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Τὸ πρῶτον κεφαλαῖον
ὁ οἶκος τοῦ Δημοθένους

ὁ Δημοσθένης ἐστὶν ἀνήρ. ἡ Ἰφιμεδεία ἐστὶ γυνή. ὁ

ἀνήρ <-> γυνή

Στέφανός ἐστι παῖς. ὁ Φίλιππός ἐστι παῖς. ἡ Ἰοκάστη ἐστὶ

Στέφανός ἐστι
Στέφανος καὶ
Φίλιππός εἰσι...

κόρη. καὶ ἡ Κασσάνδρα ἐστὶ κόρη. ὁ Στέφανός ἐστιν εἷς
παῖς. καὶ ὁ Φίλιππός ἐστιν εἷς παῖς. Στέφανος καὶ Φίλιππός

ἐστι...π
ἐστιν....ε (α, ε, ι,
ο, υ, η, ω)

εἰσι δύο παῖδες. Ἰοκάστη ἐστὶ μία κόρη. καὶ Κασσάνδρα

εἷς (1) παῖς,
δύο (2) παῖδες.

ἐστὶ μία κόρη. Ἰοκάστη καὶ Κασσάνδρα εἰσὶ δύο κόραι.

μία (1) κόρη,
δύο (2) κόραι.

Ἆρα παῖς ὁ Στέφανος; ναὶ, Στέφανός ἐστι παῖς. καὶ

;=?
ἆρα....; = ?

Φίλιππός ἐστι παῖς. ἆρα κόρη ἐστὶν Ἰοκάστη; ναὶ, Ἰοκάστη
ἐστὶ κόρη. ἆρά εἰσι παῖδες Στέφανος καὶ Φίλιππος; ναὶ,
Στέφανος καὶ Φίλιππός εἰσι παῖδες. εἰσὶ Ἰοκάστη καὶ
Κασσάνδρα κόραι; ναὶ, Ἰοκάστη καὶ Κασσάνδρα εἰσὶ κόραι.
ἔστι παῖς ὁ Δημοσθένης; οὐχί, Δημοσθένης οὐκ ἔστι παῖς·

·=;

ἔστι ἀνήρ. ἆρά ἐστι κόρη Ἰφιμεδεία; οὐχί, Ἰφιμεδεία οὐκ
ἔστι κόρη· γυνή ἐστιν.

εἷς παῖς καὶ μία κόρη εἰσὶ δύο παῖδες. δύο παῖδες καὶ μία

τρεῖς = 3
τέτταρες = 4

κόρη εἰσὶ τρεῖς παῖδες. καὶ εἷς παῖς καὶ δύο κόραι εἰσὶ τρεῖς
παῖδες. ὁ Στέφανος, Φίλιππος, Ἰοκάστη, καὶ Κασσάνδρα
εἰσὶ τέτταρες παῖδες.

Δημοσθένης, Ἰφιμεδεία, Στέφανος, Φίλιππος, Ἰοκάστη καὶ

ὁ πατήρ
ἡ μήτηρ

Κασσάνδρα εἰσὶ εἷς οἶκος· ὁ οἶκος τοῦ Δημοσθένους.

ὁ υἱός
ἡ θυγάτηρ

Δημοσθένης ἐστὶν ὁ πατήρ. Ἰφιμεδεία ἐστιν ἡ μήτηρ. ὁ

πρῶτος = 1st
δεύτερος = 2nd

Στέφανός ἐστιν ὁ πρῶτος υἱός, ὁ δὲ Φίλιππός ἐστιν ὁ

ὁ πρῶτος
ἡ πρώτη

δεύτερος υἱός. οἱ δύο υἱοί εἰσι Στέφανος καὶ Φίλιππος. ἡ

ὁ δεύτερος
ἡ δεύτερα

Ἰοκάστη ἐστὶν ἡ πρώτη θυγάτηρ, ἡ δὲ Κασσάνδρα ἐστὶν ἡ
δεύτερα θυγάτηρ. αἱ δύο θυγάτερές εἰσιν Ἰοκάστη καὶ
Κασσάνδρα.

Στέφανός ἐστι ὁ υἱὸς τοῦ Δημοσθένους. καὶ Φίλιππός ἐστι
ὁ υἱὸς τοῦ Δημοσθένους. οἱ δύο παῖδες, Στέφανος καὶ
Φίλιππος, εἰσὶν οἱ δύο υἱοὶ τοῦ Δημοσθένους. ὁ πρῶτος
υἱὸς τοῦ Δημοσθένους ἐστὶ Στέφανος, ὁ δὲ δεύτερος υἱός
ἐστι Φίλιππος. Στέφανος καὶ Φίλιππός εἰσι καὶ υἱοὶ τῆς

Ἰφιμεδείας· οἱ δύο παῖδές εἰσι υἱοὶ τοῦ Δημοσθένους καὶ
τῆς Ἰφιμεδείας.

Ἰοκάστη ἐστὶ θυγάτηρ τοῦ Δημοσθένους. καὶ Κασσάνδρα
ἐστὶ θυγάτηρ τοῦ Δημοσθένους. αἱ δύο κόραι, Ἰοκάστη καὶ
Κασσάνδρα, εἰσὶ θυγάτερες τοῦ Δημοσθένους. ἡ πρώτη
θυγάτηρ τοῦ Δημοσθένους ἐστὶ Ἰοκάστη, ἡ δὲ δεύτερά ἐστι
Κασσάνδρα. Ἰοκάστη καὶ Κασσάνδρα εἰσὶ θυγάτερες καὶ
τῆς Ἰφιμεδείας· αἱ δύο κόραι εἰσὶ θυγάτερες τοῦ
Δημοσθένους καὶ τῆς Ἰφιμεδειάς.

πόσοι εἰσὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Δημοσθένους; οἱ υἱοὶ τοῦ
Δημοσθένους εἰσὶ δύο. πόσαι εἰσὶ αἱ θυγάτερες; καὶ αἱ

υἱοί > υἱούς
θυγάτερες >
θυγάτερας

θυγάτερές εἰσι δύο. ὁ Δημοσθένης ἔχει δύο υἱοὺς καὶ δύο

υἱοὶ καὶ
θυγάτερες =
παῖδες

θυγάτερας. δύο υἱοὶ καὶ δύο θυγάτερές εἰσι τέτταρες

παῖδες > παῖδας

παῖδες. πόσους παῖδας ἔχει ὁ Δημοσθένης; Δημοσθένης

πόσοι > πόσους
πόσαι > πόσας

τέτταρες παῖδας ἔχει· Στέφανος, Φίλιππος, Ἰοκάστη, καὶ
Κασσάνδρα. πόσους υἱοὺς καὶ πόσας θυγάτερας ἔχει; δύο
υἱοὺς καὶ δύο θυγάτερας ἔχει. πόσους παῖδας ἔχουσι
Δημοσθένης καὶ Ἰφιμεδεία; Δημοσθένης καὶ Ἰφιμεδεία
τέτταρες παῖδας ἔχουσιν. οἱ τέτταρες παῖδες, Στέφανος,

ἔχει > ἔχουσι

Φίλιππος, Ἰοκάτη, Κασσάνδρα, εἰσὶ οἱ υἱοὶ τοῦ
Δημοσθένους καὶ τῆς Ἰφιμεδείας.

ὁ Δημοσθένης ἐστὶ πατήρ τοῦ Στεφάνου, τοῦ Φιλίππου,
τῆς Ἰοκάστης, καὶ τῆς Κασσάνδρας. Ἰφιμεδεία ἐστὶ μήτηρ
τοῦ Στεφάνου, τοῦ Φιλίππου, τῆς Ἰοκάστης, καὶ τῆς

τίνες εἰσί....;
τίς ἐστι....;

Κασσάνδρας. τίνες εἰσὶ οἱ δύο υἱοὶ τοῦ Δημοσθένους καὶ
τῆς Ἰφιμεδείας; εἰσὶ Στέφανος καὶ Φίλιππος. τίνες εἰσὶ αἱ
δύο θυγάτερες τοῦ Δημοσθένους καὶ τῆς Ἰφιμεδείας;
Ἰοκάστη καὶ Κασσάνδρα εἰσὶν. τίς ἐστι ὁ πρῶτος υἱός,
Στέφανος ἢ Φίλλιπος; ἔστι Στέφανος. τίς ἐστι ἡ δεύτερα
θυγάτηρ, Ἰοκάστη ἢ Κασσάνδρα; Κασσάνδρα ἐστίν. τίς ἐστι
ὁ πατὴρ τοῦ Στεφάνου; ἔστι Δημοσθένης. καὶ τίς ἐστι ἡ
μήτηρ τοῦ Στεφάνου; Ἰφιμεδεία ἐστίν.

ὁ Στέφανός ἐστιν ἀδελφὸς τοῦ Φιλίππου. ὁ Φίλιππός ἐστιν
ἀδελφὸς τοῦ Στεφάνου. Στέφανος καὶ Φίλιππός εἰσιν
ἀδελφοί. Ἰοκάστη ἐστὶν ἀδελφὴ τῆς Κασσάνδρας. καὶ
Κασσάνδρα ἐστὶν ἀδελφὴ τῆς Ἰοκάστης. ἀδελφαί εἰσι
Ἰοκάστη καὶ Κασσάνδρα. Ἰοκάστη καὶ Κασσάνδρα εἰσὶν αἱ
ἀδελφαὶ τοῦ Στεφάνου καὶ τοῦ Φιλίππου. ὁ δὲ Στέφανος

ἀδελφός <->
ἀδελφή
ἀδελφός >
ἀδελφοί
ἀδελφή >
ἀδελφαί

καὶ Φίλιππός εἰσι ἀδελφοὶ τῆς Ἰοκάστης καὶ τῆς
Κασσάνδρας.

πόσους ἀδελφοὺς ἔχει Ἰοκάστη; ἔχει δύο ἀδελφούς.
πόσους ἀδελφοὺς ἔχει Στέφανος, ἕνα ἤ δύο; Στέφανος ἔχει
ἕνα ἀδελφόν. τίς ἐστι ὁ ἀδεφλὸς τοῦ Στεφάνου; ὁ ἀδελφὸς
τοῦ Στεφάνου ἐστὶ Φίλιππος. πόσας ἀδελφὰς ἔχει
Κασσάνδρα, μίαν ἢ δύο; Κασσάνδρα μίαν ἀδεφλὴν ἔχει. τίς
ἐστιν ἡ ἀδελφὴ τῆς Κασσάνδρας; ἡ ἀδελφὴ τῆς
Κασσάνδρας ἐστὶν Ἰοκάστη. πόσας ἀδελφὰς ἔχει Φίλιππος,
δύο ἢ τρεῖς; ἔχει δύο ἀδελφάς. Φίλιππος καὶ Ἰοκάστη εἰσὶν
ἀδελφὸς καὶ ἀδελφή. πόσους ἀδελφοὺς ἔχουσιν Ἰοκάστη
καὶ Κασσάνδρα; ἔχουσι δύο ἀδελφούς. τίνες εἰσὶ οἱ δύο
ἀδελφοὶ τῆς Ἰοκάστης καὶ τῆς Κασσάνδρας; εἰσὶ Στέφανος
καὶ Φίλιππος. Στέφανός ἐστι ὁ ἀδελφὸς τῆς Ἰοκάστης καὶ
τῆς Κασσάνδρας. καὶ Φίλιππος ἐστι ἀδελφὸς τῆς Ἰοκάστης
καὶ τῆς Κασσάνδρας. πόσας ἀδεφλὰς ἔχουσι Στέφανος καὶ
Φίλιππος; Στέφανος καὶ Φίλιππος ἔχουσι δύο ἀδελφάς.
τίνες εἰσὶν αἱ δύο ἀδελφαὶ τοῦ Στεφάνου καὶ τοῦ
Φιλίππου; εἰσὶν Ἰοκάστη καὶ Κασσάνδρα. ἡ Ἰοκάστη ἐστι
ἀδελφὴ τοῦ Στεφάνου καὶ τοῦ Φιλίππου. καὶ Κασσάνδρα

εἷς > ἕνα
μία > μίαν

ἐστι ἀδελφὴ τοῦ Στεφάνου καὶ τοῦ Φιλίππου. οἱ τέτταρες
παῖδές εἰσι ἀδελφοὶ καὶ ἁδελφαί.

Δημοσθένης ἐστιν ὁ ἀνὴρ τῆς Ἰφιμεδείας. καὶ Ἰφιμεδεία
ἐστὶν ἡ γυνὴ τοῦ Δημοσθένους. Δημοσθένης καὶ Ἰφιμεδεία
εἰσὶ ἀνὴρ καὶ γυνή. πόσους υἱοὺς καὶ πόσας θυγάτερας
ἔχουσι Δημοσθένης καὶ Ἰφιμεδεία; ἔχουσι δύο υἱοὺς καὶ
δύο θυγάτερας. Δημοσθένης καὶ Ἰφιμεδεία εἰσιν οἱ γονεῖς
τοῦ Στεφάνου καὶ τοῦ Φιλίππου, τῆς Ἰοκάστης καὶ τῆς
Κασσάνδρας. οἱ γονεῖς εἰσι ὁ πατὴρ καὶ ἡ μήτηρ. τίς ἐστι ὁ
ἀνὴρ τῆς Ἰφιμεδείας; ἔστι Δημοσθένης. τίς ἐστι ἡ γυνὴ τοῦ
Δημοσθένους; Ἰφιμεδεία ἐστίν.

τίνες εἰσὶ Στέφανος καὶ Φίλιππος; εἰσὶν οἱ υἱοὶ τοῦ
Δημοσθένους καὶ τῆς Ἰφιμεδείας. τίνες εἰσὶν Ἰοκάστη καὶ
Κασσάνδρα; εἰσὶ αἱ θυγάτερες τοῦ Δημοσθένους καὶ τῆς
Ἰφιμεδείας. ὁ Δημοσθένης καὶ ἡ Ἰφιμεδεία εἰσὶν οἱ γονεῖς
τοῦ Στεφάνου καὶ τοῦ Φιλίππου. Δημοσθένης καὶ
Ἰφιμεδεία καὶ οἱ γονεῖς τῆς Ἰοκάστης καὶ τῆς Κασσάνδρας
εἰσίν. ὁ πατήρ, ἡ μήτηρ, οἱ δύο υἱοὶ καὶ αἱ δύο θυγάτερες
εἰσὶν εἷς οἶκος.

οἱ γονεῖς = ὁ
πατὴρ καὶ ἡ
μήτηρ

τίς ἐστι Δημοσθένης; ἔστι ὁ ἀνὴρ τῆς Ἰφιμεδείας καὶ ὁ
πατὴρ τοῦ Στεφάνου, Φιλίππου, Ἰοκάστης, καὶ
Κασσάνδρας. Ἰφιμεδεία τίς ἐστι; ἡ γυνή ἐστι τοῦ
Δημοσθένους, καὶ ἡ μήτηρ Στεφάνου, Φιλίππου, Ἰοκάστης,
καὶ Κασσάνδρας. ἆρα ἔχει ἕνα ἀδελφὸν ὁ Στέφανος; ναί,
Στέφανος ἕνα ἀδελφὸν ἔχει. ἔχει Ἰοκάστη ἀδελφούς; ναί,
Ἰοκάστη δύο ἀδελφοὺς ἔχει. ἆρα ἔχει Ἰοκάστη δύο
ἀδελφάς; οὐχί, οὐκ ἔχει δύο ἀδελφὰς ἡ Ἰοκάστη· ἔχει μίαν
ἀδεφλὴν καὶ δύο ἀδελφούς.

τὸ λέξικον

εἷς, μία
εἰσί

ἀδελφή, ῆς, ἡ

ἐστί

ἀδελφός, οῦ, ὁ

ἔχει, ἔχουσι

ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ

ἢ

ἆρα

θυγάτηρ, θυγατρός, ἡ

γονεῖς, οἱ

Ἰοκάστη, ης, ἡ

γυνή, γυναικός, ἡ

Ἰφιμεδεία, ειας, ἡ

δέ

καί

δεύτερος, α, ον

Κασσάνδρα, ας, ἡ

Δημοσθένης, ένους, ὁ

κόρη, ης, ἡ

δύο

μήτηρ, μήτρος, ἡ

ναί

πρῶτος, η, ον

ὁ, ἡ

Στέφανος, ου, ὁ

οἶκος, ου, ὁ

τέτταρες

οὐκ

τίνες;

οὐχί

τίς;

παῖς, παῖδος, ὁ

τρεῖς

πατήρ, πατρός, ὁ

υἱός, οῦ, ὁ

πόσος;

Φίλιππος, ου, ὁ

Τὸ δεύτερον κεφαλαῖον
πόλεις καὶ χώραι

Λονδόνιον ἐστι πόλις. καὶ Ῥώμη καὶ Ἀθῆναί εἰσι πόλεις. ἡ

μία πόλις
δύο πόλεις

Ῥώμη ἐστὶ πόλις τῆς Ἰταλίας. αἱ Ἀθῆναί ἐστι πόλις τῆς
Ἑλλάδος. καὶ τὸ Λονδόνιόν ἐστι πόλις τῆς Ἀγγλίας. ἡ

μία χώρα
δύο χώραι

Ἰταλία ἐστι χώρα. καὶ ἡ Ἀγγλία ἐστὶ χώρα. ἡ Ἰταλία καὶ ἡ
Ἀγγλία εἰσὶ δύο χώραι. καὶ ἡ Ἑλλὰς καὶ ἡ Γερμανία εἰσὶ
χώραι τῆς Εὐρώπης.

Ἑλλάς >
Ἑλληνική
Ἰταλία > Ἰταλική
Ἀγγλία >
Ἀγγλική

αἱ Ἀθῆναί ἐστι πόλις τῆς Ἑλλάδος: ἔστι πόλις Ἑλληνική.
αἱ Ἀθῆναι καὶ ἡ Κόρινθός εἰσι δύο πόλεις Ἑλληνικαί. ἡ δὲ
Ῥώμη οὐκ ἔστι πόλις τῆς Ἑλλάδος, ἀλλὰ τῆς Ἰταλίας. ἡ
Ῥώμη ἐστὶ πόλις Ἰταλική. αἱ Ἀθῆναι καὶ ἡ Κόρινθος οὐκ
εἰσὶ πόλεις Ἰταλικαί, ἀλλὰ Ἑλληνικαί. τὸ Λονδόνιόν ἐστι
πόλις τῆς Ἀγγλίας· ἔστι πόλις Ἀγγλική. τίνες εἰσὶ αἱ
Ἀθῆναι καὶ ἡ Κόρινθος; αἱ Ἀθῆναι καὶ ἡ Κόρινθός εἰσι
πόλεις. καὶ τί ἐστι ἡ Ῥώμη; καὶ ἡ Ῥώμη ἐστὶ πόλις. τί ἐστι

τριακοσιάκις
μύριοι –
3,000,000
διακοσιάκις
μύριοι –
2,000,000
ἑκατοντάκις
μύριοι –
1,000,000
χίλιοι – 1000
διχίλιοι – 2000
μύριοι – 10,000

ἡ Ἰταλία. ἔστι χώρα. καὶ ἡ Ἑλλὰς, τί ἐστι; καὶ ἡ Ἑλλάς ἐστι
χώρα.

αἱ Ἀθῆναι τριακοσιάκις μυρίους οἰκητὰς ἔχει. τὸ Παρίσιον
διακοσιάκις μυρίους οἰκητὰς ἔχει. καὶ ἡ Σοφία ἐν τῇ

χιλιάκις καὶ
ἑκταοντάκις
μύριου =
11,000,000

Βουλγαρία ἔχει ἑκατοντάκις μυρίους οἰκητάς. διακοσιάκις
μύριοι οἰκητῶν εἰσι πολλοὶ οἰκηταί. καὶ ἑκατοντάκις
μύριοι οἰκητῶν εἰσὶ πολλοί. πόλις ἣ πολλοὺς οἰκητὰς ἔχει
πόλις μεγάλη ἐστὶν. αἱ Ἀθῆναί ἐστι πόλις μεγάλη. καὶ ἡ

ἑξάκις χιλιάκις
ἑξακοσιάκις
μύριοι =
66,000,000
ὀκτάκις χιλιάκις
μύριοι =
80,000,000

Σοφία, ἣ ἑκατοντάκις μυρίους οἰκητὰς ἔχει, μεγάλη ἐστίν.
ἀλλὰ πόλις ἣ μόνον χίλιους ἢ δισχιλίους οἰκητὰς ἔχει, οὐκ

μικρά < > μεγάλη

ἔστι μεγάλη ἀλλὰ μικρά. ἡ Νεὰ Ἁλικαρνασσός ἐστι πόλις
μικρά. πόσους οἰκητὰς ἔχει ἡ Νεὰ Ἁλικαρνασσός; ἡ Νεὰ
Ἁλικαρνασσός μυρίους οἰκητὰς ἔχει. χίλιοι οἰκηταί εἰσι
ὀλίγοι, ἀλλὰ καὶ μύριοι οἰκηταί εἰσι ὀλίγοι. πόλις ἣ
ὀλίγους οἰκητὰς ἔχει πόλις μικρά ἐστιν. αἱ Ἀθῆναι καὶ ἡ
Ῥώμη εἰσὶ πόλεις μεγάλαι. ἡ Νεὰ Ἁλικαρνασσὸς καὶ ἡ
Κόρινθός εἰσι πόλεις μικραί. χώρα ἣ πολλοὺς οἰκητὰς ἔχει
ἐστὶ χώρα μεγάλη.

ἡ Ἑλλάς, ἣ χιλιάκις καὶ ἑκατοντάκις μυρίους οἰκητὰς ἔχει,
χώρα μεγάλη ἐστι. ἡ Ἰρλανδία, ἣ οὐ χιλιάκις καὶ
ἑκατοντάκις ἀλλὰ ἑξακοσιάκις μυρίους οἰκητὰς ἔχει, χώρα
μικρά ἐστιν. ἡ Γαλλία καὶ ἡ Γερμανία οὐκ εἰσὶ χώραι
μικραί, ἀλλὰ χώραι μεγάλαι. ἐν τῇ Γαλλίᾳ καὶ ἐν τῇ
Γερμανίᾳ εἰσί πολλοὶ οἰκηταί· ἐν τῇ Γαλλία εἰσὶ ἑξάκις
χιλιάκις ἑξακοσιάκις μύριοι οἰκηταί, καὶ ἐν τῇ Γερμανία

πολλοί < > ὀλίγοι

εἰσὶ ὀκτάκις χιλιάκις μύριοι οἰκηταί. πόσοι οἰκηταὶ ἐν ταῖς
Ἀθήναις; ἐν ταῖς Ἀθήναις εἰσὶ τριακοσιάκις μύριοι οἰκηταί.

ὁ οἶκος τοῦ Δημοσθένους ἐστὶ ἐν τῇ Ἑλλάδι· ἔστι οἶκος

Ἑλλάς >
Ἑλληνικός

Ἑλληνικός. ὁ Δημοσθένης ἐστὶν Ἑλληνικός, ἡ Ἰφιμεδεία
ἐστὶν Ἑλληνική. καὶ ὁ Στέφανος καὶ ὁ Φίλιππός εἰσιν
Ἑλληνικοί. ὁ Στέφανος καὶ ὁ Φίλιππός εἰσι παῖδες
Ἑλληνικοί. ἡ δὲ Ἰοκάστη καὶ ἡ Κασσάνδρα εἰσὶ κόραι
Ἑλληνικαί. οἱ τοῦ Δημοσθένους εἰσι Ἑλληνικοί. ποῦ εἰσι ὁ
οἶκος τοῦ Δημοσθένους; ὁ οἶκος τοῦ Δημοσθένους εἰσὶν ἐν
τῇ Ἑλλάδι. καὶ ἐν τίνι πόλει ἐστὶν ὁ οἶκος τοῦ
Δημοσθένους; οἱ τοῦ Δημοσθένους εἰσὶν ἐν ταῖς Ἀθήναις.

οἱ οἰκηταὶ τῶν Ἀθηνῶν εἰσι Ἀθηναῖοι. ὁ Δημοσθένης ἐστι
οἰκητὴς τῶν Ἀθηνῶν· ἔστι Ἀθηναῖος. ἡ Ἰφιμεδεία ἐστὶν
Ἀθηναῖα. ὁ Στέφανος καὶ ὁ Φίλιππός εἰσι παῖδες Ἀθηναῖοι,
ἡ δὲ Ἰοκάστη καὶ ἡ Κασσάνδρα εἰσὶ κόραι Ἀθηναῖαι. οἱ
Ἀθηναῖοί εἰσιν Ἑλληνικοί, ἢ Ἕλληνες. καὶ οἱ οἰκηταὶ τῆς
Κορίνθου εἰσὶ Ἕλληνες ἢ Ἑλληνικοί. ἀλλὰ οἱ οἰκηταὶ τοῦ
Παρισίου οὐκ εἰσὶ Ἕλληνες. τὸ Παρίσιον ἐστι πόλις
Γαλλικὴ, καὶ οἱ οἰκηταὶ τοῦ Παρισίου εἰσὶ Γαλλικοί. ποῦ
εἰσι οἱ Ἕλληνες; οἱ Ἕλληνές εἰσι ἐν τῇ Ἑλλάδι. καὶ ποῦ

αἱ Ἀθῆναι >
Ἀθηναῖος

εἰσι οἱ Γαλλικοί; οἱ Γαλλικοὶ εἰσι ἐν τῇ Γαλλία. οἱ οἰκηταὶ
τοῦ Λονδονίου εἰσὶν Ἀγγλικοί. ἐν τίνι χώρᾳ ἐστι τὸ

Γαλλία >
Γαλλικός
Ἀγγλία >
Ἀγγλικός

Λονδόνιον; τὸ Λονδόνιόν ἐστιν ἐν τῇ Ἀγγλίᾳ. οἱ Ἀγγλικοί
εἰσι ἐν τῇ Ἀγγλίᾳ.

τὸ λέξικον
Ἀγγλία, ας, ἡ
Ἀγγλικός, ή, όν
Ἀθῆναι, ῶν, αἱ
Ἀθηναῖος, α, ον
Ἁλικαρνασσός, οῦ, ἡ
ἀλλά
Βουλγαρία, ας, ἡ
Γαλλία, ας, ἡ
Γαλλικός, ή, όν
Γερμανία, ας, ἡ
διακοσιάκις
δισχίλιοι, αι, α
ἑκατοντάκις
Ἑλλάς, Ἑλλάδος, ἡ

Ἕλληνες, ων, οἱ
Ἑλληνικός, ή, όν
ἐν
ἑξάκις
ἑξακοσιάκις
Εὐρώπη, ης, ἡ
Ἰρλανδία, ας, ἡ
Ἰταλία, ας, ἡ
Ἰταλικός, ή, όν
Κόρινθος, ου, ἡ
Λονδόνιον, ου, τό
μέγας, μεγάλη, μέγα
μικρός, ά, όν
μόνον
μύριοι, αι, α

νεός, ά, όν

ποῦ

οἰκητής, οῦ, ὁ

Ῥώμη, ης, ἡ

ὀκτάκις

Σοφία, ας, ἡ

ὀλίγος, η, ον

τριακοσιάκις

Παρίσιον, ου, τό

χιλιάκις

πόλις, πόλεως, ἡ

χίλιοι, αι, α

πολύς, πολλή, πολύ

χώρα, ας, ἡ

Τὸ τρίτον κεφαλαῖον
τὰ ὀνόματα

οἱ τοῦ Δημοσθένους εἰσίν· Δημοσθένης καὶ Ἰφιμεδεία, καὶ
Στέφανος, Φίλιππος, Ἰοκάστη, Κασσάνδρα. τὸ Δημοσθένης
ἐστίν ὄνομα τοῦ πατρός, τὸ δὲ Ἰφιμεδεία ἐστίν ὄνομα τῆς
μητρός. τίνα ἐστὶν τὰ ὀνόματα τῶν παίδων τοῦ
Δημοσθένους; τὰ ὀνόματα αὐτῶν ἐστι Στέφανος καὶ
Φίλιππος. ἢ Στέφανος τοῦ Δημοσθένους καὶ Φίλιππος τοῦ
Δημοσθένους. καί τε καὶ ἡ μήτηρ αὐτῶν ἐστι Ἰφιμεδεία
τοῦ Δημοσθένους. τίνα τὰ ὀνόματα τῶν κορῶν; τὰ
ὀνόματα αὐτῶν ἐστι Ἰοκάστη καὶ Κασσάνδρα· Ἰοκάστη τοῦ
Δημοσθένους καὶ Κασσάνδρα τοῦ Δημοσθένους.

Ἰφιμεδεία ἐστὶ ἡ γυνή τοῦ Δημοσθένους. καὶ Δημοσθένης
ἐστὶν ὁ ἀνὴρ τῆς Ἰφιμεδείας. εἰσὶν ἀνὴρ καὶ γυνή.
Δημοσθένης ἐστὶν ἀνὴρ γεγαμήκως. ἡ δὲ Ἰφιμεδεία ἐστὶ
γυνὴ γεγαμημένη. ὁ γεγαμήκως ἀνήρ ἐστι ἀνὴρ ὃς
γυναῖκα ἔχει. καὶ ἡ γεγαμημένη γυνή ἐστι ἣ ἄνδρα ἔχει. ἐν
τῷ οἰκίῳ τοῦ Δημοσθένους εἰσι εἷς ἀνὴρ γεγαμήκως καὶ
μία γυνὴ γεγαμημένη, ὁ κύριος καὶ ἡ κυρία τοῦ οἶκος. τί

τὸ Δημοσθένης =
‘Δημοσθένης’,
«Δεμοσθένης»

ἐστι τὸ ὄνομα τοῦ κυρίου; ἔστι Δημοσθένης. καὶ τί ἐστι τὸ
ὄνομα τῆς κυρίας; ἔστι Ἰφιμεδεία.
ὅτι = “ “, « »

ἡ Ἰφιμεδεία τὸν ἄνδρα αὐτῆς λέγει ὅτι Δημοσθένης, καὶ
Δημοσθένης τὴν γυναῖκα λέγει ὅτι Ἰφιμεδεία. ἀλλὰ τὰ

παιδία = παῖδες
ἕν παιδίον,
δύο παιδία.

παιδία οὐ λέγουσιν τοὺς γονέας ὅτι Δημοσθένης καὶ
Ἰφιμεδεία. οἱ δὲ παῖδες τὸν κύριον λέγουσιν ὅτι Πατήρ,
καὶ τὴν κυρίαν ὅτι Μήτηρ.
λέγει -> λέγεται

ὁ πρῶτος υἱὸς τοῦ Δημοσθένους λέγεται ὅτι Στέφανος. ὁ
πατὴρ τὸν πρῶτον υἱὸν λέγει ὅτι Στέφανος, ὁ δὲ υἱὸς
λέγεται ὅτι Στέφανος. καὶ ἡ πρώτη θυγάτηρ τοῦ
Δημοσθένης λέγεται ὅτι Ἰοκάστη. τί λέγεται ἡ δεύτερα
θυγάτηρ τοῦ Δημοσθένους; αὐτὴ λέγεται ὅτι Κασσάνδρα.
τί λέγεται ὁ πατὴρ τοῦ Στεφάνου; ὁ πατὴρ αὐτοῦ λέγεται
ὅτι Δημοσθένης. καὶ τί λέγεται ἡ μήτηρ αὐτοῦ; ἡ μήτηρ
αὐτοῦ λέγεται ὅτι Ἰφιμεδεία. τίς ἐστι ὁ ἀδελφὸς τοῦ
Στεφάνου; ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ ἐστι Φίλιππος. καὶ τίς ἐστι ἡ
ἀδελφὴ τῆς Ἰοκάστης; ἡ ἀδελφὴ αὐτῆς ἐστι Κασσάνδρα.
τίνες εἰσὶν οἱ γονεῖς τοῦ Φιλίππου; οἱ γονεῖς αὐτοῦ εἰσι ὁ
κύριος Δηομσθένης καὶ ἡ κυρία Ἰφιμεδεία.

τί λέγονται οἱ ἀδελφοὶ τῆς Ἰοκάστης; οἱ ἀδελφοὶ αὐτῆς
λέγονται ὅτι Στέφανος καὶ Φίλιππος. τίνες εἰσὶν αἱ
ἀδελφαὶ τοῦ Στεφάνου; αἱ ἀδελφαὶ αὐτοῦ εἰσιν Ἰοκάστη
καὶ Κασσάνδρα. καὶ τί λέγονται οἱ υἱοὶ τῆς Ἰφιμεδείας; οἱ
υἱοὶ αὐτῆς λέγονται ὅτι Στέφανος καὶ Φίλιππος. καὶ τίνες
εἰσὶν αἱ θυγατέρες τῆς Ἰφιμεδείας; αἱ θυγατέρες αὐτῆς εἰσι
Ἰοκάστη καὶ Κασσάνδρα. τίς ἐστι ὁ ἀνὴρ τῆς κυρίας
Ἰφιμεδείας; ὁ ἀνὴρ αὐτῆς ἐστι Δημοσθένης.
λέγει = καλεῖ

τίνα καλεῖ ὁ κύριος Δημοσθένης τὴν γυναῖκα αὐτου; καλεῖ
τὴν γυναῖκα αὐτοῦ ὡς Ἰφιμεδεία. καὶ ἡ γυνὴ καλεῖ τὸν
ἄνδρα αὐτῆς ὡς Δημοσθένες. οἱ παῖδες οὐ καλοῦμεν τὸν
πατέρα καὶ τὴν μητέρα αὐτῶν ὡς Ἰφιμεδεία καὶ

Δημοσθένης >
Δημοσθένες
μήτηρ > μῆτερ
πάτηρ > πάτερ

Δημοσθένες, ἀλλὰ ὅτι μῆτερ καὶ πάτερ. πῶς οἱ υἱοὶ τοῦ
Δημοσθένους καλοῦνται; αὐτοὶ καλοῦνται ὡς Στέφανε καὶ
Φίλιππε. καὶ πῶς καλοῦνται αἱ θυγάτερες τῆς Ἰφιμεδείας;
αὐταὶ καλοῦνται ὅτι Ἰοκάστη καὶ Κασσάνδρα.

τί ἐστι τὸ ὄνομα τοῦ κυρίου; τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐστι
Δημοσθένης. καὶ δὲ τί ἐστι τὸ ὄνομα τῆς κύριας; τὸ ὄνομα
αὐτῆς ἐστι Ἰφιμεδεία. ὁ κύριος ὁ Δημοσθένης ἐστι Ἕλλην.
ἡ Ἑλλάς ἐστιν ἡ πατρία αὐτοῦ. τί ἐστι ἡ πατρία τῆς

Στέφανος >
Στέφανε
Φίλιππος >
Φίλιππε

Ἰφιμεδείας; καὶ ἡ Ἑλλάς ἐστι ἡ πατρία αὐτῆς. οἱ
Δημοσθένους ἔχουσι μίαν πατρίδα. ἡ Ἑλλὰς ἐστι πατρία
τῶν Ἑλλήνων. ἡ Ἰταλία ἐστὶ πατρία τῶν Ἰταλικῶν, ἀλλὰ
ἡ Ρώμη ἐστι πατρία τῶν Ῥωμαίων.

τὸ λέξικον
αὐτός, ή, ό

ὃς

γεγαμήκως

ὅτι

γεγαμημένη

παιδία, ίων, τά

Ἕλλην, Ἑλλήνος, ὁ

πατρία, πατρίδος, ἡ

καλῶ (εω)· (καλεῖ, καλοῦμεν,

πῶς

καλοῦνται)

Ῥωμαῖος, ου, ὁ

κυρία, ας, ἡ

τε

κύριος, κυρίου, ὁ

τί

λέγω· (λέγει, λέγεται, λέγονται,

τίνα

λέγουσιν)

ὡς

ὄνομα, ὀνόματος, τό

