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ΣΥΝΤΟΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ Μάθηµα 37ο

Φωνηεντόληκτα Γ´ κλίσεως

(συνέχεια)

Μετά τίς εἰσαγωγικές παρατηρήσεις στήν Γ´ κλίση, τήν διαίρεση τῶν τριτοκλίτων
οὐσιαστικῶν σέ φωνηεντόληκτα καί συµφωνόληκτα καί τά παραδείγµατα κλίσης τῶν κα-
ταληκτικῶν µονόθεµων οὐσιαστικῶν σέ -ως, -ωος, -υς, -ύος, -εύς, -έως καί -οῦς, συνεχί-
ζουµε τίς παρατηρήσεις στά καταληκτικά µονόθεµα πού λήγουν σέ -εύς -έως καί οῦς
(δηλαδή ἔχουν κατάληξη ς καί σχηµατίζονται ἀπό ἕνα θέµα µόνο) π.χ. βασιλεύς -έως,
ἁλιεύς -έως.

Δωριεύς -έως, Μεγαρεύς -έως, Ὀδυσσεύς -έως, Εὐβοεύς -έως κ.ἄ.

1. Τό υ µεταξύ δύο φωνηέντων ἀποβάλλεται π.χ. βασιλεύ-ως - βασιλέως.
2. Τό ε πού ἀποµένει στό θέµα µετά τήν ἀποβολή τοῦ υ συναιρεῖται µέ τό ἑπόµενο ε ἤ

ι τῶν καταλήξεων σέ ει
π.χ. τῷ βασιλέ-ι  βασιλεῖ

τῷ ἁλιέ-ι  ἁλιεῖ
οἱ βασιλέ-ες  βασιλεῖς
οἱ ἁλιέ-ες  ἁλιεῖς

3. Ἡ γενική ἑνικοῦ ἔχει κατάληξη -ως ἀντί -ος.
4. Ἡ κλητική τοῦ ἑνικοῦ σχηµατίζεται ἀπό τό θέµα µόνον, χωρίς κατάληξη π.χ. ὦ βα-

σιλεῦ, ὦ γραµµατεῦ, ὦ Ἀχιλλεῦ, ὦ βοῦ κ.ἄ.
5. Τό α στήν κατάληξη τῆς αἰτιατικῆς ἑνικοῦ καί πληθυντικοῦ εἶναι µακρό. (Ἡ αἰτια-

τική πληθυντικοῦ σέ -εις, ὅπως εἶναι ἡ ὀνοµαστική, εἶναι µεταγενέστερη· π.χ. οἱ βασιλεῖς,
τούς βασιλεῖς).

6. Ὅσα φωνηεντόληκτα  σέ -εύς ἔχουν πρίν ἀπό τό -ευς φωνῆεν συναιροῦν συνήθως τό
ε πού ἀποµένει στό θέµα µέ τό ἑπόµενο ω καί α τῶν καταλήξεων στήν γενική καί αἰτιατική
ἑνικοῦ καί πληθυντικοῦ·

π.χ. ὁ ἁλιεύς οἱ ἁλιεῖς
τοῦ ἁλιέ-ως καί ἁλιῶς τῶν ἁλιέ-ων καί ἁλιῶν
τῷ ἁλιεῖ τοῖς ἁλιεῦσι(ν) 
τόν ἁλιέα καί ἁλιᾶ τούς ἁλιέ-ας καί ἁλιᾶς
ὦ ἁλιεῦ ὦ ἁλιεῖς
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Στίς παρακάτω προτάσεις διακρίνουµε οὐσιαστικά φωνηεντόληκτα γ´ κλίσεως καί µπο-
ροῦµε µέ βάση τά παραδείγµατα πού ἔχουµε κλίνει νά ἀσκηθοῦµε καί σ᾽ αὐτά.

1. Τοῖς ἱππεῦσιν οὐκ ἔστιν ὅπλα (= οἱ ἱππεῖς δέν ἔχουν ὅπλα)
2. Οἱ πολῖται φοβοῦνται τήν τῶν Δωριέων δύναµιν
3. Οἱ τοῦ συγγραφέως λόγοι εἰσί κόσµος τῷ βασιλεῖ
4. Ἥκοµεν τοῖς Εὐβοεῦσι βοηθήσοντες (= ἔχουµε ἔρθει γιά νά βοηθήσουµε τούς Εὐβοεῖς

δηλ. τούς κατοίκους τῆς Εὐβοίας)
5. Ἀθηνᾶ τῷ Ὀδυσσεῖ (= στόν Ὀδυσσέα) ἐν τοῖς κινδύνοις σύµµαχος ἦν (ἦταν).
6. Ἡ τῶν Πλαταιῶν συµµαχία τοῖς Ἀθηναίοις πολλάκις ὠφέλιµος ἦν (= Ἡ συµµαχία

τῶν Πλαταιέων µέ τούς Ἀθηναίους...). 


