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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

MEΡΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ  
1) Άρθρο 
2) Ουσιαστικό 
3) Επίθετο 
4) Αντωνυμία 
5) Ρήμα 
6) Μετοχή 
7) Επίρρημα 
8) Πρόθεση 
9) Σύνδεσμος 
10)  Επιφώνημα 
 

ΠΤΩΤΙΚΑ - ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΠΤΩΤΙΚΩΝ 
Το άρθρο, το ουσιαστικό, το επίθετο, η αντωνυμία και η μετοχὴ σχηματίζουν 
τύπους που λέγονται πτώσεις. Τα πέντε αυτὰ κλιτὰ μέρη λέγονται πτωτικά. 
 
Πτώσεις: ονομαστική, γενική, δοτική, αιτιατική, κλητική. 
 
Η ονομαστικὴ και η κλητικὴ λέγονται ορθές. 
Η γενική, η δοτικὴ και η αιτιατικὴ λέγονται πλάγιες. 
 
Τα πτωτικὰ εκτὸς απὸ τις πτώσεις, έχουν γένος, αριθμὸ καὶ κλίση. 
3 γένη: αρσενικό, θηλυκό, ουδέτερο 

3 αριθμοί: ενικός, πληθυντικός, δυϊκός (για δύο) 
3 κλίσεις: πρώτη, δεύτερη, τρίτη 
 
Η πτώση, το γένος, ο αριθμὸς και η κλίση λέγονται με μία λέξη παρεπόμενα (ή 
συνακόλουθα) των πτωτικών. 
 
Τα επτά φωνήεντα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: 
 

Βραχέα ή βραχύχρονα: είναι τα: ε, ο.   

  

Μακρά ή μακρόχρονα. είναι τα: η, ω.  

  

Δίχρονα είναι τα α, ι, υ που προφέρονταν με δύο χρόνους, άλλοτε ως βραχύχρονα 

κι άλλοτε ως μακρόχρονα γι' αυτό και ονομάζονται δίχρονα. 
 
Καταλήγουμε έτσι στον εξής πίνακα: 
  

Βραχέα Μακρά Δίχρονα 

ε, ο η, ω α, ι, υ 
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Οι δίφθογγοι 
Εκτός όμως από τα φωνήεντα υπάρχουν και οι δίφθογγοι που είναι συνολικά 
έντεκα: 

• οκτώ κύριοι: αι, ει, οι, υι, αυ, ευ, ου, ηυ  

• τρεις καταχρηστικοί: ᾳ, ῃ, ῳ 

 

Γενικά οι δίφθογγοι είναι μακρόχρονοι. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ:  
Υπάρχει βέβαια και η εξαίρεση. Οι δίφθογγοι αι και οι όταν βρίσκονται στο τέλος της 
λέξης θεωρούνται ως βραχύχρονοι. 
 
Όταν όμως οι δίφθογγοι αι και οι είναι καταλήξεις της ευκτικής ή βρίσκονται στο 
τέλος των επιρρημάτων και των επιφωνημάτων είναι και πάλι μακρόχρονοι. 
 

� ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ: 
 
� Στη λέξη οἶκος, ο δίφθογγος οι είναι μακρόχρονος. 
 
� Στη λέξη οἶκοι, που είναι ουσιαστικό, ο πρώτος δίφθογγος οι είναι μακρόχρονος, 
ενώ ο δεύτερος είναι  βραχύχρονος γιατί βρίσκεται στο τέλος της λέξης. 
 
� Στη λέξη παιδεύσοι, ο δίφθογγος οι είναι μακρόχρονος, γιατί είναι κατάληξη 
ευκτικής.  
 
� Στη λέξη οἴκοι, που είναι επίρρημα ο πρώτος δίφθογγος οι είναι μακρόχρονος, 

αλλά και ο δεύτερος είναι μακρόχρονος, γιατί βρίσκεται στο τέλος επιρρήματος. 
 
 

Βραχέα Μακρά Δίχρονα 

ε, ο 
αι, οι * 
(*στο τέλος κλιτής λέξης,  
εκτός από τα επιρρήματα  
και τα επιφωνήματα.) 

η, ω 
αι, ει, οι, υι, αυ, ευ,  
ου, ηυ, ᾳ, ῃ, ῳ 

α, ι, υ 

 
 
Βραχύχρονες, φύσει μακρόχρονες και θέσει μακρόχρονες συλλαβές 
 
Μια συλλαβή, από το χρόνο του φωνήεντος που έχει λέγεται: 
• βραχύχρονη: αν έχει βραχύχρονο φωνήεν, π.χ. νέ-ος, λό-γος, κῆ-ποι 
• φύσει μακρόχρονη: αν έχει μακρόχρονο φωνήεν, π.χ. θή-κη, τρώ-γω, κοί-τη, 
κῆ-ποι 
• θέσει μακρόχρονη: αν έχει βραχύχρονο φωνήεν, αλλά ύστερα απ' αυτό 
ακολουθούν στην ίδια λέξη δύο ή περισσότερα σύμφωνα ή ένα διπλό (ζ, ξ, ψ), π.χ. 
ἄλ-λος, θερ-μός, τό-ξον 
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� ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ: πλοῖ-ον, λέ-γω, λέ-γοι, ἐ-πει-δή, ἐ-χθρός, ἄλ-λο-τε,  ἄν-θρω-

πος,  ἄν-θρω-ποι 

 
Σημείωση: Οι θέσεις μακρόχρονες συλλαβές στον τονισμό λογαριάζονται ως 
βραχύχρονες. 
 

ΤΟΝΟΙ - ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΝΙΣΜΟΥ  
 

ΤΟΝΟΙ 
οξεία (ά) 
βαρεία (ὰ) 
περισπωμένη (ᾶ) 

 

                                    ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΝΙΣΜΟΥ 
 
1. Καμία λέξη δεν τονίζεται πιο πάνω από την προπαραλήγουσα. 
 
2. Όταν η λήγουσα ειναι μακρόχρονη η προπαραλήγουσα δεν τονίζεται. 
 
3. Η προπαραλήγουσα όταν τονίζεται, παίρνει πάντοτε οξεία (πείθομαι). 

 
4. Κάθε βραχύχρονη συλλαβή, όταν τονίζεται, παίρνει πάντοτε οξεία (νέφος, τόπος, 
αγαθός). 
 
5. Η μακρόχρονη παραλήγουσα, όταν τονίζεται, παίρνει οξεία μπροστά απὸ 
μακρόχρονη λήγουσα (θήκη, κώμη, κλαίω). 
 
6. Η μακρόχρονη παραλήγουσα, όταν τονίζεται, παίρνει περισπωμένη μπροστά απὸ 
βραχύχρονη λήγουσα (κῆπος, χῶρος, φεῦγε). 
 
7. Η θέσει μακρόχρονη συλλαβὴ ως προς τον τονισμὸ λογαριάζεται βραχύχρονη 
(αὖλαξ, τάξις). 
 

ΑΣΚΗΣΗ: 

1. Να τονίσετε σωστά τις παρακάτω λέξεις και να δικαιολογήσετε τον τονισμό: 

λεγω,  θρονος,  Ἀλεξανδρος,  πολεμος,  Ἀθηναιος,  ἐρημος,  ἑκαστος,   θεων,  εἰπε,  εἰ

ναι,εἰρηνη, δωρων,  ἀγωνες,  αὐτονομος,  πολει,  ἀμπελοις,  πεπραχα, γιγασι(ν), 

μηκος, κατηγορος, ἀνωμαλος, Νειλος, βωλος, ταυρος, φλοισβος, δουλος, δουλων, 

νευρον, οἰνος, γενναιος, γενναιων, νησοι.  
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                              ΠΡΩΤΗ ΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ  
 

1. Πρωτόκλιτα ασυναίρετα ουσιαστικά  
 

• Στην πρώτη κλίση ανήκουν :  

• Αρσενικά ασυναίρετα σε -ας και -ης : ὁ ταμίας / ὁ μαθητὴς  

• Αρσενικά συνηρημένα σε -ῆς : ὁ Ἑρμῆς  

• Θηλυκά ασυναίρετα σε -α και -η : ἡ χώρα / ἡ τιμὴ  

• Θηλυκά συνηρημένα σε -α και -η : ἡ μνᾶ / ἡ συκῆ  

α) παραδείγματα: αρσενικὰ σε –ας και –ης 

 

 Ενικὸς αριθμός Πληθυντικὸς αριθμός 

Ονομ.  ὁ νεανί-ας οἱ νεανί-αι 

Γεν. τοῦ νεανί-ου τῶν νεανι-ῶν 

Δοτ. τῷ νεανί-ᾳ τοῖς νεανί-αις 

Αιτ. τὸν νεανί-αν τοὺς νεανί-ας 

Κλητ. ὦ νεανί-α ὦ νεανί-αι 

 

 Ενικὸς αριθμός Πληθυντικὸς αριθμός 

Ονομ.  ὁ Ἀτρείδης  οἱ  Ἀτρεῖδαι 

Γεν. τοῦ  Ἀτρείδου  τῶν  Ἀτρειδῶν 

Δοτ.  τῷ  Ἀτρείδῃ τοῖς  Ἀτρείδαις  

Αιτ. τὸν Ἀτρείδην  τοὺς  Ἀτρείδας 

Κλητ.  ὦ Ἀτρείδη  ὦ  Ἀτρεῖδαι 

 

 Ενικὸς αριθμός Πληθυντικὸς αριθμός

Ονομ. ὁ ποιητής οἱ ποιηταί 

Γεν. τοῦ ποιητοῦ τῶν ποιητῶν 

Δοτ. τῷ ποιητῇ τοῖς ποιηταῖς 

Αιτ. τὸν ποιητήν  τοὺς ποιητάς 

Κλητ. ὦ ποιητά ὦ ποιηταί 

 

 Ενικὸς αριθμός Πληθυντικὸς αριθμός

Ονομ.  ὁ στρατιώτης οἱ στρατιῶται 

Γεν.  τοῦ στρατιώτου τῶν  στρατιωτῶν 

Δοτ. τῷ στρατιώτῃ τοῖς στρατιώταις 

Αιτ. τὸν στρατιώτην τοὺς στρατιώτας 

Κλητ. ὦ στρατιῶτα ὦ στρατιῶται 
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 β) παραδείγματα θηλυκών σε –α (γεν. –ας) 
 

 Ενικὸς αριθμός Πληθυντικὸς αριθμός 

Ονομ.  ἡ πολιτεία αἱ πολιτεῖαι 

Γεν. τῆς πολιτείας τῶν πολιτειῶν 

Δοτ.  τῇ πολιτείᾳ ταῖς πολιτείαις 

Αιτ.  τὴν πολιτείαν τὰς πολιτείας 

Κλητ.  ὦ πολιτεία ὦ πολιτεῖαι 

 

 Ενικὸς αριθμός Πληθυντικὸς αριθμός 

Ονομ. ἡ ἀλήθεια αἱ ἀλήθειαι 

Γεν. τῆς ἀληθείας τῶν ἀληθειῶν 

Δοτ. τῇ ἀληθείᾳ ταῖς ἀληθείαις 

Αιτ. τὴν ἀλήθειαν τὰς ἀληθείας 

Κλητ. ὦ ἀλήθεια ὦ ἀλήθειαι 

 

 Ενικὸς αριθμός Πληθυντικὸς αριθμός 

Ονομ.  ἡ μοῖρα αἱ μοῖραι 

Γεν.  τῆς μοίρας τῶν μοιρῶν 

Δοτ. τῇ μοίρᾳ ταῖς μοίραις 

Αιτ.  τὴν μοῖραν τὰς μοίρας 

Κλητ. ὦ μοῖρα ὦ μοῖραι 

 

γ) παραδείγματα θηλυκού σε –α (γεν. –ης) 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 Ενικὸς αριθμός Πληθυντικὸς αριθμός 

Ονομ.  ἡ γλῶσσα αἱ γλῶσσαι 

Γεν. τῆς γλώσσης τῶν γλωσσῶν 

Δοτ. τῇ γλώσσῃ ταῖς γλώσσαις 

Αιτ. τὴν γλῶσσαν τὰς γλώσσας 

Κλητική  ὦ γλῶσσα ὦ γλῶσσαι 

 Ενικὸς αριθμός Πληθυντικὸς αριθμός 

Ονομ.  ἡ τράπεζα αἱ τράπεζαι 

Γεν. τῆς τραπέζης τῶν τραπεζῶν 

Δοτ. τῇ τραπέζῃ ταῖς τραπέζαις 

Αιτ.  τὴν τράπεζαν τὰς τραπέζας 

Κλητ. ὦ τράπεζα ὦ τράπεζαι 
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δ) παραδείγματα θηλυκού σε –η  
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
1.        Οι καταλήξεις του πληθυντικού των αρσενικών και των θηλυκών είναι ίδιες. 
 
2. Το α στην κατάληξη –ας (σε οποιαδήποτε πτώση) είναι πάντοτε μακρόχρονο. 
 

3. Η γενικὴ του πληθυντικού τονίζεται στη λήγουσα και παίρνει περισπωμένη. 
 
4. Από τα πρωτόκλιτα αρσενικὰ σε –ης σχηματίζουν την κλητικὴ του ενικού σε –α 
και όχι σε –η : α) τα εθνικά: ὦ Σκύθα. 
β) όσα λήγουν σε –της: ὦ στρατιῶτα.  
γ) τα σύνθετα (με β΄συνθετικὸ ρήμα) σε -άρχης, -μέτρης, -πώλης, -τρίβης,  -ώνης, κτλ.: 
ὦ γυμνασιάρχα, ὦ τελῶνα. 
 
5. Όταν πριν από το –α στα θηλυκά υπάρχει φωνήεν ή ρ το -ᾱ είναι μακρόχρονο 
(λέγεται καθαρό) και διατηρείται σε όλες τις πτώσεις.  

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Εξαιρούνται και έχουν τo -α βραχύχρονο τα: γαῖα / γραῖα / μαῖα / μυῖα / 

μοῖρα/ πεῖρα / πρῷρα / σπεῖρα / σφαῖρα / σφῦρα και τα προπαροξύτονα: π.χ. ἡ 
εὐγένεια. 
 
6. Όταν πριν από -α υπάρχει σύμφωνο, εκτός του ρ, το -ᾰ είναι βραχύχρονο 
(λέγεται μη καθαρό) και μετατρέπεται στη γενική και δοτική ενικού σε -η. 
Παράδειγμα: ἡ θύελλα / τῆς θυέλλης / τῇ θυέλλη  
                          ἡ γλῶσσα / τῆς γλώσσης / τῇ γλώσσῃ 

 
7. Ό,τι είναι το –α– στην ονομαστική (μακρόχρονο ή βραχύχρονο) στα θηλυκά 
ουσιαστικά, το ίδιο είναι και στην αιτιατική και κλητική του ενικού. 
 

 Ενικὸς αριθμός Πληθυντικὸς αριθμός 

Ονομ.  ἡ κώμη αἱ κῶμαι 

Γεν. τῆς κώμης τῶν κωμῶν 

Δοτ. τῇ κώμῃ ταῖς κώμαις 

Αιτ. τὴν κώμην τὰς κώμας 

Κλητ. ὦ κώμη ὦ κῶμαι 

 Ενικὸς αριθμός Πληθυντικὸς αριθμός 

Ονομ.  ἡ τιμή αἱ τιμαί 

Γεν. τῆς τιμῆς τῶν τιμῶν 

Δοτ. τῇ τιμῆ ταῖς τιμαῖς 

Αιτ. τὴν τιμήν τὰς τιμάς 

Κλητ. ὦ τιμή ὦ τιμαί 
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2. Πρωτόκλιτα συνηρημένα ουσιαστικά σε -ῆς  
 

Τα περισσότερα απ’ τα πρωτόκλιτα ουσιαστικὰ που πριν απὸ τον χαρακτήρα α του 
θέματος έχουν άλλο α ή ε συναιρούνται σε όλες τις πτώσεις. 
 

 Ενικὸς αριθμός Πληθυντικὸς αριθμός 

Ονομ.  ὁ Ἑρμῆς οἱ Ἑρμαῖ 

Γεν. τοῦ Ἑρμοῦ τῶν Ἑρμῶν 

Δοτ. τῷ Ἑρμῇ τοῖς Ἑρμαῖς 

Αιτ. τὸν Ἑρμῆν τοὺς Ἑρμᾶς 

Κλητ.  ὦ Ἑρμῆ ὦ Ἑρμαῖ 

 

 Ενικὸς αριθμός Πληθυντικὸς αριθμός 

Ονομ. ἡ μνᾶ αἱ μναῖ 

Γεν. τῆς μνᾶς τῶν μνῶν 

Δοτική  τῇ μνᾷ ταῖς μναῖς 

Αιτ. τὴν μνᾶν τὰς μνᾶς 

Κλητ. ὦ μνᾶ ὦ μναῖ 

 

 Ενικὸς αριθμός Πληθυντικὸς αριθμός 

Ονομ. ἡ συκῆ αἱ συκαῖ 

Γεν. τῆς συκῆς τῶν συκῶν 

Δοτική  τῇ συκῇ ταῖς συκαῖς 

Αιτ. τὴν συκῆν τὰς συκᾶς 

Κλητ. ὦ συκῆ ὦ συκαῖ 

 

 
ΑΣΚΗΣΕΙΣ: 
 
1. Να γραφούν οι πλάγιες πτώσεις ενικού και πληθυντικού αριθμού των παρακάτω 

ουσιαστικών: 

           Ενικός αριθμός    Πληθυντικός αριθμός 
                Γενική        Δοτική        Αιτιατική                   Γενική          Δοτική         Αιτιατική  

θεατὴς: 

……………………………………………………………………………………………… 

κοχλὶας: 

……………………………………………………………………………………………… 
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ἅμιλλα: 

……………………………………………………………………………………………… 

ἀλὴθεια: 

……………………………………………………………………………………………… 

κλὶνη: 

……………………………………………………………………………………………… 

 
2. Να βάλετε την ίδια πτώση του άλλου αριθμού στα παρακάτω ουσιαστικά : 

τὸν πολὶτην   � ………………………………………. 

τοῦ νεανὶου    � ……………………………………… 

τοὺς δεσμὼτας    � ……………………………………… 

τῶν μηνυτῶν    � …………………………………….. 

τάς βοηθείας    � ……………………………………… 

τῶν δαφνῶν    �  ……………………………………… 

τὴν μὲλισσαν   � ………………………………………. 

τῷ πατριὼτῃ    � ………………………………………. 

τοῖς ἱππὸταις   � ……………………………………….. 

τῶν μαζῶν    � ……………………………………….. 

ταῖς ἀληθεὶαις   � ……………………………………….. 
 

3. Να σχηματίσετε τις πτώσεις που σας ζητούνται για κάθε ουσιαστικό:  

ἡ μορφή  � δοτική ενικού………………………..    //αιτιατική 

πληθυντικού…………………………. 

ἡ λήθη   �γενική ενικού………………………….   //ονομαστική 

πληθυντικού……………………..  

ὁ κοχλίας  � γενική ενικού………………………….. //δοτική 

ενικού……………………………………….. 

ὁ μανδύας  � γενική πληθ.…………………………… //αιτιατική 

πληθυντικού…………………………… 

ὁ καθηγητής  �γενική ενικού………………………….   //κλητική 

ενικού…………………………………………  

ὁ ἡγέτης  �ονομαστική πληθ………………………//δοτική 

πληθυντικού………………................... 
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4. Να βάλετε στη σωστή πτώση του ενικού ή του πληθυντικού τα ονόματα που 

είναι σε παρένθεση:  

α. Ἐν τοῖς γυμνασίοις οἱ ………………………(θεατής) τὰς …………………..(ἀρετή) 

τῶν…………………..(νεανίας) θαυμάζουσιν.  

β. Οἱ……………………..(πολίτης) πείθονται τοῖς λόγοις τῶν 

……………………..(νομοθέτης) καὶ  τῶν  ………………………(δικαστής).  

γ. Ἰδίας νόμιζε τὰς ………………………………(συμφορά) τῶν φίλων.  

δ. Εἰπέ ἡμῖν, ὦ ……………………………..(σοφιστής), πόθεν εἶ;  

ε. Μέγα ἐστὶ τὸ κράτος (=η δύναμη) τῆς…………………………………(θάλασσα).  

στ. Οἱ ὑπηρέται ἀπέθεσαν τὸν οἶνον ἐν τῇ………………………………(τράπεζα).  

 

                                ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ  

Η δεύτερη κλίση περιλαμβάνει ονόματα: 

• αρσενικά και θηλυκά σε: -ος 

• ουδέτερα σε: -ον  

• συνηρημένα σε: -ους 

1. Δευτερόκλιτα ασυναίρετα ουσιαστικά  
 

παραδείγματα: αρσενικὰ και θηλυκά σε –ος και ουδέτερα σε –ον 

 Ενικὸς αριθμός Πληθυντικὸς αριθμός 

Ονομ. ὁ ἄνθρωπος οἱ ἄνθρωποι 

Γεν. τοῦ ἀνθρώπου τῶν ἀνθρώπων 

Δοτ. τῷ ἀνθρώπῳ τοῖς ἀνθρώποις 

Αιτ. τὸν ἄνθρωπον τοὺς ἀνθρώπους 

Κλητ. ὦ ἄνθρωπε ὦ ἄνθρωποι 

 

 Ενικὸς αριθμός Πληθυντικὸς αριθμός 

Ονομ. ἡ νῆσος αἱ νῆσοι 

Γεν. τῆς νήσου τῶν νήσων 

Δοτ. τῇ νήσῳ ταῖς νήσοις 

Αιτ. τὴν νῆσον τὰς νήσους 

Κλητ. ὦ νῆσε ὦ νῆσοι 
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 Ενικὸς αριθμός Πληθυντικὸς αριθμός 

Ονομ. τὸ μυστήριον τὰ μυστήρια 

Γεν. τοῦ μυστηρίου τῶν μυστηρίων 

Δοτ. τῷ μυστηρίῳ τοῖς μυστηρίοις 

Αιτ. τὸ μυστήριον τὰ μυστήρια 

Κλητ. ὦ μυστήριον ὦ μυστήρια 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
 
1. Τα αρσενικά και τα θηλυκά της β' κλίσης έχουν τις ίδιες καταλήξεις στον ενικό 

και στον πληθυντικό. 
 
2. Τα ουδέτερα σχηματίζουν στον ενικό και στον πληθυντικό τρεις πτώσεις όμοιες: 

την ονομαστική, την αιτιατική και την κλητική. 
 
3. Η κατάληξη α των ουδετέρων όλων γενικὰ των πτωτικών είναι βραχύχρονη. π.χ. 

τὰ 
δῶρα. 

 
4. Τα προπαροξύτονα (αυτά που τονίζονται στην προπαραλήγουσα) στη γενική 
και δοτική του ενικού και στη γενική, τη δοτική και την αιτιατική του πληθυντικού 
κατεβάζουν τον τόνο στην παραλήγουσα.  
π.χ. ἄνθρωπος,  ἀνθρώπου, ἀνθρώπῳ, ἀνθρώπων, ἀνθρώποις, ἀνθρώπους. 
 

2. Δευτερόκλιτα συνηρημένα ουσιαστικά  
 

 Ενικὸς αριθμός Πληθυντικὸς αριθμός 

Ονομ.  ὁ πλοῦς οἱ πλοῖ 

Γεν. τοῦ πλοῦ τῶν πλῶν 

Δοτ. τῷ πλῷ τοῖς πλοῖς 

Αιτ.  τὸν πλοῦν τοὺς πλοῦς 

Κλητ. ὦ πλοῦ ὦ πλοῖ 

 

 Ενικὸς αριθμός Πληθυντικὸς αριθμός 

Ονομ. τὸ ὀστοῦν  τὰ ὀστᾶ 

Γεν.  τοῦ ὀστοῦ τῶν ὀστῶν 

Δοτ. τῷ ὀστῷ τοῖς ὀστοῖς 

Αιτ.  τὸ ὀστοῦν  τὰ ὀστᾶ 

Κλητ. ὦ ὀστοῦν  ὦ ὀστᾶ 

 
 
 
 



                            
ΦΟΛΟΥΛΗ ΑΜΑΛΙΑ 

 
 

 Ενικὸς αριθμός Πληθυντικὸς αριθμός 

Ονομ.  ὁ ἔκπλους οἱ ἔκπλοι 

Γεν. τοῦ ἔκπλου τῶν ἔκπλων 

Δοτ. τῷ ἔκπλῳ τοῖς ἔκπλοις 

Αιτ.  τὸν ἔκπλουν τοὺς ἔκπλους 

Κλητ. ὦ ἔκπλου ὦ ἔκπλοι 

 


