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ΣΥΝΤΟΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ
Μάθηµα 26ο

Δευτερόκλιτα ἐπίθετα συνηρηµένα

Mερικά δευτερόκλιτα ἐπίθετα τά ὁποῖα πρίν ἀπό τόν χαρακτήρα τους ο ἔχουν ἄλλο ο ἤ ε
συναιροῦνται σέ ὅλες τίς πτώσεις ἑνικοῦ καί πληθυντικοῦ. Αὐτά λέγονται συνηρηµένα.

Διακρίνονται σέ 

Τρικατάληκτα
σέ -οῦς, -ῆ, -οῦν

π.χ. χρυσοῦς, χρυσῆ, χρυσοῦν 
(ἀπό τό χρύσεος, χρυσέα, 

χρύσεον)
ἤ σέ -οῦς, -ᾶ, -οῦν

π.χ. ἀργυροῦς, ἀργυρᾶ, 
ἀργυροῦν,

ὅταν πρίν τήν κατάληξη -ους
ὑπάρχει ε ἤ ρ.

Δικατάληκτα
σέ -οῦς, -οῦς, -οῦν

π.χ. ὁ, ἡ εὔνους, τό εὔνουν
(ἀπό τό εὔνοος, -οος, -οον)
ὁ, ἡ ἄπνους, τό ἄπνουν
ὁ, ἡ ἄχρους, τό ἄχρουν

Ἀττικόκλιτα
σέ -ως, -ως, -ων

π.χ. ὁ, ἡ ἵλεως, τό ἵλεων
ὁ, ἡ ἔµπλεως, τό ἔµπλεων

Παραδείγµατα

1. Ὁ τοῦ βασιλέως θρόνος χρυσοῦς ἦν. 
2. Ἐν Ἀθήναις χρυσᾶ καί ἀργυρᾶ καί χαλκᾶ νοµίσµατα ἐκόπτοντο. 
3. Ἐν τοῖς τάφοις τῶν Σκυθῶν ἀργυροῖ στέφανοι καί σιδηρᾶ ὅπλα ἦσαν. 
4. Ἡ ἀλήθεια ἁπλῆ ἐστιν. 
5. Ἐάν ὁ ὀφθαλµός σου ἁπλοῦς ᾖ, ὅλον τό σῶµά σου φωτεινόν ἐστι. 
6. Φοινικοῦν ἐκλάµπουσα πάλαι φῶς ἡ εἰκών σου κόρη ἐξεθάµβησε τούς πιστούς. 
7. Πορφυρᾶ ἐξ αἵµατος στολή. 
8. Ἵλεως γενοῦ ἡµῖν, Δέσποτα. 
9. Σοφίας τῆς οὐρανίου γέγονας ἔµπλεως (= πλήρης, γεµάτος). 

10. Ἦρθε πρῶτος στό ἅλµα εἰς τριπλοῦν. – Φέρει πολλαπλᾶ τραύµατα.
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Παράδειγµα κλίσεως συνηρηµένων τρικαταλήκτων ἐπιθέτων µαζί µέ ἀσυναίρετο οὐσια-
στικό.

Ἑνικός  Ἀριθµός

Ὀν.
Γεν.
Δοτ.
Αἰτ.

ὁ ἀργυροῦς δίσκος
τοῦ ἀργυροῦ δίσκου
τῷ ἀργυρῷ δίσκῳ
τόν ἀργυροῦν δίσκον

ἡ ἀργυρᾶ θήκη
τῆς ἀργυρᾶς θήκης
τῇ ἀργυρᾷ θήκῃ
τήν ἀργυρᾶν θήκην

τό ἀργυροῦν µετάλλιον
τοῦ ἀργυροῦ µεταλλίου
τῷ ἀργυρῷ µεταλλίῳ
τό ἀργυροῦν µετάλλιον

Πληθυντ ικός  Ἀριθµός

Ὀν.
Γεν.
Δοτ.
Αἰτ.

οἱ ἀργυροῖ δίσκοι
τῶν ἀργυρῶν δίσκων
τοῖς ἀργυροῖς δίσκοις
τούς ἀργυροῦς δίσκους

αἱ ἀργυραῖ θῆκαι
τῶν ἀργυρῶν θηκῶν
ταῖς ἀργυραῖς θήκαις
τάς ἀργυρᾶς θήκας

τά ἀργυρᾶ µετάλλια
τῶν ἀργυρῶν µεταλλίων
τοῖς ἀργυροῖς µεταλλίοις
τά ἀργυρᾶ µετάλλια

Παράδειγµα κλίσεως δικαταλήκτων ἐπιθέτων µέ 3 γένη (σέ -ους, -ουν)

Ἑνικός  Ἀριθµός Πληθυντ ικός  ἀρ ιθµός

Ὀν.
Γεν.
Δοτ.
Αἰτ.

ὁ ἡ εὔνους τό εὔνουν
τοῦ τῆς εὔνου τοῦ εὔνου
τῷ τῇ εὔνῳ τῷ εὔνῳ
τόν τήν εὔνουν τό εὔνουν

οἱ αἱ εὖνοι τά εὔνοα
τῶν τῶν εὔνων τῶν εὔνων
τοῖς ταῖς εὔνοις τοῖς εὔνοις
τούς τάς εὔνους τά εὔνοα

Παρατηρήσεις στά τρικατάληκτα

1. Τά συνηρηµένα δευτερόκλιτα ἐπίθετα κλίνονται ὅπως καί τά ἀντίστοιχα συνηρ. οὐσιαστικά:
α) Τό ἀρσενικό κατά τό συνηρηµ. πλοῦς, β) τό θηλυκό κατά τό συνηρηµένο συκῆ, γ) τό οὐδέ-
τερο κατά τό συνηρηµένο ὀστοῦν (βλ. συνηρηµ. οὐσιαστικά β´ καί α´ κλίσεως σέ προηγούµενα
µαθήµατα).
2. Δέν ἔχουν κλητική.
3. Τά συνηθέστερα ἀπό τά συνηρηµ. δευτερόκλ. εἶναι τά α) χρυσοῦς, ἀργυροῦς, σιδηροῦς,
χαλκοῦς (παραδείγµ. 1,2,3), β) ὅσα προέρχονται ἀπό ἀριθµητικά: διπλοῦς, τριπλοῦς, πολλα-
πλοῦς (παραδ. 4,5,10) κ.ἄ.
4. Στά τρικατάληκτα συνηρηµ. σέ -ους ὅλες οἱ πτώσεις καί τῶν τριῶν γενῶν τονίζονται
στήν λήγουσα, ἀκόµα καί ἄν κανένα ἀπό τά φωνήεντα πού συναιροῦνται δέν τονίζεται
(π.χ. χρύσεος – χρυσοῦς, ἀργύρεαι – ἀργυραῖ, τά ἀργύρεα – ἀργυρᾶ).
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Παρατηρήσεις στά δικατάληκτα

Τά δικατάληκτα συνηρηµ. ἐπίθετα εἶναι σπάνια. Εἶναι σύνθετα µέ β´ συνθετικό τίς λέξεις
νοῦς, πλοῦς, ροῦς, χροῦς. Π.χ. εὔνους, εὔπλους, ἄχρους, ἄπνους.
1. Ἡ κατάληξη -οα τοῦ πληθυντικοῦ τῶν οὐδετέρων µένει ἀσυναίρετη. Π.χ. τά εὔνοα,
τά εὔπλοα, τά ἄχροα.
2. Ἡ κατάληξη -οι τῆς ὀνοµαστικῆς πληθυντικοῦ, ἄν καί προέρχεται ἀπό συναίρεση, ὡς
πρός τόν τονισµό λαµβάνεται ὡς βραχεῖα. Π.χ. οἱ εὖνοι, οἱ εὖπλοι.
3. Ὅλες οἱ πτώσεις καί τῶν τριῶν γενῶν τονίζονται στήν παραλήγουσα.

Παρατηρήσεις στά Ἀττικόκλιτα

Τά Ἀττικόκλιτα ἐπίθετα λήγουν σέ -ως, -ως, -ων.
1. Κλίνονται ὅπως τά ἀττικόκλιτα οὐσιαστικά ὁ νεώς, τό ἀνώγεων.
2. Εἶναι δικατάληκτα (παράδ. 8,9).
3. Στήν ὀνοµ., αἰτ. καί κλητ. πληθυντικοῦ τοῦ οὐδετέρου ἔχουν κατάληξη -α καί ὄχι -ω
(ὅπως ἔχουν τά ἀττικόκλιτα οὐσιαστικά).

Σηµείωση: Μερικά συνηρηµένα στήν ὁµιλουµένη γλώσσα καί στήν λογοτεχνία ἀπαντοῦν
µέ κατάληξ. -ος ὡς ἀσυναίρ. Π.χ. χρυσός, ἁπλός, διπλός. 


