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Μάθηµα 18ο

Σέ προηγούµενο τεῦχος εἴχαµε πεῖ ἡ Γραµµατική τῆς ἀρχαίας Ἑλληνικῆς γλώσσης, ὡς βοήθηµα
γιά τούς ἱερεῖς τῆς Μητροπόλεώς µας, νά παρατίθεται στό περιοδικό τοῦ διαδικτύου. Μᾶς συνέστησαν
ὅµως ὅτι εἶναι καλύτερα νά παρατίθεται στό παρόν περιοδικό σέ συνέχεια τῶν προηγουµένων µαθηµάτων
Γραµµατικῆς.

Α´ Κλίση
(συνέχεια)

Oἱ καταλήξεις τῶν θηλυκῶν οὐσιαστικῶν σέ -η, γεν. -ης.
Ὀνοµ.
-η π.χ. Μεγαλύνει ἡ ψυχ-ή µου τόν Κύριον...
Γεν.
-ης π.χ. Τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγµα τῆς ψυχ-ῆς αὐτοῦ;
Δοτ.
-ῃ π.χ. Ἐρῶ τῇ ψυχ-ῇ µου...
Αἰτ.
-ην π.χ. Ἴασαι τήν ψυχ-ήν µου...
Κλητ. -η π.χ. Ψυχ-ή µου, ψυχ-ή µου, ἀνάστα, τί καθεύδεις;



Στόν πληθυντικό ἀριθµό ὅλα τά πρωτόκλιτα ἔχουν τίς ἴδιες καταλήξεις.
Παραθέτουµε παραδείγµατα κλίσεως θηλυκῶν πρωτοκλίτων σέ -η, -ης.
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* Τό ι εἶναι µακρό (ῑ), γι᾽ αὐτό παίρνει περισπωµένη (µακρό πρό βραχέως περισπᾶται. Βλ. κανόνες τονισµοῦ).

Παρατηρήσεις γιά τά πρωτόκλιτα θηλυκά
Τά θηλυκά οὐσιαστικά σέ -α ἔχουν τό α ἄλλοτε µακρό καί ἄλλοτε βραχύ καί λέγεται
ἀντίστοιχα καθαρό καί µή καθαρό.
 Καθαρό λέγεται ἄν πρίν ἀπό αὐτό ὑπάρχει φωνῆεν ἤ ρ, π.χ. ἡ γενεά, ἡ οἰκία, ἡ
πολιτεία, ἡ χώρα κ.ἄ.
 Τό καθαρό α εἶναι κανονικά µακρό καί διατηρεῖται σέ ὅλες τίς πτώσεις τοῦ ἑνικοῦ,
π.χ. ἡ γενε-ά, τῆς γενε-ᾶς, τῇ γενε-ᾷ, τήν γενε-άν, ὦ γενε-ά κ.ἄ.
– Ἐξαίρεση: Τό καθαρό α εἶναι βραχύ στίς ἑξῆς περιπτώσεις:
α) στά προπαροξύτονα, π.χ. ἀλήθειᾰ, ἀσέβειᾰ, ἐγκράτειᾰ, ἀµέλειᾰ, πρόνοιᾰ κ.ἀ.

β) στά δυσύλλαβα ὀνόµατα: γαῖᾰ, γραῖᾰ, µαῖᾰ, µυῖᾰ
γ) στά ἑξῆς δυσύλλαβα πού λήγουν σέ -ρα: µοῖρα, πεῖρα, πρῷρα, σφαῖρα, σφῦρα,
γι᾽ αὐτό καί παίρνουν περισπωµένη (βλ. κανόνες τονισµοῦ).
 Μή καθαρό λέγεται τό α ἄν πρίν ἀπό αὐτό ὑπάρχει ἄλλο σύµφωνο πλήν τοῦ ρ, π.χ.
δίψα, µᾶζα, ἧττα κ.ἄ.
 Τό µή καθαρό α εἶναι κανονικά βραχύ καί στήν γενική καί δοτική ἑνικοῦ τρέπεται
σέ η,
π.χ. τῆς θαλάσσης, τῇ θαλάσσῃ, τῆς δόξης, τῇ δόξῃ, τῆς ρίζης, τῇ ρίζῃ
 Ἡ αἰτιατική καί κλητική ἑνικοῦ τῶν θηλυκῶν τονίζεται ὅπου καί ἡ ὀνοµαστική
καί παίρνουν τόν ἴδιο τόνο, δηλαδή τό α εἶναι µακρό ἤ βραχύ ὅπως εἶναι στήν ὀνοµαστική,
π.χ. ἡ χώρα (ὀνοµ.), τήν χώραν (αἰτ.), ὦ χώρα (κλητ.), ἡ γλῶσσᾰ (ὀνοµ.), τήν γλῶσσᾰν
(αἰτ.), ὦ γλῶσσᾰ (κλητ.), ἡ µοῦσᾰ (ὀνοµ.), τήν µοῦσᾰν (αἰτ.), ὦ µοῦσᾰ (κλητ.).
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