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ΣΥΜΦΩΝΟΛΗΚΤΑ ΕΠΙΘΕΤΑ
Γ´ ΚΛΙΣΕΩΣ
Α´ ἀφωνόληκτα
(µέ χαρακτήρα ἄφωνο)

διακρίνονται σέ
Β´ ἐνρινόληκτα καί ὑγρόληκτα
(µέ χαρακτήρα ἔνρινο ἤ ὑγρό)

Γ´ σιγµόληκτα
(µέ χαρακτήρα σ)

Α ΑΦΩΝΟΛΗΚΤΑ
1. Τρικατάληκτα σέ -ας, -ασα, -αν
Παραδείγµατα
 Πᾶς ὁ αἰτῶν λαµβάνει
 Αἰνεῖτε τόν Κύριον πάντα τά ἔθνη, ἐπαινέσατε Αὐτόν πάντες οἱ λαοί
 Εἰρήνη πᾶσι
 Ὁ ἐν παντί καιρῷ καί πάσῃ ὥρᾳ...
 Πᾶσα πνοή αἰνεσάτω τόν Κύριον
 Πᾶν γόνυ κάµψει...
 Τά σύµπαντα πλησθήσονται χρηστότητος
 Ἐν πρώτοις µνήσθητι, Κύριε τοῦ .... καί πάντων καί πασῶν
 Ἅπας γηγενής σκιρτάτω τῷ πνεύµατι...
Παράδειγµα κλίσεως τρικαταλήκτων ἐπιθέτων σέ -ας, -ασα, -αν
ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
θέµα παντ
Ὀν.
Γεν.
Δοτ.
Αἰτ.
Κλ.

πᾶς
παντ-ός
παντ-ί
πάντ-α
πᾶς

πᾶσα
πάσης
πάσῃ
πᾶσᾰν
πᾶσα

πᾶν
παντ-ός
παντ-ί
πᾶν
πᾶν

πάντ-ες
πάντ-ων
πᾶσι
πάντ-ας
πάντ-ες

πᾶσαι
πασῶν
πάσαις
πάσας
πᾶσαι

πάντ-α
πάντ-ων
πᾶσι
πάντ-α
πάντ-α

 Ὅπως τό ἐπίθετο πᾶς κλίνονται καί τά ἐπίθετα ἅπας, ἅπασα, ἅπαν, σύµπας, σύµπασα,
σύµπαν, ἁπαξάπας, ἁπαξάπασα, ἁπαξάπαν.
Παρατηρήσεις
Τό ἐπίθετο πᾶς, πᾶσα, πᾶν ἔχει τό α τοῦ θέµατος µακρό (ᾱ) σέ ὅσες πτώσεις ἀποβάλλονται
ἀπό τό θέµα παντ- τά σύµφωνα ντ, ὅταν µετά ἀπό αὐτά ἀκολουθεῖ σ. Στίς πτώσεις αὐτές τό
βραχύ ᾰ τοῦ ἐπιθέτου γίνεται µακρό (ᾱ), δηλ. πᾰντ-ς = πᾶς (µέ ᾱ).
 Tό θηλυκό πᾶσα προέρχεται ἀπό τό πᾰντ-jα, τό τ συγχωνεύεται µέ τό j σέ σ καί ἔχουµε
πᾰν-σα, τό ν ἀποβάλλεται καί τό ᾰ γίνεται ᾱ,
δηλ πᾰντ-jα  πᾰν-σα  πᾶσα (µέ ᾱ).
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2. Τρικατάληκτα σέ -εις, -εσσα, -εν
 Ὡς χαρίεν ἄνθρωπος, ὅταν ἄνθρωπος ᾖ!
 Αἱ τῆς χαριέσσης ἥβης (= τῆς χαριτωµένης ἐφηβείας) ἡµέραι βραχεῖαί εἰσιν
 Πολλά ὄρη ὑλύεντά εἰσι (= γεµάτα δάση)
 Ὁ ἀστερόεις οὐρανός = ὁ γεµάτος ἀστέρια, ὁ ἔναστρος
 Οἱ τόποι ἐν οἷς ἱερά ἵδρυτο (= εἶχαν ἀνεγερθεῖ ναοί) ἦταν ὑλήεντες καί ἀνεµόεντες (=
γεµᾶτοι δάση καί µέ πολλούς ἀνέµους, ἀνεµόδαρτοι)
 Ἡ τῶν Περσῶν χώρα πληθύει (= εἶναι γεµάτη) ποταµῶν καί ἰχθυοεσσῶν λιµνῶν (ποταµούς
καί λίµνες µέ πολλά ψάρια)
Παράδειγµα κλίσεως τρικαταλήκτων ἐπιθέτων σέ -εις, -εσσα, -εν θέµα χαρίεντ καί χαρίετ
ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
Ὀν. χαρίεις
χαρίεσσα
χαρίεν
Γεν. χαρίεντ-ος χαριέσσης χαρίεντ-ος
Δοτ. χαρίεντ-ι
χαριέσσῃ
χαρίεντ-ι
Αἰτ. χαρίεντ-α χαρίεσσαν χαρίεν
Κλ. χαρίεν
χαρίεσσα
χαρίεν

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
χαρίεντ-ες χαρίεσσαι
χαρίεντ-α
χαριέντων χαριεσσῶν χαριέντ-ων
χαρίεσι
χαριέσσαις χαρίεσι
χαρίεντας χαριέσσας χαρίεντ-α
χαρίεντ-ες χαρίεσσαι
χαρίεντ-α

 Ὅπως τό χαρίεις (= χαριτωµένος) κλίνονται καί τά ἐπίθετα πού δηλώνουν πλησµονή, δηλαδή
ἀφθονία ἀπό ἐκεῖνο πού δηλώνει τό πρωτότυπο ὄνοµα, π.χ. ὑλήεις, -εσσα, -εν = ὁ δασώδης τόπος,
ὁ γεµᾶτος δέντρα (ἀπό τό ὕλη = δάσος)· ἰχθυόεις, -εσσα, -εν = γεµᾶτος ψάρια· ἀνεµόεις, -εσσα,
-εν = ὁ ἐκτεθειµένος στόν ἄνεµο, ὁ ἀνεµόδαρτος.
Παρατηρήσεις
 Τά ἀφωνόληκτα τριγενῆ καί τρικατάληκτα ἐπίθετα τῆς γ´ κλίσεως σέ -εις, -εσσα, -εν
α) ἀποβάλλουν τό ντ πρίν ἀπό τό ς τῆς καταλήξεως π.χ. ὁ χαρίεντ-ς  ὁ χαρίεντ-ς  ὁ
χαρίεις καί ἐκτείνουν τό βραχύ φωνῆεν σέ µακρό.
β) Ἀποβάλλουν τό τελικό τ, ὅταν δέν ὑπάρχει κατάληξη π.χ. τό χαρίεντ  τό χαρίεν,
γιατί τό τ δέν εἶναι ληκτικό σύµφωνο.
γ) Ἡ δοτ. πληθ. καί τό θηλ. σχηµατίζονται ἀπό θέµα σέ -ετ (τοῖς χαρίετ-σι). Ὀδοντικό πρό
τοῦ σ ἀποβάλλεται καί ἔχουµε τοῖς χαρίεσι. Ἡ χαρίετ-jα τό τ συγχωνεύθηκε µέ τό j σέ σσ, ἔτσι
ἔχουµε ἡ χαρίεσσα.
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