ω κρέας. μείζον»

Λαϊκός αριθμός.
Όν. ?ι*.τ. Κλ. τώ χοε-ΖΕ-κρί'α ! ι/.ζ'ιΧοι ε
Γει. Δςτ. ΤΟ ι ν ϋρεάν.ν-κ^ών. ! Ιχ£ΐζ0Υ-''·ν·

ΠΑτ\θντζιχός άρ ιθμός.
*Ον τά κρόατο- και κρέαα κ,ρέα μείζονα - μείζω
Γεν. τών κρεάτων και κρεάων-κρεόίν μειζόνων
Δοτ. τοΐ ς χρέχα ίΛείζοσι
Αίτ. τα κοέατα καί κοέαα-κοέα  ι ι ι μείί,ονα- μείζω
Κλ. ώ κοέατα και κοέαα-κοέα.  > > ι μεί',ονα- μείζον

77. Τα -ας γεν. -αζις ουδέτερα άποκόπτο^σι συνήθως το γ καί
συναιρβΰντχι* ως γήρας γήρο<ος~γήρως.

··- Φράσεις.

2α«ρη λέγει, ω παΐ, πράγματα πονηρονδέ το άσαφές'—-ή γνΊ πολ-
λοίς άνβεσι Οάλλει"— των £ν γηρα. κακών φάομαν,ον ο θάνατος έστί'

-τα γέρα τους στβατιώτας ε:ς άνόρείανπροτοέπει*-— α: ελαοοι κέριχ

£χουσι*—μη άπέ^ου ψύχους και Οάλπβυς"—το καλονού υ. ή κ ε ι χρόνου
κρίνομεν, αλλ* άρετ-^'—κυβεονγ,του νοσοΰντος ολον συαπάσχει τ&
σκάφος,

Γ'. Συγκοπτόμενα,
'£ηχος αριθμός.

Ον. β πατήρ

Γεν. τοΰ πατέρος-πατρ&ς

Δυτ* τω πατέρι-πατρί

Αιτ. τον πατέρα

Κ λ. ώ πάτεα.

α ν τ, ρ

άνέρος-άνόρος
«νέρι ώνδρί
ανέρα- ανδ^α

γαστηρ

γαστέρος-γαστρ&ς
γαστέρι γαστρί
γαστέρα
γαστήρ.

'Ον. Α·τ. XV τω τϊαν^οϊ
Γεν Δοτ τοΐν -ττατίροιν

0ν.

Γεν.

Δοτ.

Αίτ.

Κλ.

Γ

ν

ανερ.
/}ι\κ(ις αριθμός.

άν; ροιν-άνί ροϊν.

Πλί]Θνττιχός αριθμός
I άνδρες
ανδρών
ανδράσι
ά:νδρας
άνδρες.
Φράαεις.

τέ^γετβ πατέρα την μητέρα*—δούλευε τηγ33τρί

πατέρες
των πατέρων
τοίς π2τράσι
τους πατέρας
ώ πατέρες.

•γατΤεοί

γαστέρες
γαστέρων
γαστνιρσι κ»1 -άσι
γαστέρας
γαστέρες.
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χα^ε, ώ φίλε νεανία, τώ άγχθώ πατρί και τή αγαθή μητρί'—-ρ.ή
συν κακω άνδρί βουλ-εύου'—Δήμητρι πολλοί καί καλοί ναοί ήσαν"—τ
ή Αγαθή θυγάτνιρ ήδέως πείθεται τή φίλη μ.ητρί'—τοις άγαθοΐς άν-
δράσι λαμπρά ή δόξα επεται"—οί αγαθοί υίοί τούς πατέρας καί τ<άς
μητέρας στέργουσι'—χαρίζου, ώ φίλ^ε πάτερ, τη άγαθη θυγατρί.

ΙΑΛ Ανώμαλα.
^Ενικός αριθμός.

Ον. ό Ζεύ; ] κύων μάρτυς βούς
Γεν. τοΰ Διός κυνός μάοτυρος βοός
Δοτ τώ Διί κυνί μάρτυρι βοϊ
Α;τ τον Αία κύνα . μάρτυρα βοΰν
Κλ. ώ 2:ϋ. κύον. μάρτυς. βςϋ.
' Ο,ν. Λχϋκός άριθμός.

Αϊ-, Κλ. | τω χυνε { μϊ'ρτυοε ί
Γεν. Δοτ. I την κυνοϊν. I (ΛΛρτύ ρςιν. [ βο'.Γν

Πληθυντικός αριθμός.

Ον.
I:/.

ο;

των

Δοτ. * τοις
Αιτ. τούς
Κλ. ώ
5Ον ή ναϋ;
Γεν. της ν 'ϊώ-;
Δοτ. τ ή ντ, 'ί

την ναΰν
Κλ, ώ ναΰ.
5 θ ν. Α·/ ί. Κλ. τα ν ?. ε
Γ ε., Δβ τ τα,Γν ν/.οΤν
'Ον. αί νήες
Γεν. τών νεών
Δοτ. ταΐς ναυσί
-Αιτ. τάς ναΰς
Κλ. ώ ναΰ;.

κυνες
κυνών
κυσί
κύνας
κύνες.
Ενικός άοιθιιός*

ΟοΙ^ ' *

τριχός
τρίχα

ρ.αρτυρες
μ.αοτύρο,ιν
μάρτυσι
μάρτυρας

μάρτυρες.

γραυ;
γραός
γρα·£
γραΰν

ι ?

οαυ.

Λι;ϊκός άοιθαός.

ι - '

τριχε |

] τριχοΓν. ι γοΛβΓν.

Η-Ληθυντιχός αριθμός.

τρίχες

τριχών

θριξί

τρίχας

τρίχες.

γραΰς

γραών

γραυσί

γράας-γραύς

γραϋς.

'Ον. η χειρ
Γεν. της χεροςκαί χειρός
Δοτ. τ ή
Αιτ. ' τήν χέρα κα\ χα ρ*
Κ λ. ώ

το γαΛα

τού γάλακτος

τω γάλακτι

τς> γάλα.

ί» Υ «Χα.

βόες

βοών

βουσΐ

βόας

βόες.

γυνή

γυναικός

γυναικί

γυναίκα

γύναι.

γυναΓκε
·γυνα·.κ;Γν.

νυν αϊ κ ες
γυναικών
γυναιξί
γυναίκας
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Οτ.

Αιτ. Κλ.
Δοτ.

Ον.
Γεν,
Δοτ.
Α·τ.
Κλ.

'Ον.
Γεν.
Δοτ.
ΑίΤ.

Κλ.

ΤΩ.λ' ΗΑΙΔΩΓΓ.

Λΰίκό(? αριθμός,
ί χέρε I τω -γάλα κ τ ϊ

αΓν χεροΐν. I τοϊν "γαλακ.το·.ν.

Πληθυντικός αριθμός.

τα γάλακτα

αϊ φτέρες και χειοες
των ^ερών και χειρών
ταϊς γζο(3ΐ

τάς χέρας και χείρας
ώ χέρες και χείρες.

τα

ώ

το ους
τοϋ ώτος

~ IV

τω ω τι
τό ους
ώ ους.

τών γαλάκτων
τοις γάλαςι

γάλακτα
γάλακτα.
1 Ενικός αριθιιός.
υδωρ
ύδατος
υόατι
υοωρ
υδ&,ρ.

Ον.
Γέν.

Ον.
Γεν.
Δοτ,
Αί'τ.
Κλ.

Λυίκος αριθμός^

Α'.τ. Κλ. τω ωτε | υίατί

Δοτ. τοΐν ώτο:ν. | ύαάιοιν.

Πληθυντικός αριθμός.
ΰδατα

^τα ω τα
των ώτων
τοις ώσί
τά ώτ<α
ώ ώτα.

Ον. 0 πρέσ€>υς
Γεν. του πρεσβύτου
Δοτ. τω πρεσούτν;
Α:τ. ■τον πρεσβύτην και πρεσβυν
Κλ. ώ πρεσβύτα ..αι πρέσβυ.

'Ον. Α·.τ. τώ -ττί-εσβυτα
Γεν. Δοτικ. ιοΐν

Ηληθυττιχ
Όν. Οί πρεσβΰται
Γεν. τών πρεσβυτών
Δοτ. τ^ΐς πρεσβύταις
Α:τ. τους πρεσβύτας
Κλ. ποεσβύται.

υδάτων
υδασι
ΰβχτΛ
υΰατα

Ενικός άοιβαόζ
£

όορατε
(ϊορατοιν.

δόρατα
δοράτων
δόρασι
δόρατα

όόοΆτα:.

(Γι υ

γονατος
γόνατι
νόνυ
νόνυ.

■γονχτε
",'ονζτοιν,

γόνατα

γονάτων

γόνασι

γόνατα

γόνατα,

τερεσοευτχς

πρεσβευτοϋ και πρέσβεων
πρεσβευτή κίιΐ ποέσβεΐ-πρέσβε
πρεσβευτών
πρεσοευτα.
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Έν/χος
Όν. ή άπόκρε 6>ς '<■ Τ/ ^  η Κ?ως ή ε«ςτ
Γεν. τής απόκρεω Κέω
Δοτ. τη απόκρεω Κέω τω
Αίτ. τήν ά~ό*ρεων Κέω ΐ!  εω
Κλ. ώ «πόκρεως Κ έως £ως.

^ ι,'ΐκος ά,Γ,'θμ ο€.

Γϊν. Δοτ. ~αΐν

βττοχιεων.

ΠΛη Ρνντιχος άρ ι θ κ ος,

§ άςιόχρεω^
τοΰ ά ιόχρεα»
τω άζιόχρεω
τον άξιοχ·ρεων
Τ  ω άξιόχρεως»
τώ α £ιόχοεω
τοίν άξι οχρεων.
οί άξιόχρεω»
τών άζιόχρεων
το"ΐς άς-.όχρεως
τους άςιοχεεως
ώ άζίόχρεω.

αί απόκρεω
Γεν. τών άπόκρεων
Δοτ. ταις ά~όκρεως
Αιτ. τάς άπόκρεως
Κλ. ώ απόκρεω

Φ ράνεις»

Αί γυναίκες τω κόσμ,ω χαίρουσΓ—-ταΐς γ^ναιξίν ή αιδώς πρέπει"
——οί κυνες τον οίκον φυλάττουσιν"—6 κυβερνήτης ττ,ν ναΰν εύθύ—
νει"—αί σταγόνες τοΰ ύδατος πέτρας κοιλαίνουβίν'—οί (ραΰλοι μΰ-
0οι τών ώτοιν ούχ άπτονται"—αί τών μαρτύρων μαρτυρία ι πολλά-
κις άπιστοι είσι"--:οΐς ώσίν άκούομεν—Κάστωρ και Πολυδεύκης

τών νεών σωτήρες ήσαν*—οί Αιθίοπες τήν τοίχα μέλαιναν εχουσιν"
—ώ γύναι, σώζε τήν οΐκίαν, και σύ, ώ παΐ σέοου τους πρεσβύτας*
—πόλεμος έσκιατραφημένων σωμάτων εςιν ού δέχεται*— έξ αιγών
καί προβάτων γάλακτα καί κρέατα δίατροφήν εχουσιν οί; άνθρωποι*
— οί τών γραον λήροι τά ώτα τείρουσι*—πρέσβεις περι ειρήνης οί
* Αθηναίο!, μετά τήν έν Αιγός ποταμοις συμφοράν εις Σπάρτην Επεμ-
ψαν —-δ Ακράθως άκρωτήριον του Αθω έστί'^—δ Ελικών Ορέων τών
έν τή Ελλάδι έν τοις μάλιστα έστι εύγεως κ&ί δένδρων άνάπ7.εο>ς.

2 Η Μ. Τά λήγβντα εις ις υς, αυς καί ους «φωνοληκτα τγ«£οξύτονοε σχημα-
τίζουν τήν Ινικήν αιτιατικήν είς ν και εις α ώς όρνιθα κκί ίρνιν* τά δέ. οωνη—
εντόληκτα μόνον είς ν* ώς ττολις ττόλιν, ^οΰς βουν, ναΰς ναΰν.

ΙΒ'. Ελλειπτικά καί άκλιτα ουσιαστικά.
78. 'ΕΛ.Ιειπειχά ούσιασζιχά είνε δσα δεν κλίνονται είς δλους
τους ά&ιθμούς* τοιαΰτα δέ είνε.

ά. Ο αίθήρ, τά έγκατα, οί 1~τ>σίαι αί δνομαί.
β - Γά κύρια ονόμ.ατα, τά Ονόματα τών ποταμών, λιμνών, βρέων,
χωρών πόλεων" ώς Λεωνίδας Κηφισσος, Κωτϊαΐς, "ΟΛνμίζος,
'ΕΜας, 'Λθήναι.

γ . Τά ονόματα τών εοοτών* ώί τά 'ΟΛνμτζια^ τά Διονύσια, τά
"Ιούμ, α.
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ότζ δεν εχουσιν εν χρήσει πάσας τάς πτώσεις" ώς τό ογελος, τύ
σέ'ύ'ας, ΰπαρ^ ο^α^,εχουσ: αόνον ένικήν βνομα^κήν και Αιτιατική*,,

79. άκλιτα δΐ £ΐ> ε »

ά- Τά ονόματα τών γραμμάτων' οίον τύ άλφα, βήτα χτλ.
β'. Ξενικά τινά .ονόματα* οιον το Πάσχα, 5 * Αδάμ, 6 Λμ6ίύ.

Φράοεις,

ΙΙυρ και θάλασσαν και πνοας του χιΟίρος πέραν ειμί £τιμ.ος*—-
^■οις έττισίαις παυομ.ένο·..ς έπανολουΟεϊν νότος εοικε*—Θεμιστοκλή
και Αριστείδης έστασίαζον παίδες οντες'—Σκιπίων 5 Αφρικανός
έξηλασε της Ιταλίας Αννίβαν τον Καρχ/,δόνιον'—5 ίστρος έκβάλλει
.εις τον Εύζεινοι"—-Στυμ.φαλις λίμνη έστι^ έν Πελοποννη^ο" · τέσ-
σαρες η σα ν εν Ελλάδι πανηγύρεις Ισθμ,ια, Νέμεα, ' Ολύμπια Πύθια.
Τ 6 άγνοειν υπαρ τε και ο ν α ρ περί τε δικαίων και άδ'κων*— όφελος
εσοιχαι πολλοίς άνθρώποις σωθείς, αποθανών δέ οόοενί* Τϊρύ

ημ,ερών τοΰ Πάσχα ηλθεν 5 Ιησούς εις Βυθχνίαν.

ΣΗΜ. Υπαρχουοτ·. .'.αί . ιν* σνιγ^εκομι/,-να, τά ίπΜκ ει-ε τν3 παρ®* αά£ογΤ3ί έλ—
λγνισυ.οΰ ώς ο Μ Λ τ ρ α ς, τ^ϋ ί τ ρ ΐ, τω Μ ί ν ρ α, τόν Μ ? τ ρ α ν, ό Α λ ε-
ξ α ί, ο λ'Λϋ,ϊς· Χ-α. τ χ -«ϋτ·χ ^Χ'.μ-μτχι κοί τ ι·; α. ξενικά" οΓ:ν ό 'ϊπβί.ϋί,
ίϊι Ί ο ΰ, τον I Υι σ υ 5 ν, ό Μ π. ν α > ί, ς κτλ.

ΙΓ'. Περί επιθέτων,
θ Ο. Τά επίθετα ώς σημαίνοντας την ποιότητα η ιδιότητα τών ου~
σιαστικών συμφίυνοϋσι υΛχ" αυτών κατά γένος, αριθμόν και πτώσιν,
8 !. Τών επιθέτουν δσα μεν 'έχουσι χωριστην κατάληζιν δι' Ικα-
ς-ον γένος λέγονται τριχατά 'ι/^πι ο * α δ'εχου^ι μίαν κατάληζιν διώ
το αοσενικον και θηλυκό ν και μίαν όιά τό ούϋτερον λέ/οντοΊ <>Χί-
χανάλ.ηχΓ(ΐ και δσχ δ' έχουσι μίαν κ&τάλιξιν ιϊ',ά τά ίπάρχοντ-.ί
γένη λέγονται ο< οκυ.τά.!ηχτα*

Επειδή δε αί μέτοχαι φανερώνουσιν οχι μύνον την ποιότητα
η ιδιότητα, αλλά κ κι τον χρόνον καθ ον ή ποιατ/,ς εφαρμόζεται είς
την ουσίαν, δια τούτο .και αύται εινε έ ·>ίύ*τ<ι^ άλλα τριγενη και τρ.;-
κατάληκτα ώς ο λέγωι^ η λέγοοσα? τ6 Λέγον.

Τρικατάληκτα*

ό η σο φ η το σοφό ν*
6 άγιος η άγία το αγίδν
^  ο ογδοος η ογδόη το ογδαον.
ό γλυκύς ί·  η γλυκεία το γλυκύ.
•Τ  ο χαρίεις η χαρίεσ^δ^ το χαρίεν.
**  ο μ. έλα ς ? η μέναινώί το μ.έλ·ανε
ο πας η πασκ το ιτοίν»
0 άπλους ί απλη το άπτλοΰν
*· 9 /•ρυσοΰς 'ό χρυσή το χρυσου



2(3 ΕΛΛΙίΙΝΙίαί ΓΡΑΜΜΑ ΠίνΤΓ.

αγαθός

ι

ο γράψας ή γράϋασα' τό γραψαν.

ο τυφθεις # ή τυφθεΐσα το τυφΟέν.

Σ1ϊλ5. Των λτ.-|ό.το>ν εις ο; έττιθέτων 'όσλ έχ'.υσ*. ττ£ο του ςς φων/,εν τ, ρ, χ χι
ί'ς οίοζ ρ ο ο ζ σχ,Τ'ΛατίζουσΕ τα ΟνΛτ.κον ε!ς α" ως ϋ.ι
•τ ο ν ϊι ο ά,

ή αγαθή
ή γράψασα'
ή τυοθεΐσα

το αγαθόν.

ϊ"0 ρ ο ο ς, ά 0 ρ ό α, ρ γ ύ ρ ε-ο ς, λ ο γ υ ρ ·' α, τχ ύ έ λοιττά σχτ.α<χ-£ ·
νιο: "6 ΟΛλυχ.'λ' εις υγ ώς >. α λ ο ς, κ. α λ ν., ο γ 3 ο ο ς, ς γ Ο ο «·

ιχατά.1 η:<τ«.

ονοχατά.Ιηχζα „

ύ η κόσμ'.ο;, \  το κ όσμιο ν
0 ο η  7) ήσυχος, ΰόκιμος, τό τό ήσυχο ν. δοκίίλον
ύ ίύνους, το εύνουν.
Ο 'Ο άληΟης, το ά/ηθές.
υ 0 η η ·> >  ?υαα ιμων, άδακους, το \  το εύδ'αιμον. άόακου.
0 ή αρσην, τό άρσεν.
0 ή <»ο Λ υ ι ν ο υ ^ Τ το πολύπουν.
6  ΣΗ Μ.'  /.ηκτα ώς ή καρχαρώδους, Τά ίύνΟίτα ·?ι εκ συνΟ δ καί ή ευ ώ ω ν ο ς ι τό καρχαρόδουν. έτων 6η μα 70)ν τταοάγι :6 ε ύ α <ο ν ο ν, δ /-''-'·
'-ο ν, δ και ή α τ ί κ ν ο ς το α τ ε κ ν ο ν.

α παις.

μακρόχειρ.

φυγάς.

ή βλάζ.
Ο εθελοντής.

, Ν

γενναοας.

πένης.

"ΓΚΟν,
ί 1

ακάι/.ας.

Φρά<τει<;.

ύ μεν βίος βραδύς ή τέχνη μακρά*—Αριστοτέλης ε ο η της
παιδείας τάς ρίζας είνε πίκρας, γλυκείς δετούς καρπούς*—βούλου
αρέσκει ν πασι μη σεαυτώ μόνον* —ουκ ο νησί χρυσή κλίνη τον πά-
σχοντα, ουδέ τον άφρονα επίσημος ευτυχία* τον ευτυνούντα χρη
σοφόν είνε"—η Φωκίωνος γυνή μόνη των άλλων ουκ έφόρει χρυσοϋν
στολισμόν*—ευδαίμων πόλις ή καλώς αρχομένη*—οί προς την «ό-
ξαν κεχηνότες σπανίως ενόοζοι γίνονται"—ού νόσος λοιμώδης, ού
σεισμός τοσαύτας πόλεις ερήμου; κατέλιπεν ή τοσαΰτα γένη ανθρώ-
πων εςίτηλα έποίησεν, δσα ή των βασιλέων πλεονέκτης φιλοτιμία*
— Κύρος έπολέμει Τισσαφέρνει συν τοις φυγάσιτών Μιλησίων*—Ε-
παμίνώνδας ά~αις «πέθανεν*—είτιν έν Κύ—ρο> άκοα Ακάμ,ας"-πολ-
λοί έν Αθήναις -ήσαν πένητες*—γεννάδας ει ώ Μένιππε.

ΙΔ'. Ανώμαλα επίθετα καί ελλειπτικά.

83. 'ψα.Ια έ~ίΟατα είνε τά. εςής.

ΓΞπ?ίός αριθμός.

'Ον Γ  ο πολύς ή πολλή το πολύ
Γεν. τοΰ πολλού πολλής πολλού
Λοτ. τω πολλώ πολλή πολλώ
Λ ι τ. τον πολύν πολλήν πολύ
Κλ. ώ πολύς. πολλή. πολύ.



ΤΟΝ ΠΛΪΛΩΝ.

Ον. Α:τ. Ινλ. τω πολλώ
Γεν. καί Δοτ. τ οιν πολλοιν.

νϊ·χός ά(■ 10^6<:

πολλά
πολλοί ν,

II. / 7 <5? ;.· νπχός α <> ι θ η ο Γ ,

Ον. οί πολλοί οα πολλαί
Γεν τών πολλών πολλών
Λοτ . τοις πολλοίς πολλαΐς
Αί- τούς πολλούς ,7.ολλάς
Κλ. ώ πολλοί.

^ΜΡ&ίός '(?(,?$[ιός
'Ον. Γ  ο [Λέγα- ή μεγάλη
Γεν. τού με γάλου μεγάλη;
Δοτ τώ μεγάλ.Μ μεγάλη
Λίτ τον μέ; ο: ν μ εγάλην
Κλ. (ϋ μέγα. [/. ενάλη.

νϊ^ Αιϊχος άρι Ο/ιός.
'Ον. Αΐτ.Κλ .τώ ι/.εναλΒ* '  ι I ~ (/,■"-να λ<Χ
Γεν Λοτι. τοΐν μεγάλ,οιν. μεγάλαιν.

ΤΓολ'λώ

πολλοί ν-

τά πολλά
7?ο λ λών
πολλοίς
πολλά
πολλά.

το ['.Γ.να
μ-γάλΓ; μ ,

μ ς λ ά λ,-λ
μέγα

ί ι ς γ ν,

'Ον. οί
Γεν. τών
Δοτ. τοις
Αιτ. τούς
Κ λ. ώ

77. / .·? θνντιχος άρι ση 6 ς.
μ. ζ γά λ « >;

ι " I

υ. ενάλαν,'

μ£ νάλο«ι.

με γα ,·'.ί
μί- (ν; Μ
με· ,'ά) ο·:
με·
με

μεγα.'%«;ς
μεγάλας

Φράσεις,

Πολύν οίνο ν ττίνειν κκκόν εστί-/—οί βασιλ-;!; μεγάλες ττιοούΰ^'.ι
ε'/ουτ',ν" -—εν Αιγύπτω αφθονία σίτου γ, ν*—ν, θάλασσα μεγάλη
έστί'—πολλάκις ές ©λίγη; ήδονης μςγα γίνεται «>γος —·τ V με-
ν ά λ α δ ώρα τ ή ; τ υ χ η ς ε / ε ι φ ί ο ο ν.

84 Εκλειπτικον επίθετο ν είναι το ^οΟίίος, εΐ.χρηστον ε;; τ/, ν
Ονομαστικών παντός γίνου; καί άριθμού.

ΙΕ". ΐίερι άπλετων π«ρ«θετι>.ών.

85. Το έπίΟετον λέγεται ΰετίχόν, όταν φανε.-,ώνη άπλώ-ς τήν
ποιότητα ή ιδιότητα ώς οηγος' συγκριτικό»·, όταν φανερών/] την

Λίσκοΐλενον πεοΊσσυτε^ον παοα ει-

^Ί'.ότη τα ε'^

άλλο της αυτής φύσεως ώς σο^ώαρνς· ύπερβετι\<)>', οταν φανε^,';-
ν η τήν ιδιότητα εύρισκομενην εί; τι αντιχείμενον ε';·τον Ανώτατε\
£αΟμόν ώ; (τσς"^"·-0^·

&15, χ£ καί ϋ-^ερΟετιχά λέγονται πα( αΟ ε~ιχά



ΕΛ·Λ ίίΧΙΚΚ ΓΡΑΜ Μ ΑΤΙ Κ. Η*

καί του μεν ο'υγχριτικου κατάλτξις είνε -ζερος και -/ων του
ύπερθετιχοϋ ζαζοζ καί τστος <Γ·ς έζη;

μϋλ^ντερος μ-Λάνρατος.,

κούφος κουφότερος κουφότατος

ισχυρός ισχυρότερος ισχυρότατος,

πικρός πικρότερος- ακρότατος,

'ήδύς ήδίων ηδ.στος.

α,Ισγρος α'*/ίων αί'τχιστος.

87. Οταν ή πρό της συλλαβή ε:ν2 βραχεία,
τότε το ο τρέπετκι εις & η^ο ηατοτλ

σοφώτερος σοφότατος,

άξιος ν άςκοτερος άζιώτατος.

έπίναρις επιχαριτώτερος έπιν αριτώτατο. -

88. Τά λήγοντα είς α·;- καί τά έχοντα χαρακτήρα >·, \\ λαμ.-
βάνουΐΐ, προ της -τε(>>·£ καί -γ·>το< τήν αυλλαβήν -ή ίζ τά δ' έ-
χοντα χαρακτήρα ε λαμ.οάνουσι μόνον ώσαύτίος δ ε'νίοτε καί τά

&:ς -οος λαμβάνουσι τήν συλλαοήν V-

σώφρων σο^φρονέστερος σ ι» φ ρ ο ν ε σ τ α τ ος.ίαΓ ^^^

ευδαίμων εύδαιμονέστερος ευ^χιμονεστατο^ίξτίρ'^

άμαθης αμαθέστερος αμαθέστατος-*Γ*χττ£ο«γ

ευγενής ευγενέστερος ευγενέστατος. '

χαρίεις χαριέστερος- χαριέστατος.

άπλοϋς απλούττεε,ος απλούστατος.
Τά είς -εος συναιροΰσι μετά τήν πρόσληψιν της καταλήψεως
*ζ£ροϊ καί τητος το ευ εις μ ώς

πορφυροΟς πορφυρώτερος πορφυρώτατος.

00 Τα ης-» ι.,ς μετά την πρόσλν.ψιν τη< τε^ος και -τατος Χ.Ο-
πτουσΐ ο ώς

τ.αλα'.ος παλαίτ£ρος παλαί'τατος.

γεραιός γεραίτερος γεραίτατος.

«ϊχολαϋος σχολαίτερος σχολαίτατος ουΓ<&

και το φίλος φίλτερος φίλτατοο.
ϊΜ . Τά ο επόμενα τρέ,ϋουσι το ληκτ^κόν ο είς αϊ" ώς

ίδιος ιδιαίτερος ίδιαίτατος

ίψιος οψιαίτερος όψιαίτατος.

^ρώΐος ττρωϊαίτερος πρωΐλίτατος,

ορθριος έρθριάίτερος έρθριαίτατος.

ήσυχος ήσυχαίτερ^ς ήσυχαίτατος,-

εύδισς ιδιαίτερος εύδιαίτατος.

μέσος ιιεσαίτείροδ ίΛεσαιτατας*

όταν χατοά^ΖΗς ος

τίτς. χ6 0 κχρζητον τιμ τυν ΧΧΤΟ^ζίυ^



'ΪΩΝ* ΙΙΑΙΑΩίν'.

Φράσεις.

Αριστείδης -πτωχότατος ήν. αλλά δικαιότατος* —-οί Κύκλωπες
δικαιότατοι ήσαν — Καλλίας πλουσιώτατος ήν Αθηναίων" — ουδέν
Ιστι-σιωπης ^ρησιμώτερον'—ούκ έστι σοψίζς τιρ.ιώτερον'—Λακε-
οαιμ.ον ων δίαιτα ή ν άπλουστάτη*—οί γερκίτεροι ταΐς τών νέων

τιμαΐς άγάλλονταΓ--η πατρίς τοις άνθρωποι; φιλτάτι; εστίν*—-ο'ΐ

Ινόοί πκ7\αίτ«τον εθ^ος νομίζονται"-—ώ παίδες εστε ήσυχαί τα τοι.°
-—πολλοί των χελιδόνων είσί λαλίστεροΓ— οί δούλοι πολλάκις ψευ~
οίστατοι καί κλεψίστατοί είσιν"—0 θάνατος τω βαθυτάτω ύπνω
παραπλησιαίτατός έστιν"—οί νέοι τοΙς τών πρεσβυτέρων έπαίνοις
χαίρουσίν* — ή μεσότ/ς εν πάσιν ασφαλεστέρα εστίν"—οί γέροντες
άσθενέστεροί είσι τών νέων"—οί κόρακες μελαντ^τοί είσιν"·—— Αφρό*
δίτηήνεύχαριστωτάτη Σωκράτης έγχ ρ α ■ έστατος ή ν κκΙ σωψρονέ-
στατος, Κριτίας δ άρπαγίστατος'—ουδ&νθαττόν εστίν ήβης"—πάν
η ων ηδις-ον ές-ιν ή φιλία* — οί οφεις τοις λοιποί; ί^φοις ϊγβιςοί εσιν,
ίΣ-ί'. Ανώμαλα τταραΟετικά:

Ανώμαλα παοαθετικά, "-ά ό-οΐα δεν Ιχουσιν ευχρηστον θε·=
τικον η δέν φυλάττουαι τον τακτικόν σχηματισμον τοΰ θετικοί
των, εΤνε τά ακόλουθα,

άγχθος

αγαθός

αγαθός

κάλος

κακός

κακός

άλγεινος

ρ.ακρ&ς

μέγας

ολίγος

ράδιος

ίτολύς

£ ε λ τ ίων
ά μείνω ν
κρείσσων
κ αλλ ί ν
κ χ κ ίων
χειρών
αλγίων

βέλτιστος.

άριστος.

κράτιστος,

κάλλιστος,

κάκιστος.

χείριστος,

άλγιστος,

μήκιστος,

μέγιστος.

όλίγιστο;,

ραστος.

πλείστος,

μασσων
μείζων

μείων ή ήττων,
ράων
π λείων
Φράσεις.

#ύχ δ ρ, νί κ ι στ ο ς βίος άριστος έστιν, άλλ' ό σπουδαιότατο;"—=
έτρον επί πάσιν άοιστον" —αί γνώμαι γεραιτέρων άμείνους είσί"—»
σύμβουλος ουδείς έστι βελτίοιν χρόνου"—ή λέγε σιγής κρίττονα ή
σιγήν εχε —αεί κράτιστόν έστι τό άσφχλέστατον*—-ουκ εστί λύπης
χείρον άνθρωποι κακόν - άνήρ μαλακός τήν ψυχήν έστι καί χρημά-
των ήττων*—ουκ ίστι κτήμα κάλλιον φίλου*—ή δουλεία τώε-
λδυΟέβω αλγί'ττη ε|τίν"—δ κροκόδειλος έξ Ιλαχίστου γίνεται μέγι-

μ



Ε Λ ΛΙΙΝΙΙνΙΤ ΓΡΛλΙ Μ ΛΤ ί Κ)Τ.

στο;" — ύλίγιστοι άνθρωποι ευδαίμβνές .ε:σι*—μικρά κέρδη π^λλά·*·
κι; μείζους βλάβας φέρουσιν*— άναρχίας μείζον ουκ εστι κακον'—·
ο πόλεμος - πλεΐσνα κακά φέοει'—τά αναγκαία τ^ΰ βίου φέρει ώς
ραστα'—τό κελεύειν ραόν εστί τοΰ πράττειν.

ΙΖ'. Περί αριθμητικών.
93. Τά άοιΟμητικά είνε επίθετα ουσιαστικά και επιρρήματα.
91. Αριθμητικά επίθετα λέγονται αί έξεις, αί δποϊαι έκφράζου-
σιν άοιθμους, ήτοι τήν πληθυν ή πολλαπλότητα των όντων είνε ο ε
ώ. Απόλυτα" οίον είς, ()Υό, τρεις τεσσάρες, πέντε ^ εκατόν,
διακόσια κλτ.

Τά απόλυτα αριθμ.ητικά είνε άκλιτα από του πέντε εως τοΰ εκα-
τόν, τά λοιπά δε κλίνονται εις τον πληθυντικόν αριθμόν ώς έπίΟετ%
τοιγενή καί τρικατάλ.ηκτα" τό ύε ί£<:, ζρεΐς)κλίνονται ούτως.

' Ενικός. ΖΐιΊ χός. ΙΙ.Ιηθν νζικός.

δύο

'Ονομ. μ α εν δύοί
Γεν/ ενός Ρ· ας ενός δυοΐν
Λοτ. ένϊ !λ ι α ε ν 1 δυοΐν
Λίτ. α  ενα ία ν εν. δυοΐν.

ΩΛηθυντιχος αριθμός.
*0 ν. οί, αί τρ ς-- 9 τα τρία ο:, αί τέσσαρες
Γεν. τρ .:ον τριών τεσσάρων
Δοτ. ■ ϊ' .σι τρισι τέσσαρσι
Αιτ. εις. τρία. τέσσαρας

δύο

ουσι

δύο.

τεσσαρο.>ν
τέσσαρσι
τέσιαοα

β . Τακτικά, λήγοντα εις-τας καί -στος ώς πρώτος ΰενιερος,
ζρΐιυς, τέταρτος, πέμπτος, έκτος5 εΰόομος. όγδοος, έ'ννατος,
χατος, εκατοστός, νιΑιοστυς κτλ..

γ . Χρονικά,λήγοντα ε:: «ίος' ώς προζεραϊος^ευτεραΐος,τριταίος,
ό'. Πολλαπλασιαστικά, λήγοντα εις -π,ϊονς ή -π.Ιάΰ ιος) ώς Λ'-
π.?ονς: τριπ.ΙοΓτ, τετραπΛονς, ό ιπ.ϊιισιος, ζριπ.Ιάιηοτ. κτλ.

Φράσεις.

Γ. ν ή μέρα δύο νίκας Κίμων έποίησεν"—Ευφράτης δ ποταμό;
έ^ει το εύρο; τεσσάρων σταδίων*—τό στάδιον παρά τοϊς Ρωμαίοις
εχει πέντε καί είκοσι και εκατόν βήματα, ή πέντε και είκοσι και

τοΰ Εύρου στρατεύματος ήν άριθμ.ός τών μεν Ελλήκον όπλΐται μύ-
ριοι κκί τετρακόσιοι, πελτασται δέ δισχίλιοι και τετοακόσιοι'—5
Ιΐλάτοιν ετέλεύτησε τώ πρώτω ε τ ει της ογδόης εκατοστής -'ολυμ-
πιάδος'—έκ Μαραθώνος τριταίος έν Σπάρτη άφίκετο άγγελος.

93, Τα ουσιαστικά άο',Ον.ητικά. στ'Λαίνοντα. τό-ν' ί?οι9ν.όν α^ηοη-



IΙΊΧ ΠΑ[ΛίϊίΝ',

μένως καταλήγουσιν είς-αςγεν.-π^ς, καί τέσσαρα ε:ς -νς γεν^ΐΌς*
ώς μονάς μονάδος, όεκάς δεκάδας, χι.Ζιάξ γι.ΐιάΰος, ταιζυς τζ>ι-
τύνς, τεζρακτνς ζεζρακζόοΓ, ίκαζοστνς' εκατοσκνος, ΐ'ΐ.ϊωστνς ^υ-
.Ιιοστύος.

90 'Γά αριθμητικά επιρρήματα, σημαίνοντα το ποσάκις γίνετα;
τι εί'ς τινχ καιρόν, καταλήγουσιν εις αχίς* ώς πεντάκις, δεκάκις
χι.ίιάχις;, μνριάκις, πλην τού άπαξ, δις. τρις.

Φράσεις.

Λνων ό πρεσβύτερος εκ της Λυδίας «πέρασε μεγάλη ν δύναμιν εις

Ξικελίχν πεζών μ,υριάύας πέντε"--μέτρω φιλίας τη δυάιίι χρώυ.εΟα'

— γεγόναμεν άπας ι?ίς ύέ ουκ εστί γενέσθαι"—ό δις εν τοις εαυτού
πράγμ.ασιν άμ.'./ρτάνύ>ν, <κφρο>ν αν όικαίως.νου.ισΟείη*

' Λ ρ ι Ο μη τ ι κ ά ση μ εΐα.

1·7. θί άοχχΐοί Ελληνες σημεία προς παράστασιν τών άριΟμ&ν
μ,ετεχειρίσΟησαν τά εικοσιτέσσαρα νράμμ.ατα τοΰ αλφαβήτου πλην
•δέ τούτων διά το το ς\ διά τύ ενενήκοντα το 'ΐ, καί διά τύ εν-
νιακόσια τό ^ . ;

98. Τά σημεία ταύτα οξύνονται, όταν φανερώνωσι μονάδας, δε-
κάύας καί εκατοντάδας, δε'χοντ*: δέ κεραίαν υπογεγραμμένην πρ&ς
τά αριστερά δταν φανερώνωσι χιλιάδας.

α—1000
'β — 2000
;γ—3000 '
δ—4000
'ε— 5000

V—00ο 0
V—7000

η — 8 00 Ο
> 1

κτλ.

οκτώ εννεα,

111» Ι1ΙΙΙΙ

χίλια μύρια

' Χ Μ

99. Αντωνυμίαι λέγονται αί λέξεις τάς όποιας μεταχειριζόμεθ*
αντί ονομάτων" είνε δέ

ά. Ι/ηοσο.κ-χιχαί; αί ο ποία ι οανερώνουσι τά πρόσω ώς ε·;'η;

έ'—10 ι  ρ — 100
κ— 20 /  σ — 200

γ'-;ί. λ—30 γ -300
μ'—'ιΟ /  υ — ί 00

ό ί  ε — ί>» ν'—50 ι  φ — •500
τ',—ο; ς—60 /  Χ ~ -600
Ι'—Τ - ο'—70 ι '  φ — -700
Τ,'-Γ© π'—80 /  ω — -800

—90 / -900

Η και τά έξης σημεία,
εν δύο τρία τέσσαρα
1 II III IIIΧ

δέκα είκοσι πεντήκοντα
Δ ΔΔ [Τ']

ΐ^εντε ο ^ 6 /ν χ
II III III

έςήκοντα εκατόν
[Τ] Δ II

ΙΖ'. ΙΤερΙ Ά ν τ ω ν υ μ ί ώ ν.



¥Ό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ.

Α . πρόσωπον
όνομ. εγώ

Γεν.
Δοτ.
Λίτ.

(}>. Αχ.
1'εν. Δίτ.

0νομ.
Γεν.
Δοτ.
Λίτ.

εμού και μου
έα.01 χ<χί υ.οι

ι ι

ίαε καί μ,ε,

ν ω ι ν ω
νώίν -νώ ι.

ημείς

ημών

ηυ.ίν
11

' Ενικός αριθμός..

Β'. πρόσωπον

%

συ

σου
σο; ·
σέ.

Λνϊχός αριθμός,

αφύϊ σ'^ω

σ ψ ίο ί ·ίΙ.<Οιν.

ΠΛηθν} τιχός αριθμός,
υ μ. εις
ύμών
υμ.ΐν

Γ. πρόβωπον,

ο ο
οι

σφωϊ σοω
σ'^ωίν.

- "Ν

;εΤ-ς ου υ.

σφε«

σφων
σφίσι

ημάς (α). υμάς. σφας ουδ. σψεχ.

ΣΗΜ. Συνι&εστί;α ίΤνϊ άντι τγ.ζ ου, I, ή αυτοί, αύττ·, αύχ>.

Φράσεις ο

Η Φωκίωνος γυνη ερωτηθείσα δια τί μόνη τών άλλων ού φορεί
χρυσοΰν κόσμον, έφη, ότι αυτάρκης κόσμος μοί έστιν η ^οΰ άνορος
αρετή* — Διογένης προς τον ειπόντα, Πύθια νικώ άνδρας* έγω μεν
ούν, ειπεν άνδρας, σύ δέ άνδοάποδα'—τά άστρα ημΐν τάς ώρας της
νυκτός έμφανί^ει'—λένεται Λπόλλο^ν εκδεΐραι Μαρσύαν νίκησα ς
έοίζοντι οί περί σοφίας*—στάσεως έν Κέρκυρα γενομ,ένης άπέθανον
πολλοί χρημάτων ί!-εκα σφ'.σιν οφειλοαενων ύπο τών λαοοντων.

/\7ητιχ<>}, αί οπ;·αι (ρανείώνουσι τον κτητοοα, ήτοι εκείνον
- 11 . '

,ε'ς τον έ ποίο ν άνηκει τι.

πρόσωπα'

εμάς. έμη,

ημέτερος,

ημέ'ξερον.

~ρόαΐατΐον.

<? / Γ / ί- /

εος, εη, εον
5 νφέτερος σφετερκ.

ρύσω-ον
έμύν, σος. ση, σον,

ημετέρα, υμέτερος., υμετέρα

ύν-έτεοον. σοέτεοον

ι ι ' ι % '

Φ{·ά<τε ι ς.

ό έμός πατήρ αγαθός εστί*-—πάντες στέργουσι τους σφετέρους
•οί ημέτεροι παίδες σπουδήίως τά

ιάααατα υ.α νΟάνουσιν'

σος νους τό σον σώμα μ.ετανειρ;ζεται —ό ευ.ός "παις σπουδαίος ε-
στί" — πλοΟτον εχων την χείρα πενητεύουσαν ορε£ον —ημέτερος
θεός Ιστιν έν πασιν έργο·ς αύτοΰ άριστος*—-ένδυσαν γυμνόν, μετά-
δος πεινώντι άοτ . ν σών

;μεις,

(α) Κοινίος άντι έμέ λεγομεν έμενα, εσένα, και πληθ.
έσας, μας, σας,

(ο) Αντ' αυτής λέγομεν δ .Ιδικός μου, δ Ιοικός σου, & Ιδικός των, οί έδιχοι
αας. ρδιχοί σΚζ. έ3:χρ' των.



"ΤΩΝ ΝΑΙΔΩΝ.
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ι *

τ ο ς" ε'

Ον.
Γεν.
Δοτ.
Αιτ.

"θ·ι. Αγ.
Γεν. Δο:

όν.
Γεν.
Δοτ.
Α: τ.

Ον.
Γεν.
ίΛ ο "*"
Αιτ.

Ον.
Γίν.

Λει-χτιχαί) αΐτίνες φανερώνουσι δίΐςιν προσώπου λ)
νε δέ αύται.

Ενιχος αριθμός.

οόε

ηόε τούε

_ Ν

τοΰύε τηςόε τοϋόε
τωδε τη δ ε τωδε
τόνδε. τηνοε. τάδε.

ου το; αυτη

τούτου ταύτης

τούτο) ταύτη

τούτον, ταύτη ν.

τα<) ε

οΐδε^

τώνδε

τοΊςοε

Ανϊκός άρίθηός.

~ ά Ο ί τώ£ε | τοντω τ'χυτα

ταΓνίε τη/ϋί | τούτ'κν ταΰτχιν

//. /.'/ Ο ΓΤΖί χ 6 γ ά ρ< θ η ός.

Γ, Ν -ν

α ιόε ταυε

τωνυε '.ωνοε
ταϊςδε τοΐςδε
τάςδε τάδε.

εκείνος
εκείνου
ε κ ε ι ν οι
εκείνον

£!>ηχος α ρ ιν α ι
εκείνη
ε κ ε I ν η ;
εκείνη
εκείνη ν
νϊχνς ό;ιΐθαό

ούτοι αύται
τούτων τούτο)ν
τούτοι; ταύταις
τούτους ταύτας

έ κείνο
Γ κείνου
εκε>νω
εκείνο.

τούτο
τούτου
τούτω
τοΰτο.

τούτοι /.

ταύτα
τούτων
τούϊοις
τ αϋτα.

77.£?£>κ ό' ς β ρ·' θα ό(,'.

Ον.
Γεν.
Δ ο τ,
Λ :τ.

εκεινο ι

εκείνοι ν

'£ I Γ ,

Τούτον τον νόυ.ον ο 6 ε ο ς τέΰεικεν* ει τι αγαθόν θέλεις παρ'/ σεώυ°

τοΰ λάβε*---ουδέν τών μη καλών ίίδ.^σι θεός, άλλ' έστι ταϋτα

δώρα τύχης άλογου* — ών σοι εό'ωκε θεό:, τούτων χρηζ<»υοι παρά-
σ/ου* — άτιν' άν »»οι λογιζου.ένω φαίνηται βέλτιστα ταύτα τοίς

Λ ι-

εργοις επιτελεί" — οί πλούσιοι και οί βασιλεϊ: τ·:ύς φιλοσοφους τι-
μώ ντε ς εαυτούς τ ε κοσμουσι κακέ ι νου ς.

δ'. ' Λ/·αψθ(.ιχ«ι\ διά τών οποίων άναφέοομεν πρόσωπα η π ράγ-
α α τ α π υ ο Α εν^εν ν ··.·: ε .ν& χ. υ; α - ·

(α'! Τα αν το αετά του άρθρου κλινωμεν:

Γ7κ ώί τα ν τον



Ο ί

Ε Λ Λ Η ίίϊ&Η Γ Ρ ΑΜΜ ΑΤϊΚϊί.

Ενι\6ς Α νϊχυς Π.ΐηβΐ ναχος*
ΟΛ 0 ί ή δ ίό .ά ώ οι αί 'ά:
Γεν, ού ή ς ού ο; ν αιν οί ν ών ί ο ν ών
Δοτ. Φ ή φ οίν «Ιν οίν οι; αίς 7  οι;
Α~. ό/. ή ν. ο. ώ. ώ, ο :>-ς ας· ά,

Ενικός. /7. / ν β ν ν € ι χ ό<: .
0ν. αυτό; α υ τ ζ ρ", υ τ ό ( β ύ Λ 01 «υ τ αί αυτά
Γεν. ο. ϋ τ ο υ αύτης οί!; ι 0 '> «ύ τών αυτών αυτών
ΔΟΤ. α ύ τ ώ Ρ: ϋ τη « ΰ ι ό'ν αύτοις αύται; «ύτοΐς
Αιτ. αυτυν α υ τ /. ν. αυτό. «ϋτούς. αιτάς. αυτά,

/ ΐ'ίχός ό ρ ι θ μ ν ν.
0>. Αί . «ύτι.!> «ύ τα. «ϋτώ
Γίν. Δοτ. αύτ «ύ τ αίν- αύτοΤ 7 ,

'ϊ'ραοει γ.

Χαλεπωταιο; £/0.ν>; έστιν 6 Κΰρος, φ έν πολέμιος.η έχει
κ·χι δύναμιν^ γ,ν ?;άντες ομοίως ορώρ.εν'—έν Ασία εστί ποταμός
Αάρδης, ου το εύρος πλέθρου'— ων εχεις3 τούτων άλλοις παρέ/ου*—*
•το λένε ι ν τοΰ· ποχττειν ού ταυτόν εστίν-—ενιοι περί των α ύτών τ ης
αύτης ημέρας ου ταύτα γινώσκουσ-ιν" — ού μόνον ό πλούτος τυτ>-
λός, άλλα κ*ι ή δδηγοϋσα αυτόν τύχη" — ουδέν θαλάσσης άπισ.τότε-
ρον* πλου τον γαρ δίδουσα αυτόν πάλιν αφαιρείται καί μετ' αύτοϋ
αναιρείται τάς ψυχάς'— εφ οί. ς νάρ μ ή φρονώ, σιγαν φιλώ.

ΣίΙΜ. Ή ή, δ, λαμβάνει ενίατε τ© ~ε.ρ· οίον ό'σπερ, ήττε.5,
και το'τε το πεα είς τ),ν κλίσιν μένε·, άμετάβλητον.

έ. Α ύταηαθα ς χ σον θείοι, τάς Οποίας μεταχειριζόμεθα διά νά
φανερώσωμεν ο τι τών υποκειμένων ή ενέργεια έπιστρε'οει είς αύτ«
τά ύτοκείμενα* είνε δε αύται

Έηχος αριθμός.

Λ. .~ΐοοσο).την Β . ?((><> σο.,ι,τπγ.

Γεν. έμαυτοϋ έμ αυτής ; σ( ε; α υ του ο(ε}αυτ·?,ς ν
Λοτ. έμαυτω έμαυτη | σ(ε)αυτώ σ(ε!αυτη

Αιτ. έΐλί.υτόν. πα αυτήν. ! σ(ε)αυτόν. σίείαυτήν.

V 1 . \ ν 1

II. Ιηθι:ννιχος αριθμός.

Γεν.

Δοτ,

ηαων αυτό.» ν — —·
ήμΐν αύτοΤς ήμΐν αύται;
/■μα; αυτούς* ή μας αύτάς

Έπχόι, άρ'.θμός
Ι'. .τροσω.-το·.
Γεν. έμαυτοϋ Ι)αυτη;

Δοτ. ε)ζυτώ ε) χυτή

Α;τ. ^ αυτόν. Ι)άυτήν

υ μ (ο ν αυτών - ■—

ύμιν αύτοις' ύμϊν αύτα'ίς
υ μ ά. ς αυτούς, υμάς αυτάς.

έ; α υ τοΰ

£)αυτω

Ι)ζυτό,



ΤΟΝ ΙΤΑΜΩΝ;

ΠΛι\θν>τιχ ο ς α ο ι θ ι1 υ (,

4 εν.
Δοτ.
Αίτ.

αυταις η ε)αυτοιις
α υτας η ε)αυτας.

^φων αυτών η ε; α υ τ ω ν —-
σφίσιν αυτοί; ν; έ)αυτοϊς σφίσιν
σφας αυτούς" _ ή· Ι)αυτούς" ο φας

Οϋδ. σφέα αϋτά ή έ)αυτά.

Φράσεις.

0 βίο; πολλά λυπηρά έ/ έ)αυτω φέρει"—γίνωσκε σ(ε)αυτόν'——
βούλου αρέσκειν πασι μη σαυτώ μόνον —αρετή καθ' έαυτήν έστι
καλή"—οι πλεονέκται εαυτού; μεν πλουτίζουσιν, άλλους δέ βλά-
πτουσιν'—ούχ ο: ακρατείς τοις μέν άλλοις βλαβεροί έαυτοΤς δέ ωφέ-
λιμοι ε;σιν, αλλά κακούργοι μεν των άλλων, εαυτών δέ πολύ κα-
κ^υργότεροι' — δ οθονών εαυτόν ώς ένθρόν λυπεΐ'—-μνιδέττοτε φρό-
νησης έπι σεαυτώ μέγα, άλλα μηδέ καταφρονήστ,ς σεαυτοΰ.

ΣΤ . ΛΛΛη.Ιοπαθεϊς.) αί δποϊαι φανερώνουσι τήν αμοιβαίαν ένέρ-
γεικν όύο ή περισσοτέρων προσώπων" είνε δ-έ αύται.

ΛνΐχΌ ς αριθμός.

άλλήλω άλληλα

αλλήλοιν. άλλήλαιν.

Πληθυντικός αριθμός.

αλλήλων αλλήλων

άλλήλοις άλλήλαις

αλλήλους. άλλήλας,

Φοάσεις.

Αιτ.
Γεν. Α<

Γεν.
Αοτ.
Αίτ.

άλλήλοι
άλλήλοιν,

άλλήλων
άλλήλοις
άλληλα

Ο'. κακοί αλλήλους βλάπτουσι'—κορώναι άλλήλαις εισι πιστό-
τατοι"—άγαπατε, ώ παίδες, αλλήλους" — τοις αληθώς φίλοις ούτε
ζήλος ουδείς εστι προς αλλήλους ούτε φθόνος (α).

«εν ει νε προσόιωρ ισμένον' εΤ νε δέ αύται ούδ.
Λ οσ. και Οηλ. ο υ δ. Αρσ, καί Θηλ„
όν. τ ι ς τι δ, ή δείνα · τό δείνα
Γεν. τινός τινός δείνος δεινός
Δοτ. τ ιν ι *τινι δει ν ι δείνι
Αιτ. τινά. τί. δείνα. δείνα»

Λαϊκός άρ'ίθαός.

Όν Αιτ. τινέ τινε^

Γεν. Δοτ. τινοϊν, τινοΤν

(α) Ε'.ς τ·ήν κοινήν -γλώσσα-ν αυτός-. σώζονται άντ' αίτων <Γ; λέ^ρν ό
τον /π=*λλήλο·.ς)



■Ε Λ Λ11 λ 1Κ Η ι ΡΑ ΜΙΛ λ ΤIΚ11.

τινε;
τινών
τ ι στ ι
Τ ίνας,

Ον."
Γεν.
Δοτ.
.Α ·' :·

Ον.
Γεν.
Δοτ.
Αίτ.

η..
Ι'.ν, '

(Γ;...
Γ&ν.
ΔΟΤ,
Αιτ.

ά Ιπ'.ρ "··'.'τ: ω γ.
των ει.; τήν Λ·,;· τ·υ ;·αν
ο~·'.·:·:σ: ·:;/;·-■'.·' ώ
ε!5·"ο,\ν-ί'·.·ν,, τίτε ο.·

τίνα

τινών

τιτι

τινά.

όστις
ούτινος

οντινα

17. ι ιι ϊννζιχός όρ ι θμ.ύ?

δεΐνες

Ο £ '·. V 03 ν

ναι

| Ο εν κ ς

'βτίχόζ αρίΰ:ιός.,
ητις "
ηςτινοε
'{ι τινι

τ

7" V Τ ι ν κ

Γ;·· :·· ·Γ

ν; δεο

γ (ε ι ν κ
δείνων

οεΊνα,

I ί . / ?/ 6ΙΊΎΙ Λ ό ζ' Ο Ο ί

ε; αίτινες

ώντινων
ο'.ςτισι ΕχΙςτισι

αςτινας

ί.. τίνες
ώ ντινων
•Τ·τ·

ου.; τ ίνας

Αί αντιονυαίαι ν,6

•; - -

-ί

ιΟ?ν, τέ, ·γε, 5έ. π—, > -
τ:ς· ~ ϊν; /; τ:

ει να.

6, τι
ούτινος
φ τι ν;
δ ,τ*.

&τινα
ώντ ς ν ω ν
οίςτισι
αΐ',ν >;

= , ο - ν ο ι ί. τις ο υ νο ι χα?·
. οώζυυαπ τον τόνον

ύνε τ:ρ ο·-.;ο:ρος·,ιτονθ£

ΤΓΓ.ο-/.- ονίλ^ν;·* ο ,υτύνΟΓ -ή ΤΓΪ-

ον των ώ: :;-·.ΛΟ; τις. κάλοι»
- "τν-οΗυν-,νος ν, -ζτ ·;-·ουμένη
βάν ο ν, έ-.τον.ένγ. ε .ν; οισύλ.-

·'. :'..· :·ε τ·_·ν το .τ.' πον » - :

*:, Ν ί"θιι.=: η ι; :'."·!£':. ·'-·: ώ; 7·Γ·.ος

Φράσης.

Λίΐνον ν·'θΰ τών μϊ\ ιύιωτών εθέλειν τινάς άποθν/,σκειν, ι να τε-
"^ευτήσαντες έπαινε·;ώΐΗ, του: ο ε βασιλέας μ ή τολμά ν γ ρν, > ύαι τοις
ε 7ΐ: τ η ΰ; υ μ π ·. ; ο υ τ ο ι ς. ε ς ώ ν ςώ··τες ε υ δ υ κ ι υ. γ σ ο υ α ι ν" ε ι π ό ν τ ο ς τίνος
τ ω σ " 5 α τ 11 οώ ν τ: α ς Π ε λ ο ί ύ >: ν, ί μ ώ: ·. α υ. ε ν ε ί ς τ ο ύ ς π υ λ ε μί ους"
Τί μάλλον ειιτεν ν, ε:.ς η μι-:ς εκείνοι; — ο ύ δει ς ελ-ύΟερ ς έστιν, δστις
εαυτού μη «ρατν. —Α ριο-τοτέλη.: λένε ι πάντα τά χερσαία άναπνειν'
- ει φ-.λ ία ν τίνος διώκεις, τον τρόπον εξέταζε* - λέγε μοι όστις

γράφει τ αυτή ν την ίπιστολην'— σοοόν τι χρήμα · άνθρωπός έστι'-

ψεύδονται πολΛάκις οι δσ.νείζοντες, γράφοντες οτι τώ δεΐνι τοσού-
τον διδόαιιν Ιλαττον δίδοντες β

η» $ίγ(χ>τ ■·:(*"< - κ τας ο-οίας μ·ε τ α χ ε ιρ ιζόμ εβΰί δταν ερωτωμεν
ντε;·.ί προσώπου η πράγμα ίος' εινε ^ε ο·6ται.

Αρσ. :<?·. Οί,λ. Ούο. Αρτ., καί 6/.λ. 0ύ£.

τί;" τί ( τίνε



ίί7

ν^ται' κι α' νενίκαΐ

νου77.ν5 εν ώ αί της

α . ,υν ν^/ΐρ»}ν ο; κωκυτυς ωφΞ/.ε:, — Λ,ΐΛων ϊ-,Οεις τ'ναλεπώ-
τχτον; τό γιγνώσκειν εαυτόν εφη'- —1Τριπτολέμο^ μ. ε ν ί:;% καί βω-
μούς εν/στησαν ο τ ι τάς ήμέρους νρ-οίίς ή α ν 'έυ..:κτ, τω δέ την ά-
λ ή Ο ε ι α. ν ε ύ ο 6 ν τ ς ·τίς ή ·. ·. ώ / [·;.: ·> · /. ό ν ί Λ ς ύ τα τ ο :

νά έπίμερίσωμε··»· είνε δε α ν τ; ·.; '-·.·■, ·: . ς. - «-/γ ., α <./<'.,

και κλ'.νο ντ κ. ομ.κλω.:: ;·;·:<τ·,: -ην ο;*ν^-Λν κλί'.'·"'.ν, το ό? Οηλικόν κατά
την -ΓΤύώτην.

6 σύ ΐλίσεΊίς έτέοω ι·.ή ποίηση ς μεμφόμενος γ>· .ύτ-ι μ.ή
«ϋ τό- ά ςιό.'Λΐ .· π τ κ τ η- —■ Λέοντα ν •οΰ'/τα ούδέν αλλ ·; ωφελεί
φά ο υ κ κ' ν.· ειμή '.'·; πί·)ηκο; ," — Φ ρ'■/:.: : όρκο*, ς ού χοών; κι, ούτε
0 'Λ νύ ο ν τ ε ς, ου τ ε >* Λ. 'νους ·:."··ν ν τ.ς ς -----/-'· .0 ; ου γ > * 1» ίο σικ· δταν
εις άγρο ύς έλαύ -η 6 ί-· _ *·'·' ■ ' - ■> ' ■ :·ντ?.ς Πέ.ρ' :ι κ. . την ε ;·.· οτοΰ ο ύ-

,,.,____ >·.%., -: τύτω τ ρ :·σ κ ο ·/·''. ο*.·-?:..
ί .-·. ι δτοϊτι ε· : ■ ^ ....; ,·■_' •ν··.·-, τά ΟΓ.'Ϊ,Τ κ φανερώ-

νο υ σι γτ Λ '· '—," ' " γ ' 7 ?'" v* ** · Γ " α λ λ η ·'.:·: ει ■ υ* : - άεικτί/αι.
π ο σος .. .. η ΤΓ'Γ· 70 7, τό-;:·" τοσ'ςδί τοσ οϋτας.
πο ίο ς ποιον. - . ί<-, - τοιόςΛ; τ'·κ ■ΰτος.
π ν; λίκος ττηλ''κη 7" Τ λ' Χ V  | τ η λ ι κ ο ς τηλικοςυε ■".'Λ ικουτος,
πο τερος Άν,-ίφ,.ριν πότερο ν. ί » » Γ . ^ „ _,
ΰσος ο ση οσον. ποσό ς ποσή πο'.';
Γ  0 Γ. όσος δ πόση ο ποίον. ποιος ποικ ή οι 4 ν.
Γ  οπ οίος δ π οία δ ποιον. ί ήλίκος ήλίκη - ήλίκ .0 ν.

Προς ποίον κ, τη υ. α των αλλ ω ν παοαβαλλόυ.ενος φίλος άν α6ός ουκ

αν πολ^λω κ ρ ει τ τ ο ν φανεί η; 6 ω άν τις τους φίλους ί σ ν υ ο 0 τ ε ρ ο υ ς
ποιή τοσούτο) αδτω ισχυρότερος γίγνεταΓ— εάν εμμένης τή φιλο-
σοφία και τοσούτον έπιδίύης οσον νυν περ, ταχέ^ος γενήσει τοιούτος,
οίον σε ποοσήκει' — πόσον έττίν ισχύς άνθρωπου της των άλλων
ζωων δυνάμεως; — όστις έουθρια τηλικοϋτος ώ^ ετι πρός τους εαυ-
τού γονείς ουκ έστι κακός"—οίον τό έΟος εκάστου τοιούτος ο βίος"
— ποια τίον 9η.ο ίο.) ν εστί χαλεπωτα εν ται'ς πόλε σι ν οι τελώναι
καίοί συκοφάνται' —οί ΑακεΟαιίλόνιοι ουκ ήοώτο^ν πόσο; εισίν, αλλά

ι ι ι '

ίτού ΐίσίν οί πολέαιοι.·
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ΣΗΜ. Είς τάς συσ/ετι κλς άνχφ&εηκας «ντωνυμίας και εις την όστις
Λαχις ιτροβηθενται οί ·ποοσχημ8τισ|Αθ\ ούν, δηνχοτο, δητΐοϊόυν ώς δστισουν,
ίστισδητΐοτε, όσ&ίδή-οτί, έσοιδηποτσΰν.

/ ΙΗ . ΙΙερΙ 'Ρήματος.

4 00. 'Ρηματα λέγονται αίλέςεις*"«'ί έποϊαι φανερώνουσι τας ενερ-
γείας τά πάθη *α! τάς καταστάσεις τών προσώπων και ποαγμ.άτων.

101. Τών ρημάτων άλλα μεν σημα'.νουσιν δτι το υποκείμ.ενον
ενεργεί και λέγονται ενεργητικά, ώς ζ-υπτω" άλλα δέ δτι πάσχει και
λέγονται παθιτικά^ ώς ΤίλτΓθμ.«£* άλλα δτι ούτε ενεργεί ούτε πάσχει
και λέγονται ούόέζ ερα^ ώς χοιμώμαι, και άλλα δτι το αύτο ύπο-
κείμενον ενεργεί και τό αύτό πάσχει, καΐ λέγονται μέσ<χ, ώς Λούομαι.

1 0 2. 11 ένέργεια αύτη, το πάθος, ή ούόετερότης και ή μεσάτης
του ρήματος λέγονται διαθέσεις.

4 03. Τά παρεπόμενα του ρήματος εινε ίγχ.1ισις} διάθεσις,
>■£>0, α'ριθαό , π οόσωπον, συζνγία.

104. Εγκλίσεις εινε πέντε οριστικής ποοσταχτιχή, ευκτικής
υποτακτική, ά π α ο ε μ α ε ο ς.

4 05. Διαθέσεις εινε τέσσαρες ενεργητική, παθητική, ονδεεέρσ?
μ ε ση.

4 06. Χρόνοι εινε Ις ένεστώς, παρατατικός*, μέ.Ι.Ιων αόριστος?
παρακείμενος, νπερσυντεΛιχός.

Σ11Μ. Ο έν=ατώ;, τταοακίίΐΛΕ-',ος κνΛ μ.ίλ/.·ι>ν ") εγινται ά ρ χι χ ο ·1, ο <5= τταια-
σχτίν,ος, υιτίρσυντελικος, άοριατίς π α ρ όρ,ί ·ι ο ι. Π»λλα 5ε ότιχατα εχουσ·. ϊ·.7.\
ό:υτίρους μέλλοντας, άιρίατους, 7ταρακειαίν5ΐιί κ«ι υπερσυντελικού;, οί ό-πνίο'. όϊν
*)ι«^ί'ρουσ'. τών ττρώτων κατ* τήν σ/αασίαν.

^07. Αριθμοί εινε τρεις ενικός, δνΐκός, πληθυντικός.

108. Πρόσωπα εινε τρία πρώτον γράφω, δεύτερον γράφεις, τρί-
τον γράφει.

ΣΗΜ. Τά τρίτα τΓρςΙ'ϊωττα τών οτ<υ.άτων Τβ λΐότοντα εις ε τΐ ι ειτου.£νοΐ» οίονΥ,εντϊ
*ος λαμβάγςυσι ν ώς ε·γρ«ψεν ό Γεώργιος, γράφουβιν εκείνοι. - '·'-· Λ '

1 09. Συζυγία ι εινε οκτώ μία τ &~ν:'/ο~αρ υτόνω ν ^ τρεις τών περι-
σπωμένων, και τέσσαρες τών εις μι (α).

110. Φωναι εινε δύο ενεργητική, λήγουσα εις-ω και τταθητιχη
λήγουσα εις -μαι' και κατά μεν την -ω φωνην σχημ.κτίζονται τά
Ενεργητικά και ουδέτερα, κατά δε την τά παθητικά, τά ουδέ-

τερα και τά μέσα,

- ϊθ'. ΙΙερΙ αυξήσεως.

411. ό παρατατικός,^παρακείμενος, υπερσυντιλικος και αόριστος
•ώς σημαίνοντες τό παρελθόν λέγονται παρωχημένοι και Ιστορικοί

(«) Α ί βυζυγίΐ'. τών ε'ς α ι έν τ·η Γρ*·Λ!Λν. Τ-./.-7. ταύττ, τταιαλείττοντ αι, τ~Γι ου υ.ά "«ν
·αί/τ£>; νε'-Ό-νί'υν εν τ',Τς άνωυ.άλνς.
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λαμβάνοντες εν αρχή αυςησιν, ή δέ αύξησι; είνε σν.Μαύιχη καί
V οονική.

/-ι

ί 22. Συ.Ηαδιχη αν-ζ-ησις είνε τ? τ5) οποίον λαμβάνουσιν ε\*
αρχή είς τους παρωχημένους χρόνους ολα τά άπο συμφώνου άρχί-
Γοντα ρήματα." ώς γράφω, έγραγον^ έγραψα, έγζγράφειν.

■113. Χρονική ανζ-ησις είνε ή τροπή τοΰ αρκτικού βραχέος ©ω-
νήεντος τών ρημάτων είς μακρόν" γίνεται δε τοΰτο είς τους παρω-
χημένους χρόνους δπου το α καί ε τρέπονται είς τό αί είς η, το
γ είς ω, τό <·>/ ε'.ς ω, και το «ι» καίει» ετι είς προ συμφώνου ενίοτε,
ώς άχονω, ηχοναν, ε.ίπίΐ'ω, ή /πιζον, αίνέω7 ?/ι ε«?·, οαι,Αώ ωμί-
Λουν, οι'χίΐω, ωχιζον, αύ.Ιώ ην.ΐονν, εύχομαι ηύγόιιην.

ΣΗΜ. ά. Το ε χω χ.αί αλλ α. τινά ίτ, ;.·.■% τ α άρχοαενα ίτά ? τ ·>ε·πουσ'.'' Λυτά είς τους
37.0ίντ«; χρόνους ε·ς ε·.· ως έχω εΐ/ον, (ό£ω) ίϊρτ./,7, = Ο'-Χεί'ίιζτ.ν, έλκϋω ε'ίλχ.υον^
ί ε α. ίο ;■»·■/,■> λτΧ.

3 . Το εορτάζω τ;;ττε·. το ο ε-·ς γο ίος ίίόρτ^.ζον τν θ£ ιορ7.ω, οϊνοχο = ιο κάι ανοίγω
ε'χι:υ?·. κ,αί τ ν. ς υ ο ώςέώαων, έωνοχέοιιν, ·ήν:ο>ϊ//..

-■·'. Το βοΰλοι».»!, έύνααα·. και ρ.έλλω λ«αο*νο!>5ΐ καί τάς (ίΰο αΰς"Λσε*.ς· ώ; ίβου-
'ι.ο·<■'':> ν.νλ -Λοίυλον.ν,ν, ε"υ.ίλλον καί τ,ν.ξλλο.ν, ίίυνάίΛΤϊν και ·ΛΓίυ\ιάυ.γ,ν.

ο'. Τά. σύ-ιθΐτα άττο ιτιβθεσίων συν·/,9ω; αόςάνουσ'. Γαξΰ τ7ς -πτίμΟεσεως χ,αι το^
ε;/.-.ι οιτος, το'τε το τέλι χ'ον ωωνγ,εν ττ,ς προθέσεως άποβάλλΐ τ&.;, πλην. ττ.ς ττοο χ χ'.
ττί οί* ώς £/-ν.λτα.άζω έΐεκκλ'Λσ'.αίον, αφοπλίζω ατώττλ'.ζον.

•ν ϊν'. Περί άναο&πλασιασμοΰ, -

11 ι. ''Αναδ <ΓϊΛασ<ιΐσμο(% λέγε τ «ι ή έτανάληψ ις τοΰ αρκτικοί*
ευμφώνου της ρίζης τοΰ ρήματος προ της συλλαβικής αυξήσεως" γί-*
νετ·*ι δέ τοΰτο είς τον πάοακείμενον καί υπερσυντελικόν, όταν
ρηυ.α άρχ'.ζη από άπλνοΰ συμφώνου ή από άφωνου προ δμέτιιβόλου"·
ώς Λέγω ΛέΛεγα. έ./ί.?έχειν? πράττω πέπηαγα έπεπράγε/ν.

ΣΗ.Μ. ά. Τά άργίζοΐ'7 ά~ο ρ και -ρ δεν άναίΐϊτλασιά^ονςαι· ώς ραττΓΟ) πέ^Γραφα,
•/νωδίζω έγνώρικα* ε τ ι <5"= κ*\ ίο γρτ,γορίω βγρτ.^έί&τ.κ*; τ.,

β'. Τον ά·/·*ίι·πλα.ο.ια·7ΐ/'ον ο τςαοακε ι/.ενος φυ/.άττει ε·.ς ολ-<ς τάς ί'ν·/,·)ίοε'.ς καί εις
αϋτ·Λν τί.ν (Αετάχτ'ί; .

-·\ Τά άλλα -ό.»νίΛίΤΓα τά άςχίζο-ιτα άττ' άλλων συρ.-^ωνων ν. άττο <5ι—>.οζί άναίι-
. ·τινΤ:/Γ5"·.ά'ο·ιται:, ές-αιοοάνται τό κτώΐί,α'. κ "κτν.ι/.αι, μνώααι ρ.έιιντ.ι/.α:.

13 5. Γα άρχίζοντα από τών δασέ ων γ, γ, είς τον άναδιπλα-
«ιν,σμυν τρέπουσιν «υτά είς τά αντίστοιχα των ψιλά -τ,, ε" ως
σηνενω πεγόνευχσ, θεωρώ ζεβεώρι.χα, χωνεύω υεγώνενκα,

ί ΐ ο, ι α έχοντα ρ·.(,«ν μονοσυλλαοον η ουσυλλαοον και αρχι,οντκ
άπο ο, ί", σ, έπαναλαμβάνουσι προ της «υ;;ησί(ος τά οΰο «ρ»τικά
ν^άί/.'Λατα τοΰ ένε-ττώτοξ καί συστέλλ,ουσι τήν λήνου^ίΐν' ώς ακούω
ά.χ/(Χθα, εγείρω έγείγε ρχο, ο δ ω ούωύα α'.

. (V; <") υ /.ι.'). ο; τά —ϋ· αΟίνίτ'εως καί 5. ν* τ;λ α -17. τι/.ο υ όν/αα·. νά ί.ίαξ'α

ν γΛ «τ ν. τονς τντ»··ν; των &/,ν.7.των.
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μν

ΟΡΙΪΤΙΚ Η.

117. Ένεργητικόν παράδειγμα
ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ I ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ.

λ ε λ ε σεις, λείπ ει λεί—03, λ ε ίπης, λείπη. λείπε, λειπέτω.
* λ ε ίποι/,εν. λειπετον, λεί λείπωμ.εν λείε :χτον, λεί λείπετον, λν ε ι -
ι» —ετον. ττχτο ν. τ-ετων.

λ ε που εν, λείπετε, λεί- λεί π 03 μ εν , λ.ε.τ 7Τ, τ ε, Αεί- λείπει ε Λ^ιπε
πούσι. Τ; ύν σ ·. τ ω σ α ν.

ελειπον, έλειπες, έλειπε
έλείπομεν, έλειπε τον,

έλειπέττ.ν
έλείπομεν, έλείπετε,
ϊ! | ελειπον ^ _

^ Ιλέλειοζ, λέλειφας λέ

2 | λε'?ε·

1 λ ε λ ε ί φ α μ εν, λελείοχτον
^ | λελεί&ατον

λέλειφε, λ.ελει^έτο

λελείφετον, λελει-

? =

λ.ελεί'ροι, λ ε λ ε. ο ν, γ, λ ε

λεία;·/;,
λ ε λ ε ι φ ί ο ο. εν. λ ε λ ε ί ο γ, -
τον, λελείοχτον

«"· λελείφ»: λ εν, λελε'φκ τε, Ιλελεί; ων. εν, λελν. ο τ. τ ε.' λελειφετε λελειφέ-
ι λε / είο:■";'.. λελεί^ωσι. 1 τωιαν. ·

ελελειφδ'.ν. έλελε'ε>εις, I
,ελε'.φει. |

ε/.·, λ ε ,οει υ. εν, ε λ ε λ ε ·. ο ει -1

Ρ :

γ—ί"~*·> ------

I { έ/.ελειΐί·."'τγίν

2" ;έλ:λε'ο ".-ν, £ν ελείοη ?
-γ- I τ γ, ε λ ί. ε ·μ£ΐσα·>*

-λείψεις, λείψει^ \
' λ ε'. ·.;· ο ρ. ε ν λ ε 1 ψ : χ ο ν, Λ ε.-{
ψ ε το ν,

'· λ ί ί γ ί.,ιεν, λ ε■ ε τ:, λ ε ί - !

\

. ^ ] ελ ε ι ψ α, ε λ ε · ν; α ς ε, λ ε ·. ψ ε
έλείψαμε ···, λ ε ί ψ ν. τ ·ε ν,
έλ εφίτ .-,ν.

"ίτ---··-·-

ο" ί έ λ ε ί ψ α μ εν, ε λ ε ί ψ α τ ε,

εΛειΟαν.

ελιπον, ελ

λ ε 11 ο ν, λ ε ι ψ ά τ α .
Λε· μ ω μ. εν. λ ε ι ψ ν, τ ο ν, λ.εί- Λε'. νατον ? λειίϊ/ά

'ίΧΛν

— - -

ι;

ο 7; γ ο ν.

λε-.ψωμεν, λείψν,τε. λεί ; λείψατε, λειψάτο
γ'··:σΐ ;·. I παν

Λ ι:·, ο, Λίπ^.ς, λίπη | λίπε λ'ιντέτω

1 ·~·--; ·. λ - .ο , λί .λίπετον, λιπέτων

ίέλίπομεν^λίπετε.ελιπον. λίπωμεν,λίπ ητ ε,λίπωσι; λίπετε, / '.πέτίοσ»

[έλίπ

Ν.
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■ - ΤΩ Ν ΪΙΑΙΔΩΝ. : . .41
τών βορυτόνων.
ΕΥΚΤΙΚΗ. ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟν | Μ ΕΣΟΧΗ.
λείποιμι, "λείποις, λείποι. Ι λείποιμεν, λείποιτον, λοι-  ποίτην. λείποιμεν, λείποιτε, λεί- ποιεν. λβίπειν. ό λείπων λείϊτοντος.' ί λείπουτ* λειποόσνις, το λεΐπον λείπονται,..

- ! ί

λελείφοιμι, λελείφοις λε-  λείφοι. λελείφοιμεν, λελείφοιτον  λελειφοίτήν. *Χελεί<ροιμεν, λελείοοιτε. λελείροιεν. λελειφεναι δ λελειφώς λελειφότος, ή λελειφυίαλελειφυιας, τό λελειφός λελειφότος.
.·,. _,. ... . !  ;  ι ί "
λείψοιμι, λε'.ψόις, λείψοι, λείψοιμεν, λείψοιτον, λει-  ψοίτην. λείψοιμεν, λείψοιτε, λεί- ψοιεν. λείψειν. δ λείψων λέίψαντος, η λείψουοα λειψούσ^ς, τό λεΐψον λειψαντος.
λείψαιιχι, λείψαις λείψαι. λείψαιαεν. λείψαιτον, λει-  ψχίτην. 'λείψαιμεν, λείψαιτε, λεί- ψαιευ. ^ Μ λειφαι. I.  ιό λειψας λείψαντος, Ό λειψές» τό λεϊψαν λείψαντος.
λίποιμι, λίποις, λίποι. "λίποιμεν, λίπορον, λι- ποίτην.  "λίτεοιμεν, λίπο'.τε, λίϊϊοιεν. λιπειν. ό λιπών λι πόντος, ή λιποΰσα λιπούσης. <τό λ'.πόν >17ιόντος.

Γ»,
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ΕΑΑΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

11$. Παθητικό ν παράδειγμα ^ I , ΟΡί5¥**Β. I ΥΠΟΓΑΚ'ΓΙλ Η Ι ΙΙΡΟΧΤΑΚΤΙΚΗ.
Ν (. λΐιΐί λιιίτΐ»^ ίείπεται. Χϊι·7τ0Λΐθον,λίίΐϊίβ9ον, λείττι- ο&ο·».  Μίττοαιβα, λεί-κεσβι, λείπον- ται. ι.είπων.α , λέίϊττρ, λίίπν,ται. Λβ πώΐΑίΟον, λειτττ.σθ&ν, λεί- π/ο9ον.  λ-ειττώαεδχ, λεί-χΐ'.σδε, λβ'ττων-
ται. λε ιςου, Χιι?τε'σδω λε-ττεοίον, Χει ·χ;α&ον. λειπεασε, Χειπΐοβωσαν
ν ϊ< ο. «I  Κ έΧΐ'.ΐϊ^ατν, Ι'κνχν. έΑ.εϊτΓ£Τ<> ελε·.π:ίυ·ί{,°''» έλείττβαΟ^ν, έλει  ΐ>ε·-τϊόαε&α, έλείπεσδε, έλείπϊν- το \
Λ *<  «  π. Κ λελΐιρ.α6:'., λελίΐψ:·, ΛεΛ£*.~~α·· λελε υ,αεδιν, >.έλε·.φΘο<, λελεί-  λελεί4ααε3*, λέλειοδε, λελεί- λελε υ.·/.ϊ'νο; ω, / τ.ς, τ, λίλΐ·{Α{ί.ένω ώ/^εν, ττον^ -^τον •.ελϊ'.ΐΑ αενοι ωυ,εν, ·ί;;ε
ώα·-. ϊ  λίλειψο λελε φΟω. | λελε·.ο6ον, λελϊ ! /.ϊΧε·-3'6*ιί Χελείφ&ων.  ί
ϊΐ έλελείαάτ.ν, έλελε-.ψ'*, έλελε-τ: ο έλίλείΐΛΐΑε^5ν, ίλ2λε·.©θς,ν, έλε- λείφδ',ν.  έλΕλε-ΐΑίΟ», έλίλϊίφθί, έλελεί- , φατο. ι
"Λ  52 55  Ίι _ α.  0Ε- λείψομΚ·., λϊ'.ιιι&ι. Χεν^ητχ·. λιιψόαε&α, λειψεσ^ν, λειψε- σδον.  λε·.ψό*5$«, λείψεσδχ·., λεψον- ή

'ϊΑϊΐψά/.τ.ν, έλε'ψω, «/.βίψβτο, ;λΐ'.ψ'Χΐί.:9;>νί έλειψα^θον, ελει- ψπΐΎυ <  έ).ειψάαεθΛ, έ>-2ίψ«.αΓθε, έλρ'- ύαν-ο. λειψών.χ·., λε·ψτ, ">.ε ψτ.τχ·. '.εΐ'γωίΛεθον, λέΐψν.ιύον λε'.ψν;-  >.ειψί.·μ, = 0«,
λειψ^οδε, λείψων- λείψχ·., Χειψάσ^ω. -.ε ψα βν», λε'-ψ^σ5ωνί ε ν·*σ9ε, λειψασθωσαν
α.  "■ο -ϋ  ?! 1= • λεί^δϊν, έ/.ε'.οϋν.ς, έλειφ τ, '  έλείφδτα^, ελε φβττον, έλει- φθτ.ττ,ν.  ίλ:ίν;ίν.αεν, έ/ί'φ&τ,τε, εΛ-ί- οΟΓ,σαν. '.ει-^ώ, Χειφήν.ς, λε'.φΟΫ,. λειφΟώ-χεν λειωβΐ,τον, λειο^τ,-  :'· ε' -θί-
Λεν, λειοθί τ?, Χε·.&βώ- 1 β·. ΧείφΟγ.τι, λειφθχτω. λειφΟτ.τον, λειφθν;των.  λείφ&ϊ.τε,λε.ν&ΛτοιοΛν
χ  Β χειφδν.σορ,^ι, λειφθτ.βε'-, λειοΟν,- σεται.  λειοβ'οόαεθον, λϊ'.ϊ.δτ.σζατδον,  λε-φ&τ.σετ^ον, λίΐφδϊ-,σόαεδα, λείφδτ.σεσθέ, λει-  ΐρΟ-ΤιΊΟνΤιϊ,'. ' I  ν
ίο  ο.  < ο * ΐλιτϊ-υ.ην, έλίίΐου, έ ί-πετο. ελιπό.αεβον, έλ·.7τεο0&ν, έλιπέ- σβ'Λν.  ελιτς'αε8α,ελ'·ι;3 σ&ε5 έλ'.ττοντο ίΐϊΜίΑα·. , λίπη Χϊτητ.τα! , ιττώαε^ον, λίτττσ&ον, λίτττι- σΟον. (  λι-πώρεΟα, λ:-
^τ,οβϊ. λϊττίον- Χ'.ττου, Χ'.πίαθω.  λιΐϊεσΟον, λι-τςεσθων. λίττεσθε, λ'.ττϊ'σδωσα,ν.

ν



—τ*
τών β<7ρυτι$νων. ΤΩΝ ΠΑίΔΩΝ'. 4ΓΪ
ν ' .....  £ΤΚ.Τ1 Κ Η. | απαρέμφατος. μετοχη. i
»  'ΙιιπτνίΥ.ι, ο'.ο, λείποι-η. ί6?*βί}*·6θον Λείττοισθ^ν, λειποίιδην Ιίΐτΐϊίΐί.εΟχ, λείτϊο.αΟ» λείΐϊοιντο.  ι | λείττϊσθϊ·.. 1 ό λειτίρ-ινος λίΐι««.ϊ'Λυ, | ί> λί·.7>5ίχ.ίν·η λε'.πομέντ,ς,; τρ λίΐί;όρ,
ίν5<« λε'.ποαέγΛα.
τ  ί . I  1 Ι  I ί ϊ I ί  | ι  i . 1
Ζ?λε:υ:μ.«ν:>ς είτ.ν, ί\ &·.Τ. 2.ίλό'.μ.·ΛΕνω ειτ,νί.εν, ει·«τον.  ί ε·1κτ*ν.  Χελε·.«ΧΗ.ένοι εϊν.ιχ,ΐν, ε;.*,τε, ει/,-  IV. ι ί  λελεΐφΟι-..  I  ι 'ι λϊλε'.ρ.α;·ίθ; >.Ελεαιακνου, ν; λελειΐΑίι.ίν'ι ).
ϊλεΐιΐ.ΐ'.;»Λ., το Χ ε λ ε α ε\ ο ν λ ε λ ε ιμ α 5 ν ί
ί  ί Ι  ? ] ί  ί , /
ί.ειψοίι&τ.ν, λε·.ψολ., λε ψ<·,ιτο. Χί:ψ«·ιχ.ί6νν, λείψ«5δ5ν, λειψο:-  Χί.^.ί ΛϊΟΐ, λείύν.σΟε λείψο-.ντο.  ι .' · - λείψεσ9*ί. ο λειψόρ-ενος λί'.ψ',μΛ ν-υ, | ν: λε·-ψοι».ε'ντ; λειψοί* ε'ντ.
ς, |  ' 1
λε'.ψαίχν.ν, λείψ ιλο, λε·'ψ%ιτ->. Χε'.ψχ*.α.ε6ον, λείψχ'.σθον, λί.ϋβ·.- σ6/·.ν.  Χϊ'.ψβί Λ,εθα, λεί-^χ'.οβε, λείψβ'.ντα. λίψιΕί^βν ο λειψάαε^ς λειψααί'νου, · τ, )ε·.ψ%κένΓ· λιιψαΐί.
ϊ'νν.ς. τδ λε:ψ?.μ£ν-.ν λί'.ψααένοΰ.
ΛεΤο'είτ.ν, λε·.φθί·.τς, λειφ^είη.  '.υ,ζν, /.ζ·.·γ'ιζίτ.τον, λειφ^ει- ; τ!τ ν-  ί.-.ιχεν, λειφθεί .τε, λειφβεί- I  λείζρβτ,νχι. ί λιιοΟεις λειφΟίντϊ?, ή λειφδεΓσα λειφδείστ.;, ] το λειφβεν λέιφδίντος. *
λε-ϊδγ, οίν^Γ,·», Α6ί»{1Τ.σ3 νΐ, λέ'.φ0/,- ί Ο 5 "Ο.  λϊίφΟηοοί/.εδολε ι^Λτ.σν.σϋιν, λει- λει^θγ,-ί/ΐσθ:, λει  ϋ^ν,σο'.ντο ο λειφθΐοόαεγας λειψάγ,σο-  υ.ίν,υ. - ! ή λίίφΟπσο,α,ενη λε'.
νθτ,σο- μ^η:.  λειφίίγ,εόαενον λειφθτι- σο^ένου.
5.·ττ.ί-ί.τν. λε·.ττο·-ο, ϊε-κ-'Τ^· |λ.·.·κ ίμϊβον, λ-τςιιβθον,'λιίΓοί- ί σδτ-.ν. | λ.ττοίΑεδχ, λίπκσΟε, λίιτ««το  *-■■·.,-,.Μ ' ... Τ·-.........Ι»».^·»^.·^· λιτό;χενος λιττοα,-'νου, Κ λ'.π-ρ-ένΥΐ
λιτταμ.ίνχς, ΐ'ο λ'.-πόα-ενον Χ·.τνομένου·

· · ............
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' ΣΗΜ. Αί δίφθογγοι α ι και οι έν τελεί λέξεως δίχως ληκτικον σύμφωνον εις

τήν εύχτικην ενκλισιν είναι μακραι.

Φράσεις των βάρνζόνων.

0 γραμμάτων άπειρος ού βλέπει βλέπουν. — Σωκράτης, ώσπερ
έγίγνωσκεν, ούτο>ς ελεγεν' — οτε οί Ελληνες επλησίαζαν, οι βάρ -

£αρθι άπέοευνον.'-—εταίρος εταίρου φροντίζεται" - απότρεπε, ο>

Βεέ, το δεινον άο' ηαών^ι— οί στρατιώται ττ.ν πόλ.ιν άπο τών πο-
λεμίων άπολύσουσιν-τττ;· οΕ Ελληνες ανδρεία πολλά ίσχυσαν. — τάς
τών φαύλων συνηθίίία^ολίγος χρόνος διαλύει. — πριν άμφωτέρων
ρ.ΰθον ακούσης μ-^Γ&^ζε. — τις αν πιστε'σιέ ψεύστη;— την Αθη-
',αίί^ν πόλιν λενουσι μέγαν κίνό'υνον κινδυνεΰσαι. ν.

Γενναίως μ αχώ μ εθ α περι πατρίδος* — Αναγκαΐόν έστι τον υιον

πεί&εσθαι τώ πατρί' — πολλοί αγαθοί πένονται"- μη άποδέχου

τών φίλων τους προς τά φαΰλά σοι χαριζομένους*-εάν β ο ύλη κα-
λώς ποάττειν, έργάζου' — οί Λακεδαιμόνιοι μετ «υλών έστρατεϋ-
οντο*—είθε πάντες άνε ^ έρνης βολεύοιντο' — II Οινόη, συ σα έν τοις
μεθορίοις της Αττικής και Βιωτίας, έτετείχιστο, και αύτη ©ρουρίο>

"οί λΒηναΧοι έχρώντο'-οί Ελληνες έπι τους Πέρσας έστοατεύ^αν-

το'— πάντες τιμώνγεύσασθαι βούλυνται'— Εκτωρ ύπ'Αχιλλέως
έφονεύΟη'— ειδε πάντες νεανίαι καλώς παιοευθειεν' — οί στρατιώ-
ται εις την πολεμκαν γην πορευθηναι λέγονται* — ό λτιστης άςίως

τών εογων ΟονεύΟήσεται.

• ί·* ■ ,
Παρατηρήσεις τινές τί*ς κεενης ήαών γλώσσης

επί τών Βαρυτόνο^ν.

Έηρ/γητιχά.

Το τρίτον πληθυντικον προ'σωπον του ενεργητικού ένεστώτος της δοιστικης
έγκλίσεως κοινώς λήγε», εις ουV ώς /.ε ί π ουν .

Τό πρώτον πρόσωπον του παοατατικοΰ λήγέι κοινώς εις-α ώς ελειπα, και
τα-πληθυντικά είς-αμέν* ατε αν* ώς έλείπαμεν έλείπατε ελειπαν.-

Κοινώς δ παρακείμενος σχηματίζεται οιά του εχω και του μέλλοντος της ά-'
τταρεμφάτου εχω λείψε ι, ε^/εις λείψει, εχειλείψει* δ οέ παρακείμενβς
Λ'.ά του "είχα* ώς ε ϊχ" «γλείψε είχες λείψει, ε ϊ χ ε λείψει* πολλά-
χ'-ς-οέ δία^τοΰ εχω και είχα και της παδητικης μετοχής του παρακειμένου* ώς
έχω ε ΐ χ α γραμμένον.

Ό μέλλων μονολεκτικώς εϊς την λαλουμένην γλώσσα ν δεν υπάρχει* σχη-
ματίζει δέ αυτόν περι^ραστικώς δια του 6οι και του ένεατώτος και αορίστου της
υποτακτικής, Οά λείπω, Οά λείψω* ήδη και δια του θέλω μ,ετ'απαρεμφά-
του, θέλω λ ε ίπ ε ι, 6έλ ω λε ίψε ι.

Του άοριστρυ ά. εν τη δριστικη το δεύτεοον πρόσωπον κοινώς λήγει εις-ες ε-
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Λέπρα ελειψες, εις τινα δέ μέρη λέγουσι και τον τρίτον πληθυντικον εις -ασι ε-
λεί^αμεν, έλείψατε, Ιλείψασιν άντι ελειψαν.

Η υποτακτική κοινώς τον πληθυντικον έχει είς -ο υ μεν ώς ή οριστική" .οίον"
ν^ ειποΰμεν τήνάλήθειαν.

Τό τρίτον ενικόν, καί το τρίτον πληθυντικον της προστακτικής κοινώς δανειξο-
μεθα από τήν υποτακτικήν οίον λείπω, & ς λείπη. λείπω μ ε,ν, λείπε-
τε, ας λ ε ίπωσι' λεΐψε, άς λείψη, ας λείψωμεν, λείψετε, ας λείψωσιν.

Η ευκτική εις τήν λάλου μένην γλωσσά ν δεν σώζεται, άντ' αδττς λέγομεν
είθε να λείπω ή λείψω, ή μο'νον νά λείπω και είθε να έλειπε ν, είθε να είχα λ«ί-
■ψει, είθε να έγραφα, άλλα καί να ε ιχ» γράψει ή να είχα γραμμένα άνευ τοΰ είθε.

ΓΙής απαρεμφάτου μόνον λε ώανα ήδη σώζονται ονομαστικώς" ώς εις τό αμε
ή άγε καί είς το ελα=τεϊς τόιάγειν καί εις τό ερχεσθαι" το φαγεΐ καΐτόπιει—
τό φαγεΐν και πιεΐν τοΰ έ'ρριξεν νά δει'=τοΰ ερριξεν εν ίδεΓν.

• Παθητικά.

Ο παθ. παρατατικός κοινώς λήγε; είς - ομουν ή-ουμουν' ώς λειπό-
μ ο υ ν ή έ γ ρ ά φ ο υ μ ο υ ν.

Κοινώς σχηματίζεται συνήθως δ παρακείμενος διά τοΰ είμαι καί
τής παθη τικ ης μετοχής είμαι γραμμένος" δ δέ υπερσυντελικός δια
του ήμουν γραμμένος, ήσουν γραμμένος, ή~ο γραμμένος.

Ο αόριστος ά. κοινώς σχηματίζεται ούτως έγράφθηκα, I-
γ ρ ά φ θ η κ ε ς, έ γ ρ ά φ θ η κ ε.

0 μέλλων κοινώς σχημ.ατίζεται δια τοΰ θά καί τοΰ ένεστώτος ή
αορίστου πρώτου της υποτακτικής" ώς θά τρώγωμαι, θά γ ρ α-
φ θ ώ ή θέλω γ ρ α φ θ η.

Της υποτακτικής ό ένεστώς κοινώς δεν φυλάττει τό η καί ω της
καταλήξε<υς, αλλά σχηματίζεται ώς ό ένεστώς της οριστικής λεί-
στεσάι, λ είπε τα ι.

Τό γ" ένικ. καί τό ά. καί γ'. πληθ. της προστακτικής ή κοινή
γλώσσα δανείζεται έκ της όποτακτικης" ώς λείπου, άς λ ε ί-
π ε τ α ι ά ς γ ρ α φ θ ώ σ ι ν.

Η ευκτική σχηματίζεται κοινώς μετά τοΰ εϊθε νά" ώς είθε
νά έ γ ρ ά φ θ η ν, είθε νά γ ρ α φ θ η ή καί μόνον νά γ ρ α φ θ η.

Τον ενεστώτα της απαρεμφάτου μ ε τ α χ ε ιρ ιζόμεθ α ήδη περιφρα-
στικώς, σχηματίζοντες δι'αύτοΰ καί τοΰ θέλω τόν ενεστώτα της
οριστικής θελω γράφεσθαι' ούτο^,δέ καί τόν αόριστον, αποκόπτον-
τας τό ν α ι τοΰ πάθ. άορ. ά. θέλω γραφθώ αντί τοΰ θέλω
γραφθηναι.

0 παρακείμενος της μετοχής κοινώς δεν φυλάττει τόν άνβοι*
πλασιασμόν ώς ό γ ρ χ μ μ έ ν ο ς. ό βρεγμένος.

119, Περισπώαεκα $ ουκηραμένα λέγονται τά βήματα δσα
εχουσι χαρακτ^οα «,ε, ο, καί αυτό συναιροΰσι μετά της καταλή-
ψεως ώς τιμάω — τιμώ, πο'έω—~θίώ7 όηΛοω—
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120. Ένεργητικόν τ^αράοε^γμαε

κ I

ΟΡΙΣΤΙΚΗ

ΠΙΟ ΓΑΚΤΙΚΜ

ΠΡΟ ΣΤ Α Κ. ΓΙ Κ.Η.

ώ !

^ ν 11.1.7. ω , τίν,ω,
(ταχείς) τιμί;,
(τιμάει) τ;υ.α.
(πμχομεν) τμ'7>μ=ν,
(ν.-'άίτςν) τιματον.
(τιμάετον) τια>τον.
(γ:ιαχομ.ϊμ) τ μωμεν,
(τΐί/,·ϊετϊ.) τΐυατε,
(τΐ'Λί-

ουσι) Τ'.ΐ'.ωαι,

(τιρίίω) τιυ.ώ,

(τι^.άν.ς) τι υ. κ ς

(τιματ.) τίμα).

(τ·.ι/.α«αεν τιμώμεν,
. 1 * « ·
(τιμϊν,τον) τιυ.χτον,

(τικ-άτιτον) τιιχατο^'

Γπΐί,άωμεν/ τιμώμεν,

(τιμχΥ,τ.1) τιμάτε,

(τίμαΟ ^

(τ·.ρ.?.έτω) ΐ'.ϋατω.
(τ'-ιιάετον) τιυ.5.τον,
(τ'..<Αα.έτων) τ ι α «των.
(τ'-μ·*ετε) τιμίτϊ,
(^τιρ,α ε' τω σαν) τ ιμάτω ο αν

\«Γ·.ΐΛ·χον) έτ αων,

(έπ'χχε) έτίαχ
(; χ ·.;/. άνχ-Μ'; ί τ ιυι ώμ ε ν ,
(ϊτιυ-χ-το^) έτ'.μχτον,
(ίτιμαίττν) ένυ.^-ΤΓ,ν.
(έτιχί'-μ-ν) ετ.ν.ώμίν,
(ίτιμά-τε έπακτε,

( = τ· λκ'λ·ι ετ: ων (β

ΤΙ'Χη'ίΟ, .'ΙΛΤ'. ς ζ , Τ'.ίΛΥ, ίξ;. (
Γ Τί ν.ΓϊίΤον, Τ'-ατ.- ι  ι

ι
πμτβο, εν, τ μτ,'τετε, τ·.ατ.- «τιυ-τ·. 1
ί :ί /.γ, ;χ, έ : μ/.-τας, ε': ;'μ '.<ϊε· . *■·.·,·./τυ, τ:ι·.ν.σ7,ζ τ'.ν.Ϋ,'ϊτ,. \
ϊΤ'.μγι -'Χί.ϊ'», έτιμν.σχτ-ον, έτι- | πμτ.οΌ Λεν, τ μν.στ.τον, τι- | τ'.μγ.σον, τια.τ.σατω,
μ <·.ιάτΛ]·ι. ' μτ,.τ.το,. "ΐμγ.σχτον, νιιχγ.τχ-τιον.
= Γ·.μτ.ιζ.Λε·ί, ετ.μτ.-χτε έ π- πν.τ.τωυιεν, τιμΓ.στ,τε, τι- ^τιμγ.σατε.
μ 'Τΐ υ.γ Π'ύ -·.. \ ταν.
ΓεΤ'.ΐΛ'χχ, τετ.μ.'.κχ;, τε"ί μ·.κί. Χί·ΐ<.ιι.γ·χ.ω, τεπατικ^ΐί, τετΐίΑΥ.χε, τετιμ-γχΓτω.
τετιμτ.«α·/.εν, τετ ιατκ χτ·:ν, τετ·.ι;.νΐΑ[·>^?ν, ~ϊΤΐμγ.ν.7ιΤθν, τετ·.ιχγ,>ς· τον, Τίν.μΥ.-

>< • τετ-'ατ - ατον. τετ 11/, ν. χ τ. τ ι.
Λ-  Μ τετιν.τ,/.ατ = , τε τ'.υ.Ϋ, ιωΐΑ=ν, τεπμγ.χν.τε, τετ'ΐί.γ.χετε, τετιαγ;—
1- " ·■ Χ. ' τ Γ-'Ό-Τ'-ωτι. Χϊτωτϊ·..

ςΓετιντ,/.ε'.ν. ετ·ϊΓ!α.ν.>·.ί:ς, ετε
τ αϊΛΕ*

έτε πΐ/.τ,ζ.ειαεν, έτε τ'.μτ,ίΐε-τον,

έτε πιίΤ.Λίΐτγ.·/.
:ΐι -•.ατ,'.ειμϊ', έτετιμτ.χ.ειτε,
έ ε τ ατ,ί.ειτχν.

ε «

ΣΗΜ. Τα (ίιίμχτα τχύτχ σ-ΐναφουσι το «μ» χαραχτηοιστιχον α μετί: τού
^ η ε?ς α. φ μετά τοΰ ο, ο:, ο·^, ο>, ει; ω. έςχιρεϊται το -πεινάω, ζάω κτλ.

ατινα συνχ:ριΰσιν »»το:εί; η. ; τζ ει ν ^ ς,· ό'ι ψ η ς,; ζ^ς, χ.τλ.

ΤΙϊι ι«οις.'( ^ : «Γι ^ α'ϊι ι ί _

(ώ.) ϋυνηΟηεϊνε εις τήν λολουμενηνγλώσαταν τ& άιτνναίρετα. ώς άγαττάω,άγα-
εις, άλλν. κχι τίι συι^ρημένα" οίον ώ γ οί. ττ ϋ, άγαπας, «χ γ α τ: α.

) Ό παρατατικό; λήγει κο·νω;. εις-ουτα, -συτες, -ουσε' -ουσαμεν, -ουσατε,

* ώς άγατουσα, άγχτ: ού τε ζνατΓοϋτε' ΐνατ^ίσ^τν. ώ •••α-ττ Ο ν-

^α

-ανταν
σχτε,

αγαπούσαν.
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>

4 7

τών περισπωμένων είς'αω.

ΕΤΚ,'ΓΙΚ^.._) ΑΙΙΛΡΗΜΦΧΓΟΣ | ΜΕΓΟΧΙΙ.

(πμάοι;) τιαως, (τ'-α-οιο·.) τιμώ, (τιμάοιμεν) πάωαϊν, (7ΐΐΑαο·.τον) τιαωτον, {τιρ.αο·χΓ.ν) τια.ώ-τ,Μ, Ιτ;μ."*οιμΐν) Τ'-υ.ώΐΛ-ν, (τ'.αάο'-τΐ) τιμώτε, {τιοιάοιαίν) τ·ΐΛω·Λίν. (τιαάειν) τιμαν. ό 'τιμιάίον)
τιμών, •ή (τιααιυσα) τ'μώσ<£„ τό (τιαάί·») ν.μών.
- *
—ιαγ.σ3·.«.*ί, ΐΐμτσο'.ς, τιαΥιΟΟί. τιίΑΥ.οοιίΑεν, τ.υ,ν,σο'.τον, τ.ιαυ.- σ,οίττ,ν.  τιρ-νιτοιαεν, ·ζ··^"τ.σο'.τε7 ηιυ.γι- σο'.εν. τιμτσίΐν· ο τιατιων ■ίΐ τιατ,οουσα, το ΓΐΐΑΤ,σνν
~Μ.τια.«·. α.·., Τ·.ΐΑΤ.σοι·.ς, τιμηται. τιμήσαιρ.ϊν, χ-.ΐΑτ,σ^ιτον τιμι- σαντχν.  τψ.τ,<ϊαιαεν, τιρ-ν.σχίτε, τια·/,- ^Ζ'.εν. τιυ.τ,σαι. ό  ·/, τίμτ,ταια, τό τιίΛτίσαν.
ΤϊτιίΛΥΛο υ;:, τετιίΑΤΧ-.ς, τε-  τιμ,τ.κ'^ι. 1« τ ·. μτ, ο ·. α ε ν, τ ε τ ο ·. μ -Λ κ ο ι τ ο;,  Τότι^τ.κο'ΓΤ.ν. τετΐ{Α7ϊκο'αεν, τετηΛμ-ήκο'.τε, τετιατιχέναι. ό Τ4τ>.αιηκ'όί, η Τ3τν·,α.νκυΐα, το ΤΒΤι·α·/,κός.

•ΡΤΤΊ . ■ ■ ----ί "■ 1

Φράσεις.

Πολλάκις γνώμην έςαπατώσιν ίδέχι"—μη σέ νίκα τό κέρδος"—-
■πολλάκις νίκα και κακόν άνύρα αγαθόν*—ή σιώπα ή λέγε σιγή ά-
μείνονα"—— άνάγ,κτι εστί πάντας ανθρώπους, τελευταν'—πριν μεν πει-
νηνπολλοί έσθίουσι ποιν διψην, πίνουσιν*—Περικλής ήστρκπτεν, έβρόν-
τα, συνεκύκα τήν Ελλάδα—είθε άπαντες οί παίδες τους γονείς ά-
ν απωεν"—πως άν τολμώ σι τον οίλονβλάτϊτειν;

\
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121. Παθητικό ν παρ ·χ,οειγμ<Χ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ. | ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ. | ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ..

(τιμάομαι] τιμώμαι, (τιμάε ) τι μα, (τιμάβταί) τιμαται, (τιμαο'μεΟο.) τ:μ •.μεθον, (τιμάεσθον) τιμασθον, (τιμάεσθον) τιμασθον, (τιμαο'μεΟα) τιμ·.>.μεθα, (τιμάεσΟε) τιμχσθαι, (τιμάοντχι) τιμώνται.
τ.μάωμαί) τιμωμαί, τιμάη) τιμα, τιμάηταί) τιμαται, τιμα'«3με0ον)τιμοί)μ£0ον, 'τιμάησΟον) τιμασθον, τιμάησθον) τιμασθον. τιμαώμεθα) τιμώμεθα, (τιμάησθε) τιμασθε., 'τιμάωνται) τιμώνται. ]
ν  Ρ [τιμάω) τιμώ, (τιμαέσθω) τιμάσΟιο. [τιμάεσθον) τιμασθον, ^τιμάέσΟον) τιμασΟων» \τιμάεσΟε) τιμασθε, (τιμαέσθωσαν) τεμά- σθωσαν
υ·  "•ο Χ ί· Μ I- Μ Ο- ί)  κ (έτιμαο'μην) έτιμωμην, (έτιμάου) έτιμώ, (έτιμάετο) ετιματο. (ιτιμαόμεθον)Ιτιμώμεθον, (ετιμάεσθον) έτιμασΟον, (Ιτιμαε'σΟην) ετιμάσΟην. (ετιμαόμεΟχΐ έτιμώμεθα, (ε'τιμάεσθε ετιμάσθε.
ίετ'.μάοντο ετιμώντο. -
Μ  κ τιμηθησομαι, τιμηΟήσει, τι-  μηθησεται. τιμηθησόαεδ^ν, τιμηδήσεσΟον τιμηθηπομεθχ, τιμηθησεσθε τιμηθησονται.
-Β  Ο- -ο  <Γ> έτιμήθην, έτ'μ.',Οης, έτιμήθη έτιμήθημεν, έτιμήΟητον, ετι-  μηθητην. ετιμήθημεν, ετιμήΟητε, έτι- μήθησαν. τιμηθώ, τιμηΰης, τιμηΟή. τιμηθώμεν, τιμηθητον, τι-  μηΟητον. τιμηΟώμεν,
Τ'.μηΟητε, τι- μτ,θώτι. - τιμήΟητι, τιμηΟήτω. τιμήΟητον, τιμηθήτων, τιμήβητε,τιμ.ηΟήτωσαν
ω Χ.  25 ^  Κ τετιμημα ι, .τετ. μησ α ι, -ητα, τετιμήμείίον,τετ.μησθον, τε-  τίμησΟον. τετιμήμεθα, τετίμησθε, τε- τίμηνται. τετιμημενος, ώ, ης, ή. τετιμημένω, ώμεν, ή τον,  τετιμημένοι, ώμεν, ήτε,
(οσι. τετίμησο, τετιμήσθω, 'ίΈ τ ί μησθον ,τετ ι μήσΟω ν τετίμησθε τετ ι μή σίμω- σαν .
ο- «ι έτετιμήμην. έτετίμησο έτετίμητο. " έτετιμ/,μεΟον, έτετίμη·%ν, ετετιμήσΟην. Ιτετιανμέθα, έτδτίμηΓ$ί. ιρτβτίμηντο.
ω ω  » τιμήσομα ι τιμήσει τιμήσετα ι, τιμησόμεΟα τιμήσεσθον, τι-  μήσεσΟον. τιμησομεθα, τιμήσεσΟε τι- "·ν μ ^σονται.
ο-  υ) 53 έτιμησάμην, έτιμι$σω, έτι-  μησατο. έτιμησάμεθον, 1τ; μή.σα.σ&ον,  Ιτιμησάσθην. ΙτιμησάμεΟα, ΙτιμήσασΟε, 1- τιμήσαντο. ·τιμησ6>μα;, τιμηστ,, τν-  μήσηται. τιμησώμεθον τ'.μήσησϋον
τιμήσησΟον. τϊμησώμεΟα, τιμήσεσΟε, τιμήσωνται. τίμησα ι, τιμ-ησάσθω.  τιμήσασθον τιμησάσθω τιμήσασΟε, τιμησά- σΟωσαν.



ΤπΝ ΠΑΙΔΩΝ.

περισπωμένων 3ΐς Λ Ω.

ΕΥΚΤΙίνΗ. | ΑII ΑΡΕίΥΙΦ ΑΪΌ>]. | ΜΕΤΟΧΗ.
(τιμοίμην) τμ.ώ μην , (τιμάοιο) τιμωο, (τιμάοιτο) τιμωτο, (τιμαοίμ.εΟον) τιμώμεθον, • (τιμάοισθον) τιρωσΟον, (τιμαοίσΟην) τιμώσθην, (τιμαοίμεθ«) τιμωμεθα, (τιμάοισθε) τιμ.ω<τΟα ι, (τϊ:.«.ίίο:ντο) τ:;/.:·>ντο. *
(τιμάεσΟχι) τ-.μασΟαι, · (τιμαο'μενος) τιμώμενος ?)(τιμαομένη) τιμώμενη, :ό (τμ« ο'μενον) τ ι μώμενον
-
νιμηθησοίμην,' τιμηΟησοιο, τι-  μηθήσοιτο. τίμ.ηΟηΰοί/Λεθον, τιμηθησοισθον, τιμηθηίτοί'μεθα, τιμ-ηθήσοισθε, τίμηθήσοιντο. τιμηθήσεσθαι. δ τιμηθησόμενος, ή τ ιμηθη σομένη, το τιμηΰηαΌμενον.
τιμηθεί ην, τιμηθείης, τιμηθείη. τιμηΟείημεν, τιμ.ηΟείητον, τι-  μ.ηθειήτην. " τι μ.ηΟείημεν, τϊμηΟειητε, τι- μηθείησαν. τιμηθήναι. δ τιμηθείς, ή τιμηΟεΤσα, το τιμηθέν.
τετιμημένος, εΐην, ειης, εΐη. τετιμημένω, ειημ εν, είητον, ειήτην.  τετιμημενοι, εϊ'ημ.εν, είητε, ε Γη σαν. τετιμήσθαι. δ τετιμημενος, ή τετιμημε'νη, το τετιμημένον

τ'.μηοοιμην τιμησοιο τιμηοοιτο, τιμησοίμ εθον τιμησοισθον, .  τιμ.ησοισθην. τιμηοοίμεΟα, τιμήσοιΟε . τιμλ)<70ΐντ0· τιμ'/αεσθίιίΐ. δ τφ.ησο'μενος, ή τιμησομενη, τό τιμησόμενον.
τ ιμησα ί μ ην, τιυ-ητν.ιο,τ'. μή σα ι το τιμησοιίμεθον, τ ιμήσα ισβον,  τιμησαίσΟ/,ν. τ:μησαί μέθ α, τ:μηοα ισβ*, τίμησμιντο. τίμν^αχσΟΐ. δ τιμησάμενυς·^ ή τιμησαμένη> τό τιμησάμενον.

I '



Ε Α Λ ΗΓνΙΚΪΪ ΓΡΛΜΜΑΤίΚ. Η

ΤΜτΜΙΓ

(ποιε'ω) ποιώ (α),
(ποιίεις) ποιεϊς,
(,ποιε'ει) ποιεΐ.
(ποι εου. εν) π ο ι ο υ μεν,
(ποιε'ετον) πβιεΐτον,
(ποιε'ετον) ποιεΐτον.
(ποιέομ»ν) ποιοΰμεν,
(ποιέετε) πο:ε"ίτε,
(πο'-ε'ουσι) τ.οιοΰσ:.

122. ίΙαΟητικόν π&ράοειγμ'α'

ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ. ΙΙΡΟ^ΓΑΚΙΤΚΪΓ··

[ποιέω) ποι ω -
(ποιείς} —οιτ·ς7
(ττοιέη) ποιν)·.

α-
ϊ*
&

(έποίεον} έποίουν,
(έτοίεες) εποίεις,
(εποίεε) έποίει.
(εποιέομεν) ε ποιούμε ν,.
(ε" π ο ι έ ε τ ο ν ) ε π ο ι ε ϊ τ ο ν,
; έ:: ο ι ε έτην') έ - ο ε ί "ην.
(ε πο ι ε'ο με ν ) επΉοΐ' μ ε ν _
(επο[ε'ετε)/έποιεΤτε,
(εποίεον) έττοίουν.

Γποιέωμεν) πο'.ώμεν,
(ποιέητον\ ποιήτον,
(ποιέητον^ ποιητον.
ίποιέοομεν} ποιώ μεν,
{ποιέητε} πο'ητε,

(ποιε'ωσΓί ποιώσι.
-------------—

(ποίεε) ποίει,
ι,ποιεέτο)) ποιείτω,
(ποιέετον) ποιείτον7·
(ποιεε'των) — οιείτων,
(ποιέετε) ποιείτε,
(ποιεετωσαν)· ποιε-ί-
τιοσα-ν.

ποιήσω, ποιήσεις, ποιήσει.

-ο'.τισετον, ποιν.·

σετον.
Γοιήσομεν, ποιήσετε,

σουσι.

ποΓ/ί-

έποίησα, έποίησας, εποίησε.
εποιήσαμεν, έποιήσα-τον,
εποιησάτην.

έποι ή σα μεν, ε πο ι ή σατ*,-

ί7:η' > 'ϊαΊ.

Ο—
Μ
ώ

πεποιηκα, πεποιηκα ς,
πε.το.ϊ-με,

πεποιήκα'Λεν, πεπο'ηκ'»το%,

πεποιήκο'ττν.
πΐτ.'οιήκαμεν. πεποιήκατε,
πεποιήχαο:.

ποιήσω, ποίησης ποίηση
ποιήσοίμεν,-ποίήσητον·, ποι-
ήσητον,·

ποιήσωμεν, πΌτηοετε, ποιή-
αωσι.

πεποιήχω, πεποιήκης, πε-
ποιήκη.

πεποιν,κωμ'εν, πεποιήκητον.

πεποιήκητον.
πεποϊήκοιμεν, πεποιηκητί ,
πεποίήκωσ ι,

ποιησον, ποιησατο»,-
ποιήσατον, ποίησα-
τιον,

ποιήσατε, ττοιησάτω·»-

πεποίηκε,πεποιηκέτυ}
πεποιήκετον, πεποι-

ηκετα>ν-.
—έποιήκετε,- πεποινΓ
κε'τωσαν.

Ιττεποιήκειν, επεποιήκεις, έ-

πεποιήκει.
1-χζίι οιήκειμεν Γ ε π£ π ο ι ή κ ε ι τ ο·.-·.

έπεποιηκείτην.
έπεποιήχ ε ίμεν, έ πε το ι ήκε ιτ ε,
γ; . επεπο ιν χ ε ι σα ν.

• ^

Φράσεις.

Ομοίως αμφοτέρων ακροέίσΟαι δει*— όταν αδύνατης τω πλούτω

σθαι, τί διαφέρεις τοΰ πένητος;—εύνους λόγος λύπην τίκτει"-τιμώμε

νοι πάντες ήδονται βροτοί'—οί άνθρωποι πο"λλά μηχανώνται"--γλύπτη

πειρώ κρατεΤν' — Περικλής υπό τών Αθηναίων ήγαπατο χαί έτιμ&το""εϊΟ
πάντες νονεις υπό τών τέκνο>ν ήγαπώντο.

(α) ιΗ εΙ- εω άο·υνα'ρετος οεν είνε ενχρή<τει εις τήν λαλουμένην γλώσσαν, αλλ
τί'υεται ενταύθα προς έξάσ.-.-,σιν τών μ-τών εις τήν ώθ'.·; χώ'. συ,ηοημε.ων.



ΤΩΝ ΠΛ!ΛΓ«\.

•ων περισπωμένων εις ΕΩ.

ΛΠΑΤ^ΦΑΤΟΣ'Γ

ΜΕΤΟΧΗ.

(ποιέοιμι) -ττοιοΐμι,
(ποιε'οις) ποιο'Γς,
(ποιέοι) — οιο'Γ.
Χποιέομεν) ποιούμεν.,
(ποιέοιτον) πο'.οιτον,
(ποιεοίτην) -καιοίττ,ν,
( -ο'.ίοψ.εν) τζοιοϊμεν,
(—οιε'οίτε) ποιοΐτε^
(ττοιε'οιεν) ποιοΤεν.

(ποιέειν) τιοιεϊν,

δ (ποιεων) ποιων,
ή (ποιεουσα) ποιούσα,
το (ποιέον) ποιούν.

■ποιησοιμι, τςοιησοις, ποιησο;.
τϊοιήσοιμεν, ποιήσα;τον, πο;-

?]σοιτην.
ποιήσοιμεν, ποιήσοιτε., παιή-
σοιεν.

ΤΤΟίήσϊΐν.

ο ποιητών,
ή ποιησουσα,
το ποίησαν.

σαίτην.
ποίησα ιμ.εν, ποίήσαιτε, ποιη-
σο:ιεν.

•πεποιηκοιμι, πεποιηκοις, πε

ποίήκο:.
■πεποιήκοϊμεν, πεποιήκοίτον,

πεποιηκοίτην.
πεποιήκοϊμεν, πεποιήκοιτε,
πεποιήκοιεν.

ί  - ό ποιήσας,
-ποιησαι „ V ποιητασα,.

το ποίησαν.
ό πεποιηκώς,

πεποιηκεναι» ( ...
Α πεποιηκυια,
το πεποιηκος.

τοΰ ε Τ, ει εΐ;
καταγίνεται.

ΣΗΜ. Εις τα βήματα ταΰτα τό χα^ακτηριστικόν ε συναιρείται μετά
ει, αετα 65 του ο εις ου, καί μετά των αλλοι>ν φωνηέντων και διφθόγγων :

Φράσεις.

Ανήο πονηοός δυστυχεί και άν εύτυχη'—-βίος κράτιστος, αν Ουμον κρα
της"—σιγ^.ν μάλ'λον ή λαλεΐν πρέπει"—δ,τι άν ποιητή νομίζετε έρ&ν
Φεον'—φίλος φί*λο:> συμπονων έαυτω πονεϊ.
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ΕΑ Λ Η ΝΙΚΤΙ ΓΡ ΑΜ Μ ΑΤΙΚΗ

120. Ένεργητικον παράδειγμα
^ ( '^ΙΣΤΙΚΗ. - πιοτΑκτι κυ. | ΠΡ^ΤΛΚ,ΤίΚΗ. \
ν  -3  ι-» ? (ττοιέοι/.αιι ττοιοϋαα'-, (ποιεγ) ποίίΓ, (ποιείται) ποιείται· (πο'.εόμ,εΊον) -πίΐούμεθον, (ττοι-'εσΟον) ΐϊοιεΓσόον. (ττοιε'εσθον) π'.ιεΓσΟον. (ττοιεόυ.ίβα) ποιούι/.εΟα, (ποιεεσΟε) ποιεΓσβε, (ποιεονται)
ποιούνται. (ποιέωααι) τϊοιώιχα'-, (ΐϊοιέγ,) ττο'.Ϋ,, (—οιε'γ,ται) ττο'.Ϋ,τχ'.. (ττοιεώαεθον πο'.ώμ,εθον, (ττοιεΥισθον) ττοιγ.σδον, (ττοιε'γισΟ^ν] πο'.Υ,σΟον (ττοιεώμεθα) ττοιώμεβχ, (ττοιε'τ,σθί) ποιτίσΟε, (ίτοιε'ωνται)
ττοιώνται. (τϊο'.εου) ττοιοϋ', (ττοιεε'σθω) ττοιείσδω. ("ττο ιε'ε σ6ον) χοιείσβον, (ΐΐΟΐέεσΟων) ττοιείσθων. (ττο'.εεσθε) ττοιεΓσδε, (ττοι ε έσ6ω σαν) ττοιε ία9ω-> ^ σαν. '
I  Μ"  ία (άττοιεό'-ι Αν) έττοιούμην, (ίττο'.εοιι) έ~οιοΰ, (έποιέετο) έ-ιτοιε'ϊτο. (έ,ττοιεο'ΐΑεΟον) έ—ο'.ούμ,εβον, (έποιέεσΟον) ε'ττοιεΓσβίν, (έππεεσΘΥ,ν) εποιεισΟ/ιν. (1— ο ι ε θα "= 0 Λ ) έ π 11 ο ύ μ ι θ α, (ίπι-.
ϊζπόα) έττίίεΤσΟε, (ϊττο'.έο'ΐτο) έττοιοΰνχο. (α). ν
ο 5=  ί * ί & "Ο'.ν,θιίσοαα'., 773'.τι0·/,σε·., ποΐγ-  θτίσετα'.. πο'.τθΥ,σόρ.εί)™, ποιγ,^-Λσεσθον,  π ο ·. η 0 η σ ο ρ. ε θ χ, π ο ·. ν, 0 ν' σ ε α 6 ε, . 77οιη6·ϊίσοντα:. 1 , , Α
13  Ο  I  .  ο-  Κ έποι-ΑΟτϊν, έττοιν,ί)/;, εποιγιΟηίΑεν, έπο'.Υ,βΛτον., ϊ~'/·.-  Τ&ητην. έτΐ3ΐ·Λθγια;ν, έττον/Ον-,τ--, έ ττο γ,θγσαν. ποιγ.'ΐώ, τ. Γ.ν.Οτ,ς, -τιιιυ.Θυ,, ιτν.γ,Οώαεν, ττοιν.ί)γ,ττοιτι- Ογ,τον.
ττοΐΥ,9ώμεν, ττο'.Υ,θτίτί, ττοΐ'/:-  θ'0(Υί. ΤΤΟ'.Υ.Ο τ~1 770 ν,0·ΛΤ6),  ττ ο ι ν;'3 γ, τ ο ν ·, ττοιγιίΐγ,των.  7γοιυ,6υ,τε·, 77οΐγ;6γ.τωσ·αν.

ΤΓειτ-Ο'.ηυ,α:, τττ κοιτ,σαι, τΓεττ«ί- τται.  πεποι-Λίζεβον, ττεττοίΥ,σβίΜ, ΤΓΪ-  τ7ετ:ο·.γ'μ.;λα,, πεποίγ.<χ9ΐ, ιτε •Λτδίν.νχ α·.. —εττί'.Υΐυ.ενος, ω, Ϋ,ς, Υ,. τϊ-τϊ^ιγ,μένω, ώρ.εν,χτον, τ,τον 7ε~''.γ\
αενθ'., ώμ.εν,Ϋ,τε, ώα·.. τνεττοίν,σο, τ;ετΕ0'.γ,α(ίω. 77 ε 77 ο ίγσ 0 ο ν, τί :ττο·.γί.τδων , τι = π·οίν;σ8ε,-τϊί7Γοι·)ίσ6ωσαν.
1 επεποΐΥ!</.Υιν. εττεττο'.ν.σι, ε;νε '  τνίϊΐτο. έπεττοΐΥιαεΟον, έ-πιττιν, έ πϊΐτο'.τ, .  έττεπο'.Υ,μίβ*, εττίττοΓ/.οθε, 'έ,  77 = 77θίΥΓ.'Τ".ι.

, —ν.τ,σΐ'., ττ'ΐτ,σε  ται.  ΐΓοιησόμ,εδοι,τν ητ,σεσΟον, ττο· -  ταεαΟον. π^ΐΥισο'ρ.εΟιχ, 775ΐτ.5εο6;, τςν.- ■ηαονται.
εττο·.Υ>σ*;ΑΥ,ν, εποιγ,σω, εποινι- ο«το,  έττο'-γ-,σάρ.ϊΟον, έπΜνίσαοθτι,  έ /Γοινιιάσθγ,ν. έπΉΥιοά,πεΟα, εποιτήσασΟε, έ- ποιτ,σαντο. ποιγ,σώμκ·., ττοιήσ"/;, ττοιγ,σή- τα ι.  •πί'-γ,αόμεΟον,

ττο'.γ.σν.σΟον,ττο'.-  ■ησΥ,σΟον· ττοΐΥ,σώαεΟα, ττοιγ.σγισδε, 7ϊβι- γ.ιωντα·.. ___ 77οίηαν.'. ττοΐΥ.αάσΟω,  7το·γ;σαοΟον τϊοιγ,σάσβων, ττοινίσααΟε -ϊϊοιγ-,σάαΟωοαν.

(α) δσχ ει-ου.εν ττ?ρ·. του ττ β θ·/) τ ι ν, β ν ίνίττώτος και τταΐατϊτ'.κσϊί τοΰ τιμάω, τα αύτ«



ΤΩΝ ΠΑΙΛΏΝ.

τών -περισπωμένων εΙς ΕΩ'.

η

(ττ)ΐεοίμτ,ν) ττοιοιμν,ν,
(ποιεοιο) ττο'.οΓο,
(πΌΐεο-.το) τοιοίτο.
(ττο'.εοιίΑϊΟον) -ΓΓΟ'.οίιχεΟον,
(ττοιέοΐσθον) ττο'.οΓσ9?ν,

(τγοιςοίμ εΟα) ττοιοιρ,ίΟα,
(ποιέοιοθϊ) ιτοιασΟε,
(ττοΐ6ο;ντο) ίτοιοιντο.

(ττοΐΕϊσΟε) ττοιεϊσβαι,

ο /-ττοιεομ.ενο:) -ποιούμενος,!
Ϋι (ποιεο^έντ) ττοιόιιαένν), !
τι (ιτοιεου.ενον) 7Γθΐού|Αΐνον.ί

ιτ βι τθτ, α ο ι υ.τι, ττ η ι τ/Ι'/ σ ο η,

ττοιγ,ύν,σοιτο.
ΉΓοιν.θ'ΛτοίαεΟον, -ιτοΐΥίΟτ,'-ίοισθον,

ιτ ο'.'. 0 ν. σ ο ί η 6 τ, ν.
ττοι-,πθτισϋίρ.εΟα, τΓθ'.τ·0·Λ·7ο'σΓ;ε,

ΤΤΟίΤ/θ -/(Τί'.νΤΙ.

σεαδ > ι

ο ποΐϊϊθτι3τόμενος#
Υ) -ιτΊΐΥ,ί)ν.σθ|ΐί\),

το 7νο·.'Γ,6ν,αόυ..:νο'·

ΤϊΉγθείτ,ν, ττοιθείν.;, -ίΐ'-ί'.τ.Οηη.
■ηταιηΟεί/-υ.εν, ττο'.γ,θε··/) τον, ττοιν,

θ£ΐτ.ττ·ν.
ττοι Λ.βείτ,μεν, τνοιηΟιί-ητε, ττοι
νιΟείτ,-ϊαν.

ζπεκοίΥ,^.ενος ε ι «ν, ε ί γ. ς, ει-/
_>-ττίττοινίίΛΕν'-<> ε'ίτιμεν, ειν,-μον,
^ εί-ήττ,ν.

;-!ΤϊΤΓθ'.ν)ι.·:νοι εί'νιμεν,
Ι εί^σ-αν.

ττοιν,σοίι/.Λν, τ: *.ο, -κ: ο ι τ -
σοιτο.

ττοιν,σοίμεθον, ιτοινίσοια8ον,

-7νοινισο·.σ8ν;ν.
ττοιν,σοίμίθα, 7ΐτοι-/,σο<.ο0ε, τγοι-
ιίαοιντο.

ττοιτ,σαίυ.Τ,ν, ττοιγ.σαιο, ινοι-ιι-
αα'.το.

ττΟΓΛσχίμ,εΟον, τ:οιτ'σα'·αθ'>ν,

ττοινσαίσΟν,ν.
ΐΓΟίηααίαεΟ,χ, -π·οινί<τα·-σΟε, ττΟί-
ήσαιντο. -

—--ι

ι. ,ι/ι^εσΟχι.

'ο ιτοιν,Οείί,
ή τνο'.ηΟεΓοα,
τό ΏΌΐηΟέν.

ο ττετΓΟίηίΑΕνο·;,
-η -3ΤΓΪ-ΤΓΟ ιν^-έν»,
το ·αε7τοιΐΛυ.ένον.

ο 7τοιτ,α3μενος,
ή •ϊίίΐτ,βου.ένΛ,
τό ττοιγ,σόμενον.

ο 7Γοΐ7,σομεν?ζ>
ή ποιτίσομένγ;·,
τό ιτοιτ,σάμενον.

λέγομεγ και 7ϊΞρ'' τόϋ ιτόΐέω' ός ζ 7) τ ι οΰ'μ α ι, ζήτΐίΤ^'-, τταραΛ· ε ζ Υ) τ ι ού μτ] V,"

ρ £



¥Ό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ.

124. Ενεργητικών παράδειγμα; ΟΡΙΣΤΙΚΗ | ΥΠΟΤλΙνΤίΚΗ. ( ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ.
-'έ %  > (δηλόω) δηλίο, (δηλόεις) δηλοΤς, (δηλόει) δήλοι. . (δηλόομεν) δηλοΰμεν, (δηλόετον) δηλοΰτον, (δηλόετον) δηλουτον. (δηλοόμεν) δηλοΰμεν, (δηλόετε) δηλοΰτε, (δ/,λο'ουσι) δηλοΰσι.
-(δηλόω) δηλώ, (οηλο'ης) δηλοΤς, (δηλόη) δήλοι. (δήλο ω μ εν) οηλω μ εν, (δηλο'ητον) δηλωτον, (δηλόητον) δηλώτον. (δηλόωμεν) δηλώμεν, , (δηλόητε) δηλώτε, (δηλόωσι) δηλώσι. (οήλοε)
δήλου, (δηλοέτω) δηλούτω. (δηλόετον) δηλουτον, (δηλοέτων)δηλούτιον. ! δη λο'ετε) δηλοΰτε, (δηλεέτωσαν) δήλου- τωσαν.
£ κ  ο- »  β (εδήλοον) έδήλουν, (έδήλοεςΐ έδήλους, ίεδήλοε) έδηλου. (ε'δηλο'ομεν) ι δηλοΰμεν, (έοηλο'ετον) έδηλουτον, (έδηλοέτην) έδηλούτην. (εοηλόομεν) εδηλοΰμεν, (έδηλο'ετε) έ δηλοΰτε, Ι (εδήλοον) εδήλουν,
I
ρ».  3  - ω δηλοισω, δηλώσεις, δηλώσει, δηλώσομεν, δηλώσετον, δη-  λωσετοΜ. δηλώσομεν, δηλώσετε, δη- λ.ώσουσι-
ο Λ-·  5  ο- Ιδήλωσ*, εδήλω σα ς, έδηλωσε, έδηλώσαμεν, έδηλώσατον,εδη-  λωσάτην. έδηλώσαμεν, έδηλώσατε,έδή- λο^σαν. ί δηλώσω, δηλώσης, δηλώση. δηλώσωμεν, δηλιόσητον, δη-  λ
ώση το ν. δηλώσωμεν, δηλώσητε, δη- λιοσωσι. δ ηλιοσον, δηλωσά χο), δηλώσατον, δηλίο σ α- τοί ν.  δηλώσατε, δηλωσά- · σαν.
■ α) -ο. δεδηλωκα, δεδήλωκας, δεδή- λωκε- * δεδηλώκ« μεν., δεδηλωκατον,  δεδηλώκατον. δεδηλώκαμεν,δεδηλώκατε,δε- δηλωκασι. δεδηλώκω, δεδηλώκης, δε-  δηλώκτ). δεδηλώκω μεν,
δεδηλώκητον·,  δεδηλώκητον. δεδηλώκωμεν, δεδηλώκητε, δεδηλωκιοσι. δεδηλωκε, δεδηλ,ωκέ- τω.  δεδηλώκετον, δεδηλω^  κέτων. δηδηλώκετε, δεδηλω- κ,έτωσαν.
'ί  ο  -α.  Κ >* οδεδηλώκειν, έδεδηλώκεις, ϊδε  δοηλώκει· έδεδηλώκειμεν,εδεδηλώκειτον  έδεδηλωκείτην. εδεδηλώκειμεν,εδεδηλώκειτε, έδεδηλώκεισαν·

Φράσεις*

ΑΤδοΰ τόνθεον-—τον αγαθόν άνδρα ποιοΰΐταΐρον—φιλούντες 9ιλοΰνται, μισοΰντε,
μισβΰνται*—τον ίσχυρόν δει πραον είνε, όπως οι πλησίον αιδώνται μάλλον ή φοβών-
ταί'—οίΠέρσαι υπό τών Ελλήνων έμισοΰντο και κατεφρονοΰντο' — οί πολιται
•βοΰντο, μη ή πόλις πολιορκοΐτο"—αιδεΐσθαι δει φίλους·—λοιδορούμενος φέρε.

ΣΗΜ. Τά ο ο ή λαλουμένϊ)'γ>ώσσ:ι κάμνει εις ώ ν ω ο*«ν χ ρ υ σ ό ω χρυσών ω·
ΰμως άρχισαν νά μετ*χ.ειρίζωγτ«ι τήν ο'ω κατάληξιν οίον (ά Ε ·. ώ ν ω/ά ξι ώ, («ξ ι
ν ει ς) άξ ι » Τ ί κτλ.



ΓΓΑΪ/ίίΩ^.

τών περισπωμένων εις ΟΩ»

ΕΥΚΤΙΚΗ.

(ϊ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ Σ.

ΜΕΤΟΧΙ!

(δηλδομι) δηλοΤμι7· (δηλο'οις) δηλοΐς, (δηλοοι) δήλοι*, (οηλόοιμεν): δηλοΤμεν, (δηλόοιτον) δηλοΐτον, (δηλοοίτην) δηλοίτην, ('δηλόοιμεν) δηλοΐμεν, ( δηλόο ιτε )· δηλοΐτε, ('δηλόοιεν): δηλοΤεν, (οηλόεν) δηλουν.
δ (δηλόο^ν)ί δηλών, ή (δηλόουσα) δηλοΰσα, τδ (ίδηλόον); δηλουν.

§-ηλώσοιμι, δηλώσοις, δη λ ώ σο ι. 5ηλώσοιμεν, δηλώσοιτον, οηΓ  λωσοιτην· δηλώσοιμεν, δηλωσοι ν£,· όηλιυ— σοιεν. 1  ο-ηλίοσειν-- δ δηλο'^σων,- ή δηλώσουσαΤ τδ δηλώσον-
δηλώσαιμ.'ο δηλιυσαις, δηλαοσαι· δηλώσάιμεν, δηλώσαιτον, δη-  λοισαίτην· δηλώσάιμεν,· δτ,λιοσαιτε, δη- λώσαιεν. σηλώσαι:  ! δ δηλυ'ισας, ; ή δηλοί «-α σα * ' τα· δηλώσαν.
δεδηλώκοιμι, δεδηλοίκοις, δε-  οηλώκοι. δε δηλώκο ι μεν, δεδηλώκοιτον,  δεδηλωκοίτήνν ξεδηλώκοιμεν, οεσηλώκοιτε, δεδηλώχοιεν. δεοηλωκέναΐ'. δ· δηοελωκώς, ή δηδηλωκυ'ια, τδ δηδηλωκός.

Εις τα ρ ή μα τα ταύτα το χαρακτηριστικον ο συναιρεΐ'τα ζ μετά του ε η ο
£ις ου, υ.ετα δέ του η είς ω, και μετά τών διφθόγγιον καταπίνεται.

Φράσεις.

Ά ί φιλίαι τά η 0 η ζητοϋσι συνεςομ.ιοιοϋν*—εύνομ,ία ά μαύροι υβριν'—·

^ηλοΟ, ώ παΐ, τους σώφρονας άνδρας*-αιπερίτι σφοδραιορέξεις τυφλου-

τιν είς τά άλλα την ψυχήν*—την άρετην και την σοφίαν ζητοΰμεν*—
χρυσός εστίν 5 δούλων θνητών <ρρένας"—οί πολέμιοι τό στράτευμα ήμ.&ν
ίδόλουν'—~οί νεανίαι την σοφία ν ζηλουσιν.



ι
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ΕΑΑΗΜΙΚίΙ ΓΡΛ ΜΜΑΤΙΙνίί

125. ΙΙαθητικον τιαρά^ίγμίί'

χ

ΟΡΙΣΤΓΚΗ.

ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ.

( ΓΙΡΟΣ ΓΑ ΚΤίΚ>>

(ίπλοορ.αι) ίνιλοϋρ.αι,

Οτ.λ-,Τ,
(δϊίλόεται) ί/Γλοΰϊ
(ίηλοόαϊδον) ίν.} ούυ.ιδον,
(£γ,λο'ίσ3ον; ίτ.λ'.ΰιΟον,
(ίηΛ5?<τ3θ'ΐ) <5ϊ;λοΰ<τθον.
(^λοόαέΟα) ^τ,λούμ,εΟα,
(όν,λόεσθί) δν.λοϋσΟε,
(ίγ.λό-.ντα.) <$ΥΛοϋντα·..

( ίτ, Α0ωμ·Ζ·) όγ,λώυ.ν ι,
(ϊίολοτ.) όν,λοΓ,
ίιϊτπλό/ιτα'.) ϋ-ηλώται.
(ίτ,λοώυ.εθον) οτιλώαϊΟον,

(£γ,λώ Υ.'ιθον) ίν.λώ σ 6 ·, ν,
(ίνιλόησθδν) ^τ,λώσΟον.

(^•ηλοώ-Λίθα) <5ν,λώυ.εθχ,

(ιϊν,λόνιοδί) ·§γ.λώσΟε,
(ΟΛλο'ων τα·.) ίτ,λών τα·..

( <5Υ. λ όου) δ"τ,1) οϊ».

("ϊτ,λοεσδω) ίγ,λοΰσδο>.
(ί'Λλό·σΟ"ϊ'') δχλοΰσΟν
(ο τ. λ ο ί σ 0 ω ν ) ι5ν,Χού σ 0 ω ν
(<5"Υιλο'εσθε) δγ<λοΰσθε,
(<5ν,λο4σί)ωσχν) <5Υ,λού-

(έ $7) λ ο ό α 'Λ ν) έ ·5υ, λ ο ύ ν. η',
(έίτλόου) έ<5ν.λοϋ,
(έ(5τ.>όίτο) έίίλ'-ΰτο.
(έίγ,λ'οόα=Ρ.&·/) ςδγ,λού Λε^'-
(έ<5γι>ό:σ0}ν) <5"ηλοΰ·ι0ον,
(ί 5ϊι λ ο ί α ν ι'ί ν) έ^Λ'.ου σ' 'ί τ. ν.
(έί'.',λοόαεΟα) ϊό κλούυ-εΟχ,
(έί-ηλόε'ϊΟέ)

(ί ϋ /,λόον το) έ<> χλοΟν το.

.ίί,ΛοβλνοΛ&ι, ίτ.ΛωΟνίσίΐ, ι> Λ -

λωθτίτετ.''.'..'
5ν,>ωθηίΐο'ο.όΟον, οτ,λωΟτΊΊέαΰο-·

δηλωΰτ.αεοΟον.
ί η λ ω 0 υ, σ ό ι. ζ 0 α, <5"τ, λ ω 0 τ. α ί σ ί) ί,

^"■οΟτίτοντα!.

Ητ.λωίνν. έϊν./ώΟί.ς, ς^ΤιαμΟ».

ζδγ.λώδ'.'ον. ίύ 1-

λωθ'Λ Γ ν. ν.

έίηίώΟ^.";, έί'Λ-

λ ώ5η ;αν.

;·/1»·ω0ώ, ςτ,λωΐι·,,. ότ.'ω^ν,

ό ιιλωδώμεν} ό"/ν·<«θγ;τον, ότ,λω-
θ-η-ον.

<ϊ'Λι.ά>6Υ|ΤΙ, Ο Υ,<.ωΰτίτ(υ >

5γ,λώ0τ;τον, <5"τ)λω9τ>~
των,

'.ΐΥ,λίοθό'Λϊν, ίολωθτ.τε, ο.η- ί<ϊγ;λώΟητε, έν,),ωθγ,-
λίσΟώσ'.. ■ τοο οιν,

ίείνί'.ωμχ·., ίεο-ΛΛωσχι, ί ί ί ν, -
/ ω να·..

ίε^Λ> ώ·χ?9'-ν, /,·· ωισον, δε-
ΟΛ'.'ύσθον.

ίείΛ'ώυ.εδα, ίεί^'.ΐκσΟε, ίε-

<$τ'·ωντχι._

έ(5ε<5'τ/.ώ/.'ην, έίεδτιλωαο, έίε-
3 ήλω ΐ"ο.

έ ^λώαεθον, έίε'5"γίλωοΟον,

έδείη' ώ τδην. «

έοίδ'τ^ώ-.ι.ίΟα, Ιίε^νί)ωσΉ,
& γ, ■ ων " ο.

ώοΥυ-Χ'·, όν,/.ώοϊΐ, ίνμώσε
τ χι.

ί^λωτόμεδον, ύ'Υιλώσεσθον, ότ.

λώσεαδον-
δτ,λωσομεδχ, δηλώσεσδε, ση-
λωσινται.

ί(5"γ;λωσ*ρ.τν7 έθολώσω,

λωυατο.
έίτ,λωσάα,εθον, έ^ηλώσαεΟον.,
έίτ^.ωσχβίτ,ν. · *'"

^/ΐλώσανο.

ΟϊΟΥ,λωρ.:·ι:ς, ω, Υ;-, Τ..

^ τ ., 1 - ν' >·' »

Ο ζΟΥ.Ϊ.νύ'ΙΛ'ϋύ, ίΟΙΛϊν, Υιτον,'/ΐτον.

όεΰ/ι^αομίνοι ώυ-εν,Ϋ,τε, ώαι.

νί>·£,}ο3, οίοχλώοΟω
ί ε ί ν. λ ω α 6 ιν , ό"; Α" υ, >.ώ -
οθων.

<5ε^γ.λο>οί)ε, <5"ε<5"γ·,λώ-

σ9ωσβν.

/



ΙιγΛ ΪΪΑΓΔΩΝ. Ϊ3Ϋ των περισπωμένων 3ΐς ΟΩ.
Ε ΓΚ ΤΙ Κ11. ,ΑΙΪΑΡΚΜΦΑΤΟΣ. ΜΕΤΟΧΗ.
(οηλόοιμην) δηλοίμην, ίοηλοοιο) οηλοΐο, (δηλδοιτο) δτ,λοΤτο. (δηλ.οοίμεθδν) δηλο'μεθον, (δηλόοισθον) δηλοΤσθον, (δηλοοίσθην) δηλοίσθην. ( δηλοοίμεθα) δηλοίμεθιί, ί δηλοοισθε) οηλοΤτθε, (δήλόοιντο') δηλοΤντο.
( δ ηλο ε σ θ α 110 η λ ο Ιι τ θ α ι  ν - ό (δηλοόμενος) δηλούμενο-»- . ή(δηλοομένη) δηλούμενη, τ δ (δ η λ ο δ μ ί ν ο ν ) δ η λ ο υ μ ε ν ο V,

I I
δηλωθησο'.μην, σηλωθ/τίσοιο,  δηλωθή <7όιτο, δηλώθησοίμείίον, δηλωΟησσι- σΟον, δηλώβησοίσθην.  ί δη.'.ωΟηοοιν.εΟ^, δηλωΟησοισΟΐ, δηλωΟήσο ι ντο. δηλώΟήσεσθαΐ;  .......... 6
δηλώΟησομενος, ή δη λοιΟησομενη,  ■*ο δγ'.λωθτσοίι.'1 "ον.  ... V
δηλωθείην, δηλωθείης,δηλθ)9ει'η. δηλωθείημεν, όηλω*6είητον, δη-  λωθειήτην. δηλωθείημεν, δηλωβείητε, δη- λωΟείησαν. δηλωθη να;. ο δηλο^θεις, ή δηλωθείσα, ιό δηλωθέν.
δεδηλωμένος είην, είης, είη. δεδηλωμένοι είημεν, ειητον,  ε'ήτην.ν δεδηλωμε'.οι ειμεν, είητε, ειήσαν. δεδηλωσΟαι. ό δεδηλωμένος, ή δεδηλωμένη, τδ δεδηλωμενον.

©η λω σοι μην, δήλοισοιο, δηλώ- σοίτο.  δη λωσο ί;/ ε 0 ο ν ^ δη). ώ σ ο ι ο 0 ο ν,  οηλω'σοίσΟηνι ί δήλωσοίμεθα, ο-ήλώσοισΟε, &/- λώσοιντο. - δηλώσεσΟα:. δ δηλώ'σόμενος, ή δηλωσομενη,
τ δ δηλωτσο μεναν.
δη λίθ σα ί μην, δηλώσαιο, δσλώ- σαιτοί  δηλοισαίμεΟον,- δηλώσαισΟον,  δηλώσα ίοΟη ν. δηλιοσαίμεΟα, δηλωσαισΟε^ δη- λο')σα£ντο, δηλώσασ θα;. δ δηλάίσάμεν&ς, ή δηλωσαμένη, το
δηλιοσζν.ενον.  8



-ί>δ

ΕΛΑ II Νί ΚII ΓΡ Α Μ ΚΙ ΑΤΙ Κ. Ιί

Φράπ ε ΙΓ,

Δου-λουμεθα τη σζρκί καί τοις πάθεσιν'—τη^ άνχγκης παν τ
δαυλοϋται ταχυ'—τους μεν φίλους έλευθερώμεν τους εχθρούς
χειρώ-μεΟχ'— μη γαυριού σοφία"—-5 ύπέρφων ταπει^οΐτο*— τοΊς
άγαΟοΙς έναντιούμενοι α£;ο£ είσι ζηιιειούσΟε ουδέν άνευ άσκ^σεω^
κατορ-ΟοΟται, δυνατή 5ε αύτη παν έκνικηιαι,

ί^ΚΑ'. ΙΙερί τοΰ σχηματισμού των χρόνων,
Εκ τοΰ ενεργητικού ενεστώτος σχηματίζονται ο ένιβτως
τη; παθητική; και ό παρατατικός της ενεργητικές κ«1 παθητικές
φωνής* ωί .·ϊύ(θ .ίυομαι, ε.ϊυον έ.Ινόμηκ,

127. 0 ενεργητικός και μέσο; μέλλων καί αόριστος πρώτος των
>ντων χαρακτήρα Φωνήεν άφοίνον σχηματίζοντας έκ της πρώτο—

Οίνου όίζη; προσλαμβάνονται εις αύτην ο ώς π·λγ6> ινψω τίφωμαζ
έ'τνι/α έα-φάμηΐ', /ν·.ο λνιπο .ίέπομαι ε.Ιυαά έ.ϊυαάμτ]τ. Των εχόν-
των ομω; χαρκκτορα «-, ^ άποβάλλουσι τούτο τ?ρό -του <7 ώς
αείΰω .ΌοίΟ'ω £ τ € ί</' ί ιπε ιοα>μ ρ',

128. ό ενεργητικός παρακείμενος καί υτερσυντελικός «χηματί-
ζο>τ&ι έκ της πρωτοΟέτου ρίζης ώς εςης,

ά, Οταν ό ένεστώς εχη χαρακτήρα δ παρακείμενος έχει·

•ν' ιό; Γί'.τίω Γεη"/'·'} -,οίϊ·ω τίνμι·τ·α} )ξά·γθ3 γέγραφυ,
( α. 6 5 «ν ό ΐϊίο ;ί·>ς έ / η χαρακτήρα /'».{*> ^ παρακείμενος
ώ-ς Λέγω .ΗΛεγα^ κ Ιέ.χω π/π.('ε γα} ΐγέχω τέτ^ε γα, %
ν'. Οταν ό ένεστώς εχη χαρακτήρα γ, <>, φωνήεν η ύγρόν, ο
παρακείμενος έχει ώ; μένω αεμένηχα} έρε'ω εΙ,ρ?/χα) εθέ.Ιω ήθέ~
Λι\χί, ά ι ί'· γ ω ή,ί'χ α πείθω πέπ ε/χα9 α<)'ω ,

ι 29. ό παθητικός ποωτος αόριστος καί υιέλλων προσθέτει την
κατάληΐΐιν άμέσως εις την κρωτοΟετον ρίζαν' ώς Ανω, £.Ιύθη>'3 .Ιύ-
Θψ-Ο'ΐαί, τνπτω η νθήσομαι.

130, Ο τταΟ ί τικος παρακείμενος και υπερσυντελικός σχηματίζον-
να: έκ της ~ρωτο0έτο·> ρίζης αν πΰο»θέσωμεν εις αυτήν την κατάληζιν

:<χ\ ;:>)>' ώί-.'ί'ω .{ϊΛιψαιέ.Ιε.ϊ/^αρ',τρίβο) τεζριμμαι έ τ ε : οι^ίμτ, ν.

131. Ο7 3:ν 5 χζρακτηρ τοΰ ρήματος ήνε.τ. <9. τρέπεται ούτος
έί; τον πχΟΓ.τικόν παρακ^ίμενον η ΰπερσυντελικον πρό το ο // εις ^ι*
ρτχν δε ί,-ιζ μ, τότε πρό του /ί τρέπεται ε:ς ?·' όταν δε ηνε γ,
Λ, τόνε τρεπετζι πρό τού // ε:ς «* ώ; έρίβω τετ ρ//ιπαι-^ζε νρίμ -
////'", πέμπω πεπεμμαι έπεπεμμιμ') ό.Ιείφω ή.ίειμμαι ψϊείμμηϊ'
π.Iέχω πέπ.Ιεγμαι έπεπ.Ιέγμιμ-, βρέχω βέί!ρεγι<αι έ$.ε·8ρέγμιρ-
όρΐ>σω όρώρνγααι όρα>Γ>άγμη>·, πείθω πέπεισμαι.

ΣΙ1Μ. Τα λήγοντ« ? ς ί'ΐχ*. ο υ χαι τωνλ)-:ντ<ίλ·ΛΧ.τα ™τν'.ς

ρ. α ι χ.·χι αν,ν α- ώ; κ ί λ ε ύ ι ο κ Ο, « 5 ο υ. »·,, ακούω );χ}ιιοι/,χ ι} τ = -
λ ΐ ω - : 7 ίλ· τ [ί- α '·.



τών πλιλωχ.

^ \ \ 3 2. Ο: δεύτεροι αόριστοι και μέλλοντε; σχηματίζονται εκ τ χ ς
ττρωτοΟέτου ρίζης, άν θεσωμεν είς την ρίζαν τυϋ μεν ενεργητικού τή*
κατάληζιν -οκ καΐ ω- ώς ετι-πα* Π'.τώ, του δέ παθητικού

την -??}· τ-ΰ&ζομαι έτυπη-ν, του δε μέσου άορίστου την-»/ν7ρ-

ός ^ νπζαμαι έτνπόμν,ν.

1 33. Τά έχοντα χαρακτήρα ) - //, ?', ρ, τη / ένεργητικήν και
μεσην φωνήν σχηματίζουσι τον μέλλοντα δεύτερον τεριστνώμενον'ώς
φαίνω φανώ, ο,-χείρω σπερώ' τον αόριστον, χωρίς β", τρέ«*οντ?ς
της ρίζης τό α είς ν, τό γ εις ε* και τδ ί και υ βραχέα ει; < και »
μακρά' ώς φαίνω ε γ η ν α έ<ρ?/νάιΐ}·ν, οτεΛΛο) εστειΛα έσζειΛάι/ην,
Λοίνω εχρινα εχρυ'όμη>, ζτΛιυ ω επΛννα ί~Λί·0ηι^

Ί 3 ί. Τά έχοντα χαρακτηοα λ, γ, ο, και ρίζαν μονοσΰλλαβον
τρέπουσι της ρ'.^ης τδ ί καΐ ε^ εις α εις τον ενεργητικών και παΟη-
-τικδν παρακείμενον/.αΐ εις του; παθητικούς αορίστους και μέλλοντας,
ύς (ΧζέΛΛω εσζαΛχα εσταΛμαι όσζάΛΰην εστά.Ιην σταΛθήσν
£>ζαΛι'}σομαι σττείγ ω εσ.-τπ πνα εσπάρην σ.ταρθήσοιιαι.

135. Τα είς -εινοκ ·ινω και ιμ-λ> δισύλλαβα εις τον ενεργητι-
κδν και παθητικών ταρακείμενον καιαίς τους παθητικούς αορίστου;
και μέλλοντας άποβάλλουσι τδ ν ώς τη'νω -έχανα ιΐταμαι ίτάΟην
ταθήσοίΐαι, χρίί'ω χεχριχα έχρίθην χριθησοιιαι^ .τλιν 6) πε.-τΛνχα..
έ .τ λ γ .τ. ^ >»σο μ α ι:

ΚΒ'. Περί ιονισμού τών ρημάτων.

\

Ί 36. Εις τα βήματα ό τόνος συνήθως ευρίσκεται εί; την τταρ*-
λ.ηΥΟυσαν' τονίζονται δέ ει ζ την λήγ^υσαν.

ά. 0 ενεργητικός ενεσ.'ώς τών συννφγμ<^νων της Εριστική; κ«1
υποτακτικής4 ώς τιμώ, τοιώ, δ η Λακ

β'. Οί ενεργητικοί δεύτεροι αόριστοι της προστακτικής έΛβε εί·ρ·.
ε/.τε, Λαβε, /δε ^ αλλά κ αϊ λά#ε ί'ιΙ'ε^.

γ'. 0 ενεργιτικίις δεύτερος μέλλων της οριστικής* ώς »ενω, τ ενώ.
δ'. 0 ενεργητικές δεύτερος αόριστος και μέλλων της απαρεμφά-
του. ί*ϊς Λι.ύ εΐν, μενείϊ ε ρε ί'ν.

έ.0 ενεργητικές δεύτερος αόριστος και παρακείμενος της μετοχής,
ως τνπών, Λιπών, γεγραγως, τεζνχως.

ΚΓ. Κατάλογος των εύχρηστοτέρων ανωμάλων
>:σ.\ έλλειπών ρημάτων.
Α.

^ 37. Αγοί (<ρέρω), παρατ. ηγον, μέλ. άςο^. παρακ. άγήοχα.
άύρ. β' ^γαγο_ν·

Αίρέω-ω (κυριεύω), παρ. ηρεον-ηρο^κ1 μέλ. α^σω, παρ. νίρη·

, / ρ / 1 '

Κ 21 (7.9 0. ί,' , 1ίΛθ>·
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Αισθάνομαι παρατ. ησθανόμην, μέλ. αισθήσομαι, παρκ. γίσθημα^
μέσ. άόρ. β'. ήσθόμην.

\ / ν /«. , / ) ι ) I / 1/

Ακούω παρατ.ηκουον μελ. ακούσω,παρακ. ακηίαα^αορ. α.ηκουσα.

Αμαρτάνω. παρατ. ήμάρτα*ον, μελ- άμαρτήσομαι παρακ. ήμάρ-
τηκα, άόρ. ά. ήμάρτησα, άόρ. β'. ήμαρτον.

Ανοίγω, παρατ. νίνοιγον. μέλ. άνοίξο», παρακ. άνέωγα, άόρ. ά.
ή'νοιςα, καί ήνέωξα.

Ανορθώ, παρατ. ήνώοθουν, μέλ. ανορθώσω, παρακ. ήνώρθοικα
'άόρ. ά. ήνώρθωσα.

Αύςάνω, παρατ. ηύξανον, μέλ. αυξήσω" παρακ. ηυξτιμαι παΟ-
«όρ. ά, ηύξήθην.

Β.

Βαίνω, π αρατ. εβα^νον. μεσ· μέλ· βήσομαι, πα ρ αν.. βέβτ,κα, άορ*

Ρ ' >■ ρ ,,ρ „ α „ρ „ρ ·> Ρ · >' 1° "Λ 1

^ . εοην εοης ε^η υ. ε ν εοτ;τ®ν εοητην, εοημεν ευτ,τε εοησ αν

μετοχ. βάς,

. Βάλλω, παρατ. εβαλλον, μέλ. βαλώ, παρακ. βέ^ληκα, άόρ. β ,
εβαλον, παθ. παρακ. βέβλημαι, παθ. άόρ ά. έβλήθην.

Βιόω-β',ώ, παρατ. έβίοον έβίουν, μέλ. β·.ώσο>, μέσ· μέλ. βιώσομαι,
Τίαρακ. βεβίωχα, άόρ. ά. έβίωσα, άόρ. β'. έβίοον.

Βλαστάνω, παρατ. έβλάστανον, μέλ. βλαστήσω, πζρ&.χ. βεβλά-
στηκα, άόρ. ά. έ'ολ.άστ-οσα άόρ. β'. εβλαστον.

Βούλομα', (θέλω), βούλει βούλεται, μέλ. βουλήσυμαι, παρακ. βε:
βουλημαι, παθ. άόρ, ά. έβουλν',θην.

Γ.

Γί(γ)νομαι. παρατ. έγι(γ)νόμτ5ν, μέλ. γενήσομαι, παρακ. γεγεν/ιμα$
μέσ. άόρ. β. έγενόμην, παθ. άόρ. ά. έγενήθην. παθ. με/%, γενηθησομαι.

Γι(γ)νώσκω (γνωρίζω), παρατ. έγίγνο^σχ.ον, μέσ. μέλ. ά. γνώσο-
μαι. παρακ. εγνωκα καίεγνωσμαι, άόρ. β . εγνων εγνως εγνω, εγνω-

μεν εγνωτον έγνώτην, έγνωμεν εγνωτε έγνωσαν.

. ' ^

Δάκνω (δαγκάνω), παρατ.έδακνον. μέλ. δήζομαι. παρακ. δέδτ,χα,.
αθρ . 6 . εόακον, παθ. ά. έδ'Γ,χθην.

Δει (είνε χρεία)" άπαρέμφ. δειν' μετο/· δέον, παρατ. εδει, μέλ.
οεήσει, άόρ. εδέησε.

Δίίκνύύ) καί δείκνιμι δείκνυς δείκνυσι, δείκνυμεν δείκνυτον δείκνυ-
τον, δείκνυμϊν δείκνοται δείκνϋσι, παρατ. έδείκνυν έδείκνυς έδείκνυ,
έδείκνυμεν έδείκνυ τον έδει κνότην, έδείκνυμεν έδείκνυται έδείκνυσαν"
μέλ· δ?ίς6>, παρ«κ. δέδειχα, άόρ. ά.εδειξα" προσ. ένεστ. δείκνυ δεικνύ-
ίτω,δείκνυτον δεικνύτων, δείκνυτε δεικνύτωσαν'εΟκτ. δεικνύοιμι'ύτβοτ
δεικνύο)* άπαρ. δεικνύναι." μετοχ. δεικνείς δεικνυσα δεικνύν. Παθ. δεί-
κνυμα', δείκνυταίδείκνυσα^ δει,κνύμεθου δείκνυσθον δείκνυσθον δεικν^
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μεθα δείκνυσθε δείκνυνταιπαρατ.έδεικνύμην, έδείκνυσο έδείκνυτο, έ-
δεικνυμεθον έδείκνυσθονέδεικνύσθην,έδεικνύμεθα έδείκνυσθεέδείκνυν-
το μέσ. μέλ. δείξομαι παρακ. δέδειγμαι μέσ. άόρ. ά. έδειξάμην παθ.
άόρ. ά. έδείχθνϊν παθ. μέλ. ά. δειχθησομαι προστ. ένεστ. δείκνυσο
δεικνύσθω, δείκνυσθον δεικνύσθων, δείκνυσθε δεικνύσθωσαν εύκτ. δει-
κ,νυοίμην' υποτ. δεικνύο^μαι* άπαρ. δείκνυσθαι* μετοχ. δεικνυμενος'

Δεω (δένω) ώς τό πλέω παρ. εδεον μέλ. ά. δησω παρακ. δέδεκα
άόρ. εδτ;σα παθ. άόρ. ά. έδέθην παϋ.μέλ. ά. δεθήσομαι.

Δ&δράσκω (δραπετεύω, φεύγω) παρ·ντ. έδίδρασκον μέλ. δράσομαν
παρακ. δέδρακ,α άόρ. ά. έδρασα άόρ. β'. εδραν έδρας έδρα, &δραμεν
εδρατον έδράτ^ν. εδραμεν εδρατε έδρασαν προστ. δραθι' εύκτ. δραί-
ην" άπαρ. δρανα;" μετ. δράς.

Δίδω καί δίδο;>μ.ι δίδ ως δίδύίσι, δίδομε", δίδοτον δίδοτον δίδομεν
δίδοτε διδουσι παοατ. έδίδ ων έδίδως έδίδω, έδίδομεν έδίδοτον έδ'.δό-
την, έδίδομεν έδίδοτε έδίδοσαν μέλ. δώσω παροτκ, δέδωκα άόρ. ά.
ε^οίκα άόρ. β/, εδων εδως εδο>, εδομεν εδοτον έδότην, εδομεν εδοτε
£δοσαν" πρστ. ένεστ. δίδου διδότ&:>, δίδοτον διδότων, δίδοτε διδό-
τωσαν άόρ. β'. δος δότω, δότων δότων? δότε δότωσαν' εύκτ. ένεστ.
3'·.δθ'.·«ν διδοίν,ς διδοίη, διδοίημ.εν διδοίητον διδοινιτην, διδοίν,μεν δι-
δοίητε διδοίησαν άόο, β'. δοίην δοίν^ς δ 017/- δο ίτ,μεν δοίητον δοι^ίτην,
δοίτψ.εν δοίτ,τε δοίνισαν" υποι. ένεστ διδώ δ',δως διδω, διδωμεν δι-
δώτον διδώτον, διδώμ.εν ώτε διδώσι άόρ. β'. δω δώς δω, δώμεν
δώτον δώτον, οώμ,εν δώτε δώσι* άπαρ ένεστ. διδόναι <£όρ. β'. δούναι"
μετοχ ένεστ. διδούς, δίδουσα, διδόν, αόρ. β . δούς, δοΰσα,δόν. Παθ.
δίδομαι δίδοσαι δίδοταί π*ρατ. έδιδόμ.ην έδίδοσο έδίδοτο μέλ. δό-
ρομαι παρακ δέδομαι μέσ. άόρ. β '. έδτμτ,ν εδοσο εδοτο παθ. άόρ. ά.
έδόθην παθ. μέλ. δοθησομαί" προστ. ένεστ. δίδου διδόσθω μέσ. άόρ.
β'. δού δόσθω' εύκτ. ένεστ. διδοίμην διδοϊο διδοϊτο" μέσ. άόρ. β .
δοΐμ.ην δο"ϊο δοϊτο- ί'ποτ. ένεστ. διδώμαι διδω διδώταιμέσ. άόρ. β *
δώμαι, δω δωταί ένεστ-δίοοοθαιμ.έσ. άόρ.· β'ΐ δόσθσι' μετοχ,'

ένεστ. διδόμ.ενος μέσ. άόρ. β'. δομένος.

Ε.

Εγείρω (σηκώνω) παρατ. ηγειρον μέλ. β'. έγερώ παρακ έγηγερκα
καί έγρηγορα άόρ. ά. ήγειρα παθ. άόρ. ά. ^γέρθχν.

Ειμί (ύπαρχο;) εις ν) ει Ιστί, έσμέν έστόν έστόν, έσμέν έστέ εισί,
παρατ. ην ης η ·>, ην, ημεν γ·τον ^τ7(ν, ημεν ητε ησαν μέλ. εσομαι*
•προστ. εσθι η εσο εστω η ητο^, εστον εστων, εστε έστοίσαν. εύκτ. ε'ίην
εΐης ε ι η, εϊτ,υ,&ν εΐτ,τον είητην, έϊτ,μεν είτε ειησαν" (ώποτ ω ης η ωμεν
ητον ητον, ώμεν ητε ωσι' άπαρ. είνα»/ μετοχ' ών ούσα όν.

Είμι (πορεύομαι) εις είσι, "μεν, ΐτον ϊτον, 'ίμεν ϊτε ί'ασΐ* προστ. ιθί
Ττον ϊτων, Γτε ί'τωσοτν' εύκτ, '^ιμι, 'ιοις, Ι'ο^ 'φιμεν ίοιτον ιοίτην^
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ί'οιμεν ί'οίτε ΐοιεν ύποτ. ίω 'ήρςϊ'η, ΐ'ωμεν ίΥ,τον ΐτ,τον, ϊημεν Ι'ητε ίωσιν*
άπαρ. ίέναι" αετυχ. ιών ίουσα ιόν.

Επίστ«μαι (γνωρίζω) παρατ. ηπις-άμην μέσ. μέλ. ά. έπι^ησομαι*

"έπομαι (ακολουθώ) παρατ. είπόμην μέλ. έψομ.αι μέσ. άόρ.
ε τ: ό μ τ, ά

Εργάζομαι παρατ. εΐογαζόμην μ.έλ. εργάζομαι παρακ. εϊργασμαι
παθ. αόρν ά. ειργάσΟην.

Ερχομαι παρατ. ήρχόμτ,ν μέλ. έλεύσομαι ( ποιητ καϊ μεταγ.)
παρακ. έλήλυθα άόρ. β . ηλθον προστ. έλθέ.

Κσθίω (τρώγω) παρατ. ησθιον μέλ. φαγοϋμαι άόρ. β'. εοαγον.

Ευρίσκω παρατ. ευρισκον υ.έλ. ευρησω παρακ. εΰρηκα και εύρημα ι
6όρ. β'. εύρον. προστ. εύρε παθ. άόρ. ά. ευρέΟην.

Εχω παρατ. εΐχον μέλ. εζο^ παρακ. έσχηκα άόρ. β . εσχον' προστ.
σχες σχέτω' εύκτ. σχοίην σχοίης σχοίη. υποτ. σχω σχης οχη* άπαρ.
αχεΐν" μετ. σχών σχόντος.

Ζώ ζ%; ζ·η' προστ, ζηθι και Γη ζητω' άπαρ. ζην παρατ. έζων εζης
εζη μέλ. ζησω παρακ. εζηκα άόρ. ά. έζησα (ϊδεκαι βιόω).

Η.

ϊΐττάομαι ώμαι (νικώμαι) παρ ατ. η τ ταόμ ην· ώ α η ν μέλ,ηττησο-
μαι παρακ. ηττημαι νταθ. άόρ. ά. ηττηθην.

Θνησκω (αποθνήσκω) παρατ. εθνησκον μέσ.μέλ. β'. θανοΟμας άόρ.
β. εΟανον παρακ· τέθνηκα εύκτ. τεθναίην προστ- τε'ΟναΟι τεθνάτω,
άπαρ. τεθνάναι μετοχ. τεθνεώς-ότος, τεθνεώσα-ώσης, τεθνεός-ότος.

1.

Ιστημι (σταί*ω) ϊσαης ϊστησι, ισταμεν ΐστατονΐστατον, ισταμεν,
Ι'στατε ίστάσι, παρατ. ΐστην ι στης ιστη, ίσταμ.εν Υστατον ίστάτην?
ίσταμεν ιστατε Τστασαν μέλ. στήσω παρακ. εστηκα άόρ. β'. έστην
Ιστπς εστη, εστημεν εστητον έστήτην, εστημεν εστητε έστησαν*
προστακτ. ένεστ. ϊσταίστάτω, ιστατον ίστάτο)ν, ίστατε ίστάτωσαν,
άόρ. β. στήθι, στη τω, στητον, στητο^ν, στητέ στητωσαν' εύκ,τ. ένεστ.
Ισταίνιν ίσταίης ίσταίη, ίσταίημ,εν ίσταίητον ίσταιτάτην. ίσταίημεν
ίσταίητε ίστα"ιεν, άόρ. β σταίην σταίης σταίη, σταίημεν σταίητον
σταιητην, σταίνίμενσταίητε στααίηεν υποτακ ένεστ. ιστώ ίστης ιστί),
ςστώυ.εν ίστητονίστητον ιστώμεν [στητέ ίιτώσιν, άόο. β'. στω στης
στη, στώμεν στητον-στητον, στώμεν στητέ ατώσιν άπαρ. ένεστ. ιστά.-
νκι άόρ. β'. στκναι' μετοχ ένεστ. ίστάς Εστασα Σστάν, άόρ. β'. ατάς
στάσα στάν. Παθ. ΐσταμαι ϊστασαι Τσταται παρατ. ίστάμ.ην ιστασα
ϊ-στατφ μέλ» «. «τησομαι παρακ. εσταμαι μέσ άόρ. ά. έστησα-
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μην, πχΟ. άόρ. α. εστάΟην, παθ. μέλ. ά. σταΟησομαι' προσν. ένεστ,
ιστάσο ;στάσΟω' εύκτ. ίσταίμην ίσταιο ίσταϊτο ύπατα*, ίστώμαί
ίττη ίστητα·.* άπαρ* ιστασθαι' μετ. Ιστάμενος.

Κ.

Καίω, παρατ. £καιον, μέλ. ά. καύσω, παρακ. κέκαυκα, άόρ. ώ,
έκαυσα, παθ. άόρ. ά. έκαύθην καί β'. έκάν,ν.

Καλέω ω-,'παρατ.εκάλεον-ουν,μέλ.καλέσω,παρακ. κέκλ'Λκα,άόρ.ά,
έκάλεσα,παθ.παρακ.κέκλημ αι,παθ.μέλ.κλνίθησομαι,πχθ άό.έκληΟην,

Κάμνω (προσπαθώ, κοπιάζω), παρατ- έκαμναν, μέσ, μέλ, β'. κα-
μαΟμαι, παρακ. κέκμ,ηκα, άόρ. β . εκαμον.

Κεϊμ.αι κ,εϊσα: κεϊται, κείμεθον κεϊ^ον κεϊσθον, κείμεθα κεΐοθε
κείνται, παρατ. έκείμην έκεισο έκε·.το. έκείμεθον έκεισθον έκείσθην,
έκείμεθα εκε'.σθε έκε'.ντο, μέλ. κείσομαι' προστ. κεϊσο κείσθω κεισθον
κε'.σθων, κείοθε κείσθωσαν' εύκτ. κεοίμην' ύποτακ, κέωμαι' άπαρ.
κεΐσθαι μ.ετο:ρ. κείμενος.

Κλαίω παρκτ. εκλαιον, μέλ. κλαυσω καί κλαύσομαι, παρακ. κέ-
κλαυσμα·.,άόρ. ά. έκλαυσα,παθ. άόρ. έκλαύθ'Λν,παθ.μέλ. κλαυΟ'όσομαι.

Κτείνω (φονεύω), παρατ. εκτεινον, μέλ. β'. κτενό}, παρακ. εκτακα
και εκτονα, άοο. ά εκτιινα, άόο. ο . εκτανον.

ί » ' ι

Λ.

Ααμοάνο}, παρατ. έλάμβανον, μ.έσ, μέλ. ά. ληψομα:, παρακ, ε;λ/» =
φ χ καί ειλ*«μμαι, άόρ. β'. έλαβον, «αΟ, άόρ. ά. έληφΟην,

Λανθάνω (είμ.α·. άγνωστος), παρατ. έλάνθανον μέλ. λ/.σω καί
λ γ, στόμα·., παρακ. λ έλη θ κ καί λέλ^σμαι, άόρ, ο. ελαΟον.

Λέγω, παρατ. ελεγον, μέλ. ά. λέξω, μέλ. β'. έρώ, άόρ, ελεξχ,
άόρ- ο'.είπον* προστ. είπε,παρακ. λέλεχα καί εϊρηκα, δπερσ. ε?ρηκειν,
παθ. άόο. ά. ελένθηνκαι έροόθ/,ν, παθ, παρακ. λέλεγμα». και εΐ^μαι,

Μ.

Μανθάνω, π^ρατ. έαάνθανον αέσ. μέλ. ά. μαθησομαί,/πα^ακ. με-
μάθηκα, άόρ. ά. έμαθα, άόρ. β'. έμαθαν.

Μ έλε: (με μέλει άπρόσ.μέλ:μελησει, άόρ. έμέλησε, παραχ,μεμέλνικε,

Μέλλω, παρατ. εμελλον και ημελλον, μέλ. μελλησω, άόρ. Ιμέλ-
λησα και ν)μ.έλληνα.

Μένω παοατ εαενον,αέλ.β'. υ.ενώ.παρακ,μεμένηκα,άόρ.ά. Ιμειν*,

1 ι Ί 1 * 1 1 ^ ; « » / >»

Μιγνύοο και μίγνυμι (ανακατώνω), παρατ. έμιγνυον, μέλ. α μιζω,
παρακ μέμιχα καί μέμιγμαι, άόρ. ά. εμιξα, παθ. άόρ. ά, έμίχΟην,
παθ άόρ. β'. έμίγην, μ,έσ άόρ ά. έμιςάμν,ν·

Λ ί ι μ νί -σκ ο μ α: (έ νθ υ μ. ο ϋ μ. α ι) παρ κ τ έμιμ,νηικόμην,μέλ μν/,σθησομαδ
άόο. έν.νησκ, παθ. άόο. ά· έμνησθ/,ν, παρακ. άντί ένεσϊ· μέμνημα*.

Ν.

- Νέμω ί'διανέ.Λω), αέλ.νεμώ, άόρ.ά. εν;ιμα, π/ρχκ, νενέμηκ*

I \ * / 7 I * ' * *

νενί^ημαι, πκθ. άόρ. ά. ένεμηΟτ,ν..
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Ο.

Οϊομαι και οιμ.αι (νομίζω), ο'ίει ο'ιεται, παρατ. ωό μην και ίομ.ήν'
ωου ωετο, μέλ. οίήσομ,αι, παθ. άόρ ά. ώηθην.

Ολισθαίνω (γλιστρώ), παρατ- ώλίσθαινον,- μέλ. ά. ολισθήσω, άόρ»
ά. ώλίσθησα, άόρ. β . ωλισΟον.

Ομνύω (5ρκί^ομαι). παρατ» ώμνυον, μέλ. ά. ομόσω και όμ,ούμαι,
παρακ. όμώμοκα, άόρ. ά. ώμοσα

όράω-ώ(βλέτω), παρατ. έώραον-ων, μέλ. οψομαι,· παρακ. έώρα-*
κα β'. είδον, προστ. ϊδε καί ίδέ, μετ. ϊδοόν.

Π-

Ιΐάσ/ω, παρατ. έπασχον, μέλ· πείσομαι η πήσομαι, παρακ. πέ-
πονΟχ, άόρ. β . έπαθβν.

Ιΐίνω, παρατ. έπινον, μέλ. πίσμά: καί πιοΰμαι, παρακ. πέπωκα
καί -έπομαι, άόρ. β . επίον, παθ. άόο. ά. επόΟτ,ν.

Πίπτω παρατ. επιπτον- μέλ. πέσω καί πεσούμαι, παρακ. πεπτ<»-
κα, άόρ. ά. έπεσα, άόρ. ο . έπεσαν.

. Πλέω πλέεις-εΐ; πλέει εΐ, παρατ, επλεον επλεες-εις οπ"λεε-ει,
αέλ. ά. πλεύσω, παρακ, πέπλευκα, άορ ά. έπλευσα.

Π λ ή τ τ ω (κ τ υ π ω) π « ρ α τ. ?. π> ■«·'··', μ έ λ. π λ η ξο>,παρακ.πέπ>. η γ α κ α I
πέπληγμαι, άόρ. ά. επληζα, παθ. άόρ. ο . έπλ^γην κ κ» συνθ. έςεπλαγην.

ΓΪυνθάνομοι(έρωτώ) παρατ. έπυνθανόμ.ην, μέλ, πεύσομ.αι, παρακ.
πέπυσααι, μέσ. άόρ. β . έπυΟαμην.

Γ.

Ρέω(ώς τό πλέω),.ταρατ. ερρεον, μελ- ρεύσω και ρεύσομαι, παρ κ κ.
ερρύηκα, άόρ. ά. έρρευσα, παθ. άόρ. β1, έρρύην.

Γ'ήγνυμί και ρηγνύω(σπώ),παρατ. έρρηγνυν, μέλ. ώ. ρηξω, παρακ.

εοραγα και 'έρρωγα, άόρ. α. έρρηξα, παθ. άόρ. β'. ερράγην.
' ν

ΐβεννύω καί σβέννυμι (σβύνω), παρατ. έσοέννυν, μέλ. ά. σβέσω
καί σβήσομαι, παρακ. έσβηκα κα εσβεσμαι, άόρ. ά. έσβεσα, άόρ. β'.
εσβ/,ν, παθ. άόρ. ά. έσβέσθην.

Στρέφω, παρατ. έστρεφον^ μέλ. στρέψω και στραφησομ,αι, παρακ.
εστραμμαι, άόρ. ά. έστρεψα, παθ. άόρ. β'. έστράφην.

ϋφάλλοι, παρατ. έσφαλλον, μέλ. σφαλώ και σφχλησομ.αι, παρακ.
Ισφαλμαι, άόο.β'. έσφαλον, παθ. άόρ β'. έσφάλην.

Τ.

Τέμ.νω(κόπτω), παρατ. ετεμνον. μ.έλ. β'. τιμώ, παρακ. τέτμηκα
καί τέτμτμαι, άόρ. ^ . εταμον καί έτκμον, παθ. άόρ. ά. έτμηΟην,
μέσ. άόρ. β . έτεμόμην.

Τί0ημι(9έτο))τίθης τίθησι,τίθεμεν τίΟετον τίΟετον, τίθεμ.εν τίΟετ©
τιΟεΐσι' παρατ. έτίθηνέτίθης ετίΟη, έτίθεμεν έτίθετον έτιΟέτην,^τίΟε-
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μεν |τίτε έτίθεσαν μελ. ά. θήσω παρακ. τέθείκτί άόρ. β'. εθην 18ης
εθη, εθεμεν εθετον έθέτην, εθεμεν εθετε έθεσαν* προστ. ένεστ. τί9ει
τιθέτω άόρ. β'. θες θέτω εύκτ. ένεστ. τιθείην τιθείης τιθείη άόο. β',
θει'ην θείης Οείη* ύποτ, ένεστ. τ;θώ τιΟης τ:8η άόρ. β'. θώ θης
ά=τ«ρ- ένεστ, τιθέναι άόρ. β'. θεΐναι* μετ ένεστ. τιθείς τιθεϊσ» τιθίν
άόρ. β'. θείςθεΐσα θέν. Παθ. τίθεμαι τίθεσαι τίθεται παρατ. <?τιθέμην
έτίθεσο ετίθετο" μέλ, θήσομαι παρακ. τίθειμαι μέσ. άόρ. β'. έθέμην
'εθεσο εθετο" προστ. ενεστ. τίθεσο τιθέσθω μέσ. άόρ. β'. θοΰ θέσθω*
εύκτ. ένεστ τιθείμεν τιθεϊο τιΟεϊζο μέσ.' άόρ. β' θείμην 8εϊο θεϊτο"
υποτ. ένεστ. τιθώμαι τίθη τιθηταιμέσ άόρ. θώμαι 0η Οίίται' άπαα.
ένεστ, τίθεσθαι μέσ άόρ. β'θέσθαι μετοχ. ένεστ, τ-.θέμενος τιθεμένη
τιθέμενον μέσ. άόρ β . Οέμενος θεμένη θ έμεναν.

Τίκτω(γεννώ) παρατ. ετικτον μέλ. τέ^ομαι άόρ. ά. ετεζα άόο. β
'ετεκον παρατ. τετοκα μέσ. άόρ. β', ετεκόι/.ην.

Τρέφω παρατ. ετρεφον μέλ. θρέψω παρακ. τέθραμμαι άόρ. ά.
εθρεψα παθ. άόρ. β'. έτράφην.

Τρέχω παρατ. ετρεχον μέλ. οραμοϋααι παοακ. δεδράι/.ηκκ άόρ. β.

εδραμον.

Τρώγω παρατ. ετρωγον μέλ. φαγουμαι άόρ. β'. εφαγον.

Τυγχάνω (τυχαίνω) παρατ. έτυ^χΛνον μέλ. τευζομαι άόρ. β'.
ετυχον παρακ.. τετύχηκα.

Α .

Τ π ι σ χ ν έ ο μ α ι - ο ΰ μ α ι (υπόσχομαι βάρβαρ } παρατ. ϋ-ισχνεόμην ού-
μην παρακ. υπέσχημαι μ.έσ. άόο. β . υπεσχόμην.

'φ.

Φαίνομαι παρατ. έοαινόμην μέλ· φανοϋμαι παρακ. πέφηνα και
πέφασυ.αι άόο. β. έοάνην.

, 1 4 ν ,, , ' * /■ Ρ'

Φερω παρατ. εφερον μελ. οισω παρακ. ενηνοχα αορ. ο . ηνεγκον
παθ. άόρ. ά -ηνέχΟην παθ μέλ. ά. ένεχθήσομαι.

Φεύγω παρατ. εφευγον μέλ. φεύζομαι καί φευςοϋμαι παρακ. πέ ·
φευγα άόρ. β'. εφυγον.

Φημί (λέγο;) φής ©ησί, φαμέν φατόν φατόν, φαμέν φάτε φαν.,
παρατ. εφην εφης εφη εφαμενεφατον έφάτην, εφαμεν έφατε εφασαν,
μέλ. φήσω άόο. εφησα, ποοστ. ένεστ. φάθι φάτοί, φάτον φάτων,
φάτε φάτωσαν* εύκτ. φαίην φαίης φαίη' ύποτακ. φώ φής φη, φώμεν
φητον φητον, φώμεν φητε φώσι' άπαρ. φάναι μετοχ. φας φάσα φαν.

Φθείρω παρατ. εφθειρον μέλ. φθαρήσομαι πΛρακ. εφθαρκα και
εφθαρμαι παθ. άόο. β'. έ©θάοην.

1 Χ.

Χαίρω παρατ. εχαιρον μέλ. χαρήσω παρακ. κεχάρηκα καί κεχχ-
ρημαι άόρ. ά. έ/άρησα παθ. άόρ. β'. έχάρην.

Χάσκω μέλ,χαν.ϋμΒΐ άόρ. β'.εχανονπαρακ.κέχτ,να μετοχ. κεχηνώς,
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ί? ΙίΑ'. Περί προθέσεων.
1 38. "Προθέσεις λέγονται αί λέξεις, αί όποΐαι προσδιορίζουσι' την
μ.εταξύ δύο Αντικειμένων σχέσιν" ώς ούτος έχ πόλεως —ό διά τον
δάσους ποταμός έρχεται.

\ 39. Αι κυρίαι προθέσεις είνε δεκαοκτώ, των όπ&ίων 'ές είνε μονο-
σύλλαβοι, εν, είε, εκ, εξ, συν, πρός, πρό, καί δώδεκα δισύλλαβοι
Α>ά, χατά,Αιά,μετά,παρά^άντί, επί, περί, άμφί, όιπό, ύπυ,νπέρ.

140. Προθέσεις θεωρούνται καί τά επιρρήματα &χΡ^ΧΡ'ι
άνεν, πλή-3 χωρίο, ένεκα, ώς νη, μά' ετι δέ καί τά παραγόμενα
εξ άλλων προθέσεων άνω, κάτω, πόρρω, ένδον, νπερθεν κτλ.

Φράσεις.

' Χ,ακ^ςάπ άρχΤις γίνεται τέλος κακόν" - Τω Κύρω την άρχην ώριζε
πρό ς έω μεν ή Ερυθρά θάλασσα, προς εσπέραν δέ Κύπρος καί Αίγυπτος
πρός μεσημβρίαν δέ Αιθιοπία" αυτός δέ τον άμφί τον χειμώνα χρόνον
διήγεν έν Βαβυλώνι, έπτά μήνας* τον δέ άμφί τό εαρ τρεις μήνας
£ν Σουσοις' την δέ άκμην τοΰ θέρους, δύο μήνας έν Εκοατάνοις.
ΚΕ'. .Περί επιρρημάτων.
1 'ι 1. Επιρρήματα λέγονται αί λ.έξεις, δια των οποίων προσδιορί-
ζομ;ν πολλαχώς καί ποικιλοτρόπως τα ρήμ,ατα, τά επίθετα καί
«λλα επιρρήματα κατά χρόνον, τόπον, τρόπον, κτλ. ώς γράψω έ>'~
ταΰθ**. .(ίαν ταχύς, πάνυ ταχέως" διό και είνε.

ά. Χρονικά, ώς σήμερον, ανριον, χθες, νυν, τότε, πρωί, όγε\
πάλαι, όρτ', αεί, πρί>, ητα κτλ.

β'. Τοπικά, ώς ανω, κάτω, ένδον, ε Ρ, ω % χαααί, δ ε υ ρ ο κτλ.

γ. Τροπικά. ώς. <γ?), καλώς, πανδ ηιι ε ί , ήσυχη, ελληνιστί κτλ.

δ'. Πο|70ττ;τ®ς ώς ά-ιαί, δις. τρις, τετράχις, πολλάκις κτλ*.

έ. Τακτικά" ώς δεύτερον, γ(Ηγοτ., τέταρτον κτλ.

ς-'. Παραθετικά' ως μάλλον, μάλιστν, χάΛλιον^ χάλλιστα κτλ,

ζ". Βεβαιωτικά" ώς >*«/, όη.

ή. Αρνητικά" ώς ού, ο£γ£ ού^α^/ώς.

θ . Απαγορευτικά" ώς «>/', μήτε, μηδέ, μηδαμώς.

ί. Αΐο"?««τικά όος ίσως, τάχα.

'λχ. Επιτακτικά" ώς λίαν, άγαν, πάνυ κτλ.

ιο'. Εςηγητικά' ώς ητο·', -ήγονν, οίον, δηλονότι κ"ιλ*

ι γΕξαιρετικά* ώςπλή>, εκτός, χωρίς.

ιδ', Αθροιστικά * ώς όμον, συλλήϋ'δη ν, ά&ρίίωο, άμα.

ι,'έ. όμ.οτικά' ώς ,

Δκικτικά' ώς -ίιίόΐ', Με κτλ.
τζ\ Έοκ'τικά* ώς ώφ^Ιον, είθε.·

Φράσεις.

Ε{ύζ αν οώζηται τό σκάφος, τότε χρη καί ναυτών καί κυβερνά,την
προ9ύμους είνε — όκόταν στρ^τοτϊδάεύίονται οί βάρβαροι βασιλείς
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τάψρον περιβάλλονται βύπετώς δια την πολυχειρίαν" — Σωκράτης
«πολλάκις επαιζεν άμα σπουδάζων — οί<τρατιώται ενταύθα την νύκτα
πάσαν έγρηγόρεσαν'— και κακώς πολλάκις τιμ-^ς και δόξης ελαχεν.

Περί συνδέσμων.
4 42. Σύνδεσμοι λέγονται αί λέξεις, αί δποΐαι χρησιμεύουσι πρώς
ούνδεσμον τών λόγων και των μερών αυτών" ώς εγώ χαί σν έπο.Ιέ-
μήσαμεν—ποΛερεϊ ϊ> α δοξασβι) εΤνε δε οί έξης.
ά. Συμπλεκτικοί" ώς χαί, οΰιε, μήτε,
β'. Δίαζευτικοί" ώς η, ήτο',
γ . Υποθετικοί* ώς ε/, εάν. Ιίν ην.
όΑντιθετικοί- ως μεν, όέ, ά.ΙΛά, όμως..
έ. Εναντ&ωματικοί" ώς καίτοι, χαίπερ.
στ'. Αντιολογικοί' ώς όιότε,
ζ'. Είύικοί ώς σΖσ?·, ώς, ότι.
η. Τελικοί" ώς ίυ-'α^ όπως,

Ο'. Συλλογιστικοί" ώς ά^α, όή. ο*)/-*, ονκοϋν, τοιννν, ωαζε.
ί. Απορηματικοί' ώς άρα, μών, μι) κτλ.
ιά. Ελαττωτικοί ώς 7'ουκ, ^'ε.
ιβ'. Δυνητικοί" ώς «>'.

Φράσεις.

Κόνων έκ. της Ασίας άοικόμενος είς Α.0ήν*ς πολί» του τείχους ώρ-
Βωσε τά τε αύτοΰ πληρώματα παρέχων καΐ τέκτοσι και λιθολόγοις
μισθόν διδούς, καΐ άλλο ε'ί τι άναγκαΐον δαπανών* ην μέντοι τοβ
τείχους, 6 και αυτοί Αθηναίοι καΐ Βοιωτοί καΐ άλλαι πόλεις έθελού-
σιαι συνετεί^ισαν.

Περί επιφωνημάτων.
4 43. Επιφωνήματα λέγονται αί λέξεις, δια τών οποίων έκφράζο-
μεν μεγάλην λύπην, θαυμασμών κτλ. εινε δέ αί έξης.
ά. Κλητικών ω.

β . Σχιτλιαστικά" ώς Ιού, οία/, α*, οϊ,οϊμοι, γεν, ίω κτλ.

γ'. Εκπληκτικά' ώς α

δ'. Θειαστικά. ώς εύγε, εύοΐ, ει)ά>\

έ. Γελαστικά* ώς α, οΛ.

ς-'. Προτρεπτικά" ώς σεΰτε.

ζ'. Αποτρεπτικά" ώς άπαγε.

Φράσεις.

Σκέψασθε, ώ πολιται 5σην πρόνοιαν περι «,ν-γτροσύν^ς έπδίησατο
δ Σόλων έκεΐνος δ παλαιώς νομοθέτης και ό Δράκων και οί κατά
τους χρόνους έκείνους νομοθέται"—ώ οία χεφαλη κ»1 έγκέφαλον ούκ
εχει' — ώ Ζευ βασιλεϋ" τώ χρ^μα τών νυκτών δσον άπέραντον,
δέποτ' "ίμέρα γενησεται.
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ΚΗ'. Περί παράγωγης λέξεων.

4 44. "Ετυμολογικοί λέγεται τδ μέρος της γραμματικής εκείνη
το όποιον εξετάζει περί τής άρχης τών λέξεων.

-1 45. ϋρωΐότνποι λέξεις λέγονται, δσας μετεχειρίσθησαν το
πυώτον οί άνθρωποι προς εκφρασιν ιδέας τινός* ώς-τοίχ, βϋς^ χεϊρ.

4 46. Παράγωγοι λέγονται αί λέξεις, δσαι γίνονται εκ -πρωτοτύ-
πων ή άλλων λέξεων ώς ηγεμονία έκ τοΰ ήγεμων.

Ιίθ'. Ουσιαστικά έξ ούσιοίστικών ποφαγόμενα.

\ 47. Ουσιαστικά έξ ουσιαστικών παραγόμενα είνε τά υποχοριστι~
χά, μεγεθυντικά? εθνικά, πατρωνυμικά, περιεκτικά, τεμενικά ■χ.ζ'Χ.

Ί 48. Τά υποκοριστικά σημαίνουσι σμίκρυνσιν προσώπου ή πράγμα-
τος, τό όποϊον φανερώνει ή ρίζα* καί τά μεν αρσενικά καταλήγουσιν
εϊς-ισχος' ώς νεανίσκος, ό,νθρωπίσκος' τά δέ θηλυκά είς -ισκη,-ις
-υλλίς, καί -Γ/>'7?*ώς ακαντα άχανθυλλίς, θ εράπαινα, θεραπατνίς,
χαιδόςπαιδίσχη, πόλιςπολίχνη' τάδε ουδέτερα είς-^ο^' ώ<τ παιδίον,
ίχθΰδιον, ίππάριον, νησύδριον, ειόνλιον, ζωύφιοϊ', κοράοιον (α).

\ 49. Τά μεγεθυντικά σημαίνουσι, σκωπτικώς αύξησιν του υπο
τής ρίζης δηλουμένου καί καταλήγουσιν εις -ων η ιας ώς χειλών
γαστρών, μετωπίας, κο>φίας (β).<?

ΊοΟ. Τά εθνικά σημαίνουσι τό πόθεν εινέ τις, καί εχουσι διαφό-
ρους καταλήξεις' ώς Κόρινβοί, Κορίνθιος, Κορινθία * Αθήναι
γαΐος Αθηναία, Μίλητος Μιλήσιος, Μηλισία,'Αμάθους 'Αμαθου-
€>ι.ος Άμαθουσία, Σπάρτη Σπαρτιάτης Σπαρτιάτις, Κύζιχος Κν-
Γ/.χηνός Κυζιχηνη, 'Ασία Άαιαί'ος 'Ασιανή, Αηλος Αήλιος Αύ}~
λιάς, Μέγαρα Μεγαρευς Μέγα ρις, Σικελία Σικελιώτης,

1 δ ί. Τα πατρωνυμικά σημαίνουσινυίόν, θυγατέρα, άπόγονόν τινός
καί £νουσι καταλήξεις-αο^ο-ί^ς-ίασΥ/ζ* τά δέ θηλυκά -ας,-ις,ηίς,
ώς Αΐνείας Λίνεια&ης Αίνειάς, Κρόνος Κρονίόης, Αημήτριος
Αημητριάδης' Αημητρι&ς, Κωνσταντίνος Κωνοταντιχίδης Κ ων
σΖαντινίο, Θησευς ©ησείδής Θηαηίς.

4 δ2. Τά.περιεκτικά σημαίνουσι τόπον περιέχοντα πολλά πρόσωπα
τ; πράγματα* ώς δάφνη δαφνών, άμπελος άμπελων, ρόδον ροδωνιά,

4 4 53. Τά τεαενικά σημαίνουσι τόπον καθιερωμένον είς θεόν ηηρω«
καί καταλήγουσιν είς-'ό^. ώς Ηρακλής Ήράκλειον, θησενς θη-
νιϊον. "Ηρα "ΙΙραιον^ Αφροδίτη ^Αφροδίοιον,

(α.) Κοι-ιως λίγομιν πχ'.δίχ.·. ψυχίτσα κτλ.

(β; Κϋνώδ νίτΥ ..ί
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4 51. ϊ'πάρχουσι δε καί τινα σημαίνοντα τέκνα ζώων καΐ ληγου-
6ιν εις-ιδεύς' ώς λύκος λυ.χιΰεύς, λέων λεοντιδεύς.

ΚΙ. Οόσιαστικά έξ επιθέτων παραγόμενα.!^

4 Ουσιαστικά παράγονται έξ έπιθέτο:>ν καί σημαίνουσιν.άφη-
ρημ.ενως την ποιότητα" κατ<?ληγουσι δέ είς-ία, -εια -οισ, -??/<: γεν.
-τητος και -σννη' ώς σοφός σοφία, άκριτος ακρισία, άμαθης αμά-
θεια, εννονς έννοια, ταχύς ταχύ της, σώφρων σωφροσύνη.

21ΗΜ. Τά λήγοντα εις οσύνη, έαν προηγηται φωνήεν βραχύ, γράφονται
με ιο' ώς άγιος άγιωσύνη.

ΑΑ'. Ουσιαστικά έκ ρημάτων παραγόμενα.
4 59. Τά ουσιαστικά τά παραγόμενα έκ ρημάτων σημαίνουσι"
ά. Τον έργαζόμενον τον μετερχόμενον την ένέργειαν του βήμα-
τος" ώς ρανθόινω μαθητής μαθήτρια, αϋλέω αύλητής αύλήτρκ*,
και αύλητρίς, βασιλεύω βασιλεύς βασίλισσα και βασιλίς. σώζω
σωτηρ σώτειρα. ρέω ρήτωρ, αύτοκρόιτωρ αυτοκράτειρα.

β . Τά πράγματος· σημαντικά, ώς βάλλω βολή, φέρω φόρος,
πίνω πότος, οδύρομαι όδνρμός, όρέγω όργυιά.

γ . Τά σημαίνοντα την ένέργειαν η πραξιν" ώς πράττω πρά£ις,
£πιστάω έπίστασις και επιστασία, σννθέω σννθεσις καί σ»νθεσία.
δ .Τά σημαίνοντα το άποτέλεσμ.α της ενεργείας ώς πράττω πράγμα .

Α Β'. Παραγωγή επιθέτων.
1 57-Επίθετα παραγόμενα έξούσιας-ικών έπιθέτωνεϊνε τά έξης.
ά. Τά σημαίνοντα τον ανήκοντα η αρμόζοντα εις τό δηλούμενον
Οπο της ρίζης' ώς ουρανός ουράνιος, πατήρ πάτριος και .πατρώος.

β. Τά σημαίνοντα την υλην ε'κ της οποίας εγεινέτι' ώς χρυσές
χρνσεος-ονς, ζύλον ζύλινος.

γ'. Τά σημαίνοντα τον χρόνον η την άφθονίαν του φανερωμένου
Οπο της ρίζης* ώς εσπέρα εσπερινός, ό'ρος ορεινός.

3 . Τά σημαίνοντα τών ανήκοντα η έπιτηδειον εις τον φανερω-
νόμενον ύπο της ρίζης* ώς βασιλεύς βασιλικός, θηλυκός.

έ. Τά σημαίνοντα τον έπιτηδειον νά ένεργησγι νά πάθη το
της ρίζης ς?ανερωνόμενον* ώς οφελος ώφίΛιρος, ποτόν πότιμος.

ς-'. Τά σημαίνοντα τον έχοντα κλίσιν ε:ς το υπώ της (ίίζης φανε-
ρωνόμ.ενον* ώς απάτη απατηλός. ά:<αρτ··α αμαρτωλός.

ζ'. Τά σημα'νοντα τον έργαζόμενον εις εαυτόν η εις άλλον, οπερ
φανερώνει ή ρίζα" ώς νόσος νοσερός, μόχθοι μοχθηρός.

η. Τά σημαίνοντα πλησμονην του δηλδυμένου υπώ της ρίζης* ώς
ψώμα ψωρα^έος, ρώμη ρωμαλέοι, χάρις χαρίεις·

-Οι Τά σημαίνοντα τον παθόντα $ δυνάμενον νά πάθνΓ ώς ακούω
άκονστός' ώς και τά σημαίνοντα τ<3ν χρεωστουντα \α.πά.$Υιακονςεος.
ί. Τά σημαίνοντα τον πράττοντα το Μ της'^'ζης δηλούμενον'
νοέω
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1% ΑΓ'. Παραγωγή μάτωναν

4 &8. Τα ρήματα τά παραγόμενα, έξ ονομάτων καταληγουσι.

ά. Είς αω,-εω,-ενω καί σημαίνουσι ότι τό ύποκείμενον εχει τ£>
Οπό τού ένόματος σημαινόμενον η είνε τοιούτον" ώς κόμη χομάω,
κοινωνός κοινωνία, πόμπος πομπεύω.

β. Είς -οω και σημαίνουσι ότι τό υποκείμενον κάμνει το

σηΐλαινόμενον υπό τοΰόνόαατο;· ώςπτερόν πτερόω, αγνός Αγγίζω.

1 59. Τά ρήματα τά παραγόμενα ές άλλων ρημάτων εχουσι τάς
άκολούθους καταλήξεις.

ά. σίίω σειάω, καί σημαίνουσι τον έχοντα επιθυμ.ίαν τού δηλου-
μένου υπα της ρίζης' ώς γελααείω κλαυσιάω.

β'. £ω και σημαίνουσιν όπ συχνά κάμνουσιν το δηλούμενον υπο
της οίςης* ώς στενάζω, ριπτάζω.

ΛΔ'. ίίαραγο^γή επιρρημάτων.

$60. Πολλά επιρρήματα σημαίνοντα τρόπον παράγοντα έ£ ονο-
μάτων καϊ βημάτων και καταληγουσιν είς ωο, - δον,- δ??ν, -ί, -σ^,

-στί* ώς καλώς, κυνηγόν, σποράόην% όνοαασζί, αύτολεζ,εΐ, όδάζ.

ΛΕ'. Περί συνθέσέως λέξεων.

161. Σύνθεσκ λέξεων λέγεται ^έ'νωσιςδύο η περισσοτέρων άλλων
λέξεων εις σχηματισμών νέας λέςεως' ώς νομοθέτης (νόμον —θέτων).

ταν τό πρώτον συνθετικόν ηνε όνομα, ή κατάληξις της
γενικής του ε?ς την σύνθεσιν τρέπεται ε?ς ο, τό όποιον άποβάλλεται
προ φωνηεντος' ώςδιχογράγος (δίκη — γράφω), παιδονόμος (παιδός
— νόμος), *ομάρχηι. (νομδς—αρχω),

ΣΗΜ. α. Γ* λήγοντα εΐ; ις, αυς, ου;, υ ς, ν, σχηαατίζουσ·. το βύνδετον έκ ττ.ς
9νο(Αΐκστι/.ίς ώ; π ο λ ι ο ρ κ ώ, εύθύδιχος, βουχο'λος.

ΣΗΜ. Τά «ύνθ-τα. άττο τιΰ γέα γί τ.5επ·ου<τι τ& α είς τήν σίνθεσιν είς ω* ώ;
γίωγραφος, γίωμέτρης· καί τά λεγόμενα Αττικά νεωκορβς, λεωφόρος.

163. όταν τό πρώτον συνθετικόν εινε ρημα, έάν τό σύνθετον γίτ
νεται άπ& τον ένεστώτα, τρέπεται τό ω είς ε, έάν δέ άπό τόν μέλ-
λοντα, τότε τρέπεται τό ω είς ι' ώς φερέπονος (φέρω —πόνος), λυ-
σίμαχος (λύσω—μάχη).

164. Οταν τό πρώτον συνθετικόν εινε επίρρημα πρόθεσις, τότε
είς αύτό δεν γίνεται καμμία μεταβολή καί ή τοιαύτη σύνθεσις λέ-
γεται παράθεσις' ώς παρέχω, άναβαίνω, ϋπ« ρβαλή^ εύτακτος.

ί 55. Οταν τό δεύτερον, συνθετικόν άρχίζη από τών φωνηέντων
α, ε, ο, τό α καί ί τρέπεται εις η, ενίοτε και τό ο εις ω' ώς στρα-
τηγός (στρατός — αγω), δνσήλατος (δύς—έλαύνω), ανώμαλος (π —
ομαλός), έ^ώλης (έξ—δλλυμι), τριώβολον (τρίς—όβαλός.

166. Η λέξις ονομα, όταν ηνε δεύτερον συνθετικόν, τρέπει τί»
ίτρώτον ο ω καί τό δεύτερον εις ν' ώς συνώνυμοιεύώννμον.
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ΑΣΤ'. Περί Προτάσεως.

167. Σύνταζις λέγεται ή κατά κανόνας καί δρθη πλοκή των
λέξεων εις κατασκευήν λόγου.

1 68. Σ υ νταχζ ικον δέ λέγεται το μέρος της Γραμαατικης, το
οποίον διδάσκει τους κανόνας, κατά τους όποιους γίνεται ή πλοκή
αύτη τών λέξεων.

^69. ό μικρότατος τών λόγων εινε ή λεγομένη άπλη πρότασις'
αύτη δε συνίσταται έκ τριών μερών υποκειμένου, κατηγορουμένου
και σννδετιχον' ώς δ άνήρ έστι πλούσιοτ, δ άνθρωπός έστι θνη-
τός' τό άνήρ και άνθρωπος εινε τά υποκείμενα, τό πλούσιος καί
θνητός εινε τά κατηγορούμενα, και τό έστι συνδετικόν.

ΣΗΜ. Τό υποκείμενον σημαίνει το πρόσωπον η πραγμα περί του δποίβυ γί-
νεται δ λόγος* τό κατηγορούμενο·./ σημαίνει τήν ιδιο'τητα η ΰπαρξιν τοΰ υποκει-
μένου, κα\ τό συνδετικόν αποδίδει εις τό δποκείμενον τήν Ιδιότητα η ίίπαρξιν.

4 70. Τποκείμ,ενον της προτάσεως τίθεται κυρίως το ούσιαστικόν,
αλλά καί τό έπίθετον καί πάν μέρος τοϋ λόγου λαμβάνον 2ννοιαν
ουσιαστικού* ώς οιχός 1<>τιν ευάερος" — ό αληθής εστι> επαινετός
-έγώ είμι ύγιή^' — τό πράττειν έστι δύσχολον.

1 71. Κατηγορούμ.ενον της προτάσεως τίθεται κυρίως τό έπίΟετον,
αλλά καί παν άλλο μέρος τοΰ λόγου λαμβάνον έπιθετίκην έννοια ν
ώς ό άνθρωπος έστι ζωον.

I 72. Το υποκείμενον συμφωνεί μετά του κατηγορουμένου κατά
γένος άριθμ,όν κ α! πτώσιν' ώς ό Φίλιππος ο νχ ήν δίκαιος—αί γυ-
ναίκες είσιν εναισ^ντοι'—ιά παιδία είσι ζα>ηρά

1 73. Τό ρημα συμφωνεί μετά τοΰ υποκειμένου κατ αριθμόν καί
πρόσο^πον ώς έγώ είμι αθλία'—νμεϊς έυτέ φίλοι—Σωκράτης ήν
φιλόσοφος*

ΣΗ Μ.' Ενίοτε πληθυντικών υποκείμενον συντάσσεται μετα ενικού ρέματος άς τά
παιδία παίζει" ή ένικόν&ποκείμενον μετά πληθυντικού ρήματος" ώς όλ«ος είπαν.

174. Πολλάκις τό κατηγορούμενον συγχωνεύεται μετά τοΰ συν-
δετικού εις μ ί α ν λέξιν, καί ουτω σχηματίζεται τό λεγόμενον χατη-
■γορηματιχόν ρήμα ώς οί "Ελληνες φίλοσοφοϋσιν'—Σωκράτης
σωφρονεΐ.

1 75. Το υποκείμενον τίθεται πάντοτε κατ ονομαστικην, >:αI
εις αυτό ετι τό άπαρέμφατον επί ταυτοπροσωπίας" ως βοόλνμαι
ποιεί ν (έγώ).

176. Υποκείμενου τοΰ πρώτου καί δευτέρου προσώπου εινε «Ε
προσωπικαί αντο^νυμίαι, αί 6 ποία ι παραλείπονται όταν δεν ηνε χρεία
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Ιαφάσεως^ διαστολής--ώ; πορεύσομαι ενθύς-πρυς τά βασίλεια, καϊ
})ν μεν άνθυτηται (5 βασιλεύς)—άγωμεν'—τίμα τους γονείς.

177. Τό ύποκείμενον ταϋ τρίτου προσώπου τών ρημάτων παρχ~
λείπεται.

ά. Οταν έξυπακούηται ί\ τών άνωτέρω* ώς οχ αν ζ/ς εξίν τή<·
οίχίας-ζητείτω τί μέλλει πράττει ν, και όταν είσέλθη ζηζείζω πά-
λιν τί επραζεν.

β'. Οταν δύναται νά εννοηθη τό τινές, άνθρωποι* ώ·ς έν ζαύχτ\
ζ η έπαΰλει ά I ία μεν .Ηγουσιν, άλλα δε πράζτουην.

γ'. Επί πράξεως γενομένης ύτ' αδρός έχοντος τούτο ώς ίδιον
ερνον* ώς έχήρυζεν (δ κήρυξ), έσάλπιγζεν (6 σαλπιγκτής).

478. Οταν πολλά ύπάοχωσι τά υποκείμενα τό ρημα τίθεται
αυννήθως εις πληθυντικόν άριθμ.όν' ώς -Σωκράτης, Πλάζων και
' Αριστοτέλης είαϊ σοφοί.

1 79. Τό'κατηγορούμενον παραλείπεται δταν εϋκόλως έννοήται εκ
τών προηγουμένων" ώς ε γιο μέν ιατρός είμι, συ δέ ουκ εί (ιατρός)·
180. Καί τό συ/δετικόν έτι παραλείπεται, όταν ευκόλως έννοη-
ται ώς "Ρ-Λλην εγώ (εϊμ·.), καί δεύτερον όταν παραλαμβάνηται η τό
ίδιον ν*) κατ" άναλογίαν εκ τών προηγουμένων ώς αί γυναίκες αί
μεν γρησταί εισ', αί δε χακαί,

Κ Α-Ζ'. Περί προσδιορισμών της προτάσεως.
18 \ άροσδιοξιίσμοι της προτάσεως λέγονται αί λέγεις, τάς
©Γ;οίας ποοσθέτομεν εΐςτήνάπλην -τρότασιν διά νά την πλατύνω υ. εν
έλίγον' ούτοι προσδιορίζουσι τό ύποκείμενον" ώς Αριστείδης ό δί-
καιος ήν 'Αθηναίος ή τό κατηγορούμενον* ώς οντός έσχιν αγαθός
γεωργός' η καί αυτό τό ρημα" ώς όρθιος έλεζας' η τέλος προσδιορί-
ζαυσιν άλλον προσδιορισμόν καί ούτος πάλιν άλλον* Αλέξανδρος ύ
Φιλίπτου ν ίου ' Λμΰ> του βασιλέως χής Μακεδονίας ήν μέγας

182. Οί προσδιορισμοί, εάν εινε ουσιαστικά, επίθετα, άντωνυ-
μίαι, μετοχαί. λέγονται ονομαστικοί προσδιορισμοί καί προσδιορί-
ζουσι, το ύποκείμενον καί τό κατηγορούμενον.

ά..Κατά τό αυτό με αυτά γένος, αριθμόν, πτώσιν, καί λέγονται
χατ έπεόήγησιν προσδιο ρ ισμοί'ως Σ ων.ράζης ό σοφός ή ν θηταΐος.

β'. λί ολοκλήρου παρενθετικής προτάσεως ώς ανελεύθερος
πάς όστις εις δόξαν βλέπει.

γ'. λ/ά πλαγίων^ πτώσεων, καί πρός τούτο τίθεται γενική, δο-
τική, αιτιατική καί τότε λέγομεν ότι συντάσσεται μετά γενικής,
δοτικής, αιτιατικής* ώς αγρός Περικλέους* μαθητής Σωκράτους'
πηγή καλοκαγαθίας" ευγενέστατοι τών άνθρώπων' άστυγείτονες
Ά&ηναίοις' πονηροί Ζούς τρόπους,

*
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\ 83. Εάν δε οι προσδιορισμοί εινε επιρρήματα λέγονται έπιρρη-
ματικαί, και προσδιορί£ουσι τά ρήματα" ώς γράφει καλώς, ορθώς.
ΑΗ. Αντικείμενα της προτάσεως.

4 84. 3Αντικείμενα λέγονται αί λέξεις, αί όποϊαι δέχονται τήν έ-
νέργειαν του ρήμ.ατος' τίθενται δέ κατά γενικήν, δοτικήν αίτιατι-
κήνκαί διά τούτο λέγομεν συντόμως ότι συντάσσεται τό ρήμα μετά
μιας τών τριών αυτών πτώσεων* ώς κτίζω οίκον, αμήχανων έρα ς,
οί Ιδιώται άγονσι άωρα τοις βασιλεϋσιν.

4 85. Μετά γενικής συντάσσονται τά ενεργητικά όσα σημαίνου-
σα αρχήν, π αν σι ν, άπαΐλαγήν, αντάλλαγμα έπιτνχίαν, άποτυ-
χίαν, πληρώ σι ν, κένωσιν, μνήμην, λήθην, φειδώ, άφειδίαν καί
τά τοιαύτα" γαστρος άρχειν' άλλων δεσπόζει" άπαλλάττεσθαι
τοΰ ζήν' τιμάται δραχμής* τνχεΐν καλής παιδείας" άτνχεϊν τών
■ΰικαίων' γέμει κακών' της σωφροσύνης έπιλαθέσθαι της άργης
μν?μιονενομεν ψυχής άφειδήσαντες' φείσαοθέ μου' νπερορα τών
παρεστώτων κτλ.

Μετα δοτικής συντάσσονται ,τά σημαίνοντα έναντιότητα,
συμ.φοονίαν, υπακοήν, προσέγγισιν, πεοιποίηοιν, έριδα κιλ ώς ου μ\ν
άπειΛεΐς έμοί τον θάνατον, σοι δέ τ) φνοις' τά έ'ργα συμφωνεί
τοις .Ιόγοις' πειβαρχειν πατρί καί μητρί' όμοιος όμοίω άεί πελά-
ζει' βοηθέΐν τινι' έρίζειν τώ γείτονι.
187. Μ

ετα αίτιατικης συντάσσονται τά σημαίνοντα αμιγή και
καθαράν την ένέργειαν καί τότε τό άντικείμενον σημαίνει εκείνο, εις
τό οποίον μεταβαίνει του υποκειμένου ή ενέργεια" ώς νίπτε τό πρό-
σωπον" ΰόζαν όίωκε' έ'χθραν όιόιλυε' οί όουλοι τους δέσποτας
θεραπεύονσιν.

88. Πολλά ενεργητικά ρήμ.ατα συντάσσονται μετά δύο πτώσεων*
ά, μετά αιτιατικής και γενικής* ζεύγη καί υποζύγια οίτορ γεμί-
σαντες' β'. μετά αιτιατικής καί δοτικής* τά αγαθά δι δόνα ι τοις
δικαίοις' δώρα φέρων τω θεώ' γ'. μετά διπλής αιτιατικής τά άλ-
λα έπαίδευσας τήν γυναίκα' δ'. μ.ετά γενικής καί δοτικής" μετα-
διΰόναι τον βάρους τοις φίλοις.

4 89. Τά παθητικά ρήματα δέχονται τό αίτιον τοΰ πάθους κατα
γενικήν μετά της ί'πό, παρά, πρός, εκ, ή κατά δοτικήν όιπρόθετον'
ώς πατεϊσθαι υπό τον γέροντος' παρ' ήμίν ουδέν άδικησει' προς
ανδρός ήόικημένη' τοντο δε μοι έκ θεού δέδοται' πολλαί θερα-
πξΐαι τοις ίατροΐς ευρηνται.

4 90. Τά ουδέτερα ρήματα άπολύτο^ εκφεοόμενα δεν δέχονται
άντικείμενον* ώς ζώ' σχετικώς δέ τιθέμενα λαμβάνουσίν τινα πτώ-
οιν" ώς γέμομεν έ.ϊπίδων.

4 91. Τό όήΐλα ε:αϊ δέχεται πλην τ<:ύ υποκειμένου καί δοτικήν,

* 10
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ή οποία σημαίνει τό πρόσωπον, εις τό οποίον αρμόζει ή υπαρ£ις' ώς
εστί ιιοι χρήματα.

ΣII Μ. II ονομαστική μόνον ώς υτιοκείμενον τίθεται, εις τόν λόγο ν, ή δε
κλητική θεωρείται ώς αποτελούσα ωιαιτέραν ττρότασιν' ώςήμεις, ο> άν-
δρες Αθηναίο ι, τα βέλτιστα β ο υλ ευε σθ ε.

ΛΘ'. Περί επιρρημάτων και περί, προθέσεων.

4 92. Τά επιρρήματα προσθέτονται είς τά ρήματα, επίθετα, ή είς
άλλα επιρρήματα καί προσδιορίζουσιν αυτών τόν χρόνον, τόπον,
τρόπον, ποιότητα κτλ^. ώς πειρώ καΛώς .τοιεΐϊ'—πάνυ χαχώς'—1
Λίαν τεχνηέντως.

4 93. Αί προθέσεις φανερώνουσιν, ώς ε'ίπομεν' τήν μεταξύ δύο
αντικειμένων σχέσιν' αύτη δέ ή σχέσις είνε χό—ος, τρόπος, χρόνος,
αιτία κτλ.

Τών κυρίων προθέσεων συντάσσονται.

Ί). Μ: τα γενικής η -τ^ο, ες, ά;τ/· ώς πρό,χοδών* .προ ή-

μέρας* α*ο σκοπον' εκ Μεγάρων έ.ΙήΛυθεν αντί του ύδατος δςος-

2), Μετά δοτικής ή εΥ καί σίΥ' ώς εΥ οί'κω έν όρεσιν' έν /ρί.Ιοις'
έν δήμο/ V έν Μνχά.Ιΐ] μάχιΐ συν άνδράσι' συν νόμω' συν θεώ.

3). Μετά αιτιατικής ή είς καί ή άνά' ως στρατεία είς Αθήνας
είς γρέαρ έμΰάΛΛειν άνά τά υρη' Ανά πάσα ν ?)μεραν' άνά άόο.

Α). Μετά γενικής και αιτιατικής ή^ιά,κατά, μετά,υπέρ" ώς δια
τών τειγώ^' δια τήν άμετρο ν εζιν κατ* έμου μάρτυρας παρεσχετο'
κατά τό>·· πρότερον πόΛεμον' αυτό καθ' εαυτό' κατά δυο έ.Ιάμΰανε'
κατά έζήκοντα ετη μετ' εκείνον έπορευόμην' μετά Πειοίστρατον
Ιππαρχος και Ιππίας ήρζαν' νπέρ τών δικαίων" υπέρ σο.ν απο-
κρίνομαι' νπερ γής ( —υπεράνω της γης).

5). Μετά γενικής δοτικής καί αιτιατικής ή άμ(ΰί, περί, παρά,
προς, επί, υπό' ώς τα^άμιρί'Ορέστον' άμφί νόστω τώ βασιΛείω*
άαψί τονς δνσγ^ι.Ηονς' περι πο.ΙΛον ποιούμαι' περί τη χειρί χρν-
σο ΰν φέρει δακτνΛιον' π ερι την γή?' οί περί τον 'Αρχίδαμον' ε-
τεοος παρ' έτερου δεχόμενος" παρ3 ήμΐν έστράφην παρά τόν πο-
ταμόν' παρά τεσσάρας άήγονς' παρά ςρνσιν' προς πατρός' προς
τοντοις' προςάρκτον' προς τονς φί.ΐονς' προς αν.Ιόν αδει' έψ ϊπτ^ων
ωχεΐτο' επί Θησε'ως' επί τή θα.ϊάσσρ* ίπί τούτω' έπί δέκα ετη*
επί τάς τέχνας δράν' έπί Πέρσας έΛαύνεη' υπό μάΛης' υπό τι}
άκροπό.Ιει κεΐται' νπό νόαοις καί πατρί έστιν' ύπυ τήν σκιάν ε-»

'^ί ) ( \ 5

καθέζοντο' νγ έαντονς έποιοίντο.

149. Αί κύριαι προώσεις συνθέτονται ετι και μετά ρημάτίον καΙ>
άλλων λέξεων, διατηρούσα»/ συνήθως τήν άρχτκήν το^ν ση^ασίαν* ώς

άντι.ϊέγειν,άπέρχεσθαι, -άπομανθάνειν, έκβάΛΛειχ, ζνοικεΐν σνγ-
γράγειν^ έμδά.Ι.Ιειν, άνν.,χωρεϊν, διαγέρειν κτλ
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\ Μ'. Περί συνδέσεως τών ιτροτάσεο^ν.
^ 4 95- Αί προτάσεις συνδέονται προς άλληλα ς δια τών καλουμέ-
νων συνδέσμ,ων η δια τών έπιρρημ,άτων, οι δέ λόγοι έκ τών συνδέ-
σμ.ων λαμ,βάνουσι και τό ό'νομ.α' εινε δε

α. Συμπλεκτικοί" ώς Λαέρτον παις και συ* χαί περί παιδαγω-
γών χα,ί περί μουσείων* αί Μυχήναι ή Σπάρτη τε' αυτός τε° ούχ
?)μέλει, τους τε άαελούντας ούχ έπήνει χαί ήδη τ ε ή ν άμφί αγο-
ρά ν πλήθονσαν, χα.ί πλησίον ήν 6 σταθμός' ούτε άνδρες, ούτε
γυναίκες.

β'. Διαζευτικοί ώς ή Λέγε τι σιγής χρεΖττον ι) σιγήν έγε' παρά,
της Έχάτης έ'ζεστι τούτο πυθέυθαι, ε'ίτε τό πΛουτεϊν εί'τε τό πει-
νήν βέΛτιΟν.

γ . Αντιθετικοί ώς τά μεν άλλα επιεικής, άφο)νος όέ' ούχ αύ-
άΛΛά σοί,

δ'. Εναντιωμ,ατικοί' ώς.χαίτο-ι έ'χω γε αυτών καί τέχνα^χαϊ γο~
ιναΐχας έν Ιράλλεσι φρονρούμενα, άΛΛι ουδέ τούτων στερήσονται.

έ. Αιτιολογικοί, ώς σοί δέ τοΰ το ούχ έστι' έπει τυφλός τά ώτα
ααί τον νουν χα\ τά όμματα, ει-
ς·". Ειδικοί" ώς ιό ει ν έπε·θύμει.9 δτι ήχονεν αύζόν χαλόν χ αγα-
θόν ει> ιχι.

ζ'. Τελικοί" ώς έ'ζομεν όπως φέρωμε*.

η. Υποθετικοί ώς εΙ τάύ" εχει ν,ατέι ? ούν, τούτ% αν έπαρχοι,
θ. Αναφορικοί* ώς χώμαι, έν αις έσχήνουν, ΤΙαρνσάτιδος ήοαν.
ί. Χρονικοί" ολίγον κρόσθεν^ δτ' έγώ έφη πλουτεΐν, έγέλασαν.

.. ΜΛ.\ Περί απαρεμφάτων.

196. Πολλάκις τό ρήμ.α της παρενθετικής προτάσεως οί άρχαίοε
•ίκφέρουσι κατ' άπαρέμ.φατον καΐ^οτφ τό υποκείμενον αύτου εινε
αιτιατική ώς οί στρατιώται έν έφ&ΐιβίμζγάλαις όντες ηύχοϊ ζο τον
Κνρον εντνγήσαι. " Χ

ί 97. Εάν ο μ. ω ς τό ύποκείμ,ενον του άπαρεμφάτου εινε και ύπο-
κείμ,ενον τοΰ ρημ.ατος, άπο τοΰ οποίου εξαρτάται, παραλείπεται, τό
δέ κατηγορούμενων του τίθεται όμ,οιοπτώτως με τό υποκείμ,ενον της
κυρίας προτάσεο^ς* ώς Κροίσος ε νόμισε πιίντων είναι όλδιώτατος.

Τό άπαρέμ.φατον λαμβάνεται άντί όνόμ,ατος μ,ετά η άνευ
άρθρου* ώς ψιλείν όιχαίρως ΐσον εστί τω μισεΐν' έρίζειν χαί φιλο-
γειχεΐν πάν τ η άτοπον' χρ ζΐτον ζεθνάναι καλώς ?) ζην αίσχρώς.

4 9 9. Τα λεκτικά, δοξαστικά, δηλωτικά, γνωστικά και ελπίδος η
φόβ°υ σημ.αντικά ρημ,ατα συντάσσονται μ.ετ άπαρεμφάτου,τό οποίον
λέγεται είδικόν, και εξηγείται δι' οριστικής και τοΰ ότι' ώς ό Κροί-
σος ελέγετο είναι (=·οτι η τ υ) εύδαιμονέοτατος τών άνθρώπων.
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200. Τα -τροαΐρετ/χά7 δεικτικά, ταρακεΛευσματιχά, ττροζρε**
πΤικά, αποτρεπτικά, συντάσσονται μετ' απαρεμφάτου, το οποίον'
λέγεται τελικό ν και εξηγείται δι' υποτακτικής καί τοΰ νά' ως,.
έπεθύμει ίδείν (=1\<χ ίδη) τον Κ όρο ν.

ΜΒ'. Περί απρόσωπων ρημάτων

201. Ρήματά τιναώςτό προσήκει, πρέπει, δεΐ, ευρίσκονται
μόνον εις τό τρίτον πρόσωπον καί έχουσιν ύποκείμενον άπαρέμφατον""

ώς τό πλήθος δίΐ θεραπε ύειν τον εν δημοκρατία π ο λ ί ζευόμ ε νον9 *
τον δ' εν μοναρχία κατοικοΰντα τόκ βασιΛέα προσήκει θανμά-
ζζιν. Τά τοιαύτα ρήματα λέγονται άπς οσω.πα,. Ου : ω συντάσσονται
ένίοτε-καί τό έστιν, ένεσπιν, έζεστι, δοχεΐ, Λέγεται,πε'πρωζαι, εν-
δέχεται κτλ.

,*>η ~»1ερΙ μετοχτ,ς.

202. Η μετοχή τίθεται εις τον λ,όγον ώς ύποκείμενον" κατηγο-
ρούμενον, προσδιορισμός καί άντικείμ.ενον* τιθεμένη δέ ώς προσδιο-
ρισμός συμφωνεί μ.ετά τοΰ προσδιοριζομένου κατά γένος άριθμ.ον
καί πτώσιν.

203. Πολλάκις τίθεται ή γενική τη ς μετοχής εις τον λόγον χωρίς
νά άναφέρηται ει'ς τό ύποκείμενον η τό κατηγοοούμενον η τό άντικεί-
μενον της κυρίας προτάσεως, και τότε λέγεται γενική άπόΛντος' ώς.

θέλοντος άψιξάμεθα' σεισμού γενομένου ό στρατός διεΛύθιι*.

ΤΕΛΟΣ.

I .

4*

ΤΙ^Μ α!) γ~ο>ν ^α^α^'νχα: ΐύ*

-υμν'νισ-τΛ^ον α^ι^οοαην νν
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