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Α´ Κλίση
(συνέχεια)

Θηλυκά οὐσιαστικά Ά κλίσεως

Ἡ Ά  κλίση περιλαµβάνει οὐσιαστικά πού λήγουν σέ:
-α γεν. -ας π.χ. ὥρα, χώρα, οἰκία, γενεά, ἀλήθεια, βοήθεια, ἀµέλεια, µάχαιρα
-α γεν. -ης π.χ. γλῶσσα, µοῦσα, δόξα, µᾶζα, ρίζα, θάλασσα, τράπεζα, θύελλα κ.ἄ.
-η γεν. -ης π.χ. νίκη, πύλη, νύµφη, δίκη, πηγή, εὐχή, ψυχή, φωνή κ.ἄ.

Παραδείγµατα:
Αὕτη ἡ ἡµέρ-α ἥν ἐποίησεν ὁ Κύριος – Ἐθεραπεύθη ὁ παῖς ἀπό τῆς ὥρ-ας ἐκείνης –
Τῇ τρίτῃ ἡµέρ-ᾳ ἐγερθήσεται – Τήν ἡµέρ-αν πᾶσαν τελείαν... – ὦ γενε-ά ἄπιστος –
Ἡ γλῶσσ-ά µου κάλαµος γραµµατέως ὀξυγράφου – Ρῦσαι τήν ψυχήν µου... καί ἀπό

γλώσσ-ης δολίας – Δόξ-ῃ καί τιµῇ ἐστεφάνωσας αὐτούς – Παῦσον τήν γλῶσσ-άν σου ἀπό
κακοῦ...

Σύµφωνα µέ τά ἀνωτέρω παραδείγµατα οἱ καταλήξεις στόν ἑνικό τῶν πρωτοκλίτων θη-
λυκῶν σέ -α -ας καί σέ -α -ης εἶναι:

Ὀνοµ.
Γεν. 
Δοτ.
Αἰτ.
Κλητ.

-α
-ας  ἤ
-ᾳ  ἤ
-αν
-α

-ης
-ῃ

π.χ. ἡ ἡµέρ-α ἡ γλῶσσ-α
π.χ. τῆς ὥρ-ας τῆς γλώσσης
π.χ. τῇ ἡµέρ-ᾳ τῇ δόξ-ῃ
π.χ. τήν ἡµέρ-αν τήν γλῶσσ-αν
π.χ. ὦ γενε-ά ὦ γλῶσσ-α

-αι
-ῶν
-αις
-ας
-αι

Στόν πληθυντικό
ὅλων τῶν πρωτο-
κλίτων οἱ κατα-
λήξεις εἶναι ἴδιες.

Παραδείγµατα κλίσεως θηλυκῶν πρωτοκλίτων σέ -α -ας καί σέ -α -ης

Ἑνικός Ἀριθµός

ἡ ὥρ-α
τῆς ὥρ-ας
τῇ ὥρ-ᾳ
τήν ὥρ-αν
ὦ ὥρ-α

ἡ οἰκί-α
τῆς οἰκί-ας
τῇ οἰκί-ᾳ
τήν οἰκί-αν
ὦ οἰκί-α

ἡ ἀλήθει-α
τῆς ἀληθεί-ας
τῇ ἀληθεί-ᾳ
τήν ἀλήθει-αν
ὦ ἀλήθει-α

ἡ γλῶσσ-α
τῆς γλώσσ-ης
τῇ γλώσσ-ῃ
τήν γλῶσσ-αν
ὦ γλῶσσ-α

ἡ τράπεζ-α
τῆς τραπέζ-ης
τῇ τραπέζ-ῃ
τήν τράπεζ-αν
ὦ τράπεζ-α

αἱ ὧρ-αι
τῶν ὡρ-ῶν
ταῖς ὥρ-αις
τάς ὥρ-ας
ὦ ὧρ-αι

αἱ οἰκί-αι
τῶν οἰκι-ῶν
ταῖς οἰκί-αις
τάς οἰκί-ας
ὦ οἰκί-αι

αἱ ἀλήθει-αι
τῶν ἀληθει-ῶν
ταῖς ἀληθεί-αις
τάς ἀληθεί-ας
ὦ ἀλήθει-αι

αἱ γλῶσσ-αι
τῶν γλωσσ-ῶν
ταῖς γλώσσ-αις
τάς γλώσσ-ας
ὦ γλῶσσ-αι

αἱ τράπεζ-αι
τῶν τραπεζ-ῶν
ταῖς τραπέζ-αις
τάς τραπέζ-ας
ὦ τράπεζ-αι

Ὀν.
Γεν. 
Δοτ.
Αἰτ.
Κλητ.

Ὀν.
Γεν. 
Δοτ.
Αἰτ.
Κλητ.

Πληθυντικός Ἀριθµός

Στό ἑπόµενο µάθηµα θά συνεχίσουµε µέ τά θηλυκά πού λήγουν σέ -η γεν. -ης καί µέ τίς παρατηρήσεις ἐπί τῶν πρω-
τοκλίτων οὐσιαστικῶν.


