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ΣΥΜΦΩΝΟΛΗΚΤΑ Γ´ ΚΛΙΣΕΩΣ
(συνέχεια)
Καταληκτικά µονόθεµα µέ θέµα σέ -ντ
(σέ -ας γενικ -αντος καί σέ -ους, γενική -οντος)
ἱµάς, ἱµάντος
ὀδούς, ὀδόντος
γίγας, γίγαντος
Παραδείγµατα
1. ... οὐκ εἰµί ἱκανός λῦσαι τόν ἱµάντα τῶν ὑποδηµάτων αὐτοῦ.
2. Προέτειναν αὐτόν τοῖς ἱµᾶσι.
3. Οἱ γίγαντες ἔβαλλον τού δράκοντας λίθοις
4. Ὀδόντας ἁµαρτωλῶν συνέτριψαν
5. Πῶς δύναται ἄνθρωπος γεννηθῆναι γέρων ὤν;
6. Αἱ τῶν γερόντων συµβουλαί ὠφέλιµοί εἰσι τοῖς νεανίαις.
7. Εὐλόγησον τούς πλακοῦντας τούτους.
Παραδείγµατα κλίσεως ὀδοντικόληκτων καταληκτικῶν µονόθεµων µέ θέµα σέ -ντ

Ὀνοµ.
Γεν.
Δοτ.
Αἰτ.
Κλητ.

ΕΝΙΚΟ Σ ΑΡΙΘ Μ Ο Σ
ὁ
ἱµάντ-ς  ἱµάς ὁ
γίγαντ-ς  γίγας ὁ
τοῦ ἱµάντ-ος
τοῦ γίγαντ-ος
τοῦ
τῷ ἱµάντι-ι
τῷ γίγαντ-ι
τῷ
τόν ἱµάντ-α
τόν γίγαντ-α
τόν
ὦ ἱµάντ-ς  ἱµάς ὦ γίγαν*
ὦ
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ὀδόντ-ς  ὀδούς
ὀδόντ-ος
ὀδόντ-ι
ὀδόντ-α
ὀδόντ-ς  ὀδούς

Ὀνοµ.
Γεν.
Δοτ.
Αἰτ.
Κλητ.

Π ΛΗΘΥΝΤΙΚΟ Σ ΑΡΙΘ Μ Ο Σ
οἱ
ἱµάντ-ες
οἱ γίγαντ-ες
οἱ
τῶν ἱµάντ-ων
τῶν γιγάντ-ων
τῶν
τοῖς ἱµάντ-σι  ἱµᾶσι τοῖς γίγαντ-σι  γίγασι τοῖς
τούς ἱµάντ-ας
τούς γίγαντ-ας
τούς
ὦ
ἱµάντ-ες
ὦ γίγαντ-ες
ὦ

ὀδόντ-ες
ὀδόντ-ων
ὀδόντ-σι  ὀδοῦσι
ὀδόντ-ας
ὀδόντ-ες

Παρατηρήσεις
 Ὁ ὀδούς ἔχει θέµα ὀδοντ-. Τό ντ πρό τῆς καταλήξεως -ς ἀποβάλλεται καί τό ο τρέπεται σέ ου.
Τό φαινόµενο αὐτό κατά τό ὁποῖο βραχύ φωνῆεν τρέπεται σέ µακρό φωνῆεν ἤ δίφθογγο
µετά τήν ἀποβολή ἑνός ἤ περισσοτέρων συµφώνων πού ἀκολουθοῦν λέγεται ἀναπληρωµατική ἔκταση ἤ ἀντέκταση.
 Στήν ὀνοµαστική ἑνικοῦ ἀπό τούς τύπους ἱµάντ-ς καί γίγαντ-ς προῆλθαν οἱ τύποι
ἱµάς καί γίγας µετά τήν ἀποβολή τοῦ
ντ πρό τοῦ ς.
Στήν δοτική πληθυντικοῦ ἀπό τούς τύπους ἱµάντ-σι καί γίγαντ-σι προῆλθαν οἱ τύποι
ἱµᾶσι καί γίγασι µέ τόν ἴδιο τρόπο (ἀντέκταση)
* Γνωρίζουµε ὅτι τά βαρύτονα ὀδοντικόληκτα σχηµατίζουν τήν κλητική ἑνικοῦ µόνο µέ
τό θέµα (π.χ. ὦ χάρι, ὦ ἔρι) ἀλλά στήν κλητική ὦ γίγαντ τό τ ἀποβάλλεται γιατί δέν
εἶναι ληκτικό σύµφωνο· (ἄς θυµηθοῦµε ληκτικά εἶναι ν, ρ, ς, ξ ἀπό οὐρανικό + ς καί ψ ἀπό
χειλικό + ς)
 Ὅπως τό ἱµάς κλίνεται ὁ ἀνδριάς· ὅπως τό γίγας κλίνονται ὁ ἐλέφας, ὁ ἀδάµας, ὁ
Κάλχας, ὁ Αἴας κ.ἄ.
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