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Ἀσυναίρετα Δικατάληκτα ἐπίθετα Β´ κλίσεως

σέ
-ος, -ος -ον

Παραδείγµατα:

• Μή γίνου ἄπιστος ἀλλά πιστός.
• Ὦ γενεά ἄπιστος, ἕως πότε ἔσοµαι µεθ᾽ ὑµῶν;
• ἄπιστα ἤθη (= ἀσταθῆ, ἀβέβαια ἤθη, ἀσταθεῖς χαρακτῆρες)
•  Ἡ ἐν ταῖς µάχαις τελευτή τοῖς Σπαρτιάταις ἔνδοξος καί ἔντιµος ἦν (= ὁ θάνατος

στήν µάχη γιά τούς Σπαρτιάτες ἦταν ἔνδοξος καί ἔντιµος).
• Ἡ τῶν ἀνδρείων δόξα ἀθάνατός ἐστιν.

Ἐπισηµαίνουµε τά ἐπίθετα: ὁ ἄπιστος, ἡ ἄπιστος (γενεά), τά ἄπιστα (ἤθη)·
ἡ ἔνδοξος καί ἔντιµος (τελευτή), ἡ ἀθάνατος (δόξα).

Παραδείγµατα κλίσεως δευτεροκλίτων ἐπιθέτων 
πού συνοδεύουν οὐσιαστικό (ὁποιασδήποτε κλίσεως τό οὐσιαστικό)

Ἑνικός ἀριθµός

Ὀν.
Γεν.
Δοτ.
Αἰτ.
Κλητ.

Ὀν.
Γεν.
Δοτ.
Αἰτ.
Κλητ.

ὁ ἔνδοξος στρατηγός
τοῦ ἐνδόξου στρατηγοῦ
τῷ ἐνδόξῳ στρατηγῷ
τόν ἔνδοξον στρατηγόν
ὦ ἔνδοξε στρατηγέ

ἡ ἔνδοξος µάχη
τῆς ἐνδόξου µάχης
τῇ ἐνδόξῳ µάχῃ
τήν ἔνδοξον µάχην
ὦ ἔνδοξε µάχη

ἡ ἄκαρπος συκῆ
τῆς ἀκάρπου συκῆς
τῇ ἀκάρπῳ συκῇ
τήν ἄκαρπον συκῆν
ὦ ἄκαρπε συκῆ

Πληθυντικός ἀριθµός

οἱ ἔνδοξοι στρατηγοί
τῶν ἐνδόξων στρατηγῶν
τοῖς ἐνδόξοις στρατηγοῖς
τούς ἐνδόξους στρατηγούς
ὦ ἔνδοξοι στρατηγοί

αἱ ἔνδοξοι µάχαι
τῶν ἐνδόξων µαχῶν
ταῖς ἐνδόξοις µάχαις
τάς ἐνδόξους µάχας
ὦ ἔνδοξοι µάχαι

αἱ ἄκαρποι συκαῖ
τῶν ἀκάρπων συκῶν
ταῖς ἀκάρποις συκαῖς
τάς ἀκάρπους συκᾶς
ὦ ἄκαρποι συκαῖ
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Ποιά δευτερόκλιτα σέ -ος εἶναι δικατάληκτα

1) Τά περισσότερα ἀπό τά σύνθετα: ὁ, ἡ ἔντιµος, τό ἔντιµον· ὁ, ἡ φιλόπονος, τό φιλό-
πονον· ὁ, ἡ ἀθάνατος, τό ἀθάνατον· ὁ, ἡ κατάλληλος, τό κατάλληλον· ὁ, ἡ εὐσυνείδητος,
τό εὐσυνείδητον· ὁ, ἡ ἄγονος, τό ἄγονον κ.ἄ.

2) Μερικά ἁπλᾶ σέ -ειος, -ιος, -ιµος: ὁ, ἡ βόρειος, τό βόρειον· ὁ, ἡ ἀΐδιος, τό ἀΐδιον· ὁ,
ἡ µάχιµος, τό µάχιµον· ὁ, ἡ δόκιµος, τό δόκιµον· ὁ, ἡ πένθιµος, τό πένθιµον κ.ἄ.

Π.χ. ὁ βόρειος πόλος, ἡ βόρειος θάλασσα
δόκιµος ἀξιωµατικός, δόκιµος συγγραφέας, δόκιµος µετάφρασις.

3) Τά ἐπίθετα: βάναυσος, βάρβαρος, ἥµερος, ἤρεµος, ἥσυχος, κίβδηλος, χέρσος.

• Ἐξαιρέσεις:

α) Τά σύνθετα: ἀντάξιος, ἐναντίος, ἀβέβαιος εἶναι τρικατάληκτα· 
ἀντάξιος, ἀνταξία, ἀντάξιον
ἐνάντιος, ἐναντία, ἐνάντιον,
ἀβέβαιος, ἀβεβαία, ἀβέβαιον.

β) Τά σύνθετα: ἀνάξιος, ἀναίτιος, ἀβέβαιος καί τά ἁπλᾶ βέβαιος καί ἔρηµος µπορεῖ νά
εἶναι τρικατάληκτα ἤ δικατάληκτα. Ἐπίσης στήν ὁµιλουµένη γλώσσα καί στή λογοτεχνία
πολλά δικατάληκτα ἔχουν γίνει τρικατάληκτα.


