
 

 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 
  

ΙΔΙΟΚΛΙΤΑ ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ 
➢ ο πρέσβης (πρέσβυς) 

                                   Ενικός             Πληθυντικός 
Ονομαστική ο πρέσβης-υς οι πρέσβεις 
Γενική του πρέσβη & πρέσβεως  των πρέσβεων 
Αιτιατική τον πρέσβη-υ τους πρέσβεις 
Κλητική  πρέσβη-υ  πρέσβεις  

 
➢ ο πέλεκυς   

                                   Ενικός                        Πληθυντικός 
Ονομαστική ο πέλεκυς οι πελέκεις 
Γενική  του πελέκεως των πελέκεων 
Αιτιατική  τον πέλεκυς τους πελέκεις 
Κλητική   πέλεκυς  πελέκεις 

 
➢ ο  πήχης (πήχυς)  

                                   Ενικός                                                           Πληθυντικός 
Ονομαστική ο πήχης & πήχυς  οι πήχεις 
Γενική  του πήχη & πήχυ & πήχεως  των πήχεων 
Αιτιατική  τον πήχη & πήχυ τους πήχεις 
Κλητική   πήχη & πήχυ  πήχεις 

 
➢ ο μυς    

                                   Ενικός                        Πληθυντικός 
Ονομαστική ο μυς  οι μύες 
Γενική  του μυ & μυός. των μυών 
Αιτιατική  τον μυ  τους μύες 
Κλητική   μυ   μύες  

 
➢ ο ιχθύς  

                                   Ενικός                        Πληθυντικός 
Ονομαστική ο ιχθύς οι ιχθύες 
Γενική  του ιχθύος των ιχθύων 
Αιτιατική  τον ιχθύ  τους ιχθύες 
Κλητική   ιχθύς  ιχθύες 
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➢  ο λάτρης (λάτρις) 

                                   Ενικός                                                 Πληθυντικός 
Ονομαστική ο λάτρης & λάτρις  οι λάτρες & λάτρεις  
Γενική  του λάτρη των λατρών & λάτρεων 
Αιτιατική  τον λάτρη τους λάτρες & λάτρεις 
Κλητική   λάτρη & λάτρις   λάτρες & λάτρεις  

 
➢   ο μάντης 

                                   Ενικός                        Πληθυντικός 
Ονομαστική ο μάντης οι μάντεις 
Γενική  του μάντη των μάντεων 
Αιτιατική  τον μάντη τους μάντεις 
Κλητική   μάντη  μάντεις 

 
➢   ο πρύτανης (πρύτανις) 

                                   Ενικός                                                 Πληθυντικός 
Ονομαστική ο πρύτανης-ις  οι πρυτάνεις 
Γενική  του πρύτανη & πρυτάνεως των πρυτάνεων 
Αιτιατική  τον πρύτανη-ι  τους πρυτάνεις 
Κλητική   πρύτανη-ι   πρυτάνεις  

 
➢    ο πένης 

                                   Ενικός                         Πληθυντικός 
Ονομαστική ο πένης οι πένητες 
Γενική  του πένητος των πενήτων 
Αιτιατική  τον πένητα τους πένητες 
Κλητική   πένη πένητες  

 
➢    ο πλους 

                                   Ενικός                         Πληθυντικός 
Ονομαστική ο πλους οι πλόες 
Γενική  του πλου των πλόων 
Αιτιατική  τον πλου τους πλόες 
Κλητική   πλου πλόες  
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➢ ο νους                                                         ο ρους  

                       Ενικός 
Ονομαστική ο νους 
Γενική  του νου 
Αιτιατική  τον νου / νουν 
Κλητική              νου 

                       Ενικός 
Ονομαστική ο ρους 
Γενική  του ρου 
Αιτιατική  τον ρου 
Κλητική              ρου 

  
➢ ο γέλως 

                                   Ενικός                         Πληθυντικός 
Ονομαστική ο γέλως οι γέλωτες 
Γενική  του γέλωτος των γελώτων 
Αιτιατική  τον γέλωτα τους γέλωτες 
Κλητική   γέλως γέλωτες  

 
➢ ο μονόκερος (μονόκερως) 

                                   Ενικός                                                 Πληθυντικός 
Ονομαστική ο μονόκερος / μονόκερως οι μονόκεροι/ οι μονοκέρωτες 
Γενική  του μονόκερου / μονόκερω των μονόκερων/ των μονοκερώτων 
Αιτιατική  τον μονόκερο / μονόκερων τους μονόκερους/ τους μονοκέρωτες 
Κλητική   μονόκερε / μονόκερως μονόκεροι /  μονοκέρωτες  

  
➢ ο λέοντας (λέων) 

                                    Ενικός                                    Πληθυντικός 
Ονομαστική ο λέοντας / λέων οι λέοντες  
Γενική  του λέοντα / λέοντος των λεόντων  
Αιτιατική  τον λέοντα / λέοντα τους λέοντες  
Κλητική   λέοντα / λέων λέοντες  

  
➢ ο έρπης 

                                    Ενικός                                               Πληθυντικός 
Ονομαστική ο  έρπης  οι έρπητες  
Γενική  του       έρπητος /έρπη των ερπήτων  
Αιτιατική  τον έρπητα / έρπη                        τους έρπητες  
Κλητική                      έρπη                                                  έρπητες 

 
 
 
 

 

Katerina Passissi | www.filoglossagr.wordpress.com  www.filoglossa.org 
 



 

➢ ο γόης  

                       Ενικός                                     Πληθυντικός 
Ονομαστική ο γόης οι γόητες / γόηδες 
Γενική  του γόη των γοήτων / γόηδων  
Αιτιατική  τον γόη τους γόητες / γόηδες 
Κλητική   γόη γόητες / γόηδες 

  
➢  ο εύελπης (εύελπις)*  

                                   Ενικός                                                 Πληθυντικός 
Ονομαστική ο εύελπης / εύελπις οι ευέλπιδες 
Γενική  του εύελπη / ευέλπιδος των ευέλπιδων & ευελπίδων 
Αιτιατική  τον εύελπη / εύελπι τους ευέλπιδες 
Κλητική   εύελπη / εύελπι ευέλπιδες 

 
*ουσιαστικοποιημένο επίθετο (ευ + ελπίς- ελπίδα) 

 
➢  ο όφις  

                                   Ενικός                                     Πληθυντικός 
Ονομαστική ο όφις                         οι όφεις 
Γενική  του όφεως                        των όφεων 
Αιτιατική  τον όφι                        τους όφεις 
Κλητική   όφιι             όφεις 
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