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Ἀσυναίρετα Τρικατάληκτα ἐπίθετα Β´ κλίσεως

(συνέχεια)σέ

-ος, -η, -ον -ος,-ᾱ,-ον

Παραδείγµατα
1. ... ὅτι ἔκρυψας αὐτά ἀπό σοφῶν καί συνετῶν.
2. Εὖ δοῦλε ἀγαθέ καί πιστέ.
3. Πλούσιοι ἐπτώχευσαν καί ἐπείνασαν.
4. Μακάριοι οἱ καθαροί τῇ καρδίᾳ.
5. Οὐδέ βάλλουσιν οἶνον νέον εἰς ἀσκούς παλαιούς.

Παραδείγµατα κλίσεως τρικαταλήκτων ἐπιθέτων

Ἑ ν ι κ ό ς  Ἀρ ι θµ ό ς

Ὀν.
Γεν.
Δοτ.
Αἰτ.
Κλητ.

Ὀν.
Γεν.
Δοτ.
Αἰτ.
Κλητ.

Ὀν.
Γεν.
Δοτ.
Αἰτ.
Κλητ.

ὁ πιστός
τοῦ πιστοῦ
τῷ πιστῷ
τόν πιστόν
ὦ πιστέ

ἡ πιστή
τῆς πιστῆς
τῇ πιστῆ
τήν πιστήν
ὦ πιστή

τό πιστόν
τοῦ πιστοῦ
τῷ πιστῷ
τό πιστόν
ὦ πιστόν

ὁ καθαρός
τοῦ καθαροῦ
τῷ καθαρῷ
τόν καθαρόν
ὦ καθαρέ

ἡ καθαρά
τῆς καθαρᾶς
τῇ καθαρᾷ
τήν καθαράν
ὦ καθαρά

τό καθαρόν
τοῦ καθαροῦ
τῷ καθαρῷ
τό καθαρόν
ὦ καθαρόν

Πλη θ υ ν τ ι κ ό ς  Ἀρ ι θµ ό ς

οἱ πιστοί
τῶν πιστῶν
τοῖς πιστοῖς
τούς πιστούς
ὦ πιστοί

αἱ πισταί
τῶν πιστῶν
ταῖς πισταῖς
τάς πιστάς
ὦ πισταί

τά πιστά
τῶν πιστῶν
τοῖς πιστοῖς
τά πιστά
ὦ πιστά



Ὀν.
Γεν.
Δοτ.
Αἰτ.
Κλητ.

οἱ καθαροί
τῶν καθαρῶν
τοῖς καθαροῖς
τούς καθαρούς
ὦ καθαροί

αἱ καθαραί
τῶν καθαρῶν
ταῖς καθαραῖς
τάς καθαράς
ὦ καθαραί

τά καθαρά
τῶν καθαρῶν
τοῖς καθαροῖς
τά καθαρά
ὦ καθαρά

Παρατηρήσεις: 
• Τό θηλυκό τῶν τρικαταλήκτων ἐπιθέτων λήγει σέ -η, ὅταν πρίν ἀπό τήν κατάληξη -ος

τοῦ ἀρσενικοῦ ὑπάρχει σύµφωνο ἐκτός ἀπό ρ, π.χ.: σοφ-ός, σοφή, σοφόν· ἀγαθ-ός, ἀγαθή, ἀγα-
θόν· θερµ-ός, θερµή, θερµόν· λίθιν-ος, λιθίνη, λίθινον κ.ἄ.

• Λήγει σέ ᾱ (µακρόν) ὅταν πρίν ἀπό τήν κατάληξη -ος τοῦ ἀρσεν. ὑπάρχει φωνῆεν ἤ ρ,
π.χ.: λαµπρ-ός, λαµπρά, λαµπρόν· µακάρι-ος, µακαρία, µακάριον· γενναῖ-ος, γενναία, γενναῖον·
πλούσι-ος, πλουσία, πλούσιον κ.ἄ. (ἐξαιρεῖται τό ὄγδοος, ὀγδόη).

• Τό ἀρσενικό καί οὐδέτερο τῶν δευτεροκλίτων ἐπιθέτων κλίνεται κατά τήν β´ κλίση, τό θη-
λυκό πάντοτε κατά τήν α´ κλίση.

• Ἡ κατάληξη -α τοῦ θηλυκοῦ εἶναι πάντοτε µακρά, π.χ.: ἡ ἀρχαία, ἡ ὡραία, ἡ ἀνδρεία.
• Τό θηλυκό τῶν δευτεροκλίτων ἐπιθέτων τονίζεται στήν ὀνοµαστική, γενική καί κλητική

πληθυντικοῦ ὅπου τονίζονται οἱ ἴδιες πτώσεις τοῦ ἀρσενικοῦ καί παίρνουν τόν ἴδιο τόνο.
Π.χ.:  οἱ φοβεροί, τῶν φοβερῶν – αἱ φοβεραί, τῶν φοβερῶν· 

οἱ ὡραῖοι, τῶν ὡραίων –    αἱ ὡραῖαι, τῶν ὡραίων· 
οἱ ἅγιοι, τῶν ἁγίων –    αἱ ἅγιαι, τῶν ἁγίων.

Σηµείωση 1: Τό θηλυκό τοῦ ἐπιθέτου κύριος, ὅταν λαµβάνεται ὡς οὐσιαστικό, ἡ κυρία, το-
νίζεται στήν ὀνοµαστική καί γενική πληθυντικοῦ ὡς οὐσιαστικό: αἱ κυρίαι, τῶν κυριῶν. 

Π.χ.  Αἱ κυρίαι τοῦ Φιλοπτώχου ἐτίµησαν τήν ἐκδήλωση λήξεως τῶν κατηχητικῶν
σχολείων.
Ἡ συµβολή τῶν κυριῶν τοῦ Φιλοπτώχου στό φιλανθρωπικό ἔργο τῆς Ἐνορίας εἶναι
µεγάλη .

(ὡς ἐπίθετο τονίζεται ὅπως τά ἐπίθετα, π.χ. αἱ κύριαι ὑποθέσεις, τῶν κυρίων ὑποθέσεων).

Σηµείωση 2: Στήν καθοµιλουµένη γλώσσα καί στήν λογοτεχνία τό θηλυκό τῶν τρικαταλή-
κτων δευτεροκλίτων ἐπιθέτων ἔχει κατάληξη -α, µόνον ὅταν πρίν ἀπό τήν κατάληξη -ος τοῦ
ἀρσενικοῦ ὑπάρχει φωνῆεν, π.χ.: νέος – νέα. Σέ ὅσα πρίν ἀπό τήν κατάληξη -ος ὑπάρχει ρ, τό
θηλυκό ἔχει κατάληξη -η. 

Π.χ.: µαῦρος – µαύρη, καθαρός – καθαρή, φοβερός – φοβερή, ρυπαρός – ρυπαρή.


