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ἔνδον (ἐπίρ., ἐντός, μέσα, ἰδίως ἐντός τῆς οἰκίας) → ἐνδότερα (τά), ἐνδοσκόπιο
ἐνίημι (σύνθ. ῥ., ἐν+ἵημι, ἀφήνω/ρίχνω μέσα) → ἔνεση
ἐρείδω [ῥ., στηρίζω, στυλώνω] → ἔρεισμα, ἀντηρίδα (ὑποστήριγμα, ἀντιτείχισμα)
ἐρέφω 2019
[ῥ., στεγάζω, σκεπάζω] → ὄροφος (ἀλλά: ἡμιώροφος, διώροφος), ὀροφή
Ἀθήνα
ἔτυμος [ἐπίθ., ἀληθής, γνήσιος, βέβαιος· ποιητ. ἐτεός] → ἐτυμολογία
Ὁμηρικό Λεξικό Ι. ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ, ἐκδ. 1888

:
:

:

βάλλω, (Μ.Φ. βάλλομαι).

ὁρίζω, (Μ.Φ. ὁρίζομαι).

θέματα -βαλ-, -βελ-, -βλη-

θέματα -ὁριζ-

παράγωγα/σύνθετα:
βαλιστικός, βέλος, βολή, ἐμβόλιμος, σύμβολο,
ὑποβολιμαῖος (ὁ ἔξωθεν ἐπιβληθείς· μτφ. ὁ μή γνήσιος),
βέλεμνον (τό βέλος, ποιητ.), βλωμός (μπουκιά)..

παράγωγα/σύνθετα:
ὅριο, ὁρίζοντας, ὁριστικός, ὁρισμός,
ἀπροσδιόριστος, ἐνορία, μεθόριος,
σύνορο..

σύνθετα ρήματα καί οὐσιαστικά:
ἀναβάλλω → ἀναβολή, ἀποβάλλω→ ἀποβολή,
διαβάλλω→ διαβολή,
ἐκβάλλω→ ἐκβολή, εἰσβάλλω→ εἰσβολή,
προβάλλω→ προβολή
καταβάλλω→ καταβολή

σύνθετα ρήματα καί οὐσιαστικά:
ἀφορίζω→ ἀφορισμός
(διαχωρισμός),
ἐπανακαθορίζω→ ἐπανακαθορισμός,
διορίζω→ διορισμός,
περιορίζω→ περιορισμός,
προορίζω → προορισμός

Ποιές ἀπό τίς λέξεις τῆς στήλης Β΄ ἔχουν ἐτυμολογική συγγένεια/κοινή ρίζα με τίς
λέξεις τῆς στήλης Α΄; Κυκλῶστε τίς σωστές.
Α΄
Β΄
βέβηλος, βελόνη, ἐμβολή, βατός, ἐμβόλιο, ἀδιάβλητος, ἔμβλημα.
βάλλω

:

ὁρίζω

ὁρατός, ἀόριστος σύνορο, ὑπώρεια, ἐξόριστος, προορισμός, ὅρος.
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;

Ἀθήνα 2019
!

ΜΑΘΗΜΑ 12ο

α2. ΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΘΕΤΩΝ
Παραδείγματα β΄κλιτων ἐπιθέτων

Ἐπίθετα καί Παραθετικά

Ἑνικός ἀριθμός
θ. καλο-, καλη-, θ. καλο-

α1. ΕΠΙΘΕΤΑ

Ἐπίθετα λέγονται oἱ λέξεις, οἱ ὁποῖες σημαίνουν ποιότητα ἢ ἰδιότητα κάποιου
οὐσιαστικοῦ: (ἄρτος) λευκός,
(οἰκία) ὑψηλή,
(ὅπλον) βαρύ.
Ἀπό τά ἐπίθετα:
1) τὰ περισσότερα ἔχουν τρία γένη, ἀρσενικό, θηλυκὸ καὶ οὐδέτερο, καὶ αὐτά
λέγονται τ ρ ι γ ε ν ῆ ,
π.χ. ὁ καλός, ἡ καλή, τὸ καλὸν - ὁ ἄκαρπος, ἡ ἄκαρπος, τὸ ἄκαρπον,
ὁ εὐθύς, ἡ εὐθεῖα, τὸ εὐθὺ - ὁ εὐγενής, ἡ εὐγενής, τὸ εὐγενές·

Ὀν.
Γεν.
Δοτ.
Αἰτ.
Κλητ.

καλός
καλοῦ
καλῷ
καλόν
καλέ

Ὀν.
Γεν.
Δοτ.
Αἰτ.
Κλητ.

καλοί
καλῶν
καλοῖς
καλούς
καλοί

β) λέγονται δικατάληκτα, ὅταν ἔχουν δύο καταλήξεις (μία γιὰ τὸ ἀρσενικὸ καὶ τὸ
θηλυκὸ καὶ μία γιὰ τὸ οὐδέτερο),
π.χ. ὁ, ἡ βάρβαρος, τὸ βάρβαρον - ὁ, ἡ εὔελπις, τὸ εὔελπι - ὁ, ἡ εὐγενής, τὸ εὐγενές.
Πῶς κλίνονται:
 Τῶν τρικαταλήκτων ἐπιθέτων τὸ θηλυκὸ κλίνεται πάντοτε κατὰ τὴν α΄ κλίση,
ἐνῶ ἀπό τὸ ἀρσενικὸ καὶ τὸ οὐδέτερο ἄλλα κλίνονται κατὰ τὴν β΄ κλίση (καὶ
λέγονται δευτερόκλιτα), ἄλλα ὅμως κλίνονται κατὰ τὴν γ΄ κλίση (καὶ λέγονται
τριτόκλιτα):
π.χ. ὁ δίκαιος, ἡ δικαία, τό δίκαιον· ὁ εὐρύς, ἡ εὐρεῖα, τό εὐρύ.
 Τὰ δικατάληκτα ἐπίθετα κλίνονται ἄλλα κατά τὴν β΄ κλίση, ἄλλα κατὰ τὴν γ΄
κλίση,
πχ. : ὁ, ἡ βάναυσος, τὸ βάναυσον· ὁ, ἡ εὐγενής, τὸ εὐγενές.
 Τὰ μονοκατάληκτα ἐπίθετα κλίνονται τὰ περισσότερα κατὰ τὴν γ’ κλίση,
π.χ. ὁ, ἡ μιγάς· ὁ, ἡ φυγάς· ὁ, ἡ κόλαξ· ὁ, ἡ ἅρπαξ.

καλαί
καλῶν
καλαῖς
καλάς
καλαί




καλά
καλῶν
καλοῖς
καλά
καλά



Ἑνικός ἀριθμός

❀ Τά τριγενῆ ἐπίθετα:

π.χ. κακός, κακή, κακὸν - βαρύς, βαρεῖα, βαρύ·

καλόν
καλοῦ
καλῷ
καλόν
καλόν

Πληθυντικός ἀριθμός

2) πολλὰ ἔχουν δύο μόνον γένη, τὸ ἀρσενικὸ καὶ τὸ θηλυκό, καὶ λέγονται
δ ι γ ε ν ῆ , π.χ. ὁ φυγάς, ἡ φυγὰς - ὁ ἅρπαξ, ἡ ἅρπαξ.

α) λέγονται τρικατάληκτα, ὅταν ἔχουν τρεῖς καταλήξεις (μία γιά κάθε γένος),

καλή
καλῆς
καλῇ
καλήν
καλή

Ὀν.
Γεν.
Δοτ.
Αἰτ.
Κλητ.

θ. δικαιο-,δικαια-, δικαιοδίκαιος
δικαία
δικαίου
δικαίας
δικαίῳ
δικαίᾳ
δίκαιον
δικαίαν
δίκαιε
δικαία

Ὀν.
Γεν.
Δοτ.
Αἰτ.
Κλητ.

δίκαιοι
δικαίων
δικαίοις
δικαίους
δίκαιοι

δίκαιον
δικαίου
δικαίῳ
δίκαιον
δίκαιον

Πληθυντικός ἀριθμός

δίκαιαι
δικαίων
δικαίαις
δικαίας
δίκαιαι

δίκαια
δικαίων
δικαίοις
δίκαια
δίκαια

→ Παρατηρήσεις
 Στά τρικατάληκτα ἐπίθετα σέ -ος:
1) τὸ θηλυκό κανονικά λήγει σέ -η: σοφός, σοφὴ - τερπνός, τερπνή ἀλλά ὅταν
πρίν τήν κατάληξη -ος τοῦ ἀρσενικοῦ ὑπάρχει φωνῆεν ἢ ῥ, τότε τὸ θηλυκὸ
λήγει σέ -α μακρὸ (ᾱ),
π.χ. νέ-ος, νέ-α· τέλει-ος, τελεί-α· νεκρ-ός, νεκρ-ὰ (πλὴν ὄγδο-ος, ὀγδό-η).
2) στὴν ὀνομαστική καί γενική πληθυντικοῦ τονίζονται ὅπου καὶ ὅπως τὸ
ἀρσενικὸ στίς ἴδιες πτώσεις,
π.χ. πλούσιαι, πλουσίων (πλούσιοι, πλουσίων)·
ἀρχαῖαι, ἀρχαίων (ἀρχαῖοι, ἀρχαίων)·
μικραί, μικρῶν (μικροί, μικρῶν).

