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ΕΠΙΘΕΤΑ Γ’ ΚΛΙΣΗΣ (ΦΩΝΕΗΝΤΟΛΗΚΤΑ-ΣΥΜΦΩΝΟΛΗΚΤΑ-ΑΝΩΜΑΛΑ) 

 

 

Α. ΦΩΝΗΕΝΤΟΛΗΚΤΑ ΕΠΙΘΕΤΑ Γ΄ ΚΛΙΣΗΣ: 
 

 

 αρσενικό θηλυκό ουδέτερο 

ὁ ταχύς ἡ ταχεῖα τό ταχύ 

τοῦ ταχέος τῆς ταχείας τοῦ ταχέος 

τῷ ταχεῖ τῇ ταχείᾳ τῷ ταχεῖ 

τόν ταχύν τήν ταχεῖαν τό ταχύ 

ὦ ταχύ ὦ ταχεῖα ὦ ταχύ 

 

οἱ ταχεῖς 

 

αἱ ταχεῖαι 

 

τά ταχέα 

τῶν ταχέων τῶν ταχειῶν τῶν ταχέων 

τοῖς ταχέσι ταῖς ταχείαις τοῖς ταχέσι 

τούς ταχεῖς τάς ταχείας τά ταχέα 

ὦ ταχεῖς ὦ ταχεῖαι ὦ ταχέα 
 

 
 

Σημείωση: Τα φωνηεντόληκτα ουσιαστικά γ΄ κλίσης είναι συνήθως οξύτονα (δασύς, 

γλυκύς, ἡδύς, θρασύς, κλπ). υπάρχουν μόνο δύο βαρύτονα, τα θῆλυς- θήλεια-θῆλυ, 

ἥμισυς-ἡμίσεια-ἥμισυ. 
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Β. ΣΥΜΦΩΝΟΛΗΚΤΑ ΕΠΙΘΕΤΑ Γ’ ΚΛΙΣΗΣ 

 

1. αφωνόληκτα επίθετα σε ας-ασα-αν 

 
 

 

 Σημείωση: Ομοίως κλίνονται τα σύνθετα επίθετα του «πᾶς», ἅπας, σύμπας, κλπ. 

 

 

2. ενρινόληκτα (ν): ὁ, ἡ εὐδαίμων οἱ, αἱ εὐδαίμονες 

τοῦ, τῆς εὐδαίμονος τῶν εὐδαιμόνων  

τῷ, τῇ εὐδαίμονι τοῖς, ταῖς εὐδαίμοσι 

τόν, τήν εὐδαίμονα τούς, τάς εὐδαίμονας 

 ὦ εὔδαιμον  ὦ εὐδαίμονες 

 

τό εὔδαιμον τά εὐδαίμονα 

τοῦ εὐδαίμονος τῶν εὐδαιμόνων 

τῷ εὐδαίμονι τοῖς εὐδαίμοσι 

τό εὔδαιμον τά εὐδαίμονα 

ὦ εὔδαιμον ὦ εὐδαίμονα 

 

 

 

3. σιγμόληκτα(σ): ὁ, ἡ ἀληθής οἱ, αἱ ἀληθεῖς 

τοῦ, τῆς ἀληθοῦς τῶν ἀληθῶν 

τῳ, τῇ ἀληθεῖ τοῖς, ταῖς ἀληθέσι 

τόν, τήν ἀληθῆ τούς, τάς ἀληθεῖς 

ὦ ἀληθές ὦ ἀληθεῖς 

 

 

 

 

αρσενικό θηλυκό  ουδέτερο 

πᾶς πᾶσα πᾶν 

παντός πάσης παντός 

παντί πάσῃ παντί 

πάντα πᾶσαν πᾶν 

πᾶς πᾶσα πᾶν 

πάντες πᾶσαι πάντα 

πάντων πασῶν πάντων 

πᾶσι πάσαις πᾶσι 

πάντας πάσας πάντα 

πάντες πᾶσαι πάντα 
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τό ἀληθές τά ἀληθῆ 

τοῦ ἀληθοῦς τῶν ἀληθῶν 

τῷ ἀληθεῖ τοῖς ἀληθέσι 

τό ἀληθές τά ἀληθῆ 

ὦ ἀληθές ὦ ἀληθῆ 
 

 

 

Γ. ΑΝΩΜΑΛΑ ΕΠΙΘΕΤΑ: πολύς-πολλή-πολύ, μέγας-μεγάλη-μέγα 

 

  αρσενικό γένος   θηλυκό γένος    ουδέτερο γένος 

 
πολύς-πολλοί πολλή-πολλαί πολύ-πολλά 

πολλοῦ-πολλῶν πολλῆς-πολλῶν πολλοῦ-πολλῶν 

πολλῷ-πολλοῖς πολλῇ-πολλαῖς πολλῷ-πολλοῖς 

πολύν-πολλούς πολλήν-πολλάς πολύ-πολλά 

πολύ -πολλοί πολλή-πολλαί πολύ-πολλά 
αρσενικό γένος θηλυκό γένος  ουδέτερο γένος 

μέγας-μεγάλοι μεγάλη-μεγάλαι μέγα-μεγάλα 

μεγάλου-μεγάλων μεγάλης-μεγάλων μεγάλου-μεγάλων 

μεγάλῳ-μεγάλοις μεγάλῃ-μεγάλαις μεγάλῳ-μεγάλοις 

μέγαν-μεγάλους μεγάλην-μεγάλας μέγα-μεγάλα 

μέγα –μεγάλοι μεγάλη-μεγάλαι μέγα-μεγάλα 

+μεγάλε 
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

 

1. Τα παρακάτω επίθετα να τεθούν ως επιθετικοί προσδιορισμοί στα 

ουσιαστικά: 

 

εὐθύς: ὁδόν 

ἡδύς: καρπῶ 

ὀξύς: πελέκεως 

βαθύς: πόντου 

ταχύς: πόδας 

παχύς: κάπροι 

εὐρύς: θαλάσσῃ 

 

 

2. Να γραφεί η πτώση των επιθέτων που ζητείται διά του άρθρου:  

             αρσενικό               θηλυκό                    ουδέτερο 

 

βραχύς: τοῦ τῆς τοῦ 

ἡδύς: τοῖς ταῖς τοῖς 

θρασύς: ὦ(ἑνικοῦ) ὦ ὦ 

ἥμισυς: τοῦ τῆς τοῦ 

εὐθύς: τῶν τῶν τῶν 

ὀξύς: τῷ τῇ τῷ 

θρασύς: τούς τάς τά 

τραχύς: οἱ αἱ τά 
 

3. Να συμπληρώσετε τις προτάσεις με τους κατάλληλους τύπους της 

αντωνυμίας         πᾶς, πᾶσα, πᾶν. 

 

α. Φεῦγε τούς κόλακας………… καί τάς ἀπάτας.  

 β ............... οἱ ἄνθρωποι θνητοί εἰσί. 

γ ............. ὑμῖν τήν ἀλήθειαν, ὦ ἄνδρες δικασταί, ἐρῶ. 

δ. Ἐγεγένητο αὐτοῖς ............ τοὐναντίον τούτου ὅ ἤλπιζον. 

ε. ............... αἱ ἐπιθυμίαι τῆς ψυχῆς οὐκ εἰς ἀγαθόν ἄγουσιν.
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4. Τα παρακάτω επίθετα να τεθούν ως επιθετικοί προσδιορισμοί στα 

ουσιαστικά: 

ἄφρων:       συμβούλοις 

εὐκλεής:      εἰρήνην 

εὐώδης: ἄνθος 

εὐφυής: ἄνδρα 

ὑγιής: παῖδας 

κακοδαίμων: μῆτερ 

πλήρης: τράπεζαν 

εὐμεγέθης: ἄλσει 

σώφρων: πολίταις 

εὐσεβής: ἱερεῖς 

ευσχήμων: γνώμας 

 

5. Να γραφεί η πτώση των επιθέτων που ζητείται διά του άρθρου: 

ἀμελής: τόν 

μεγαλόφρων: τοῖς  

αὐθάδης: τό  

εὐγνώμων: τήν  

αὐτάρκης: τῶν  

ἐλεήμων: τοῦ 

μνήμων: τά  

συνήθης: ταῖς  

πλήρης: οἱ  

ἀσεβής: τοῖς  

ἀγνώμων: τούς 

 εὐγενής: τά  

ὑγιής: ὦ  

ἄφρων: ὦ 

 6. Να γραφούν οι ζητούμενες πτώσεις και στα τρία γένη των επιθέτων 

πολύς, μέγας. 

πολύς: τοῦ τῆς τοῦ 

μέγας: τῷ τῇ τῷ 

πολύς: τόν τήν τό 

μέγας: οἱ αἱ τά 

μέγας: τῶν τῶν τῶν 

πολύς: τοῖς ταῖς τοῖς 

πολύς: ὦ ὦ ὦ 

μέγας: τόν τήν τό 

μέγας: ὦ ὦ ὦ 

 


