
243

Φωνηεντόληκτα οὐσιαστικά τῆς γ´ κλίσεως εἶναι ὅσα λήγουν σέ 
1. -ως γεν. -ωος π.χ. ὁ ἥρω-ς, τοῦ ἥρω-ος

ὁ Μίνω-ς, τοῦ Μίνω-ος καταληκτικά µονόθεµα
ὁ Τρώ-ς, τοῦ Τρω-ός

2. -εύς γεν. -έως ὁ βασιλεύ-ς, τοῦ βασιλέ-ως
ὁ γονεύ-ς, τοῦ γονέ-ως
ὁ ἱππεύ-ς, τοῦ ἱππέ-ως κ.ἄ. καταληκτικά µονόθεµα
ὁ βοῦ-ς, τοῦ βο-ός

3. -υς γεν. -υος ὁ ἰχθύ-ς, τοῦ ἰχθύ-ος κ.ἄ. καταληκτικά µονόθεµα
ἡ δρῦ-ς, τῆς δρυ-ός κ.ἄ.

4. -ις γεν. -εως ἡ πόλι-ς, τῆς πόλε-ως καταληκτικά διπλόθεµα
ἡ γνῶσι-ς, τῆς γνώσε-ως

5. -υς  γεν. -εως ὁ πῆχυ-ς, τοῦ πήχε-ως
καταληκτικά διπλόθεµα

ὁ πέλεκυ-ς, τοῦ πελέκε-ως

6. -υ γεν. -εως τό οὐδέτερο τό ἄστυ, τοῦ ἄστε-ως } ἀκατάληκτα διπλόθεµα

7. -ώ γεν. -οῦς ἡ ἠχώ, τῆς ἠχ-οῦς
ἡ πειθώ, τῆς πειθ-οῦς ἀκατάληκτα διπλόθεµα
ἡ Κλειώ, τῆς Κλει-οῦς

Παραδείγµατα

1. Ὁ Ἀχιλλεύς ἦτο ὁ γενναιότερος ἥρως τῶν Ἑλλήνων κατά τόν Τρωικόν πόλεµον.
2. Οὐαί ὑµῖν γραµµατεῖς καί...
3. Τούς γονέας ἀεί ἐν τιµῇ ἔχετε.
4. Ζεύγη βοῶν ἠγόρασα πέντε.
5. Βοῦν ἀλοῶντα οὐ φιµώσεις.
6. Τόν βασιλέα ὑµῶν σταυρώσω;
7. Δρυός πεσούσης πᾶς ἀνήρ ξυλεύεται.
8. Αἱ δρύες πρός ναυπηγίαν χρήσιµοί εἰσιν.
9. Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε...
10. Ποῦ ἔστιν ὁ τεχθείς βασιλεύς;

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ
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Σύµφωνα µέ τόν πίνακα τῶν καταλήξεων τῆς γ´ κλίσεως καί µέ τήν διαίρεση τῶν τριτοκλίτων
ἀνάλογα µέ τόν χαρακτήρα τοῦ θέµατος τά καταληκτικά σέ -ως, -ωος, -υς, -υος καί -ως, -ωος
κλίνονται ὡς ἑξῆς:

ΕΝΙΚΟΣ    ΑΡΙΘΜΟΣ

Ὀνοµ. ὁ ἥρω-ς Μίνω-ς ἰχθύ-ς ἡ δρῦ-ς ὁ βασιλεύ-ς βοῦ-ς

Γεν. τοῦ ἥρω-ος Μίνω-ος ἰχθύ-ος τῆς δρυ-ός τοῦ βασιλέ-ως βο-ός

Δοτ. τῷ ἥρω-ι Μίνω-ι ἰχθύ-ϊ τῇ δρυ-ΐ τῷ βασιλεῖ βο-ΐ

Αἰτ. τόν ἥρω-α Μίνω-α ἰχθύ-ν τήν δρῦ-ν τόν βασιλέ-α βοῦ-ν

Κλητ. ὦ ἥρω-ς Μίνω-ς ἰχθύ ὦ δρῦ ὦ βασιλεῦ βοῦ

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ    ΑΡΙΘΜΟΣ

Ὀνοµ. οἱ ἥρω-ες ἰχθύ-ες αἱ δρύ-ες οἱ βασιλεῖς βό-ες

Γεν. τῶν ἡρώ-ων (δέν ἔχει ἰχθύ-ων τῶν δρυ-ῶν τῶν βασιλέ-ων βο-ῶν

Δοτ. τοῖς ἥρω-σι πληθ.) ἰχθύ-σι(ν) ταῖς δρυσί(ν) τοῖς βασιλεῦ-σι(ν) βου-σί(ν)

Αἰτ. τούς ἥρω-ας ἰχθῦς τάς δρῦ-ς τούς βασιλέ-ας βοῦς

Κλητ. ὦ ἥρω-ες ἰχθεῖς ὦ δρύ-ες ὦ βασιλεῖς βό-ες

Παρατηρήσεις στά εἰς -υς, -υος

1. Ἡ αἰτιατική ἑνικοῦ σχηµατίζεται µέ κατάληξη -ν ἀντί -α (ἰχθύν, δρῦν).
2. Ἡ κλητική ἑνικοῦ σχηµατίζεται χωρίς τήν κατάληξη -ς (ὦ ἰχθύ, ὦ δρύ).
3. Ἡ αἰτιατική πληθυντικοῦ σχηµατίζεται µέ κατάληξη -ς ἀντί -ας (τούς ἰχθύς).
4. Ὅλοι οἱ µονοσύλλαβοι τύποι καί ἡ αἰτιατική πληθυντικοῦ γενικά ὅταν αὐτή τονίζεται στή

λήγουσα παίρνουν περισπωµένη: ὁ µῦς (τό ποντίκι), τόν µῦν, ὦ µῦ, τούς µῦς, ἀντίθετα µέ τόν
κανόνα πού λέει ὅτι ἡ ἀσυναίρετη ὀνοµαστική, αἰτιατική καί κλητική τῶν ὀνοµάτων πού τονίζεται
στή λήγουσα παίρνει ὀξεῖα.


