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ΣΥΜΦΩΝΟΛΗΚΤΑ Γ´ ΚΛΙΣΕΩΣ
(συνέχεια)
Ὑγρόληκτα
Διακρίνονται σέ:
α) Μονόθεµα ἀκατάληκτα σέ -ηρ γεν. -ῆρος (ὁ κρατήρ, τοῦ κρατῆρος, ὁ σωτήρ, τοῦ
σωτῆρος, ὁ νιπτήρ, τοῦ νιπτῆρος)
Οὐδέτερα ἀκατάληκτα ὑγρόληκτα σέ -αρ εἶναι µόνο τό ἔαρ καί τό νέκταρ, εὔχρηστα
µόνο στόν ἑνικό ἀριθµό.
β) Διπλόθεµα ἀκατάληκτα σέ -ηρ γεν. -έρος (ὁ ἀήρ, τοῦ ἀέρος, ὁ ἀθήρ, τοῦ ἀθέρος (= ἡ
ἄκρη ἀπό τά στάχυα, ὁ ἀστήρ, τοῦ ἀστέρος
κ.ἄ.)
καί σέ -ωρ γεν. -ορος (ὁ ρήτωρ, τοῦ ρήτορος, ὁ κοσµήτωρ, τοῦ
κοσµήτορος, ὁ αὐτοκράτωρ, τοῦ αὐτοκράτορος, ὁ Ἕκτωρ, τοῦ Ἕκτορος κ.ἄ.).
Παραδείγµατα
1. Χαῖρε λουτήρ ἐκπλύνων συνείδησιν, χαῖρε κρατήρ κιρνῶν ἀγαλλίασιν (ὁ λουτήρ, τοῦ
λουτῆρος, ὁ κρατήρ, τοῦ κρατῆρος).
2. Ὅτε οἱ ἔνδοξοι µαθηταί ἐν τῷ νιπτῆρι τοῦ Δείπνου ἐφωτίζοντο... (ὁ νιπτήρ, τοῦ νιπτῆρος).
3. Μεγαλύνει ἡ ψυχή µου τόν Κύριον... ἐπί τῷ Θεῷ τῷ σωτῆρι µου(ὁ σωτήρ, τοῦ σωτῆρος).
4. Ὦ γλυκύ µου ἔαρ (τό ἔαρ, τοῦ ἔαρος).
5. Χαῖρε ἀστήρ ἐµφαίνων τόν ἥλιον (ὁ ἀστήρ, τοῦ ἀστέρος).
6. Ρήτορας πολυφθόγγους ὡς ἰχθύας ἀφώνους (ὁ ρήτωρ, τοῦ ρήτορος).
7. Σῶσαι θέλων τόν κόσµον ὁ τῶν ὅλων κοσµήτωρ (ὁ κοσµήτωρ, τοῦ κοσµήτορος)

Παραδείγµατα κλίσεως ὑγρολήκτων
Μονόθεµα σέ -ηρ γεν. -ηρος καί τό οὐδέτερο -αρ
ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
Ὀν.
ὁ
νιπτήρ
τό ἔαρ
Γεν. τοῦ νιπτῆρ-ος τοῦ ἔαρ-ος
Δοτ. τῷ νιπτῆρ-ι
τῷ ἔαρ-ι
Αἰτ. τόν νιπτῆρ-α
τό ἔαρ
Κλ.
ὦ
νιπτήρ
ὦ
ἔαρ

Π Λ Η ΘΥ Ν Τ Ι ΚΟ Σ Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ
οἱ
νιπτῆρ-ες
τῶν νιπτήρ-ων
ἔαρ καί
τοῖς νιπτῆρ-σι(ν)
νέκταρ
τούς νιπτῆρ-ας
δέν έχουν
ὦ
νιπτῆρ-ες
πληθυντικό
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Διπλόθεµα σέ ηρ γεν -ερος καί -ωρ γεν. -ορος
ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
Π Λ Η ΘΥ Ν Τ Ι ΚΟ Σ Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ
Ὀν.
ὁ
ἀστήρ
ὁ
ρήτωρ
οἱ
ἀστέρ-ες
οἱ ρήτορ-ες
Γεν. τοῦ ἀστέρ-ος
τοῦ ρήτορ-ος
τῶν ἀστέρ-ων
τῶν ρητόρ-ων
Δοτ. τῷ ἀστέρ-ι
τῷ ρήτορ-ι
τοῖς ἀστράσι(ν) τοῖς ρήτορ-σι(ν)
Αἰτ. τόν ἀστέρ-α
τό ρήτορ-α
τούς ἀστέρ-ας
τούς ρήτορ-ας
Κλ.
ὦ
ἀστήρ
ὦ
ρῆτορ
ὦ
ἀστέρ-ες
ὦ ρήτορ-ες

Παρατηρήσεις
1. Τήν κλητική ἑνικοῦ τήν σχηµατίζουν τά περισσότερα ἀπό τό ἰσχυρό θέµα: ὁ κρατήρ, ὦ
κρατήρ, ὁ λουτήρ, ὦ λουτήρ κ.ἄ.)
Ἐξαιροῦνται ἀπό τά διπλόθεµα τά βαρύτονα σέ -ωρ γεν. -ορος, τά ὁποῖα σχηµατίζουν τήν
κλητική ἀπό τό ἀσθενές θέµα: ὁ ρήτωρ, ὦ ρῆτορ, ὁ κοσµήτωρ, ὦ κοσµῆτορ, ὁ αὐτοκράτωρ, ὦ
αὐτοκράτορ κ.ἄ.
2. Τό ὄνοµα σωτήρ σχηµατίζει τήν κλητική ὦ σῶτερ.
3. Τό ὄνοµα ἀστήρ σχηµατίζει τήν δοτική πληθυντικοῦ τοῖς ἀστράσι(ν) (κατά τά συγκοπτόµενα, ὅπως θά δοῦµε παρακάτω).
4. Ὑγρόληκτο µέ χαρακτήρα λ εἶναι τό ὄνοµα ὁ ἅλς = τό ἁλάτι (ὁ ἅλς, τοῦ ἁλός, τῷ ἁλί, τόν
ἅλα, ὦ ἅλς – οἱ ἅλες, τῶν ἁλῶν, τοῖς ἁλσί, τούς ἅλας, ὦ ἅλες· ἐξ αὐτοῦ τό ἅλας, π.χ. Ὑµεῖς
ἐστέ τό ἅλας τῆς γῆς).
5.Τό οὐδέτερο ἔαρ ἔχει καί συνηρηµένους τύπους: ἔαρ - ἦρ, τοῦ ἔαρος - ἦρος, τῷ ἔαρι - ἦρι
κ.λπ.).
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