
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΤΡΙΤΗΣ ΚΛΙΣΗΣ

Γενικοί κανόνες:

● Κανόνας 1ος: Τα φωνήεντα “-ι-” και “-α-” των καταλήξεων τις τρίτης κλίσης είναι βραχέα

π.χ. τόν Τρ α, τῶ ῷ  χειμ νι. ῶ

● Κανόνας 2ος:  Τα  μονοσύλλαβα ουσιαστικά,  στη  γενική και  δοτική ενικού και πληθυντικού,

τονίζονται στη λήγουσα π.χ.  Τρώς – το  Τρωός. ο ῦ

Για να κλίνω ένα ουσιαστικά της γ' κλίσης, θα πρέπει να γνωρίζω την κλίση του ουσιαστικού  ρως:ο ἤ

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ονομαστική ο ρω-ἤ ς ονομαστική οἱ ρω-ἤ ες

γενική τοῦ ρω-ἤ ος γενική τ νῶ ρώ-ἠ ων

δοτική τῷ ρω-ἤ ι δοτική το ςῖ ρω-ἤ σι(ν)

αιτιατική τόν ρω-ἤ α αιτιατική τούς ρω-ἤ ας

κλητική ὦ ρω-ἤ ς κλητική ὦ ρω-ἤ ες

ΑΦΩΝΟΛΗΚΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΤΡΙΤΗΣ ΚΛΙΣΗΣ

Αφωνόληκτα ονομάζονται τα ουσιαστικά στα οποία πριν από την κατάληξη υπάρχουν τα παρακάτω

σύμφωνα:

α. τα χειλικά σύμφωνα -π-, -β-, -φ- ---> τότε το ουσιαστικό λέγεται χειλικόληκτο

β. τα ουρανικά σύμφωνα -κ-, -γ-, -χ- ---> τότε το ουσιαστικό λέγεται ουρανικόληκτο

γ. τα οδοντικά σύμφωνα -τ-, -δ-, -θ- ---> τότε το ουσιαστικό λέγεται οδοντικόληκτο

Α. ΧΕΙΛΙΚΟΛΗΚΤΑ

παράδειγμα τριτόκλιτου ουσιαστικού με χαρακτήρα -π-

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ                               ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ονομαστική ο γύπ-ς ---> γύψ Κύκλωψ οἱ γ πεςῦ Κυκλω 

γενική τοῦ γυπός Κυκλω τ νῶ γυπ νῶ Κυκλω 

δοτική τῷ γυπί Κυκλω το ς ῖ γυπ-σι(ν) ---> 

γυψί(ν)

Κυκλω 

αιτιατική τόν γ πα ῦ Κυκλω τούς γ παςῦ Κυκλω 

κλητική ὦ γύπ-ς ---> γύψ Κυκλω  ὦ γ πεςῦ Κυκλω 



παράδειγμα τριτόκλιτου ουσιαστικού με χαρακτήρα -β-

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ                             ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ονομαστική ο ραβ-ς ---> ραψἌ Ἄ χάλυψ (υ: βραχύ) οἱ ραβεςἌ χαλυ 

γενική τοῦ ραβοςἌ χαλυ τ νῶ ράβωνἈ χαλυ 

δοτική τῷ ραβιἌ χαλυ το ς ῖ ραβἌ -σι(ν) 

---> ραψι(ν)Ἄ

χαλυ 

αιτιατική τόν ραβα Ἄ χαλυ τούς ραἌ βας χαλυ 

κλητική ὦ ραβ-ς ---> ραψἌ Ἄ χαλυ  ὦ ραβεςἌ χαλυ 

Β. ΟΥΡΑΝΙΚΟΛΗΚΤΑ

παράδειγμα τριτόκλιτου ουσιαστικού με χαρακτήρα -κ-

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ                                 ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ονομαστική ο κόρακ-ς ---> κόραξ φύλαξ (υ: βραχύ) οἱ  κόρακ-ες φυλα 

γενική τοῦ κόρακ-ος φυλα τ νῶ  κοράκ-ων φυλα 

δοτική τῷ κόρακ-ι φυλα το ς ῖ κόρακ-σι(ν) -> 

κόραξι(ν)

φυλα 

αιτιατική τόν κόρακ-α φυλα τούς  κόρακ-ας φυλα 

κλητική ὦ κόρακ-ς ---> κόραξ φυλα   ὦ κόρακ-ες φυλα 

παράδειγμα τριτόκλιτου ουσιαστικού με χαρακτήρα -γ-

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ                                  ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ονομαστική ἡ πτέρυγ-ς ---> πτέρυξ α ξ ἴ αἱ πτέρυγ-ες αἰ

γενική τ ςῆ πτέρυγ-ος α  ἰ τ νῶ πτερύγ-ων αἰ

δοτική τῇ πτέρυγ-ι αἰ τα ςῖ πτέρυγ-σι(ν) ->

πτέρυξι(ν)

αἰ

αιτιατική τήν πτέρυγ-α αἰ τάς πτέρυγ-ας αἰ

κλητική ὦ πτέρυγ-ς ---> πτέρυξ αἰ ὦ πτέρυγ-ες αἰ



παράδειγμα τριτόκλιτου ουσιαστικού με χαρακτήρα -χ-

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ                             ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ονομαστική ο νυχ-ς ---> νυξ  ὄ ὄ βήξ οἱ νυχεςὄ βη 

γενική τοῦ νυχος ὄ βη τ νῶ νύὀ χων βη 

δοτική τῷ νυχιὄ βη το ς ῖ νυχ-σι(ν) -> ὄ

νυξι(ν)ὄ

βη 

αιτιατική τόν νυχα ὄ βη τούς νυχαςὄ βη 

κλητική ὦ νυξὄ βη  ὦ νυχεςὄ βη 

Γ. ΟΔΟΝΤΙΚΟΛΗΚΤΑ

παράδειγμα τριτόκλιτου ουσιαστικού με χαρακτήρα -τ-

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ                               ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ονομαστική ο τάπητ-ς ---> τάπη-ς λέβης οἱ τάπητ-ες λεβη 

γενική τοῦ τάπητ-ος λεβη τ νῶ ταπήτ-ων λεβη 

δοτική τῷ τάπητ-ι λεβη το ς ῖ τάπητ-σι(ν) -> 

τάπησι(ν)

λεβη 

αιτιατική τόν τάπητ-α λεβη τούς τάπητ-ας λεβη 

κλητική ὦ τάπητ-ς ---> τάπης λεβη  ὦ τάπητ-ες λεβη 

παράδειγμα τριτόκλιτου ουσιαστικού με χαρακτήρα -δ-

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ                                ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ονομαστική ἡ πατρίδ-ς -> πατρίς λπίς (ι: βραχύ)ἐ αἱ πατρίδ-ες λπιἐ

γενική τ ςῆ πατρίδ-ος λπιἐ τ νῶ πατρίδ-ων λπιἐ

δοτική τῇ πατρίδ-ι λπιἐ τα ςῖ πατρίδ-σι(ν) ->

πατρίσι(ν)

λπιἐ

αιτιατική τήν πατρίδ-α λπιἐ τάς πατρίδ-ας λπιἐ

κλητική ὦ πατρίδ-ς -> πατρίς λπιἐ ὦ πατρίδ-ες λπιἐ


