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Ἀπό τά προηγούµενα ὑπενθυµίζουµε ὅτι ἐξετάσαµε ἀπό τά ἐνρινόληκτα ἐπίθετα τά τρικατά-
ληκτα ἐπίθετα σέ -ας, -αινα, -αν (µέ τρία γένη µέλας, µέλαινα, µέλαν).

Θά ἀσχοληθοῦµε τώρα µέ τά ΕΝΡΙΝΟΛΗΚΤΑ Δικατάληκτα σέ -ων, -ον (γενικ. -ονος)
καί σέ -ην, -εν (γεν. -ενος) µέ τρία γένη

Παραδείγµατα
 Δεῖ τόν Ἐπίσκοπον φιλόξενον εἶναι, φιλάγαθον, σώφρονα...
 Ἄφρον ταύτῃ τῇ νυκτί τήν ψυχήν σου ἀπαιτοῦσιν ἀπό σοῦ.
 Ἄφρονες ἄνδρες τοῖς τῶν κολάκων λόγοις πιστεύουσι.
 Ἀλέξανδρος Ἀλεξάνδρειαν ἔκτισε, πόλιν µεγάλην καί εὐδαίµονα. 
 Καί τά θηρία µνήµονά ἐστι τῶν εὐεργετῶν.
 Ὦ εὔδαιµον καί σῶφρον Ἀγάµεµνον, ὅσων (= πόσων) ἀνδρῶν ἡγεµών ἦσθα! (= ἤσουν).
 Στήν πόλη µας ἔχουµε καί σχολεῖο ἀρρένων (πού φοιτοῦν µόνο ἀγόρια)
 Ὁ... εἶναι πολύτεκνος µέ ἑπτά ἄρρενα τέκνα.

Παράδειγµα κλίσεως δικαταλήκτων ἐπιθέτων σέ -ων, -ον καί -ην, -εν (µέ τρία γένη).

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (θ. εὐδαιµων-, εὐδαιµον-, ἄρρην-, ἄρρεν-)
ἀρσενικό-θηλυκό οὐδέτερο ἀρσενικό-θηλ. οὐδέτερο

Ὀν. ὁ,    ἡ εὐδαίµων τό εὔδαιµον ὁ,   ἡ ἄρρην τό ἄρρεν
Γεν. τοῦ, τῆς εὐδαίµον-ος τοῦ εὐδαίµον-ος τοῦ, τῆς ἄρρεν-ος τοῦ ἄρρενο-ος
Δοτ. τῷ, τῇ εὐδαίµον-ι τῷ εὐδαίµον-ι τῷ, τῇ ἄρρεν-ι τῷ ἄρρεν-ι
Αἰτ. τόν, τήν εὐδαίµον-α τό εὔδαιµον τόν, τήν ἄρρεν-α τό ἄρρεν
Κλητ. ὦ εὔδαιµον ὦ εὔδαιµον ὦ ἄρρεν ὦ ἄρρεν

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ἀρσενικό-θηλυκό οὐδέτερο ἀρσενικό-θηλ. οὐδέτερο

Ὀν. οἱ,   αἱ εὐδαίµον-ες τά εὐδαίµον-α οἱ,    αἱ ἄρρεν-ες τά ἄρρεν-α
Γεν. τῶν εὐδαιµόν-ων τῶν εὐδαιµόν-ων τῶν ἀρρέν-ων τῶν ἀρρέν-ων
Δοτ. τοῖς, ταῖς εὐδαίµο-σι τοῖς εὐδαίµο-σι τοῖς, ταῖς ἄρρε-σι τοῖς ἄρρε-σι
Αἰτ. τούς, τάς εὐδαίµον-ας τά εὐδαίµον-α τούς, τάς ἄρρεν-ας τά ἄρρεν-α
Κλητ. ὦ εὔδαιµον-ες ὦ εὐδαίµον-α ὦ ἄρρεν-ες ὦ ἄρρεν-α

ΣΥΝΤΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ
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Ὅπως τό εὐδαίµων κλίνονται καί τά: ὁ, ἡ ἀγνώµων, τό ἄγνωµον, ὁ, ἡ ἀκτήµων, τό ἀκτῆµον, –
ὁ, ἡ ἄφρων, τό ἄφρον, – ὁ, ἡ δεισιδαίµων, τό δεισίδαιµον, – ὁ, ἡ ἐπιστήµων, τό ἐπιστῆµον, – ὁ, ἡ
εὐγνώµων, τό εὔγνωµον, – ὁ, ἡ ἐλεήµων, τό ἐλεῆµον, ὁ ἡ κακοδαίµων, τό κακόδαιµον, ὁ ἡ µνήµων,
τό µνῆµον, – ὁ, ἡ µεγαλοπράγµων, τό µεγαλόπραγµον, – ὁ, ἡ µεγαλόφρων, τό µεγαλόφρον, – ὁ,
ἡ νοήµων, τό νοῆµον, – ὁ, ἡ παράφρων, τό παράφρον, – ὁ, ἡ σώφρων, τό σῶφρον, – ὁ, ἡ εὐσχήµων,
τό εὔσχηµον κ.ἄ.

Παρατηρήσεις
1. Τά ἐπίθετα πού λήγουν σέ -ων τρέπουν τό -ω σέ -ο σέ ὅλες τίς πτώσεις.
2. Τά περισσότερα ἀπό τά σύνθετα σέ -ων στήν κλητική ἑνικοῦ τοῦ ἀρσενικοῦ καί θηλυκοῦ

γένους καί στήν ὀνοµαστική, αἰτιατική καί κλητική πληθυντικοῦ τοῦ οὐδετέρου γένους ἀνεβάζουν
τόν τόνο. 


