
71

ΣΥΝΤΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ Μάθηµα 49ο

ΑΝΩΜΑΛΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ

Ὡρισµένα οὐσιαστικά δέν κλίνονται σέ ὅλες τίς πτώσεις καί στούς δύο ἀριθµούς σύµφωνα µέ
τούς κανόνες τῆς Ά , τῆς Β´ καί τῆς Γ´ κλίσεως, ἀλλά παρουσιάζουν διάφορες ἀνωµαλίες κατά
τήν κλίση τους (µεταβάλλουν τό θέµα, τό γένος, τήν κλίση τους κ.ἄ.).

Παραδείγµατα:

1.  Καί ἐσώθη ἡ γυνή ἀπό τῆς ὥρας ἐκείνης.
Ἡ σιγή ταῖς γυναιξί κόσµον φέρει.
Γύναι, ἰδού ὁ υἱός σου.

2.  Δεῦτε τάς χεῖρας κροτήσωµεν.
Αἱ χεῖρες σου ἐποίησάν µε καί ἔπλασάν µε.
Εἰ ἡ δεξιά σου χείρ σκανδαλίζει σε, ἔκκοψον αὐτήν.

3.  Πῦρ ἦλθον βαλεῖν εἰς τήν γῆν.
Αὐτός ὑµᾶς βαπτίσει ἐν Πνεύµατι Ἁγίῳ καί πυρί.
Εὑρέθη µεταξύ δύο πυρῶν.

4.  Υἱοί Θεοῦ κληθήσονται.
Οὗτός ἐστιν ὁ υἱός µου ὁ ἀγαπητός.
Οἱ Υἱεῖς τῷ πατρί χάριν ἔχουσι.

5.  Δώσω σοι τάς κλεῖς τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν.
Τάδε λέγει ὁ ἅγιος ὁ ἔχων τήν κλεῖν τοῦ Δαυίδ.
... καί ἐδόθη αὐτῷ ἡ κλείς τοῦ φρέατος τῆς ἀβύσσου.

6.  Ὁ πᾶσαν γῆν κρεµάσας τοῖς ὕδασι.
...τό φρέαρ ἐστί βαθύ· πόθεν οὖν ἔχεις τό ὕδωρ τό ζῶν;

7.  Ἱκετεύοµεν οἱ δοῦλοι σου καί κλίνοµεν γόνυ καρδίας ἡµῶν.
Τιθέντες τά γόνατα προσεκύνησαν.
Προσέπεσε τοῖς γόνασιν Ἰησοῦ.

8. Αἱ ταχεῖαι νῆες τῶν Φαιάκων τόν Ὀδυσσέα εἰς τήν πατρίδα ἔφερον.
9. Ἐν τοῖς Διός γόνασι τά τῶν θνητῶν ἀνθρώπων πράγµατά ἐστιν.
10. Ἀφεῖλεν αὐτοῦ τό οὖς τό δεξιόν.
11. Tό στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέῳκται.
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Ε Ν Ι Κ Ο Σ   Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ

Ὀν. τό πῦρ ἡ γυνή ὁ υἱός ὁ Ζεύς

Γεν. τοῦ πυρός τῆς γυναικός τοῦ υἱοῦ, υἱέος τοῦ Διός

Δοτ. τῷ πυρί τῇ γυναικί τῷ υἱῷ, υἱεῖ τῷ Διί

Αἰτ. τό πῦρ τήν γυναῖκα τόν υἱόν τόν Δία

Κλ. ὦ πῦρ ὦ γύναι ὦ υἱέ ὦ Ζεῦ

Π Λ Η Θ Υ Ν Τ Ι Κ Ο Σ   Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ

Ὀν. τά πυρά αἱ γυναῖκες οἱ υἱεῖς 

Γεν. τῶν πυρῶν τῶν γυναικῶν τῶν υἱέων

Δοτ. τοῖς πυροῖς ταῖς γυναιξί τοῖς υἱέσι

Αἰτ. τά πυρά τάς γυναῖκας τούς υἱεῖς

Κλ. ὦ πυρά ὦ γυναῖκες ὦ υἱεῖς

*****************

Ε Ν Ι Κ Ο Σ   Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ

Ὀν. ὁ κύων ἡ ναῦς ἡ χείρ τό γόνυ

Γεν. τοῦ κυνός τῆς νηός– νεώς τῆς χειρός τοῦ γόνατος

Δοτ. τῷ κυνί τῇ νηΐ τῇ χειρί τῷ γόνατι

Αἰτ. τόν κύνα τήν ναῦν τήν χεῖρα τό γόνυ

Κλ. ὦ κύον ὦ ναῦ ὦ χείρ ὦ γόνυ

Π Λ Η Θ Υ Ν Τ Ι Κ Ο Σ   Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ

Ὀν. οἱ κύνες αἱ νῆες αἱ χεῖρες τά γόνατα

Γεν. τῶν κυνῶν τῶν νεῶν τῶν χειρῶν τῶν γονάτων

Δοτ. τοῖς κυσί ταῖς ναυσί ταῖς χερσί τοῖς γόνασι

Αἰτ. τούς κύνας τάς ναῦς τάς χεῖρας τά γόνατα

Κλ. ὦ κύνες ὦ νῆες ὦ χεῖρες ὦ γόνατα


