
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

              Τέχνη  

 γραμματική  

 ἐστιν  

 γνῶσις  

 διωρθωμένης 

 ὁμιλίας  

  ἐν τῷ λέγειν  

   καὶ ἐν τῷ γράφειν 

 ποιημάτων τε 

 καὶ ἀναγνώσεως  

 ἔμπειρος  

 διδασκαλία. 

  γραμματικός ἐστιν  

  ὃς ἑνὸς ἑκάστου  

 πράγματος  

 τὴν δύναμιν  

  καὶ τὴν κυριότητα  

  δύναται 

 σαφηνίσαι  

  τῇ λαλιᾷ.   



 

 
 

 

 

 

Ἄπειμι ἔξω  

πρὸς ἀκροατήριον  

ψηφιστοῦ  

(σημειογράφου,  

Ἕλληνος,  

Ῥωμαίου,  

ῥήτορος).  

εἰσῆλθον  

εἰς σχολὴν  

καὶ εἶπον·  

Χαῖρε, διδάσκαλε  

(χαῖρε, καθηγητά).  

καὶ κεῖνός με  

ἀντησπάσατο.  

 

δίδωσίν μοι  

ἀναλογεῖον  

καὶ κελεύει με  

 



ἀναγινώσκειν  

παρ’ αὐτῷ  

σελίδας πέντε·    

  

καὶ ἀνέγνωκα  

ἀκριβῶς  

καὶ ἐπισήμως.  

τότε ἄλλῳ ἔδωκα.  

 

 

 

 

ὕστερον ἐπανέρχομαι  

πρὸς ὑποσοφιστήν.  

ἀσπάζομαι αὐτὸν  

καὶ συμμαθητάς,  

καῖ κεῖνοι ἐμὲ  

ἀντησπάσαντο.     

τότε ἐκάθισα   

τῷ τόπῳ μου  

(τῷ ἐμῷ τόπῳ), 

ἐπάνω βάθρον  

(ἢ δίφρον  

ἢ βαθμὸν  

ἢ ὑποπόδιον  

ἢ καθέδραν). 

καθημένου μου  

ἐπιδίδει  

ὁ παῖς μου  

καμπτροφόρος  

πινακίδας      

καὶ θήκην  

γραφείων,  

παράγραφον,  

δέλτον  

καὶ θέρμους.  

(ἀποκαθιστάνω,  

δακτυλίζω,  

ψηφίζω,  

ἀριθμῶ, ἀριθμήσω,  

 



 

ἀναριθμῶ, ἀπαριθμῶ,    

διπλασιάζω,  

μερίζω, μέρη,  

πύσμα, ζήτημα,  

ζητῶ,  

χρῆσις, τριβή, 

ψηφίζομαι, ψηφίζω,  

ἀναγιγνώσκω,  

στίχος, στίχοι,  

ὄνομα, ὀνόματα, 

σημειογράφος,  

σημεῖα,  

χαρακτήρ,  

λῆψις,  

 

ἐπίληψις,  

ἐπίγραμμον,  

ὑπογραμμόν,  

ἐκτιθέμενον,  

κέντημα,  

 

διάδοχον,  

διάδοχος, 
 

ἐπανάγνωσις,  

ἀναγόρευσις,  

ἐπανάγνωσις,  

κλίσις,  

κλισμοί,  

κλίσματα,  

ὑπόμνημα,  

ὑπομνήματα,  

ποιηταί,  

πρᾶξις, πράξεις,  

βιβλίον, βιβλία,  

κάμψαι,  

παράγραφον,  

παράγραψον,  

κέντησον,  

πρόσεχε,  



δίδαξον,  

δείκνυσον,  

δεῖξον,    

πρόθες,  

σύναγε,  

†ἔνπαξον,  

ἄξον, ἄγε,  

ἀπολόγισον,  

ἀπολογία,    

γραφεῖον,  

ἀνάδος,  

παράδος,  

γράψον,  

ἐξάλειψον). 

 
  

λιαίνω  

(ἐξαλείφω)  

 

καὶ παραγράφω  

πρὸς τὸν ἐπίγραμμον,  

καὶ γράφω,  

καὶ δεικνύω  

τῷ διδάσκοντί με.  

καὶ ἐπῄνεσέν με  

ὅτι καλῶς ἔγραψα.  

ἐπαναγιγνώσκω  

ὅ τι ἔγραψα  

κατὰ διαστολήν. 

ἀναγορεύω.  

Ἀνηγόρευκα  

πρότερός σου.  

Ψεύδῃ.  

Οὐ ψεύδομαι.  

Ἐὰν ἀληθῶς λέγεις  

<. . .>  

εἶπέν μοι  

ὁ ἐμὸς <παιδαγωγός·>  

Ἄγωμεν εἰς οἶκον,    

ἵνα δυνήσωμεν  

ὑπάγειν  



πρὸς Ἕλληνα  

(Ἑλληνικόν)  

καὶ πρὸς Ῥωμαϊκόν  

(Ῥωμαῖον). 

εἶτα εἰς παλαίστραν  

ἀπολυόμεθα,  

πρὸς Ῥωμαίαν  

παιδείαν  

καὶ Ἑλληνικήν. 

 

 

 

εἰσῆλθον  

εἰς σχολὴν Ἕλληνος  

 

καὶ εἰς ἀκροατήριον  

Ῥωμαίου.  

 

  

ἐκμανθάνω  

τὰ γραπτά μου.  

εἰ ἑτοῖμός εἰμι,  

εὐθὺς ἀποδίδωμι·  

εἰ δὲ μή,  

πάλιν ἀναγιγνώσκω. 

 

  

 

(προαναγινώσκω,  

 

ἐπαναγινώσκω,  

ἐπανέγνωκα,  

προανέγνωκα  

 

 

προανεγνώκαμεν,  

  

 

 

 
  

  

 

 

  

  

προανεγνώκατε,  

 

ἐπανεγνώκαμεν,  

ἐπανεγνώκατε,  

ἀναγορεύω,  

ἀνηγόρευκα,  

ἀποδίδωμι,  

ἀπέδωκα,  

πράσσω,  

ἔπραξα,  



λαμβάνω). 

 

 

 

ἔλαβον ἀνάγνωσιν  

(στίχους,  

λέξεις).  

ἐξηγεῖταί μοι  

ἄγνωστον βιβλίον  

ἢ ἀγνώστη ἀνάγνωσις. 

 

 

  

ἐξήγησις παραδίδοται. 

λαμβάνω τόπον,  

καὶ ἄλλοι μετ’ ἐμοῦ  

σημερινὸν  

(ἀποχρονισμόν),  
 

  

οἱ λοιποὶ  

ἀποφροντισμένον  

(ἐπιμελήτατον)  

ἀποδιδοῦσι.  

 

 

οἱ μικροὶ  

 

ἑρμηνεύματα  

καὶ συλλαβάς,  

τοῦ ῥήματος κλίσιν,  

 

  

 

 

  

 

  

τέχνην ἁπάσην,  

διάλεκτον  

διηγοῦνται  

παρὰ ὑποσοφιστῇ· 

πτώσεις ὀνομάτων,  

γένη ὀνομάτων,  

ἀριθμούς,  

σχήματα,    

κλίσματα,  

ὀνόματα  

κατὰ στοιχεῖον,  

 

γράμματα,  



φωνήεντα  

καὶ ἡμίφωνα  

και ἄφωνα· 

διαμερίζουσι,  

 

συστέλλουσι,  

ἐπαίρουσιν. 

εἶτα ἅπαντα  

διέρχονται,  

τὰ δὲ κεφάλαια  

ὀνομάτων,  

μέρη λόγου  

τὰ ὀκτώ.  

οὕτως γίνεται  

ἡ σιγεία.   

  

 

 

 

 

ἀπίουσιν πρωτόσχολοι  

 

πρὸς διδάσκαλον·  

ἀναγιγνώσκουσιν  

ἀνάγνωσιν  

περὶ Ἰλιάδος,  

ἄλλην  

περὶ Ὀδυσσείας.  

 

.  

 

 

λαμβάνουσι τόπον  

(παραίνεσιν,  

ἀμφισβήτησιν,  

ἱστορίαν,  

κωμῳδίαν,    

 

διηγήματα,  

ἁπάσην φιλοπονίαν  

ῥητορείας,  

προφάσεις  

τοῦ Ἰλιακοῦ πολέμου,  

πρόθεσιν  

τῆς ἀναγορεύσεως,  

ἀνάδοσιν· 

πράξεις τοῦ Κικέρωνος,  



Οὐεργίλιον  

< . . . >,  

φωτίδιον  

< . . . >,  
 

δύο μάχη  

< . . . >,  

 

τρεῖς κωμῳδίας  

< . . . >,   

 

 

 

 

καὶ τοὺς Κυνικούς).  

τότε ἐπανέρχεται  

ἕκαστος,  

ἐν τῷ ἰδίῳ τόπῳ  

καθέζουσιν.  

 

  

ἕκαστος ἀναγιγνώσκει  

ἀνάγνωσιν  

αὐτῷ δεδειγμένην·  

ἄλλος γράφει,  

<ἄλλος> ἠθοποιεῖ. 

 

 

εἰς τάξιν ἀναγορεύουσιν  

ἕκαστος  

κατὰ τὴν δύναμιν·  

 

 

  

εἴ τις καλῶς  

ἀνηγόρευσεν, 

ἐπαινεῖται·  

εἴ τις κακῶς,  

δέρεται.  

γίνεται ἀπόλυσις·  

ἀπολυόμεθα  

ἐγγὺς τὴν ὥραν  

ἑβδόμην. 
 

 

κελεύοντος καθηγητοῦ  

ἀνίστανται  



οἱ μικρότατοι  

πρὸς <συλλαβάς>,  

  

καὶ ἡμεῖς  

ἀνηγορεύκαμεν  

ἅμιλλαν  

καὶ στίχους  

<πρὸς ὑποσοφιστήν>; 

ἀποδιδοῦσιν  

 

<ὀνόματα>  

καὶ ἑρμηνεύματα,  

γράφουσιν  

<ἀνάγνωσιν>. 

  

 

 

 

δευτέρα τάξις  

ἐπαναγιγνώσκει.  

καὶ ἐγὼ  

ἐν τῇ πρώτῃ,  

ὡς ἐκαθίσαμεν,      

 

 

 
 

 

 



   

   ἡ κέλευσις ‘command’ 

 
  

  

 
 

  ἡ λίμνη ‘marsh’ 

 
  

 
 

   ἡ τροφός ‘nurse’ 

 
  

 
 

  τὸ πέλαγος ‘sea’ 

  
  



 
  

  τὸ ποίημα  ‘poem’ 

 
  

  

  

 
 



  

  

〈 〉

 

〈 〉

〈 〉

 

Ποιότης  

ῥημάτων  

ἐν πόσοις ἐστὶν  

τύποις;  

τέσσαρσιν·  

ἀπολυτικῇ,  

οἷον ἀναγιγνώσκω,  

μελετητικῇ,  

οἷον ἐπιθυμῶ ἀναγιγνώσκειν,  

συνεχείας σημαντικῇ,  

οἷον συνεχῶς ἀναγιγνώσκω,  

ἀρκτικῇ,  

οἷον ἄρχομαι ζέειν,  

ἄρχομαι θερμαίνεσθαι.  

ἐγκλίσεις πόσαι εἰσίν;  

 

 

πέντε·  

ὁριστική,  

οἷον φιλῶ  

διδάσκω ἀναγιγνώσκω,  

προστακτικός,  

οἷον φίλει  

δίδασκε ἀναγίγνωσκε,  

εὐκτική,  

οἷον φιλοίην  

καὶ  

εἴθε φιλοίην,  

διδάσκοιμι,  

ἀναγιγνώσκοιμι,  

συνζευκτικός,  

〈οἷον〉  
ὅταν φιλῶ,  

διδάσκω, 

ἀναγιγνώσκω,  

ἀπαρέμφατος,  

〈οἷον〉 φιλεῖν,  

διδάσκειν,  

ἀναγιγνώσκειν. 

  
 

 



 

α β κ δ ε φ γ η ι κ λ μ ν ο π         

α β κ δ ε φ κ η ι κ              

 
 

 

α βη κη δη η εφ γη ’ ι κα ιλ μ εν ω π κου ρ ες τη ου ξη 

 

 

 
  

  

 ἀσπάζεται σαλουτατ  

 ἀσπάζει σαλουτας  

 ἀσπάζομαι σαλουτω  

 βασιλεύει ρηγνατ  

 βασιλευέις ρηγνας  

 βασιλεύω ρηγνω  

 βασανίζει τορκετ  

 βασανίζεις τορκες  

 βασανίζω τορκεω  

 βλέπει ουιδετ   

 βλέπεις ουιδες   

 βλέπω ουιδεω  

 βοηθεῖ αδιουτατ  

 βοηθεῖς αδιουτας  

 βοηθῶ αδιουτω  

 βόσκεται ουεσκιτουρ  

 βόσκει ουεσκερις  

 βόσκομαι ουεσκουρ  

 

 

 



 

 

 
 

φρενεκτους

 
 

 περὶ στ̣ρ̣ατιωτῶν  δ̣η̣ μι̣λιτιβο̣υς   

 

 στρατι̣ά  μι̣λ̣ιτια 

 παρε̣μβολή  καστ̣ρ̣α 

 |τάφρος  φοσσα 

 ἡγεμών  δουξ 

 αὐτοκρά̣τ̣ωρ  ιμπερατωρ 

 χιλία̣ρ̣χο̣ς  τριβουνους μελιτο̣υμ̣ 

 σ̣τρατοπ̣ε̣δάρχης  φρενεκτους καστρ̣ω̣ρουμ ̣

 πρωτοσ̣̣τ̣άτης  πρινκιψ 

 σκηναί  ταβερνακουλα 

 στρατόπ̣αιδο̣ν ̣  εξερκιτους 

 φάλαξ  λεγιων 

 σημία  σιγνα 

 στρατιῶται  μιλιτης 

 πεζοί  πεδεστρης 

 ἱππεῖς  εκουειτης 



 

ου

κο

 

Σερμω   Ὁμιλία   

κωτιδιανους   καθημερινή 

 

‘Κοιδ φακιμους,   ‘Τί ποιοῦμεν, 

φρατερ;    ἀδελφέ;   

λιβεντερ τη    ἡδέως σε   

βιδεω.’    ὁρῶ.’ 

‘Ετ εγω δη,    ‘Κἀγὼ σέ,  

δομινε.’    δέσποτα.’   

(ετ νως    (καὶ ἡμεῖς  

βως.)   ὑμᾶς.) 

 

‘Νεσκιω    ‘Οὐκ οἶδα 

Κοις    τίς 

οστιουμ    τὴν θύραν   

πωλσατ·    κρούει· 

εξειτο    ἔξελθε   

κιτω φορας    ταχέως ἔξω   

ετ δισκε    καὶ μάθε   

κοις εστ,    τίς ἐστιν,   

αυτ κοιεμ    ἢ τίνα   

πετιτ.’    ἀναζητεῖ.’   

‘Αβ Αυρηλιω    ‘Ἀπ’ Αὐρηλίου  

βηνιτ·    ἦλθεν· 

νουντιουμ    φάσιν   

τουλιτ.’    ἤνεγκεν.’ 

  

 

 

 

 

 



 

θεαων ονοματα δεαρουμ νωμινα   

         

υγιεια σαλους   

γη μητηρ τερρα ματερ    

ηρα ιουνων   

ηρα βασιλισσα ιουνων ρηγινα  

ειλειθυια ιουνων λουκινα   

αρτεμις διανα   

λητω λατωνα   

αφροδειτη ουενους  

νεμεσις ουλτριξ  

δημητηρ κερης   

φερσεφονη πρωσερπινα  

εστια ουεστα  

τυχη φορτουνα  

σεμελη λειβερα  

εισις εισις   

μητηρ μεγαλη ματερ μαγνα  

 

 

 
 

 



〈 〉

 

Πτώσεις εἰσὶν ς̅·  

ὀνομαστικὴ  

γενικὴ  

δοτικὴ  

αἰτιατικὴ  

κλητικὴ  

ἀφαιρετική, ἣ καὶ ἀπενεκτική.  

προσβάλλεται  

παρὰ τῶν ἐπιμελεστέρων  

καὶ ἑβδόμη πτῶσις.  

ἀεὶ  

ἡ ἀπενεκτικὴ  

ἑνὶ τρόπῳ  

ἐκφέρεται,  

ὅταν ἀπὸ προσώπου  

ἢ ἀπὸ τόπου  

ἢ ἀπὸ πράγματος  

ἀφαιρεθέν τι  

〈σημαίνηται〉,  
 

οἷον  

ἀπὸ Αἰνείου τὴν ῥίζαν τὸ γένος  

κατάγει  

Ῥωμύλος,  

ἀπὸ Ῥώμης  

εἰς Ἀφρικὴν ἐπάνεισιν,  

ἀπὸ τῶν βιβλίων τῶν Κικέρωνος  

νενόηται.  

ἡ δὲ ἑβδόμη πτῶσις  

τρόποις τέτρασιν  

ἐκφέρεται·  

 

 

 



ὑμεῖς, ὑμᾶς· 

ὑμεῖς πρότεροι 

ἐληλύθατε 

ṣ ὑμ̣ᾶς οὕτως ἐκ̣έλευσα 

ṣ γεν̣ικῆς οὕτω γ̣ίνεται 

πτώσεως· 

ἀκούω ὑμ̣ῶν, ἀκού̣ω 

ὑμᾶς 

ṇ καταφρονῶ ὑμῶν 

δ̣οτ̣ι̣κῆς πάλιν οὕτως 

ṣ ἀκολουθῶ ὑμῖν 

βοηθῶ ὑμῖν 
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