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Ἡ Β´ κλίσις ἐκτός ἀπό τά ἀσυναίρετα δευτερόκλιτα ἐπίθετα τριγενῆ καί τρικατάληκτα
καί τριγενῆ καί δικατάληκτα ὅπως π.χ. ὁ σοφός, ἡ σοφή, τό σοφόν, ὁ δίκαιος, ἡ δικαία, τό
δίκαιον, ὁ, ἡ ἔνδοξος, τό ἔνδοξον, ἔχει καί συνηρηµένα ἐπίθετα, ὅπως φαίνεται ἀπό τά κα-
τωτέρω παραδείγµατα: 

1. Ὁ τοῦ βασιλέως θρόνος χρυσοῦς ἦν. 
2. Τῇ θεᾷ ἔφερον χρυσοῦν στέφανον καί πορφυροῦν ἱµάτιον.
3. Πρός τοῖς ὀστοῖς τῶν νεκρῶν ἐν τοῖς τάφοις τῶν Σκυθῶν ἀργυροῖ στέφανοι καί σιδηρᾶ

ὅπλα ἐστίν.
4. Ὁ θάνατος χαλκοῦς ὕπνος λέγεται.
5. Τό ὕδωρ ἄχρουν ἐστί.
6. Ἡ τοῦ ρήτορος γνώµη εὔνους ἦν.
7. Ἐτιµήθη µέ τό ἀργυροῦν µετάλλιον.
8. Ὁ φιλόσοφος τούς ἄνους πολίτας οὐ θαυµάζει.
9. Ἡ ἀλήθεια ἁπλῆ ἐστιν.
10. Διακρίθηκε στό ἅλµα εἰς τριπλοῦν.
11. Ἵλεως γενοῦ ἡµῖν, Δέσποτα, ἐπί ταῖς ἁµαρτίαις ἡµῶν.
12. Ἔµπλεως (= πλήρης) χάριτος.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΛΙΣΕΩΣ ΣΥΝΗΡΗΜΕΝΩΝ 
ΤΡΙΚΑΤΑΛΗΚΤΩΝ ΕΠΙΘΕΤΩΝ ΣΕ -οῦς -ῆ -οῦν

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

Ὀν. χρυσοῦς χρυσῆ χρυσοῦν ἀργυροῦς ἀργυρᾶ ἀργυροῦν
Γεν. χρυσοῦ χρυσῆς χρυσοῦ ἀργυροῦ ἀργυρᾶς ἀργυροῦ
Δοτ. χρυσῷ χρυσῇ χρυσῷ ἀργυρῷ ἀργυρᾷ ἀργυρῷ
Αἰτ. χρυσοῦν χρυσῆν χρυσοῦν ἀργυροῦν ἀργυρᾶν ἀργυροῦν

ΣΥΝΤΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
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ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

Ὀν. χρυσοῖ χρυσαῖ χρυσᾶ ἀργυροῖ ἀργυραῖ ἀργυρᾶ
Γεν. χρυσῶν χρυσῶν χρυσῶν ἀργυρῶν ἀργυρῶν ἀργυρῶν
Δοτ. χρυσοῖς χρυσαῖς χρυσοῖς ἀργυροῖς ἀργυραῖς ἀργυροῖς
Αἰτ. χρυσοῦς χρυσᾶς χρυσᾶ ἀργυροῦς ἀργυρᾶς ἀργυρᾶ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 Μερικά δευτερόκλιτα ἐπίθετα τά ὁποῖα πρίν ἀπό τόν χαρακτήρα τους ο ἔχουν ἄλλο ο ἤ
ε συναιροῦνται σέ ὅλες τίς πτώσεις. Αὐτά λέγονται συνηρηµένα δευτερόκλιτα ἐπίθετα.
Ἀπό αὐτά ἄλλα εἶναι τρικατάληκτα (µέ τρία γένη) καί ἄλλα δικατάληκτα (µέ τρία γένη).

 Τά τρικατάληκτα σέ -οῦς συνηρηµένα ἐπίθετα σχηµατίζουν κανονικά τό θηλυκό σέ -η:
χαλκοῦς, χαλκῆ, κυανοῦς, κυανῆ.
Ὅταν ὅµως πρίν ἀπό τήν κατάληξη -οῦς τοῦ ἀρσενικοῦ ὑπάρχει ρ ἤ ε σχηµατίζεται τό
θηλυκό σέ -α: πορφυροῦς, πορφυρᾶ, σιδηροῦς, σιδηρᾶ.

 Τονίζονται σέ ὅλες τίς πτώσεις καί τῶν τριῶν γενῶν ἑνικοῦ καί πληθυντικοῦ στήν λήγουσα
ἀκόµη καί ὅταν δέν τονίζεται κανένα ἀπό τά φωνήεντα πού συναιροῦνται: χρύσεος  χρυ-
σοῦς, σιδήρεος  σιδηροῦς, ἀργύρεαι  ἀργυραῖ

 Τά συνηρηµένα δευτερόκλιτα δέν ἔχουν κλητική.

 Ὅπως τό χρυσοῦς κλίνονται καί τά κυανοῦς, κυανῆ, κυανοῦν, λινοῦς, λινῆ, λινοῦν, χαλκοῦς,
χαλκῆ, χαλκοῦν κ.ἄ. Ἀκόµη καί τά ἀριθµητικά ἐπίθετα σέ -πλοῦς, -πλῆ, -πλοῦν ὅπως ἁπλοῦς,
ἁπλῆ, ἁπλοῦν, διπλοῦς, διπλῆ, διπλοῦν. 
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