
Mερικά οὐσιαστικά τῆς Β´ κλίσεως, τά ὁποῖα ἔχουν θέµα σέ -εο ἤ -οο (δηλαδή πρίν
ἀπό τόν χαρακτήρα τοῦ θέµατος ο ἔχουν ἄλλο ο ἤ ε) συναιροῦνται σέ ὅλες τίς πτώσεις ἑνι-
κοῦ καί πληθυντικοῦ καί γι᾿ αὐτό λέγονται συνῃρηµένα· π.χ. πλόος - πλοῦς (= ἡ πλεύση,
ἡ πορεία τοῦ πλοίου, τό ταξίδι µέ πλοῖο), ρόος - ροῦς (= ἡ κίνηση τοῦ νεροῦ, ἡ ροή, τό
ρεῦµα), νόος - νοῦς, ὀστέον - ὀστοῦν κ.ἄ.

Παραδείγµατα:

1. Ὁ τῶν Ἀργοναυτῶν πλοῦς ἔνδοξός ἐστι (= τό ταξίδι τῶν Ἀργοναυτῶν εἶναι ἔνδοξο).
2. Ἀπαγορεύτηκε ὁ ἀπόπλους λόγῳ θυελλωδῶν ἀνέµων.
3. Οἱ ναῦται τούς κινδύνους τοῦ πλοῦ οὐ φοβοῦνται.
4. Ἐν πλῷ (= κατά τόν πλοῦν) παρουσιάστηκαν µηχανικά προβλήµατα.
5. Τοῦτό ἐστι ὀστοῦν ἐκ τῶν ὀστέων µου.

Παραδείγµατα κλίσεως συνῃρηµένων

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΣΥΝΤΟΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ Μάθηµα 22ο

Συνῃρηµένα οὐσιαστικά Β´ Κλίσεως

Ὀν.
Γεν. 
Δοτ.
Αἰτ.

Ὀν.
Γεν. 
Δοτ.
Αἰτ.

ὁ περίπλοος – περίπλους
τοῦ περίπλοου – περίπλου
τῷ περίπλοῳ – περίπλῳ
τόν περίπλοον – περίπλουν

τό ὀστέον – ὀστοῦν
τοῦ ὀστέου – ὀστοῦ
τῷ ὀστέῳ – ὀστῷ
τό ὀστέον – ὀστοῦν

ε + ο = ου
τό ε χάνεται
τό ε χάνεται
ε + ο = ου

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

οἱ περίπλοοι – περίπλοι
τῶν περίπλοων – περίπλων
τοῖς περίπλοοις – περίπλοις
τούςπερίπλοους– περίπλους

τά ὀστέα – ὀστᾶ
τῶν ὀστέων– ὀστῶν
τοῖς ὀστέοις– ὀστοῖς
τά ὀστέα – ὀστᾶ
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Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεµίας
Διευθυντής

Ἀρχιµ. Ἰάκωβος Κανάκης
220 07 Δηµητσάνα - Τηλ. 27950-31217

Ὑπεύθυνος Τυπογραφείου:
Ἀρχιµ. Γρηγόριος Κιούσης

Κατά τόν ἴδιο τρόπο κλίνονται καί τά νοῦς, ροῦς, πλοῦς, ἀπόπλους (= ἀναχώρηση τοῦ
πλοίου), κατάπλους (= ἄφιξη τοῦ πλοίου), διάπλους (= διάσχιση, πλεύση διά µέσου· π.χ. ὁ
διάπλους τοῦ Ἀτλαντικοῦ Ὠκεανοῦ) κ.ἄ.

Παρατηρήσεις:

1. Τά ο καί ε, ὅταν ἀκολουθεῖ ἀµέσως µετά ὁ χαρακτήρας ο, συναιροῦνται σέ ου (πλόος –
πλοῦς, ὀστέον – ὀστοῦν), ἀλλιῶς χάνονται κατά τήν συναίρεση µπροστά ἀπό τίς καταλήξεις,
π.χ. τῷ πλόῳ – πλῷ (τό ο χάνεται), τοῦ ὀστέου – ὀστοῦ (τό ε χάνεται). Ἔτσι ἔχουν καί µετά
τήν συναίρεση τίς ἴδιες καταλήξεις µέ τά ἀσυναίρετα, ἐκτός ἀπό τήν ὀνοµαστική καί αἰτιατική
ἑνικοῦ πού ἔχουν ου. 

2. Τονίζονται σέ ὅλες τίς πτώσεις στήν συλλαβή πού τονίζεται ἡ ὀνοµαστική ἑνικοῦ.
3. Δέν ἔχουν κλητική.

Σηµείωση: Τά νοῦς καί πλοῦς στόν πληθυντικό σχηµατίζονται καί κατά τήν γ´ κλίση: οἱ
νόες, τῶν νόων, τούς νόας, οἱ πλόες, τῶν πλόων, τούς πλόας.


