ΣΥΝΤΟΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ

Μάθηµα 16ο

Α´ Κλίση
(συνέχεια, Ἀρσενικά)

Ἡ Α΄ κλίση ἔχει ὀνόµατα σέ -ας, γενική -ου, π.χ. ὁ ταµίας, τοῦ ταµίου,
καί σέ -ης, γενική -οῦ, π.χ. ὁ ποιητής, τοῦ ποιητοῦ
Οἱ καταλήξεις τῶν ἀρσενικῶν σέ -ας εἶναι:
Ἑνικός ἀριθµός
Ὀνοµ. -ας
π.χ. καθήµενος δέ τις νεανί-ας ὀνόµατι...
Γεν. -ου
π.χ. µνήµη τοῦ ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέ-ου
Δοτ. -ᾳ
π.χ. εὐθύς ἠκολούθησε σύν τῷ Ἀνδρέ-ᾳ
Αἰτ. -αν
π.χ. Τόν νεανί-αν τοῦτον ἀπάγαγε πρός τόν χιλίαρχον.
Κλητ. -α
π.χ. Τόν Δεσπότην τῶν ὅλων, Ἀνδρέ-α, ἱκέτευε.
Καταλήξεις ἀρσενικῶν σέ -ης
Ὀνοµ. -ης
π.χ. Οὐκ ἔστι µαθητ-ής ὑπέρ τόν διδάσκαλον
Γεν. -ου
π.χ. Ὁ Ἰησοῦς ἤρξατο λέγειν περί Ἰωάνν-ου
Δοτ. -ῃ
π.χ. Ἀρκετόν τῷ µαθητ-ῇ, ἵνα γένηται ὡς ὁ διδάσκαλος...
Αἰτ. -ην
π.χ. Ὁ Ἰησοῦς ἰδών τήν µητέρα αὐτοῦ καί τόν µαθητ-ήν...
Κλητ. -α/-η
π.χ. Βαπτιστ-ά τοῦ Χριστοῦ, πρέσβευε ὑπέρ ἡµῶν
ἤ Πάτερ Ἰωάνν-η, ὅσιε...
Πληθυντικός
Ὀν. -αι
Γεν. -ων
Δοτ. -αις
Αἰτ. -ας
Κλητ. -αι

(Ὁ Πληθυντικός σέ ὅλα τά πρωτόκλιτα εἶναι ἴδιος)
π.χ. Ἦλθον οἱ µαθητ-αί αὐτοῦ καί ἐθαύµασαν
π.χ. Ἀπέστειλε δύο τῶν µαθητ-ῶν αὐτοῦ
π.χ. Μετά τοῦτο λέγει τοῖς µαθητ-αῖς
π.χ. Προσκαλεσάµενος ὁ Ἰησοῦς τούς µαθητ-άς
π.χ. Ὦ µαθητ-αί, ὁποῖον διδάσκαλον ἔχετε!

Παραθέτουµε παραδείγµατα κλίσεως ἀρσενικῶν πρωτοκλίτων
Ἑνικός ἀριθµός
Ὀνοµ. ὁ νεανίας
ὁ κριτής
Γεν. τοῦ νεανίου τοῦ κριτοῦ
Δοτ. τῷ νεανίᾳ τῷ κριτῇ
Αἰτ. τόν νεανίαν τόν κριτήν
Κλητ. ὦ νεανία
ὦ κριτά

Πληθυντικός ἀριθµός
οἱ νεανίαι
οἱ κριταί
τῶν νεανιῶν
τῶν κριτῶν
τοῖς νεανίαις
τοῖς κριταῖς
τούς νεανίας
τούς κριτάς
ὦ νεανίαι
ὦ κριταί

Κύριο ὄνοµα
ὁ Ἀνδρέας
τοῦ Ἀνδρέου
τῷ Ἀνδρέᾳ
τόν Ἀνδρέαν
ὦ Ἀνδρέα
(Δέν ἔχει πληθυντικό)

Παρατηρήσεις. Ἀπό τά ἀρσενικά σέ -ης σχηµατίζουν τήν κλητική σέ ᾰ (α βραχύ): 1. τά ἐθνικά: ὦ Πέρσα,
ὦ Σκύθα, 2. τά εἰς -της: ὦ πολῖτα, ὦ δικαστά, ὦ τεχνῖτα, 3. τά εἰς -άρχης, -µέτρης, -πώλης, -τρίβης, -ώνης
κ.ἄ. (δηλ. τά σύνθετα µέ β΄ συνθετικό ρῆµα): ὦ γεωµέτρα, ὦ σχολάρχα, ὦ παντοπῶλα, ὦ τελῶνα κ.ἄ.

