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Ἐνρινόληκτα (συνέχεια)

Στό προηγούµενο µάθηµα διακρίναµε τά ἐνρινόληκτα α) σέ µονόθεµα β) σέ διπλόθεµα
καί ἀσχοληθήκαµε µέ τά µονόθεµα.

Συµπληρώνουµε τά ἐνρινόληκτα µέ τά διπλόθεµα.

β) Διπλόθεµα ἀκατάληκτα
σέ -ην γεν. -ενος (ὁ λιµήν, τοῦ λιµένος, ὁ ποιµήν, τοῦ ποιµένος κ.ἄ.)
σέ -ων γεν. -ονος  (ὁ ἡγεµών, τοῦ ἡγεµόνος, γείτων, τοῦ γείτονος, ἡ ἀλγη-

δών, τῆς ἀλγηδόνος κ.ἄ.).

Παραδείγµατα

1. Χαῖρε λιµήν τῶν τοῦ βίου πλωτήρων (ὁ λιµήν, τοῦ λιµένος)
2. Ἤκουσαν οἱ ποιµένες τῶν ἀγγέλων ὑµνούντων (ὁ ποιµήν, τοῦ ποιµένος)
3. Ἐπί ἡγεµόνας καί βασιλεῖς ἀχθήσεσθε ἕνεκεν ἐµοῦ (ὁ ἡγεµών, τοῦ ἡγεµόνος)
4. Τήν ἄχραντον εἰκόνα σου προσκυνοῦµεν, Ἀγαθέ (ἡ εἰκών, τῆς εἰκόνος)
5. Ὁ εὐσχήµων Ἰωσήφ... σινδόνι καθαρᾷ εἰλήσας... (ἡ σινδών, τῆς σινδῶνος)
6. Οἱ γείτονες καί οἱ θεωροῦντες ὅτι τό πρότερον τυφλός ἦν ἔλεγον  (ὁ γείτων,  τοῦ γεί-

τονος)
Παραδείγµατα κλίσεως ἐνρινολήκτων

Διπλόθεµα
Ε Ν Ι Κ Ο Σ           Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ

Ὀν. ὁ ποιµήν ὁ ἡγεµών ἡ εἰκών ὁ γείτων

Γεν. τοῦ ποιµέν-ος τοῦ ἡγεµόν-ος τῆς εἰκόν-ος τοῦ γείτον-ος

Δοτ. τῷ ποιµέν-ι τῷ ἡγεµόν-ι τῇ εἰκόν-ι τῷ γείτον-ι

Αἰτ. τόν ποιµέν-α τόν ἡγεµόν-α τήν εἰκόν-α τόν γείτον-α

Κλ. ὦ ποιµήν ὦ ἡγεµών ὦ εἰκών ὦ γεῖτον

Π Λ Η Θ Υ Ν Τ Ι Κ Ο Σ        Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ

Ὀν. οἱ ποιµέν-ες οἱ ἡγεµόν-ες αἱ εἰκόν-ες οἱ γείτον-ες

Γεν. τῶν ποιµέν-ων τῶν ἡγεµόν-ων τῶν εἰκόν-ων τῶν γειτόν-ων

Δοτ. τοῖς ποιµέν-σι(ν) τοῖς ἡγεµόν-σι(ν) ταῖς εἰκόν-σι(ν) τοῖς γείτον-σι(ν)

Αἰτ. τούς ποιµέν-ας τούς ἡγεµόν-ας τάς εἰκόν-ας τούς γείτον-ας

Κλ. ὦ ποιµέν-ες ὦ ἡγεµόν-ες ὦ εἰκόν-ες ὦ γείτον-ες

ΣΥΝΤΟΜΑ ΜΗΝΙΑΙΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ Μάθηµα 44ο

ΣΥΜΦΩΝΟΛΗΚΤΑ Γ´ ΚΛΙΣΕΩΣ
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Παρατηρήσεις
1. Τά διπλόθεµα ὀνόµατα ἀρσενικά καί θηλυκά σχηµατίζουν τήν ὀνοµαστική ἑνικοῦ ἀπό τό

ἰσχυρό θέµα: ὁ ποιµήν, ὁ λιµήν, ἡ χιών, ἡ χελιδών, ἡ ἀλγηδών κ.ἄ.
ἐνῶ τίς ἄλλες πτώσεις ἀπό τό ἀσθενές θέµα: τοῦ ποιµέν-ος, τοῦ λιµέν-ος, τῷ ποιµέν-ι, τῷ

λιµέν-ι, τῇ χιόν-ι, τήν χιόν-α κ.ἄ.
2. Τήν κλητική τοῦ ἑνικοῦ τά περισσότερα τήν σχηµατίζουν ὅµοια µέ τήν ὀνοµαστική: ἡ

ἀκτίς, ὦ ἀκτίς, ὁ Ἕλλην, ὦ Ἕλλην (µονόθεµα), ὁ ποιµήν, ὦ ποιµήν, ἡ χελιδών, ὦ χελιδών (δι-
πλόθεµα).

Ἐξαίρεση: Ἐξαιροῦνται τά εἰς -ων (-ονος) διπλόθεµα βαρύτονα (δηλ. ὅσα δέν τονίζονται στήν
λήγουσα) καί σχηµατίζουν τήν κλητική ἑνικοῦ ὅµοια µέ τό ἀσθενές θέµα: ὁ γείτων, ὦ γεῖτον,
ὁ κίων, ὦ κῖον, ὁ δαίµων, ὦ δαῖµον κ.ἄ.

3. Τά κύρια ὀνόµατα Ἀγαµέµνων καί Ἀριστογείτων στήν κλητική ἑνικοῦ ἀνεβάζουν τόν τόνο
ὦ Ἀγάµνενον, ὦ Ἀριστόγειτον.


