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ΟΡΙΣΜΟΙ

§ t. Η έλληνικη γοαμματικη διδάσκει τούς κα-
νόνας, κατά τους οποίους λαλείται και γράφεται ή ελληνική
-γλώσσα.

§ 2. Ή γραμματική της ελληνικής γλώσσης διαιρείται εις
'4 με'ρη ; εΐς φθογγολογικόν, τυπικόν, έτυμολογι-
κον και συντακτικόν.

ΜΕΡΟΣ Α'.

ΦΘΟΓΓΟΛΟΓΙΚΟΝ

§ 3. Φθογγολογικόν λεγεται το με'ρος της- γραμμα-
-τικης, το όποιον πραγματεύεται περί τών φθόγγων η τών
φωνών.

περι λεξεων και των μερων αυτων

§ 4. "Οταν όμιλώμεν και γράφωμεν, μεταχειριζόμείθα λέ-
ξεις· π. χ. η μήτηρ γράφει επιστολήν.



4 Γράμματα. Διαίρεσις τών γραμμάτων

§ 5. Αί λεξεις· άποτελούνται εκ. συλλαβων,. αί δε συλ—
λαβαι εκ γραμμάτων» π. χ. μήτηρ= μή-τηρ, μ-η-τ-η-ρ.

ΓΡΑΜΜΑΤΑ

§ 6, Τά γράμματα της· ελληνικής· γλώσσης· ' είναι είκοσι
τεσσαρα, μικρά και κεφαλαία:

α, β, γ, δ, ε, ζ, η, θ, ι, κ, λ, μ, ν, ξ, ο, π, ρ,
σ, τ, υ, φ, χ, ψ, ω,

Α, Β. Γ, Δ, Ε, Ζ, Η. Θ, I, Κ, Λ, M, Ν, Ξ, Ο, Π„
Ρ, Σ, Τ, Υ, Φ, Χ, Ψ, Ω.

§ 7. "Ολα τά γράμματα όμοΰ εκ του ονόματος τών δύο·
πρώτων γραμμάτων λέγονται άλφάβητος η άλφάβητον»

ΔΙΑΙΡΕΣΙΣ ΤΏΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

§ 8. Τά γράμματα διαιρούνται εις φωνήεντα και εις-
σύμφωνα·

§ 9. Τά φωνήεντα είναι 7 : α, ε, λ, ι, ο, υ, ω· τά δε
σύμφωνα 17: β, γ, δ, ζ, θ, κ, λ, μ, ν, ξ, π, ρ,

σ, τ, φ, χ, ψ

Γύμνασμα.—Διάκρΐνον τα φωνήεντα και τα σύμφωνα τών επο-
με'νων λέξων :

χρήμα, σκώληξ, μήτηρ, πόλις, πατρίς, γέφυρα, ξίφος,
ποταμός, χώρα, Νικόλαος, λέων, γαλή, βάτραχος, χελώνη,.
φυτόν, δέρμα, δόξα, ζωή, θρανίον, σωτήρ, ψάλτης, πίναξ,
μαθητής, ναός, σχολεϊον.
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ΦΩΝΗΕΝΤΑ

§ 10. Τά γράμματα α, ε, η, ι. ο, υ, ω λέγονται φω- νήεντα, διότι μόνα εκφωνούνται και άποτελούσι συλλαβών.

§ 11. Τά φωνήεντα διαιρούνται είς μακρά η και ω, εις
βραχέα ε και ο και εις δίχροονα α, ι και υ.

§ 12. Τά φωνήεντα α, ι και υ λέγονται δίχρονα, διότι
άλλοτε εϊναι μακρά, άλλοτε δε βραχέα.

§ 13. Τά μακρά φωνήεντα σημειοΰμεν δι' ευθείας γραμμής —,
τά δέ βραχέα διά καμπύλης—' π.χ. κή-πος, κώ-πη, σε-λη-νη.

Γύμνασμα.— Nα διακριθωσι τα μακρά, βραχε'α χα\ δίχρονα
φωνήεντα των επομε'νων λεξεων :

λόγος, θύρα, κήπος, χώρα, ζωή, κόραξ, νέος, μήλον,
ψυχή, λίθος, ξύλον, νύξ, φυτόν, μεσημβρία, πίτυρον, πρό-
βατον, βιβλίον, πίναξ, φύλαξ, χήν, γέρων, τράπεζα, θρανίον.

ΣΥΜΦΩΝΑ

§ 14. Τά γράμματα β, γ, δ, ζ, θ, κ, λ, μ, ν, ξ, π, ρ,

σ, τ, φ, χ, ψ,  λέγονται σύμφωνα, διότι μόνα δεν δύ-
νανται ν' άποτελέσωσι συλλαβήν, άλλ* εκφωνούνται πάντοτε
-μ.ετά τών φωνηέντων· π. χ. Πέτρος, Π τ ρ ς.

§ 15. Τά σύμφωνα διαιρούνται εις άφωνα και εις ήμί-
φωνα.

§ 16. Τά άφωνα είναι 9 : β, γ, δ, κ, π, τ, θ, φ,
χ.

§ 17. Τά ήμίφωνα είναι 8 : ζ, ξ, ψ, λ, μ, ν, ρ, σ (ς).

Γύμνασμα--Nα διακριθώσιν εις τάς έπομε'νας λε'ξεις,

α") τα φωνήεντα και τα σύμφωνα,

τά μακρά, τα βραχεα και τα δίχρονα φωνήεντα
και γ') τα άφωνα χαί τα ήμίφωνα.
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ναός, κήπος, δόξα, Στέφανος, πϋρ, τάφος, ξύλον, -ψάλτης,,
λάρυγξ, ρυάκιον, φόρεμα, βαθύς, θρόνος, κόπος, γράφω,,
δούλη, κιβωτός, λέων, φαγητόν, περιότερά, λέξις, μάθημα,
γάλα, κεράόιον, Σάββατον, κρέας, μέλιόόα, ψιττακός, Χα-
ρίλαος.

ΑΦΩΝΑ

§ 18. Τά άφωνα διαιρούνται κατά την προφοράν εις

ουρανικόφωνα, χειλεόφωνα και οδοντόφωνα η
εις ψιλά, μέσα και δασέα.

                               ψιλά  μέσα δασέα

ουρανικόφωνα           κ       γ       χ

χείλεόφωνα                π      β        φ

οδοντόφωνα              τ        δ       θ

ΗΜΙΦΩΝΑ

§ 19. Τά ήμίφωνα διαιρούνται εΐ; διπλά ζ, ξ, ψ, έν-
ρινα μ και ν, εις υγρά λ και ρ και ει; τό συριστι- κόν σ  (ς).

§20. Τά ήμίφωνα ζ, ξ, ψ λέγονται διπλα, διότι προήλ-
θεν εκ της ένώσεως δύο συμφώνων ζ=σδ, ξ=κσ, ψ=πσ.

Γΰιι-νaiîy.ct.— Διάκριναν ολα τά είδη τών γραμμάτων τών
λε'ξεων : ·

Πέλεκυς, χελιδών, ρίς, λιμήν, θάλασσα, λέων, γίγας, δέν-
δρον, τιμή, μέλι, σταφυλή, δίψα. πλάξ, πονηρία, διδάσκα-
λος, σΐτος. χώρα, ψήφος, φως, βιβλιοπώλης, ζωγράφος, μη—
λέα, τετράδιον, σπόοος, τράπεζα.



Δίφθογγοι. Συλλαβαί Τ

ΔΙΦΟΟΓΓΟΙ

§ 21. Δυο φωνήεντα, ότ*ν άποτελώπ υ.(αν ρωνήν, λέγονται,
δίφθογγος· π. χ. αι—f, οι—ι.

§ 22. ΑΙ δίφθογγοι είναι ένδεκα: αι, ει, οι, ιη, αν»
εν, or, ην, α, η, ω.

§ 23. Αί δίφθογγοι αι, ει, οι, νι, αν, εν, ον, ην,
λέγονται κύριαι, αί δε δίφθογγοι α, η, ω λέγονται κατα-
χρηστικαί.

§ 24. Τό πρώτον φωνήεν τών διφθόγγων λεγεται πρότα-
κτικόν, τό δέ δεύτερον υποτακτικόν.
Γνμναίϊιια.—Ni γραφώσί,
α7) τα μικρά και κεφαλαία γράμματα,
β') τα φωνήεντα καί τά σύμφωνα ίδιαιτ/ρω;,
γ') τα αφωνχ χα*! τά ήα-φω^α,
δ') τά ψ"·λά, μεσα δλσε'α,

ε') τά ουρανισ*ό<οωνα, ^ε'.λεόφωνα xa't ο^οντόΐωνα,
Ç') τα δίπλα, è'<ptva? υγρά xat το συρισπχόν
χα ι ζ') αί δ;φ6ογγοί.

ΣΥΛΛΑΒΑΙ

§ 25. Τά μέρη, εις .τά οποία χωρίζονται αί λέςεις, λέγονται.
<ΐνλλα6αί· π. χ. σε.Ιήκη, σε-Mj-rη.

§ 26. Ή λέξις, ή οποία έχει μίαν συλλαβήν, λέγεται μο-
νοσύλλαβος" π. χ. μυς.

§ 27. Ή λέξις λέγεται δισύλλαβος, δταν εχη δύο
συλλαβάς· π. χ. ya-dr).

§ 28. ΊΙ λέξις, δταν εχη τρεις συλλαβάς, λέγεται τρι-
σύλλαβος* π. χ. γε-<ρυ ça.



§ 29. Ή λέξις, ή οποία ε/ει πεοισσοτέρας τών τριών συλ-
λαβάς, λε'γεται T:o3wvdû3».3.a6oç· π. γ. στρα-τι,'ώ-τηζ.

§ 30- Ή τελευταία συλλαβή της λέςεως λέγεται λή-
γοι/da, ή προ της ληγουτης τταραληγοι/ίΐα και ή πρό
της παραληγούσης ηροπαραλήγου(ία·
π. χ. //α r?)ç

προπαραλήγουσα παραλήγουσα 2ν,ήγαυσα
Γύμναόιια. —α') <Ό:ισον τα; κατωτέρω λεςεις κατά τον άριθαον
τών συλλαβών χα\

β ) ο-.άκρινον ττ,ν λήγουταν, τταραλήγουσαν και προπαραλτ,γουσχν
αυτών.

χελιδών, θάλαόία, σταφυ2νή, δένδρον, μύς, κόραξ, πτηνόν,
3ιδάό*αλος, κη/τος, βιβλιοπώλης, φώς, μέ2α, νύξ, κιμωλία,
κόπος, στρατιώτης, βιόλίον, κάτοπτοον, τράπεζα.

ΣΥΛΛΑΒΙΣΜΟΣ

§31. Ό χωρισμός τών λέςειον εις συλλαβάς λε'γεται cîv3»-
3»α6ΐ(ίμός· π. χ. αχο-.hï-or, μα-άη-rj'jç.

§ 32. Ό συλλαβισμός τών λέςεων γίνεται κατά του; έπο-

αένους κανόνα; :
4 *

α') Σύμφωνον μεταξύ δύο φωνηέντων συλλαοίζεται μετά
του επομένου φωνήεντος' π. y. σε-.ΐή-νη.

β') Δυο ή τρία σύμφωνα συλλαοιζονται μετά του επομέ-
νου φωνήεντο;, δταν ύπάοχωσιν έν άρχ7) λέξεως ελληνικής·
π. χ. à-σΐγα .τ?).

γ') Δύο ή τρία σύμφωνα μεταςΰ δύο φωνηέντων χωρίζονται,
δταν <5έν ύπάρχωσιν εν άρχ·?ί λεςεω; ελληνικής· π. χ. ar-
■âçQ xoc,.

Συλλαβισμός
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δ') Δυο όμοια σύμφωνα χωρίζονται· π. γ. i'.r-xo(.
ε') Αί λέξεις, αί ό~οΐαι αποτελούνται ε* δύο η καί περισ-
σοτέρων λε'ςεων, χωρίζονται ε'.ς τά μέρη των π. χ. ανγ-γε-νής.

ζ") Τό σύμ.φωνον, του οποίου τό φωνήεν έχάθη, συλλάβιζε-
-ται μ,ετά τοϋ ακολούθου φωνήεντος· π. χ. :τα-ρ£-ρί>.

rtruvadua--Χώρισον τάς έ π ou ε'» α ς λε'ςεις εις συλλαβάς.

ξΐιλον, Σελήνη, άότραπή, κάτοπτρον, πίθηκος, άνθρωπος,
Οίκάτιτο), πρόθυμος, πέοδιξ, πρύμνη, πρψρα, πάρδαλις, παρ-
θένος, ΐΐίτρινον, δένδρον, τακτικός, βιβλίον, μαθητής, κάνι-
<ΐτρον, γύμναΟμα, χελαδών, σύντροφος, πρόότιμον, κάθοδος,
μέθοδος, κατέόη, κατήλθε, παράγω.

ΧΡΟΝΟΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΑΒΩΝ

§ 33. Έ συλλαβή είναι £5ρα^εϊα, δταν έ/η βραχύ φω-
νήεν· π- χ. pôâor, Eéroç.

§ 34. Ή συλλαβή είναι μακρά, δταν έχη μακοον φωνήεν
ή δίφθογγον· π. χ. κώ-όωτ, ε-.-αί-τηç.

§ 35. Αί λήγουσαι των λέξεως αί οποΐη ε/ουσιν οι και
οι άνευ τελικού συμφα>νου, είναι ^οσ^εΐαι· π. y. χα.Ιοί,
■oiriai.

§ 36. Θέίίει μακρά είναι ή συλλαβή, δταν έχΥ) βραχύ
ή δίχρονον φωνήεν, μετ' αυτό δέ ύπάρχωσι δύο ή τρία σύμ-
φωνα ή διπλούν π. χ. ε-χθρόί, άν-θρω-κος, τό-Eor.

§ 37. Ή δίχρονος συλλαβίι άλλοτε είναι μακρά,
άλλοτε δέ βραχεία* π. χ. μοϊ-ρα, χώ-ρα.

rvuvadya.—Δ-axptvov τάς μαχράς xa't βραχείας συλλαβις των
-λε'ςεων :
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vntfoç, κόπος, ξένος, χόρτος, κώπη, τάξις, -ψάλτης, γέρον-
τες, ζωον, σίτος, σελήνη, άστρον, ξένοι, χωρατ, γονεύς, παις,,
μοίρα, οίκΐαι, χώρα, μυΐα, σχο2ν.εϊον.

ΤΟΝΟΙ

§ 38. Ές δλων τών συλλαβών τών λέξεων μία προφέρε-
ται δυνατώτερον τών άλλων· π. χ. xai-àî-or.

§ 39. ΈπΙ τών συλλαβών, αί όποΐαι προφέρονται δυνατώ-
τερον, τίθενται ιδιαίτερα σημεία, τά όποια λέγονται τόνοι.

§ 40. 01 τόνοι είναι τρεις", ό£εΐα (3αρεια ("J και
περισπωμένη ( ).

§ 41. ΊΙ 6;εϊχ τίθεται έπι της ληγούσης, παραληγούσης:
και προπαραληγούσης- π. γ. xaçrcôç, μήτηφ, μάχαιρα.

§ 42. Ή βαρεί* τίθεται μόνον επί της ληγούσης, δταν
δεν υπάρχη κατόπιν σημείων στίξεως- άλλως μεταβάλλεται
εις ο;εϊαν· π. χ. στρατός στρατός.

§ 43. Ή περισπωμένη τίθεται έπι της ληγούσης και πα-
ραληγούσης· π. χ. γε.Ιώ, μΤ/Jor.

§ 44. Όζΰτονος λέγεται ή λέςις, δταν εχη οξείαν επί-

τ*Λς ληγούσης· π. χ. χυ>'ηγός' παροξύτονος, δταν ε y η..

όξεϊαν επί της παραληγούσης· π. γ. £όΌζ· ποοπαοοξύ-

τονος·, όταν εχϊ] ο;εϊαν επί της προπαραληγούσης· π. χ.
γέφνξ α.

§ 4 δ. Περισπωμένη λέγεται ή λέςις, δταν εχη περι-
σπωμένων επί της ληγούσης· π. χ. με.Ιετώ' τ:<5 ο περισπω-
μένη λέγεται ή λεξις, δταν έχη περισπωμένην επί της πα.-
ραληγούσης· π. χ. σώμα.
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rvjivadiia.—Όνόμασον τας ακολούθου; λε'ςεις, ώ; τονίζονται,
μαθητής, βιβλΐον, ττρόβατον, βοαβεΐον, κηπουρός, στρα-
τιώτης, κριτής, πίναξ, μάθημα, κήπος, γαλή κεφαλή, τρά-
πεζα, γή, νήσος, φωλεά, στροιθΐον.

ΤΟΝΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ

§ 4 6. Πάσα βραχεία συλλαβή τονιζομέν/) οξύνεται- π. γ^
Λό-γος, ζε-νος.

§ 47. Πάσα θίσει μα*ρά συλλαβή τονίζομε'νη όςύνεται-
π. χ. τά-ζκ.

§ 48. Ή προπαραλήγουσα πάντοτε ο;ύνεται· π. χ. θάνα—
τοc, μάχαιρα.

§ 49. "Οταν ή λήγουσα είναι μακρά, ή παραλήγουσα το—
νιζομένη οξύνεται- π. χ. σε.ϊήνη.

§ 50. "Οταν ή λήγουσα είναι μακρά, ή προπαραλήγουσα,
συνήθως δέν τονίζεται* π. χ. άνάρώ.ιου.

§ 51. "Οταν ή λήγουσα είναι βραχεία, ή προπαραλήγουσα.-
τονίζεται· π. χ. άνθρωπος.

§ 52. Μακρά παραλήγουσα προ βραχεία; ληγούση; περι-
σπάται* π. χ. μνήμα.

§ 53. Εις τάς διφθόγγους ό τόνο; τίθεται επί του ύ~οτα-
κτικού φωνήεντος* π. χ. χαίρω.

§ 54. Πάσα λέξ·.;, λήγουσα εΐ; αϊ', ευ και ου, τονιζο-·
με'νη περισπά rai · π. y. βασι.Ιεν.

rvuvadua- — Τονισον τζς λε[νς :

νομος, ναος, μη?>.ον, νήσος, κωδων, κηφην, 5ωρον, ι5ωδεκα^..
σχολειον, που, πανταχού, γον'ευ, παραθυρον, γέφυρα, μηχηρ,.
πέτρα, βαμόαξ, χωραι, κήποι, χαίρω, γραφειον, τάξις, χοίρος
ζωον, τετραδιον, τετραδίου, προόατο^ν.
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ΠΝΕΥΜΑΤΑ

§ 55. Πάσα λέξις αρχομένη από φωνήεν δέχεται πνευ·
π. χ. αήρ} άγιος.

§ 56. Τά πνεύματα είναι δύο: ιΤτιλϊι και δα<ίεϊα (').

§ 57. Όπως οί τόνοι, ούτω καί τά πνεύμ,ατα τίθενται επί
τού υποτακτικού φωνήεντος των δίφθογγων· π. χ. αυτόc,
■ανοα.

§ 58. Αί περισσότεραι λέξεις δέχονται ιΐ'ΐλήν..

§ 59. Πάσα λέξις αρχομένη άπό tf δασύνεται· π. χ.
-υπάρχω.

§ GO. Τάς δασυνομε'νας λέξεις διακοίνομεν συνήθως έκ της
■προφοράς θε'τοντες πρό αύτών μίαν των λέξεων κατά, από,
μετά* π. χ. αγιάζω, χα.6 αγ ι άζω=άγιάζω' ο Jo c, χάθοόος=ζ
àôoç, αρπάζω, à^aprrài,(0z=zâp^ài,C0j ερμηνεύω, μεθερμηνεύω
.·=ερμ·ηνεύω.

ΑΤΟΝΟΙ ΛΕΞΕΙΣ

§ 61. "Ατονοι λέξεις ή ατονα λέγονται
-νοσύλλαβοι, αί όποΐαι δέν δέχονται τόνον.
§ G2. Αί άτονοι λέξεις είναι δέκα:
α') 4 άρθρα δ, ri, οί, αι·
β') 3 προθέσεις εν, εις, εκ*
γ') τα μόρια ως καί où*
:καί δ') ο σύνδεσμος εί·

λέξεις μο-
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ΠΑΘΗ ΤΩΝ ΦΩΝΗΕΝΤΩΝ

§ 63. Πάθη λέγονται αί μετχβολαί, τάς οποίας πά-
σχουσι τά φωνήεντα.

§ 6 4. ΙΙάθη των φωνηέντων είναι: ή εκταόις, ή τρο-
fltii, ή <ίι/στολή, ή συγκοπή, ή cfirvaipediç, ή εκ»
θλιι|τις κοί ή Koadiç.

1. Έκτασις.

§ 65. "EKxadiç λέγεται ή μεταβολή βραχέος φωνήεντος-
εις μ.ακρόν π./. ?jxovor.

% Τροπή.

§ 66. Tporsh λέγεται ή μεταβολή φωνήεντος είς άλλο-
φωνήεν του ιδίου χρόνου· π. χ. τρέφω, τροφή.

3. Συστολή.

§ 6 7. Συστολιι λέγεται ή μεταβολή μακρού φωνήεντος-
εις βραχύ· π. χ. Λ'Λυ, cSoctîc.

4. Συγκοπή, *

§ 68. Συγκοπή λέγεται ή αποβολή φωνήεντος εν μέσω
λέξεως· π. χ. .Tarf^oç-riarpôc.

5. Συ\αίρεσις.

§ 69. Συναίρε^ις λέγεται ή συνένωσις δύο φωνηέντων
ή" ενός φωνήεντος καί-'μιάς διφθόγγου είς φωνήεν μακρόν ή δί-
φΟογγον π. χ. γαύέα^=γα.1η, γαΜαι=:γα.1αΐ.

§ 70. Τό έκ συναιρέσεως προκύτίΥον φωνήεν περισπάτχι7.
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■όταν τονίζηται το πρώτον τών συναιρεθέντων <ρο.>\ηέντων π. χ.
-tftmarrrtfi·*?/, οςύνεται δε, δταν τονίζεται το δεύτερον ώς
όαΐζ—·άάς.

6. Έκθλιιίης.

§ 71. "Εκθ^.ιι^ις λέγεται ή αποβολή του τελικού βρα-
χεος φωνήεντος λέξεω; πρό τοϋ αρκτικού της επομένης' π. χ.
*arà εμονζ=ιχατ* εμοΰ.

§ 72. Στ,μεΐον της εκθλίψεως είναι ή άπό<3τοοφος (').

§ 7 3. "Οταν ή επομένη λεξις δασύ*ηται, τό ψιλόν σύμ-
φωνον ττ,ς προηγουμένης λέ;εως τρέπεται εις δασύ' π. χ.
jrarà 7/^,ώκ, *ar ' ήμών, χαβ' ί'/αών.

§ 7 4. Κατά την έκθλιψιν ό τόνος, τών μ,έν κλιτών λέ-
ξεων αναβιβάζεται εις την προηγουμένην συλλαβήν, τών δέ
άκλίτων χάνεται- π. χ. xo.Llà είχες, xoJW είχες} χαρά εχεί-
νου χαρ εχεcrov.

7. Kcâaiç.

§ 7 5. Kpâdiç λέγεται ή συγχώνευσις διά συναιρέσεως
δύο λέξειυν εις μίαν π.χ. χαΐ εγω=χάγώ.

§ 76. Τό -σημείον της κράσεως λέγεται κορωνίς

§ 77. Κατά τήν κράσιν τό ι και ό τόνος χάνονται, δταν
- εύρίσκωνται εν τΫ] πρώττ, λέξει* π. χ. *αι χάγώ^ χαο

-ίίτα, χατα.

§ 78. Τό δασυ πνεύμα, της μέν πρώτης λέξεως διατηρείται
-*ai μετά τήν κράσιν, της δέ δευτέρας χάνεται, άφοΰ τραπτί
τό ψιλόν σύμφ.ωνον τής προηγουμένης λέξεως εις δασύ* π. χ.
- ο ΖΘ ΐμάτίθΥ=ζθο\μάζιοΥ.
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§ 7 9. Τό φωνήεν, τό οποίον προκύπτει εκ κράσεως, είναι
μακρόν π. γ. τά â.Lla—Ta.IJa.

rï'yvadua. — Έ^ρα'ραοσον τα γ\ωστα πάθη των ψωντ,ε'ντων έπι
των ε;-η; λές;ων :

•κατά τιμών, μετά αυτού, γαλέα, γελάω, και έ·<εϊνος, £λπχ-
ζον, το έλάχιΟτον, δαά αυτόν, μτιτέρος, τρεφή, κατάέ'άοτην,
τά άλλα, το έναντίον, ^έρωντες, rroiuriv, δώ<?ις, ΞενΓφάων,
'έρχόμτιν, δκονον, λέον, τά άγαθά, λέγος, χε?αοόν, πατέρ,
-άτιδόν, πολλά έλεγε, άντϊ έμοΟ.

ΠΑΘΗ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΩΝ

§~80. Χειλεόφω>ον μετά του d ένοϋται εις ijr· ώς
-άραΰί=à ο α ύ, εγραφσα=εγραγα.

§ 81. OùpaviCfKÔÔawov μετά του d ενουται εις ξ*
ως χόραχ(.=κόραξ, ετρεχαα—ετρεζα.

§ 82. Όδοντόφωνον πρό τοϋ d άποβάλλεται* ώ; τά-
ζτητζ=:τά.~ΐης, γρα<ρ1ά'(.=γςαφίς.

§ 83- Τό ν καί ν τ πρό του d άποβάλλονται· ώ; piV< =

qiç, όάοκτ(=οάοίχ.

§ 84. Τό ν πρό τών χειλεοφώνων τρε'πετχι εις μ* ως
<7ur-παrpi ώ τ ης=ζσνμπα τριώτης.

§ 85 Τόνπρό τών ονρανιόκοφώνων τρεπεται εις γ*

■ως σνν-Τεκη<:=συγγ^ής.

§ 86. Τό V πρό τών υγρών λ, μ, ν, ρ άφομοιουται· ώς
-cbr-.ΐόγος = σν.ΙΙογος, cvr-μαΰηζήζ — ονμμαθητής·, ovr ξοη
=σνρροή.
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§ 87. Το d προ του ν τρέπεται εις ν. Πέ.1ο~ος-νήσος =-
Πε.Ιοπόν νηϋος.

§ 88. Τό κ και τό χ μετά του ι τρέπονται εις δύο ττ- ώς-.
<ρι\1άχΐύ)=φν~1άττω, ταράχιω—ταράττω.

§ 89. Τα ούρανισκόφωνα κ, γ, χ, πρό του u τρέπονται εις:
γ· ώς .τ Μχμ α ζ=ζ .τ J έγμα.

§ 90. Τά χειλεόφωνα 7ϊ, 6, φ πρό τού μ τρέπονται εις μ-
ώς βΐέχ-μα =β,1έμμα, τρι'.6μα=ζτρΐμμα, jpôcp-μα—γράμμα..

§ 91. Τά όδοντόφωνα τ, δ, t) πρό τού μ τρέπονται εις d·
ώς àd-μα=.άομα.

§ 92. Τό ρ διπλασιάζεται, δταν πρό αυτού ύπάρχη βραχύ-
φωνήεν ώς ρί'ω=.ερρεον.

§ 9 3. Τό γ και τό δ μι-τά τού ι τρέπονται εις ζ· ώς ε.Ι-
jtîô'ιω—ε.ϊχίί,ύ)) άρ.-τάγιω=ζάρπάζω.

§ 9 4. Τά ψιλά τΐ, rt, τ πρό της δασείας τρέπονται εις δα~
σέα θ, φ, χ' ώς χατ' ι)μώ>'=-χαβ* ι)μών

§ 95. "Οταν εις δύο κατά σειράν συλλαβάς ύπάρχη Oadir
«ίΟμφωνον, τό δαόυ της πρώτης συλλαβής τρέπεται εις.
ιΐηλόν· ώς θρίχε(,·=.τρΐχκ.

rirjivadua. — Δ:όρθωσον τάς Ιπομενας λε'ςεις :
£τ^εχ<ΐα, χάρακς, Ουνφωνία, νατάρους, συνλαδή, συνχαί-
ρω, έπημερίς, φύλακς, έ?.πίδς, χάρχτς, γράφ-μα, συνπάθεχα,.
στέφμα, Ουνκάτοχκος, ΰύνλογος, συνράπτω, ταράχχω, έραψα,
ένκέφαΛος, κόπμα, βάπμα, Ούνμαχος, τχανμεγέΟης, ένγράμ-
^ματος, κά?.υτϊμα, σύν<3ωμος, συνόίτιον, ένκρίνω, êvpivov, £ν-
ιςλχσις, ΰύνζυγος.
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ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΙΞΕΑΣ

§ 96. Σημεία στίξεως είναι:

ή τελεία .
η ανω τελεία ·
τό κόμμα ,
τό ερωτηματικών ;
τό θαυααστικόν Σ

s*

τά διαλυτικά . -
ή άπόστοοφος '
ή κορωνίς '
ή παύλα —

αί παρενθέσεις ( )
τά εισαγωγικά « »
τά άποσιωπητικά . .
ή παράγραφος §
τό διαιρετικόν -
τό ύφέν w
τό έπεξηγηματικόν :
αί άγκύλαι [ ]

ΜΕΡΟΣ Β'.

Τ Υ Π I Κ Ο Ν

§ 97. Τυπικον καλείται τό μέρος της γραμματικής, τά
οποίον πραγματεύεται περί τών τύπων τών λέξεων.

§ 98. Τύποι λε'γονται αί διάφοροι μορφαί, τάς οποίας
λαμβάνουσιν αί λέξεις.

ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΑΟΓΟΥ

§ 99. "Ολαι αί λέξεις, τά; οποίας μεταχειριζόριεΟα, δταν
όμιλώμεν καί γράφαψεν, λέγονται μέρη τοΟ λόγοι/·
§ 100. Τά μέρη του λόγου είναι δέκα : άρθρον, ου-
Γραμματική Μ. Θ. Δι^γγελη 2
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Πτωτικά

σιαστικόν, έπίθετον, αντωνυμία, ρημα, μετοχή,
πρόθεσις, επίρρημα, σύνδεσμος καί επιφώνημα.

§ 101. Τά μέρη τοϋ λόγου διαιρούνται εις κλιτά καί
εις άκλιτα.

§ 102. Κλιτά λέγονται τά μέρη τοϋ λόγου, τά όποια κλί-
νονται, άκλιτα δέ, δσα δεν κλίνονται.

§ 103,. Τά κλιτά είναι ε;: το άρθρον, το ούσιαστι-
κόν, τό έπίθετον, ή αντωνυμία, τό oriua, καί ή
μετοχή.

§ 104. Τά άκλιτα είναι τέσσαρα : ή πρόθεσις, τό έπίο-
οημα, ο σύνδεσμος καί τό επιφώνημα.

ΠΤΩΤΙΚΑ

§ 105. Τό άρθρον, τό ου<1ια<ίτικόν, τό έπίθετον,
ή άντωνι/μία καί ή μετοχή λέγονται πτωτικά, διότι
Ιχουσι γένος, αριθμόν, κλίσιν καί πτώσιν.

§ 106. Τά γένη είναι τρία : άοόενικόν, θηλυκόν καί
ουδέτερ ον* π. y. άνήο, γυη), rraidîor.

§ 107. Οί αριθμοί είναι δυο: ενικός καί πληθυντικός.

108. Ό ενικός αριθμός σημαίνει εν, ό δέ πληθυντικός
πολλά* π. χ. .tatJior, χαιδία.

§ 109. Αί κλίσεις είναι τρεις: πρώτη, δευτέρα και

τρί-η.

§ 110. Αί πτώσεις είναι πέντε: ονομαστική, γενική,
δοτική, αιτιατικίι καί κλητική.

§ 111. Ή ονομαότικη καί ή κλητικίι λέγονται
ορθαι πτώσεις, ή δέ γενική, δοτική καί αιτιατική
πλάγιαι.
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Γυηναίηα.— Διάκριναν το γε'νος χα'ι τον αριθμόν τών Iπομε'\ων
λεξεων :

ô μαθητής, oi μαθηταί, τό βιβλίον, ιά βιβλία, Λ οΙκία,
-αϊ οΐκίαι, η θάλασσα, τα μήλα, oi καρποί, το (ΐχολείον, η
κεφαλή, αϊ ψυχαί, τά φύλλο, oi ϊπποι, ό πατήρ, at χελιδόνες,
ai φωλεαί, ot κόρακες, τά πλοία.

1. ΑΡΘΡΟΝ

§ 1 1.2. "Λρθρα λέγονται αί λέξεις ο, ή, τό, αί άποΐαι
τίθενται πρό τών ô\ομάτων π. χ. ο πατήρ, ή μήτηρ, τό
siaiâtor.

§ 113. Έκ τών άρθριον διακρίνεται τό γένος τών ονο-
μάτων. Ούτω αρμένικου γένους είναι, όσα λαμβάνουσι τό
■άρθρον ό, θηλυκοί?, δσα λαμβάνουσι τό άρθρον ή, και
ονδετέροιτ, δσα λαμβάνουσι τό άρθρον τό* π. χ. ό πατήρ,
ύχ μήιηρ, τό τεχνον.

5 114. ϊά άρθρα καθιστώσι τά ονόματα γνωττά και ώ-
^ισμένα· π. χ. 'Ιωάννης, ό 'Ιωάννης.

ΚΑΙΣΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ

Ένιχος αριθμός ΙΜηθνντιχος αριθμός.
Άρόεν. Θηλ. Οίδ. - *Αρ(ΐεγ. Θηλ. Ούδ.

Όν. ό ή τό ci . αί τά
Γεν. τού της τού τών τών τών
Λοτ. τω τω τοις ταΐς ' τοις
Αιτ. τόν τήν τό τους τάς τά
ΚΙ. ώ ώ ώ ώ ώ ο!>
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Παρατηρηθείς.

§ 115. Το άρθρον κλητικήν δεν εχει καί διά τούτο προ
της κλητική; τών ονομάτων τίθεται τό κλητικόν επιφώνημα ίί».

§ 116. Τα άρθρα ό, ή, αί, αί δασύνονται καί δέν το-
νίζονται.

rvjivadua — Θ/σον τΐ κατάλληλα άρθρα προ τών επομε'νων
λε';εων :

κήπος—πατρός,—πατήρ γοάφει ποός—θείον,—φύλλα τών
δένδρων πίπτουΰιν,—οίκίαι—πόλεως είναι ί/^ηλαί,—πΐ?>ος—
Γεωργίου έχάθη,—ι^υχαΐ πετώ<3χν είς—άγρούς, έν—ναω προ-
σεύχονται—χριότιανοί,— "Ιωάννης έν—οΙκίςι διάγει καλώς,—
κύνες —ποιμένων, —τοάπεζαν— οΙκίας— άδελφοϋ,— άνθρώ-
ποις καί—ζφοις,—χώδων—ναού,—ίχθύες—θαλάΟΟτις.

2. ΟΝΟΜΑ ΟΥΣΙΑΙΤΙΚΟΝ

§ 117. Ού(ίια(5τικά λέγονται αί λέξει;, αί οποίαν φα-
νερόνουσι πρόσωπα, ζώα, φυτά ή πράγματα* π. χ. ' Ε.iér η>
γαΛή, μη.Ιέα, τράπεζα.

§ 118. Τά ουσιαστικά διαιρούνται είς συγκεκριμένα
καί είς αφηρημένα.

§ 119. Συγκεκριμένα λέγονται τά ουσιαστικά, τά
όποια αίσθανόμεθα· π. χ. άνθρωπος, âérâçor, Λέων.

§ 120. Αφηρημένα λέγονται τά ούσιαστικά, τά ο-
ποί* δέν αίσθανόμεθα, άλλα μόνον εννοοΰμεν· π. χ. xaxôr,
άφετή, ειΛιχρίνεια.

§ 121. Κύρια λέγονται τά ούσιαστικά, δια τών οποίων
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ονομάζομεν πρόσωπον ή πράγμα ώρισμένον π. χ. Λημήτρως,
* Αθήναι, ΛΙαος.

§ 122. Προσηγορικά λέγονται τά ουσιαστικά, £ιά τών
όποίων όνομάζομεν όλα τά ομοειδή όντα* ώς παίδες, οΐχίαι,
μητέρες, βιβλία.

§ ί 2 3. Περιληπτικά λε'γονται τά ουσιαστικά, τά όποια
év τω ένικω αριθμώ σημαίνουσι πολλά' π. χ. στρατός, Λαός,
οζόΛος, ττΛήθος.

I'vuvadjia.—Ni δ.αχριθώσιν εκ τών χατωτερω ουσιαστικών τα
«τυγκεχριιχε'να, τα άφτρηα^να, τα κύρια, τα προσηγορικά κα'ι τα περι-
ληπτικά :

οίκος, λαός, άρετΛ, άγαθότης, δικαιοσύνη, χαρά, άδιχία,
ουρανός, βιβλίον, στρατός, στρατηγός, πτηνά, χελιδών, ÛP"
τος, τράπεζα, φι2Λα, Σπάρτη, Κωνσταντινούπολις, βόες, γα-
λή, κύνες, Πέτρος, ΔημοΟθένης, στόλος.

ΘΕΜΑ, ΧΑΡΑΚΤΗΡ, ΚΑΤΑΔΗΞΙΣ

§ 124. Θέμα λέγεται το μέρος τής λέξεως, τό όποιον
-δεν μεταβάλλεται.

§ 12δ. Χαρακτηρ λέγεται τό τελευταΐον γράμμα της

■ρ(ζπς·

§ 12G. Κατάληξις λέγεται τό μέρος τής λέξεως, το
οποίον μεταβάλλεται.

π. χ. Θέμα Χαραχτήρ Κατά,Ιηζις

λόγ ;. γ OÇ

2C α9 9 ά
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§ 127. Κλιτά "λέγονται τά μέρη του λόγου, τά οποία:
μεταβάλλουν κατάληξιν π. γ. δ μαθητής, του μαθητονΥ
οϊ μαθηrai. ν ' ·

§ 128. Αί μεταβολαί τών καταλήξεων γίνονται κατ' ίδιαί-
τερον τύπον, όστις ονομάζεται κλί<5ις.

ξ 129. Αί κλίσεις είναι τοεί; : ηοώτιι, δευτέοα. καί

yJ * > U ' Ο

τρίτη.

§ 130. Ότα ονόματα κλίνονται κατά την πρώτην κλίσιν
λέγονται «οωτόκλχτα, όσα κατά την δευτέραν, δε ντε»
ρόκλιτα, καί οσα κατά την τρίτην, τριτόκλχτα.

Ποώτη κλίσιο.

§ 131. Κατά την ποώτην κλίσιν κλίνονται ονόματα άρσέ-'
νικά καί θηλυκά, έξ ων τά μεν αρσενικά λήγουσιν είς ας καί
ης, τά δέ θηλυκά είς α καί η· π. χ. δ νεανίας, δ χριζής7
ή χαρά, ή τροφή.

§ 132. Ή πρώτη κλίσις ουδέτερα δέν έχει.

Δευτέρα ν.λίσις. ' ' /

§ 133. Κατά την δευτέραν κλίσιν κλίνονται ονόματα αρ-
σενικά καί θηλυκά λήγοντα είς ος καί ουδέτερα λήγοντα είς
ον π. γ. δ χΐ/πος, ή δόός, το μηΛον.

Τοίτη ν.λίσιο.

υ

§ 134. Κατά τήν τρίτην κλίσιν κλίνονται τά ονόματα, τχ
οποία εχουσιν είς τάς πλαγίας πτώσεις μίαν συλλαβήν περισ-
σοτέραν ή εν τη ονομαστική· π. χ. δ γέρων, τοΰ γέροντος?
ή Λαμπάς, της Λαμπάάοζ.

Κλίσεις



Πρωτό κλιτά ονόματα 23

ri'uvadua.-—.^ià διακριθώϊΐ τά -^ωτόκλ'τχ, 'τα δευτεοόκλιτα και
τα τρ:τόχ/ΐτα τών έ;ής δ/οιζάτω^ :

χ[0?>ίτης, χαρά., ταμίας, λύκος, φυτόν, λέων, χάρις, ΐ;ιπ:ς,
δικαΟτης, μαθητής, θάλαΟΟα, γλώσσα, κήπος, ναός, βιόλίον,
μάθημα, ποιμήν, άηδών, γ^ρων, ô/νις, ^τατρίς, κόραξ-

ΠΡΩΤ0ΚΛ1ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ

§ 135. Τά ττροοτό κλιτά ονόματα εχουσιν ε'ις δλας τάς:
πτώσεις ΐσας συλλαβας και λέγονται idocf ί'λλαβα.

§ 136. Τ à πρωτό/.λιτα μεταβάλλουν τά καταλήξεις
αυτών ω; εςης .

'Enxoç αριθμός. Π,Ιηθυν. αριθμός^

ΆοΟενικά. Θηλυκά. 'Aptf. Θη?ν
Όν. ας ης α. 71 αι
Γεν. ου ου α; ης ων
Δοτ. ν. V α Τ) αις
Αιτ. αν '/IV αν ην ας
Κλ. α 71- α α η αι

Παραδείγματα.

ΆρΟενικά.

Ε'ΐχος αριθμόc Π.Ιηθυντικίς αριθμός
Όν. ό νεανίας κριτής ί ci νεανίαι κριταί '
Γεν. του νεανίου κριτοΰ τών νεανιών κοιτών  ι
Δοτ. τω νεανία κριττ) τοις νεανίαις κριταΐς
Αιτ. τόν νεανίαν κριτή ν τους νεανίας κριτάς
Κλ. ώ νεανία κριτά ώ νεανίαι χριταί
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Έπχος αριθμός ΠΛηθυντιχος αριθμός
Θηλυκά.

Όν. ή χαρά τροφή αί χαραί τροφαί
Γεν. της χαράς τροφής τών χαρών τρορών
Δοτ. τη χαρά τροφή ταΐς χαραις τροφαις
Αιτ. τήν χαράν τροφήν τάς χαράς τροφάς
Κλ. ώ χαρά τροφή ώ χαραί τροφαί

Έηχος αριθμός. ΠΛηθυντιχος αριθμός.

Θηλυκά.

Όν. ή γλώσσα τράπεζα αί γλώσσαι τράπεζαι
Γεν. της γλώσσης τραπέζης τών γλωσσών τραπεζών
Αοτ. τη γλώσση τραπέζη ταϊς γλώσσαις τραπέζαις
Αιτ. τήν γλώσσαν τράπεζα ν τάς γλώσσας τραπέζας
Κλ. ώ γλώσσα τράπεζα ώ γλώσσαι τράπεζαι

Παρατηρηθείς.

§ 137. Όσα ονόματα τονίζονται επί τη- ληγούσης, είς
μεν την ονομαστικών, αίτιατικήν καί κλητικήν οξύνονται, είς
Si τήν γενιχ,ήν καί δοτικήν περισπώ νται* π. χ. ή χορά, της
χαράς, τη χορα, την japar, ώ

§ 138. Ή κλητική τοϋ ενικού τών είς ης αρσενικών λήγει
είς η· ώς ώ Μι,Ιτιάάη, ώ Ε'ιρηνοάίχη, ώ Άριστείόη.

§ 139. Τά εις της καί τά σύνθετα, τά όποια λήγουσιν είς
πώΛης, μετρης, ώνης, τρίΟης, Λάτρης, αρχής, λήγουσιν είς
τήν κλητικήν είς α βραχύ· ώς ώ μαθητά, ώ *ptra, ώ
βΛιοπώΛα, ώ τεΛώνα.
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§ 140. Τά κύρια ονόματα κλίνονται εις τον αριθμόν, εις
τον οποίον άπαντώσιν ώ; ό \1ι.1τιάόης, αί 'Αθήναι..

§ 141. *Ε<. τών είς α ληγόντων θηλυκών, δσα προ τού α
έ'χουσι φωνήεν η ρ, «ρυλάττουσι το α εις τήν γενικήν και
δοτικην τού ενικού αριθμού, δσα δέ εχουσι σύμφωνον τρε'πουσι
το α εις ιι· ώς ή χαρα, της χα^αζ", τνί χαρά- ή οί*ία, της
οικίας' ή τράπεζα, τή; τραπέζης, χγ τραπέζη.

§ 142. CH κατάληξις ας τη; πρώτης κλίσεως είναι πάν-
τοτε μακρά* ώς τάς μούσας, της οικίας.

§ 143. Πάντα τά πρωτόκλιτα ουσιαστικά εις τήν γενική ν
τοΰ πληθυντικού αριθμού τονίζονται επί της ληγούσης καί
περισπώνται· ώς τών τών τροφών, τών τραπεζών.

Tvuvadua.— ΚλΤνο* rà ε;η; ζνόμχτχ :

ό έογάτης, ό λοχίας, ό κρεοπώλης, ό ειρηνοδίκης, ό 'Αρι-
στείδης, ό δικαστής, ή χώρα, ή οΙκία, ή χάλαζα, ή κεφαλή,
ή ζώνη, ή έλαία, ή έΟπέρα, ή κλίνη, ή άμαξα, ή βροχή, ή
μαθήτρια, ô άνθοπώ?αις, ό ποιητής, ή ξηρά, ή διακοπή, ô
τελώνης, ô πολίτης, ή'άρετή, ή μούσα, ή σφαίρα.

Hao ατη ρή σεις επί τών εις α ληγόντων θηλυκών.

§ 14 4. "Οσα θηλυκά τρε'πουσι τό α εις τήν γενικήν καί
^οτικήν τοΰ ενικού εις η_, έ'χουσι τό α βραχύ' ώς ή τράπε-
ζα, ή μονσα.

§ 145. Όλα τά όξύτονα εχουσι τό α μακρόν· ώς <ρω.1εά,
<7χιά.

§ 146. Όλα τά προπαροξύτονα εχουσι τό α βραχύ- ώς
γέφυρα, μάχαιρα} τράπεζα.

§ 147. Τά είς εια παροξύτονα έ'χουσι τό α μακρόν· ώς
ίγ ία, β α σι J ε ία, χο.Ιαχεία.
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§ 148. Τά είς ρα'δισύλλαβα, δταν εχωτιν είς τήν παρα-

λήγουσαν δίρΟογγον, πλην τή; au, εχουσι τό α βραχύ- ώ-ς
μοίρα, σφαίρα.

§ 149. Τά είς ρα δισύλλαβα, όταν εχωσιν είς τήν παρα-
λήγουσαν φωνήεν ή τήν δίφθογγον αν, εχουσι τό α μακρόν·
ώς γώξια, ανηα.

§ 1 5U. Τά είς αία δισύλλαβα 1/ουσι τό α βραχύ· ώς
μαία.

• § 151. Τ à είς αια ύπεο^ισύλλαβα ϊγ ουσι τό α μακρόν*1

ώς eJata, χεηαΐα.

Fùuvudua. — Τόνισον τά ς λέςείς : "

γλωΰ^α, 6a?vadda, χωρά, μαχαίρα, πείνα, ôov?.raa>; §acJx-·
2ετο, μαία, έί^αια, (boc,. πέτρα, daupa, μοίρα, pouda <5ιαματα,
κακία, άγορα, φω?^εα, ΰφαιρα, άληθεια, μυια, πςωοα, ΰφνρα.

ΣΥΝΗ'ΡΗΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟΚΛΙΤΑ

§ 152. Συντιοημένα λέγονται τά ονόματα, τά οποία

συναιρούνται- ώ; γα.Ηα-γα.Ιϊ).

§ 153. Τά συνηρηαε'να ό'όματα τής πρώτης κλίσεως είναι.

όλοπαϋϊί, ήτοι συναιρούνται είς δλας τάς πτουτεις»

11αραδείγ[ΐατα.

'βηχός αριθμόc. ΠΛηθνντιχος αηιθμός-

,Aρdεvικά.

Όν. ό Βορρέάς - ας Έρμεας- ής οί Έρμε αι-αϊ
Γεν. του Boocc'ou- à  ι ι Έρμε'ου-οΰ τών Έρμε'ων- ών
Δοτ. τω Βορρέα-ά Έρμεα-η - τοις Έ)ΐχέαις-αΐς
Αιτ. τόν Βορρέαν-άν Έρμέαν-ην τους Έρμε'ας-άς
Κλ. ώ Βορρέα-ά. Έρμέα-ή ώ Έρμέαι-αϊ
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Θηλυκό.

Όν. V) Άθτ,νάα à γχλε'α-ή αί γαλέχ'.-αϊ
Γεν. ττ,ς ' Αθ'Γ,νάας'-άς γαλέας-ής τών γαλέων-ών
Δοτ. τγΐ ' Αθηνάχ-ά γαλέα-*/] τχΐς γαλέα·.ς-αΐς
Αιτ. τήν Ά θηνάχν-άν γχΉχν-ήν τάς γαλέας-άς
Κλ. ώ 'Αθηνάχ-ά γαλέα - η ώ γαλέαι-χι

Παρατήρηοις.

§ 154. Τά συνηρτ,μένα πρωτόκλιτα είς όλα; τάς πτώσεις;
περισπώνται.

jTiruvadua.— ΚλΤνον χατχ τα άνωτε'ρω πζρχδεγαατχ τά ο-
νόματα :

Λ ροδη, fi ?*εοντη, Λ άμυγδαλή, ή ϋυκή, ό 'ΔπελΡνης.

ΔΕΥΤΕΡΟΚΛΙΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ

§ 155. Τά δευτεοόκλιτα ονόματα είναι, ώ- τχ
πρωτόκλιτα, ίτοσύλλαβα, λααβάνουτι 8ε τά; επόμενα; κατα-
λήξεις :

Έηχος αριθμός. Π.ϊηθνντιχος αριθμός.

Άρσ. 0n?v. Ούδ. ΆοΟ. 0n2w. Ούδ
Όν. ος ον ci α
Γεν. ου ου ων ο^ν
Δοτ. ω ω ας Ο'.ς
Αιτ. ον ον ους α
Κλ. ος (0 ον οι - α
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Παραδείγματα.
'Εηχος αριθμός. ΠΛηθυντιχος αριθμός.

Άρΰεν.

"Ον. ό λόγος
Τεν. του λόγου
Δοτ. τω λόγω
Αιτ. τον λόγον
νΚλ. oj λόγε(ος)

Θηλ.

ή οδός
της οδού
τη όδώ
τήν όδον
ώ όδός(έ)

"Αρ<3εν.

οί λόγοι
τών λόγων
τοις λόγοις
τους λόγους
ώ λόγοι

Θπλ. ·

αί όδοί
τών όδών
ταις όδοίς

τας

ώ

όδους
όδοί

Ούδέτερον.

Όν. τό μήλον τά μηλα
Γεν. του μήλου τών μ-ήλων
Δοτ. τω μήλω τοίς μήλοις
Αιτ. τό μήλον τά μήλα
Κλ. ώ μήλον ώ μηλα

Παρατηρηθείς.

§ 156. Τά ούδε'τερα εχουσι τρεις πτώσεις όμοιας: τήν
-ανομαστικήν, αίτιατικήν καί κλητικήν· π. χ. τό μΤ)Λον, oj
μή.Ιον.

§ 157. .Τό α είς τό τέλος τών ού^ετε'ρων είναι βραχύ·
τζ. χ. μηΛα.

§ 158. Έ κλητική τών εις ος αρσενικών καί θηλυκών
λήγει είς ος καί ε* π. χ. ώ Λόγος καί ώ Λόγε.

§ 159. Όσα δευτερόκλιτα τονίζονται επί της ληγούσης,
«ίς τήν γενικήν καί δοτικήν περισπώνται, είς δέ τάς α,λλας
-πτώσεις οξύνονται· π. χ. ό χαρχός, του χαρ.τοϋ.
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Γύμναόμα.— ΚλΤνον τάς λε'ςεις :

ό βοσκός, ή άσβεστος, τό έρπετόν, ό βάτραχος, Λ ψηφος,-
τό ταμεϊον, ô τροχός, ή τροφός, τό τέκνον, ô παράδεισος,
τό κηρίον, τό ώόν, τό φαγητόν, ή £ρημος, τό κιβώτιον, ό
ΐππος, τό λάχανον, ό κυνηγός,

ΣΥΝΗ'ΡΗΜΕΝΑ ΛΕΥΤΕΡΟΚΛΙΤΑ

§ 160. Τά Συνηρημενα της δευτέρας κλίσεως ειναν
όλοπαθη-

Παραδείγματα.

ΊΖνιχος αριθμός. ΠΑηθυντιχος αριθμός.

Άρσεν. Ούδ. Άρόε^. Ούδ.

Όν. ο νόος-οΰς τό οστέον-οΰν
Γεν. τούνόου-νοΰ τού όττε'ου-ού
Δοτ. τω νοω-% ω τω ôj τε'ω- ω
Αίτ. τον νόον-νούν τό οστέον-ούν
Κλ. ώ νοε-νού ώ όστέον-ούν

οί νόοι-νοί τά οστέα-ά
τών νόων-νών τών όττε'ων-ών
τοίς νόοις-νοίς τοίς οστε'οις-οίς
τούςνόους-νοΰς τά όττέα-ά
ώ νόοι-νοί ώ όστε'α-ά.

ΙΙαρατήρηαις,

§ 161. Τά .συνγ)οημε'να δευτερόκλιτχ εις δλας τάς πτώιεις."
περισπώνται.

Γνιιναιίμα.— Κ.λΤνον κατά τά άνωτ/ρω παραδείγματα τά ε—
πουιενα :

ô ροί/ç, ό πλους, ό χνούς.
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ΤΡΙΤΟΚΛΙΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ

§ 162. Τά τριτόκλιτα ονόματα λέγονται καί περιτ-
-τοοίύλλαβα, διότι είς τάς πλαγίας πτώσεις εχΟυσι μίαν
συλλαβήν περισσοτε'ραν ή εν τνί ονομαστική· π. χ. ο
του Λέοντος.

§ 163. Το θε'μα τών τριτοκλίτων ονομάτων ευρίσκεται,
εάν έκ της γενικής άφαιρεθη ή κατάληξις ος· π. γ. άραΟος,
■àçciGz=iïiiLα, οζ=κατάληςις.

§ 16 4. Τά τριτόκλιτα ονόματα, κατά τον χαρακτήρα χω-
ρίζονται είς ^ωνηεντόλιικτα καί είς ο'υμόωνόληκτα-
π. "/. αοαίοζ=συμφωνόληκτον, πό.&ΰΚ=φωνηεντόληκτον.

§ 165. Τά συμφωνόληκτα ονόματα διακρίνονται είς τά
έχοντα χαρακτήρα ου·ρανι<ίκόφωνον, νειλεόφωνον,
οδοντόφωνον, υγρόν και d.

166. Τά τριτόκλιτα λήγουσιν είς τήν όνομαστικήν του
ενικού αριθμού είς τά φωνήεντα α, ι, υ, ω και είς τά σύμ-
φωνα ν, ρ, ς, ξ, ιΚ

§ 1 67. Τά τριτόκλιτα λαμβάνουσι τάς εξής καταλήξεις:

'Εηχος αριθμός. Π.Ιηθυντιχος αριθμός.

'Apd. Θηλ. Ούδ. 'Apcî. Θηλ. Ούδ.

Όν. — — ες ά

ΤΓεν. ος ος ων ων

Δοτ. ιι σι σι

Αιτ. ν-α — ας α
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Παραδείγματα.

1. 'Ονόματα έχοντα χαρακτήρα ούρανισκόφωνον.

"Αρσενικά.
Έπχος αριθμός.

Όν. ό κόρας ό # όνυς ό λάρυγς
Γεν. του κόρακος του ο'νυχος *τού λάρυγγος
Δοτ. τω κοράκι τω ό'νυχι τω λαρύγγι
Α'.τ. τόν κόρακα τόν όνυχα τόν λάρυγγα
Κλ. ώ κόραξ ώ ο'νυς ώ λάρυγς

Π.Ιηθνττιχος αριθμός.
Όν. oi κόρακες οί όνυχες οί λάρυγγες
Γεν. τών κοράκων τών ονύχων τών λαρύγγων
Δοτ. τοις / £ κόρας-. τοίς ό'νυξι τοίς λάρυγςι
Α'.τ. τους κόρακας τους ό'νυχας τους λάρυγγας
Κλ. ώ κόρακες ώ όνυχες OJ λάρυγγες

Θηλυκά.

'Ertxoç αριθμός.
ή πλάς
της πλακός
Δοτ. τνί πλακί
Αιτ. ττ,ν πλάκα
ώ πλάς

Όν.
Γεν.

Κλ.

α-.ς
αίγός
αίγί
αίγα

,,ν

αις

Π.Ιηθυντ. αριθμός.
αί πλάκες
τών πλακών
ταίς πλαςί
τάς πλάκας
ώ πλάκες

αίγες

αιγών
» ***

α·.; ι

αίγας

αίγες

Ha ρ ατη ρήσεις.

§ 168. Όσα ονόματα εχουσι χαρακτήρα ουρανίσκο-
·φωνον9 λαμβανουσιν εις τήν όνοματτικήν του ενικού ς καί
τρέπουσι τό ούοανι<7κό<ρωνον εις ζ* ώς αϊγς=αΐζ.
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§ 169. Εις τήν δοτικήν τού πληθυντικού ό ούοανισκόφω-
νος χαρακτήρ μετά του d της καταλήξεως τρε'πεται είς
ώς τοις χόραχσι=χόραζι.

§ 17 0. Τ à έχοντα χαρακτήρα ούρανισκόφωνον εχουσι τήν
κλητικήν όμοίαν με τήν όνομαστικήν· ώ; ή αϊζ, ω αϊ£· ό ο-

§ 171. Tà μονοσύλλαβα είς τάς πλαγίας πτώσεις, γενι-
κήν, δοτικήν και αιτιατικής τονίζονται επί τής ληγούσης~
ώς xJaxôc, πΛαχΙ.

Tvuvadua.— ΙνλΤνον κατά τά άνωτε'ρω τα έπόμενα :
ό φύλαξ, ό ανθραξ, ό πίναξ, ό ρύαξ, ό φάρυγξ, ό κήρυξ, Λ
μάατιξ, ή πτέρυξ, ή πλάύτιγξ, Λ φ?όξ, Λ διώρυξ.

2. 'Ονόματα έχοντα χαρακτήρα χειλεόφωνον.

Άρΰενικά.

Έηχος αριθμός. Πΐηθνντ. αριθμός.

Όν. ό γύψ ν I  αραψ οί γύπες άραβες
Γεν. του γυπός άραβος τών γυπών αράβων
Δοτ. τω γυπί άοαβι « τοις γυψί άραψι
Αιτ. τόν γύπα άραβα τους γύπας » Ρ  αραοας
Κλ. ώ γύψ άρα ψ ώ γύπες ν /Ο  αραοες

Θηλυκά.

Έηχος αριθμός. ΠΑηθυγτ. αριθμός.
Όν. ή σκνίψ φλέψ αί σκνίπες φλε'βες
Γεν. τής σκνιπός φλεβός τώ/ σκνιπών φλεβών
Δοτ. τή σκνιπί φλεβί ταΐς σκνιψι φλεψί
Αιτ. τήν σκνίπα φλέβα τάς σκνίπας φλέβας
Κλ. ώ σκνίψ φλε'ψ ώ σκνίπες φλέβες  ι *
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ΙΙαρατη ρήσεις.

§ 172. Τά έχοντα χαρακτήρα χειλεόρωνον λαμβάνουσιν
εις τήν ονομαστική ν τοΰ ενικού <, δττερ μετά του γειλεο^ιόνου
τρέπεται ει; V π. χ. ο νιλτχ—viy, ό àpaû(—âoaà.

§ 17 3. Εις τήν δοτική ν τοΰ πληθυντικού ό χειλεοφωνος
χαρακτήρ μετά τοΰ ci της καταλήςεως τρέπεται εις tl" ώς
τοίς àoaCciz=^açaψ·ι.

§ 1 74. ΓΙΙ κλητική τούν ονομάτων τών εχόντων χαρακτήρα
χειλεόρωνον είναι ομοία μέ τήν όνομαστικήν· ώ; ό cïnaijr7
ώ âpatr.

§ 175. Τά μονοσύλλαβα εις τάς πλαγίας πτώ-εις τονί-
ζονται επί της ληγούσης· ώς ό τού ή ψ.Ιέι^ της
φ.Ιίβός.

Fvuvatfua--ΚλΤνον κατά τά άνωτε'ρω παραδιίνματα τά εςης :

ό κώνωυ. ό Πέ2νθ^', ô Κύκλωτ!·, ό ciOi'o^·, ό Οκώλτιξ, ό χά·
Ρ.υ-ψ, ή λαΐλα^'.

3. 'Ονόματα έχοντα χαρακτήρα όδοντό^ωνον.

* Αρσενικά.

Έηχος αριθμό c-

Όν. ό λέβ/ις γέρων γίγας γέλως

Γεν. τοΰ λέβητος γέροντος γίγαντος γελωτος

Δοτ. τω λέβητι γέροντι γίγαντι γέλωτι

Αίτ. τον λέβητα γέροντα γίγαντα γέλωτα

Κλ. ω λέβης γέρον γίγαν γέλως

Γραμματική Μ. Θ. Διάγγελη
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ΓΜηθυγτιχος αριθμός.

"Όν. ci λέβητες γέροντες γίγαντες γε'λωτες
Γεν. •τών λεβήτων γερόντων γιγάντων γελώτων
.Δοτ. τοις >έβησι γέρουσι γίγασι γέλωσι
Αιτ. του; λέβητα: ς γέροντας γίγαντας γε'λω τας
Κλ. ώ λέβητες γέροντες γίγαντες γε'λωτες

Θη2α/κά.
Έηχος αριθμός.

Όν. ή έλπίς όρνις λαμπάς
Γεν. τής χάριτος ελπίδος όρνιθος λαμ,πάδος
Δοτ. τη χάριτι έλπίδι ό'ονιθι  ι λαμπάδι
Αιτ. τήν Χ*Ριν - ελπίδα όρνιν λαμπάδα
Κλ. ' ώ έλπίς όονι  ι λαμπάς

ΠΛηθνντιχος αριθμός.
Όν. αί χάριτες ελπίδες όρνιθες λαμπάδες
■Γεν. τών χαρίτων ελπίδων ορνίθων λαμπάδων
Δοτ. ταίς χάρισι έλπίσι ό'ονισι 1 λαμπάσι
Αιτ. τάς χάοιτας ελπίδας όρνιθας λαμπάδας
Κλ. ώ χάριτες ελπίδες όρνιθες λαμπάδες

Ουδέτερα.

Όν.
Γεν.
Δοτ.
Αιτ.
Κλ.

Έηχος αριθμός.
τό σώμα μέλι
του σώματος μέλιτος
τω σώματι μέλιτι
σώμα μέλι
σώμα μέλι

το

ώ

ΠΛηθνττιχος αριθμός.
τά σώματα
τών σωμάτων
τοις σώμασι
τά σώματα
ώ σώματα
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Παρατηρήσεις.

§ 1 7 6. *Η ονομαστική τών ονομάτων, τά όποια εχουσι χα-
ρακτήρα όϊοντόφωνον, σχηματίζεται διά προσθήκης του ς,
όποτε ό όδοντόφωνος χαρακτήρ άποβάλλεται· ώς Λαμπάος
—Λαsu.πάς, χάριτς=χάρις.

§ 177. Ή ονομαστική τών ούδετέρων γίνετα: έκ του θέ-
ματος, εάν '.άφαιρεθ'/) ες αύτού ό χαρακτήρ· ώς το οώματ =
«χώμα.

§ 178. Κατά γενικόν κανόνα πάντα τά όξύτονα σχηματί-
ζουσι τήν κλητικήν όμοίαν προς τήν όνομαστικήν ώς ή Λαμ-
jzàc, ώ Λαμπάς, ι) σφραγίς, ώ σφραγίς.

§ 179. Έκ τών είς ις λεγόντων, τά μέν όξύτονα εχουσι
τήν κλητικήν όμοίαν μέ τήν όνομαστικήν καί τήν αίτιατιακήν
.είς α, τά δέ μή όξύτονα τήν κλητικήν άνευ d καί τήν αιτια-
τική ν είς ν π. χ* ή εΛπίς, τήν ε.Ιπίδα, ώ ε.Ιπίς, ή χάρις,
-τήν χαρ"", ω jcfpi.

§ 180. Έκ τών εχόντων ντ, τά μέν ό;ύτονα σχηματί-
£ουσι τήν κλητικήν όμοίαν μέ τήν όνομαστικήν, τά δέ παρο-
ξύτονα όμοίαν μέ τό θε'μα· π. χ. ό oVoi-c, ώ oJoùc, ό γέρων,
γέρο ν.

§ 181. Τά σύμφωνα ντ πρό του d αποβάλλονται, τό δέ
-πρό αυτών βραχύ φωνήεν εκτείνεται είς μακρόν* π. χ. γέ-
çovzσι=γέρονοι, όδοντςζ=6δονς.

§ 182. Τά μονοσύλλαβα είς τάς πλαγίας πτώσεις τονίζον-
ται επί τής ληγούσης. Εξαιρούνται ολίγα τινά : ώς παίδων,
ωζων, δι'ιδων, φώτων.

Γύμναό»ια.—ΚλΤνον χατα τα ανωτέρω -αραδίίγματα τά α-
κόλουθα :
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ό λέων, ό άρχουν, ô έλέφας, ό θεράπων, η όφραγίς
ό τάπτις, ô Κάλχας, ό ίδρώς, τ6 θαύμα, τό μνίϊμα, ή έφημε
ρίς, Λ έβοομάς, ιι νεάνις, ô πένης, ή καθαριότης,ή πατρίς
Λ δρις. · ·

4. 'Ονόματα έχοντα χαρακτήρα ύγρόν.

ΆρΟενικά. . ;

'Ενιχος αριθμός. - -
Όν. ό ρήτωρ ποιμήν μήν- πατήρ ν : άνω ν
Γεν. τοΰ ρήτόρος ποιμένος μηνός πατρός αγώνος·.
Δοτ. τω ρήτορι ποιμένι . . μηνί πατ^Ι  ι άγώνι
Αιτ. τον ρήτορα ποιμένα μήνα πατέρα αγώνα.
Κλ. ώ ρήτορ ποιμήν ■ μήν πάτερ. άγων -

Π.Ιηθυντιχος αριθμός,
Όν. οί ρήτορες ποιμένες μήνες πατέρες ; αγώνες
Γεν. τών ρητόρων ποιμένων μηνών πατέρων άνώνων
Δοτ. τοίς ρήτορσι ποιμέσι μησί 'πατράσι' άγώσς
Αιτ. τους ρήτορας ποιμένας μήνας πατέρας αγώνας
Κλ. ώ ρήτορες ποιμένες μήνες πατέρες αγώνες-

'Ενικός αριθμός.

Όν. ό βραχίων κλητήρ
Γεν. τοΰ βραχίονος κλητήρος
Δοτ. τω βραχίονι κλητήοι
Αιτ. τον βραχίονα κλητήρα
Κλ. ώ βραχίον κλητήο

Πληθυντικός αριθμός.

oi > βραχίονες·
τών βραχιόνων
τοις
τους
ώ

Ρ,

ρραχιο σι

βραχίονας

βραχίονες

κλητήρ ς
κ,λητηρων
κλητήρσι.
κλητηρας
κλητήρες.^
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Θηλυκά.

rErixoç. αριθμός. Π.ΐηθυνίίχος αριθμός.
Όν. ri ρις χελιδών αί ρίνες χελιδόνες
Γεν. τής ρινός χελιδόνος τών ρινών χελιδόνων
Λοτ. τη ρινί χελιδόνι ταΐς ρισί ^ελιδόσι
Αιτ. τήν ρίνα χελιδόνα τάς ρίνας χελιδόνας
:Κλ. ω ρις χελιδών ώ ρίνες χελιδόνες

ΣΓαρ ατηρή σεις.

§ 183. Τά ύγρόληκτα σχηματίζουσι σχεδόν πάντα τήν
•όνομαστικήν άνευ ς* π. χ. αγων^ χε.Ιιόών, μήν, πατήρ.

§ 184. Όλίγιστα-έχοντα χαρακτήρα ν, σχηματίζουσι τήν
όνομαστικήν διά προσθήκης τοΰ ς. Είς ταύτα άποβάλλεται
τό ν πρό, τοΰ. ç και εκτείνεται τό βραχύ φωνήεν τοΰ θέματος
ζΐς μακρόν* π.χ. ρινς—ρίς, τάΛαγς=.τά2ας, μέΛανς=.μέ,Ιας.

§ 185. Έκ τών ύγρολήκτων τα μέν όςύτονα εχουσι τήν
κλητικήν έμοίαν μέ τήν όνομαστικήν, τά δέ μή όξύτονα ό-
μοίαν μ„έ τό θέμα. Εξαιρούνται τά ονόματα πατήρ καί da>-
τήρ* π. χ. ο· άγων, ώάγώτ, όποιμην,-ώ ποιμήν, ο πατήρ,
ω ό ρήτωρ, ώ ρτ}τορ7 ό σωτήρ, ώ σώτερ.

§ 18C. Είς .τά έ'χοντα; χαρακτήρα ρ, συγ*κόπτεται ενίοτε
τό ε είς τήν-γενικήν καί δοτικήν τοΰ ενικού, είς δέ τήν δοτι-
κήν τού πληθυντικού μετά τήν άποβολήν ιού ε παρεντίθεται
α βραχύ· π.χ. πατέρος=±:πάτ'ρόζ/πατέρι=:τατξί, πατερσΐζ=.
jτατράσι. -.. ·\ ,

I'iryvadua. —Κ.ατα τα ανωτε'ρώ παραδείγματα χλΤνον τα επόμενα:
ό "Ελλην, ό dûTcfip^iiifi μΛτηρ, n θυγάττιρ, Ô άΟτήρ, 6
<ΐωλήν< όλιμήν, ό δελφίν, ό.λειμών,.ό αΙών, ή άτιδών, ό πααάν,
ή εΛ.κών, ό χειμών, ό ίχνεύμων.



38

Συνηρημένα τριτόκλιτα

ΙΥΝΗ-ΡΗΜΕΝΑ ΤΡΙΤΟΚΛΙΤΑ

§ 187. Τά συνηρημένα ονόματα τη; τρίτης κλίσεω; είναν
όλοπχθη ή όλιγο-αθή, διακρίνονται δέ κατά τόν χαρακτήρ*
είς άάωνόληκτα, είς νγρόληκτα, είς (^ιγμόληκτα.
καί είς φωνηεντόληκτα.

Παραδείγματα.

1. Άφωνόληκτα.

Άρόενχκά.

Έηχος αριθμός.

'Ον.. ό Εενοφάων-ών Δοτ. τω Ξενοφάοντι-ώ/τι

Γεν. τοΰ Ξ-νοφάοντος-ώντος Αιτ. τόν Ξενοφάον.τα-ών,τα:
Κλ. ώ Ξενοφάων-ών

Έηχος αριθμός.

Όν. ο πλακόεις-οΰς

Γεν. τοΰ πλακόεντος-οΰντος

Δοτ. -τω πλακόεντι-οΰντι

Αιτ. τόν πλακόέντα οΰντα

Κλ. ώ πλακόεις-οΟς

Π.Ιηθυντιχος αριθμός~

οί πλακόεντες-οϋντες
τών πλακοε'ντων-ουντων
τοις πλακόεσι-ουτι*·
του; πλακόεντας-οΰντας
ών πλακόεντες-ουντες.

2. Ύ,γρόληκτα.

Έηχος αριθμός.

Όν. ό Ποσειδάων-ών , ( _ Δοτ...τω Π«ΐΓειδάονι-ώνι

Γεν. τοΰ Ποσειδάονος-ώνος.· / Αΐτ, ■ ·. .τον Ποσειδάο.να-ώνα:

Κλητ. ώ Πόσειδον · ~
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3. Σιγμόληκτα.

*Af όενικά.
Ένιχος αριθμός.

Όν. ό ^ Σωκράτης

Γεν. τοΰ Σωκράτεο;-ους

Δοτ. τω Σωκράτεϊ-ει

Α'.τ. τόν Σωκράτεα-η(ν)

Κλ. ώ Σώκρατες

Θηλυκά.
cΕνιχος αριθμό c.

Όν. ή αιδώ; ηώς
Γεν. της αίδόος-οΰ; ήόο; οΰ;
Δοτ. τν} αίδάΐ-οΐ ηόϊ-οι
Α:.τ. τήν αίδόα-ώ ηόα-ώ
Κλ. ώ αίδοί ηοϊ

ό Περικλέης-ής

τοΰ Περκλέεος-έους

τω Περικλέεϊ-έει-εί

τόν Περικλέεα-έα-η

ώ Περί κλεες-εις

Ουδέτερα.

' Ενιχ. αριθ. ΠΛηθ. αριθ.

τό γε'νεο; τά γε'νεα-η
τοΰ γε'νεο; ους τών γίνεων ών
τοΐ; γένεσι
τα ,γένεα-η
ώ γένεα-η

τω γενει-ει
τό γε'νος
ώ γένος

Παρατηρήσεις.

§ 188. Τά συνϊ)ρημένα άφωνόληκτα σχηματίζουσι τήν
κλητικήν όμοίαν με τήν όνομαστικήν· π. χ. ό Ξενοφών, ώ
Ξενοφών.

§ 189. Εις τά σιγμόληκτα τό d αποβάλλεται μεταξύ τών
φωνηέντων καί τά φωνήεντα συναιρούνται· π. χ. τον γε'νε(Τος=
γενεος=γενους^ τά γενεσα=γε'νεα=γένη.

§ 190. Τό ες τοΰ θέματος τρέπεται εις μεν τα αρσενικά
εις τις, εις δέ τά ουδέτερα εις ος· π. χ. ό Σωχρατε(ζ=:Σω-
χράτης, γετε(.ζ=γενος.
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§ 191. Εις την $οτικην του πληθυντικοΟ τό εν ($ απο-
βάλλεται · π.y. γένεσαιζ=ζγένεα.

§ 192. Τά εις ως λήγοντα σχηρ.ατίζουσι την ^οτικήν
y.ai. κλπ τικ, χ ν του ενικού εί; οϊ' π. χ. ή aidax., τνί άίόοΐ,ώ αιόοϊ.

§ 193. Τά αρσενικά και θηλυκά σιγριόληκτα σχηαατίζουσι
την κλητικην οποίαν με τό θε'^α· π. y. Zàxçazeç.

§ 194. Τά ού^ε'τερα εχουσι την κλήτικην οποίαν μέ την
ονοααστικην· π.χ. το γένος, ώ γένος.

4. Φωντιεντόληκτα.

'Αρμενικά.

Ένιχοζ άζίθμ,ός. Πληθυντικός αριθμός.
Όν. 0 ιχθύς. γονεϋς οί Ιχ^ύες γονε'ες-εΐς
Γεν. του ιχθύος γονε'ω; των ιχθύων γονε'ω ν
Δοτ. τω ίχθύϊ γονε'ει-εί τοις ίχθύσι γονευτι
Αιτ. τον ίχθυν γονε'α τους ιχθύς γονέας εις
Κλ. ώ ιχθύς γονευ ώ ίχθύ-ς γονε'ες εις

Ένιχος αριθμός. r
Όν. ό πήχυς βούς ηοως (χάντις
Γέν. του πήχεως βοός ηρωος ρ-άντεως
Δοτ. τω πήχεϊ-ει "βοϊ ηρωϊ {Jt-άντεϊ εί.
Αιτ. τόν πήχυν βουν ηρωα (χάντιν
Κλ. ώ πήχυ ^ βοΰ ηοως μάντι
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ΙΜηθυττιχος άς>ιΡμός.
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Όν. οΕ πήχεες-εις . βόες ήρωες . μάντεες-εις
Γεν. των πήχεων βοών γ,ρώοίν μάντεων
.Δοτ. τοίς πήχεσ ι βουσί ήρωσι . ράντεσι
Αΐτ. τους πήχεας εις βους ήοωας [Ααντεας-εις
Κλ. <Λ> πήχεες-εις βόες ήρωες. ρ,άντεες-εις

Θηλυκά.

' Επχοζ àçifyôç.

Ό Λ
'Γεν.
Δοτ,
Αιτ.
Κλ.

πόλις .
πόλεως
πόλεϊ-ει
τήν πόλιν
ώ πολι

η

της
τη

τι χω

:<poj

ν;χ_οος-ους — απφοος ους
ήχόϊ-oî Σαπφόϊ-οΐ

ήχόα-ώ
ήχο:

Σχπιρόα ώ
— χττροι

ΠΜιθ. apt θ.

αί πόλεες-ε'.ς
των πόλεων
ταΐ; πόλετι
τάς πόλεις
ώ πόλεες-εις

Όν.
Γεν.
Δοτ.
Αιτ.
Κλ.

'Enxoc αριθμός.

άστυ σίναπι

Ούδέτερον.

ΓΜΐίβυκτιχος άφίθμ,όζ.

το

του άστεως σινάπεως·.

τω ά'στεϊ-ει σινά πει* ε ι

τό άστυ σίνάπι

ώ άστυ σίναπι ·

τα αιτεα-η
των άστρων ^
τοις άστεσ'ι
τά άστεα-'η
ώ άστεα-α

. σιναπεα-η.
σί,νάπεων
σινάπεσι
σινάπεα-7)
σινάπεα-η

ΙΙαρατηρή σεις.

§ 195. Τά (Λη όςύτονα φωνηεντόληχτα σχη^χτίζουσι την
"κλητικήν &νευ-<?, τα όςύτόνα όμοίαν ρε τήν όνοραστικήν
Χ· ® 'X^'C, ώ ό ^jrç, ω Ληχυ. . ν... , «·» .·;
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§ 196. Τών φωνηεντολήκτων τά περισσότερα σχηματίζουσα
τήν γενικήν εις ως καί τονίζονται παρά τόν κανόνα τοϋ τονι-
σμού έπι της προπαραληγούσης* π. χ. ή χό.Ιις, της .χό.Ιεωçy
τό άστυ, τού άστεως.

§ 197. Τά έχοντα έν τω θέματι αϊ', ευ καί ου σχημα-
τιζουσι τήν κλητικήν άνευ τού <$ καί περισπώνται. π. χ. ο·
βασι.Ιευ<\ βασιΛεϋ, ό /Soie, ώ

§ 19 8. Τό u τών διφθόγγων au, ευ καί ου πρό φω-
νήεντος αποβάλλεται· π. χ. ό βασι.Ιεύς, τού βασιΛέως.

§ 199. Ή δοτική καί ή κλητική τών εις ω ληγόντων φω-
νηεντολήκτων σχηματίζονται, εις οι' ή ηχώ, ώ ήχοι.

§ 200. Έ* τών εχόντων θεματικόν φωνήεν ι καί υ, άλλα
μέν φυλάττουσ.ν αύτό εις δλας τάς πτώσεις, άλλα δέ τρε'που-
σιν αύτό εις ε· π. χ. ή .τό.Ιις, της πόλεως, ό ιχθύς, τοΰ-

§ 201. Τά μονοσύλλαβα τριτόκλιτα εις τάς πλαγίας πτώ-
σεις τονίζονται επί της ληγούσης· π. χ. ό βονς τού βοάς.

§ 202. Εξαιρούνται αϊ γενικαί πληθυντικαί τών ονομάτων*
θώωτ, Τρώων.

I vuvarfua.— Κ-λΤνον χατα τα άνωτε';ω πχροΟιίγμχτχ τά εςής :

ό §α0ιλεύς, Λ κωμόπο?νΐς, ή δύναμτς, Λ Θ2ννψις, ô πέλεκνς,.
Λ δρυς, τό πιπέρι, Λ όφρυς, ό Ιερεύς, η Θεανώ, ή αΐΰθηίΐις,.
ό Οτάχνς, ό όφις, ό Ό3υοαεύς, ό μ€ς, ό βότρυς.

ΑΝΩΜΑΛΑ ΟΝΟΜΑΤΑ

§ 203. Ανώμαλα ονόματα λε'γονται όσα παρουσία-
ζουσιν ανωμαλίας έν τη κλίσει· π.

ι
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' Ενικός. αριθμός.
Όν. ό Ζευς η Αηδα ό Λεωνίδας
Γεν. τοϋ Διός της MS ας του Αεωνίδα (ου)»
Δοτ. τω ΔιΙ τ τ) Λήδα τω Αεαηίδα
Αιτ. την Δ·α την Αήδαν τόν Λεωνίδαν
Κλ. τ- ω Ζεϋ ώ Αηδα ώ Αεωνίδα

•Ον.
Γεν.
Δοτ,
Αιτ.
Κλ.

Όν.
Γεν.
Δοτ.
Αιτ.
Κλ.

' Ενικός αριθμός

ή γυνή τό γάλα
τη; γυναικά; τοϋ γαλακτος
τνί γυναικί τω γάλακτι
την γυναι<α τό γάλα
ώ γύναι ώ γάλα

' Ενικός αριθμός·.

ό άναξ ή ά) ώ_π;ηξ
τοϋ ανακτος της αλώπεκος
τω άνακτι τνΐ άλώπεκι
τόν άνακτχ την άλώπεκα
ώ άναξ ώ άλώπης

Πληθυντικός αριθμός

αί γυναίκες τά γάλακτα
των γυναικών των γαλάκτων-
ταίς γυναιξί τοί; γάλαξι
τάς γυναίκας τά γάλακτα
ώ γυναίκες ώ γάλακτα

Πληθυντικός αριθμός.

οί άνακτες αί άλώπεκες
τών άνάκτων τών άλωπε'κα»
τοις άναςι ταίς άλοίπεςι
τους α,νακτας τάς άλώπεκας.
ώ άνακτες ώ άλώπεκες

'Ενικός αριθμός.

Όν. r  Π Χε1Ρ' νϋ; τό γόνυ δόρυ
Γεν. της -νυκτός τοϋ γόνατος δόρατος:
Δοτ. τν χειρί νυκτΐ τω γονατι δόρατν
Αιτ. τήν Χ"Ρα νύκτα τό γόνυ δόρυ
Κλ. ώ Χ£ί? ' νύξ ώ γόνυ δόρυ
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β.Ιηΰυντιχοζ αριθμός.

Όν. αί νύκτες τά γόνατα δόρατα
Γεν. τών χειρών νυκτών τών γονάτων δοράτων
Δοτ. ταΐς. >"ι  νυςι τοις γόνασι δόρασι
Αιτ. τάς χείρας νύκτας ■ τά γόνατα δόρατα
Κλ. ώ χ^ρες νύκτες ώ γόνατα δόρατα

Έηχος άρ ιθμός. , . - ·
Όν τό ύδωρ "φρέαρ •ήπαρ
Γεν. τοΰ ύδατος φρέατος 'ήπατος
Δοτ. τω ύδατι • φρέατι •ήπατι
Αιτ. τό ύδωρ φοε'αρ •ήπαρ
Κλ. ώ ύδωρ φρέαρ ■•/i παρ

ΠΛνθηντιχος αριθμός.
Όν. τά ύ^ατα φρέατα -ήπατα
Γεν. τών υδάτων φρεάτων ηπάτων
Δοτ. τοίς ύ&ασι φρέασι -ήπασι
Αιτ. τά ύδατα φρέατα •ήπατα
Κλ. ώ ύδατα φρέατα -ήπατα

Όν.
Γεν.
..Δοτ.
Αιτ.
Κλ.

Erixoç αριθμός.

ό άνήρ κύων
του ανδρός κυνός
τω άνδρί κυνί
τον άνδρα κύνα
ώ άνερ κυον

ΠΛηθυντιχος αριθμός.

η ναυς
τής νεώς
τη ν/μ
τήν ναΰν
ώ ναΰ

οί άνδρες κύνες
τών άνδρών κυνών
τοίς άνδράσι κυσί
τούς. άνδρας κύνας
ώ άνδρες κύνες

α ι νηες
τών νεών
ταΐς ναυσΐ
τάς ναύς
ώ νήες
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'Erucoç αριθμό ς.

Όν. ό μάρτυς πρεσβευτής
Γεν. του μάρτυρος πρεσβευτού
Δοτ. τω μάρτυρι πρεσβευτνί
Αιτ. τόν μάρτυρα πρεσβευτήν
Κλ. oj μάρτυ πρεσβευτά

Πληθυντικός αριθμός.

πρέσοεες-εις
πρέσβεων
πρέσβεσι
τους μάρτυρας πρέσβεας-εις
ω μάρτυρες ποέσβεες-εις

οι μάρτυρες
τών μαρτύρων
τοίς μάρτυσι

νΑκλιτα.

§ 2 04. Ά κλιτά λέγονται, δσα δέν κλίνονται· π. χ. ό
'Αδάμ, τού 'Αδάμ, τό Πάσχα τού Πάσχα, ό 'Ιωσήφ, τού
'Ιωσήφ.

Ίδιόκλιτα.

ι

§ 2 0 4. Ίδιόκλητα λέγονται, δσα κλίνονται κχτ' ίδιαι-
τέραν κλίσιν. π.χ. ο Θωμάς, τού Θωμά, τω Θωμά, τον Θω-
μαν, ώ Q ω μα.

Ετερόκλιτα.

§ 2 0 5. '.Ετερόκλιτα λέγονται τά ονόματα, τά οποία
κλίνονται κατά δύο κλίσεις· π', y. τό .τί'^ πυρός, τω
.-τυρί, τό .tDp, oj .τιφ, τά πυρά, τών πυρών, τοίς πυροϊς, τά
πυρά, ώ πυρά.

Ελλειπτικά.

ενα.

§ 2 07. Ελλειπτικά, λέγονται, δσα άπαντώ-ιν
.μόνον αριθμόν η εις τινας μόνον πτοήσεις, π.χ. αί 'Αθήναι, τό
Πάσχα, ύπο μάλης.
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3· ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟΝ

§ 208. Έτήβετα λέγονται αί λε'ςεις, αί όποίαι προσδιο-
ρίζουσι τά ούσιαστικά κατά ποιότητα και ιδιότητα* π. χ.
ΛΪναξ μέ.Ιας, άρτος ξηρός, οΐχία ωραία.

§ 209. Τά επίθετα διαιρούνται εις τριγενιι και τονκα-
τάληκτα, ε'.ς τοιγενη και δικατάληκτα και εις δι-
γενή και μονοκατάληκτα.

ΕΠΙΘΕΤΑ ΤΡ1ΓΕΝΗ ΚΑΙ ΤΡΙΚΑΤΑΑΗΚΤΑ

§ 210. Τρχγενη. και τρχκατάληκτα είναι τά επί-
θετα, τά όποια εχουσι τρία γένη και ί^ίαιτε'ραν κατάλτ,ςιν
ε/.αστον γένος· π. χ.

ο χαΛός, ή χα.Ιή, το χαΛόν,
ο ξηρός, ή ξηρά, το ξηρό*·,
ο νέος, ή νέα, το re'or,
ο πας, ή πάσα, το πάν,
ο παχνς, ή παχεϊα, το π:αχύ,
ο διπΛοϋς, ι) δι:τ.Ιη, το διπΛοΰν,
ο χαρίεις, ή χαρά oca, το χα ρ ίεν,
ο με J ας, 7) μέ.Ιαινα, το μέ.Ιαν.

Παρατηρηθείς.

§ 21 1. "Οσα αρσενικά επίθετα εχουσι προ του oç φωνήεν
■η ρ, σχηαατ'.ζουσι τά θηλυκά εις α, δσα δε εχουσι συρφω-
Λ»ον, εις η· π. χ. νέος, νέα, ξηρός, ξηρά, χαΛός, χαΛή.

§ 212. θηλυκά τινα επίθετα έχοντα το άρσενικον δεύτε-
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.ρόκλιτον φέρουσιν ενίοτε ουσιαστικού χαρακτήρα· π. χ. άζία,
ιταραλία.

Fvuvadya —Σ^τ,αάτιβον τα τρ'α γε'νη τών έπιθε'των :
δ,ξιος, γλυκύς, άνδρειος, καθαρός, ταπεινός, Ιερός, γε-
λόεις, έλεύθερος, άπλοΰς, τελευταίος, Οπουδαΐος, χα2ικοϋς,
"ταχύς, μικρός.

ΕΠΙΘΕΤΑ ΤΡΙΓΕΝΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΤΑΛΗΚΤΑ

§ 213. Τοιγενη καί δικατάληκτα λέγονται τά επί-
θετα, τά όποια εχουσι τρία γένη καί δύο καταλήξεις, μίαν
δια τό άρσενικόν γένος καί τό θηλυκόν, καί μίαν δια τό ούδέ-
τερον π. χ. ô επιμελής, ή επιμελής, το επιμελές,
ô (φρόνιμοι., ί) φρόνιμος, τό γοόνιμον,
ό ευγνώμων, ή ευγνώμων, το ιυγνώμον,
ο άχαρις, ή άχαρις, το άχαρι,

ό δίπους, ή δίπους, το δίπουν.

ΙΙαρατη ρήσεις.

§ 214. Τά σύνθετα επίθετα είναι συνήθως δικατάληκτα-
•π. χ. ο καί ή ευγνώμων, το ευγνώμον.

§ 21 δ. Τά θηλυκά διακρίνονται τών αρσενικών έκ τού άρ-
θρου* π. χ. ο επιμελής, ή επιμελής.

§ 21 6. Έπίθετά τινα παρουσιάζονται ώς δικατάληκτα καί
τρικατάληκτα* π. χ. ό ερνμος, ?/ έρημη, το έρημον ή ο καί
ή έρημος, το ερημοΥ.

riruvadya.—Σχημάτισαν τα τρία γε'νη τών έςης έπιθετων :
άδικος, πλήρης, δυστυχής, τετράπους, ευώδης, έλεήμων,
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σιαοάδοξος, Σώφρων, εύελτπς, εΰνονς, άτίατρις, κακοήθης,
φιλόδοξος, αμελής, δαΟώδης, άγνωστος, ευτυχής.

ΕΠΙΘΕΤΑ ΛΙΓΕΝΗ ΚΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΑΛΗΚΤΑ

§ 216.· Διγενή. και μονοκατά^ιικτα λέγονται τά.
επίθετα, τά όποια εχουσι δύο γένη κ.-χι (Λίαν κατάληξιν π. χ^
ό joÀàt,, ?) β.Ιάζ,

ο ao7iat,y V άο.ιαζ,

ο (ρύλαζ, ή (ρί'-Ιαζ,

ο μαχρόχειρ? η μακρόχ ι ρ.

Παρατηρήσεις.

§ 218. Τά άρτενικά τών διγενών κ.αϊ (χονοκαταλτ,κτων
διαοε'ρουσι τών θηλυκών ιχόνον κατά το άρθρον π. ό fpb—
Λαζ, ή fpûJaç.

§ 219. 'Ολίγα εξ αυτών εχουσι και ούδετερον λτ,γον εις

ικόν* ώς ό âpnaÇj r) ciorcat,, τό ciorra^rtAro^·

rvjivadua. — Σχημάτισαν xat τα δύο γε'νη των Ιπ-.θ/των :

ντϊΟττς, άπαχς, μύω·ψ, έκατόγχειρ, όμήλυξ, Ξένιας, νυκτο
φύλαξ, χιρεΰόύωύ.

ΚΑΙΣΙΣ Τ&Ν ΕΠΙΘΕΤΩΝ

§ 220. Τά επίθετα, ώ; τά ούσιαστικά, κλίνονται κατ
μ.ίαν τών τριών κλίσεων καΐ διακρίνοντα*. εις τϊοω'ΐόκλί'ςά
ΖζνζΣρόα και εινχι δε cuvyj

η άσυναίρετα. ' .
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ΕΠΙΘΕΤΑ ΠΡαΤΟΚΛΙΤΑ
1. Άσυναίοετα.
Έπχος αριθμός

Όν. ή καλή καθαρά πάσα γλυκεία
Γεν. τής· καλής καθαράς πάσης γλυκείας
•Δοτ. τν) καλή καθαρά πάση γλυκεία
Αιτ. τήν καλήν καθαράν πα σαν γλυκεία ν
Κλ. ώ καλή καθαρά πάσα ' γλυκεία
il Π.Ιηθυντιχος αριθμός.
Όν. αί καλαΐ καθαοαί  ι πάσαι γλυκέ ϊαι
Γεν. τών καλών καθαρών πασών γλυκειών
Δοτ. ταίς καλαϊς καθαραϊς πάσαις γλυκείαις
Αιτ. τάς καλάς καθαράς πάσας γλυκείας
Κλ. ώ καλαί καθαοαί πάσα'. γλυκείχι.

\ 2. Συνηρημένα.
'Ενικός αριθμός

Όν.
Γεν.
Δοτ.
Αιτ.
Κλ.

ή χρυσεα- η

της χρυσέας-ής

τη χρυσέα-ή

τήν χρυσέαν-ήν

ω χρυσέα-ή

αργυρεα-α

άργυρέας-άς

άργυρέα-ά

άργυρέαν-άν

άργυρέα-ά

διπλόη-ή

διπλοης-ής

διπλόη-ή

διπλοην-ήν

οιπλοη-ή

Γραμματική Μ. Θ. Διάγγελη
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Πληθυντικός αριθμός

Όν. αί χρύσεαι-αΐ άργύρεαι-αι διπλόαι-αΐ
Γεν. τών y ρύσεων ών άργυρέων-ών διπλόων-ών
Δοτ. ταΐς χρυσέαις αις άργυρέαις-αΐς διπλόαις-αϊς
Αιτ. τάς χρυσέχς άς άργυοέας- άς δι —λόας- άς
Κλ. ώ χρύτεαι-αϊ άργυρε α ι-αϊ διπλόαι-αΐ -

Παρατηρήσεις

§ 220. Τά θηλυκά επίθετα τά λήγοντα είς α τοε'πουσιν·
είς τάς πλαγίας πτώσεις τό α εις η, όταν προ αύτοϋ ύπαρχε
σύαφωνον, φυλάττουσι αύτό, δταν προ αύτού ύπάρχη φω-
νήεν ή ρ· ώ; ή χαοΐεοΰα, τή; χαριέσσης, ή καθαρά, τής χα-
θαρας, ή άγια, τής άγιας.

§ 221. Τά είς α λήγοντα θηλυκά επίθετα εχουσι το α
μακρόν, δταν το άρσενικον αύτών είναι ^ευτεοόκλιτον, εχουσι
δε τό α βραχύ, δταν τό άρσενικον αύτών είναι τριτόκλιτον
•ως ή τελευταία, ή γ.Ινχιΐα.

§ 222. Έκ των θηλυκών επιθε'των τά έχοντα τό άρσενι-
κόν δευτερόκλιτον είς τήν γενικήν του πληθυντικού τονί-
ζονται, δπως και τά αρσενικά, ενώ τά έχοντα τό άρσενικον τρι-
τόκλιτον τονίζονται επί τής ληγούσης· π. χ. c.i νέοι, των
νέων, αί νέαι, των νέων, ci ταχεϊς, των τα^·εω>", αί ra-
justai, των τα^ίίώ)'.

§ 223. Τά συνηρηαε'να πρωτόκλιτα επίθετα είναι όλοπαθή,
-ήτοι συναιρούνται εις δλας τάς πτώσεις και περισπώνται.
ririivad|ia«—Κλΐνον χατά τα άνωτε'ρω τα Ιξή; έτζίθετχ :
λαμπρά, άπλτί, όμοίο, ξυλίνη, φαιδρά, Οχδηρα, άγία, πα-
•χεΐα, χαρΐεΰΰα, άναγκαία, πτωχή, γελόε3(3α, κυανή.
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ΕΠΙΘΕΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΚΛΙΤΑ

1. Άσυναίοετα.  υ
Ένιχος αριθμός.

Όν. ό χρήσιμος ή χρήσιμος τό ■ χρήσιμον
Γεν. τού χρησίμου της χρησίμου τού χρησίμου
Δοτ. τώ χρησίμω τ ν] χρησίμω τω χρησίμω
Αιτ. τόν χρήσιμον τήν χρήσιμον τό χρήσιμον
Κλ. ώ χρήσιμος ώ χρήσιμος ώ χρήσιμον

Πληθυντικός αριθμός.

Ον. οι χρήσιμοι

Γεν. τών χρησίμων

Δοτ. τοις χρησίμοις

Αιτ. τους χρησίμους

Κλ. ώ χρήσιμοι

α'- ΧΡ^σιμοι
τών χρησίμων
ταΐς χρησίμοις
τάς χρησίμους
ώ χρήσιμοι

τα χρήσιμα
τών χρησίμων
τοις χρησίμοις
τά χρήσιμα
ώ χρήσιμα

2. Συνηοηυένα.

1 ι» c

Έπχος αριθμός.

Ον.
εν.
^οτ. τω
Ιΐτ. τόν
λ. ώ

ο ,χρυσεος-χρυσους
του χρυσε'ου-χρυσού
χρυσε'ω χρυσω
χρύσεον-χρυσούν

/χούσεος-χρυσούς(ε-εΓ=τού) oj

το χρυσεον-χουσουν
τού χρυσε'ου· χρυσού
χρυσε'ω-χρυσώ
χρύσεον-χρυσούν
χρύσεον-χρυσούν

τω
τό
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ΠΛηθυντιχος αριθμός.

Όν.
Γεν.
Δοτ.
Αιτ.
Κλ.

0'.

τών
τοΐς
τους

ώ

χρυσεοι-χρυσοι
y ρυσέων-χ ρυ σώ ν
χρυσέοις-χρυσοίς
χρυσέους-χρυσούς
.χρύσεοι-χ ρυσοί

τα

γρυσεα--.

ΧΡυσ

α

των χρυσεων-y ρυσων

τοις χουσε'οις-χρυσοις

τά χούσεα-χρυσά. ν

ώ χούσεα-χρυσά.

Έηχος αριθμός.

Όν. ό καί ή εύνοος-εύνους τό εύνοον· -ε^νουν
Γεν. του καί τής εύνόου-ευνου τού εύνόου· ■ ευνου
Δοτ. τώ καί τη εύνόω εύνω τω εύνό'ω- ευνω
Αιτ. τόν κχί τήν ευνοον-εύνουν τό εύνοον- εόνουν
Κλ. ώ εύνοος-εύνους ώ εύνοον- •ε υ>νουν

ΓΜηθυντιχος αριθμός
Όν. οί καί αί εύνοοι-εϋνοι τά εύνοα
Γεν. τών εύνόων-εΰνων τών εύνόων - ευνων
Δοτ. τοις καί ταΐς ευνόοις-εύνοις τοις εύνόοις -ευνοις
Αιτ. τους καί τάς εύνόους-εύνους τά 'εύνοα
Κλ. ώ εύνοοι-εϋνοι ώ εύνοα

Παρατηρήσεις.

§ 22 4. Τά συνηρημένα δευτερόκλιτα επίθετα είς δλας τάς
πτώσεις περισπώνται* ώς ό χρυσούς, του χρνΰον, τω χρνσω.

§ 225. Έ δίφθογγος είς τό τέλος τών μη όξυτόνων λογί-
ζεται ώς βραχεία· π. χ. οί εννοι.

§ 226. Τά ουδέτερα επίθετα τά λήγοντα εις ρονς^ Jivoi/Ç·».
2^ρονς, νονς μένουσιν άσυναίρετα είς την όνομαστικήν, α!-
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τΓ'.ατ,-ΐ'-'ην καΐ κλητ^κ,ήν του πληθυντικού άριθμοΰ· ώ; τά ίϋκοα,
τ-ά ενχοοα.

rirtivadua. — Κλ~νον τα Επόμενα :

-φυ^ρός, λαμπρόν, ανδρείος, φιλόσοφος, τριπλοί/ν, χαλ-
κούς, σιδηρούν άγνωστος, παράδοξον, αργυρούς, όμοιος,
φαιδρός, κοϋφον, ατενταπλοΰν. άχοουν, άπλοϋς, κνανοϋς,
-οάλούσιος, χιτιοχόν, σχιουδαϊον, ωφέλιμος, δ,γρυπνον.

ΕΠΙΘΕΤΑ ΤΡΙΤΟΚΑΙΤΑ

1. Άσυναίρετα.
Αρσενικά.

Έ, • ιχος αριθμός.
Όν. 0 πάς' μέλας Χ.αΡ·ίειί
Γεν. του παντός μέλανος χαρίεντος
Δοτ. τω παντί μέλαν. ναρίεντι
Αιτ. τον πάντα  Ι μέλανα χαρίεντ α
Κλ. ώ •πάς μέλαν χαρίεν

Π.ΐηθνγτιχος αριθμός.
"Ον. οι πάντες μέλανες χαρίεντες
Γεν. τών πάντων μελάνων χαριέντων
Δοτ. τοις πάσι μέλασι χαρίεσι
Αιτ. τους πάντας μέλανας χαρίεντας
Κλ. ώ πάντες μέλανες χαρίεν τες
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Θηλυκά.
'Ενικός αριθμός.

Όν. ή άγνώρ,ων ευκαίρων όα.ήλις φιλόπατρις

Γεν. τής άγνώμονος εύδαίρονος όρήλικος φιλοπάτριδος:

Δοτ. τν5 άγνώρονι εύ^αίιχονι όρήλικι φιλοπάτριδι

Αιτ. τήν άγνώρονα εύ^αίαονα όρήλικα φιλοπάτριδα

Κλ. ώ άγνώρον εύ&αιρον όρήλιξ φιλόπατρι

Πληθυντικός αριθμός.

Όν. αί άγνώρονες εύδαίαονες ου,ήλικες φιλοπάτριδες

Γεν. τών άγνωρόνων εύδαιιχόνων όιχηλίκων φιλοπατοίδα»

Δοτ. ταΐς άγνώροσι εύ^αίροσι όρήλιξι φιλοπάτρισι

Αιτ. τάς αγνώμονας εύ^αίυ,ονας όρήλικας φιλοπάτριδας-

Κλ. ώ άγνώρονες εύδχίρονες όρήλικες φιλο πατρίδες

Ουδέτερα.

cΕνικός αριθμός.

Όν. τό ευδαιρον τετράπουν πάν
Γεν. του εύοαίρονος τετράποδος παντός άχάριτος
Δοτ. τω εΰδαίαονι τετράποδι παντί άχάριτι
Αιτ. τό εύίαιρον τετράπουν πάν άχαρι
Κλ. ώ ευ^αιίΛον τετράπουν πάν άχαρι>

Πληθυντικός άοιθμός.
Όν. τά εύδαίρονα τετράποδα πάντα άχ άριτα
Γεν. τών εύδαιαόνων τετραπόδων πάντων άχαρίτων
Δοτ. τοις εύ^αίρ,οσι τετράποσι πάσι άχάρισι
Αίτ. τά εύ^αιρονα τετράποδα πάντα χγ άριτα
Κλ. ώ εύδχί'αονα τετράποδα πάντα άχάριτχ
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2. Συνηοημένα.
'Αρσενικά.

'Ενικός αριθμός

Πληθυντικός αριθμός

Όν.
Γεν.
Δοτ.
Αιτ.
Κλ.

ο

του

τω

τόν

ώ

παχύς
παχε'ος
παχε'ϊ ει
παχύν
παχύς

οι

τών
τοίς
τούς

ώ

παχεες-ιΐς

παχε'ων

παχε'σι

παχε'ας-είς

παχέες-εϊς

Άρύενικά καί Θη?ν·υκά.

fΕνικός αριθμός.

Όν. ό καί ή επιμελής εΰώ δης

Γεν. του καί τής έπιαελεος ους εύ(.όδεος-ους

Δοτ. τω » τ'?ί έπιμελεϊ-εί εύώδε'ί-ει

Αιτ. τόν » την επιμελέα-η εύώδεα-η

Κλ. ώ επ*αελες ευώδες

Πληθυντικός αριθμός.

συνηαης

συνήΟεος-ου;

συνήθεϊ-ει

συνήθεα-η

σύνηθες

Όν. οί καί αί έπιμελε'ες-είς
Γεν. τών » τών επιιχελε'ων-ών
Δοτ. τοίς » ταις επιμελε'σι

εύώδεες-εις συνήθεες-εις

ευωδε'ων-ων συνη^εων-ων
εύωδε'σι
εύώδεχς-εις
εύώδεες- εις

ηΟίί

Αιτ. τούς
Κλ. ώ

τάς έπιμελέας-εϊς
επιμελέες-εις

συνήθεσι

συνήθεαςεις

συνήθεες-εις
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Ουδέτερα
ιχος αριθμός.

Όν. τό έπ'.μελές εύώδες σύνηθες
Γεν. τοϋ έπιμελέος-οϋς παχε'ος εύιόδεος- ους συνήθεος-ους
Δοτ. τώ ' επιμελέΐ ίΐ παχέϊ ε î εύοίδ;ϊ-ει συ\ηθε"ι-ει
Αιτ. τό επιμελές παχύ εύώδες σύνηθες
Κλ. ώ επιμελές παχυ εύώδες σύνηθες

Πληθυντικός αριθμός.
Όν. τά έπιμελέα· ή παχέα εύώδεα-γι συνήθεα-η
Γεν. τών επιυ.ελέο>ν-ών παχέων εύωδέων-ών συvr,θέων ων
Δοτ. τοις έπιμελέσι παχέσι εύώ ^εσι συ Υ,θεσι
Αιτ. τά έπιμελέα-ή παχέα εύώδεα η συνήθεα-η
Κλ. ώ έπιμελέα-ή παχέα εύώοεα-η συνήθεα-η

Παρατηρήσεις.

§ 227. Τά δικατάληκτα επίθετα εχουσι τήν κλ.ητικην
τοϋ ενικού καί τήν όνοματτίκην, αιτιατική ν καί κλητικήν του
ενικού του ούδετε'ρου όμοίαν με τό θέμα· -π. y. ό εττιμε.Ιής, ώ
επιμελές, τό επιμελές.

§ 228. Τά σύνθετα είς την κλητικήν άναβιβάζουσι τόν
τόνον έκτος τών εχόντων είς τήν παραλτ,γουσαν α> καί τών
ληγόντων ε;.ς nor»ς καί ôocov -π.χ. ό συνήθης > ω σύνηθες,
ό πλήρης, ώ πλήρες, ό ευγνώμων, ώ ευγνώμον, ο μεγαλό-
<ppων, ώ μεγαλόφροΥ.

§ 229. Ή γενική πληθυντική τών μή όξυτόνων επιθέτων
παροξύνεται εκτός τών λν,γόντων είς ωδης· π. χ. τών σΐ-'r-
ήθων, τών ,τίτρω^ώ?'.
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§ 230. Έ-c τών εί; vrç ληγόντων ονομάτων, τά μέν επί-
'θετα σχημχτίζουσι την γενικήν του ενικού εί; ος μέ ο9 τά
δε ούσιαστικά εις- ως μέ ω· π. χ. 6 ~αχίχ, του .~αχέο(, ο
jté-hxvζ, του .-χελέχεως.

§ 231. Τα εις ν λήγοντα ουδέτερα επίθετα εις τήν όνο-
μ,αστικήν, αιτιατική ν και κλητική ν τοϋ πληθυντικού με'νουτιν
άσυναίοετα. Τουναντίον τά εις ν λήγοντα ο ύστερα ουσιαστικά
συναιοουνται· π. χ. τά χαχέα, τά 'ίσιεα-άοτη.

ri'iivarfua--ΚλΤνον κατά τά ανωτέρω τά ε;ή; :

ô αμελής, ή. μεγαλόφρων, ή δνότυχής, ό ταχής, τ6 δι/ς-
ινχές, à βραδύς, ό δντΟώδης, τό εύελπι, ό κακοήθης, τό κα-
κόηθες, ό τοχύπους, τό εύθύ, ό Οώφρων, τό όώφρον, ό φυ-
γάς, ό ? ει/νόθραξ, ό φι?^έρις, τό ,όξύ, ό τετράποις, τό πε-
τρώδες, ό θι/μώδης, τό δίπηχν, ή πλάνης, ό άρπαξ, ήόμήλιξ,
ό βλάξ, η δίποι/ς, ή φιλόπατρις, η άπάτωρ, ή πένης, ή νή-
ότις, ή. μύωΐ/, τό δίποι/ν,

ΑΝΩΜΑΛΑ ΕΠΙΘΕΤΑ

§ 2 32. Άνώαρλα λε'γονται τά επίθετα, τά οποία κλί-
νονται άνωμάλως* π. γ. ο μέγαί, ή μεγάλη, τό μέγα, ό πο-
Jvç, ή πολλή, τό ττολΰ.

'Erixoç όξίθμόί,.

Όν. ο μέγας ή μεγάλη τό μέγα
Γεν. του μεγάλου της μεγάλης του μεγάλου
Δοτ. τώ μεγάλω τ νί μεγάλη ν τω μεγάλω
Αιτ. τόν μέγαν τ Ά ν μεγάλην τό μέγα
Κλ. ώ μέγα ώ μ,εγάλη ώ μέγα



58 'Ανώμαλα επί&ετα

Πληθυντικός άοίθμός.
Όν. οί μεγάλοι αί μεγάλαι τά μεγάλα
Γεν. τών μεγάλων τών μεγάλων τών μεγάλων
Δοτ. τοις μεγάλοις ταις μεγάλαις τοίς μεγάλοις
Αιτ. τους μεγάλους τάς μεγάλας τά μεγάλα
Κλ. ώ μεγάλοι ώ μεγάλα'- ώ μεγάλα

cΕνικός αριθμός.
Όν. ό πολύς ή πολλή τό πολύ
Γεν. τοϋ πολλού τής πολλί,ς τού ι πολλού-
Δοτ. τω πολλώ τν] πολλνί τω πολλω
Αιτ. τόν πολύν τήν πολλην τό πολύ
Κλ. ώ πολύς ώ πολλή ώ πολύ

Πληθυντικός αριθμός.
Όν. οί πολλοί αί πολλά ί τά πολλά
Γεν. τών πολλών τών πολλών τών πολλών-
Δοτ. τοίς πολλοίς ταΐς πολλαΐς τοί ς πολλοίς
Αιτ. τους πολλούς τάς πολλάς τά πολλά
Κλ. ώ πολλ οί ώ πολλαί ώ πολλά

Παρατηρήσεις.
§ 233. Ή ενική q Όμαστική, αιτιατική καί κλτ,τική τ

και ουδετέρου τών επιθέτων μέγας καί ττολνς

κλίνονται κατά τήν τρ(τΎΐν /Λίσι^, αί Sè πλάγιαι πτώσεις
του ενικού αριθμού rQ πληθυντικός κατά τήν δευτέραν
κλίσιν.

§ 2 34. là θϊ,λυ*χ T0.j uéynç καί πολίτς είναι όμαλκ
καί κλίνονται κατά. α' κ-Α(σιν>
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§ 235. Τό εν Χ του επιθε'του πολυς εκπίπτει, δταν αρέ-
σως ρετ' αύτό άκολουθ'/j ν* π. χ. ό πολύς, τοϋ .τολλον, to-
πολύ.

ΠΑΡΑΟΕΤΙΚΑ

§ 2 36. Τά επίθετα εχουσι τρεϊ; βαθρούς, Οετχκόν»-
dt/γκριτικόν και ύπερθετικόν π. χ. αγαθός, αγαθό—
r^poc, αγαθότατος.

§ 2 37. Ό θετικός, συγκριτικός και υπερθετικός βαθρος-,
τών επιθε'των λε'γονται τ:αοαόετΐκά.

§ 2 38. Τά επίθετα του di/γκριτχκοί? βάθρου σχημα-
τίζονται διά τών καταλήξεων τεοος, τεοα, τερον, τά-
δε επίθετα του υπερθετικοί/ διά τών καταλήξεων τατος,
τατη, τατον π. χ.

réoc, νεώτερος, νεότατος,
ξηρός, ξηρότερος, ξηρότατίς,
ένδοξος, ενδοξότερος ενδοξότατος,
παλαιός, παλαιότερος, παλαιότατος,
άπλονς, απλούστερος, απλούστατος,
ί ύπνους, εύπνοώτερος, ευπνοώτατος,
επιμελής, επ ιμελέστερος, επιμελέστατος,
σώφρων, σώφρον έοτ ε poc,, αωψοο νέατατοςΥ·
ταχύς, ταχύτερος, ταχύτατοο,
βλάξ, βλαχίστερο( , βλαχίατατος,
χαρίεις, χαριέστερος, χαοιέστατος,
άχαρις, άχαρίστερος, άχαρίστατο(7
μέλας, μελάντερος, μελάντατος..
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ΙΙαρατη ρήσεις.

§ 2 39. Τά είς οτερος καί οτατος παραΟετικά γράφον-
τα». μέ ω, δταν ή προ τοΰ οτεαος συλ'λαοτι είνχι βραχεία,
γράφονται δέ μέ ο, δταν είναι φύσει ή θέσει μακρά' π. χ.

νέος, νεώτερος, νεώτατος,
Εηρότ, ζηρότεοος, ξηρότερος,
ε>δοζος, ενδοξότερος, ενδοξότατος.

§ 24 0. Τά επίθετα, τά όποια λήγουτιν εις- ikoÇj, ιμος,
tvo£, αος, nvoc, °ρος, aïoç, α^.ος, εχουσι τά δίχρονον
της παραληγούσης βραχύ καί γράφονται είς τον συγκριτικόν
καί ύπερθετικόν βαθμόν μέ ω* π. χ. ωφέλιμος, ώφελιμώτερος,
ωφελιμώτατος, Χχανός, '(κατώτερος, 'ικανώτατος.

§ 241. Τά έκ τοΰ τιμή, λύπη, νίκη, θυμός, κίν-
δυνος» ^ΐ^ος σύνθετα επίθετα έ'χουσι το δίχρονον ττ,ς πταρα-
λτ,γούσης μακρόν καί γράφονται είς τό συγκριτικόν καί ύπερ-
θετικόν μέ ο* π. χ. εντιμότερος, φιλονικότερος, επικινδυνό-
τερος, μεγαλοχ'-υχότερος.

§ 242. Πολλάκις τά παραθετικά γίνονται περιφραστικώς-
ώς φίλτερος ή μάλλον φίλος, φίλτατος ή μάλιστα φίλος.

Fviivadua.—Σ/ημάτισιν τα παρϊθετιχά τών έπιθ/των :

αγαθός, άμελής, όξύς, άξιος, άγνώμων, άΟθενής, Οώφρων,
φιλόστοργος, άνδρεΐος, ταχύς, πλήρης, ί,ύχρονς, εϋηλους,
ήρεμος, μαλακός, καθαρός, ευώδης, άνχαρός, εΐινους, κακός,
•καλός, άρ/ιαξ.
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ΑΝΩΜΑΛΑ ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ

§ 2 4 3. 'Ανώμαλα παραθετικά λε'γονται τά συγκρι-
τικά καί υπερθετικά τών επιΟε'των, τά όπolx σχηματίζονται-
άνωμάλως- ώς

αγαθός, αγαθότερος, αγαθότατος,

)) )) άριστος,

κακός, χειρότερος, κάκιστος,

» » jf/'picrroc,

μέγας, μεγαλείτερος, μέγιστος,

καλός, καλλίτερος, κάλλιστος,

μικρός, μικρότερος, μικρότατοςΥ

» » ελάχιστος,

ολίγος, ολιγότερος, ' όλίγιστος, ,

» » .ελάχιστος,

πολύς, πλειότερος, πλείστος,

» ^f^d^orf^oc, »

ταχύς, ταχύτερος, τάχιστος,

ηδύς, ήδύτερος, ήδύτατος,

» )) ί (διστός,

αισχρός, αισχρότερος, aifljforaroc.,..

» » ai'a^iaroc,

μακρός, μακρύτερος, μακρότατος,

» » μήκιστος,

παλαιός, παλαιότερος, παλαιότατοςΤ„

μέσος, μεσαίτερος, μεσαίτατος

ίδιος, ιδιαίτερος, ιδιαίτατος,

φίλος, φίλτερος, φίλτατος-



Κλίοις τών παραινετικών έπι&έτων

ΚΛΙΣIΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΟΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΤΩΝ

§ 2 44. Τά παραθετικά τών επιθέτων είναι επίθετα
-τριγενή και τρικατάλητα. * Εκ τούτων τά μέν αρσενικά και ου-
δέτερα κλίνονται κατά τήν δευτέραν κλίσιν, τά δέ θηλυκά
χχτά τήν πρώτην ώς ο καθαρότερος, του χαθαρωτέρον, ή
χαθαρωζέρα, της χαθαρωτέρας, το χαθαρώτερον} του χαθαρω-
τέρον, ό χαθαρώτατος, του χαθαρωτάτου κτλ.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ

§ 245. 'Αριθμητικά λέγονται αί λέξεις, αί δποΐαι ση-
τ^χ,αίνουσιν αριθμού;· π. πέντε ,τακΗα.

§ 246. Τά αριθμητικά διακρίνονται εις επίθετα και
QtkfiadxiKci.

1. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ

§ 247- Τά αριθμητικά επίθετα φανερόνουσι τον
αριθμόν τών ού^ιαστικών, διαιρούνται δέ εις απόλυτα,
^τατςτικά, ηολλαπλαϋιαϋτικά, χρονικά και δια-
■νεμητικά-

'Απόλυτα αριθμητικά έπίθετα.

§ 248. Τά απόλυτα αριθμητικά δηλούσιν απλώς
"τον άρ.θμον π. χ. tlç ατατήρ, δύο μη.ία.

S 249. Τά άπολυτα άριθμητικά είναι : εις, μία, εν»
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δύο, τρεις, τρία, τέσσαρες, τέόόαρα, πέντε, ε£·
επτά, οκτώ, εννέα, δέκα . . .

§ 250. Τά άπό του ενός μέ/pi του πέντε απόλυτα α-
ριθμητικά κλίνονται ώ; έςής :

'Apd. Θη2ν. Ούδ. Άο. Θηλ Ούδ. *Apô. Θηλ. Ούδ.
Όν. εις μία εν τρεις τρία τε'σσαρες τέσσαρα
Γεν. ενός μιας ενός τριών τριών τεσσάρων τεσσάρων
Δοτ, . ένί μια ένί τρισί τρισί τέσσαρσι τε'σσαρσι
Αιτ. . ενα μίαν εν τρεις τρία τε'σσ αοας  ι * τε'σσαοα

ΙΓαρατηρήαεις.

§ 251. Έκ τών άνωτέρω αριθμητικών μόνον το θήλυκόν
■ξΐία κλίνεται κατά τήν ποώτην κλίσιν, τά δέ λοιπά κλίνον-
ται κατά τήν τρίτην κλίσιν.

§ 2 52. Τό άριθμητικόν uia εις τάς πλαγίας πτώσεις
εςαιρετικώ; "τονίζεται επί τής ληγούσης.

§ 253. Τό άριθμήτικόν τρεις μόνον εις τήν όνομαστικήν
και αίτιατικήν εχει ει, είς δλας τάς ά-λλας πτώσεις και είς
τό ούδε'τερον γράφεται μέ ι.

§ 254. Τά άπό του πέντε μέχρι του εκατόν άπόλυτα
αριθμητικά δεν κλίνονται· π., χ. πέντε, επτά, τριάκοντα.

§ 255. Τά άπόλυτα αριθμητικά άπό του διακόσια και
επε'κεινα κλίνονται ώς επίθέτα τριγενή και τρικατάληκτα*
π. χ. διακόσιοι, διακοσίων, διαχοσίοις, διακοσίονς.

§ 256". Τά άπόλυτα αριθμητικά εν, ε£, επτά, εκατόν
και όσα ες αύτών παράγονται δασύνονται'" π. χ. εν, 'ένδεκα,
4πτά, επτακόσια, εζ, έξήκοντα.

§ 25 7. Τά άπόλυτα αριθμητικά δυνάμεθα νά παραστή-
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σωμεν, ώς και οί 'Αρχαίοι, δια τών γραμμάτων τοΰ αλφα-
βήτου, εάν προσθε'σωμεν εις ταΰτα καί τρίχ ετερα σημ-εΐα, τά·
στίγμα (ζ") ώς εζ, τό κόππα (>J ώς έννενήκοντα και το
σαμπί (f?) ώς εννεακόόΐα καί Οίσωμεν επ* αύτών κε-
ραίαν* ώς

9 3 4 6, 7, <9,
α' c Τ' ε' S' C η' θ'

i0, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80,
r  ι r  κ 1' μ' r  Υ ζ' ο' .ν k'
d00, 200, 300, 400, 500, 600,.700,
Γ  ? ο' τ' υ' ? χ'
258 . Προς παράστασιν τών ■ χιλιάδων θετ ομεν την κε-

ραίαν κάτωθεν τών γραμμάτων·

ώς dOOO 2000 3000

G, Τ,

Tvuvadua. —

α'). Γράψον τάς μονάδα*-, δ-κάδχς χα*ι £<ατοντάδας από τον svcç
με'χρι τοΰ χίλια.

β') Παοάσττ,σον δια γραμμάτων του; ειτοαε'νους αριθμού;:

5, ί, 15,' 32, 27, 112, 211, 142, 336, 69S, -1850, 901, 703>
489, 573, 864, 390.

Τακτικά αριθμητικά.

§ 2 59. Τα τακτικά άριθμτιτικά. δεικνύουσι την τά-
ξιν, εις τήν οποίαν ανήκει τι* π. χ. πρώτος., δεύτερος, τρί-
τος, τέταρτος.

§ 260. Τά τακτικά αριθμητικά γίνονται εκ τών απολύ-
των· καί τά μεν άπο τού ένος μέχρι τού εικοίίΐ γίνονται διχ
της προσθήκης της καταλήξεως τος» τά δε άπο τού εικοίίι
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και μετά ταύτα διά της καταλήξεως <ίτος· π. /. τρίτος,
τριακοστός.

§ 261. Έκ τών τακτικών σχηματίζοντα·, άνωμάλως το
τερώτος, δεύτερος, έβδομος και ογοοος.

§ 26 2. Τά 'τακτικά αριθμητικά κλίνονται ώς επίθετα τρι-
γενή και τρικατάληκτα και διακρίνονται εις πρωτό'.λιτα και
δευτερόκλιτα.

ΓνιιναιίζΑα. — Σ^ηαος-ιιον ταχ-ιχά èx τών ίτϊομε'νων απολύτων ;
εξ, δώδεκα, χί?αα είκοσι πέντε, τριάκοντα, εκατόν, έξνι-
κοντα δύο, έόδομτικοντα έτχτά, διακόσια όγδοήκοντα έννέα^
α τριακόσια, ένενήκοντα οχτώ.

Χρονικά 'Αριθμητικά.

5 2 6 3. Τά χρονικά αριθμητικά σημαίνουσιν, εις
πόσον χρονον γίνεταί τι* ώς τριταίος, τεταρζαϊος.

§ 2 64. 'Γαΰτα γίνονται εκ τών τακτικών και λήγουσιν εις
αιος · ώς άεύτεοοζ=ζάευτ{ραΐος.

§ 2 6 5. Τά χρονικά αριθμητικά είνε ετνίθετα τριγ-ενή καΐ
τρικατάληκτα και κλίνονται όμαλώς.

Πολλαπλασιαστικά άοιθμητικα.

§ 2 6 6. Τά τΐο3.3.ατ:3»α4Ϊιαί$τικά αριθμητικά γί-
νονται εκ τών απολύτων διά προσθήκης τών καταλήξεων
ϊτλαΰς, πλάγιος και σημαίνουσιν ε-ανάληψιν τού ιδίου
ποσού- ώς όνο, όιπΛονς, όιπ.Ιάΰιος.

§ 267. Τά πολλαπλασιαστικά αριθμητικά κλίνονται όμα-
λώς ώς επίθετα τριγενή και τρικατάληκτα.

Γραμματική Μ. Θ. Αιαγγελη 5
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Γνμναόηα-— Σχημάτισον τα yponxk και πολλχ-χλασιζ^τιχά
τών έςτ,ς απολύτων:

Τίέντε, εξ, επτά, είκούι, τριάκοντα, έξήκοντα, διακόσια,
ένενήκοντα, τετρακόΟια, έόδομήκοντα, χί?νΐα, πεντήκοντα,
έπταν.όΟια, τεϋΟαράκοντα.

Διανεμητικά άριθμητνκά

§ 268. Τά διανεμητικά αριθμητικά σνιμχίνουσι
-διανομήν.

§ 269. Ταύτα γίνονται έκ τών άπολύτων αριθμητικών
*διά τών προθέσεων ανά, κατά καί dOv π. /. àvà τρεΐς,
-ara τέσσαρα^, κατά τρία, ουν πέντε.

2 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ

§ 270. Τά αριθμητικά oùdiadxxKCi φχνεοόνουσιν
άπλώς ποσότητα, λήγουσι δέ είς ας· π. χ. μονάς, δνάς,
τριάς, τετράζ, πεντάς, έζάς, έΰδομάς, ογδοάς, εννεάς, δεκάς.

§ 27 1. Τά αριθμητικά ουσιαστικά κλίνονται κατά τήν
τρίτην κλίσιν.

'Ενικός αριθμός.

Πληθυντικός αριθμός.

Όν.

Γεν.

Δοτ.

Αιτ.

Κλ.

ή μονάς αί μ,ονάδες
■ τής μονάδος τών μονάδων
τη μ,ονάδι ταΐς μονάσι
τήν μονάδα τάς μονάδας
ώ μ,ονάς ώ μονάδες
— Σχημάτισον τακτικά, χρονικά, πολλαπλασι
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χά, διανευητ,τίχά χαι άφη^ημε'νχ ουσιαστικά ίκ τών ε;·ης απολύτων :
τρεις, μία, εν, δνο, τρία, τέΜαρες, τέϋϋαρα, πέντε,
£ξ, έπτά, όκτώ, έννέα, δέκα, ιϊκοΰι, τριάκοντα, τε<1(ΐαρά-
κοντα, πεντήκοντα, έξήκοντα, εκατόν, διακόσα, τριακόσια,
τετρακόσια, χίλια.

4. α ιν τ α η r μ ι α ι

272. Άντωνυμίαι λέγονται αί λέξεις, αί όποΐαι τί-
θενται άντί τών ονομάτων.

§ 27 3. Αί άντωνυμίαι είναι προσωπικοί, δεικτικαί,
ερωτηματικοί, αλ^η^οτταθεϊς, αύτοπαθεϊς, κτη-
τικοί, επιμεριστικοί, αναφορικοί, αόριστοι και
αρνητικοί ή απαγορευτικοί.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑΙ ΑΝΤΩΝΥΜΙΑΙ

^ 274. Προσωπικοί λέγονται αί αντωνυμίας αί όποιαι
δηλούσι τά πρόσωπα.

Τά πρόσωπα είναι τρία: πρώτον, δεύτερον και
τρίτον.

Ένιχοζ αριθμός.

Α'. χι ρόΰωτΐον. Β'. πρόσωπον. Γ'. π ρό<3ωπον.
Όν. εγώ συ αυτός αυτή αυτό
Γεν. εμου-μ.σΰ σου ουτού αύτής αύτου
Δοτ. εμοί-μοί σοι αύτω αύτη αύτω
Αιτ. ε'μέ-με σε αύτόν αυτήν αυτό
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Πληθυντικός αριθμός.
Όν. ημείς ύα,εϊς-σείς αυτά αύται αυτά
Γεν. ημών ύυ.ών  ι αύτών αύτών αύτών
Δοτ. ' ήμΐν ύμίν αύτοΐς αύται ς αύτοΐς
Αιτ. ήμάς-μάς ύμάς-σάς αύτούς αυτά ς αυτά

Παρατηρήσεις. -

§ 275. Ό πληθυντικός της προσωπικής^: αντωνυμίας τοΰ
α' προσώπου δασύνεται. .· - - '

§ 27 6. Τό ούδέτερον τής αντωνυμίας αυτός γράφεται
άνευ ν.

§ 277. Ή αντωνυμία αυτός, όταν σηυ-αίνη αντικείμενο ν
ώρισμένον, λέγεται όρκίτική, Έν τοιαύτη περιπτώσει λαμ~'
βάνει συνήθως άρθρον καί εξηγείται διά του επιθέτου χδίος.
ώς ό αντος άνεμος πνέει=.ο ϊόιος άνεμος πνέει.

§ 278. Ή αυτός λέγεται επαναληπτική, δταν διά
αυτής έπαναλαμβάνομεν πρόσωπον, ζώον ή πράγμα^ τό όποιον-
άνεφέραμεν προηγουμένως· ώς ο διδάσκαλος προσεκάλέσε τον
Ίωάννην χ αι σννεΟονλευβεν αυτόν ενώπιον τών μαθητών,
§ 279. Αί πλάγιαι πτώσεις τής προσωπικής αντωνυμίας
αυτός εκφέρονται πολλάκις καί άνευ του αν ώς το βιΰλίον
αντον, το βιΟλίον του.

§ 28 0. Αί προσωπικχί άντωνυμίαι uoû, μοί, μέ, μας,
dot', doi, dé, dàç καί αί άποκεκομμέναι πλάγιαι πτώσεις
τής αυτός λέγονται εγκλιτικοί λέγεις, διότι ό τόνος
αύτών ή μεταβιβάζεται είς τήν προτηγουμένην λέξιν ή άπα-
βάλλεται· ό πατήρ μου, τό άδάχιόν σον.
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§ 281. Ό τόνος τών άνωτε'ρω μονοσυλλάβων προσωπικών
αντωνυμιών μεταβαίνει εις τήν λήγουσαν τής προηγουμε'νης
λε'ζεως, δταν αύτη είναι προπαροξύτονος ή προπερισπωμένη·
εν πάσ·/] άλλγ] περιπτώσει αποβάλλεται· ώς τά τετράδια μον}
τά ϊΐώοά cac, ή r?;c, το βιΰάίον σον, ο πατήρ μας.

§ 2 82. Ή περισπωμε'νη κατά τήν εγκλισιν τού τόνου με-
ταβάλλεται εις όςεϊαν· ώς τά άώρά τον.

Tvuvarfya--Θεσον εις xi ς έττομε'νας προτάσεις τοις καταλλή-
λους προσωπικές αντωνυμίας προσε'χων εις τήν εγκλισιν τοΰ τόνου.

Ό άδε?νφος—£χει εκατόν γρόσια 01 γονείς—είναι ευτυχείς.
Ή όχολή —είναι ώοαία. Ό έξάδελφος—άνεχώρηίΣε χθές. Τ6
παιδίον του φίλου—άόθενει βαρέως. Τά άνθη —δεν είναι τό-
σον ωραία. "Ε2α6ον ëv δώρον παρά τοΰ θείου—. Ή γαλή—
£χάθη. —κα\ ό πατήρ— έξήλθομεν χθες είς περΐπατον. Πού
είναι τό τετράδιον— ;

ΔΕΙΚΤΙΚΑΙ ΑΝΤΩΝΥΜΙΑΙ

§ 283. Αί οεικτικαι άντωννμίαί χρησιμεύουσι προς
^ειςιν προσώπου η πράγματος καί είναι αί επόμεναι :

ούτος, αυτιι, τοϋτο, εκείνος, εκείνη, εκείνο,
οδε, ίιδε, τόυε, τόΟος, τόόη, τόίϊον, τοιούτος,
τοιαύτη, τοιούτον, τοιούτος, τοιαύτη, το-
ιούτον.

§ 284. Αί δεικτικαί άντωνυμίαι κλ'νονται ώς τριγενή καί
τρικατάληκτα επίθετα.
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Ένιχος αριθμό ς.
Όν. ούτος αύτη τούτο οδε ήδ ε τόδε
Γεν. τούτου ταύτης τούτου τούδε τήςδε τούδ&
Δοτ. τούτω ταύτν; τούτω τωδ· τνίδε τω^ε
Αιτ. τούτον ταυτην τούτο τόνδε τήνδε τόδ&

Πληθυντικός αριθμός.
Όν. ούτοι αύται ταύτα οίδε αιδε τάδε
Γεν. τούτων τούτων τούτων τώνδε τώνδε τώνδε
Δοτ. τούτοις ταύταις τούτοις τοΐςδε ταίςδε τοΐςδε
Αιτ. τούτους ταύτας ταύτα τούςδε τάς δε τάδε.

Παρατηρηθείς.

§ 285. Το ούδέτερον τών δεικτικών αντωνυμιών κλίνεται;
κατά τήν ^ευτε'ραν κλίσιν και συνήθως οέν έχει ν.

§ 286. Έκ τών δεικτικών άντωνυμιών ή οντος δείκνυες
τά παρόντα, ή εκεϊνος τά παρελθόντα, ή οδε τά μέλ-
λοντα, ή τόσος και ή τοίίοϋτος το πλήθος και ή τοι-
ούτος τήν ποιότητα.

Γνμναόιια— ΚλΤνον τάς αντωνυμίας :

τόσος, τόση, τόσον, τοιούτος, τοιαύτη, τοιοϋτο(ν), τοσοϋ-
τος, τοόαύτη, τοσο€-το(ν).

ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΑΙ ΑΝΤΩΝΥΜΙΑΙ

§ 287. Ερωτηματικοί λέγονται άί άντωνυμίαι, τάς·
οποίας μεταχειριζόμεθα, δταν ερωτώμεν ώ; τις ΐ].1θε ;
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§ 288. Αί ερωτηματικαί άντωνυμίαι είναι τίς,. τί,
ποιος, ποία, ποιον, πόόος, πόόη, πό<ίον, πότε-
ρος, ποτέρα, πότερον.

§ 289. Ή ερωτηματική άντωνυμία τίς τονίζεται επί της
παραληγούσης και κλίνεται ώς έπίθετον τριγενές και δικατά-
ληκτον ώς έςής :

' Εν ιχος αριθμός. Π.Ιηθυντιχος αριθμός..
Άρα. Θηλ. Ούο. Άρϋ. Θηλ. Ούδ.
Όν. τίς τί τίνες τίνα
Γεν. τίνος τίνος τίνων τίνων
Δοτ. τίνι τίνι τίσι τίσι
Αιτ. τίνα τί τίνας τίνα

§ 290. ; kl λοιπχΐ . έρωτηματικαΐ άντωνυμίαι κλίνονται ώς
έπίθε τα τριγ ενή και τρικατάληκ τα.

ΙΙαρατη ρήσεις.

§ 291. Ή ερωτημ. ατική άντωνυμία τίς δεν ε γ κλίνει τον
τόνον της και τίθεται πάντοτε εν άρχν) τοϋ λό|ου· ώς τίς
η.ϊθε ;

§ 292. Έκ τών ερωτηματικών αντωνυμιών ή τίς τί-
θεται επί αοριστίας, ή ποιος επί'ποιότητος, ή πόσος επί
ποσότητος και ή πότερος επί μερισμού.

rvuvatiiia.—

[{λίνο ν τα ς αντωνυμίας: ποίος, ποία, ποίον, πό 3ος, πόση,,
σιόοον, πότερος, ποτέρα, πότερον.



72

Άλληλοπο.&εΐς καί αΰτοπαΦεΓς αντωννμίαι

ΑΛΛΗΛΟΠΑΘΕΙΣ ΑΝΤύΗΥΜΙΑΙ

§ 293. Άλληλο-αθεις λέγοντα», αί άντωνυμίαι, αί
όποΐαι σημαίνουσιν άμοιβαίαν Ινέργειαν· ώς αγαπάτε άΛΛήΛονς.

§ 29 4. Αί άλληλοπαθείς άντωνυμίαι δεν εχουσιν όνομα-
στικήν -/.αί κλητικήν καί κλίνονται είς τόν πληθυντικόν μόνον
αριθμόν ώς έ;ής·

Γεν.
Δοτ.
Αιτ.

Άρ<3εν.

αλλήλων
άλλήλοις
αλλήλους

Θηλ.

αλλήλων
άλλήλαις
άλλήλας

Ούδ.

άλλήλων
άλλήλοις
αλλ τ,λα

ΑΥΤΟΠΑΟΕΙΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΑΙ

§ 295. Αυΐθτ:αθεϊς λέγονται αί άντωνυμίαι, αί όποΐαι
φ)ανερόνουσιν ένέργειαν έπιστρέφουσαν είς το πρόσωπον, το ο-
ποίον ενεργεί- ώς Jovoy εμαυτόν.

§ 296. Αί αύτοπαθεΐς άντωνυμίαι δέν εχουσιν ονομαστικήν
καί κλητικήν, γίνονται δε εκ τών προσωπικών αντωνυμιών
καί τής αυτός καί κλίνονται μονολεκτικώς, εκτός τοΰ πλη-
θυντικού τοΰ α' καί β' προσώπου.

α' πρβόωπον
Γεν. εμαυτοΰ-ής-οΰ
Δοτ. έμαυτω-νΐ-ω
Αιτ. ε'μαυτόν-ήν-ό

Έ>'ΐχοζ αριθμός.
6'' χιρόΟωπον
σεαυτου-ής-ου
σεαυτώ-"?ι-ώ
σεαυτόν-ήν-ό

γ' τίρ6(ΐωτίον

έαυτου-ής-οϋ
έαυτω-75 ω
έαυτόν-ήν-ό
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Ihh\SvrzixQQ àûtûfWÇ.

•Γεν. ημών αυτών υμών αύτών εαυτών

,Λοτ. ή μι ν αύτοϊς-αΐς-οΐς ύμίν αύτοΐς-αϊς-οΐς εαυτοΐς-αϊς-οΐς
Αιτ. ημάς αύτούς-άς-ά υμάς αύτούς-άς-ά εαυτού,-άς-ά

ΙΙαρατηρησίς.

^ 297. Ή αύτοπαθής άντο^νυμία του γ' προσώπου γρά-
φεται καί άνευ του ε, πάντοτε δμως μετά δασείας προς διά-
κρ'.σιν αύτης άπό της προσωπική;· ώ; έαντοϋ καί αντον.
ΓV«ινα d y α. —

Γρα'ψυν εν τω τετραδω τάς αύτοπαΟεΤς αντωνυμίας.

ΚΤΗΤΙΚΑΙ ΑΝΤΩΝΥΜΙΑΙ

§ 29 8. Αί κτητικοί αντωνυμία ι φανερόνουσι πρό-
σωπον ή πράγμα, εις τό όποιιν ανήκει τι! ώς ό εμος πατήρ.

§ 29 9. Αί κτητι&αί άντωνυμίαι εινε :
α' πρόΟωπον, 6' σχρόΟωτιον. γ' jiprtctonov.

έμός, ε'μή, εμ{ν, σος, σή, σόν, ό, ή, τό έχυτοΰ-ής-οΰ

-ημέτερος-α-ον. ύμε'τερος-α-ον. ό, ή, τό εχυτών.

§ 300. Αί κτητικά», άντωνυμίαι του α' καί β' προσώπου
κλίνονται όμαλώς εις τόν ένικόν καί πληθυντικόν αριθμόν.

§ 301. Ή κτητική άντωνυμία του γ' προσώπου κλίνεται,
μεταβαλλόμενου μόνον του άρθρου· ώς ό εαυτού, του έαντον,
τω εαυτόν, οί εαυζτου, αί εαυζτοδ, τά έαυτοϋ.
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Παρατηρήσεις. /

302. 'Εκτός τώ; ανωτέρω κτητικών αντωνυμιών μετα-
χειριζόμεθα ώς τοιαύτην και τό επίθετον ίοικάς μετά τών
•πλαγίων πτώσεων τών προσωπικών άντωνυμιών ώς ό ιδικός
μου, Ί) ιδική μου, τό Ιδικό y μου.

§ 303. -υνήθως αντί τών κτητικών άντωνυμιών μετα^ει-
ριζόμεθα τάς πλαγίας πτώσεις τώ/ προσωπικών π. γ. ό εμος
πατήρ, ή ό πατήρ μον.

Firuvadua.—ΚλΤνον τάς χτητικάς αντωνυμίας.

ΕΠίΜΕΡΙΙΤΙΚΑΙ ΑΝΤΩΝΥΜΙΑΙ

§ 304. Επιμεριστικοί λέγονται αί άντωνυμίαι, al
όποΐαι σημαίνουσι μέρος ποσοΰ τίνος· ώ; έκαστος νμών.

§ 305. 'Επιμεριστικά·! άντωνυμίαι είναι αί έ;ής : ετερος^
έτερα, ετερον, εκπ^τοί, εκάστη, εicadxov, άλ-
λος, άλλη, άλλο, έκάτεοοΓ, έκατέοα, έκάτερον^
άμ&όττροι, άμφότεραι, αμφότερα.

5 30 6. Αί επιμεριστικά!, άντωνυμίαι κλίνονται ώς επίθετα-
δ 307. 'II αντωνυμία άιιόότεοοι κλίνεται εΐς-τόν πλη-

Ο ι W w w

θυντικόν αριθμόν.

rir^ivatJtia. — ΚλΤνον τάς άνωτεοω Ιπιμ?.ριστι*άς ίντωνυυ.εαί.

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑΙ ΑΝΤΩΝΥΜΙΑΙ
5 308. Άναφοοικαι λέγονται αί άντωνυμίαι, αί όποΐαι
άναφέρονται είς πρόσωπον, ζωον ή πράγμα ώρισμένον ή άορι-
στον· ώς όστις θέλει, ας έλθη.

\
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§ 309. At άναφορικαί άντωνομίαι είναι : ôç, ίί, δ, οςτις»
ητις, δ,τι, οίος, οΐα, οιον, όποιος· όποια, όποιον,
otfoç· ôrfn, ôdov, '"'ôcfoç, όπόόη, όπόΟον, δς-
«ερ, ίίπεο, δπεο.

§ 310. Αί άναφορικαί ντωνυμίαι κλίνονται όμαλώς ώς.
επίθετα, μόνον ή όςτις, ι^πειδή άποτελεΐται εκ της ανα-
φορικής δς και τής αορίστου τίς9 κλίνεται και τονίζεται-
ιδιαιτέρως.

Έπχος αριθμό c. Π.Ιηάνκΐίχος αριθμός.
Θηλ. Ούδ. Άρΰ. Θηλ. Ούδ.

Όν. δςτις ήτις δ, τι οίτινες αιτίες άτινα
Γεν. ούτινος ής τίνος ούτινος ώντινων ώντινων ώντινων
Δοτ. ώτινι ήτινι ώτινι οί;τισι α ί;τισι οίςτισι
Αιτ. δντινα ήντινχ- δ,τι ου;τινας άςτινας άτινα

ΙΙαρατη ρήσεις.

§ 311. Όλαι αί àvapc-0'.κχί άντωνυμίαι άρχονται απο φω-
νήεντος και δασύνονται.

§ 312. Τό ούδέτερον τής αντωνυμίας od"CiÇ έχει ύποδιά-
•στολήν πρός διά'.ρισ-.ν αύτού άπό του συνδέσμου ότι»

riruvad μα.—

K2àvov τος άναφορικας άντωννμίας· δς, ή, δ, οίος, οϊα^
οίον, όποιος, οποία, όποιον, δΟος, όόη, δόον, όηόόος, όπόΟ-η,
όπόόον·
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ΑΟΡΙΣΤΟΙ ΑΝΤΩΝΥΜΙΑΙ

§ 3 J 3. Αί αόριστοι άντωνυμίαι δηλοΰσιν .αντικεί-
μενα γενικά /.αί αόριστα· ώ; ΐ"ϋ>'?) ne.

§ 314. Αί αόριστοι άντωνυμίαι είναι αί έςής : τίς, τί, ό
δείνα, ή οείνα, τά δείνα, ενιοι, ενιαι, ενια.

§ 3 1 5. ΊΙ αόριστο; τις κλίνεται ώς έπίθετον τριγενές καί
δικατάλτ,Λτον ώ; έςής :

Ένιχος αριθμός. Πληθυντικός αριθμός.

\\ρϋ Θηλ. Ούδ. Άρβ. Θηλ. Ούδ.

Όν. τίς τί τινές τινά
Γεν. τινός τινί τινών τινών
Δοτ. τινί τινί τισί τισί
Αιτ. τινά ■τί τινάς τινά
§ 316. ΊΙ άόριστος αντωνυμία ενιοι κλίνεται μόνον

τόν πληθυντικόν καί σημαίνει μερικοί· ώ; «riot μαθητών
rrrμερικοί τών μαθητών.

§ 217. ΊΙ άντιονυμία δείνα συνήθως κλίνεται ως όνομα
-τριτόκλιτον· ώς ό δείνα, του δεινός, τω δεΐνι, τόν δείνα, οί
δείνες: τών δεινών, rol'c Jiïrac.

Παρατηρήσεις.

§ 31,8. ΊΙ αόριστος αντωνυμία τις τονίζεται είς τάς πλα-
γίας πτοίσείς επί τής ληγούσης, ουδέποτε τίθεται εν άρ/νΐ
τού λόγου καί εγκλίνει τόν τόνον της.

§ 319. ΊΙ έγκλισις τού τόνου γενικώς γίνεται κατά τους
•εςής κανόνα;:

;
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α'.) ^Οταν τι προηγουμένη λέζις είναι όςύτονος ή περισπω-
μένη, ή έγκλιτική λέξις χάνει τον τόνον της· ώς -j-ot.V// τις,
γαλαϊ τίνες, μαθητής τις, μαθηταί τίνες.

β'.) "Οταν ή προηγουμένη λέςις είναι προπαροξύτονος η
προπερισπωμ,ενη, ό τόνος της εγκλιτικής λέςεως μεταβαίνει εις
τήν λ-ήγουσαν τής προηγουμένης λέξεως- ώς άνθρωπος τις,
άνθρωποι τίνες, άώρόν τι, ι^ώ^ά rira.

γ'.) "Οταν ή προηγουμένη λέςις είναι παροξύτονος, ή μεν
μονοσύλλαβος εγκλιτική λέζ'.ς /άνει τον τόνον της, ή δέ δι-
σύλλαβος τον φυλάττει* ώς βιΰ.Ιίον τι, βιβλία τινά.

§ 320. 'II αντωνυμία δείνα με'νει πολλάκις καί άκλιτος,,
κλινομ,ένου μόνου τού άρθρου- ώς ο δείνα, τοΰ άεϊνα.

riruvciduci» — Γράψον τάς άορίατ^υς άντω/υοάας προτ3έτων εις.
εχάστην πτώσιν χα'ι κατχλληλον τι ούιιαστ'.κόν.

ΑΡΝΗΤΙΚΑΙ "Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΑΙ ΑΝΤΩΝΥΜΙΑ!

§ 321. Άονιιτικαι ή απαγορευτικοί είναι αί άν-
τωνυμίαι ουδείς; ουδεμία, ουδέν, μηδείς, μηδε-
μία, μηδέν, διότι μεταχ^ειριζομεθα αύτάς επί αρνήσεως η.
άπαγορεύσεως.

§ 322. Αί άρνητικαί άντωνυμίαι γίνονται ε< τών απολύ-
των άριθμητικών εις, μία, εν καί τού συνδέσμου ουδέ.
κλίνονται δέ ώς τά ιίρημένα άριθμητικχ* ώς ονόεις, ονδενος,
ονδενίονδένα, ουδεμία, ουδεμιάς.

Όμοίως, σχηματίζονται εκ, τών αύτών αριθμητικών καί
τού συνδε'σμου μηδε αί άπαγορευτικαί άντωνυμίαι.
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rvjivadua.— Ataxpcvov τα δ'.α'φορα είδη τών Ιποαε'νων αντω-
νυμιών :

έμός, ϋός, ύμεϊς, δότις, δϋος, ούτος, έμαυτοϋ, ϊιμάςαύτούς,
Εαυτόν, ό έαυτοϋ, dû, αυτός, αύτης, ποιος, όποία, μηδέν,
ονδεμία, εκαότος, άμφότεροι, τίς, τίνος, τίνα, Ttôdov, τήνδε
δ,τι, ταϋτα, όττόόα, άλληλα, έκάτερος, οίος, ην, ëvioi, ό
ôeîva, τάδε, άλλήλοις, ύμεΐς, ί/μχν αύτοΐς, τό έαυτοΰ, ΰεαυ-
τήν, δςιτερ, άχχνα, οτίχινες, όπόόον, Λμέτερον, υμέτερος,
έμοί, Οά·

δ. Ρ Η Μ Α

§ 323. Ρήματα λέγονται αί λέξεις, αί όποΐαι φανερό-
νουσι τήν διάθεσιν του υποκειμένου' π. γ. γράφω, πάΰχω,
Λούομαι, υγιαίνω.

ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ

§ 324. Ή διάθεσις, ή φωνή, ή συζυγία, ή εγ-
«c3wi<iic, ο χοό\ος, το πρόσωπον και ο αριθμός είναι
τά παρεπόμενα του ρήματος.

Διάθεσις.

§ 325. Αί διαθέσεις τών ρημάτων είναι τέσσαρες :
ενεργητική, παθητική, μέση και ουδετέρα,

§ 326. Ενεργητικής διαθέσεως ή ενεργητικά

λέγονται τά ρήματα, τά οποία ©ανερόνουσιν ότι τό ύποκείμε-
vqv ενεργεί' ώ; ό Δημήτριος γραφεί.
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§ 327. Παθητικής διαθέσεως ή παθητικά λέ-
γονται τά ρήματα, τά όποια φανερόνουσιν ότι το ύποκείμενον
πά<ί*£εχ· ώ; ό Ίωά-νης έτιμωρήθη.

§ 328. Ουδετέρας διαθέσεως ή ουδέτερα λιί-
γονται τά or,αατα, τά όποια φανερόνουσιν δτι τό ύποκείμενον
•ευρίσκεται εις τινα κατάστασιν, ήτοι oi/τε ενεργεί οί/τε
πάίίχει· ώς· ό Δημοσθένης υγιαίνει·.

§ 3'2 9. Μέσης διαθέσεως ή μέ<ία λέγονται τά ρή-
ματα, τά όποια σημαίνουσα δτι τό ύποκείμενον ενεργεί
και πάσχει- ώς δ Φωκίων κτενίί,εται.

Φωνή.

§ 330. Φωνη λέγεται ό τύπος, τόν όποιον λαμβάνει τό
ρήμα πρός εκφρασιν τών τεσσάρων διαθέσεων.

§ 331. Αί φωναί είναι δύο: ενεργητική, καί μέση ή
παθητική.

§ 332. ΓΙΙ μεν ενεργητική φωνή λήγει εις ω, ή δε παθη-
τική ή μέση είς ομαΐ· ώς τρέχω, λούομαι.

ΙΙαρατη ρήσεις.

§ 333. Τά μέτα και παθητικά ρήματα είναι καί μέσης ή
παθητικής φωνής, τά δέ ενεργητικά ενεργητικής φωνής· ώς
Λύω, λύομαι, λούομαι.

§ 32 4. Ρήμ,ατά τινα παθητικά εξαιρετικώς είναι ενεργη-
τικής φωνής καί λέγονται αυτοπαθίι* ώς πάσχω.
• § 335. Τά ουδέτερα ρήματα άδιαφόρως είναι ενεργητικής
ή μέσης φωνής.

§ 336. Αποθετικά λέγονται τά ενεργητικά ρήματα,
τά όποια είναι μέσης φωνής· ώς εργάζομαι.
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. § 337. Τά ενεργητικά ρήματα λέγονται μεταβατικά,-
δταν σημαίνωσιν ενέργειαν τοΰ υποκειμένου μεταβχίνουσαν είς
άλλο πρόσωπον ή πράγμχ, ώ; Λέγω.

§ 338. 'Αμετάβατα λέγονται τά ρήματα, τά οποία,
στ.μαίνουσιν ενέργειαν, ή οποία δέν μεταβαίνει εις άλλο πρό-
σωπον ή πράγμα- ώς ά>'αγωρώ.

rùuvai5ya. — Δια'κρ;νον τήν οωνήν και τήν O'.aOîstv τών Ι^ήί-
ρημάτων:

λέγω, κρίνω, τρέχω, νίπτομαι, νγιαίν63, περιπατώ, ι^άλλω,
άΟθενώ, μαραίνομαι, ένδύομαι, τρώγο), Λ(5νχάζο>, Σκέπτομαι,
άποθνήΟκω, φαίνομαι, θλίβομαι, κοιμώμαι, φέρω, χορεύω,,
κρύπτομαι, άναπαύομαι, θερμαίνομαι, ζώ.

Σνζυγία.

§ 339. Συζυγία λέγεται ό τύπο;, κατά τόν όποιον κλί-
νεται τό ρήαα.

§ 340. Αί συζυγίαι είναι δύο: ή τών (3αρυτόνων -ή
άσυναιοέτων καί ή τών (ίυνηοιιυένων.

w » u <-

§ 341. Βαοΰτονα λέγονται τά ρήματα τά onroîa δέν
συναιρούνται, όυνηοημένα δέ εκείνα, τά όποια συναιρούνται-

Έγκλισις.

§ 342. Αί εγκλίσεις είναι τέσσαρες· οοκίτική, υ-
ποτακτική, ΐτοοότακτικη καί ευκτική·

Χρόνος.

§ 343. Οί χρόνοι είναι εξ : ένεότώς, παρατατι-
κός, μέλλων, αόριστος, παρακείμενος καί υ3ίερ-
συντελικός-

§ 344. Ίν< τών χρόνων τούτων, δσοι άποτελούνται εκ.
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μιας λέξεως, λε'γονται άτςλοΓ, όσοι δέ ε* δύο λέξεων, όύ\»
θετοί· ώς λύω, θά Λύω.

Ποόσωπον.

ι

§ 345. Τά πρόίίωπα είναι τρία :
α' Γφόΰωπ.ον β' πρόϋωπον γ' πρόσωπον

γράφω γράφεις γράφει

γράφομεν γράφετε γράφουσι

'Αριθμός.

§ 346. Οί άοιθμοι είναι δύο, ενικός καί πληθυν-
τικός" καί ό μέν ενικός σημαίνει εν υποκείμενον, ό δέ πλη-
θυντικός δύο η πολλά- ώς ό .Tratc βρέχει, οί .-ταϊόες τρέχον σι.

ΘΕΜΑ, ΟΕΜ4ΤΙΚΟΝ ΦΩΝΗΕΝ, ΧΑΡΑΚΤΗΡ,
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΤΑΛΗΞΙΣ, ΕΓΚΛΙΤίΚΟΝ ΦΩΝΗΕΝ.

§ 347. Θέμα. λε'γεται τό άμετάβλητον μέρος τού ρή-
ματος.

§ 348. Τό τελευταίο ν γράμμα τού θε'ματος λέγεται χα-
ρακτήρ, τό δέ φωνήεν, τό όποιον είναι πρό τού χαρακτή-
ρας, θεματικόν φωνήεν.

§ 349. Εις τά φωνηεντόληκτα ρήματα 6 χαρακτήρ είναι
καί θεματικόν φωνήεν.

§ 350. Ποο«ίωΐτικαι καταλήγεις λέγονται τά γράμ-
ματα, τά όποια τίθενται μετά τό θέμα πρός σχηματισμόν
τών προσο^πων- π. χ. γράφω· γοάφ=θέμα, α—θεματι-
κόν φωνήεν, φ=χαρακτήρ, ω=:προσωπική κατάληξις.

Γραμματική Μ. Θ. Διάγγελη 6
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§ 351. Εγκλιτικά λέγονται τά φωνήεντα^ τά οποία
λαμβάνει εκάστη.εγκλισις Ιδιαιτέρως.

§ 352. Τά ρήματα ώς προς τόν χαρακτήρα διακρίνονται
«ίς όωνηεντόληκτα και ε'.ς (ΐυιι^ωνόληκτα* ώς
Λύω, γράφω.

Γν,'|4να(ΐ«α. —Δ'.άκρινον το Οεαα, to θεαί'τιχ.ον Φωνήεν, τον χα-
ρακτήρα και την κατάλη^ν τών ε;ής ρημάτων:

λέγο:>, τρέχω, έξέρνομαι, θερμαίνω, θερμαίνομαι, άνούω,
έρχομαι, μένω, dùpouax, δαχρύω, παιδεύω, μελετώ, λαμβάνω
φαίνομαι, περιπατώ, τιμώ.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΙΙροσωπικαί κατα2^ήξεις του ένεστώτος.
Οριοτιχή. 'Ύποταχτιχή. ΠροΓ.τακτιχή.
ω ω -
ε'.ς. Τιί ε
c 1 Τι Τι
ομεν ο^αεν  ι —
ετε τ, τ ε ετε
ουσι OJ<P. ω σι

Παράδειγμα «
Οριατιχή. Υποτακτική. Πγοαταχτιχή.
λύω λύω —
λύεις λύτ,ς λΰε
λύει λύτ, άς λύτ,
λύομεν λύωμεν -
λύετε λύητε λύετε
λύουσι λύω σι άς λύω σι
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ΙΓαρατη ρήσεις.

§ 35 3. υποτακτική έχει εγκλιτικά φωνήεντα ε καί ο,
εκ τών οποίων τό μεν ε μετά του ε τής προσωπικής καταλή-
ξεως τρέπεται εις τι,'τό δέ ο μ.ετά του ο εις α>· ώς Jvoo-
Ù£r=Jvù)fisr, .2νεέτ£=ΐίύητ£.

§ 35 4. Ή προστακτική πρώτον πρόσωπον δέν εχει.
§ 35 5. Ή εύκτική σχηματίζεται εκ τής υποτακτικής
μετά τών ε'ίθε νά· ώς είθε rà Λύω.

§ 356. Τό τρίτον πρόσωπον τής προστακτικής γίνεται εκ
τής υποτακτικής Sιά προσθήκης του ας.

§ 3ο 7. Ή οριστική εγκλισις σημαίνει τό βέβαιον, ή
υποτακτική τό δυνατόν, ή προστακτική «ροίίταγήν
καί ή εύκτική εΰ^ήν.

§ 35 8. Ό ενεστώς σημαίνει δτι ή πράξις γίνεται τώρα.
rirjivadua.—ΚλΤνον τον Ενεστώτα τών Ιςής ρημάτων:
βλέπω, τρώγω, φεύγω, .παιδεύω, φυλάττω, όνομάζω, πίνω,
αρπάζω, φέρω, ράπτ&ί, άναγχνώόκω, λευκαίνω, έχω, 6έλω,
θερμαίνοο, πά<ΐχω, λούω, άκούω, (ΐτέ2νλω.

ΙΊοοσωπιν;αν·καταλήξεις τοϋ παρατατικού.

ον ομεν

ες ετε

ε ον

Παράδειγμα

€λυον έλύομ ν

ελυες έλύετε

£λυε ΓΧυον



ΙΙαρατη ρήσεις.

§ 359. Το τρίτον πρόσωπον του πληθυντικού αριθμού τοΐ>
παρατατικού είναι δμοιον προς το πρώτον ενικόν.

§ 5 60. Ό παρατατικός άπαντκ καί είς τήν ύποτακτικην
καί εύκτικήν* ώς rà ε.Ινον3 ΰθε y à eJvor.

§ 361. Ό παρατατικός σημαίνει, πράςιν γιγνομενην είς. το.
παρελθόν διαρκώς.

Προσωπικαί καταλήξεις τοϋ αορίστου..

' Οριστική. Υποτακτική. Προστακτική*.

α ώ -

ας ης ον

ε > Τι

ααεν ωαεν - -

ατε ητε ατε·

αν ωσι toot.

Παράδειγμα.

έλυσα λύσω -

έλυσας λύσης λύσον'

ελυσε · λύση . ας λύστ}.

ελύσαμεν λύσωμεν -

έλύσατε λύσητε λύσατε

έλυσαν λύσωσι ας λύσο>σι_

Ενεργητική φωνή
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S 362. Ό αόριστος σημαίνει πράςιν γενομε'νην ε'.ς τό πα-
ρελθόν.

§ 363. Ό αόριστος, όταν ληγη εις α, λέγεται πρώτος.

§ 364. 'Ρήματα τινα αντί πρώτου άορίστου εχουσι δεύ-
τερον ώ; μανθάνω, ψαΰον. .

§ 365. Ό δ εύτερος .αοριστος λήγει εις ον καί κλίνεται εν
τ τι οριστική, ώς ό παρατατικός.

§ 366. Ό πρώτος αόριστος πρό τής προσωπικής καταλή-
ψεως λαμβάνει ($9 όπερ μετά τού ούρανισκοφώνου χαρακττ,ρος
τρέπεται εις μετά δέ τού χ_ειλεο^ώνου εις * ώς eyçaçp-ca
=ζεγς>αψ·α, è'.r.ίεχ-σα=επ.1ί£α.

§ 367. Ό όδοντόφωνος χαρα/.ττρ πρό τού ci αποβάλλε-
ται· ώς ε.-τειθσαζ==ιε.-τεισα.

A Y S Η Σ Ι Σ

§ 368. Ό παρατατικός καί ό αόριστος λαμβάνουσιν εις
τήν αρχήν αυζ*ι<ίιν· ώς J ν ω, èJvor, ε'.Ινσα· άχονω, ijxovo/·,
ηχούσα.

§ 369. Ή αύζησις είναι δύο ειδών: «Τνλλαβικη καί
χρονική.

§ 370. Συλλαβική αύςησις λέγεται "τό ε, τό οποίον λαμ-
βάνουσι τά άπό συμφώνου άρχόμενα ρήματα* ώς Λύω, è'Jvor.

§ 371. Χρονική αύξήσις λέγεται ή τροπή τού αρκτικού
βραχέος φωνήεντος εις μακρόν. - Τήν άύςησιν τ αύτη ν λαμβά-
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νουσι τά άπό φωνήεντος αρχόμενα ρήματα· ώς άχοΰω, ήχονσν
αρχίζω, νρχιζον.

§ 372. Ή τροπή τών αρκτικών βραχέων φωνηέντων είς

μακρά γ ίνεται ώς εξής :
α η άκούω ήκουον ήκουσα
ε Β η ελπίζω ήλπιζον ήλπισα
Ο » ω ονομάζω ώνόμαζον ώνόμασχ
αι » ϊ) αιτώ γ, του ν •/ΐτησα
οι » ω οικώ ώκουν ω κνίσα
αυ » η υ αύξάνω τ,ύζανον τ,ύςησα
ευ » ηυ ευλογώ τ,ύλόγουν ηύλόγτ,σχ
^ » ι ικετεύω ίχ-έτευον ίκέτευσα
υ » υ υβρίζω -f> γ υοριί,ον ύβοισα.  ι

Παρατηρήσεις

§ 373. Ρήματά τινα παρά τον κανόνα, τοέπουσι τό ε είς
ει· ώς εχω, είχον εΛχω, il txor- εθίζω, ίϊθιζον.

§ 374. Ή αύςτ,σις, συλλαβική ή χρονική, φυλάσσεται μο-
νjv είς τήν όριατικήν- ώς iJcaa, λύσω, .Ιΰοον.

§ 37 5. Είς τά άπό ρ αρχόμενα ρήματα διπλασιάζεται
τό μετά τήν συλλαοικήν αυςησιν* ώς ρε'ω, ερρεον.

§ 37 6. "Οσα ρήματα άρχονται άπό φωνήεντος μακρού δέν
λαμβάνουσιν αύςησιν· ώς ώγε.Ιω, ώγε.Ιονγ. λ

§ 377. "Οσα ρήματα εχουσιν εν άρ/η πρόθεσιν? αυξάνουσα
μετά τήν πρόθεσιν, όπότε τό φωνήεν τής προθέσεως, Ικτος
τής ïtj>0 καί «coi, εκθλίβεται· ώς αναβαίνω , àvéCairov.

§ 378. "Οσα ρήματα άρχονται άπό ευ ή δνς αύξάνουιιν
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εν ττϊ άρχτί, ο,ταν μετά τό ευ καί δυς ύπχρχη σύμφωνον*
άλλως αύζάνουσιν εν τω μέσω· ώς ευτυχώ, ηυτΰχουν ξνερ-
γετώ, ε'νηογέτουν δυστυχώ, εάνστύχουν δυσαρεστώ^ άυς-
ηρέστονν.

§ 37 9. Ρήμ.χτά τίνα σύνθετα ε/, προθέσεων αύςάνουσι καί
πρό της προθέσεως καί μετά τήν πρόθεσιν ώς εννοώ, ηνy 6-
ουν' ενοχλώ, ηνώχλουν.

Γνιιναίίρια--Γρ^'ψον τον ενεστώτ*, τον παρατατιχον χαΐ τον άό-

Ο'.στον τω·' έ^.ομε'νων ρημάτων;

δακρύω, φυλάττω, άποθντκίκω, κ?αίω, πίπτω, καλύπτω,
όρίζω, ανοίγω, έκθέτω,' ρέω, πράττω, έκλέγω, κλείω, πάόχω,
Ιδρύω, ΰώζΐύ, κηρύττω, κράζω, ράπτω, τρέφω, πνίγω, δια-
τρϊδω, παραέχω.

ΜΕΛΛΩΝ

§ 380. Ό ηέλλων σημαίνει πρχξιν, ήτις θα γίνγ
Ποράδεγμα.
Μέλλων.

θα λύσωμεν·
θα, λύσητε
Οχ λύσωσι

Παρατήρησις.

§ 381. Ό Μέλλων σχηματίζεται διά τοϋ αορίστου.τής
υποτακτικής και τοϋ θά.

j. Π
ί

• I :

!

θά λύσοί

g ν ι ί

θα λύση;
θχ λύση

I

Jii
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Γιτιΐναϋ^α. — ΚλΤνον του; μέλλοντας τών ρημάτων : .
γράφω, διδάσκω, άρχίζω, άρπάζω, τρέχον, κόπτω, άκούω,
λούω, τρέφω, νλέπτω, κρύπτω, φωνάζω, στρέφω, παλαίω,
παιδεύω, τρομάζω, ένδύω, κρούω.

παρακείμενος και υπερσυντελικοσ

§ 882. Ό παρακείμενος και ό ύπερίίυντελικός

σημαίνουσα πράςιν γενομένων είς τό παρελθόν ώς .Ibaij,

είχον λύση. ,

Παραδείγματα.
Παρακείμενος.
Ί^~οταχτιχή.

'Οριστική.

εχω λύση
εχείς λύση
εχει λύση
ε/ομεν λύση
εχετε λύση
εχουσι λύση

ε/ω

λύση
λύση

ε/η λύση
,εχωμεν λύση
εχτ,τε λύση
εχωσι λύ^η

Προστακτική.

ε/ε λύση

α.ς εχη λύση

εχετε λύσ/j

α.ς εχωσι λ^ύσ-η.

Ύπερουντ ε.Ιικός.
'Οριστική.

Είχον, είχες, είχε, εΐχομεν, είχετε, ειχον λύση.

Γνι»να<5«α.—Σχημάτισαν χα.ι χλΤνον τον τταραχε-μενον χ χι. υ
■περσυντελιχον τών £ν τω τροηγουμε'νω γυμνάσματι ρημάτων.



ΜΕΤΟΧΗ

§ 383. ΊΙ μετο^ΐι aivcu ρηματικον έπίθετον, δπερ μετέ-
χει του ονόματος και του ρήματος.

Καταλήξεις τής μετοχής έν τή ένεργητνκή φωνή.

co ν ουτα ον. ώς λύων λύουσα λύον
ας ασα αν» » λύσχς λύσασα λύσαν.

Κλίσις Ί,ης μετοχής.

§ 384. Αί μετοναί κλίνονται ώ; ε~ίθ = τχ τριγενή /.%[ τρι
κατάληκτα.

Πα. ça δείγματα.
t 'Ε> ιχος αριθμός.

Όν. ό λύων ή λύου^α το λύον
Γεν. του λύοντος τής λυούσης τού λύοντος
Δοτ. τω λύοντι τ νί λυούστ, τω λύοντι
Αιτ. τον λύοντα τήν λύουσαν t τό λύον
Κλ. ώ λύων ώ λύουσα ώ λϋον

JT.hjûvrzιχος αριθμός.
Όν. οί λ ύοντες αί λύουσαι τά λύοντα
Γεν. τών λυοντων τών λυουσών τών λυόντων
Δοτ. τοις λύουσι ταΐς λυούσαις τοις λύουσι
Αιτ. τους λύϋντας τάς λυούσάς τά λύοντα

ώ λύοντες ώ λύουσαι ώ λύοντα

Μετοχή.

Ένεστώς.
'Αόριστος
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Παρατηρήσεις.

§ 385. Αί μετο/αί έχουσι τήν κλητικήν όμοίαν μέ τήν ό-
νομαστιχ.ήν.

§ 386. Ιν.ς τάς μέτοχα ς μετά τήν αποβολή ν τών συμφώ-
νων ν καί τ εκτείνονται τά προ αύτών βραχέα φωνήεντα εις
μακρά.

§ 387. Αί μετοχαί τού αρσενικού γένους λήγουσιν εις τήν
ονομαστικήν τού ενικού ε'.ς tov.

§ 388. Τ à ουδέτερα τών μετοχών σχηματίζονται εκ τον>·
ασθενούς θέματος καί λήγουσιν εις ον.

rùuvadya.—Σχημάτισον xa\ χλ~νον τάς μετοχάς τών ρημάτων:

πίπτω, γράφω, φυτεύω, πλέκω, τρέφω, νομίζω, κρύπτω,
κόπτω, λούω, φυλάττω, διώκω, όρίζω, χωρίζω, αυξάνω.

ΜΕΣΗ "Η ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Προσωπικοί καταλήξεις τοΰ ένεστώτος.

' Οριστική. β _  ' ϊ'.Ίοταχτιχή. ΓΙροσταχτιχή.
ου. α ι  ι ωμαι —
ε σαι ησαι εσο ή ου
εται ηται ηται
ομεθα ωμεθα -
εσθε ησθε ησθε
ονται ωνται ωνται
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9)

Π ο ρά δείγμα.

'Ορίσει*//. ' )\~οταχτιχή. Προΰταχτιχή.

λύομαι

λύεται

λύεται

λυόμ,εθχ

λύεσθε

λύονται

λύωμαι

λύηται

λύτ,ται

λυώμεθα

λύηιθε

λύωντζι

λύετο ή λύου
ά; λύτ,ται

λύίοθε
α; λύωνται

Fvuvadua.— Κλ~νο< τον ένεστώτχ τών επομένων ρημάτων:

νίπτομαι, ονομάζομαι, λούομαι, γράφομαι, διδάσκομαι,,
κλείομαι, σκέπτομαι, Οτρέφομαι, ένδύομαι, αϊόθάνομαι, δέ-
χομαι, προφνλάττομ*ι οργίζομαι.

Προσωπικοί. καταλήξεις τοϋ παρατατικού.

ομτ,ν

ομεθα
εοΟε

ετο

οντο

Πα ρ άδει γ μα.

Γύμναϋυα. —ΚλΤνον τον πχρατατίΛον τών εν ι ω προτ,γουμέ.ω
γύμνασμα τ: ρημάτων.
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Προσωπικοί καταλήξεις τοΰ αορίστου.

§ 389. Ό αόοΐίΐτοο έν τή υ.ε'ση ή παθητικ'/} φωννί δια-
κρίνεται εις παθητικόν πρώτον καί δεύτερον.

Παθητικός αόριστος α'.

"Οριστική. Υποτακτική. Προστακτική.

ην ω —

ης ης ν, τ ι

τ· 'Π Τι

τμεν ωμεν -

ητε τ,τε ητε

ησαν ο^σι ωσι.

Ποράΰει γμο.

*Οριστική. Υποτακτική. Προστακτική.

έλύθην "Χυθώ -

έλύθης λυθτΐς λύθητι

έλύθη λυΟ/ί ας λυθγ;.

ελύθημεν λυθώαεν —

έ/ύθητε "λυθήτε λύθητε

έλύθησχν "λυθώσι ά.ς λυθώσι.

Παρατηρήσεις.

§ 390. Ό ο νμα νι<ίκόφ<·>νος χαρακτήρ τών ρημάτων
£?ς τον παθητικον αόριστον ττοο τού θ, τρέπεται εις χ, ό
χειλεόφωνος εις φ, ο δέ οδοντόφωνος εις cî· ώς γρά-
youai, εγράφθην, π.Ιέχοιιαι, επ.Ιέχθην, πείθομαι, επείσθηΥ.

§ 391. Ρήματά τίνα άντί πρώτου παθητικού αορίστου
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εχουσι δεύτερον παθητικόν αόριστον ώ; χΜχζομαι, èxJà.tηγ~

§ 392. Ό β' παθητικός αόριστος δέν έχει 0 και κλίνεται,,
ώς ό πρώτος.

§ 393. Εις τινα ρήματα έ/οντα θεματικόν <οω\ήεν ε, εκ-
τείνεται τούτο είς τόν β" παθητικόν αόριστον εις α· ώς rpe-
φομαχ=ζετξ>άφηγ3 czξ>ε'φομαί=:εσζράγην.

§ 39 4. Τ à ρήματα, τών οποίων τό θέμα λήγει είς δυο ττ^
εκτός όλίγων εξαιρέσεων, άνή*ουσιν είς τά ούρανισχόφωνον χα-
ρακτήρα έχοντα ρήματα· ώς cpvJazzω=ζεφνλα^α

§ 395. Τ à ρήματα τά λήγοντα είς ζω κλίνονται κατά τά
όδοντόφωνα· ώς όγομάί,ω=ζώ>'όμασα.

riruvarfua. — Σχημάτισον λλ\ χλΤνον τους αορίστους τών επόμε-
νων οημάτων :

φυλάττομαχ Βρέχομαι, ένδύομαχ, φαντάζομαι, παιδεύομαι,
διδάακομαχ, τρέφομαι, αρπάζομαι, πλήττομαι, έκπλήττομαι^

ΜΕΛΛΩΝ

§ 39 6. Ό μέλλων, α>ς εν ενεργητική φωνη, ούτω καί
έν τή παθητική σχηματίζεται διά τού Οά και τού αορίστου
τής υποτακτικής.

Παράδειγμα.
ΐΜέ.Μων.

θά λυθώ θά λυθώμεν

θά λυθης θά λυθήτε

θά λυθή θά λυθώσΐ-
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rûuvadya.— Σχημά'Ίον και κλ7>ον του; μέλλοντας τών ε;ή;
ρημάτων ;

γράφομαι, ορκίζομαι, πλύνομαι, αγωνίζομαι, πείθομαι,
άπαλλάττομαι, προφυλλάττομαι, ψεύδομαι, κουράζομαι, εύ-
φραίνομαι, δανείζομαι, φαίνομαι, όνομάζομαι, λούομαι, κατα-
στρέφομαι, έργάζομαι, θ?Λ3ομαι.

Καταλήξεις τής μετοχής έν τ ή ^έση ή
παθητική φωνή.

Ένεστώς. Παθ. άόρ. α'. Παρακείμενος.

■ομενος-η-ον. εις-εισα-εν μένος- μ ε ν ν,, - μ ε ν ο ν.

Παραδείγματα

λυόμεν ο; λυθεί; λελυμένος

λυομένη λυθεΐσα λελυμένη

λυόμ.ενον λυθέν λελυυ.ένον

ΑΝ ΑΛ1ΠΛΑΣΙ ΑΙΜΟΣ

§ 397. Ή μετοχή του παρακειμένου τή; μέσης ή παθη-
τική; φωνή; λαμβάνει εν αρχή àvaoin2»adta<5y.ôv.

'§ 398. Ό άνα^ιπλασιασμος είναι τριών εΐ&ών :
α') έπανάλιιι!τις του πρώτου γράμματος μεθ' ενός ε·
ώς Λύομαι, Jt.lvμένος.

β') συλλαβική αυ^ησίΓ, ήτοι προσθήκη ενός ε· ώς
στρέφομαι, εοζ ραμμένος.

και γ') χρονική ανξησις, ήτοι έκτα.σις του άοκτικοϋ
βραχέος φωνήεντος είς μακρόν ώς αυξάνομαι, ι\νξημένος.
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§ 399. Τόν πρώτον άναδιπλασιασμόν λαμβάνουσι τά ρή-
ματα, τά όποια άρχονται ές ενός συμφώνου ή έκ δύο συμ-
φώνων, έκ τών οποίων τό πρώτον είναι άφωνον καί τό
δεύτερον υγρό ν ως Λύομαι, Λε.Ινμένος' τρέφομαι, τεθραμ-
μένος.

§ 400. Τόν δεύτερον άναδιπλασιασμόν' λαμβάνουσι τά ρή-
ματα, τά όποια εχουσιν έν αργγ ο, διπ7.ούν σύμφωνον, δύο
σύμφωνα, ουχί άφο^νον ττοό υγρού, ή τρία σύμφωνα- ώς ρί-
πτομαι, ερριμένος· ξηραίνομαι, εξηοαμμένος· φθείρομαι, ε-
φθαρμένος· στρέφομαι, έστ ραμμένος.

§ 401. Τόν τρίτον άναδιπλασιασμόν λαμβάνουσι τά ρή-
ματα, τά όποια άρχονται άπό φωνήεντος ■ ώς ορκίζομαι, ώρ-
χιΰμένος.

Ha ρατη ρήσεις.

§ 402. Τά ρήματα τά αρχόμενα άπό γν εξαιρετικώς
λαμβάνουσι τόν δεύτερον άναδιπλασιασμόν* ώς γνωρίζομαι,
εγνωοισμένος.

§ 4 03. Είς τά άπό ο αρχόμενα ρήματα διπλασιάζεται
τό ρ, διότι κατά γενικόν κανόνα, όταν προν,γήται του ρ
βραχύ φωνήεν, διπλασιάζεται τούτο* ώς ρίπτομαι έρριμμένος.

§ 404. Ό οΰοανίίίκόφωνος χαρακτήρ τών ργ,μάτων
πρό τής καταλήξεως τής μετοχής μένος τρέπεται είς γ, ο
χειλεό&ωνος είς μ καί ό οδοντόφωνος είς d ώς
π.Ιέχομαι=ζπεπ.Ιεγμένος, γράφομαι=γεγραμ μένος, πείθομαι
■=.πι πεισμένος.

§ 405. Κατά τόν άναδιπλασιασμόν, δταν δύο κατά σει-
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ράν συλλαβαι άρχωνται χ—ο δασε'ος συμφώνου, τό πρώτον-
δασϋ τρέπεται εις ψιλόν· ώς θεθ.hμιιένο^=■ζεθ.Ιιμμέκος.

ï'vuvaduci. — Σχημάτίσον χα\ κλΤνον τάς μετοχ_άς τών ακο-
λούθων ρηγάτων :

έργάζομαι, δικάζομαι, αΐϋχύνομαι, ξηραίνομαι, φυλάττο-
μαι, κρύπτομαι, Οτρέφομαι, θ?>.ίι5ομαι, βρέχομαι, κλίνομαι,,
πείθομαι, κλέπτομαι, έκπλήττομαι, μαραίνομαι, καταστρέ-
φομαι, κονράζομαι, άναπαύομαι.

ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΎίΙΕΡΣΥΝΪΕΛΙΚΟΣ
ΕΝ ΤΗ» ΜΕΣΗ· "Η ΠΑΘΗΤΙΚΗ· ΦΩΝΗ'

Πυραοεί γ μ α τ α.

Παρακείμενος
Ί'.Ύοταχτιχή.
ε'/.ωι ^λ'Γ.ό ή*,

Όριΰζιχή.
ε/ω, l/ί'.ς, εχει,
εχομεν, εχετε, εχουσι
λυθή
•/i

είμαι, είσαι, είναι,
λελυμε'νος-η-ον
είμεθα, είσθε, είναι,
λελυαένοι-αι-α

Π QOGX OLXZ ΙΧϊ\
ht.

εχωμεν, εχητε, έχω σι, εχετε, ά. ς εχωσιν
Λυθή λυθή

"Λ

είμαι, είσαι, είναι,
λελυμένος η-ον,
είμεθα, είσθε, είναι,
λελυμε'νοι—αι-α

'Trcepcvrze.ii?ως.

"Λ

εσο, ας είναι,
λελυμ.ε'νος-η-ον?
εστε, ά,ς είναι,
λελυμένοι αι-α

είχον, \είχες, είχε,
είχομεν, ε'ί/ετε^, είχον,
λυθή

ή ήμην, ήσο, ήτο, λελυμε'νος-η-ον^.
ήμεθα, ήσθε, ήσαν,
λελυμένοι- αι-α
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ΙΙαρατη ρήσεις.

§ 406. Ό παρακείμενο; εν τνί μέση ή παθητική φων/j
σχηματίζεται δια τοΰ εχω κα'ι τοΰ απαρεμφάτου τού πα-
θητικού αορίστου ή δια τού ειιίαι και τή; μετοχή; τού πα-
θητικού παρακειμένου.

407. Ό ύπερσυντελικο; σχηματίζεται, ώ; παρακείμενος
κλίνεται δέ μετά τού είχον και ή μην.

408. Ό παρακείμενο; και ο ύπερσυντελικ.0; τή; ενεργητι-
κή; φωνή; σχηματίζεται καί δια τή; μετοχή; τού παθητικού
παρακειμένου· ώ; έχω J ίση ή έχω .h.h'iiéror, είχον .Ιναη ή
ti^or Je.luuéror.

Fvuvadua.- — Σ/ημάτισον χαι κλΤ/ον τόν πα6ητιχον παρακείμε-
νον καΛ: ύπερσυντελικον τώ/ ev τω προηγουμε'^ω γύμνασμα τι ρημάτων.

Ένεστώς.

λύω, ει, ει,
ομεν, ετε, ουσι

'Αόριστος.

έλυσα, α;, ε_,
Ιλύσααεν, ατε, αν

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Ενεργητική φωνή.

'Οριστική.
Παρατατικός. Μέ.Μων.

έλυον, ε;, ε,
ομεν, ετε, ον

Παρακείμενος.

θα λύσω, η;,
ωμεν, ητε, ω^ι

έχω, εχει;, εχει...
λύση ή λελυμένον

ΎπερσυΓτε.Ιιχός.

εΙΧον7 ε;, ε .
λύ"·{] ή λελυαε'νον

Γραμματική Μ. Θ. Διάγγβλη
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Άνακεφαλαίωσις

Παρακείμενος.

ΪΚ, Π · . ·
λύτη τ, λελυαένον

Ύποτακτανή.

Εηστώς. Αόριστος.

ΪΚ, !), Ιύιω> Ωό ϊ)>

λόωρ.;ν5 ητί ω<7ΐ λύ^ων.εν, ητε, ωσι

Προστακτική.
Έ'εστώς. 'Αόριστος. Παρακείμενος,

ί; λυη λϋσον, ά; λύτη . έχε, ας Ιχη, έχετε ,
λυετε. i; λύωσι λύσατε, ά.; λύσω ν. 7.ς εχωσι, λύση ή λελυμένον

Μετοχή.

Έηστως. 'Αόριστος.

Ό λύων. ή λύουσα, το λύον ό λύσα;, r, λύσασα, τό λύβαν

Μέση ή παθητική φωνή.
Όοιΰτική.

' En συ ώς.
λύομαι, εσαι, εται,
λυόρ,εθα, ειστθε, ονται

MLlluv.
θά λυθώ, y,;, ·7ί,
ώμεν, τ,θε, ώσι

Παραχείμηος.
?χω, εις, ει . . . λυθή
ή εΐααι, είσαι, είναι , .

λελυμένος-η-ον

Παρατατικός.
έλυόιχτ,ν, ε σο, ετο_,
έλυόαεθα, εσθε, οντο

Παθ. άόρ. α'.
έλύθην, ης, η,
έλύθτ,μεν, ητε, τ,σαν

'Τ.-τερσνντελικός.
είχον, ες, ε . , . λυθή
ή τ,αην, ήσο, ήτο . . .
λελυιχένος-η-ον
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'Υποτακτική.
'Ενεστώς.

"λυαψ.αι, τ,σαι, τ,ται, λυώμ.εθα, πίθε, ωνται

Παθ. -crop. α'. Παρακείμενος.

λυθω, ή ς, 7}, εχω, ης, η . . . λυθή

λυθώμεν., λυθήτε, λυθώτι! ή είμαι, είται, είναι, λελυμένος η-ον

Προστακτική.
'Ενεστώς.

λυε70 τ. λύου, άς λύηται, λύεσθε, ας λύωνται

Παθ. άόο. α'. Παρακείμενος.

"λύθητι^ άς λυθη, εχε, άς εχη . . . λυθή

λυθητε, &ς λυθώσι ή έσο, άς είναι . . . λελυμε'νος-η-ον

Μετοχή-

*.Ενίστώς. Παθ. άόο. α'. Παρακείμενος.

"λυόμενος-η-ον λυθείς-εϊσα- ε'ν λελυμε'νος-η-ον

Fvu.v«dua —ΚλΤνον τά έ;ής ρήματα :

■διδάσκω, κλείω, πείθω, τρέφω, κόπτω, σκέπτομαι, ένδύο-
y.axt 3τλέχω, τρίβω, αιΟθάνομαι, δέχομαι, ποοφυλάττω, όρκί-
*ζομαι, αρπάζω, γράφω

ιιαραδειγμα ρηματοσ εχοντοσ β' αοριστον

Ενεργητική φωνή.
'Οριστική.

Ενεστώς. Παρατατικός.

ξχανθάνω., ε;ς, ει, εμάνθανον, ες, ε,

ίίανθ άνομων-, ουσι εμανθάνομεν, ετε, ον
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MeJ.lcor.

θα μάθω, ης, η,
Αόριστος β'.

εμαθον, ες, ε,
έμάθομεν, ετε, ον

ιομεν, ητε, ωσ·-
ΎπερσνντεΛιχός.

Ένιστώς.
{Λανθάνω, ης, η,

εΐ/ον, ες, ε
μ.άθει

Παρακείμενος-
7Î · · -

αάθει

Παρακείμενος.

έχεις, εχει . . .
μάθει

'Υποτακτική.
Αόριστος C.

μάθω, ης, η,
μανθάνωμεν, ητε, ωσι μάθωμεν, ητε, ωσ*

Προστακτική.

'Ενεστώς. Αόριστος 6'. Παρακείμενος.

μάνθανε, ας μανθάνη, μάθε, άς μάθη, εχε, ά.ΐ εχη
μανθάνετε, άς μ.ανθάνωσι μάθετε, ά.ς μάθωσι εχετε, ά.ς εχωσι.

μάθει

ΜετοχΛ.

'Ενεστώς. *Αόριστος 6'.

ό μανθάνων-ουσα-ον ό μαθών, ή μαθοΰσα, τό μαΟχίν

Παρατηρήσεις.

§ 409.. Ό αόριστος β' εχει έν τγ όριστικγϊ τάς καταλή-
ξεις τοϋ παρατατικού* ώς εμάνθανον, εμαθον.

§ 410. Τό δεύτερον πρόσωπον της προστακτικής του αο-
ρίστου β' έν τη ενεργητική φωνή παροξύνεται, εκτός ολίγων
εξαιρέσεων· ώς (Λάΰε, JaGé, ε.Ιθέ, Ιδέ).

§ 411. Εις τό άπαρέμ,φχτον τοΰ ενεργητικού- δευτε'ρου άο-



ΙΟΙ

^ίστου μετά τήν άποβολήν του ν άναβιβάζεται καί ό τόνος·
•ώς μαθειν} μάθει.

^ 4 12. Ή μετοχή τού αορίστου β' τής ενεργητικής φω-
νής οξύνεται· ώς μαθών.

rirjivarfua. —ΚλΤνον τα έπόμενα ρήυατα :

πάσχω, άποθνήΟκω, λ»γω, βλέπω, άρχομαι, λαμβάνω.

υγροληκτα ρηματα

§ 413. Ύγοόληκτα λέγοντα τά 'ρήματα, τά οποία
ιεχουτι χαρακτήρα ύγρον* ώς κρίνω.

Παράδει γ μα.
Ενεργητική φωνή.
'Οριστική.

Ένεστώ ς:

άγγέλλω, εις, ει,
■.άγγέλλομεν, ετε, ουσι

M LU ων.

θά άγγειλι,υ, ης, η,

'Αόριστος α'. Παρακείμενος.

-ήγγειλα, ας, ε, εχω, έχεις, εχει,
-ήγγείλαμεν, ατε, αν άγγείλει

Παρατατικός.

ήγγελλον, ες, ε,
ήγγέλλοαεν, ετε, ον

ωαεν, ητε, ωτι

Ύχερσυντελικός.

άγγείλει.



102

Ύγρόληκτα ρήματα

Ένεστώς.

άγγέλλω, ης, η,
ωμεν, τ,τε, ωσι

Υποτακτική.
Αόριστος α'.

άγγείλω, ης, η-,
ωμεν, τ,τε, ω τι

ΙΙαρακείιιενος.

fiÎ7 7> —
άγγείλη

Προστακτική.

'ίστωζ". ' Αόριστος a'. liana ~s.t

άγγελλε, άς άγγέλλη, άγγειλον, άς άγγείλη, έχε, χς Ιχν}----

.άγγέλλετε, άς άγγέλλωσι. άγγείλατε, ά; άγγειλωσι. άγγείλγ.

Μετοχή.

Ένεστώς.
άγγέλλων-ουσα-ον

'Αόριστος α'.
άγγείλ ας -ασα-αν

Παρατηρήσεις.

§ 4 14. Τά ΰγοόλ,πκτίΐ ρήματα τά έχοντα χαρακτήρα.

γράφονται εις τον ενεστώτα, παρατατικάν και-διαρκή μέλ-
λοντα μέ δύο

§ 4 Ιδ. Τά ύνρόλτ,κτα έ<.τε·!νουτιν είς τόν αόριστον το θε-
ματικόν «pojvr^v εις μακρόν, ήτο·. τό α βραχύ είς n r, G μα.-
κρόν, τό ε είς ει, τό x και ν βραχέα ε'.ς x και ν μακρά* ώς.
βραδο'ω ε€ράδυνα, κρίνω έκρι να, στέ.Ι.Ιω εστειΛα, άιισ(>7 cî^cù
ήμάρτησα.

§ 41G. Είς τά ύγρόληκτα τά έχοντα θεματικός φωνήεν
α ι έ<πίπτει τό ι· ώς θεριιαίνω εθεραανα.

rvnvodua. — Κ.λΤ*ον τά ρήματα :

κρίνω, στέλλω, κλίνω, Οπείροο, μένω, ύάλλω, λενκαίνοχ^
μαραίνω, νφαίνω, παχύνω, δέρω, μολύνω, άπομανρύνω-
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103:

Μέση ή παθητική φωνή.

ΌοιΟτική.

'£"> εστώς.

άγγε'λλομαι, εσαι_, εται,
όιχεθα, εσθ = , οντχι.

θά άγγελθώ, ης, η,
ώαεν, Τίτε, ώσι.

Παοα χ ε tu froc.

άγγελθή

αννεΑΛωυ.αι, τ,σαι, τ,τα'.,

< ι ι ' ' J

Παθ. άόο. α'.

άγγελθώ/ ή,
ών.εν5 ητε, ώτι

Παρατατιχός.

τ1γγε"λλ6ρ.τ1ν, ε^ο, ετο7
όιχε6α, εσβε, οντο.

77α#. άορ. α'.

τ,γγέλΟ γ,ν, τ,;, η,
τμεν, τ,τε, τ,σαν

'} '.Tf ρ συ ντεΛίχός.

ε:χον, ες ε . . . άγγελοη

Υποτακτική.

'zs· ί (τγ ώ<.

ώίχεΟα,' τ,τΟί, ω<ται
Παρακείμενος.

ΪΚ 'Γι
άγγελθή

Προστακτική.
Ενιατώς.

άνγέλλου, ά.; άγγέλλτ,τχι, άγγέλ λεσθε, ά; άγγέλλωντχι

Παθ. άόο. α'.

άγγέλθ-Γ,-ι, v.; άγγελθη,
άγγε'λθτ,τε, άς· άγγελθώσ:.

Παρακείμενος.

εχε, ας ε/ïj
ά-
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Μετοχή.

'Ενεοτώς. Παθ. άόρ. α'.

άγγελλόμενος-ν-ον άγγελθείς-είσα- ε'ν.

Παρακείμενος ήγγελμένος-η-ον.

Παρατηρήσεις.

§ 4 17. Πολλά υγρό λ η/.τα ρήμ,ατα εχουσι δεύτερον παθη-
τικόν άόριστον· ώ; στε,ΐ.Ιομαι, εοτά.Ιην.

§ 4 18. Ό ο'εύτερος παθητικός αόριστος κλόειαι, ώς ό
πρώτο; π?.θΓ,τιχ.ός αόριστος,· μέ μόνη ν τήν ^ιχφοράν, δτι. δεν
ε/ει 0

§ 4 10. Ύγρόλη/.τά τινχ ε/οντα χαρακτήρα ν άποβάλ-
λουσιν αύτό εις τον παθητικόν αόριστον πρώτον ώς y πίνο-
μαι, kxQÎÛi) ν.

§ 4'20. Hi ς τόν πρώτον παθητικόν αόριστον ύγρολήκ,των
τινών ρημάτων γίνεται μετάθεσις γραμμάτων ώς βάΛΛομαι,
■εβ.Ιήθην, τέμνομαι, ετμήθην.

^ 421. "Οσα υγρόληκτα ε/ουσι 0-μ.ατικόν φωνήεν ε ή ει*
τρέπουσιν αύτό εις τόν παθητικόν β' άόριστον είς α· ώς φθεί-
ρομαι, εφθάρην.

§ 4 22. Ό /αρακτήρ ν ύγρολήκτουν τινών ρημάτων προ
τής καταλήψεως τής μετο/ής του παθητικού παρακείμενου
τρέπεται εις ιι, άλλων πάλιν αποβάλλεται· ώς χρίνομσι,
χεκριμένος, Μαραίνομαι, εζηραμμενος.

§ 4 2 3. Ιν-ς τά ύγροληκτα τά ε/οντα εν τώ θε'μ.ατι αϊ
αποβάλλεται τό ι εις τόν παθητικόν άόριστον α' καί. εις τήν
-μετο/ήν τοΰ παθητικού παρακειμε'νου· ώς θερμαίνομαι, εθερ-
μάνθην μαραίνομαι, μεμαραμμ-ένος.
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fvuvartua. — Κ,λΤνον τά ε;·ηζ ύγ άληκτα ρήματα :
ξηραίνομαι, στέλλομαι, αϊ,Οχύνομαι, αίΟθάνομαχ, μαραίνο-
-μαι, θερμαίνομαι, νρίνομαι, φαίνομαι, βάλλομαι, αυξάνομαι,
-τέμνομ3ΐ, ·καταχ?«.ίνομα·ι.

ΣΥΝΗΦΗΜΕΝΑ "Η ΠΕΡΙΣΠΩΜΕΝΑ ΡΗΜΑΤΑ

§ 424. Σΐ'νηοηυέ>·α ή τ:ερισ~<ί>μενα λέγονται τά
ρήματα, τά. οποία εχουσι χαρακτήρα α, ε, ο, και συναιρουσιν
αυτόν μετά τών ο ονγ,έντων τών προσωπικών κατωλτ,ςεων· ώς
τιμάω-ώ, -^τοιε'ω-ώ, ά'/.ίόύΰ-ώ.

§ 42 5. Τά συνηρτ,μένα ρήματα λέγονται κζί Τΐεοΐϋπώ-
μ ε ν α , διότι περισπώνται είς τόν έ·ικόν αριθμόν τοϋ ένεστώ-
τος τής ενεργητικής φωνή;· ώς τιμώ, τιμπχ, τίμα.

§ 4 2 6. Ό τύπο; κατά τόν όποιον κλίνονται τά περισπώ-
μενα ρήματα λέγεται «ίνζυγία τών ϊτεοισιωμένων.
Αυτή διαιρείται εί; τριΐς άλλας, ήτοι είς α', 6' καί γ'.

Α' ΣΥΖΥΓΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΠΩΜΕΝΩΝ

^ 4 2-7. Κατά τήν α' συζυγίαν τών περισπωμένων κλίνον-
ται, οσα ρήματα εχουσι χαρακτήρα α· ώ; γε«1άω=ζγε.1ώ.
§ 4 28. Τ à περισπώμενα τής α' συζυγίας κλίνονται ώς
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ΌριΟττκή.
τιμάω-τι μώ
τ.μάεις- τιμά;
τιαάει- τιακ

1 ι '

τιμάομεν-τιμώμεν

τιμάετε-τ-μάτε

τι μ ά ω τ ι - τ ι μ ώ c ι

ετίμαων-ετίμων

Ένεονητική &ωνή.

Oi w

Έγζοτώς.

'Υποτακτική,
τιμάω-τιμώ
τιμάης-τίμ.άς
Τιμά η τιμχ
τ ιμ ά ωμεν - τιμ ώμε ν
τιμάτ,τε-τιμάτε
τιμάωσι-τιμώσι

Παξ.ατατιχός.
ε τίμαες-έτίμας
= τιΐΑάετε-ετιυ.άτε

Προστακτική.
τίΐΛαε-τίιχα

ι ι

ας τιμάη τιμα

τιμάετε-τιμάτε
ά.; τιμάωσι τιμώτ-

έτίμαε-ετίμα
έτίααον - έτι.υ.ω ν

.'Ι/ί'.Α Ζω κ
Αόριστης
/laoaxHLUVoc
* TxFoiivrze.lixbç

τιυ.αων-ων,

ι '

' A'-ntczoç

θά τιμήσω, ης, η .. .
έ τίμησα

εχω τιμήση τ, έχω τετιμηζένον
είχον τίμηση ή ειχον τετιμτ,μένον.

Μετοχή.
Έ'Ίατώζ.
τιαάουσα- ώσα, τιαάον-ών.

τιατ,σας-ασα- αν.

Παρατηρήσεις.

§ 4 29. Ό y ?ρακτήρ α τών περισπο)μένων ρημάτων ττ,ς πρώ~
της συζυγίας μετά τοΰ ω, ο και ου τών προσωπικών κατα-
λήξεων τρέπεται ε'.ς α>, μετά τοϋ ε και η. ει; α9 μετά
τοΰ ει και η ε:ς α.



Λ.' σνξνγία τών περισπωμένων

ίο:

§ 4 30. Τά περισπώμενα συναιρο νται ε'ς τον ενεστώτα
τον τταρατατικόν κ.»L μέλλοντα· οί λοιποί αύτών χρόνοι σχη-
ματίζονται όμαλώς, ώς και οί τών βαρυτόνων.

§ 431. Τό θεματικόν φωνήεν α^ είς τον αόριστον και εί
τον μέλλοντα τρε'πεται είς μ, διότι μετ' αυτό ακολουθεί κα
τάλτ,ςις άπό συμφώνου άρχομέ%η.

§ 4 3-. Ρήματά τίνα έςαιρετι/.ώ; συναιρούνται είς tf ώ
ζώ, ζΓ/c, Cf/·

Γναναο'πα. — ΚλΤνον τα έ;ής -ερισ-ώαενχ ρήματα :

γελώ, δαττανώ, άγαπώ, νικώ, πηδώ. τολμώ, Οιω,ιϊώ, έρω
τώ, πεινώ, δια^ώ, όοώ, χαιρετώ, άπατώ.

Μέση ή παθητίκή φωνή.

ΌριΟτική

' Επστώς.
Υποτακτική.

ΓΙοοΟτακτική.

τ ι αα ο α. αι- α.· ιχα ι
1.1 ι

τιμάεσαι- άσαι
τιιχάεται-άται

ι

τιμαόμεθα ώμεθα

τιαάεσθε-άσθε

τιαάονται-ώνται

τιααωμαι-ωμαι
τιαάτ,σαι-άσαι
τ·.υ.άΛται-άτχι
τ ι μ α ώ μ ε θ χ - ώ μ t θ χ
τιμάτ,σθε -ασθε
τ'.αάωνται ώνται

τιμαεσο- τιμαου- τιμώ-
ν, c τιμαηται-τιματα»-

τιυ.άεσθί-τιμάσθε
ά; τ'.υ.άωνται ώνται.

Π'ΐοατατιχόζ.

ετιμαομτ,ν -ετιμωμτιν

έτιαάεσο -έτιμάσο
ετί'χάετο έτιαάτο

ετ?μαόμ.εθα ετιμοόμεθα
ετιμάετθε ετιμασθε
ετ'.'/.άοντο-ώντο.
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Β' συζυγία τών περισπωμένων ] 0£>

Με JJar
Παθ. αόριΰτος a'
Παρακείμενος
^Τπερούν τεΜχος

θά τιμηθώ, ης, γ . . .
ε τιμήθην

έχω τιμηθή ή είμαι τετιμημένος-τν ον
είχον τιμηθή ή ήμην τετιμγμένος-r, ον.

Μετοχή.

^Ενεσζώς τιμαόμενος ώμενος-η-ον

Παθ. άόο. τιμΟείς-είσα-έν

ITapaxtt μένος τετιμγ, μένος- rr ον.

Γύξΐνα<?ϊ!«.— ΚλΤνον τά εν τω -,ζ:οΎίγου;χε\ω γυανο'σχχτι ρήματος
£ΐ; τήν παθητιχήν ή μεσην φωνήν.

Β' ΣΥΖΥΓΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΠΩΜΕΝΩΝ

§ 4 33. Κχτά τήν β' συζυγίαν τών περι-ποιμένων κλίνον-
ται τά. ρήματα, τά. ο-οΐα έχουσι χαρακτήρα ε-

§ 4 34. Τά περισπώμενα ρήματα τής β' συζυγίας κλίνονται
ώς έ;ής :

Ενεργητική ,φωνή.

' Ενεστ ώς.
Υποτακτική. Προστακτική,

ποιέω-ποιώ —

ποιέης-ποιγ,ς

Όριότική.
«οιέω-ποιώ
-ποιέεις-ποιείς
ποιέει-ποιεί
ποιέομεν- ποιοΟμεν
ποιέετε-ποιειτε
:?οιέουσι-ποιουσι

ποιεη-ποί'/]
ποιέωαεν-ποιώυ,εν

ι ι

ποιέητε-ποιήτε
ποιέωσι-ποιώτι

ποίεε- ποίε ι
άς ποιέη-ποιή

ποιέτε-ποιείτε
άς ποιε'ωσι-ποιώσι.
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Παρατατικός.

εποίεον-εποίουν ε π οίεες-|-οίεις εποίεε-έποίει

έποιε'ομεν-έποιούμεν έποιε'ετε-έτιο'.είτε έποίεογ-ίποίουν

Μέ.Μων θά ποιήσω, ης·, η....

'y^djvaroc ε-οίησα

Παρακείμενος έχω ποιήση ή έχω πεποιτ,μένον.

ΎπερσυντεΑικός είχον ποίηση ή είχον πεποιημένον
Μετοχή.

'Ενεστώς. ό ποιε'ων-ών, ή ποιέουσα-ούσα, το ποιεον-ούν..

'Αόριστος. ο ποιήσας ασα-αν.

Παρατηρήσεις.

§ 435. Ό y αρακτήρ ε τών περισπωμένων ρημάτων τής
β' συζυγίας μετά του ω τής προσωπικής- κχταλήξεως τρέ-
πεται είς ω, μετά του ε καί ει εις ει, μετά του n εις
μετά. τοΰ n εις n καί μ.ετά του ο καί ου εις ou.

§ 436. ΊΙ εύκτική γίνεται έκ τής υποτακτικής η εκ του
παρατατικού καί ύπερσυντελικοϋ τής οριστικής μετά τών
ε'ίθε νά" ώς είθε να ποιώ.

§ 437. Τό θεματικόν φωνήεν ε είς τόν μέλλοντα καί τόν
άόριστον τρε'πεται εις η.

§ 438. Ρήματά τινα συναιρούνται, οπού συμπίπτουσι
ε· ώς πΛέεις-πΛεις, Λ.Ιέει-π.Ιεϊ.

Γνμναίΐμα.— ΚλΤνον τα ρήματα :

επαινώ, ώ|>ελώ, κινώ, εύτυχώ, ζτιτώ, όμιλώ, πολεμώ,,
ευεργετώ, πωλώ, φιλώ, μιΟώ, παραιτώ, π?.έω, ρέω.
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Β' συζυγία τών περισπωμένων ] 0£>

Ό.ιΟτική.

Μέση ή παθητική φωνή.
'Ενεστώς.
'Υποτακτική.

ποιεομαι- ο υ μα t.
•ττοιε'εται-είσαι
ποιέεται-είται
ποιεόμεθα ούίχεθα

> ι

•ποιέεσθε-εΐσθε
ποιέονται- οϋνται

ποιεωμαι-ωμαι

ποιέτ,σαι-τ.σαι

ποιέν,ται-Ϋ,ται

ποιεώμεθα-ώμεΟα

ποιέτ,σθε-τ,σθε

ποιέωνται ώνται

Παρατατικός.

Προστακτική.

ποιέεσο-ποιέου- ποιου
χς ποιε'τ,ται-ποιήται

ποιε'εσθε ποιείσθε
χς ποιεωνται-ώνται

ε—οιεομην-ούμην
οιεόμεΟχ-ουμεθα

ISHJUur.
Παθ. αόριστος α'
Παρακείμενος
'Ύ περσυντε.Ιικός.

'Ενεστώς.
Παθ. άόρ.
Παρακείμενος.

ε—οιε'εσο είσο εποιεετο-εΐτο

έποιε'εσθε-εϊσθε έποιε'οντο- οϋντο

θα ποιτ,θώ, τ,ς, γ . . -
εποιτ,θτ,ν

εχω ποιτ,θή ή είμαι πεποιτ,με'νος-η-ον
εί/ον ποιτ,θή ή τιμήν πεποιτ(μένο;-η-ον

Μ-;τοχή.

ποιεόα.ενο;-ούμενος-η-ον.

ποιτ,θεΐς-είσα- ε'ν.
πεποιτ,με'νος-'Λ ον·

Γνμναόμα.— Κλ~νον τά ^ν tû> τεοτ,νουμε'νω γυμνάσματι p-r,-
u*tx έν ττ, με'βη η παθητικά αωντ..

t ' · »' ι ι'



Ill

Γ' ΣΥΖΥΓΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΠΩΜΕΝΩΝ

§ 4 39. Κατά τήν τρίτην συζυγίαν τών περισπωμένων
κλίνονται τά ρήματα τά έχοντα χαρακτήρα ο.

§ 4 40. Τά ρήματα τής τρίτης συζυγίας τών περισπωμέ-
νων κλίνονται ούτω:

ΌριστικΥι.

-δηλόω -δτ,λώ
-δηλόεις-δηλοίς
•δηλόει-^ηλοί
-δηλόομεν- δηλούμεν δηλύωμεν-δΥΐλωμεν
δηλύετε-^ηλούτε δτ,λόητε-δηλώτε

Ενεργητική φωνή.

Ένεστώς.

'Υποτακτική.

δηλόω-ώ

δηλόης-δηλοϊς

δηλόη-δηλοί

•δηλόουσι - ούσι

δηλόωσι-δη"λώσι
Παρατατικός.
έδήλοες έ^ήλους

ΠρΓ Οτακηκή.

δήλοε δήλου
y.; δηλόη-δηλοΓ ·

δηλόετε-δηλούτε
ας δ'Γ,λόωσι-οηλώσι

«εδήλοον- εδήλουν
»εδηλόομεν έδηλοΰμεν έδηλόετε-έδηλοΰτε
Μέλλων.
'Αόριστος.
Παρακείμενος.
"Υ περσυν τελικός

εδήλοε-εδήλου
εδήλοον-εδήλουν
θά δηλώσω, ης, η . . .
εδήλωσα

εχω δήλωση ή έχω δεδηλωμένον
είχον δήλωση ή ειχον δεδηλωμένον
Μετοχή*

Ένεστώς. ό δηλόων ών, ή δηλόουσα-ούσα, το δηλόον ούν
JΑόριστος. ό δηλώσας-ασα-αν
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Β' συζυγία τών περισπωμένων ] 0£>

ΙΙαρατη ρήσεις.

§ 441. Ό χαρακτήρ ο τών ρημάτων τής γ' συζυγίας:
μετά του ει και n τρέπεται είς οι, μετά τοΰ ri καί ω είς
ω, μετά δέ τοΰ ε, ο καί ου είς ou.

§ 4 42. Ό ενικός τοΰ ένεστώτος τής υποτακτικής γρά-
φεται, δπως καί ό ενικός τοΰ ένεστώτος τής οριστικής.

§ 4 43. Ό χαρακτήρ ο είς τόν μέλλοντα καί είς τόν αό-
ριστον εκτείνεται είς ω.

§ 445. Τ à ρήματα τής γ' συζυγίας τών περισπωμένων
μεταχειριζόμεθα συνήθως ώς βαρύτονα παρενθέτοντες μ.εταςΐ>
τοΰ θέματος καί τής προσωπικής καταλήςεως ν* ώς πλι/ρόω-
πΛ//ξ)ώ-.-.Ιιις>όνω.

Fvyvadua.—

Ζημχώ, κατορθώ, πληρώ, φανερώ, δου?*ώ, έρημώ, σκηνώ,.
έπχκυρώ, βεβααώ, ελευΟερώ.

'OpicJ η,κή.

Μέση ή παθητική φωνή.
Ένεο τώς.
Τποτακτική,

δηλόομα'.-οΰμαι

δτ,λόεσαι-οΰσαι

δτ,λόεται-οΰται

δηλοόμεθα-ούμεθα

δτ,λόεσθε-οΰσθε

δηλόονται-οΰνται

δηλόωμαι-ώμαι
δηλόησαι-ώσαι
δηλόηται-ώται
δηλοώμεθα-ώμεθα
δηλότ,σθε ώσθε
δηλόωνται ώνται

Προστακτική-

δτ,λό ο υ - δ ηλοΰ
άς δηλόηται-ώταί

δν,λόεσθε-οΰσθε
άς δηλςωνται-ώνταΐ.



"Ακλιτα μέρη τον λόγου. Πρόϋεαις 113

Παρατατικός.

ε δ ηλοόμην- ούμην έδηλόεσο-ούσο έίηλόετο-οΰτο

εδηλοόμεθα-ουμεθχ έδηλόεσθε-οΰσθε έοηλόοντο-οΰντο
i\léjj(ùv. θά δηλωθώ, νίς, ·/)....

Παθ. άόρ. α'. έδηλώθην, η;, η . . . .
Παρακείμενος. εχα> δηλωθή ή είμαι δεδηλωμένος-η-ον
'Τ.τερσνντε.Ιικός. είχον δηλωθή ή ήμην δεδηλωμένος·η-ον

Μετοχή.

'Ενεστώς. δηλοόμενος-ούμενος-η-ον

Παθ. αόριστος. δηλωθεΐς-εΐσα-έν
Παρακείμενος. ό εδηλίομέν ος- τ,-ον
I vyvadyci. — ΙνλΤνον -à £ν τω προηγούμενο γυμνϊ'σματι ρή-
ματα έν με'σν) ή παθητική <ρωντ|.

ΑΚΛΙΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

§ 4 45. 'Άκλιτα λέγονται τά μέρη τοΰ λόγου, τά ο-
ποία δεν κλίνονται.

§ 44 6. Τά άκλιτα μέρη τοϋ λόγου είνα; τέσσχρχ : ή
ΐτίΐόθείίΐΓ, τό επίρρημα, ό (ίΟνδεόμος και τό επι-
φώνημα.

1. ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ

§ 4 47. ΠροθέΟεις λέγονται αί λέξεις, oll όποΐχι τίθεν-
ται πρό τών λέςεων και φανερόνουσι διαοόρους σχέσεις· ώ;
εις τήν οΐκίαν, καθ' odor.

Γραμματική Μ. Θ. Διάγγελη 8



ΙΙΊ 'Επιρρήματα

§ 4 4 S. Αι προθέσεις είναι κι'ριαι ή κατοχρ*ιστι>:αί.

§ 449. Αί κύριαι προθέσεις είναι 18, διακρίνονται δε είς
ες μονοσυλλάβους, εν, riç, εκ dv\'9 ' ;-» ^ρό,

και εις διόδεκα δισυλλάβους, ανά, κατά. ·.·".■■€·» χ/ετά,
παρά, αντί, επί, περί, άυφί, άπό, ν ■ ΐ'ΐ'έο,

§ 450. Αί καταχρηστικαί προθέσεις είναι : ο ' S Ht'v-oi,
&ν σι', ενεκα, πλην, χωρ ί ς, έ ν τ ό ç» 1 μ , μ ά.

Παρατηρήσεις.

% 451. ΊΙ εκ προ φωνήεντος τρέπεται ώς ε χ

• Μεγάρων, εζ Αθηνών.

§ 452. Τ à τελικά φωνήεντα τών προθέσε·· φωνήεν-

τος εκθλίβονται έκτος τη; ποά και τί,ς τ.ε χα-' ε-

μοΰΊ .τ ε οι αυτοί», .too ημών.

·§ 4 53. Τ à δίχρονα είς το τέλος τών t. <»ν είναι
βραχέα.

r<*«Avadt(a--Θέσον εις τάς επομε'νας προτώσ: ταλλή-

Λους π3θ6ε'σ£'ς.

Έοπέραν τινά ό 'Ανδρέας έκάθτιτο — τών τέκνων τ· ν —
την οκχάδα τοΰ κήπου του. Δύο χρυσαλλίδες δχονϋαχ χιοχ-
κχλόχοιοα πτερά εΙΟηλθον—τοΰ παραθύρου καχ ι1υχ-Ο«ιν να
πετώ(Κ —τό φως της λυχνίας, την όποίαν — ό.Μνο* Ηχον
dvà\'w.

2. ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ

454. 'Επιρρήματα λέγονται αί λέξεις, αί όποΐαι
sT-o*·'· ^'.οοίζουσι τα ρήματα.

^ '»55. Τα επιρρήματα ©ανερόνουσι χρόνον, τόπον, τρόπον,
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-val ποσόν· διό διακρίνονται ε:ς ^οονικά, τοπικά, τρο-
πικά καί τπο<ίωτικά.

Πσ ραδεύγματα.

α') Χρονικά: αυριον, σήμερον, ^βές, τώρα, ε-
■πειτα, ά2.!Χοτε, πότε, ττέρνόι.

β') Τοπικά: ά>ω, >:άτω, ε£ω, ενταύθα, άλλα-

τ:έρ«ν, «^ndiov.
γ') Τροπικά : Ka2wtl>r, κακώΓ, πεζή, σωρηδόν,
αίφνης, ούτως.

δ') Ποσωτικά : 2wiav, πολυ, σφόδρα, ολίγον, μά-

ϋαρατηρήσεις

§ -4 56. Τά είς di καί θι λήγοντα επιρρήματα φαν«ρόνουσι
τήν έν τω τόπω στάσιν, τά είς δε καί όε τήν είς τόπον
κίνησιν, τά δέ είς θεν τήν άπό τόπου κίνησιν.

^ 4 57. Τά δίχρονα εις τό τέλος τών επιρρημάτων και εν
γένει είς τό τέλος όλων τών άκλίτων μερών του λόγου και
τών ρημάτojv είναι βραχέα.

§ 4 58. Εις τά επιρρήματα κατατάσσονται καί τά εξής:

α') Τό δυνητικόν άν.

•β') Τά δεικτικά ιδού, ϊδε.

γ') Τά βεβαιωτικά ναι, γέ.

•δ') Τό επαινετικόν εύγε.

ε') Τά εύχετικά γένοιτο, είθε, αμήν. ;

ç') Τά επεξηγηματικά ίιτοι, οίον, ήγουν καί
ζ') Τά προτρεπτικά δεύτε, άγε, εμπρός. .
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3. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
§ 459. Σύνδεσμοι λέγονται αί λέξεις, αί όποΐαι συν-
δέουσι λ,έςεις καί προτάσεις πρός άλλήλας" ώς εγώ xal σύ.
§ 460. Οί σύνδεσαςι είναι :

α') Συμπλεκτικοί: καί, τέ, ουτε, μήτε, ουδέ, μηδέ.
β') 'Αντιθετικοί : μεν, δε, αλλά.» δμως, ένω, αν
καί, καίπερ, μολονότι, καίτοι,
γ') Διαζευκτικοί: ίι, εϊτε-εΐτε.

Συμπερασματικοί ή συλλογιστικοί: λοιπόν, OLOC17
ώστε, δϋεν, επομένως.

ε') Αιτιολογικοί : διότι, καθότι, επειδή,
ζ") Χρονικοί : δτε, οπότε, εως, δεαν, άφου, ενφ,
μέχρις ου, αφότου, άμα.
ζ') 'Υποθετικοί : ει, εάν, άν.
τ,') Τελικοί: *ά, ίνα, δπως-
θ') Ειδικοί : oti, ώς.

4. επιφωνηματα
§ 461. Επιφωνήματα λέγονται αί λνέςεις, δια τών
οποίων εκφράζαμε ν αΐσθτ,μά τι τής ψυχής εύάρεστον ή δυσ-
άρεστον.

§ 462. Τά συνηθέστερα επιφωνήματα είναι τά έςής Ι
αΤό κλτ,τικόν ώ.
β'] Τό θαυμαστικόν ώ!

γ') Τά σχετλιαστικά φευ, αλλοίμονο-^ , oïuoi»

δ') Τά γελαστικά ά, ά.
ε') Τό εκπληκτικον ά Σ
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ΜΕΡΟΣ Γ'.

ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΟΝ

§ 4 6 3. *Ετι/μο3.ογικόν λέγεται τό αέρος της γραμ-
ματικής, τό οποίον διδάσκει τόν σχηματισμόν τών λέξεων
«κ τών ετύμων καί τήν σύνθεσιν αύτών.

§ 4 6 4. "Ετνηον λέγεται ή πρωτότυπος ρί'ζχ, εξ ης σχη-
ματίζονται συνήθως άλλα ι λέξεις, ποο<ίόυιιατα δέ τά

• 7 U ww

-προστιθέμενα εις τό έτυμον γράμματα.

ΠΕΡΙ ΛΕΞΕΩΝ

§ 465. Αί λέξεις είναι τεσσάρων ειδών: απλαϊ, cfiJv-
Φετοι, πρωτότυποι καί παράγωγοι.

'Λπλαϊ λε'γονται αί λέξεις, αί όποϊαι αποτελούνται έκ
μιάς λέξεως, Σύνθετοι δέ έκεΐναι, αί όποϊαι αποτελούνται
έκ δύο ή καί περισσοτέρων λέξεων· ώς Αόγος, χαρά.Ιογος.

Πρωτότνπο.ς είναι ή λέξις, δταν παράγηται άπ' ευθείας
έκ τού θέματος, παράγωγος δέ, δταν παράγηται έξ άλλης
λεξεως· ώς Λε'γωζ=.Ιόγοζ=:Λογιχός.

§ 4 66. Τό έτυμολογικόν διαιρείται εις δύο μέρη, έκτων
οποίων τό πρώτον μχς διδάσκει τήν όρθήν παραγωγήν τών
λ,έξεων, τό δέ δεύτερον τήν όρθήν σύνθεσιν αύτών.
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α' περι παραγωγησ

§ 467. Ρηματικά ονόματα λέγονται, όσα. παράγον-
ται εκ ρημάτων, παρώνυμα δε', δσχ παράγονται ές ονο-
μάτων.

'Αρσενικά ουσιαστικά έκ ρημάτων.

§ 4 68. Τά εκ ρημάτων παραγόμενα ούσιαστικά λήγουσιν
είς της, τηρ, τωρ, ευς, oc, τος- μος·

π. χ. κρίνω — κριτής σώζω—σωτήρ

λέγω —ρήτωρ γράφω —γραφεύς

βοηθώ —βοηθός θνήσκω — θάνατος

διώκω — διωγμός.
Tvuvadua.—Σχτ,μάτισον ουσιαστικά έχ τ£ν επομε\ων ρημάτων:
δικάζω, ψεύδομαι, κλέπτο}, έργάζομαι, έπαχτώ, διανέμω,
δίδω, ψάλλω, νικώ, δανείζω, κα?νώ, Οπεΐρω, ποιώ, μανθάνω,.
πίνο), λέγω, κλαίω, όδύρομαι.

Θηλυκά ουσιαστικά έκ ρημάτων. .

§ 469. Ταϋτα λήγουσιν είς n, u, εια, ια, ανη, die»
θοα, τρα, ότρα-

π. '/. γράφω—γραφ-ή δουλεύω—δουλεία

χαίρω—/*ρά άναβαίνω—άναβ άθρα

ευεργετώ —ευεργεσία σκάπτω —σκαπάνη

παλαίω—παλαίστρα παραιτώ —παραίτ ησις

φέρω — φαρέτρα

Γνιιναόιια.—Σχηιχάτισον θήλυκά oujiaauxà ίχ τών ρημάτων:
τρέφω, τήκω, άμείόω, γιγνώΟκίθ, ταράττω, πλέκω, gacfi-
2ι,εύω, τυραννώ, κεϊμαι, μελετώ, καλύπτω, ξύω, θερμαίνω,,
κολακεύω, ποιώ, πράττω, κο2*υμβώ, ράπτω, οιαύκε5άζω.
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Ούδέτεοα ουσιαστικά έκ ρηιιάτων.

ν C ι»

§ 4 7 0. Τα έ>c ρημάτων παραγόμενα ουδέτερα ουσιαστικά
λήγουσιν είς τον, μα, <*μα, ανον, τοον, Οοον, τή·
ριον, ος *

π. πίνω—ποτον ακούω— άκουσμα

ποιώ— ποίτ,μα δοέπω— δρέπανον

ταράττω—τάοακτρον κλείω —κλείθρον

άναγι νώσκω —άναγνωστήριον βάλλω — βέλος.

I'i'uvarfiici---Σχτ,υάτισον ούΒί'τερα ουσιαστικά τών ρτ-,αατων;

σπουδάζίύ, φύω, άναγινώόκω, πλήττω, δικάζο), μανθάνω,
πράττω, λούω, βαίνω, βλέπω, υφαίνω, Οκευάζω, ψεύδομαι,,
άδω, αναπαύομαι, φέρω.

Ουσιαστικά εξ επιθέτων.

§ 47 1. Γαϋτα λήγουσιν είς α, η, ισ, εια, οια, της,,
di'vn.

•κ. γ. σοφός — σοφία εύνους — εύ.οια

αμελής —αμέλεια δίκαιος—όικαιοσύνη

'ίσος— ίσότης θερμή— θέρμη

riritvcufya.— Ξχηαάτισον ουσιαστικά £κ τών έπιΟε'των :

φίλος, έπχμελής, γ2α;κύς, άξχος, ταχύς, έχθοά, βοηθός, ύ-
■ρής, πλατύς, παχύς, άφοο^ν, καθαοός, ευτυχής, εταίρος,
κόλα ξ.

Ουσιαστικά έξ ουσιαστικών.

§ 4 7 2. Τ à ούσιαστικά, τά όποια παράγονται ε; ουσιαστι-
κών, διακρίνονται εις Γ

α') Μεγεθυντικά λήγοντα εις ων καί ιας· ώς χίϊ-
Jcç—χεί.Ιων, φρόνιμος—φροννματΐας.
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β') Ύποκοριότικά ή ίίμικουντικά λήγοντα εις
ιον, ιόκος, ποιον, νλλ,ιον, νφιον, vrôoiov. ιοιον

π. χ. βίβλος—βιβλίον δένδρον—δενδρύλλιον

οίκος—οικίσκος κόρη — κοράσιον

άνθρωπος—άνθρωπάριον νέφος—νεφύ&ριον
ζώον—ζωύρ'.ον μάχαιρα — μαχαιρίδιον.

γ') Γονεωννμικά λήγοντα εις ιδευς· ώς .Ιε'ων-.hor-
ζιδενς, άετός-αεπδενς.

δ') Εθνικά λήγοντα εις ιος, ειος· αιος, ατης,
«της, ευς, avoç, nvoç, ωτης, τνος·
π. χ. Πάρος—Πάριος Μασσαλία — Μασσαλιώτης

Μιτυλήνη —Μ.τυλιναΐος Μέγαρα—Μεγαρεύς

"Αργός— Άργείος 'Ασία — 'Ασιανός

Σπάρτη — Σπαρτιάτης Κ ύ ζ ι κ ο ς — Ινυζικηνός

Αίγινα—Αιγινήτης Τάρας—Ταραντϊνος.

ε') Τοπικά λήγοντα εις ων, ιτης, ειον* π. y. çoôor-
ροδών. γυνή γνναιχίτψ χω γυναικωνίτης, μάγειρος-μαγειρε tor.

ζ") Οατοωννμικά λήγοντα εις αδης και \5ιις· ώς
Γεώργιος-Γεωργιάδης, 'Ανδρέας - Ανδρεάδης, 'Ιωάννης-
Ίωαννίΰης.

Γΐ/uvadua--Σ/ηαάτισον ουσιαστικά εκ τών Επομένων ουσια-
στικών :

κήτος, ζωον, Δημήτριος, 'ΑΟτάκη, άνθος, νάπηλος, ?*ύ-
κος, άνθρωπος, παις, Ρόδος. Ιταλία, Ιχθύς, νήΟος, ξύλον,
λέξχς, Οκάφος, 'Αθήναι, Ρώμη, Λάμψακος, Ήρακ?νΰς, γαστήρ,
•καύχημα, γραφεΰς, λιμήν, άπάτη, αϊξ.

Επίθετα έξ ουσιαστικών.
§ 47 3. Ταύτα λήγουσιν είς ιος, ειος, ωος, αιος,
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ηκοο, οος, 2.εος, λοο, μος, ιμος, εις, ωδης, ινος,
-ore, εινος·» ήλος, νιρος, οιος·

π. χ. πατήρ—πάτριος ύψος—υψηλός

τέλος—τέλειος ήρως —ήρωος

φύσις—φυσικός τϊήχυς—πηχιαΐος

σιγή —σιγηλός ισχύς — ισχυρός

χρήσις— χρήσιμος πείνα πειναλέος

ζύλον — ξυλώδη; αστήρ—άστερόείς

άργυρος — αργυρούς ςύλον—;ΰλινος

άλγος — άλγεινός μόχθο; — μοχθηρός

άνία — άνιαρός γε"λο.>ς—γελοίο;.

Tviivadjia.—Σ/ηυ.ατιτον επίθετα τών i-ov.s'vw ουσι^ίτιχών;
μήτηρ, άρχή. χάρις, άπατη, μάχη, νόθος, πένθος, τιμή,
•φίλος, δαπάνη, λύσσα, ευωδιά, πέτοο, χρυσός, τροφή, έλεος,
-φως, σκότος, τέλος, άνθρωπος, βασιλεύς, βορράς, νότος,
αγορά, λόγος, δίψα.

§ 474. 'Επίθετα έξ Επιθέτων.

Φίλος—φιλικός, τέλειος —τελειωτικός.
Δύο—δεύτερος—δευτ = ραίος — διπλούς— διπλάσιο;.
Τέσσαρα —τέταρτος —τεταρταϊος —τετραπλούς—τετρα-
πλάσιος.

.§ 475. Επίθετα εκ προθέσεων και έπιορημάτων.

πρό—πρότερος — πρώτος, ύστερον —ύστεραίος—ύστατος,
πλησίον —πλησιέστερος—πλησιέστατος,
κάτω —κατώτερο;—κατώτατος,
υπέρ—υπέρτερος—ύπέρτατος —ύπατος,
έμπροσθεν—εμπρόσθιος, σήμερον—σημερινός.
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§ 476. Επίθετα έκ ρημάτων.

λείπυ^—λοιπός φεύγω—φυγάς

ελεώ—ελεήμων πείθω — πιθανός

στίλβω—στιλπνός γράφω—γραπτός

λύω—λυτέος πίνω—ποτόν.

Παρατήρησις.

§ 477. Τά λήγοντα εις τος καί τεος επίθετα λέγονται,
ρηματικά, 'lin τούτων, τά μέν εις τος λήγοντα σημ,αί-
νουσι, το δυνατόν νά γίνη, τά δέ είς τεος, το πρέπον νά:
γίνγ;.

Fuy.vadya —Σ^ηαάτισον έιτίβιτα. Ιχ. τών Ιπομε^ων λε'ςεων :
έγγύς, άπή, πέντε, πιΟτεύω, διώκο), έξω, δπιΰΟεν, οικτεί-
ρω, 2.άμπω, εξ, Οαφϊις; χθές, εϋω, πέρυΟι, μακράν, πάντοτε,,
έπτά, προ/ί

§ 478. ΡΛματα,έξ ουσιαστικών.

πόθος—ποθώ κήρυξ—κηρύττω βάρος — βαρύνω

τιμή—τιμώ άγγελος—άγγελλω έλπίς—ελπίζω-

θέρμη—θερμαίνω βασιλεύς—βασιλεύω δίκη—δικάζω..

§ 419. Ρήματα έξ επιθέτων.

5ω

ευτυχής —ευτυχώ καθζρός — καθ αί pt

αληθής— άληθεύω ποικίλος—ποικίλλω

έτοιμος—ετοιμάζω μαλακός—μαλάσσω

λευκός—λευκαίνω τυφλός—τυφλώττω

δούλος—δου")ώ φύλαξ —φυλάττω

βραδύς— βραδύνω.
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ri'iivadua. — Σχημάτισον ρήματα Ιχ. τών έ;ής δνοιχάτων :

άγάπη, δοϋλος, &οπαξ, πάχος, χάρις, ϋόρις. τόνος, βρα-
δύς, ξηρός, χορός, ίππος, οδός, μήκος, πρώτος, φαιδρός,
κίνδυνος, πείνα, δόξα, μκ3θός, ότο?^ή, δυΟτυχής, άΰίενής,
φλύαρος, άτακτος, χωλός, κόλαξ, λιμός.

§ 480. Ρήματα έξ επιρρημάτων και επιφωνημάτων-

χωρίς — χωρίζω πλησίον — πλν,σιαζω

έγγϋς εγγίζω δίχα—διχάζω

( ά, ά—καγχάζω.

Επιρρήματα έξ ουσιαστικών.

§ 48 1. Τά έξ ουσιαστικών παραγόμενα επιρρήματα λή-
γουσιν είς δον, δε, Οι, θεν, οι, θι· ώς

αγέλη — ά γ ε λ r, δ ό ν 'Αθήναι — ' Α θ ή ν η σι

Μέγαρα—Μεγάραδ ε μήτηρ.— μνιτρόθεν

οίκος — ο'ίκοι αγρός—άγρόθι.

Παρατηρηθείς.

§ 4 8 2. Τά εις δον λήγοντα επιρρήματα είναι τροπικά-

§ 48 3 "Οσα επιρρήματα λήγουσιν εις δε, σημαίνουσι τήν

είς τόπον κίνησιν, όσα δέ είς Οι, di καί οι τήν εν τόπψ
στάσιν.

§ 48 4. Τά λήγοντα εις θεν σ/,μαίνουσι τήν άπό τόποΐί
κίνησιν.

rif|jivadita.—Σχημάτισαν £-ΐ£ρήαατα I* τών ουσιαστικών:

Οωρός, πατήρ, ούρανός, ρίζα, κρουνός, Θηβαι, οίκος,
Κέρκυρα.
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§ 485. 'Επιρρήματα έξ επιθέτων.

καλός—καλώς — καλλίτερον ή κάλλιον—κάλλιστα

νέος—νεωστι πεζός—~εζτί

μακρός—μακράν πα: — πανταχού

πάνδημος— πανδτιμεί πας—πάντοτε

πολύς—πολλάκις πέντε — πεντάκις.

Παρατηρήσεις.

§ 486. Τά είς ως λήγοντα τροπικά επιρρήματα γίνονται
1κ τής γενικής πληθυντικής τοΰ θετικού τών επιθέτων δια
τοοπτις τού ν εις ς.

§ 487. Τ à ες επιθέτων παραγόμενα συγκριτικά επιρρή-
ματα γίνονται έκ τής ενικής αιτιατικής τού ουδετέρου τών
συγκριτικών, τά δέ υπερθετικά εκ τής πληθυντικής αιτιατι-
κής τών ύπεοθετικών.

§ 488. "Οσα επιρρήματα παράγονται έκ τής γενικής ο-
νομάτων, λέγονται γενικοφανη, όσα έκ τής δοτικής,
^>οτιν:ο6ανϊί και όσα έκ τής αιτιατικής, αίτιατικο-
φανίι-

§ 48Γ). Τά ές άριθαητικών επιθέτων παραγόμενα έπιορή-
, μ.ατχ λήγουσιν είς aiciç, πλην τού άπα?, δις κα'ι τρίς.
rï'uvariua.— Σγτ,μάτισον Επιρρήματα έκ τών Ι;ής Ιττιθε'των :
άμχόθος, πάς, νακός. τέΟΟαοα, άγέλαΟτος, δημόσιος, έκα-

• τόν, άκαιρος, δέκα, Ιδχος, ήΟυχος, πολύς, όλΐγος, ταχύς, εΐ-

• "κοόιν, έπχτυχής, ηδύς, Οφοδρός.

§ 490. 'Επιρρήματα έξ άντωνυμιών.

άλλος—άλλοθι, άλλοτε, άλλοθεν, άλλαχού, άλλαχόσε,
έκαστος—εκάστοτε, έκασταχού^
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πόσος—ποσάκις, πότε, πόσον,
τόσος—τοσάκις, τότε, τόσον,
αύτός—αυτού, αύτόσε, αύτόθεν, αύτόθι.

§ 491. Επιρρήματα έκ ρημάτων καί ιιετο^ών.

τρέχω — τρ ογ ά δην μιγ ν ύ ω—μί γ δ υι ν

κρύπτω —κού'οδην άναφχίνω —άναφαν^όν

φύρω—φύρδην ' έλληνίζω—ελληνιστί
εσφαλμε'νος— εσφαλμένως όμολογούμενος—ομολογουμένως,

§ 4 92. 'Επιρρήματα έξ έπιρρτιμάτων.

άνω—άνωτέοω, άνωτάτω, άνωθεν,
κάτω—κατωτέρω, κατωτάτω, κάτωθεν,
εκεί — έκείσε, εκείθεν.

I vuvcidtici.— Σ^ηαάτισον Ιπιρρήματα εχ τών επόμενων λε';εων ;
έμχιρός, όπί(3ω, έξίο. αχοω, έκάτερος, ούτος, βαίνω, γαλ-
λίζω, Οπείοω, "kùk?.oj, πανταχού, έΟω, έΟπει,Όμένος.

Β' ΠΕΡΙ 2ΥΝΘΕΣΕΩΣ

§ 4 93. Ξύνθετος λέγεται πάσα λέζις άποτελουμένη εκ-,
δύο λέςεων ώς cΕ,ίΛήσχοντος.

§ 494. ΙΙσΛυσύνθετος λέγεται ή λέξις, όταν άποτε-
λήται έκ περισσοτέρων τών δύο λέζεων· ώς ά> τεπιζερχομαι,

§ 495. 'Ονόματα σύνθετα έκ δύο ούσιαστικών.

ζώο?·—(ρντω τζζιζωόφυτον-.

Γνιιναόηα.—Διάκρινον τα ουσιαστικά, ίς ων αποτελούνται αϊ'·
Ιπόμεναι λέξεις :
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άτμόΟφατρα, γήλοφος, άεροναύτης, βχβ?^ο0άκη, ναυμαχία,
ατμόπλοιο ν, άτμόμαξα, υδρόμυλος, κωμόπολις, Πελοπόννη-
σος, Στρουθοκάμηλος, τραγέλαφος, Οτοατόπεδον, άτμόμυλος.

5 4S6. Ονόματα σύνθετα εξ ουσιαστικών και ρημάτων.

'<GTooiar—jçôrj)(,)r=i\<S-zoo\oγράφος.

Ftrçiv«dfi'a--Σ/ηυάτισον συ>6ετα δνοματα ίκ τών έπομε\ων

■ουϊΐαστιχών χαί μετοχών :

ό πόλχν—δχων, ό ύνία—εχο:>ν, ό γήν- μετρών, ό κτήνη
—τρέφον, ό νόμονς—θέτων, ό ξύλα—Εργαζόμενος, ό όδούς —
χιερών, ό χόρτα —τρώγων, ό Οάοκας— 8ι6ρώ<5κων, ô τήν νύ-
χτα— φυλάττων, ό άγγεΐα— πλάττων, ό όρνιθας— θηρών, ό
■^ςάρτην—πωλών, ô κλείθρα—ποτών, ό οίνον—πίνων, ό Οχο. ης
—(£ρνοΑ>, ό χοίρους—^όΰκων, ô πατέρα—κτεηων, ό αμαξαν
—ελαύνιον, ό θάνατον—φέρων, ό κακά — εργαζόμενος, ό ρά-
άδο-ν—·εχω^·, ό περί φίλων λέγων (φιλολόγος).

% 497. 'Ονόματα σύνθετα εξ έπίθέτων καί ουσιαστικών.
ταχύς—.τ&1χ=ταχυπ ους.

rCruvadua.— Α-άχρινον τα £π θετά χαι τα ούσ3στ:χά, ές ώ'
ίγεν^ντο αί Ιαόμε-jai λε'ςίΐς '·

κακοήθης, γλυκύφωνος, τρίμηνος, μακρόχειρ, καλλίθριξ,
χετρόπους, χρυΟόκερως, όιδηρόδρομος, πεντάδραχμον, άγα-
Φοεργία, καλ?αγραφία, πολύτιμος, ισχυρογνώμων, κακόχυμος,
ηοΐΛίετής.

$ 498. 'Ονόματα σύνθετα εκ σταμάτων καί ουσιαστικών.

ô φι.Ιώτ—τον Λόγονζ= φι3»ό3.ογος-
Γάμναίίξία.— Σ/ημοίτιιο* Ο/όματα συ.θετα £< τών επόμενων
«.ετο^ων κχ\ ois αστικών :

ô Λβίπων—την τάξχν, ό ριπτόμενος- είς κίνδυνον, ό φιλών
—τούς άνθρώπους, ô μχόών — τόν άδελφόν, ό άποφεύγων—
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•τδν πόνον, ό φέρων—rxicov, ό χαίρων—δια τό κακόν, ô φι-
2ών—την δόξαν, ό ρίπτων—τήν άΟπίδα. »

§ 499. "Ονόματα σύνθετα έξ έπιθέτων και ρημάτων.

ο ïio.IJCL — ^α^ώ^^πολυμαβής.

Γύηναίηα — Διάχρινον τά επίθετα καί τά ρήαατ*, έ; ώ/ συγ-
χεινται αί έπόμεναι λρ;£ΐς :

παντογνώστης, παντοδύναμος, άγαθοεργός, μεγαλόφρων,
μεγαλοπράγμων, πολυγράφος, ολιγαρκής, πολύπαθης, πολύ·
στείρος, πο/.υάΟχολος.

§ 5 0 0. 'Ονόματα σύνθετα έξ έπίθέτων.

.χνανό.Ίευχος, έρυθροχίτρινος, καλοκάγαθος, θρασνόα.Ιος,
πάγκαλος, πανάγιος.

50 I. Ό.όματα σύ\θετα έξ αντωνυμιών
καί ουσιαστικών.

«αυτοκέφαλος, αυτάδελφος, αλλόθρησκος, ετερόρρυθμος,
αλλόφυλος.

§ 502. Όνόματα σύνθετα έξ αντωνυμιών
καί ρημάτων.

αυτήχοος, αυτάρεσκος, έτεροχίνητος, αυτοκίνητος.

S 50 3. Σύνθετα έξ άκλιτων και κλιτών
μερών τοΰ λόγου.

α') εκ. προθέσεων; παράλογος, ένόυμα, συγγενής, συμπα-
τριώτης, είσοδος, προσβολή, προεξοχή, έκθεσις, αναφορά, κα-
ταβαίνω, διάλογος, μεταβολή, παράνομος, αντάξιος, επι-
στολή, περιγραφή, περιέχω, αμφιβολία, αποστροφή, υπογία,
υπέρμαχος*
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β') έξ έπιρρτμάτων : αειχίνητος, αειθαλής, άοίδιμοτ, όφί~
πλούτος, παλαίρατος, χαμαίμηλογ, παλίρροια, παλίμπαιςΤ
εξώφυλλον, τηλέγραφος, τηλεΰόλον

γ') έκ. τοΰ στερητικού α : ό.όρατος, ανάξιος, άεργος, ά-
φωνος, άύπνος, άτεχνος, αόμματος, άρρωστος·, άχάριστος7
άνεπιτήόειος·

δ') έκ του'αθροιστικού α: αδελφός, άπας, αθρόος'
ε'] έκ τών μορίων ζα, βον, αρι, εν, ους : ί,άπλουτοςΤ
βονχοινος, βουλιμία, άρίδηλος, ευτυχής, δνςτνχής.

Λέξεχς παοασύνθετοι.

§ 504. Βοραθι!"νθετοι λέγοντα: αί λέςεις, αί όποΐαι.

παράγονται έ/. συνθέτων λέξεων oj; σύμμαχος, συμμαχώ y
συμμαχία.

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΝ

§ 505. Συντακτίκον λέγεται τό μέρος τής γραμματι-
κή?, το οποίον διδάσκει τους κανόνα;, καθ' ού; πρέπει νά συν-
δέωμεν τάς λέξ·:ις προς άλλήλας, ίνα όμιλώμεν και γράφωμεν·
ορθώς.

απλη προτασισ

§ 506. ΟρόταΟις λέγεται σύνολον λέξεων, διά τών
οποίων έκοράζομεν εννοιάν τίνα* ώς ο Δημήτριος γράφει, ι}
χιών ιίναι λευκή.
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§ 507. 'Απλη λέγεται ή πρότασις, ή οποία αποτελείται
ες υποκειμένου, συνδετικού καί κατηγορουμένου ή ές ύποκει-
με'νου καί ρήματος· ώς // γιώ>" = ύποκείμενον, είναι — συνδε-
τικόν, ,/f ΐ'Λ·?/=τκα.τηγορούμενον· ο ζ/ημοΰθένης = ύποκείμενον,
γρά<ρεΐζ=ΰ?υΛ.

1 vuvaiJua. — Aiaxc.vov rc-υ; ορούς τών επόμενων προτάσεων :
Βρέχει — Το μάρμαρον είναι λευκόν— Ή γέφυρα είναι οιύη-
pâ — Τό τίΡ.οΐον άνενώρτισε—Τά άνθη εύωδιάζουΟι—Τά πτηνά
πετώΟι — Ό άνεμος σνρίζει— Τά πρόβατα βόΰκουΟι —Ή γραία
απέθανε—Το βρέφος κοιμάται—Το οξος είναι δριμύ, ι

ΠΕΡΙ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ

§ 508. Ύποκείμενον λέγεται τό πρόσωπον ή τό ~pd-
γμα, περί τοϋ όποιου όμιλοΰμεν ώς ô χη.τος είναι μέγας.

§ 509. Κατηγοροΰμενον λέγεται ή λέξ'.ς, ή οποία
φανερόνει τήν ποιότητα ή ιδιότητα τοϋ υποκειμένου- ώς //
ειχών είναι ωραία.

§ 510. ΕΓχν μέρος τοϋ λόγου τίθεται ώς ύποκείμενον και
κατηγοροΰμενον ώς ό ν.ίαχζεΐ- ζ ο àJcpa είναι γράμμα..

§ 5 11. "Οταν τό κατηγοοούμε\ον είναι έπίθετον, συμφωνεί
προς τό ύποκείμενον κατά γενος, αριθμόν καί πτώσιν ώς γ
ίί^ώ'" itrat ώοαία.

Γvuvatîua--Γραψο' οέ<χ ά-λχς προτάσεις.

ΠΕΡΙ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΥ
§ 512. οετικόν λέγεται ή λέξις, η"'? συνδέει τό
ύποκείμενον μ,ετά τοϋ κατηγορουμένου· ώς ?/ χιιOr είναι Λενχή.
§ 513. Ώς συνδετικον ν^ησι-χεύει συνηθέστατα το είναι·
Γραμματική Μ. Θ. Διάγν:λη 9
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Ç 5'4· Πλην το είναι yρησιμ,εύουσιν ώς συνδετικά τά
ρήμα-.χ κηλονπαι, λέγομαι, ονομάζομαι, γίγνο-
μαι. γειοοτονοΓμαι, φαίνομαι.

ΓνονΟ^Ι1"* —*Ανάλυσον τα; έηομενας τιρο-άσΞΐς :

cO dt^oç εχναχ φχ/'όν. Τό ρό5ον λέγεται και τριαντάφι/λΡ^ον.
Ή νόοη καλείται Ί οάννα. 'Εγώ ονομάζομαι Δημήτριος. eO
άργηρ ος ίί^οι μέταλλο ν. Ό καιρός φαίνεται καλός. Ή κάμ-
πη έγένετο χου<3αλίς. Ό διάκονος ένεχοοτονήθη χερεύς-

ΠΕΡΙ ΡΗΜΑΤΟΣ

^ 515. Τό οήιια φχνερόνει τήν διάθεσιν του υποκείμενου·
ώς ή άηΛών yâJJei.

§ 516· Τό ρήμα. περιλαμ.ο άνει εν έαυτω τό συνδετικόν κ.α!
σύνδεεΤ7ΐ άπ' ευθείας μετά του υποκείμενου.

§ 5 17. Τά ρήματα ώς πρός τήν διάθεσιν διακρίνονται είς
ενεργητικά, παθητικά, μέσα και ούδε'τερα· ώς γάΑΛω, άο θ ε-
νώ, ενδύομαι^ υγιαίνω.

§ 518. Τό ρήμα συμφωνεί πρός τό ύποκείμενον κατ' άριθ-
μόν καί πρόσωπον.

Tiruvaiiua. —Διάκριναν τά ί~όμζ'*ζ ρήματα ώ; τζρος ττγν otaQsoi·»:
γράφοι, κοχμώμαχ, βλάπτω, άναπαύομο., λούομαι, ένδνο-
μαι, θερμαίνω, τρένω, μένα>, .περιπατώ, σύρω, άκούω, ά.ίθενώ,
σκέπτομαι, κάθομαι, οτερούμαχ, ονομάζομαι, έοοίτώ, τιμωρώ,
σιωπώ, τιμοφοΟραχ

συνθετοι προτασισ

§ 519. Σύνθετος λε'γεται ή πρότασις, δταν δέν είναι
άπλή· ως ό Δημήτριος γράψει επισζοΛήν.
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§ 52 0. Εις τάς συνθέτους προτάσεις διακρίνομεν, εκτός του
υποκειμένου, Συνδετικού καί κατηγορουμένου, άντικείμενον καί
προσδιορισμούς.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΝ

§ 52 1. Άντικείμενον λέγεται ή λέςις, ήτις φανερώνει
τό πρόσωπον ή τό πράγμα, εις τό όποιον μεταβαίνει ή ενέρ-
γεια του υποκειμένου· π. γ. ο γεωργός καλλιεργεί τήν γήν.

§ 52 2. Τό άντικείμενον τίθεται κατά γενικήν, όοτικήν καί
αιτιατική ν ώς αποστρέφομαι τους γεΰστας· επιμελούμαι τών
μαθημάτων σοι ευχαριστώ.

§ 523. "Οταν τό άντικείμενον τίθητχι κατά γενικήν, λέ-
γεται γενικίι Συντακτική, δταν δε κατά δοτικήν, οο-
τικίι Συντακτική.

5 52 4. Ρήματά τινα λαμβάνουσι δύο αντικείμενα, ές ών τό
εν φανερόνει πρόσωπον καί τό ετερον πράγμα· πν μήζηο
ί'όωχε τω υίω ώ^αΐο*" ^ι62νίον.

JTvjlvadua.—'Ανάλυσαν τάς Ιπο'α/νας -προτασε:; :

Κάϊν έφόνευΰε τον "Α6ε?ν. Τό πηιδίον Οτερεΐται πόρο)ν.
Μη έςέλΟνις της οιχίας. Άποηακούνθητι τοϋ ανθρώπου τού-
του. Ό 'Ιωάννης άπολαύει ύπολήψεως. 'ΓΙ μίχλέα γέμει μή-
λων. Ό Θεός £<5ωκεν ί/μϊν αγαθά. Σοι ενχομαχ κατευόδιον.
"Αγαπάτε άλ2«.ήλοι/ς. Ό άόθενής έκοινώνηόε τών άχςάντων
μυστηρίων.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ

§ 525. Προσδιορισμοί λέγονται αί λεξεις, αί όποϊαι
προσδιορίζουσι λέξιν τινά της προτάσεως· π. '(. ο ε.Τίμελης
μαθητής επαινείται νφ άπά^των.
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§ 526. Οί προσδιορισμοί διακρίνονται είς επιθετικούς,
είς έμπροΟέτους, είς έπιρρηματικους και είς πρτ:ςδιο-
ρισμοϋς έ/.φερομένους δια γενικής, δοτικής, αιτιατικής ονόμα-
τος και διά μετοχών. .

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ
§ 527. Οί επιθετικοί διορισμοί εκφέρονται δι* επι-
θέτου και προσδιορίζουσιν ό*ομά τι τής προτάσεως* .ως οΛοι
άγα.τώσι τ or irciueJi) μαύη τήν.

§ 528. "Οταν ό έπιθετικ-cc διορισμός άναφέρηται είς ρήμα,
είναι έπιρρχματικός διορισμός- ώς υ αϊ /ει ολίγον' εργάζαν ~o.lv.

§ 529. Πολλάκις οί επιθετικοί διορισμοί άναπληροϋσι τά
παραλειπόμενα ουσιαστικά· ώς ό α θρωπος ocioc, ε.~τραζε ποΛ-
λα χαλά.

JTvuvadua.— *Ανάλυσο" τάς ε;ής -ροτάσεις :
ΉγόραΟα εν ώοαΐον μχκρον πτηνόν. Ό δήμαρχος είναι
καλός άνθρωπος. Θα Ίδητε ëva dtôdduxov γέροντα. Ό Αν-
δρέας εχεχ μχκραν γαλην χαριεστάττχν. "Ελαβον μίαν -καλήν
άγγελΐαν. Ή ταλαίπωρος γυνΐχ άπέθανρ. Πεινώ πολύ. "Η
μηλέα εχναχ καρποφόρον δένδρον. 'Αποφεύγετε τοΰς κακούς
άνθρώπονς.

ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΜΠΡΟΘΕΤΟΙ ΛΙΟΡΙΙΜΟΙ
§ 530. Οί επίρρηματικοι διορισμοί εκφέρονται δι\
επιρρημάτων και προσδιορίζουσι συνήθως τά ρήματα κατά
χρόνον, τρόπον, τόπον και ποσόν.

§ 531. Οί εμπρόθετοι διορισμοί εκφέρονται ο·.ά τών
προθέσεων και φανερόνουσι χρόνον, τόπον1 τρόπον, ποσόν, όρ-
γανον, άναφοράν και αίτίαν.
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rûyvarfuo--

θά αναχωρήσ.·) αυοιον. Λεν δγραψας καλώς. Ό άνεμος εί-
ναι πολύ ψυχρός. c0 θεΐός μοχί μετέβη εις τάς 'Αθήνας. Τά
δένδρα κατά τήν άνοιξιν άνθονόι. Πότε Οά £λθι?ς; Οι θερκίταί,
δια τών δρεπάνων «ερίζοχ-όχ τοίις Οτάχυς. Ό δνΟτυχής άπέ-
βανεν έξ άσιτίας. Τα άνόητα παιδία περιφέοονταχ είς τονς
δρόμο τ ς. Ό μικρός Λύοανδρος έν τη οίκία είναι πολ,ύ φρόνι-
μος. Τά καλά τέκνα twai πολύτιμος θησαυρός είς τούς γονείς.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ

§ 532. Uoodoiopiffuoi Γ»ιά γενικής λέγονται εκεί-
νοι, ci όποιοι εκφέρονται δια γενικής ονόματος.

§ 53 3. Ή γενική αναλόγως τής σχέσεως, τήν οποίαν φα-
νερονει, λε'γεται γενική χτητιχή, γενική τής ιδιότητος, γενική
τον δλον^ γενική της υ.ίης, γενική τή(, αιτίας, γενική της ά-
ςιfar, γενική ντζοχε/μενιχή καί γενική άντιχηαεηχή.

Γ i'jiva ci »α. —

Ό πατήρ yon μέ άγατ-.à πολύ. Ήγόρα<3α εν ζεύγος υποδη-
μάτων. εν μεταλλεΐον χουόοϋ Ή δεξαμενή ιΐναι πλή-
ρης ύδατος. cfI ηίκία τού πατρίς μοίΓ τιμάται, πεντακηϋήον
λιρών. Oi λύκοχ εφαγον τον ποιμένα τών προβάτων 01 έργά-
ται τ<ών καλών έργων άμείόονταχ. Ή όκά τοϋ κρέατος τιηά-
ταιεξ γροσιών. Τό ϋδωρ τής Οαλάόϋης είναι άλμυρόν. Ό λέων
είναι ό βαΟιλίύς τών τετραπόδων. Ό άνθρωπος ούτος είναι
ένοχος θανάτου.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑ ΔΟΤΙΚΗΣ

§ 534. Οί προσδιορισμοί ούτοι εκφε'οονται διά δοτικής ονό-
ματος -ij αντωνυμίας.
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§ 535. Ή δοτική διακρίνεται εις συντακτικής προσωπί—
κήν, χαριστικήν καί ήΟικήν.

Firuvadya. — Άνάλυσον τα; επομε'^ας -ροτάσεις χαι διάχρίνοντά
otacpopa ιΓδη τής οοπχής :

Αγαπητέ μοι άδελφέ. Ό Θεδς μοι έδωκε καλά τέκνα.
cJvjvéfm μέγα δυΟτύχημα. ΣυγχωρήΟαχέ μοι. Ό άνθρωπος ού-
τος μοι είναι γνωΟτύς. Δώ^ατέ μοι ό λίγο ν ϋδωρ. Δέν μοι λέ-
γετε την άληθειαν. 'Ανοίξατε μοι την θύραν.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΑΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ

§ 536. Ούτω λέγονται οί προσδιορισμοί, οί οποίοι εκφέρον-
ται διά μετοχής* π. χ. ή μικρά κόρη όασκέδαζίκ ilç rol'Ç
àrpoï'Ç cv.LUyovca ch βη.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ, ΚΩΑΟΝ, ΠΕΡΙΟΔΟΣ

§ 537. Πάσα πρότασις δέον νά έ/η συνδετικό ν ή ρήαα~

χ. ?) άη·}ών tirai πτηνό)" ή άηόων xbàA.hi.

§ 5 38. Πολλαί προτάσεις άποτελοϋσι περίοδον, πολλαί δέ
τιερίοδοι λογον.

§ 539. Αί προτάσεις χωρίζονται à π* αλλήλων διά κόμ-
ματος, αί δέ περίοδοι δια κάτω τελείας.

§ 54 0. Κcoν.α λέγονται τχ με'ρτ, τής περιόδου, τα όποΐχ
χωρίζονται δι' άνω τελείας.

riruvadua. — Δ άχρινον ιτροτασε ς, >ώ\> χχ! περεοοους εν τω ά-
ναγνωιτικω.

κυριαι και αευτερευουσα1 προτασεισ

§ 541. Αί προτάσεις διακρίνονται είς κνρίας καί οευ-
-εοευούσας.
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§ 54 2. Αί δευτερεύνυσαι προτάσεις προσδιορίζουσι τά; κυ-
ρίας καί είναι χρονικαί, αιτιολογικοί, υποθετικοί, τελικά ί,
συμπερασματικοί^ αναφορικοί, ε'ρω τηυ,ατικχί και ειδικοί.

§ 543. Έκ τών δεύτερευουσών προτάσεων, αί χρονικοί ε**
φέρονται διά τών χρονικών σύνδεσμος ότε, όπότε, ο*αν,
£a>ç, πρίν, άφοΟ, άμα, ά^οι, μέχρι· π. χ·
ερωτασαι, λέγε τήν όλήθε.αν αί αιτιολογικοί, διά τών αι-
τιολογικών συνδέσμων, διότι, επειδή. ώ; JcV εξέρχομαι,
διότι- είμαι ασθενής- αί υποθετικοί διό τών ΰποθετικώ/ συν-
δεσμ-ojv, εάν, αν ώ; fiàr ήμην πλούσιος, θα εκ our ο ν πολ-
λά καλά' αί τελικοί διά τών τελικών συνδέσι/.ο.»ν, {va, να,
όπως- π. χ. ό υπηρέτης ή./θεν, era λάθη τήν επιστολήν
αί συίΛπεοασυ.ατικαί διά τοΰ συαπεοασυ.ατικοΰ συνδέσαου,

111 lit I 7

ώστε· π. χ. ό Κλεάνθης εί,ιαι τόσον σμίλης xal απρόσεκτος,
ώστε πολλάκις Λησμονεί τά. fit C. /ία του ίΐς τον οίκον αί α-
ναφορικοί διά άναφυρκών αντωνυμιών κ ο ί αναφορικών έπιρρ'Λ-
μ.ατο.> ι π. χ. όι τις θέλει, άς υπάγη' αί έρωαητατικαί διό το3ν
έρωττμ.ατικών αντωνυμιώ/ καί έπΐρρ7)·Λάτο>ν π. /. τίνος tivat
τούτο το βιβλίον · πότε t)à έλθης; καί οί ειδικοί, Six τών ει-
δικών συνδέσμων, ο τι, (Ο · π.χ. έμαθον ότι θα άναγωηήσητε.

§ 54 ί Αί κυρ ι ν ι π:οτασεις συνδέονται μι τ" αλλήλων διά
τών συμπλεκτικών, αντιθετικών καί διαζευτικων συνδέσμων.

Γί'ιινιω'ίΐα .— λ α*;'.ν;ν £ν -τω ίναγ ιυσπ/ω κν:·.χ; χλ) ουτε-
çî-iou?»; 7τ;3τασΕ'.ς.

ΠΕΡΙ μετοχής

§ 5 ί 5. "II μετονίι τίΟ·ται ώ; προσδιορισμός είς τό; κυ-
ρίας υ, δευτερευούσος προτάσεις π. χ. ό έκτε.ιών μετά rapi-
σκε'γεως πριϊζίν Tira καλΰται φρόνιμος.

135



126

Γενική άπόλντος

§ 5 46. 'il μετοχή διακρίνεται ε-c ά^οφοοικτιν, χρο-
νικιιν» τελικήν, άπο6ετλκή> , οιτχολογικιιν, τρο-
πική ν χα; κατηγορηματική ν.

§ 5 4 7. 'Αναφορική 'λέγεται ή μετο/ή, δταν άναλύηται είς
άναφοοικήνπρότασιν ώ; ό /Vô>f, fο οποίος ήτο) εκ τών α-
πογόνων του Σήθ, είχε τρΰι, νιους, τον Σήμ, τον .Χαμ και
τον 'Ιάφεθ.

§ 548. Έκ τών άλλων μετοχών, ή χρονική στ,μαίνει yρο-
νον, ή αιτιολογική αίτίαν, ή υποθετικό ύπόΟεσιν κ αί ή τε")ική
σκοπόν, άναλύ-ται έκάστr, είς πρότασιν δια τών σχετικών
συνδέσμων* π. y. <3 πατήρ μου άπολνσας (άφοϋ απέλυσε) πάν-
τας τους υπηρέτας εκράτησε μόνον ëra. Ό Φίλιππος βαρνν-
θεις (επειδή εδαρνί θ// ) > ίπεν 6τι δεν έγει >αι ηό>\ 'Απουσιά-
ζων χαβ' έχάατην (εάν όπουσιάζ?; ς J ουδέν θάίκ ατορθώσης và
μάθψ. Ό μικρός Άνδρ'ας μετέβη iir τήν .τόλιν άγοράσων
/ϊνα άγηρόση) φάρμακα όιά την ασθενή μητέρα τον.

§ 5 4 0. ΊΙ τροπή μετοχή στ,μαί\ε\ τρόπον και δέν αναλύε-
ται είς πρότασιν· π. χ. ό γενναίος ΙΊτρο·, κατπφροΐ'ων τάς
συκοφαντίας και τάς παραλόγους φλυαρίας τών εχθρών τον,
έμεινε σταθερός εις τήν άπόφασίν τον.

§ 5 50. 'Π κατηγορηματική μετοχή ισοδυναμεί προς κατη-
γορούμενον π. y. ό Γέλων ουδέποτε είναι ι'ν^αρισ^Ίΐμένος.

Γνιινα<Ηια· — Άντι»ατάστηαον τάς εν τι».ι ίναγνωσματι μετοχές,
δια τών χοταλλήλων προτόσίων χα"ι τουναντίον τριΊ/τν κατά το ουνζ-
τον τάς δευτερευ^ύσ ας προτάξεις εις μι-coy ο ς.

γενικη απολυτοι

§ 55 1. Ή μετοχή ευρίσκεται ενίοτε άπο)·ύτως εν τή προ-
τάσει κατά γενικήν και λέγεται γενική άπόλυτος· π. χ. 7*£~
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■y ο Lté νου Juiov εν Xaiaàvt ετε.ΐείωοεν ο αΐτοζ εν τώ οϊχω
' Jάχ ώΰ.

§ 55 1. Ή γενική απόλυτος έχει ύποκείμενον διά^ορον τού
-ύποκειμε'νου τής προτάσεως καί φανερόνει συνήθως χοόνον ή
-αΐτίαν· π. γ. à Γεώργιος είναι αξιέπαινοι., διότι αποθανόν-
τος (οταν άπεθανε) τοϋ πατρός τον, à rçJaC ε τ?)ν ονντήηησιν
της οικογενείας τον.

ÏÏOIHT1KON ΑΙΤΙΟΝ

§ 5 53. Ε'.ς τά παθητικ,ά ρήματα τίθεται έμπρόθετος διορι-
σμός μετά τής προθέσεως υπό, όστις λέγεται ποιιιτίκόν
αϊτιον, διότι φανερόνει τό πρόπωπον ή τό πράγμα, υπό του
•οποίου πάσχει το ύποκείμενον —. y ?/ r// φωτίζεται χ ai θερ-
μαίνεται νπο του ή Ιίου.

§ 55 4. Τά ενεργητικά μεταβατικά ρήματα τρέπονται είς
παθητικά. 'Κν τ ή τροπή το ύποκείμενον του ενεργητικού ρή-
ματος τρέπεται είς ποιητικόν αίτιον π. γ. ό ηατηο ετ'μώ-
ρησε τον v'tôr· ο ν'ιος ετιμωρήθη νπο τοϋ πατρός.

Γΐ'κιναίΐηα —Τρε'ψιν τα έτομινα ένεργτ,τκά ρήματα είς παθη-
τικά :

01 Ιατροί Οεραπεύουόι τοΐ/ς άηθενεϊς. ΊΙ χ· ών έκάλυψε την
γην. Ό οικοδόμος κατασκευάζει οίκίης·. Ό 0tôç έπλαθε τόν
κόΟμον εις ίς ημέρας. Έ γαλή συνέλαβε τον μύν. Ό γεωργός
καλ?».ΐΓργεΐ τήν γήν.

λευτεροσ οροσ τησ συγκρισεωσ

§ 55 5. Μετά τών συγκριτικών καί υπερθετικών επιθέτων
καί επιρρημάτων, ώς καί μετά τών λέςίων, αί όπίΐχι περιέχου-
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σιν ε'ννοιαν συγκρίσεως τίθεται δεύτερος δοος <?*:γκοί~
dccôç, προς τον οποίον γίνεται ή σύγκρισις· ώς ή οιχία >)μών~
tirai ωραιότερα της ιδιχης οας.

§ 556. Ό δεύτερος όρος της συγκρίσεως εκφέρεται κ χ τα
γενικήν ή κατ' ό *ομ. αστική ν μετά τοΰ διαζευτικοΰ συνδέσμου
fv π. χ_. ο Γ.τ.τοζ tirai μεγαλύτερος τοϋ χυνός· ό ίππος είναι
μεγαλείτερος η ο *ί·ω>".

απροσωπα ρηματα

§ 5 57. ΆποόΟωπα λέγονται τα ρήματα, τά οπ;ΐα α-
παντώσιν είς τό τρίτον ένικόν πρόσωπον καί δεν δέχονται προ-
σωπικό ν υποκείμενο ν ώς δεν τΕοέπει να ν π άγητε μ ci Ô Cl ί-
νεται ότι οι οδοιπόροι έχασαν τον δρόμον.

ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟΝ

§ 558. "Οταν τό àrzοοéιιύοταν £yrt άρθρον λέγεται.

» - , , λ · , r *

Ονόματικον και ισοσυναμει -ρος ουσιαστικαν ως το γοα-
<ρειν=γραγ·ή.

§ 559. Όταν τό άπαρέμ,φατον εξαρτάται άπό ρήμ.* δια-
κρίνεται εις τε^.ικό-ν καί ειδικον.

S 560. Το τελικό ν άπαρέμφατον άναλΰεται ε'.ς τελικτ,ν-
πρότασιν διά τών τελικών συνδέσμων, τό δε ειδικό ν είς είδικήν
πρότασιν δ.ά τών ειδικών συνδέσμων· ώς θέλω εξελθεϊν ==ι
rà εξέλθω, ο 'Ανδρέας είπεν άνα^ωρήσείν (οτι θα άνα-
χωςήση) μετά δυο ή αέρα ς είς Λονδίνο ν.

§ 56 1. 'Αντί τών τελικών καί ειδικών άπαρε/.<ράτο>ν μ,ετα—
^τειριζόα=θα σχεδόν πάντοτε τελικάς καί είδικάς προτάσεις·
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ώ; ô Πέτοος είπεν οζι θα ί'.ΙΘη (ε.ίθεΐν) ανοιον. Ό Γέλων
δεν βέ.Ιίι rà φάγη (φαγεΐν).

προθεσεισ

§ 562. Α*. ττοοΟεσεις έν τχϊς προτάσεσιν αποτελούσα
τους εμπροθέτους διορισμούς, συντάσσονται δέ πάντοτε μετά
πλαγίας πτώσεως* π. y. ό Σόλων ή Ιθεν εκ Πατρών.

§ 563 Αί κατα νοηίίτικοι προθέσεις συντάσσοντα*,
μετά γενικής· π. y. ο θεΐός μου χατοιχίΐ .πλησίον τον οιδη-
ροδρομιχοϋ σταθμοί*.

επιρρηματα

§ 5 64. Γ£2ς αί κατα/ρτ,στι/.αΐ προθέσεις, ούτω καί τά
πλείστα τών έπ'.ρρτμάτςυν συντάσσονται μετά νενικής π. y.
ό Κίμων δις τ Γ/ς ήμερης διήογεζο έζωθίν τών καταστημάτων
και .-αοξζήοει αετα πϊοιεογείας τα πωλούμενα άντικιίιιετα.

i j j ; ; ' Λ j

επιφωνηματα

§ 5 65. Έκ τών επιφωνημάτων μόνον τό κλητικον ώ συν-
τάσσεται πάντοτε μετά κλητικής, τά άλλα συντάσσονται,
μετά μιάς τών λοιπών πτώσεων ή j/.ετ* εμπροθέτου διορισμού*
π. χ. ώ Παύλε! ω τον .Ηαραδόζ'Ί: θαύματος! ο) τόν à> ôrj-
τον ! Άλλοίμονον ! εις τήν πτωχή ν και ταλαίπωρον ταί?zyr
γυναίκα.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΚ ΤΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΓΛΩΣΣΗΣ

ΑΥΤΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

1. Έν τ γ ελληνική γλιόσση κατά ττ,ν άρ/αίαν εποχήν
-υπήρχε και Δνικάς αριθμός, όστις έσήμαινε δύο τι*·ά.

2. Ό Δ'/ίκός αριθμός eiyεν επίσης πέντε πτώσεις-, μίαν δε
■κατάλτ,ς'.ν δια τήν Όνομαστιχήν, Αίτιατικήν και Κλητικήν
κχί έτέραν δια τήν Γενίχήν και Δοτικήν.

ΚαταλήΗειο τοΰ Λυϊκοΰ άοιθυοΰ.

- ν C ν

α' v2achç β' x'.xchç γ' κ?Λσις

Όν. Αιτ. κχί Κλητ. α ω ε

Γεν. και Δοτ. αιν οιν civ

Κλίσις τοΰ άρθρου.

'En*0c. /hïxbç χα'ι τών τριών γενών. ΓΗηθν) rixôç.
ο Όν. κα! Αιτ. τώ οί

τ, Γεν. και Δοτ. τοίν αί

το Ινλητ. ώ τά

3. Τό άριενικόν αχθοον τού Δυϊκού έπικοατεί και τών

ι ι ι ι

τρ.ιών γενών.



/

Κλίσις ονομάτων

\4h

Ενικός.

ο ταμίας,
ου, α, αν,
α.

ό μα Ο Λ της,
οϋ, νί, ην
ά.

ΚΔΙΣΙΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ

1. Πρωτόκλιτα.

ζ/ νϊχός Πληθυντικός.

Όν. καί Αιτ. τω ταμία, ci ταμίαι,
Γεν. καί Δοτ. τοϊν ταμίαιν, ων, αις, ας^.-
Κλητ. ώ ταμία. αι.

τώ μαθητά, οί μαθητχί,

τοΐν μαΟηταϊν,
ώ μαθητά.

ων, αι,

ας.

η οικία,
ας, χ, αν,
α.

at.

αί οίχ-ία*.,

η α:·.:

ι.ί, ϋ·

του ο'.κι α

τοϊν οί<ίχιν ων, αι;, αςΛ.

ώ οικία. at.

τώ άμάςα αί άμχςχι,

τοϊν άμαςαιν ών, αις, ας7

α. ώ άμαξα. · αι.

4. Τό α τοϋ Δυϊιοϋ άριθμοΰ είναι μακρόν.

5. Ή 'Ονομαστική τοϋ Δυϊ<.οϋ είναι όμοία πρός την Αι-
τιατική·/ καί Κλητικήν, ή <5ε Γενική ττρός τήν Δοτικήν κα:
σηααίνουσι· τώ ταμίαζ=.ο'ι όνο ταμ ία ι χαί τους όνο ταμίας-,
τοΐν ταμίαιν ;— Γω>" Jûo ταμιών χαί τοις όνο ταμίαις, ώ rct-
«ι'α = ω <?6ο· το.μίαί.

2. Δευιεοόκλιτα.

Ένιχός
ό καρπός,
ή ό5ός,

τό φυτόν.

Λιίχός Π.Ιηθνντιχ&τ·.

τώ καρπώ, τοϊν καρποϊν, ώ καρτώ^ ci καρποί,

τώ οδώ, τοϊν οό'οΐ··', ώ όίώ, αί ο^'οί.

τώ Φυτώ, τοΐν α,υτοιν, ώ <ρυτώ, τά ουτά.
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Δευτέρα αττική χλίσις

3. Τοιτόκλιτα.
t.

ό κόρας τω κόρχκε, τοΐν κοράκοιν. ώ κόρακε ci κόρακες

ή πόλις, τω πόλεε, τοΐν πολέοιν, ω πόλεε, αί πόλεις

•τά σώμα τώ σο'νχατε, τ-.ΐν συ^μάτοιν, ώ σώματε -τά σώαατα

ΛΕΥΤΕΡΑ ΑΤΤΙΚΗ ΚΛΙΣΙΣ

6. Κατά τήν Δευτέραν Άττικήν κλίσιν κλίνονται ονόματα
Αρσενικά καί θηλυκά λήγοντα είς ως καί ουδέτερα είς α>ν· π. ν.

* Ενικός. Λιϊχός n.h]9vr Γΐχός.
ο νεώς Όν. καί Α'.τ. ci νεώ
τοΰ νεώ ώ νεώ τών νεών
τώ νεώ Γεν . καί Δοτ. τοις νεώς
τόν νεών τοΐν νεών τους νεώς
OJ νεώς Κλ. ώ VÎOJ Oj νεώ

άπόκρεως Όν . καί Αιτ. αί απόκρεω
τής απόκρεω τώ απόκρεω τών άπόκρεων

ά~ό<ρ;ο) Γεν . καί Δοτ. ταΐς άπόκρεως
τήν άπόκ:εων τοΐν άπόκοεων  ι τάς άπόκρεως
<i> άπόκρεως Κλ. . co απόκρεω OJ άπόκοεω  ι ·
τό κατώγεων Ό ν, . καί Αιτ. τα κατώγεω
-του κατώγεω τώ κατώγεω » τών κατώγεων
τώ κατώγεω Γεν . καί Δοτ. τοις κατώγεως
τό κατώγεων τοΐν κατώγι ων τά κατώγεω
Ci* κατώγεων < Κλ. ω κατώγεω OJ κατώγεω

7. Τά οςυτονα τ τ, ς δευτέρας 'Αττικής κλίσεοι; ονόματα,
ϊίς ολχς τάς πτώσεις ό'ύνοντχι, τα δέ περισποίμενα περι-
-σπώντα'.· π.^. ό λεώς, τοΰ Αεώ— ο Ταμάς τον Ταμώ....
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8. Τ à προπαροξύτονα είς όλας τά; πτοήσεις προπαρο-
ξύνονται.

9. Το ο της κοινής· δευτέρας κλίσεως έν τή 'Αττική τρέ-
πεται εις ω, ή δέ δίφθογγος οι είς to' π. χ. ναόςζ=νεώς,
ναοι=νεω.

ΙΟ. Έπίθετά τινα κλίνονται οααλώς κατά τήν δευτέραν
'Αττικήν κλίσιν ώς ό ?/ ϊΛεως, το ϊΛεων.

1 1. Τά είς λήγοντα επίθετα njτ,μ'ατίζουσιν εξαι-

ρετικώς τήν Όνομαστικήν, Αίτιατικήν και Κλητικήν του πλη-
θυντικού τοΰ ουδετέρου είς α* ώς ό και ή σνμχΛεως, το σ!·μ-
.τιΛεων, πληθ τα σνμ.τΛεα, ώ σνμπΛεα.

ΠΑΡΑΟΕΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠΙΘΕΤΩΝ

12. Έκτος τών παρθ-τικών καταλήξεων τέρος και τάτος
ύπήρχον έν τ ή ελληνική γλώσσν) τό πάλαι και αί καταλήξεις
ίων διά τόν συγκριτικόν βαθμό ν και ιστός δια τον ύπερ-
Άετικόν' π. χ. ήδύτερος ?/άντατο(. και ήJce, ήόίων^

''ήδιστος.

'Ομαλά και ανώμαλα παοαθετικά.

αγαθός άμε ί ν ων άαανον άριστος
' » βε. h ίων βέΛτιον βέλτιστος
» χρείζτων XÇUTTOV χράτιστος
» J ω ων Λωον Λάσιος
χ α.Ιο ς χα J Λ ίων χάΛΛιον χάΛΛιστος
χαχος χαχίων χάχιον χάχιστος
)) χειρών χείρον χείριστος
μέγας μείζων μείζον μέγιστος
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εχθρός εχθίον εχθιον έχθ ιστός
αισχρός ^ισχίων αϊσχιον αϊσχιστος
μιχρος με ίων μείον ελάχιστος
» ε J άσσων 'έΛασσον »
» ήττων ήττον )>
οΛίγος με ίων μείον )>
)) ε J άσσων έΛασσον » .
» ήίτων ήττον »
ποΛυς -τ Λείων .-χΛείον ζιΛε Ιστός
ρά he ς ça co ν ραον ραστος
μαχοος μ άσσων μ άσσο ν μήχιστος.
ά.Ιγεινος άΛγίων cil γ ιο ν άΛ γ ιστός

Κλίσις τών παραθετικών.

13. Τά ε—ίθετα τού συγκριτικού βχθαού εϊνε τριγενή καί.
δικατάληκτα καί κλίνονται /.ατά τήν τρίτην κλίσιν* π. χ.
ô μείζων, τον μείζονος, ή μείζων, τϊ/ς μείζονος, το μείζονy
τον μείζονος κτλ. Δυϊκός και τών τριών γενών : τω μίίζονε,
τόίν μειζόνοιν, ώ μίίζονε.

14. Είς τήν ένικήν αΐτιατικήν του αρσενικού καί θηλυκού
και εις τήν ôιοτ,αστι<.ήν, αΐτιατικήν καί κλητικήν τοϋ πλη-
θυντικού καί τών τριών γε%ών εκπίπτει πολλάκις τό ν καί
προκυπτουσιν οί συντ,ρη λένοι τύποι: 7or γ/}>- μειζω, ο\
χαι αί μείζον ς, τους χαϊ τάς μείζον ς, ώ μείζονς, τα μειζω,
ώ μείζω.

15. Τά υπερθετικά κλίνονται οααλώς ώς επίθετα τριγενή.
καί τρικατάληκτα*·ώ; ο αίσιος, ή άριστη, το άριστον.
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ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ

16. Έκ τών απολύτων αριθμητικών τό δύο συνήθως έ-
μενεν ά,κλιτον, ενίοτε δ' εκλίνετο είς τόν Δυϊκόν άρ.θμόν ώς
ενίς : Όν. και Αιτ. δυω, Γεν. καί Δοτ. àoolr.

17. Κατά τήν άρίθμησιν τών απολύτων αριθμητικών πρου-
τάσσετο τό μικρότερον κχί είπε το τό μεγαλύτερον ώς δύο xac
âéxa ?} δ ώδε χ α, οχτώ χ αϊ δέχα η οχτωχαίδεχα.

18. Τά άπό τού εκατόν καί μετά ταύτα άπόλυτα άπαν-
τώσιν εν τγ αρχαία καί είς τόν ένικόν αριθμόν μετά περιλη-
πτικού ονόματος* π. γ. διαχοοία ΐ.τ.τος =ζ διακόσιοι 'ι.τχεις,
τριακόσια Vαΰς=:τξ>ιάχόσιαι rf)tc.

1 9. Είς τά αριθμητικά ουσιαστικά εκτός τής καταλήςεως
ας υπήρχε καί ή κατάληξις υς-υος* π.χ. .-τεντηχοΰτνς-νος,
èxazoozvç-voc

ΠΛ.
\Er.

π.ι.

εγω
ημείς

σϋ

ύμεϊς

Έ'. Ό/, αυτός,

ΠΑ. » σφείς

ΑΝΤΩΝΥΜΙΑΙ

Προσωπιχαί.
α' πρόσωπον.

Jiïxor Όν. καί Αιτ. νώ
» Γεν. καί Δοτ. νών
6' πρόσωπον.

Λνϊχος Όν. καί Αιτ. σρώ
» Γεν. καί Δοτ. σ^φν
γ' πρόσωπον.
Γεν. ου, Δοτ. οι καί οί, Αιτ. ε
» σφών » σρίσι » σράς

2 0. Ό Δυϊκός νώ = ημείς ci δύο καί ήμάς τους δύο*
νων=ήμών τών δύο καί ήαιν τοις δύο* <ίφώ=υμεις οί
Γραμματική Μ. θ. Δι*γγιλη

Î0
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δύο και υμάς τού; δύο· όφων = υμών τών δύο καί ύμίν
τοις δύο.

, , r » - * . ~ « »

SI. Η του γ προσώπου ον=χυτου, οΐτ=αυτω, ε:=αυ-

τόν, (}φεϊς=χότοί, αύται, <*φών=χύτών, *ΐφί<Ιιν=αύ-

τοίς, αύταίς, <*φά.ς=:χύτούς, αυτά;, όφέαζηζχύτά.

22. Αί προσωπικαί άντωνυμίαι λαμβάνουσι πολλάκις εν
τέλει το επιτατικόν γε· ώς έγωγε, σί-γε, ήμεϊς γε.

Αύτοπαθεϊς.
α' στρόσ. 6' ποόό. γ' πρύσ.

έμαυτού ... 1 σεχυτού . . . εαυτού . . .

ημών. αύτών. . . υμών αύτών . . . εαυτών . . .

23. Ό πληθυντικός τού γ' προσώπου άπαντα καί περιφρα-
στικώς· ώς εαυτών χαί σρών αυτών έαυτοΐς-αΐς-ά xal Gcpiaiv
αυζοϊζ-αϊς-ά' εαντους-άς-α xal σώας αυτους χαι αυτάς χαί
ο<ρέα αυτά.

24. Ή τού β' προσώπου όεαυτου γίνεται κχί σχυτοΰ,
σαυτώ, σχυτόν . . .

Ιντητιχαί.

α' ποό0. g' τιρόϋ. γ' στρόσ.

έμός, ή, όν . . . σός, ή, όν . . . έός, έή, Ιόν,

ημέτερος, α, ον . . . υμέτερος, α, ον. . . σφέτερος, α, ον.

25.. Ό ενικός τού γ' προσώπου έός, έή, έον σημαίνει ό ιδι-
κός του, ή ιδική του, τό ίδικόν του, ό δέ πληθυντικός σ<ρέτε-
ρος, α, ον/ ό ιδικός των, ή ιδική των, τό ίδικόν των.

26. Έ τριτοπρόσωπος έός, έή, έόν αντικαθίσταται διά τής
αύνοπαθούς μετά τού άρθρου· ώς εος, έή, εό>',=ό εαιτοϋ, ή

εαυτού, το ε'αυτοΰ' σ<ρέτεξ>ος: α, ον=ζο εαυτών, ή εαυτών, το
εαυτών.
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Δεικτικαί.

^7. At δει/,τικαί αντωνυμία', ούτος, οδε, εκείνος, τόσος,
τοσόςδε, τοσούτος, τοίος, τοιόςδε, τοιούτος τηλίκος, τηλικόςδε,
"τηλικούτος κλίνονται όμαλώς έχουσαι εν τω Δυϊκω αριθμώ το
αρσενικό ν επικρατέστερον τών τριών γενών* ώς ούτος, αυτή,
-τοντο· Λνϊχός τοΰτω,.τοϋτοιν οδε, ·ηδε, τόάε' Λνϊχός τώόε,
~οϊ>-δε.

Άλληλο παθεϊς.
Jîïxôc ΙΗηθυντιχός

χαί τών τριών γενών αλλήλων

Αιτ. άλλήλω άλλήλοις, αις, ας,

Γεν. καί Δοτ. άλλήλοιν άλλήλους, ας, α.

'Αόριστοι.

VApd. και Θηλ. Ούδέτ.

^ Ενιχος τίς τί

Λυϊχός Όν. καί Αιτ. τιχε " 4

καί τών τριών γεν. Γεν. » Δοτ. τίνοΐν

ΙΙ.Ϊηθυττιχό ς τινές τινά.

28. Ή γενική καί δοτική του ενικού άριθμοΰ καί ή ονομα-
στική καί αιτιατική του πληθυντικού τοΰ ουδετέρου εχουσι δι-
άπλους τύπους* ώς τινός καί του, τινί καί τω, τινά καί αττα.

29. Είς τάς άορίστους άντωνυμίας άνήκουσι καί αί ε^ής :
iVtot, ποιος, ποοός, δείνα, αϊ επψεριοτιχαι 'έτερος, εχάτ&ρος,
εχαστος, άΛΛος, aï άρνητιχαι χαι άπαγοοευτιχαΐ ουδείς, ουδέ-
τερος, αηδείς y μηδέτιοος, χαί άμ<ρω—àycpoïr, αμφότεροι, αι,
α. παντοίος, ά.Μοϊος, ά.ΙΛοδαπόι.
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'Ερωτηματικοί.

Άρ<3. κα\ θηλ. Ούδέτ.

Έπχός τίς τί

Λνϊκός Όν. και Αίτ. τίνε

καί τών τριών γενών Γεν. » Δοτ. τίνοιν

Π.Ιηθυντιχός τίνες τίνα^

30. Ώ; ή άόριστο;, ούτω καί ή ερωτηματική τίς εχει είς~
την γενική ν και δο τικήν τού ενικού διπλούς τύπους μή υποκει-
μένου; ε'.; τήν εγκλισιν τού τόνου· ώ; τίνος χαι toi'» τίνι
χαι τω.

31. Έρωτηματικαί είναι προσέτι αί έςής : πότερος, ποίος,,
πόσος, πηλίχος, ποόαπός.

'Αναφορικοί.

32. Άναφορικαΐ άντωνυμίαι είναι αί ακόλουθοι : ος, οςτις,.
οίος, όποιος, όσος, ό τόσος, ή.Ιίχος, όπη.Ηχος, οποάαπός.

33. Ή γενική ovcwoç ευρίσκεται παρά τοίς άρχαίοις καί
δτον, ή δοτινή ωτινι—οτω και ό πληθυντικός άτινα=αττα
μετά δασεία; κατ' άντ.θεσιν πρό; τήν άόριστον άττα (τινά)~

34. Έν τώ Δυ'ΰώ άριθμώ επικρατεί τό άρσενικόν γένος* ώ;.
o<;rtç, ήτις, ο,τΐ' Λνϊχος ωτινε, olrzivoir.

ΡΗΜΑΤΑ

35. Αί συζυγία», ή αί κλίσει; τών ρημάτων είνοΗ οκτώ, μ£τχ
τών (3αρντόνων, τρεΐ; τών ττεοιΟπωμενων και τέσσα-
ρε; τών εί; μι. -,
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συζυγια τλν βαρυτονων

1. Ενεργητική φωνή.
'Οριστική.

Έησ. λύω, εις, ει, ετον, ετον, ομεν, ετε, ουσι.
JJaçaz. ελυον, «ς, ε, ετον, έττ,ν, ομεν, ετε, ον.
ΛΙέ.ΙΛ. λύσω, εις, ει, ετον, ετον, ομεν, ετε, ουτι.
"Αόρ. έλυσα, ας, ε, ατον, άττ,ν, αμεν, ατε, αν.
ΐΠαραχ. λέλυκα, ας, «, ατον, α τον, αμεν, ατε, ασι.
"Ι'χερ. έλελύκειν, εις, ει, ειτον, είτην, ειμεν, ειτε, εσαν,

'Υποτακτική.
Ένεσγ. λύω, ης, η, ητον, ητον, ωμεν, ητε, ωσι
Άόρ. λύσω, ης, η . . .
J/apax. λελύκω, ης, η . . .

Ευκτική.

'Erect, λύοιμι, εις, οι, οιτον, οίτην, οιμεν, οιτε, οιεν
ΛΙέΛΛ. λύσοιμι, οις, οι . . .

*Αόρ. λύσαιμι, ειας, ειε, αιτον, αίτην, αιμεν, αιτε, ειαν.
Hapax, λελύκοιμι, οις, οι . . .

Προστακτική.
*Ενεστ. λύε, ε'τω, ετον, ε'των, ετε, έτωσαν καΐ όντων
Άόρ. λύσον, άτω, ατον, άτων, ατε, άτωσαν καΐ άντων.
Τίαραχ. λέλυκε, έτω . . .

'Απαρέμφατος.

"Ενεστ. λύειν. MéJJ. λύσειν. 'Αόρ. λΰσαι. Παζαχ. λελυκέναι.

Μβτοχή.

Ένεστώς. Με.Μων.

Τλύων, ουσα; ον λύσων, ουσα, ον.

Άόριοτσς, Παρακείμενος.

"λύσας, ασα, αν. λελυχώς, υΐα, ός.
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36. Οί περισσότεροι τών χρονών έν τη νεοελληνική εκφέ-
ρονται περιφραστικώς· ώς λύσω=θκ λύσω, λέλυκα=έχω λύσγ;
ελελύκειν=είχον λύσϊ), λύοιμι=θά λύω ή θέλω λύει, λύσοιμι.
=ζθέλω λύσει, λύσαιμι:=ήθελον λύσει, λελύκοιμΐζ=ηθελον ϊγ&ι
λελυμένον, λύετω=:χς λύη,~ λυσάτω=άς λύση, λέλυκε=εχε
λελυμένον, λελυκέτω—άς έχη λελυμένον.

37. Οί τύποι τού Δυϊκού εν τη αρχαία σημαίνουσι : Jve-
ror=ia£ïç ο\· όνο λνιτε η avzol oi ôbo Jvovgl· kÂbaaror—
σεις οι tibo έλΰσατβ· ελνσάτην=ζεχεΐκοι οί όνο έλυσαν λνι—
τοΥζ=.σεις ôbo Λνιτε' λυέτων=ζέχεΐνΟί ol όνο ας λνωσι κ.κ.έ..

38. Ό Παρακείμενος έν τη Υποτακτική, Ευκτική καί
Προστακτική γίνεται καί περιφραστικώςως έςής :

Υποτακτική,
λελυκώς, υϊα, ός oj, ης, η,,

λελυκότε, υία, ότε ήτον, ητον,

λελυκότες, υΐαι, ότα ώμεν, ητε, ο;σι^

Ευκτική. ΠροΟτακτική.

είην ε~ης, εΐη, ϊσθι, εστω,

είτον, εϊτην, έστόν, εστων,

εϊμεν, εΐητε, εί-:ν έστε, εστωσαν καί έστων„

2. Μέση ή παθητική φωνή.

'Οριστική.

Έΐ'εστ. λύομαι, η, εται, εσθον, εσθον, όμεθα, εσθε, ονται. ·
ΙΙαφατατ. ελυόμην, ου, ετο, εσθον, έσθην, όμίθα, εσθε, οντο.
Μ.ΜέΛΑω?\ύνομαι, η, εται . . . χοα -
Π. » λυθήσομαι, η, εται . . .

M. 'Âôç. έλυσάμην, ω, ατο, ασθον, άαθην, άμεθα, ασθε, αντο^
II. » έλύθην, ης, η, ητον, ή την, τμεν, ητε, ησαν.
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Παρακείμενος. Ύχερουντε.Ηχός.

λέλυμαι, σαι, ται, έλελύμην, σο, το,

σθον, σθον, μεθχ, σθε, σθον, σθην, μεθα, εσθε,

λελυμένοι, αι, α, είσί. λελυμένοι, αι, α, ήσαν.

Υποτακτική.

Ένεστ. λύωμαι, η, ηται, ησθον, ησθον, οίμεθα, ηιθε, ωνται

Λ/. Άόρ. λύσωμαι, η, ηται ....

Π. » λυθώ, 'Tjj, ·/], ήτον, ήτον, ωμεν, ήτε, ώσι.

Παρακείμενος.

λελυμένος η, ον, oj, ή ς, ή,

λελυμένω, α, ω, ητον, ήτον,

λελυμένοι, αι, α, ωμεν, ήτε, ιΰσι.

Εύκτική.

'Ενεαζ. λυο''μην, οιο, οιτο, οισθον, οίσθην, οίμεθα, οισθε, οιντο.
Μ.ΜέΛ.Ι. λυσοίμην, οιο, οι το ... .
Π. » λυθησοίμην, οιο, οιτο ....

J/. Άόρ. λυσαίμην,αιο, αιτο, αισθον, αίσθην,αίμεθα, αισθε,αιντο
Π. » λυθείην, είης, είη, εϊτον, είτην, είμεν, είτε, εϊεν

Παρακείμενο ς.
λελυμένος η, ον, εΐην, ε'ίης·, ε'ίη
λελυμε'νω, α, ω, εΐητον, εΐήτην καΐ ειτον, είτην,

λελυμένοι, αι, α, είμεν, εΐητε εϊησχν και είεν.

Προστακτική.

Ένεστώς. λύου, έσθω, εσθον, έσθων, εσθε, έσθωσαν και έσθων.
M. *slôç>. λϋσαι, άσθω, ασθον, άσθων, ασθε, άσθω^αν και άσθων.
/7. » λύθητι, ήτω, ητον, ήτων, ητε, ήτωσαν καΐ έντων.
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Παρακείμενος.

λέλυσο, ύτθω ή λελυμένος, ϊΐ,ον, ΐσθι, εστω,

υσθον, υσθων λελυμένω, α-, ω, εστον, εστων,

υσθε,ύσθωσαν καίυσθων λελυμένοι, αι, α, εστε,εστωσαν καί Ιστών

'Απαρέμφατος. Μετοχή.

Έηοτ. λύεσθαι λυόμενος, τη, ον,

Μ. Μέλλων λύσεσθαι λυσόμενος, » »

Π. » λυθήσεσθαι λυθησόμενος » »

Μ. Άόρ. λύσασθαι λυσάμενος )) »

Π. » λυθήναι λυθείς, είσα, ε'ν

Παραχ. λελϋσθαι λελυμε'νος, "/Ί, ον

α'. συζυγια των περισπωμενων

43. Τά περισπώμενα ρήματα τής α' συζυγίας εχουσι θε-
ματικόν φωνήεν α· π. χ. τιμάω^=:τψώ.

1. Ενεργητική φωνή.

Όριστ. 'Erec-. τιμώ, άς, α, άτον, άτον, ώμεν, άτε, ώσι.
Ύποτ. » τιμώ, άς, ά . . . .

Ευχτιχΐ) » τιμ,ψμι, ως, ω, καί τιμωην, ώης,. ώη, ώτονΤ

φτην, φμεν, ωτε, ψεν.
Προστ. » τίμα, άτω, άτον, άτων? άτε,άτωσαν καιοϋντων.
Όρ. Παρατ. ετίμων, ας, α, άτον άτην, ώμεν, άτε, ων.
» Μέλλων τιμήσω, Άόρ. ετίμησα, Παραχ. τετίμηκα,
Ύχιραυν. έτετιμήκειν.
"Αχαρ. Ένεΰτ. τιμάν. TJ/fr. 'Evtar. τιμών, ώσα, ών.
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2. Μέση ή παθητική φωνή.

"Op. Έηστ. τιμώμαι, α, τιμάται, άσθον, άσθον, ώμεθα,
άσθε, ώντχι.

Ύποτ. » τιμώμαι ....

:Ενχτιχη » τιμωμην, ωο, ω το, ώσθον, ωσθην, φμεθχΛ

ωσθε, φντο.

Ποοσγ. » τιμώ, άσθω, άτθον, άτθων, άσθε, άσθωσχν

καί άσθων.

Παρατ. έτιμώμην, άσο, άτο, άσθον, άσθην, ώμεθα,
άσθε, ώντο.

» Μ.ΜεΛ.Ιωτ τιμήσομαι. 77. MeJJ. τιμτ,θήσομαι
» Λ/.'Λσρ. έτιμησάμην. 77. 'Λόρ. έτιμήθην
» Παραχ. τιτίμτιμαι. Ύπερσ. έτετιμήμην

*Αχαρ.Ένεστ. τιμά <τθ χι. Μετ,Ένεστ. τιμώμενος,?], ον.

β . συζυγια τών περισπβμεν£ν

4 4. Τά ρήματα τής β' συζυγίας εχουσι θεματικ,ον <ρωνή=ν
π. χ. Λ0^6>=>τ0ίώ.

1. Ενεργητική φωνή.
"Op. Έπστ. ποιώ, είς, εΐ, εΐτον, εΐτον, ουμεν, είτε, ο~σι.
*}Vror. » ποιώ, γ5ς, vj, ήτον, ήτον, ώμεν, ήτε, ώσι.
Ε'υχτιχ. » ποιφμι, οΐς, οι καί ποιοίην, οίης, οίη, οΐτον, οίτην,

οΐμ.εν, οΐτε, οΐεν.
Προστ. » ποίει, είτω, εΐτον, είτων, είτε, είτωσαν καί ούντων.
Όρ.ΓΙαρατ. εποίουν, εις, ει, εΐτον, είτην, οΰμεν, είτε, ουν.
» ΜέΛΛ. ποιήσω, Αόρ. έποίησα, Παραχ. πεποίηκα, Ύ-
πβρσ. επεποιήκειν.
*Axap. 'Eveaz. ποιείν Ms τ. Έηστ. ποιών, οϋσα, ουν.
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2. Μέση ή παθητική φωνή.

Όρ. Έν.ποιούμαι, ή, εΐται, είσθον, είσθον, ούμεθα, είσθε, οϋνται-
Ύπ. » ποιώμαι, vj, ηται, ήσθ,ιν, ήσθον, ώμεθχ, ήσθε, ώνται-
Evxz.y) ποιοίμην, οίο, οίτο, οισθον, οίσθην, οίμεθα, είσθε, οίντο^
Προστ. » ποιοΰ,είσθω, είσθον, είσθων, είσθε, είσθωσαν και είσβων.
.'Οθ. Παρ. έποιούμην, ού, είτο, είσθον, είσθην, ούμεθα.;
είσθε, οΰντο.

. » M. MéJJ. ποιησομαι. Π. MéJJ. ποιηθήσομαι.
» Μ. Άόρ. εποιησάμην Π. Άόρ. έποιήθην
» Παραχ. πεποίημαι. Ί\τερ. έπεποιήμην.

Άπαρ. 'Επΰζ. ποιει-ίθαι. Μεζ.Ένεστ. ποιούμενος, η, όν..

γ'. συζυγια των περισπωμενων

4 δ. Είς τήν'γ' συζυγίαν τών περισπωμένων άνήκουσι τά
ρήματα τά έχοντα θεματικόν φωνήεν ο· π.y. όι\Λόω=.όηΛώ~

1. 'Ενεργητική φωνή.

Όρ. Έν. δηλώ, οΐς, οί, ούτον,' ούτον, ούμεν, ούτε, οΰσι.

'TVt. » δηλώ,· οίς, ci, ώτον, ώτον, ώμεν, ώτε, ώτι.

Ενχτ. » δηλοίμι, οΐς, οί και δηλοίην, οίης, οίη, οίτον, οίτηνΤ

οΐμεν, οίτε, οίεν. - ·

Προστ. » δήλου, ούτω, ούτον, ούτων^ ούτε, ούτωσαν και ούντων.
Όρ.Παρ. έδήλουν, ους, ου, ούτον, ούτην^ ούμεν., οΰτε, ουν.
» MéJJ. δηλώσυ>. Άόρ. έδήλωσα, Παραχ. δεδήλωκα, c/)~-
jTtpa: έδεδηλώ'κειν.
Άπαρ.Έν. δηλούν Μεζ. Ένεοζ. δηλών, ούσα, ούν-
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2. Μέση ή παθητική φωνή.

Όρ. 'Εν. δηλούμαι, οϊ, ούται, ούσθον, ούσθίν, ούμεθχ, ούσ&ε,
οΰνται.

ιΎκ. » δηλώμαι, οί, ώται, ώσθον, ώιθ-jV, ώμεθχ, ώσθε,
ώνται.

Ευχτ. » δηλοίμην,οΐο, οίτο,οΐσθον,οίσθην,οίμεθα,οΐ-ιθε,οίντο.

Προστ. » δηλού, ούσθω, ούσθον, ούσθων, ούσθε, ούσθωσαν
καί ούσθων.

Ό ρ. Παρ. έδηλούμην, ού, ούτο, ούσθον, ούσθην, ούμεθα.
ούσθε, ούντο.
» Μ. ΜέΛΛ. δηλώσομαι Π, iMsJJ. δηλωθήσομαι
» 31. *Λόρ. εδηλωσάμην Π. 'yiôp. έδηλώθην
» Παραχ. δεδήλωμαι '7'περσ. έδεδηλώμην.

^Α.ταρ. 'Εν. δηλούσθκι Âfer. '£V. δηλούμενος, η, ον.

α'. συζυγια tûn εισ μι

46. Είς τήν α' συζυγίαν τών είς μι άνήκουσιν, δσα ρή-
ματα εχουσι θεματικόν φωνήεν α· π. χ. Ιστνμι.

1. Ενεργητική φωνή.
Όρ. 'Εν. Γττημι, Γστης, Γστησι, ίστατον, ατον, αμεν, ατε, άσι„.
» Παρατ. ιστην, ης, η, ατον, άτην, αμεν ατε, ασαν.
» îMsJJ. στήσω 'slôpioroc α' έστησα.

» Αόρ.β "έστιην, ης, η< ητον, ή την, ημεν, ητε, ησαν/
» Παραχ. εστηκα, ας, ε, εττατον, εττατον, έσταμϊν, ατε, άσι..
» Ύπερσ. έστήκειν καί είστή/.ειν, εις, ει, έστατον, έττάτην,.
εσταμεν, ατε, ασαν.
'£>. ίστώ, νίς, ν), ήτον, ήτον, ώμεν, ήτε, ώσι.
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■tvxz. èr. ίσταίην, ης·, η, αΐτον, αίτην, αίμίν, αιτε, αΐεν.

* άόρ.β' σταίην, ης, η, αιτον, αίτην, αίμεν αιτε, αίεν.
-jiçoot. èr. {στη, ίστάτω, ιστατον, άτων, ατε, άτωσαν, άντων.

» άόρ. β' στήθι, στήτω, στήτον, ητων, ητε, ητωσαν, άντων.
-α.ταρ. èr. ίστάναι.άορ. 6' στήναι. xaçax. εστηκέναι, έστάναι.
ςκζοχ. » (στάς, άσα, αν. άόρ. 6' στάς, άσα, άν.
» παρ. έστηκώς, υΐα, ίς και εστώς, ώσα, ώς.

2. Μέση ή παθητική φωνή.

'Oç. èrsaz. ισταμαι, σαι, ται, σθον, σθον, μεθα, σθε, νται.
D xapar. ιστάμην, σο, το, σθον, σθην, μεθα, σθε, ντο.
·-» μ,.μέΛΛ. στήσομαι. .τ. μέ.Μ. στηθήσομαι και σταθήσομαι.
ι» μ.αόρ.α'εστησάμην .τ. άόρ. α' εστήθην καί εστάθην.

Λαρσκ. εσταμαι. νπιρσ. έστάμην.
ν.τοΓ. eV. ίστώμαι,'η, ήται, ησθον, ήσθον,,ώμεθα, ησθε,ώνται.
Evxz. 'Ersaz. ίσταίμην, αίο, αΐτο, αίσθον, αίσθην, αίμεθ*,
αίσθε, αΐντο.

[Jçoaz. 'Εησζ. ιστασο, άσθω, ασθον, άσθων, ασθε, άσθωσαν
καί άσθων.

*Axaç. Έησζ. ίστασθαι. Μεζ. 'Ertaz. ιστάμενος, η, ον.

β' συζυγια τβν εισ μι.

47. Είς τήν συζυγίαν τα,ύτην άνήκουσι τά ρήματα τά-έ-
χοντα θεματικον φωνήεν ε* π. χ. ζίθιψι.

1. Ενεργητική φωνή.

"'Οςιστ. Έηαζ. τίθημι, τίθης, τίθησι, τίθετον, ετον, εμεν,
ετε, έασι.
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Όζίστ. Παρατ. ετίθην, εις, ει, ετον, εττ,ν, εμεν, .ετε, εσχν,
Όριστ. 'Αόρ. εθηκα, <χς, ε, εθετον, έτην, εμεν,.ετε, εσαν.
Όρισγ. MÉ2J. θήσω. Παραχ. τέθείκα. 'Τϊπερσ-, έτεθείκε^ν^
Ύ.τοτ. 'Εηστ. τιθω, vj;, η, ή τον, ήτον, ώμεν, .ήτε, ώσι.
Τλογ. θώ, θγί», θν| . . . .

Ενχτ. 'Εηστ. τιθείην, είτ,ς, είη, εΐτον, είτην, εΐμεν, είτε.,

εϊησαν καί είεν.
Ενχτ. 'Αόρ. 6'. θείτϊν, είνις, ειη . . .

Προστ. 'Εηστ. τίθ.ι, έτω, ετον, έτων, ετε, ε'τωσαν καί έντων. _
Προστ. 'Αόρ. 6'. θες, θέτω ....

*Απαρ. Ένεστ. τιθέναι. Μετ. Ένεστ. τιθείς, είτα, eV-.

Ά.ταρ. 'Αόρ. C. θεΐναι 'Αόρ. C. θεί;, είσα, έν.

2. Μέση ή παθητική φωνή.

'Οριστ. Έηστ. τίθεμαι, εσχι, εται, εσθον,. σθον, έμεθα?·,
εσθε, ενται.

'Ορ. Παρατ. ετιθε'μγ,ν, εσο, ετο, εσθον, έσθην, έμεθα, εσθε, εντο^ .
Όριστ. Μ. ΜέΛΛ. θήσομαι. Π. MèJÀur. τεθήσομαι-

Μ. 'Αόρ. C. έθέμην, ου, ετο, εσθ^ν, έσθην, εμεθα, εοθε, εντο.
Π. 'Αόρ. ετέθν,ν. Παρ. τεθειμαι. Ύ.ηερθ. ετεθείμγ,ν.
'}\τοτ. 'Εηστ. τιθώμαι, vj, ήται, ήσθον, ήσθον, ώιιώχΤ .

ήσθε, ώνται.
Ύ.ιογ. 'Αόρ. 6'. θώμαι, Ον}, θήται ....

Ενχτ. "Έηστ. τιθείμτ,ν, εΐο, εΐτο, εισθον, είσθτ,ν, είμε&χ,,
είσθε, εΐντο.
'ysfop. 6'. θείμτ,ν, θείο. θιϊτο .....
Προστ. 5Εηστ. τίθεσο, έσθω, εσθον, έσθων,.εσθε, έσθωσαν--
καί ε'σθων.
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,ϊΐροσζ. Άόρ. C'. θοΰ, θέσθω ....

'Άπαρ. Έησζ. τίθεσθχι. Με τ. Ένεσζ. τιθέμενος, τ„ ον.
» « Άόρ. C\ θέσθαι. » 'Αόρ. C. θε'μενος, τ., ον.

γ' συζυγια των εισ μι.

'48 Είς τήν γ' συζυγίαν τών μι άνήκουσι τά ρήματα τά
ίίχοντχ χαρακτήρα ο· π. χ. δίδωμι.

1. Ένεργητιχγι φωνή.

" cOp. Έησζ. δίδωμι, δίδως, δίδωσι, δίδοτον, οτον, ομεν,
οτε, όασι.

~'Ορ. Πάρα*. έδίδουν, ους, ου, οτον, όττ,ν, ομεν, οτε, οσαν.
» Άόρ. έδωκα, ας, ε, εδοτον, ότην5 ομεν, οτε, οσαν.
» MéUJ. δώσω. Παραχ. δέδωκα. Ύχερβ. έδεδώκειν.
' ^."ror. Ένεαζ. διδώ, ως, ώ, ώτον, ώτον, ώμεν, ώτε, ώσι.

» 'Λόρ. δώ, δως, δώ ....
iEvicz. 'Ersoz. διδοίτ,ν, τ,ς, η, οΐτον, οίτην, οΐμεν, οιτε, οΐεν.

• Άόρ. C. δοίτ,ν, me. Τι ... .
■ ίϊροσζ. Ένεσζ. δίδου, διδότω, δίδοτον, ότων, οτε, ότωσαν
καί όντων.

<Προοζ. Άόρ. C. δός, δότω, ότον, ότων, ότε, ότωσαν καί
όντων.

Ένεσζ. διδόναι. /1/fr. Έησζ. διδούς, οΰσα, όν.
)) 'Λόρ. δούναι. » Άόρ. 6'. δούς, οΰσα, όν.

2. Μέση ή παθητική φωνή.
*Ορισζ. Ένεσζ. δίδομαι, οσαι, οται, οσθον, οτθον, όμεθα^
οσθε, ονται.
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*0ριστ. Παρατ. i δι îkr,v. οσο, οτο, οσθον, όσθην, όμεθα,
οτθε, οντο.

"Ο ρ Μ. Ά1UJ. δώσομαι.· Παθ.ΜίΛΛ. δοθήσομαι.

il/. \-iop. C. έδόμτ,ν, ου, οτο, οσθον, όσθην, όμεθα, οσθε, οντο.
•/7. έδοθγιν. Παραχ. δέδομαι. 'Τπερσ. εδεδόμην.

Ύχοτ. Έπστ. διδώχαι, ω, ώται, ώσθον, ώσΟον, ώμεθα,

ώτθ;, ωνται.
T?'Vror. ' Αόρ. C'. δώμαι, δω, δώται ...

Ευχτ. Έηστ. διδοίμτ,ν, οίο, οίτο, οίτθον, οίσθην, οίμεθχ,
οΐσθε, οίντο.
» Άόρ. 6'. δοίμτ,ν, οίο, οίτο ....
Προστ. Ένεστ. διδοσο, ότθω, οσθον, όσθων, οσθε, όσθωσχν
και όσθων.

Προστ. 'Αόρ. C. δοΰ, δόσθω, δόσθον ....
Ά.ταρ. Ένεστ. δίδοσΟχι. J/fr. Ένεστ. διδόμενος, τ,, ον.
» '^όρ. 6'. δόσθαι. » δομένος, η, ον.

δ' συζυγια ΤΩΝ εισ μι.

'49. Κατά τήν δ' συζυγίαν τών είς μι κλίνονται τά ρήμα-
τα τά έχοντα θεματικόν φωνήεν ν π. χ. άείχηψι.

1. 'Ενεργητική φωνή.

... · "ifi." ' *· v.tv. λ»-. }· · ".·, '."·¥>'·/» '.y: ν ' : · . ' '

Όριστ. Ένεοτ. δείκνυμ^ · δ'ε&νύς^-υσι^^ταν,^ιιτίϊν, υμεν,
υτε, υασι.·;. /V > J.-^v "'*,·. / ·.-;. Ϋ vy-
"Optez. Παρατ. εδείκνύν/ΰς^ .;·ύμβ·ν, ϋτε* ,υσαν.

*Or>. MLU. δείξω. '^ορ.-Ιδέιξα: /Zaû.'δέδειχα. Γ.τ:; εδεδείχειν.

* /

.. .. ·- ·.: ·

W0n
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*r.Tor. *Ενεοτ ώς. δεικνύω, τ4ς, tj . . . .
Ενχτ. » δειχ,νύοιίΑΐ, οις, οι ... .

Προστ. ·» δείκνυ, ύτω, υτον, ύτων, υτε, ύτωσχν·
καΐ ύντών.

,Απαρ. * Ενεοτ. δεικνύναι. Μετ. Ένεσε, δεικνύς, ύσχ, uv.

.... · . ^ _. ... ;; ν.

2. Μέση ή παθητική φωνή.

Όριοτ. Ένεοτ. δείκνυμαι, υσαι, υται, υσθον, υσθον, ύαεόχ>. j
υσθε, υνται.

-Οριοτ. Παρατ. έδεκνύμην, υσο, υτο, υσθον, ύσθην, ύχεθχ,
υσθε, υντο.

* Οριοτ. Μ. Με J Λ. δείξομχι. Π. ΜέΛΛ. δειχθήσομαι.

il/. 'Λόο. έδειξάαην. 7/. 'Λόρ. έδείχθην.

Παραχ. δέδειγμαι. Ύπερσ. έδεδείγμην.

'Τποτ. Έποτ. δεικνύωχαι, τ;, ηται, ησθον, ησθον, ώρθκ7
ησθε, ωνται.

Ευχτ. Ένεοτ. δεικνυόίαην, οιο, οιτο, οισθον, οίσθην, οίαεθχ,.
οισθε, οιντο.

Προστ. ^ Ενεοτ. δείκνυσο. ύσθω, υσθον, ύσθων, υσθε, ύσΦωσχν,. '
ύσθων.

"Άπαρ. Ένεοτ. δείκνυοθχι. Mr. Ένεοτ. δεικνυμενος, r„ ον, ]

-ν'.-' jJH ..·.·,

Τ Ε Λ Ο S.

'/;·\ .T.! V*-

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
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