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ΣΥΝΤΟΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ
Μάθηµα 42ο

ΣΥΜΦΩΝΟΛΗΚΤΑ Γ´ ΚΛΙΣΕΩΣ

(συνέχεια)

Ὁδοντικόληκτα οὐδέτερα ἀκατάληκτα µονόθεµα σέ -α (γεν. -ατος)

Παραδείγµατα

1. Οἱ παῖδες ἐγύµναζον τά σώµατα ἐν τοῖς γυµνασίοις (= στά γυµναστήρια)
2. Ὁ Ὀδυσσέας ἐνίκα τούς πολεµίους τοῖς µηχανήµασι (= µέ τεχνάσµατα).
3. Τά πνεύµατα (= οἱ ἄνεµοι) φέρουν τά πλοῖα εἰς τήν ἀκτήν.
4. Τά τῶν Θρακῶν τοξεύµατα (= τά βέλη, οἱ τοξότες) ἐποίουν (= προκαλοῦσαν) φοβερά

τραύµατα.
5. Μή µεριµνᾶτε τῷ σώµατι ὑµῶν τί ἐνδύσησθε.
6. Οἶδα ἄνθρωπον ἐν Χριστῷ... εἴτε ἐν σώµατι, εἴτε ἐκτός τοῦ σώµατος οὐκ οἶδα, ὁ Θεός

οἶδεν ἁρπαγέντα ἕως τρίτου οὐρανοῦ.
7. ... προσελθών κατέδησε τά τραύµατα αὐτοῦ.

Παράδειγµα κλίσεως: τό σῶµα τοῦ σώµατ-ος (θέµα σωµατ)

ΕΝΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ

Ὀν. τό σῶµατ * σῶµα τά σώµατα

Γεν. τοῦ σώµατ-ος τῶν σωµάτων

Δοτ. τῷ σώµατ-ι τοῖς σώµατ-σι  σώµασι

Αἰτ. τό σῶµα τά σώµατα

Κλ. ὦ σῶµα ὦ σώµατα

Παρατηρήσεις

Κλίνονται σύµφωνα µέ τούς γνωστούς ὡς τώρα κανόνες
 Τό α τῶν οὐδετέρων εἶναι βραχύ (τό τραῦµα, τό πνεῦµα κ.ἄ.).
 Σχηµατίζουν τρεῖς πτώσεις στόν ἑνικό καί πληθυντικό ἴδιες (τήν ὀνοµαστική, αἰτιατική καί

κλητική)
 Τό ὀδοντικό πρίν ἀπό τό σ ἀποβάλλεται (τοῖς σώµατ-σι  σώµασι)
 Τά οὐδέτερα ὀδοντικόληκτα σέ -µα εἶναι ὅλα ἀκατάληκτα (δηλ. σχηµατίζουν τήν ὀνοµ.,
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αἰτιατ. καί κλητ. χωρίς κατάληξη -ς). Καταληκτικά ὀδοντικόληκτα εἶναι µόνο τό φῶς (φῶτ-ς)
καί τό οὖς (οὖτ-ς)· 

τό φῶς τοῦ φωτός τῷ φωτί
τό οὖς τοῦ ὠτός τῷ ὠτί

* Τό τ ἀποβάλλεται, γιατί δέν εἶναι ληκτικό σύµφωνο, δηλ. στήν ἀρχαία ἑλληνική γλώσσα
δέν λήγει καµµία λέξη σέ τ. Ληκτικά εἶναι µόνο τά ν, ρ, ς, ξ (κς), ψ (πς).

 Ὅπως τό σῶµα κλίνονται τό τραῦµα, τό πρᾶγµα, τό πνεῦµα, τό κλῆµα = κλαδί ἀπό ἀµπέλι
(κληµαταριά), τό κλῖµα (= τό σύνολο τῶν µετεωρολογικῶν συνθηκῶν πού ἐπικρατοῦν σέ ἕναν
τόπο), τό σχῆµα (ἀπό τό σχηµατίζω), τό σχίσµα (ἀπό τό σχίζω· µέ ῐ), τό θῦµα, τό τάγµα, τό
γράµµα, τό κάλυµµα κ.ἄ.


