
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΘΕΤΩΝ 
 

Στους πίνακες που ακολουθούν θα βρείτε δεκατρία παραδείγµατα 
επιθέτων µε όλους τους τρόπους που αλλάζουν. 

Τα παραδείγµατα παρουσιάζονται σε τέσσερες οµάδες, 
ανάλογα µε τον συνδυασµό αρσενικού, θηλυκού και ουδετέρου. 

Κάθε ένα από όλα τα τα επίθετα της ελληνικής γλώσσας 
ακολουθεί ένα από αυτά τα δεκατρία παραδείγµατα 

σ’ αυτές τις τέσσερες οµάδες. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



ΠΡΩΤΗ ΟΜΑΔΑ 
 
 

ο σταχτής 
τον σταχτή 
στον σταχτή 
του σταχτιού 

ο βαθύς 
τον βαθύ 
στον βαθύ 
του βαθιού 

ο λεβέντης 
τον λεβέντη 
στον λεβέντη 
του λεβέντη 

ο µικρούλης 
τον µικρούλη 
στον µικρούλη 
του µικρούλη 

ο ζηλιάρης 
τον ζηλιάρη 
στον ζηλιάρη 
του ζηλιάρη 

ο φωνακλάς 
τον φωνακλά 
στον φωνακλά 
του φωνακλά 

ο µερακλής 
τον µερακλή 
στον µερακλή 
του µερακλή 

       
οι σταχτιοί 
τους σταχτιούς 
στους σταχτιούς 
των σταχτιών 

οι βαθιοί 
τους βαθιούς 
στους βαθιούς 
των βαθιών 

οι λεβέντες 
τους λεβέντες 
στους λεβέντες 
των λεβέντηδων 

οι µικρούληδες 
τους µικρούληδες 
στους µικρούληδες 
των µικρούληδων 

οι ζηλιάρηδες 
τους ζηλιάρηδες 
στους ζηλιάρηδες 
των ζηλιάρηδων 

οι φωνακλάδες 
τους φωνακλάδες 
στους φωνακλάδες 
των φωνακλάδων 

οι µερακλήδες 
τους µερακλήδες 
στους µερακλήδες 
των µερακλήδων 

       
       
η σταχτιά 
την σταχτιά 
στην σταχτιά 
της σταχτιάς 

η βαθιά 
την βαθιά 
στην βαθιά 
της βαθιάς 

η λεβέντισσα 
την λεβέντισσα 
στην λεβέντισσα 
της λεβέντισσας 

η µικρούλα 
την µικρούλα 
στην µικρούλα 
της µικρούλας 

η ζηλιάρα 
την ζηλιάρα 
στην ζηλιάρα 
της ζηλιάρας 

η φωνακλού 
την φωνακλού 
στην φωνακλού 
της φωνακλούς 

η µερακλού 
την µερακλού 
στην µερακλού 
της µερακλούς 

       
οι σταχτιές 
τις σταχτιές 
στις σταχτιές 
των σταχτιών 

οι βαθιές 
τις βαθιές 
στις βαθιές 
των βαθιών 

οι λεβέντισσες 
τις λεβέντισσες 
στις λεβέντισσες 
των λεβέντισσων 

οι µικρούλες 
τις µικρούλες 
στις µικρούλες 
των µικρούλων 

οι ζηλιάρες 
τις ζηλιάρες 
στις ζηλιάρες 
των ζηλιάρων 

οι φωνακλούδες 
τις φωνακλούδες 
στις φωνακλούδες 
των φωνακλούδων 

οι µερακλούδες 
τις µερακλούδες 
στις µερακλούδες 
των µερακλούδων 

       
       
το σταχτί 
το σταχτί 
στο σταχτί 
του σταχτιού 

το βαθύ 
το βαθύ 
στο βαθύ 
του βαθιού 

το λεβέντικο 
το λεβέντικο 
στο λεβέντικο 
του λεβέντικου 

το µικρούλι 
το µικρούλι 
στο µικρούλι 
του µικρούλικου 

το ζηλιάρικο 
το ζηλιάρικο 
στο ζηλιάρικο 
του ζηλιάρικου 

το φωνακλάδικο 
το φωνακλάδικο 
στο φωνακλάδικο 
του φωνακλάδικου 

το µερακλήδικο 
το µερακλήδικο 
στο µερακλήδικο 
του µερακλήδικου 

       
τα σταχτιά 
τα σταχτιά 
στα σταχτιά 
των σταχτιών 

τα βαθιά 
τα βαθιά 
στα βαθιά 
των βαθιών 

τα λεβέντικα 
τα λεβέντικα 
στα λεβέντικα 
των λεβέντικων 

τα µικρούλια 
τα µικρούλια 
στα µικρούλια 
των µικρούλικων 

τα ζηλιάρικα 
τα ζηλιάρικα 
στα ζηλιάρικα 
των ζηλιάρικων 

τα φωνακλάδικα 
τα φωνακλάδικα 
στα φωνακλάδικα 
των φωνακλάδικων 

τα µερακλήδικα 
τα µερακλήδικα 
στα µερακλήδικα 
των µερακλήδικων 

 
Παρατηρήσεις:  Ο τρόπος που αλλάζουν τα επίθετα αυτά έχει σχέση µε τον τρόπο που αλλάζουν τα ονόµατα: 
   Τα αρσενικά µοιάζουν µε τα ονόµατα της πρώτης οµάδας. 
   Τα θηλυκά µοιάζουν µε τα ονόµατα της πρώτης οµάδας. 
   Τα ουδέτερα µοιάζουν µε τα ονόµατα της δεύτερης οµάδας. 

 



ΔΕΥΤΕΡΗ ΟΜΑΔΑ 
 
 

 ο καλός 
τον καλό 
στον καλό 
του καλού 

 ο ωραίος 
τον ωραίο 
στον ωραίο 
του ωραίου 

 ο γλυκός 
τον γλυκό 
στον γλυκό 
του γλυκού 

 

       
 οι καλοί 

τους καλούς 
στους καλούς 
των καλών 

 οι ωραίοι 
τους ωραίους 
στους ωραίους 
των ωραίων 

 οι γλυκοί 
τους γλυκούς 
στους γλυκούς 
των γλυκών 

 

       
       
 η καλή 

την καλή 
στην καλή 
της καλής 

 η ωραία 
την ωραία 
στην ωραία 
της ωραίας 

 η γλυκιά 
την γλυκιά 
στην γλυκιά 
της γλυκιάς 

 

       
 οι καλές 

τις καλές 
στις καλές 
των καλών 

 οι ωραίες 
τις ωραίες 
στις ωραίες 
των ωραίων 

 οι γλυκιές 
τις γλυκιές 
στις γλυκιές 
των γλυκιών 

 

       
       
 το καλό 

το καλό 
στο καλό 
του καλού 

 το ωραίο 
το ωραίο 
στο ωραίο 
του ωραίου 

 το γλυκό 
το γλυκό 
στο γλυκό 
του γλυκού 

 

       
 τα καλά 

τα καλά 
στα καλά 
των καλών 

 τα ωραία 
τα ωραία 
στα ωραία 
των ωραίων 

 τα γλυκά 
τα γλυκά 
στα γλυκά 
των γλυκών 

 

 
Παρατηρήσεις:  Ο τρόπος που αλλάζουν τα επίθετα αυτά έχει σχέση µε τον τρόπο που αλλάζουν τα ονόµατα: 
   Τα αρσενικά µοιάζουν µε τα ονόµατα της δεύτερης οµάδας. 
   Τα θηλυκά µοιάζουν µε τα ονόµατα της πρώτης οµάδας. 
   Τα ουδέτερα µοιάζουν µε τα ονόµατα της δεύτερης οµάδας. 
 

 



ΤΡΙΤΗ ΟΜΑΔΑ 
 
 

   ο ενδιαφέρων 
τον ενδιαφέροντα 
στον ενδιαφέροντα 
του ενδιαφέροντος 

   

       
   οι ενδιαφέροντες 

τους ενδιαφέροντες 
στους ενδιαφέροντες 
των ενδιαφερόντων 

   

       
       
   η ενδιαφέρουσα 

την ενδιαφέρουσα 
στην ενδιαφέρουσα 
της ενδιαφέρουσας 

   

       
   οι ενδιαφέρουσες 

τις ενδιαφέρουσες 
στις ενδιαφέρουσες 
των ενδιαφερουσών 

   

       
       
   το ενδιαφέρον 

το ενδιαφέρον 
στο ενδιαφέρον 
του ενδιαφέροντος 

   

       
   τα ενδιαφέροντα 

τα ενδιαφέροντα 
στα ενδιαφέροντα 
των ενδιαφερόντων 

   

 
Παρατηρήσεις:  Ο τρόπος που αλλάζουν τα επίθετα αυτά έχει σχέση µε τον τρόπο που αλλάζουν τα ονόµατα: 
   Τα αρσενικά µοιάζουν µε τα ονόµατα της τρίτης οµάδας. 
   Τα θηλυκά µοιάζουν µε τα ονόµατα της πρώτης οµάδας. 
   Τα ουδέτερα µοιάζουν µε τα ονόµατα της τρίτης οµάδας. 

 
 
 



ΤΕΤΑΡΤΗ ΟΜΑΔΑ 
 
 

  ο µετριόφρων 
τον µετριόφρονα 
στον µετριόφρονα 
του µετριόφρονος 

 ο συνεχής 
τον συνεχή 
στον συνεχή 
του συνεχούς 

  

       
  οι µετριόφρονες 

τους µετριόφρονες 
στους µετριόφρονες 
των µετριοφρόνων 

 οι συνεχείς 
τους συνεχείς 
στους συνεχείς 
των συνεχών 

  

       
       
  η µετριόφρων 

την µετριόφρονα 
στην µετριόφρονα 
της µετριόφρονος 

 η συνεχής 
την συνεχή 
στην συνεχή 
της συνεχούς 

  

       
  οι µετριόφρονες 

τις µετριόφρονες 
στις µετριόφρονες 
των µετριοφρόνων 

 οι συνεχείς 
τις συνεχείς 
στις συνεχείς 
των συνεχών 

  

       
       
  το µετριόφρον 

το µετριόφρον 
στο µετριόφρον 
του µετριόφρονος 

 το συνεχές 
το συνεχές 
στο συνεχές 
του συνεχούς 

  

       
  τα µετριόφρονα 

τα µετριόφρονα 
στα µετριόφρονα 
των µετριοφρόνων 

 τα συνεχή 
τα συνεχή 
στα συνεχή 
των συνεχών 

  

 
Παρατηρήσεις:  Ο τρόπος που αλλάζουν τα επίθετα αυτά έχει σχέση µε τον τρόπο που αλλάζουν τα ονόµατα: 
   Τα αρσενικά µοιάζουν µε τα ονόµατα της τρίτης οµάδας. 
   Τα θηλυκά µοιάζουν µε τα ονόµατα της τρίτης οµάδας. 
   Τα ουδέτερα µοιάζουν µε τα ονόµατα της τρίτης οµάδας. 

 


