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ΣΥΜΦΩΝΟΛΗΚΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ Γ’ ΚΛΙΣΗΣ 

 

Διακρίνονται σε: α) αφωνόληκτα, β) ημιφωνόληκτα  
 

 

Α. ΑΦΩΝΟΛΗΚΤΑ: 
1. ουρανικόληκτα (κ, γ, χ): ὁ κόραξ οἱ κόρακες 

τοῦ κόρακος τῶν κοράκων 

τῷ κόρακι τοῖς κόραξι 

τόν κόρακα τούς κόρακας 

ὦ κόραξ ὦ κόρακες 

 

 

2. χειλικόληκτα (π, β, φ): ὁ Ἄραψ οἱ Ἄραβες 

τοῦ Ἄραβος τῶν Ἀράβων 

τῷ Ἄραβι τοῖς Ἄραψι 

τόν Ἄραβα τούς Ἄραβας 

ὦ Ἄραψ ὦ Ἄραβες 

 

3. οδοντικόληκτα (τ, δ, θ): ἡ ποιότης αἱ ποιότητες 

τῆς ποιότητος τῶν ποιοτήτων 

τῇ ποιότητι ταῖς ποιότησι 

τήν ποιότητα τάς ποιότητας 

ὦ ποιότης ὦ ποιότητες 

 

 

ἡ πατρίς αἱ πατρίδες 

τῆς πατρίδος τῶν πατρίδων 

τῇ πατρίδι ταῖς πατρίσι 

τήν πατρίδα τάς πατρίδας 

ὦ πατρίς ὦ πατρίδες 

 

 

 

 



            Δημήτρης Νάτσης    

  

ὁ ὄρνις οἱ ὄρνιθες 

τοῦ ὄρνιθος τῶν ὀρνίθων 

τῷ ὄρνιθι τοῖς ὄρνισι 

τόν ὄρνιν τούς ὄρνιθας 

ὦ ὄρνι ὦ ὄρνιθες 

 

Σημείωση: Τα βαρύτονα (δηλαδή αυτά που δεν τονίζονται στη λήγουσα) 

οδοντικόληκτα ουσιαστικά σε –ις σχηματίζουν την αιτιατική ενικού σε –ιν 

(π.χ. τόν ὄρνιν) και τη κλητική ενικού σε –ι. 

 

ὁ ἱμάς οἱ ἱμάντες 

του ἱμάντος τῶν ἱμάντων 

τῳ ἱμάντι τοῖς ἱμᾶσι 

τόν ἱμάντα τούς ἱμάντας 

ὦ ἱμάς ὦ ἱμάντες 

 

ὁ γέρων οἱ γέροντες 

τοῦ γέροντος τῶν γερόντων 

τῷ γέροντι τοῖς γέρουσι 

τόν γέροντα τούς γέροντας 

ὦ γέρον ὦ γέροντες 

 

Σημείωση: Τα οδοντικόληκτα σε –ων (-οντος) στη κλητική ενικού λήγουν σε 

–ον  και όχι σε –ων , όπως ήταν η ονομαστική. Επίσης τη δοτική πληθυντικού 

την λήγουν σε –ουσι. Ουσιαστικά όπως το γέρων-οντος είναι τα: δράκων-οντος, 

λέων-οντος, κ.λπ. 

 

 

Β. ΗΜΙΦΩΝΟΛΗΚΤΑ: 

 

1. ενρινόληκτα (ν): ἡ ἀκτίς αἱ ἀκτῖνες 

τῆς ἀκτῖνος τῶν ἀκτίνων 

τῇ ἀκτῖνι ταῖς ἀκτίσι 

τήν ἀκτῖνα τάς ἀκτῖνας 

ὦ ἀκτίς ὦ ἀκτῖνες 

 

ὁ χειμών οἱ χειμῶνες 

τοῦ χειμῶνος τῶν χειμώνων 

τῷ χειμῶνι τοῖς χειμῶσι 

τόν χειμῶνα τούς χειμῶνας 

ὦ χειμών ὦ χειμῶνες 
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ὁ ἡγεμών οἱ ἡγεμόνες 

τοῦ ἡγεμόνος τῶν ἡγεμόνων 

τῷ ἡγεμόνι τοῖς ἡγεμόσι 

τόν ἡγεμόνα τούς ἡγεμόνας 

ὦ ἡγεμών ὦ ἡγεμόνας 
 
 

ὁ γείτων οἱ γείτονες 

τοῦ γείτονος τῶν γειτόνων 

τῷ γείτονι τοῖς γείτοσι 

τόν γείτονα τούς γείτονας 

ὦ γεῖτον ὦ γείτονες 

 

Σημείωση: Τα βαρύτονα ενρινόληκτα σε –ων (-ονος) σχηματίζουν τη κλητική 

ενικού σε –ον 

 

 

2. υγρόληκτα (ρ):       ὁ κλητήρ οἱ κλητῆρες 

τοῦ κλητῆρος τῶν κλητήρων 

τῷ κλητῆρι τοῖς κλητῆρσι 

τόν κλητῆρα τούς κλητῆρας 

ὦ κλητήρ ὦ κλητῆρες 

 

ὁ ἀθήρ οἱ ἀθέρες 

τοῦ ἀθέρος τῶν ἀθέρων 

τῷ ἀθέρι τοῖς ἀθέρσι 

τόν ἀθέρα τούς ἀθέρας 

ὦ ἀθήρ ὦ ἀθέρες 

 

ὁ ῥήτωρ οἱ ῥήτορες 

τοῦ ῥήτορος τῶν ῥητόρων 

τῷ ῥήτορι τοῖς ῥήτορσι 

τόν ῥήτορα τούς ῥήτορας 

ὦ ῥῆτορ ὦ ῥήτορες 
 

 

Σημείωση: τα βαρύτονα ουσιαστικά σε –ωρ (-ορος) σχηματίζουν τη κλητική   

ενικού σε –ορ και όχι σε –ωρ, όπως η ονομαστική.
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Συγκοπτόμενα υγρόληκτα 

 
ὁ πατήρ οἱ πατέρες ὁ ἀνήρ οἱ ἄνδρες 

τοῦ πατρός τῶν πατέρων τοῦ ἀνδρός τῶν ἀνδρῶν 

τῷ πατρί τοῖς πατράσι τῷ ἀνδρί τοῖς ἀνδράσι 

τόν πατέρα τούς πατέρας τόν ἄνδρα τούς ἄνδρας 

ὦ πάτερ ὦ πατέρες ὦ ἄνερ ὦ ἄνδρες 

 

 

3. σιγμόληκτα (σ): ὁ Σωκράτης ὁ Περικλῆς 

τοῦ Σωκράτους τοῦ Περικλέους 

τῷ Σωκράτει τῷ Περικλεῖ 

τόν Σωκράτη τόν Περικλέα 

ὦ Σώκρατες ὦ Περίκλεις 

 

τό βέλος τά βέλη 

τοῦ βέλους τῶν βελῶν 

τῷ βέλει τοῖς βέλεσι 

τό βέλος τά βέλη 

ὦ βέλος ὦ βέλη 
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
 

1. Να γραφεί η πτώση που ζητείται στα παρακάτω ουσιαστικά: 

 

ὁ κόραξ: τόν ὁ Ἄραψ: τοῖς 

ὁ κώνωψ: τοῖς ἡ πτέρυξ: ταῖς 

ὁ γύψ: τοῦ ὁ κανών : τούς 

ὁ λέων: ὦ ἡ ἐσθής: τήν 

ἡ μάστιξ: τάς ἡ νησίς: τῆς 

ἡ πατρίς: ταῖς ἡ λαμπάς:τῶν 

ὁ χειμών: τοῖς ὁ μήν: τῶν 

ὁ λιμήν: τοῦ ὁ ἡγεμών: τόν 

ὁ Τιτάν: οἱ ἡ εἰκών: ὦ 

ὁ χιτών: τούς ὁ δαίμων: ὦ 

 

 

 

2. Τα παρακάτω ονόματα να μεταφερθούν από τον ενικό στο πληθυντικό και 

αντιστρόφως: 

 

τούς ὄνυχας: τοῦ παιδός: 

τῷ γυπί: τῷ ἱμάντι: 

τῶν Αἰθιόπων: τάς ἐσθῆτας: 

τῶν ἀλωπέκων τῷ γέροντι: 

τάς ἔριδας: τοῦ δώματος: 

τοῖς λέουσι: ἡ θρίξ: 

τοῖς σώμασι: τάς σάρκας: 

ὦ ὄρνιθες: τόν κόρακα: 

τῇ φλεβί: ὦ λέβητες: 

τάς κηλῖδας: τῇ σάλπιγγι: 

τάς Ἑλληνίδας: ὦ παῖδες: 

τήν αἶγα: τῶν ἐλπίδων: 

τάς νησῖδας: ὦ ἡγεμόνες: 

ἡ ἀκτίς: τῶν παιάνων: 

τοῖς Τιτᾶσι: τάς εἰκόνας: 

τόν Ἕλληνα: τῇ χιόνι: 

ὦ χειμῶνες: τῆς ῥινός: 

τόν λειμῶνα: ὦ ποιμένες: 

τόν δαίμονα: τῷ αὐχένι: 
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3. Να γραφούν οι πλάγιες πτώσεις των ονομάτων στον αριθμό στον οποίο 

βρίσκονται: 

 

 γενική  δοτική  αιτιατική 

ὁ κηδεμών  

οἱ ποιμένες 

 τό ἔαρ 

οἱ μῆνες  

οἱ ἀστέρες 

 ὁ κλητήρ  

οἱ Τιτᾶνες 

 ὁ ἡγεμών 

οἱ δαίμονες  

ἡ θυγάτηρ  

ὁ πατήρ 

ἡ Ἐλευσίς 

ὁ αὐτοκράτωρ 

 ἡ χελιδών 

ἡ θήρ  

ὁ ἀνήρ 

τό μέγεθος  

ἡ εἰκών 

ὁ πνεύμων  

ὁ κώδων  

τά τείχη 

ὁ Σωκράτης 

ὁ Δημοσθένης  

 ὁ οἰκήτωρ 

οἱ κοσμήτορες  

οἱ σωτῆρες 

ὁ Ἀγαθοκλῆς 

 

 

4. Να γραφεί η δοτική και η κλητική των ονομάτων 

 

δοτική κλητική 

 

ὁ πατήρ: 

ὁ σωτήρ: 

ὁ ῥήτωρ: 

ὁ κοσμήτωρ:  

ὁ ἀνήρ: 

ὁ Θεμιστοκλῆς: 
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τό πλῆθος: 

τά ἔθνη: 

ὁ Ἡρακλῆς: 

ὁ Ἀγαμέμνων:  

ὁ κανών: 

ὁ αὐτοκράτωρ: 

 ὁ γείτων: 

οἱ πατέρες: 

 οἱ ἄνδρες:  

τά τεμένη: 

 


