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Ἀπό τά προηγούµενα µαθήµατα γνωρίζουµε ὅτι τά συµφωνόληκτα ἐπίθετα Γ´κλίσεως δια-
κρίνονται σέ:

Ά  ἀφωνόληκτα Β´ ἐνρινόληκτα καί ὑγρόληκτα Γ´ σιγµόληκτα
(µέ χαρακτήρα ἄφωνο) (µέ χαρακτήρα ἔνρινο ἤ ὑγρό) (µέ χαρακτήρα σ)

Ἀσχοληθήκαµε µέ τά ἀφωνόληκτα (τρικατάληκτα, δικατάληκτα καί µονοκατάληκτα) καί
τώρα θά ἀσχοληθοῦµε µέ τά ἐνρινόληκτα.

ΕΝΡΙΝΟΛΗΚΤΑ
1. Τρικατάληκτα σέ -ας, -αινα, -αν (µέ τρία γένη)

Παραδείγµατα
 Οὐ δύνασαι µίαν τρίχα λευκήν ἤ µέλαιναν ποιῆσαι
 Οἱ Λακεδαιµονίων παῖδες ζωµῷ µέλανι ἐτρέφοντο
 Ταῖς Ἐρινύσιν οἱ Ἕλληνες αἶγας µελαίνας ἔθυον
 Ὦ τάλας ἐγώ, ὅτι κατανένυγµαι, ὅτι...
 Δῶρο τάλαινα ψυχή, σύν τῇ σαρκί σου...
 Οἱ τύραννοι τάλανας καί ἀπόλιδας (χωρίς πατρίδα) ποιοῦσι τούς πολίτας

Παράδειγµα κλίσεως τρικατάληκτων ἐπιθέτων σέ -ας, -αινα, -αν.

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
Ὀν. ὁ µέλας ἡ µέλαινα τό µέλαν
Γεν. τοῦ µέλαν-ος τῆς µελαίνης τοῦ µέλαν-ος
Δοτ. τῷ µέλαν-ι τῇ µελαίνῃ τῷ µέλαν-ι
Αἰτ. τόν µέλαν-α τήν µέλαναν τό µέλαν
Κλ. ὦ µέλαν ὦ µέλαινα ὦ µέλαν

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
Ὀν. οἱ µέλαν-ες αἱ µέλαιναι τά µέλαν-α
Γεν. τῶν µελάν-ων τῶν µελαινῶν τῶν µελάν-ων
Δοτ. τοῖς µέλα-σι ταῖς µελέναις τοῖς µέλασι
Αἰτ. τούς µέλαν-ας τάς µελένας τά µέλαν-α
Κλ. ὦ µέλαν-ες ὦ µέλαιναι ὦ µέλαν-α

ΕΝΡΙΝΟΛΗΚΤΑ ΕΠΙΘΕΤΑ
Γ´ ΚΛΙΣΕΩΣ

ΣΥΝΤΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ
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Ὅπως τό µέλας κλίνεται καί τό τάλας, τάλαινα, τάλαν
Ἡ ὀνοµαστική ἐνικοῦ σχηµατίζεται ὡς ἐξῆς:
θέµα τάλᾰν, κατάληξη -ς  τάλᾰνς
τό ν πρό τοῦ σ ἀποβάλλεται τάλᾰνς καί τό προηγούµενο βραχύ φωνῆεν τρέπεται σέ µακρό:

τάλᾱς(ἀντέκταση λέγεται τό φαινόµενο αὐτό).
θηλυκό θέµα τάλαν-jα· τό j πρίν ἀπό τίς συλλαβές αν, αρ, ορ µετατίθεται πρίν ἀπό τό ν ἤ ρ

καί ἑνώνεται µέ τό α ἤ ο σέ δίφθογγο αι ἤ οι καί ἔτσι ἔχουµε 
ταλαν-jα  τάλαινα
µέλᾰν-ς=µέλας, µέλαν-jα  µέλαινα (ἐπένθεση λέγεται τό φαινόµενο αὐτό).


