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ΣΥΜΦΩΝΟΛΗΚΤΑ Γ´ ΚΛΙΣΕΩΣ
Συγκοπτόµενα ὑγρόληκτα
Ἀκατάληκτα σέ -ηρ γεν. -ρος διπλόθεµα
Ἀπό τά διπλόθεµα ὑγρόληκτα ὀνόµατα σέ -ηρ τά παραπάνω ἕξι ὁ πατήρ, ἡ µήτηρ, ἡ θυγάτηρ,
ἡ γαστήρ (= κοιλιά), ἡ Δηµήτηρ καί ὁ ἀνήρ λέγονται συγκοπτόµενα, γιατί συγκόπτουν, δηλαδή
ἀποβάλλουν τό ε τοῦ ἀσθενοῦς θέµατος σέ ὁρισµένες πτώσεις τοῦ ἑνικοῦ (στήν γενική καί δοτική)
καί τοῦ πληθυντικοῦ.
Παραδείγµατα
1. Ἔσεσθε καί ὑµεῖς τέλειοι, ὥσπερ ὁ πατήρ ἡµῶν...
2. Μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιµιώτερόν ἐστιν ἡ πατρίς.
3. Δόξα τῷ Πατρί καί τῷ Υἱῷ...
4. Τίµα τόν πατέρα σου καί τήν µητέρα σου, ἵνα εὖ σοι γένηται...
5. Πάτερ ἄφες αὐτοῖς, οὐ γάρ οἴδασι τί ποιοῦσι.
6. ... κατά τά αὐτά γάρ ἐποίουν τοῖς ψευδοπροφήταις οἱ πατέρες αὐτῶν.
7. Ὁ Θεός τῶν πατέρων ἡµῶν, ὁ ποιῶν µεθ᾽ ἡµῶν...
8. Ἡ σκηνή τοῦ µαρτυρίου ἦν τοῖς πατράσιν ἡµῶν ἐν τῇ ἐρήµῳ...
9. Ἐάν γάρ πολλούς παιδαγωγούς ἔχητε ἐν Χριστῷ, ἀλλ᾽ οὐ πολλούς πατέρας.
10. ... λέγει τῇ µητρί Αὐτοῦ... εἶτα λέγει τῷ µαθητῇ, ἰδού ἡ µήτηρ σου.
11. Μῆτερ τοῦ Θεοῦ, φύλαξόν µε ὑπό τήν σκέπην σου.
12. Ἡ θυγάτηρ µου ἄρτι ἐτελεύτησεν...
13. Εἴπατε τῇ θυγατρί Σιών, ἰδού ὁ βασιλεύς σου.
14. Θάρσει θύγατερ· ἡ πίστις σου σέσωκέ σε.
15. Οὐδείς τῶν ἀνδρῶν ἐκείνων γεύσεταί µου τοῦ δείπνου.
16. Ἰδού ἡ παρθένος ἐν γαστρί ἕξει καί τέξεται υἱόν...
17. Δήµητρος καί Περσεφόνης λαµπρόν ἱερόν ἐν Ἐλευσῖνι ἦν.
18. Τῇ Δήµητρι θυγάτηρ ἦν Περσεφόνη.
19. Οἱ Ἀθηναῖοι τήν Δήµητρα καί Περσεφόνην τοῖς Ἐλευσινίοις µυστηρίοις ἐθεράπευον (=
ἐλάτρευαν).
20. Ὦ Δήµητερ καί Περσεφόνη, χάριν ἔχοµεν ὑµῖν (= σᾶς χρωστᾶµε εὐγνωµοσύνη), παρέχετε
γάρ καλά δῶρα.
Ὅπως βλέπουµε ἀπό τά ἀνωτέρω παραδείγµατα τά συγκοπτόµενα διπλόθεµα ἀκατάληκτα
σέ -ηρ κλίνονται ὡς ἑξῆς:
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Παρατηρήσεις
Τί συγκόπτει κάθε ὄνοµα
1. Τά ὀνόµατα πατήρ, µήτηρ, θυγάτηρ, γαστήρ ἀποβάλλουν τό ε στήν γενική καί δοτική
ἑνικοῦ καί στήν δοτική πληθυντικοῦ.
2. Τό ὄνοµα ἀνήρ ἀποβάλλει τό ε στίς πλάγιες πτώσεις τοῦ ἑνικοῦ καί σέ ὅλες τίς πτώσεις
τοῦ πληθυντικοῦ· µεταξύ δέ τοῦ ν καί τοῦ ρ ἀναπτύχθηκε τό σύµφωνο δ γιά διευκόλυνση τῆς
προφορᾶς (ἀνήρ, ἀνερ-ός – ἀνρός – ἀν-δ-ρός).
3. Tό ὄνοµα Δηµήτηρ ἀποβάλλει τό ε στίς πλάγιες πτώσεις τοῦ ἑνικοῦ.
4. Ὅλα τά συγκοπτόµενα στήν δοτική τοῦ πληθυντικοῦ ἀνάµεσα στό συγκεκοµµένο θέµα καί
στήν κατάληξη -σι παίρνουν ἕνα α βραχύ στό ὁποῖο καί τονίζονται (µητράσι, θυγατράσι, γαστράσι).
5. Τά ὀνόµατα πατήρ, µήτηρ, θυγάτηρ καί γαστήρ στήν γενική καί δοτική ἑνικοῦ τονίζονται
στήν λήγουσα, τό δέ ὄνοµα ἀνήρ τονίζεται στήν λήγουσα καί σ᾽ αὐτές τίς πτώσεις ἀλλά καί στήν
γενική πληθυντικοῦ (µητρός, µητρί – πατρός, πατρί – ἀνδρός, ἀνδρί, ἀνδρῶν).
Τό ὄνοµα Δηµήτηρ τονίζεται στήν προπαραλήγουσα σέ ὅλες τίς πτώσεις ἐκτός ἀπό τήν ὀνοµαστική.
6. Τά ὀνόµατα πατήρ, µήτηρ, θυγάτηρ, ἀνήρ σχηµατίζουν τήν κλητική ὅµοια µέ τό ἀσθενές
θέµα καί ἀνεβάζουν τόν τόνο: ὦ πάτερ, µῆτερ, θύγατερ, ἄνερ. Μόνο τό ὄνοµα γαστήρ σχηµατίζει
τήν κλητική ἑνικοῦ ὅµοια µέ τήν ὀνοµαστική (ὦ γαστήρ).
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