
ΣΥΝΤΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ Μάθηµα 50ο

ΑΝΩΜΑΛΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ

(συνέχεια ἀπό τό προηγούµενο µάθηµα 49)

Συνεχίζουµε µέ τήν κλίση µερικῶν ἀκόµη ἀπό τά ἀνώµαλα οὐσιαστικά

Ε Ν Ι Κ Ο Σ   Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ

Ὀν. τό οὖς τό ὄναρ ὁ σῖτος τό στάδιον

Γεν. τοῦ ὠτός τοῦ ὀνείρατος τοῦ σίτου τοῦ σταδίου

Δοτ. τῷ ὠτί τῷ ὀνείρατι τῷ σίτῳ τῷ σταδίῳ

Αἰτ. τό οὖς τό ὄναρ τόν σῖτον τό στάδιον

Κλ. ὦ οὖς ὦ ὄναρ ὦ σῖτε ὦ στάδιον

Π Λ Η Θ Υ Ν Τ Ι Κ Ο Σ   Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ

Ὀν. τά ὦτα τά ὀνείρατα τά σῖτα οἱ στάδιοι

Γεν. τῶν ὤτων τῶν ὀνειράτων τῶν σίτων τῶν σταδίων

Δοτ. τοῖς ὠσί τοῖς ὀνείρασι τοῖς σίτοις τοῖς σταδίοις

Αἰτ. τά ὦτα τά ὀνείρατα τά σῖτα τούς σταδίους

Κλ. ὦ ὦτα ὦ ὀνείρατα ὦ σῖτα ὦ στάδιοι

*****************

Ε Ν Ι Κ Ο Σ   Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ

Ὀν. ὁ µάρτυς ὁ Ἀπόλλων ἡ κλείς

Γεν. τοῦ µάρτυρος τοῦ Ἀπόλλωνος τῆς κλειδός

Δοτ. τῷ µάρτυρι τῷ Ἀπόλλωνι τῇ κλειδί

Αἰτ. τόν µάρτυρα τόν Ἀπόλλωνα τήν κλεῖδα

(Ἀπόλλω) (ἤ κλεῖν)

Κλ. ὦ µάρτυς ὦ Ἄπολλον ὦ κλείς

Π Λ Η Θ Υ Ν Τ Ι Κ Ο Σ   Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ

Ὀν. οἱ µάρτυρες αἱ κλεῖδες 

Γεν. τῶν µαρτύρων τῶν κλειδῶν

Δοτ. τοῖς µάρτυσι ταῖς κλεισί

Αἰτ. τούς µάρτυρας τάς κλεῖδας

(ἤ κλεῖς)

Κλ. ὦ µάρτυρες ὦ κλεῖδες
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ΑΠΛΗ ΚΑΤΗΧΗΣΗ
Διµηνιαία Ἔκδοση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως
Μάιος - Ἰούνιος 2013 – Τεῦχος 63

Ἰδιοκτήτης
Ἱερά Μητρόπολις Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως

Δηµητσάνα 220 07 
Ἐκδότης - Συντάκτης

Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεµίας
Διευθυντής

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

Ὑπεύθυνος Ἐκδόσεως
Ἀρχιµ. Γρηγόριος Κιούσης

Παρατηρήσεις
Τά ἀνώµαλα οὐσιαστικά ἀνάλογα µέ τήν ἰδιαιτερότητα πού παρουσιάζουν διακρίνονται σέ:
1. Ἑτερογενῆ· ὅσα ἔχουν διαφορετικό γένος στόν πληθυντικό ἀπό ὅ,τι ἔχουν στόν ἑνικό ἤ

ἔχουν παράλληλα καί τό ἴδιο γένος καί διαφορετικό.
π.χ. ὁ σταθµός πληθυντ. οἱ σταθµοί καί τά σταθµά

ὁ δεσµός οἱ δεσµοί καί τά δεσµά
τό στάδιον τά στάδια καί οἱ στάδιοι

2. Διπλογενῆ· αὐτά πού µόνο στόν ἑνικό ἔχουν δύο γένη
π.χ. ὁ ζυγός καί τό ζυγόν πληθυντ. τά ζυγά

ὁ νῶτος καί τό νῶτον τά νῶτα
3. Ἑτερόκλιτα· ὅσα κλίνονται σύµφωνα µέ µία κλίση στόν ἕνα ἀριθµό καί σύµφωνα µέ ἄλλη

στόν ἄλλο ἤ σέ µερικές πτώσεις σύµφωνα µέ µία κλίση καί σέ ἄλλες σύµφωνα µέ ἄλλη κλίση.
π.χ. τό πῦρ, τοῦ πυρός, τῷ πυρί, τό πῦρ, ὦ πῦρ (κατά τήν γ´ κλίση)

τά πυρά, τῶν πυρῶν, τοῖς πυροῖς, τά πυρά, ὦ πυρά (κατά τήν β´ κλίση)
 ὁ υἱός, τοῦ υἱοῦ κ.λπ. (κατά τήν β´ κλίση), τοῦ υἱέος, τῷ υἱεῖ, οἱ υἱεῖς... (κατά τήν γ´
κλίση).

4. Μεταπλαστά· ὅσα κλίνονται µέν σύµφωνα µέ µία κλίση σέ ὅλες τίς πτώσεις ἀλλά τό θέµα
τους µεταβάλλεται σέ ὡρισµένες πτώσεις

π.χ. ὁ κύων, τοῦ κυνός, τῷ κυνί, τόν κύνα, ὦ κύον (θέµα· κυων, κυν, κυον).
5. Ἄκλιτα· ὅσα ἔχουν τόν ἴδιο τύπο σέ ὅλες τίς πτώσεις, δηλ. δέν κλίνονται. Οἱ πτώσεις δια-

κρίνονται ἀπό τό ἄρθρο π.χ. ὁ Ἀδάµ, τοῦ Ἀδάµ κ.ἄ.
Ἄκλιτα εἶναι:
– Πολλά ὀνόµατα παρµένα ἀπό ξένες γλῶσσες, ὅπως τά ἑβραϊκά ὁ Δαβίδ, τοῦ Δαβίδ, ὁ Ἰώβ,

τοῦ Ἰώβ, ὁ Ἰωσήφ, τοῦ Ἰωσήφ, τό Πάσχα, τοῦ Πάσχα κ.λπ.
– Τό ἀπαρέµφατο µέ τό τό ἄρθρο τό σέ ὅλες τίς πτώσεις τοῦ ἑνικοῦ· οἱ πτώσεις τῶν ἀκλίτων

διακρίνονται ἀπό τό ἄρθρο π.χ. Κρεῖττον τό σιγᾶν τοῦ λαλεῖν µάτην.
– Ὁποιαδήποτε λέξη (κλιτή ἤ ἄκλιτη) καί φράση ἀκόµη, ὅταν παίρνει µπροστά τό ἄρθρο τό

π.χ.  τό ἄνθρωπος εἶναι ὄνοµα    τό κελεύω εἶναι ρῆµα
6. Ἐλλειπτικά· ὅσα δέν ἀπαντοῦν καί στούς δύο ἀριθµούς ἤ σέ ὅλες τίς πτώσεις. Ἐλλειπτικά

κατά τόν ἀριθµό εἶναι· τά κύρια ὀνόµατα πού ἀπαντοῦν µόνο στόν ἑνικό ἤ µόνο στόν πληθυντικό
π.χ. ὁ Ἀχιλλεύς, ὁ Πειραιεύς, ἡ Δῆλος, ἡ Κόρινθος, οἱ Δελφοί, τά Μέγαρα κ.ἄ.

Τά ὀνόµατα τῶν ἑορτῶν: Τά Παναθήναια, τά Ἴσθµια, τά Ὀλύµπια κ.ἄ. 
Τά ὀνόµατα τῶν µετάλλων ἤ φυσικῶν σωµάτων ἤ φυσικῶν φαινοµένων π.χ. ὁ ἄργυρος, ὁ χρυ-

σός, ὁ σίδηρος, ἡ γῆ, ὁ ἀήρ, τό ἔαρ, ἡ νεότης κ.ἄ.
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