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TERCERA DECLINACIÓN 
 

  

Singular 

 

Plural 

 

Masc. y  Fem. 

 

Neutro 

 

Masc. y  Fem. 

 

Neutro 

 

  N. 

-Tema puro 

-Tema alargado 

-ς 

 

   - Tema puro 

 

-ες 

 

-α 

 

  G. 

 

-ος 

 

-ος 

 

-ων 

 

-ων 

 

  D. 

 

-ι 

 

-ι 

 

-σι (ν) 

 

-σι (ν) 

 

  Ac. 

 

- α/ν 

 
    - Tema puro 

 

-ας 

 

-ας 

 

  V. 

-Tema puro 

- = nominativo 

 

 

   - Tema puro 

 

-ες 

 

-α 

 
 

1) Temas mudos 

-guturales  

  tema  κυλικ (ἡ)  tema  φλογ (ἡ)  tema  θριχ (ἡ) 

Sg. N       κύλιξ         φλόξ        θρίξ 

      G        κύλικος         φλογός        τριχός 

      D        κύλικι           φλογί        τριχί 

      A        κύλικα        φλόγα        τρίχα 

      V        κύλιξ           φλόξ        θρίξ 

 

Pl. N        κύλικες        φλόγες        τρίχες 

      G        κυλίκων        φλογῶν        τριχῶν 

      D        κύλιξι (ν)        φλογξί (ν)       θριχί (ν) 

      A        κύλικας        φλόγας        τρίχες 

      V        κύλικες           φλόγες        τρίχες 
 

 

 

-labiales  

 tema  κλωπ (ὁ)  tema  φλεβ (ἡ)  tema  κατηλιφ (ἡ) 

Sg. N      κλώψ          φλέψ       κατῆλιψ       

      G       κλωπός         φλεβός       κατήλιφος 

      D       κλωπί         φλεβί       κατήλιφι 

      A      κλῶπα         φλέβα       κατήλιφα 

      V       κλώψ         φλέψ       κατῆλιψ 
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Pl. N       κλῶπες                    φλέβες       κατήλιφες 

      G       κλωπῶν         φλεβῶν       κατηλίφων 

      D       κλωψί (ν)         φλεψί       κατήλιψι 

      A       κλῶπας         φλέβας       κατήλιφας 

      V       κλῶπες          φλέβες         κατήλιφες 

 

-dentales  

 tema  λαμπαδ (ἡ)  tema  ὀρνιθ (ὁ/ἡ)  tema  σωματ (τό) 

Sg. N      λαμπάς        ὄρνις        σῶμα 

      G       λαμπάδος        ὄρνιθος        σώματος 

      D       λαμπάδι         ὄρνιθι        σώματι 

      A       λαμπάδα         ὄρνιν        σώματα 

      V       λαμπάς          ὄρνις        σῶμα 

 

Pl. N       λαμπάδες        ὄρνιθες        σώματα 

      G       λαμπάδων        ὀρνίθων        σωμάτων 

      D       λαμπάσι (ν)       ὄρνισι (ν)        σώμασι (ν) 

      A       λαμπάδας             ὄρνιθας        σώματα 

      V      λαμπάδες        ὄρνιθες        σώματα 

 

2) Temas en -ντ 
 

 tema  ἀρχοντ (ὁ)  tema  ὀδοντ (ὁ)  tema  γιγαντ (ὁ) 

Sg. N       ἄρχων        ὀδούς        γίγας 

      G       ἄρχοντος        ὀδόντες        γίγαντος 

      D      ἄρχοντι         ὀδόντι        γίγαντι 

      A      ἄρχοντα        ὀδόντα        γίγαντα 

      V       ἄρχον        ὀδούς        γίγαν 

 

Pl. N       ἄρχοντες        ὀδόντες        γίγαντες 

G        ἀρχόντων            ὀδόντων        γιγάντων 

D       ἄρχουσι (ν)       ὀδοῦσι (ν)        γίγασι (ν)        

A       ἄρχοντας       ὀδόντας        γίγαντας 

V       ἄρχοντες        ὀδόντες        γίγαντες 

 

3) Temas en -ν 
 

t.  δαιμον (ὁ)  t.  ἀγων (ὁ)   t.  ποιμεν (ὁ)  t.  δελφιν (ὁ)  

Sg. N       δαίμων       ἀγών       ποιμήν      δελφίς 

      G       δαίμονος       ἀγῶνος           ποιμένος       δελφῖνος 

      D       δαίμονι       ἀγῶνι       ποιμένι       δελφῖνι 

      A       δαίμονα       ἀγῶνα       ποιμένα       δελφῖνα 

      V       δαῖμον       ἀγών       ποιμήν       δελφίς 
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Pl. N       δαίμονες       ἀγῶνες       ποιμένες       δελφῖνες 

      G       δαιμόνων       ἀγώνων       ποιμένων       δελφίνων 

      D       δαίμοσι (ν)      ἀγῶσι (ν)       ποιμέσι (ν)      δελφῖσι 

      A       δαίμονας       ἀγῶνας       ποιμένας       δελφῖνας 

      V        δαίμονες       ἀγῶνες       ποιμένες       δελφῖνες 

 

4) Temas en  líquidas:  –λ y -ρ 
 

t.  ἁλ (ὁ/ἡ)  t.  ῥητορ (ὁ)   t.  κρατηρ (ὁ) t.  ἀερ (ὁ)  

Sg. N       ἅλς       ῥήτωρ       κρατήρ       ἀήρ 

      G       ἁλός       ῥήτορος           κρατῆρος       ἀέρος 

      D       ἁλί             ῥήτορι       κρατῆρι       ἀέρι 

      A       ἅλα       ῥήτορα       κραῆτρα       ἀέρα 

      V       ἅλς       ῥῆτορ       κρατήρ       ἀήρ  
 
Pl. N       ἅλες       ῥήτορες       κρατῆρες       ---- 

      G       ἁλῶν       ῥητόρων       κρατήρων       ---- 

      D       ἁλσί (ν)            ῥήτορσι (ν)      κρατῆρσι (ν)      ---- 

      A       ἅλας       ῥήτορας       κρατῆρας       ---- 

      V        ἅλες       ῥήτορες       κρατῆρες       ---- 

 

4) Temas en   –ρ sincopados 

 tema  πατερ (ὁ)  tema  μητερ (ἡ)            tema  ἀνερ (ὁ) 

Sg. N       πατήρ        μήτηρ        ἀνήρ 

      G       πατρός        μητρός        ἀνδρός 

      D      πατρί         μητρί        ἀνδρί 

      A      πατέρα        μητέρα        ἀνδρά 

      V       πάτερ        μῆτερ        ἄνερ 
 
Pl. N       πατέρες        μητέρες        ἄνδρες 

G        πατέρων             μητέρων        ἀνδρῶν 

D       πατράσι (ν)       μητράσι (ν)       ἀνδράσι(ν)       

A       πατέρας        μητέρας        ἄνδρας 

V       πατέρες        μητέρες        ἄνδρες 

 

5) Temas en  -ς 

 tema  γενεσ/οσ (τό)  tema  τριηρεσ (ἡ)            tema  κρεϝασ (τό) 

Sg. N       γένος        τριήρης        κρεας 

      G       γένους        τριήρους        κρέως 

      D      γένει         τριήρει        κρέαι/ᾳ 

      A      γένος        τριήρη        κρέας 

      V       γένος        τριῆρες        κρέας 
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Pl. N       γένη        τριῆρες        κρέα 

G        γενῶν             τριήρων        κρεῶν 

D       γένεσι (ν)        τριήρεσι (ν)       κρέασι (ν)        

A       γένη        τριήρεις        κρέα 

V       γένη        τριήρεις        κρέα 

 

4) Temas en  -ι y en -υ 

 

t.  πολι/ε (ἡ)  t.  πηχυ/ε (ὁ)  t.  ἰχθυ (ὁ)        t.  ἀστυ /ε (τό)  

Sg. N       πόλις       πῆχυς       ἰχθύς       ἄστυ 

      G       πόλεως       πήχεως           ἰχθύος       ἄστεως 

      D       πόλει            πήχει       ἰχθύι       ἄστει 

      A       πόλιν       πῆχυν       ἰχθύν       ἄστυ  

      V       πόλι       πῆχυ       ἰχθύ       ἄστυ   

 

Pl. N       πόλεις       πήχεις       ἰχθύες       ἄστη 

      G       πόλεων       πήχεων       ἰχθύων       ἄστεων 

      D       πόλεσι (ν)           πήχεσι (ν)      ἰχθύσι (ν)       ἄστεσι (ν) 

      A       πόλεις       πήχεις       ἰχθῦς       ἄστη 

      V        πόλεις       πήχεις       ἰχθύες       ἄστη 

 

4) Temas en diptongo (-ϝ) 

 

 tema  βασιλεϝ (ὁ)  tema  γραϝ (ἡ)  tema  βοϝ (ὁ) 

Sg. N       βασιλεύς        γραῦς        βοῦς 

      G       βασιλέως        γραός        βοός 

      D      βασιλεῖ         γραΐ        βοΐ 

      A      βασιλέα        γραῦν        βοῦν 

      V       βασιλεῦ        γραῦ        βοῦ 

 

Pl. N       βασιλεῖς/ῆς       γρᾶες        βόες 

      G        βασιλέων            γραῶν        βοῶν 

      D       βασιλεῦσι (ν)       γραυσί (ν)       βουσί (ν)        

      A       βασιλέας /εῖς         γραῦς        βοῦς 

      V       βασιλεῖς/ης       γρᾶες        βόες 

 


