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Συνῃρηµένα οὐσιαστικά Α´ κλίσεως

Ἀπό τά πρωτόκλιτα οὐσιαστικά ὅσα εἶχαν ἀρχικά πρίν ἀπό τόν χαρακτήρα τοῦ θέµατος α
ἄλλο α ἤ ε, τά περισσότερα ἔπαθαν συναίρεση,1 γι᾽ αὐτό καλοῦνται συνῃρηµένα ὀνόµατα.

π.χ. Ἀθηνά-α  Ἀθηνᾶ
Ἑρµέ-ας  Ἑρµῆς
συκέ-α  συκῆ
γέ-α  γῆ*

ἀµυγδαλέ-α  ἀµυγδαλῆ
ροδέ-α  ροδῆ (= τριανταφυλλιά)

Παραδείγµατα κλίσεως συνῃρηµένων

Ἑνικός ἀριθµός

Ὀν.
Γεν.
Δοτ. 

Αἰτ.

Κλητ.

Ὀν.
Γεν.
Δοτ. 

Αἰτ.

Κλητ.

ὁ Ἑρµέ-ας  Ἑρµῆς ἡ Ἀθηνά-α Ἀθηνᾶ ἡ συκῆ
τοῦ Ἑρµέ-ου  Ἑρµοῦ τῆς Ἀθηνά-ας Ἀθηνᾶς τῆς συκῆς
τῷ Ἑρµέ-ᾳ  Ἑρµῇ τῇ Ἀθηνά-ᾳ Ἀθηνᾷ τῇ συκῇ
τόν Ἑρµέ-αν  Ἑρµῆν τήν Ἀθηνά-αν Ἀθηνᾶν τήν συκῆν
ὦ Ἑρµέ-α  Ἑρµῆ ὦ Ἀθηνά-α Ἀθηνᾶ ὦ συκῆ

Πληθυντικός ἀριθµός

οἱ Ἑρµέ-αι  Ἑρµαῖ2 αἱ συκαῖ
τῶν Ἑρµέ-ων  Ἑρµῶν τῶν συκῶν
τοῖς Ἑρµέ-αις  Ἑρµαῖς ταῖς συκαῖς
τούς Ἑρµέ-ας  Ἑρµᾶς τάς συκᾶς
ὦ Ἑρµέ-αι  Ἑρµαῖ ὦ συκαῖ

Παρατηρήσεις
Τά συνῃρηµένα πρωτόκλιτα:

1. Ἔχουν καί µετά τήν συναίρεση τίς καταλήξεις τῶν ἀσυναιρέτων σέ ὅλες τίς πτώσεις ἑνικοῦ
καί πληθυντικοῦ. Μόνον τό -εα στόν ἑνικό συναιρεῖται σέ η, π.χ. ὁ Ἑρµέας -ῆς, ἡ συκέα -ῆ, καί
στόν πληθυντικό συναιρεῖται σέ -ας, π.χ. τούς Ἑρµέας - Ἑρµᾶς, τάς συκέας -συκᾶς.

2. Σέ ὅλες τίς πτώσεις Ἑνικοῦ καί Πληθυντικοῦ παίρνουν περισπωµένη, γιατί προέρχονται
ἀπό συναίρεση.

3. Τό ὄνοµα βορέας λαµβάνεται σέ ὅλες τίς πτώσεις καί ἀσυναίρετο καί συνῃρηµένο, ἀλλά συνῃρη-

µένο γράφεται µέ διπλό ρ, π.χ. ὁ βορέας - βορρᾶς, τοῦ βορέου - βορρᾶ, τῷ βορέᾳ - βορρᾷ κ.λπ.

1. Συναίρεση λέγεται ἡ συγχώνευση µέσα στήν ἴδια λέξη δύο συνεχόµενων φωνηέντων ἤ φωνήεντος καί δι-
φθόγγου σέ ἕνα µακρό φωνῆεν ἤ δίφθογγο, π.χ. Ἀθηνάα - Ἀθηνᾶ, συκέα - συκῆ, κ.ἄ.

2. Ἑρµῆς: Στούς ἀρχαίους Ἕλληνες ἦταν ὁ ἀγγελιαφόρος τῶν θεῶν, ψυχοποµπός καί θεός τοῦ ἐµπορίου καί
τῶν γραµµάτων (κερδῷος καί λόγιος). Στόν πληθυντικό οἱ ἑρµαῖ ἦταν τετράγωνες λίθινες στῆλες στίς ὁδούς πού
κατέληγαν σέ ὁµοίωµα κεφαλῆς τοῦ Ἑρµοῦ. Στήν Ἀστρονοµία εἶναι ὁ πλανήτης Ἑρµῆς.

*Kλίσις τοῦ ὀνόµατος γῆ:

Ἑν. Ἀρ.: ἡ γῆ, τῆς γῆς, τῇ γῇ, τήν
γῆν, ὦ γῆ. 

Ὁ πληθυντικός ἀναπληρώνεται ἀπό
τό ἀρχαῖο γαῖα: αἱ γαῖαι, τῶν γαιῶν,
ταῖς γαίαις, τάς γαίας, ὦ γαῖαι.


