
 

 

Β΄ ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ 
 

Η β΄ κλίση ουσιαστικών περιλαμβάνει:  

Αρσενικά και θηλυκά σε –ος 

Ουδέτερα σε –ον 

       

(Υπάρχουν και άλλες κατηγορίες που θα τις μάθουμε σε μεγαλύτερες 

τάξεις.)  

 
ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ: 

 Αρσενικά και θηλυκά έχουν και στους δύο αριθμούς ίδιες 

καταλήξεις, οπότε ξεχωρίζουμε το γένος από το άρθρο που τα συνοδεύει. 

 Τα ουδέτερα στην ονομαστική, αιτιατική και κλητική ενικού και 

πληθυντικού αριθμού έχουν ίδια κατάληξη. 

 Διαβάζουμε προσεκτικά όλους τους κανόνες τονισμού (δείτε 

παλαιότερη ανάρτηση). 

 

ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ 
 

ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΘΗΛΥΚΑ ΟΥΔΕΤΕΡΑ 

ο κίνδυν-ος 

του κινδύν-ου1 

τω κινδύν-ω1 

τόν κίνδυν-ον 
ω κίνδυν-ε 
 

οι κίνδυν-οι 
των κινδύν-ων1 

τοις κινδύν-οις1 

τούς κινδύν-ους1 

ω κίνδυν-οι 

η αμμ-ος 

της αμμ-ου 
τη αμμ-ω 

τήν αμμ-ον 
ω αμμ-ε 
 

αι αμμ-οι 
των αμμ-ων2 

ταις αμμ-οις 

τάς αμμ-ους 
ω αμμ-οι 

τό μνημε ι-ον4 

του μνημεί-ου 
τω μνημεί-ω 

τό μνημε ι-ον 
ω μνημε ι-ον 
 

τά μνημε ι-α3,4 

των μνημεί-ων 
τοις μνημεί-οις 

τά μνημε ι-α 
ω μνημε ι-α 

 

1. Στις πολυσύλλαβες λέξεις, όταν η λήγουσα είναι μακρόχρονη, η 

προπαραλήγουσα δεν τονίζεται. Τότε, ο τόνος κατεβαίνει στην 

παραλήγουσα και είναι πάντα οξεία. 

 

2. Στη γενική πληθυντικού δεν κατεβαίνει ο τόνος στη λήγουσα στις 

παροξύτονες (σ’ αυτές δηλαδή που τονίζονται στην παραλήγουσα) λέξεις. 

 

3. Η κατάληξη -α- των ουδετέρων είναι πάντα βραχύχρονη 

 

4. Μακρόχρονη παραλήγουσα μπροστά από βραχύχρονη λήγουσα 

παίρνει πάντα περισπωμένη (μακρό-βραχύ: περισπωμένη). 



 

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

1. Να γράψετε τα ουσιαστικά στην πτώση που ζητείται: 

 

η αμπελος αιτιατική πληθυντικού: 

τό ζωον ονομαστική πληθυντικού: 

τό δένδρον γενική ενικού: 

ο τρόπος δοτική πληθυντικού: 

η νησος κλητική ενικού: 

η ψ ηφος δοτική πληθυντικού: 

ο δουλος  γενική πληθυντικού: 

 

 

2. Να μεταφέρετε τα ουσιαστικά στην αντίστοιχη πτώση του άλλου 
αριθμού: 

 

τω τυράννω  της νόσου  

τόν θησαυρόν  των καμήλων  

τοις νεκροις  τα ις πλίνθοις  

τούς βίους  το ις κρίνοις  

των λόγων  η τάφρος 

του στρατηγου  τό τέκνον 

  

3. Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα: 

 

      ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ          ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

Ονομαστ.     

Γενική   των ποταμων  

Δοτική τω ταύρ ω    

Αιτιατ.  τήν αρκτον   

Κλητική    ω ποτήρια 

 

 

4. Να κλίνετε τα παρακάτω ουσιαστικά και στους δύο αριθμούς 

(προσοχή στον τονισμό): τό λίτρον, η νησος, ο εφηβος, ο ιατρός, η 

ράβδος. 

 

 

 

Επιμέλεια: 

Καρβελά Διονυσία 

 

 

 


