
ΤΡΙΤΟΚΛΙΤΑ ΕΠΙΘΕΤΑ: φωνηεντόληκτα επίθετα σε -ύς, -ε α, -ύῖ

Α. ΑΡΣΕΝΙΚΟ

παράδειγμα τριτόκλιτου επιθέτου σε -ύς, -ε α, -ύῖ

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ                               ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ονομαστική ὁ βαθύς ταχ οἱ βαθε ςῖ ταχ 

γενική τοῦ βαθέος ταχ τ νῶ βαθέων ταχ 

δοτική τῷ βαθεῖ ταχ το ς ῖ βαθέσι ταχ 

αιτιατική τόν βαθύν ταχ τούς βαθε ςῖ ταχ 

κλητική ὦ βαθύ ταχ  ὦ βαθε ςῖ ταχ 

B. ΘΗΛΥΚΟ

παράδειγμα τριτόκλιτου επιθέτου σε -ύς, -ε α, -ύῖ

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ                               ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ονομαστική ἡ βαθε α ῖ ταχ αἱ βαθε αιῖ ταχ 

γενική τ ςῆ βαθείας ταχ τ νῶ βαθει νῶ ταχ 

δοτική τῇ βαθείᾳ ταχ τα ς ῖ βαθείαις ταχ 

αιτιατική τήν βαθε ανῖ ταχ τάς βαθείας ταχ 

κλητική ὦ βαθε α ῖ ταχ  ὦ βαθε αιῖ ταχ 

Γ. ΟΥΔΕΤΕΡΟ

παράδειγμα τριτόκλιτου επιθέτου σε -ύς, -ε α, -ύῖ

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ                               ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ονομαστική τό βαθύ ταχ τά βαθέα ταχ 

γενική τοῦ βαθέος ταχ τ νῶ βαθέων ταχ 

δοτική τῷ βαθεῖ ταχ το ς ῖ βαθέσι ταχ 

αιτιατική τό βαθύ ταχ τά βαθέα ταχ 

κλητική ὦ βαθύ ταχ  ὦ βαθέα ταχ 



ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ:

• Τα  επίθετα  αυτής  της  ομάδας  τονίζονται  όλα  στη  λήγουσα,  εκτός  από  τα  επίθετα:

θ λυς-θήλεια-θ λυ και μισυς- μίσεια- μισυ.ῆ ῆ ἥ ἡ ἥ

• ΠΡΟΣΟΧΗ! Στα θηλυκά επίθετα ισχύουν τα παρακάτω:

α. Το -α στην κατάληξη του θηλυκού είναι ΒΡΑΧΥ! Αυτό ισχύει για την ονομαστική, αιτιατική

και κλητική ενικού αριθμού π.χ.  βαθἡ εῖα, τήν βαθεῖαν,  βαθὦ εῖα.

• Στη γενική ενικού και την αιτιατική πληθυντικού, το -α γίνεται μακρό, γιατί ακολουθεί τους

κανόνες της α' κλίσης ουσιαστικών, σύμφωνα με τους οποίους το -α- στην κατάληξη -ας είναι

μακρό π.χ. τ ς βαθῆ είας, τάς βαθείας.

• Επίσης,  το  θηλυκό  στη  γενική  πληθυντικού  τονίζεται  πάντοτε  στη  λήγουσα  και  παίρνει

περισπωμένη (γιατί ακολουθεί τους κανόνες της α' κλίσης ουσιαστικών) π.χ. τ ν βαθειῶ ῶν.


