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Ἐκτός ἀπό τά ἀφωνόληκτα τρικατάληκτα ἐπίθετα ὑπάρχουν καί λίγα δικατάληκτα µέ τρία
γένη (ἔχουν δηλαδή, δύο καταλήξεις, µία γιά τό ἀρσενικό καί θηλυκό καί ἄλλη γιά τό οὐδέτερο).

Αὐτά εἶναι σύνθετα µέ β´ συνθετικό οὐσιαστικό τριτόκλιτο ἀφωνόληκτο, ὅπως χάρις, ἐλπίς,
πούς, ὀδούς (ὁ, ἡ εὐέλπις, τό εὔελπι, ὁ, ἡ ἄχαρις, τό ἄχαρι, ὁ, ἡ δίπους, τό δίπουν, ὁ, ἡ µονόδους,
τό µονόδουν κ.ἄ.).

Τά ἐπίθετα αὐτά κλίνονται συνήθως ὅπως τό β´ συνθετικό τους.

Παραδείγµατα
 Οἱ ἐν Μαραθῶνι Ἀθηναῖοι εὐέλπιδες ἦσαν (= εἶχαν καλές ἐλπίδες) κρατήσειν τῶν ἐναντίων

(= ὅτι θά νικήσουν τούς ἐχθρούς).
 Εὔχαρις ἦν ἐν ταῖς ὁµιλίαις (= χαρωπός, πρόσχαρος ἦταν στίς συναναστροφές του).

Παραδείγµατα κλίσεως δικαταλήκτων ἐπιθέτων

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
Ὀν. ὁ ἡ φέρελπις τό φέρελπι ὁ ἡ δίπους τό δίπουν
Γεν. τοῦ τῆς φερέλπιδος τοῦ φερέλπιδος τοῦ τῆς δίποδος τοῦ δίποδος
Δοτ. τῷ τῇ φερέλπιδι τῷ φερέλπιδι τῷ τῇ δίποδι τῷ δίποδι
Αἰτ. τόν τήν φέρελπιν τό φέρελπι τόν τήν δίποδα τό δίπουν

καί δίπουν
Κλητ. ὦ φέρελπις ὦ φέρελπι ὦ δίπους ὦ δίπουν

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
Ὀν. οἱ αἱ φερέλπιδες τά φερέλπιδα οἱ αἱ δίποδες τά δίποδα
Γεν. τῶν φερέλπιδων τῶν φερέλπιδων τῶν διπόδων τῶν διπόδων
Δοτ. τοῖς ταῖς φερέλπισι τοῖς φερέλπισι τοῖς ταῖς δίποσι τοῖς δίποσι
Αἰτ. τούς τάς φερέλπιδας τά φερέλπιδα τούς τάς δίποδας τά δίποδα
Κλητ. ὦ φερέλπιδες ὦ φερέλπιδα ὦ δίποδες ὦ δίποδα

Ὅπως τά ἀνωτέρω κλίνονται καί τά: 
ὁ, ἡ εὔχαρις, τό εὔχαρι,     ὁ, ἡ ἄχαρις, τό ἄχαρι (πού δέν ἔχει χάρι, ἀνιαρός)
ὁ, ἡ ἐπίχαρις, τό ἐπίχαρι (= ὁ γεµᾶτος χάρι, θελκτικός)
ὁ, ἡ ἄπελπις, τό ἄπελπι (= ἀπελπισµένος), 
ὁ, ἡ µονόπους, τό µονόπουν, 
ὁ, ἡ τρίπους, τό τρίπουν κ.ἄ.

ΣΥΝΤΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ Μάθηµα 59ο

Β ΑΦΩΝΟΛΗΚΤΑ ΕΠΙΘΕΤΑ Γ´ ΚΛΙΣΕΩΣ
Δικατάληκτα µέ τρία γένη
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 Μερικά ἀφωνόκλητα ἐπίθετα τῆς γ´ κλίσεως, ἁπλά ἤ σύνθετα, εἶναι µονοκατάληκτα µέ δύο
γένη. Αὐτά κλίνονται ὅπως τά ἀντίστοιχα οὐσιαστικά τῆς γ´ κλίσεως.

Μερικά ἀπό τά ἐπίθετα αὐτά εἶναι ἅρπαξ, κόλαξ, πένης, µιγάς, φυγάς, ἅπας κ.ἄ.

Παραδείγµατα:

1 Ψευδές ἐστι πᾶν τό τῶν κολάκων γένος.
2 Ὁ δύτης ἐξῆλθε τῆς θαλάσσης ἡµιθνής (µισοπεθαµένος).
3 Οὐ δεῖ ἡµᾶς ἅρπαγας εἶναι.
4 Σωκράτης ἦν ἀχίτων καί ἀνυπόδητος.
5 Ἀρταξέρξην τόν Ξέρξου οἱ Ἕλληνες Μακρόχειρα προσηγόρευον.
6 Κλέαρχος ὁ Λακεδαιµόνιος φυγάς ἦν.
7 Τό πτηνόν τοῦτο µακραύχην ἐστί (= τό πτηνό αὐτό εἶναι µακρόλαιµο).
8 Ὁ Ἡσίοδος ὁ ποιητής υἱός πενήτων γονέων ἦν.


