
 

 

 

 Υπάνπμοκ μνηζμέκα ζειοθά μοζηαζηηθά πμο ιήγμοκ ζε –ε θαη 

αθμιμοζμύκ ιόγηα θιίζε (ημκ ανπαίμ, δειαδή, ηνόπμ θιίζεξ, γη αοηό 

μκμμάδμκηαη θαη ανπαηόθιηηα). Αοηά είκαη είηε πανμλύημκα 

(ημκίδμκηαη ζηεκ παναιήγμοζα) είηε πνμπανμλύημκα (ημκίδμκηαη ζηεκ 

πνμπαναιήγμοζα) θαη θιίκμκηαη ςξ ελήξ: 

 Πανμλύημκα Πνμπανμλύημκα 

Εκηθόξ Ανηζμόξ 

Οκμμαζηηθή ε ιέλε δύκαμε 

Γεκηθή ηεξ ιέλεξ / ιέλεωξ δύκαμεξ / δοκάμεωξ 

Αηηηαηηθή ηε(κ)  ιέλε δύκαμε 

Κιεηηθή - ιέλε δύκαμε 

Πιεζοκηηθόξ Ανηζμόξ 

Οκμμαζηηθή μη ιέλεηξ δοκάμεηξ 

Γεκηθή ηωκ ιέλεωκ δοκάμεωκ 

Αηηηαηηθή ηηξ ιέλεηξ δοκάμεηξ 

Κιεηηθή - ιέλεηξ δοκάμεηξ 

 

Παναηενήζεηξ: 

1. Σπεμαηίδμοκ ηε γεκηθή εκηθμύ ζε –εξ θαη –έωξ. 

2. Τα   πνμπανμλύημκα    ζειοθά  μοζηαζηηθά  ζημκ  πιεζοκηηθό  

ανηζμό θαηεβάδμοκ ημκ ηόκμ ημοξ ζηεκ παναιήγμοζα, εθηόξ από 

Θηλυκά ουσιαστικά λόγιας 

κλίσης σε –η και -ος 



ηε γεκηθή πμο ημκίδεηαη ζηεκ πνμπαναιήγμοζα. Π.π. ε έκςζε, μη 

εκώζεηξ, ηςκ εκώζεςκ, ηηξ εκώζεηξ, εκώζεηξ. Επίζεξ, θαηεβάδμοκ 

ημκ ηόκμ ημοξ ζηεκ παναιήγμοζα θαη ζηε γεκηθή εκηθμύ, όηακ αοηή 

ζπεμαηίδεηαη ζε –εωξ. Π.π. ε έκςζε, ηεξ εκώζεςξ.  

 

 Λόγηα θιίζε αθμιμοζμύκ θαη ανθεηά ζειοθά μοζηαζηηθά  πμο ιήγμοκ 

ζε –μξ. Αοηά είκαη μλύημκα (ημκίδμκηαη ζηε ιήγμοζα), πανμλύημκα ή 

πνμπανμλύημκα θαη θιίκμκηαη ςξ ελήξ: 

 Ολύημκα Πανμλύημκα Πνμπανμλύ-

ημκα 

Εκηθόξ Ανηζμόξ 

Οκμμαζηηθή ε μδόξ ιεςθόνμξ είζμδμξ 

Γεκηθή ηεξ μδμύ ιεςθόνμο  εηζόδμο 

Αηηηαηηθή ηε(κ) μδό ιεςθόνμ είζμδμ 

Κιεηηθή - (μδό) (ιεςθόνμ) (είζμδμ) 

Πιεζοκηηθόξ Ανηζμόξ 

Οκμμαζηηθή μη μδμί ιεςθόνμη είζμδμη 

Γεκηθή ηωκ μδώκ ιεςθόνωκ εηζόδωκ 

Αηηηαηηθή ηηξ μδμύξ ιεςθόνμοξ εηζόδμοξ 

Κιεηηθή - (μδμί) (ιεςθόνμη) (είζμδμη) 

 

Παναηενήζεηξ: 

1. Τα μλύημκα θαη πανμλύημκα ζειοθά μοζηαζηηθά ζε –μξ ημκίδμκηαη 

ζε όιεξ ηηξ πηώζεηξ όπμο  θαη ζηεκ μκμμαζηηθή  εκηθμύ. Π.π. ε 

θηβςηόξ, ηεξ θηβςημύ, θ.η.ι. . 



2. Τα πνμπανμλύημκα ζειοθά ζηε γεκηθή ημο εκηθμύ θαη ημο 

πιεζοκηηθμύ θαη ζηεκ αηηηαηηθή ημο πιεζοκηηθμύ θαηεβάδμοκ ημκ 

ηόκμ ζηεκ παναιήγμοζα. Π.π. ε δηάμεηνμξ, ηεξ δηαμέηνμο, ηςκ 

δηαμέηνςκ, ηηξ δηαμέηνμοξ.  

Ασκήσεις: 

1) Γνάθω ηα μοζηαζηηθά ζηεκ ίδηα πηώζε ημο άιιμο ανηζμμύ: 

ηεξ γκώζεξ     ____________  ηε ζαιαμεγό     ____________ 

ηηξ ζοκηάλεηξ     ____________  ηεξ δηαγςκίμο     

____________ 

ε ρύλε     ____________  ηεκ έλμδμ     ____________ 

ηςκ δοκάμεςκ     ____________   δηπμηόμμ     ____________ 

2) Σομπιενώκω ηηξ πνμηάζεηξ βάδμκηαξ ηα ζειοθά μοζηαζηηθά 

ηωκ πανεκζέζεωκ ζημκ θαηάιιειμ ηύπμ: 

Φζεξ παναθμιμύζεζα έκα κημθημακηέν γηα όιεξ ……………………………… 

(ένεμμξ) ημο πιακήηε. 

Πήνακ ……………………………… (απόθαζε) κα γίκμοκ μη απαναίηεηεξ 

……………………………… (αθαίνεζε) δηπιςμάηςκ. 

Έθιεηζακ ηηξ πόνηεξ ……………………………… (είζμδμξ) θαη οπμπνέςζακ 

ημκ θόζμμ κα πνεζημμπμηήζεη ηηξ ……………………………… (έλμδμξ) γηα 

κα εθθεκώζμοκ ημ θηίνημ. 

Τμ θαοζαένημ ……………………………… (πόιε) ηεξ πώναξ έπεη ακαγθάζεη 

πμιιμύξ πμιίηεξ κα μεηαθμμίζμοκ ζηα πςνηά. 

Οη μαζεηέξ ηεξ Ε΄……………………………… (ηάλε) ημο ζπμιείμο 

μνγάκςζακ ……………………………… (εθδήιςζε) με ζέμα ηεκ μηθμιμγία. 

 


