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Τά τριτόκλιτα ἐπίθετα διαιροῦνται σέ φωνηεντόληκτα καί συµφωνόληκτα ἀνάλογα µέ
τόν χαρακτήρα τους.

Θά ἀσχοληθοῦµε πρῶτα µέ τά φωνηεντόληκτα.

Παραδείγµατα

1 Οἱ ποιηταί λέγουσι τήν τῆς ἀρετῆς ὁδόν στενήν εἶναι καί τραχεῖαν.
2 Ταχεῖαν καί σταθηράν δίδου παραµυθίαν τοῖς δούλοις σου...
3 Εἰσελεύσονται... λύκοι βαρεῖς εἰς ὑµᾶς.
4 Εὐθείας ποιεῖτε τάς τρίβους.
5 Ὦ ἀνόητοι καί βραδεῖς τῇ καρδίᾳ τοῦ πιστεύειν...
6 ... Ταχύς εἰς τό ἀκοῦσαι, βραδύς εἰς τό λαλῆσαι.
7 Πᾶσι τοῖς ἀνθρώποις ἡδύ τό ἔαρ.
8 Πάντες οἱ ἁρµατηλάται ἤλαυνον (= ὁδηγοῦσαν) τά ταχέα ἅρµατα εἰς τήν τῶν πολε-

µίων φάλαγγα καί οἱ ἐνάντιοι τοξόται ἔβαλλον (= ἔριχναν) ὀξέα βέλη.
9 Τά ἡµίση τῶν ὑπαρχόντων µου δίδωµι τοῖς πτωχοῖς.
10 Ἄρσεν καί θῆλυ ἐποίησεν αὐτούς ὁ Θεός.
11 Ὡς γλυκέα τά λόγιά σου τῷ λάρυγγί µου.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΛΙΣΕΩΣ ΦΩΝΗΕΝΤΟΛΗΚΤΩΝ 
ΤΡΙΚΑΤΑΛΗΚΤΩΝ ΕΠΙΘΕΤΩΝ

ΕNΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

Ὀν. εὐθύ-ς εὐθεῖα εὐθύ θῆλυ-ς θήλεια θῆλυ
Γεν. εὐθέ-ος εὐθείας εὐθέ-ος θήλε-ος θηλείας θήλε-ος
Δοτ. εὐθεῖ εὐθείᾳ εὐθεῖ θήλει θηλείᾳ θήλει
Αἰτ. εὐθύ-ν εὐθεῖαν εὐθύ θῆλυν θήλειαν θῆλυ
Κλ. εὐθύ εὐθεῖα εὐθύ θῆλυ θήλεια θῆλυ
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ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

Ὀν. εὐθεῖς εὐθεῖαι εὐθέα θήλεις θήλειαι θήλεα
Γεν. εὐθέ-ων εὐθειῶν εὐθέ-ων θηλέων θηλειῶν θηλέ-ων
Δοτ. εὐθέ-σι εὐθείαις εὐθέ-σι θήλε-σι θηλείαις θήλε-σι
Αἰτ. εὐθεῖς εὐθείας εὐθέ-α θήλεις θηλείας θήλε-α
Κλ. εὐθεῖς εὐθεῖαι εὐθέ-α θήλεις θήλειαι θήλε-α

Παρατηρήσεις

Τά τριτόκλιτα ἐπίθετα σέ -υς, -εια, -υ:
1 Στό ἀρσενικό (καί στό οὐδέτερο) εἶναι γενικῶς ὀξύτονα (βαθύς, βαθύ, ὀξύς, ὀξύ κ.ἄ.).

Βαρύτονα εἶναι µόνο τό θῆλυς, θήλεια, θῆλυ καί τό ἥµισυς, ἡµίσεια, ἥµισυ.
2 Εἶναι διπλόθεµα· ἀπό τό θέµα σέ -υ σχηµατίζονται ἡ ὀνοµαστική, αἰτιατική καί κλη-

τική ἑνικοῦ ἀριθµοῦ τοῦ ἀρσενικοῦ καί οὐδετέρου γένους καί ἀπό τό θέµα σέ -ε ὅλες οἱ
ἄλλες πτώσεις καί τῶν τριῶν γενῶν.

3 Συναιροῦν τόν χαρακτήρα ε µέ τό ἑπόµενο ε ἤ ι σέ ει.
4 Ἡ κλητική τοῦ ἑνικοῦ εἶναι ἀκατάληκτη (δηλ. χωρίς κατάληξη) π.χ. ὦ βαθύ, ὦ

ταχύ, ὦ ἥµισυ, ὦ τραχύ κ.ἄ.
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