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Ἀττικόκλιτα
Μερικά οὐσιαστικά τῆς Β´ κλίσεως λήγουν ὄχι σέ -ος -ον, ἀλλά σέ -ως -ων µέ ω. Αὐτά, ἐπειδή
τά χρησιµοποιοῦσαν κυρίως ὅσοι µιλοῦσαν τήν Ἀττική διάλεκτο, λέγονται ἀττικόκλιτα καί ἡ κλίση
τους λέγεται ἀττική δευτέρα κλίση.
Τέτοια εἶναι π.χ. ὁ λεώς (= λαός), ὁ νεώς (= ναός), ὁ πρόνεως (= πρόναος), ὁ Ἄθως, ἡ ἅλως (=
τό ἁλώνι), ἡ ἕως (= ἡ αὐγή), ἡ Κέως (= ἡ Κῶς), τό ἀνώγεων (= τό ἀνώγι), ἡ ἀπόκρεως (= ἡ
ἀποκριά).
Σήµερα δέν χρησιµοποιοῦνται µέ τήν µορφή αὐτή· τά βλέπουµε µόνο κυρίως σέ σύνθετες λέξεις,
π.χ. λεωφορεῖο, λεωφορειοῦχος, λεωφορειόδροµος, λεωφόρος, νεωκόρος, ἑωσφόρος (= τό ἄστρο τῆς
αὐγῆς, ὁ Αὐγερινός πού φέρνει τήν αὐγή) κ.ἄ.
Ἀπό τά ἀττικόκλιτα διατηρήθηκαν σέ ᾽µᾶς µερικά ὅπως: ὁ αἰγώκερως, ὁ ρινόκερως, ὁ Ἄθως, ὁ
Μίνως, τό Αἰγάλεων. Τά ἄλλα ἔγιναν ὁµαλά τῆς β´ κλίσεως σέ -ος, ὅπως λαός, ναός, τό ἀνώγειον
κατά τό ἰσόγειον.

Γενικά περί ἐπιθέτων
Ἐπίθετα λέγονται οἱ λέξεις πού φανερώνουν ποιότητα ἤ ἰδιότητα τοῦ οὐσιαστικοῦ πού προσδιορίζουν, π.χ. λευκός ἄρτος, ὡραία πόλις, ψυχρόν ὕδωρ,
πυκνός καπνός, πυκνή ὁµίχλη, πυκνόν δάσος,
εὐθύς χαρακτήρ, εὐθεῖα ὁδός, βαρύ ὅπλον.
Τά ἐπίθετα διακρίνονται σέ:
α) Τριγενῆ καί τρικατάληκτα, ὅσα ἔχουν τρία γένη (ἀρσεν., θηλ. οὐδ.) καί τρεῖς καταλήξεις,
ἰδιαίτερη γιά κάθε γένος,
π.χ. ὁ ἄδικος πλοῦτος, ἡ ἄδικη ἀπόφασις, τό ἄδικον ἀποτέλεσµα.
β) Τριγενῆ καί δικατάληκτα, ὅσα ἔχουν τρία γένη καί δύο καταλήξεις, δηλ. µία κατάληξη γιά
τό ἀρσεν. καί θηλ. γένος καί ἄλλη γιά τό οὐδέτερο,
π.χ. ὁ ἔνδοξος θάνατος, ἡ ἔνδοξος νίκη, τό ἔνδοξον παρελθόν,
ὁ σώφρων ἀνήρ, ἡ σώφρων γυνή, τό σῶφρον τέκνον.
γ) Διγενῆ καί µονοκατάληκτα, ὅσα ἔχουν δύο γένη (ἀρσεν. καί θηλυκό) καί µία κατάληξη
κοινή καί γιά τά δύο,
π.χ. ὁ πένης, ἡ πένης (= ὁ πτωχός, ἡ πτωχή),
ὁ φυγάς, ἡ φυγάς,
ὁ ἅρπαξ, ἡ ἅρπαξ.
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Ὑπάρχουν ἐπίθετα δευτερόκλιτα καί τριτόκλιτα. Ἡ Α´ κλίση δέν ἔχει ἐπίθετα. Ἀπό τά δευτερόκλιτα ἐπίθετα ἄλλα εἶναι ἀσυναίρετα καί ἄλλα συνῃρηµένα. Ὁρισµένα κλίνονται κατά τά ἀττικόκλιτα οὐσιαστικά β´ κλίσεως καί λέγονται ἀττικόκλιτα.
Ἀπό τά ἐπίθετα ὅσα κλίνονται στό ἀρσενικό καί οὐδέτερο κατά τήν β´ κλίση λέγονται δευτερόκλιτα ἐπίθετα, π.χ. ὁ σοφός, τοῦ σοφοῦ, τῷ σοφῷ...
τό σοφόν, τοῦ σοφοῦ, τῷ σοφῷ...
Τό θηλυκό τῶν δευτεροκλίτων ἐπιθέτων κλίνεται κατά τήν Α´ κλίση.
Δευτερόκλιτα ἐπίθετα
ἀσυναίρετα

συνῃρηµένα

τριγενῆ καί τρικατάληκτα

-ος, -η, -ον
ἀγαθός, ἀγαθή, ἀγαθόν
σοφός, σοφή, σοφόν

-ος, -α, -ον
ὡραῖος, ὡραία, ὡραῖον
νέος, νέα, νέον
φαιδρός, φαιδρά, φαιδρόν

ἀττικόκλιτα

τριγενῆ καί δικατάληκτα
-ος, -ος, -ον
ὁ ἔνδοξος, ἡ ἔνδοξος, τό ἔνδοξον
ὁ ἄγονος, ἡ ἄγονος, τό ἄγονον
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