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Στό προηγούµενο µάθηµα ἀσχοληθήκαµε µέ τά συµφωνόληκτα ἐπίθετα καί ἀπό αὐτά ἐξετά-
σαµε τά ἀφωνόληκτα (µέ χαρακτήρα ἄφωνο) 1) τρικατάληκτα σέ -ας, -ασα, -αν (πᾶς, πᾶσα,
πᾶν)

2) σέ -εις, -εσσα, -εν (χαρίεις, χαρίεσσα, χαρίεν).
3) Τώρα θά ἐξετάσουµε τά ἀφωνόληκτα τρικατάληκτα σε -ων, -ουσα, -ον.

Παραδείγµατα
Ἑκόντες τοῖς νόµοις πείθεσθε· τοῖς γάρ ἄκουσιν ἀνάγκη ἐπιβάλλεται.
Ἀναγιγνώσκοµεν ἔτι καί νῦν ἑκόντες τούς πλήρεις θυµοῦ λόγους τοῦ Δηµοσθένους.
Ὁ ὕποπτος ὠδηγήθη εἰς τόν ἀνακριτήν ἑκών ἄκων (θέλοντας καί µή, µέ τό ζόρι).

Παραδείγµατα κλίσεως τρικαταλήκτων ἐπιθέτων σέ -ων, -ουσα, -ον

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
Ὀν. ἄκων ἄκουσα ἆκον ἑκών ἑκοῦσα ἑκόν
Γεν. ἄκοντ-ος ἀκούσης ἄκοντ-ος ἑκόντ-ος ἑκούσης ἑκόντ-ος
Δοτ. ἄκοντ-ι ἀκούσῃ ἄκοντ-ι ἑκόντ-ι ἑκούσῃ ἑκόντ-ι
Αἰτ. ἄκοντ-α ἄκουσαν ἆκον ἑκόντ-α ἑκοῦσαν ἑκόν
Κλητ. ἆκον ἄκουσα ἆκον ἑκών ἑκοῦσα ἑκόν

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
Ὀν. ἄκοντ-ες ἄκουσαι ἄκοντ-α ἑκόντ-ες ἑκοῦσαι ἑκόντ-α
Γεν. ἀκόντ-ων ἀκουσῶν ἀκόντ-ων ἑκόντ-ων ἑκουσῶν ἑκόντ-ων
Δοτ. ἄκουσι ἀκούσαις ἄκουσι ἑκοῦσι ἑκούσαις ἑκοῦσι
Αἰτ. ἄκοντ-ας ἀκούσας ἄκοντ-α ἑκόντ-ας ἑκούσας ἑκόντ-α
Κλητ. ἄκοντ-ες ἄκουσαι ἄκοντ-α ἑκόντ-ες ἑκοῦσαι ἑκόντ-α

Ἔχουµε ἀναφερθεῖ σέ προηγούµενα µαθήµατα στίς διάφορες µεταβολές, συγχωνεύσεις, ἀπο-
βολές, τροπές συµφώνων, ὅπως π.χ. γράφ-µα  γράµµα, χαρίετ-jα  χαρίεσσα, πάντ-jα 
πᾰν-σα  πᾶσα (τό βραχύ γίνεται µακρό).

ΣΥΝΤΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ Μάθηµα 58ο
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Παρατηρήσεις

Τό ἡµίφωνο j µετά ἀπό τά ντ, νδ, νθ
α) συγχωνεύεται πρῶτα µέ τό ὀδοντικό (τ, δ, θ) σέ σ
β) ἀποβάλλεται τό ν
γ) καί ἐκτείνεται τό προηγούµενο βραχύ φωνῆεν σέ µακρό.

Ἔτσι προκύπτουν οἱ διάφοροι τύποι:
Ὀν. ἑνικοῦ τοῦ θηλ. ἑκοῦσα: ἑκόντ-jα  ἑκόν-σα  ἑκοῦσα, τό ο γίνεται µακρό ου.

συγχώνευση   ἀποβολή τό ο ἔγινε ου

Δοτ. πληθ. τοῦ ἀρσ. ἑκών: ἑκόντ-σι πρό τοῦ σ ἀποβάλλεται  ἑκοῦσι
Ὀνοµ. καί κλητ. ἑνικοῦ τοῦ οὐδετέρου: ἑκόντ  ἑκόν (τό τ δέν εἶναι ληκτικό σύµφωνο)


