
 
 

 

 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 

Επίθετα σε -ης, -ης, -ες (δικατάληκτα)  
 

● Τα επίθετα σε “-ης, -ης, -ες” έχουν κοινές καταλήξεις για το αρσενικό και το θηλυκό γένος.                
Όταν τονίζονται στη λήγουσα κλίνονται ως εξής:  

 

Ενικός αριθμός 

 Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο 

Ονομ. ο διεθνής η διεθνής το διεθνές 

Γεν. του διεθνούς της διεθνούς του διεθνούς 

Αιτ. τον διεθνή τη διεθνή το διεθνές 

Κλητ.  διεθνή  διεθνή  διεθνές 

Πληθυντικός αριθμός 

 Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο 

Ονομ. οι διεθνείς οι διεθνείς τα διεθνή 

Γεν. των διεθνών των διεθνών των διεθνών 

Αιτ. τους διεθνείς τις διεθνείς τα διεθνή 

Κλητ.  διεθνείς  διεθνείς  διεθνή 

 
 

 

 

● Τα επίθετα σε  “-ης, -ης, -ες” σχηματίζουν παραθετικά ως εξής: 
θετικός συγκριτικός υπερθετικός 

σχετικός απόλυτος 
συνεπής συνεπέστερος  ο συνεπέστερος συνεπέστατος 
  πιο συνεπής ο πιο συνεπής πολύ συνεπής 

●  Το επίρρημα των επιθέτων σε “-ης, -ης, -ες” σχηματίζεται ως εξής: 
θετικός   συγκριτικός υπερθετικός 

ασφαλώς 
 

ασφαλέστερα 
πιο ασφαλώς 

ασφαλέστατα 
πολύ ασφαλώς 

 

 

Katerina Passissi | www.filoglossagr.wordpress.com www.filoglossa.org 

 



 
 

 

 

● Τα επίθετα σε  “-ης, -ης, -ες” όταν τονίζονται στην παραλήγουσα κλίνονται ως εξής: 
 

Ενικός αριθμός 

 Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο 

Ονομ. ο συνήθης η συνήθης το σύνηθες 

Γεν. του συνήθους της συνήθους του συνήθους 

Αιτ. τον συνήθη τη συνήθη το σύνηθες 

Κλητ.  συνήθη  συνήθη  σύνηθες 

Πληθυντικός αριθμός 

 Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο 

Ονομ. οι συνήθεις οι συνήθεις τα συνήθη 

Γεν. των συνήθων των συνήθων των συνήθων 

Αιτ. τους συνήθεις τις συνήθεις τα συνήθη 

Κλητ.  συνήθεις  συνήθεις  συνήθη 

 
 

 

 
Παραδείγματα 

 
● Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών είναι ένας διεθνής οργανισμός. 
● Η Διεθνής Αμνηστία είναι μία οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. 
● Το διεθνές αεροδρόμιο της Αθήνας ονομάζεται “Ελευθέριος Βενιζέλος”. 
● Η βασίλισσα ζει σε ένα πολυτελέστατο παλάτι. 
● Στη συνάντηση μιλούσε διαρκώς. 
● Αυτή η έκφραση είναι ακριβέστερη, την προτιμώ. 
● Στο συνέδριο συζήτησαν τα ουσιώδη προβλήματα της παιδείας σήμερα. 
● Δυστυχώς δεν μπορώ να έρθω στο θέατρο μαζί σας. Θα ήμουν ευτυχής αν μπορούσα! 
● Ο μεταφραστής ήταν συνεπέστατος στην παράδοση του κειμένου. 
● Ο φοιτητής των Ελληνικών είναι ευφυέστατος! 
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