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ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ 

 

Η δεύτερη κλίση περιέχει ονόματα αρσενικά, θηλυκά και ουδέτερα.   

α) Ουσιαστικά αρσενικά σε: -us (populus –i) 

                                                     -ius (Ovidius –ii/i) 

                                                     -er (puer –i, ager, agri) 

                                                     -ir (vir, viri το μοναδικό σε –ir) 

β) Ουσιαστικά θηλυκά σε -us. Αυτά είναι τα : i) ονόματα δέντρων, 

θάμνων, φυτών, ii) ονόματα πόλεων, χωρών, νησιών, προερχόμενα από 

την Ελληνική, iii) θηλυκά ονόματα προερχόμενα από την Ελληνική. 

 

γ) Ουσιαστικά ουδέτερα σε: -um (bellum, i) 

                                                    -ium (ingenium , ii/i)                       

 

ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ: 

 

Singularis 

Nom.   -us -er -er -um 

Gen. -i -er-i -i -i 

Dat. -o -er-o -o -o 

Acc.     -um -er-um -um -um 

Voc. -e -er -er -um 

Abl. -o -er-o -o -o 

 

 

  Pluralis 

Nom. -i -er-i -i -a 

Gen. -orum -er-orum -orum -orum 

Dat. -is -er-is -is -is 

Acc. -os -er-os -os -a 

Voc. -i -er-i -i -a 

Abl. -is -er-is -is -is 
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Παραδείγματα ουσιαστικών: 

 

  ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΣΕ –us 

 

                            ΕΝΙΚΟΣ                    ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ         

Ονομ.                domin-us                       domin-i 

Γενικ.                domin-i                          domin-orum 

Δοτικ.               domin-o                          domin-is 

Αιτιατ.              domin-um                      domin-os 

Κλητικ.            domin-e                          domin-i 

Αφαιρετ.          domin-o                          domin-is 

 

 

ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΣΕ –er 

 

                            ΕΝΙΚΟΣ                    ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ 

Ονομ.                 puer                              pueri     

Γενικ.                 pueri                              puerorum 

Δοτικ.                puero                             pueris  

Αιτιατ.               puerum                         pueros  

Κλητικ.             puer                               pueri 

Αφαιρετ.           puero                             pueris 

 

 

                            ΕΝΙΚΟΣ                ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ 

Ονομ.                 ager                              agri     

Γενικ.                  agri                              agrorum 

Δοτικ.                 agro                             agris  

Αιτιατ.                agrum                          agros  

Κλητικ.              ager                              agri 

Αφαιρετ.            agro                              agris 

 

                      ΕΝΙΚΟΣ                ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ 

Ονομ.                 vir                          viri              

Γενικ.                 viri                         virorum  

Δοτικ.                viro                        viris   

Αιτιατ.               virum                     viros  

Κλητικ.              vir                          viri 

Αφαιρετ.            viro                        viris 
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ΟΥΔΕΤΕΡΑ ΣΕ –um 

 

                            ΕΝΙΚΟΣ                    ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ         

Ονομ.                  don-um                        don-a 

Γενικ.                  don-i                             don-orum 

Δοτικ.                 don-o                            don-is 

Αιτιατ.               don-um                         don-a 

Κλητικ.             don-um                         don-a 

Αφαιρετ.           don-o                            don-is 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

1.Τα δευτερόκλιτα ονόματα αρσενικού γένους σε –er, αρχικά είχαν και 

αυτά στην ονομαστική του ενικού κατάληξη –us και στην κλητική του 

ενικού κατάληξη –e: puerus, agrus και puere, agre.   

Τις καταλήξεις όμως αυτές τις απέβαλαν και έτσι σχηματίζουν την 

ονομαστική και την κλητική του ενικού σε –er: puer και ager. Κατά το puer 

(=παιδί) κλίνονται τα: gener (=γαμπρός), socer (=πεθερός), vesper (=εσπέρα), 

liberi (=τέκνα) [μόνο πληθυντικός], vir (=ανήρ).  

Σε όσα από αυτά τα ονόματα υπήρχε σύμφωνο μπροστά από το r του 

θέματός τους, αναπτύχθηκε ένα e ανάμεσα στο σύμφωνο και στο r: 

agr-(ονομ.) > ager. Kατά το ager (=αγρός) κλίνονται τα: liber (=βιβλίο), 

caper (=τράγος), culter (=μαχαίρι), faber (=σιδηρουργός, κατασκευαστής), 

aper-apri (=αγριόχοιρος).  

2.Τα υπερδισύλλαβα ονόματα που λήγουν σε –ius και –ium σχηματίζουν 

τη γενική του ενικού σε ii, αλλά και σε i (με συναίρεση): Vergilius – 

Vergilii και Vergili. Εξαιρούνται τα socius, adversarius, mercenarius, 

sestertius που σχηματίζουν μόνο τον τύπο -ii: socii, adversarii, mercenarii, 

sestertii. 

3. Τα κύρια ονόματα της Λατινικής που λήγουν σε –ius και το όνομα 

filius (=γιος) σχηματίζουν την κλητική του ενικού σε –i: fili. 

4. Το ουσιαστικό sestertius (εκτός από την εξαίρεση της γενικής ενικού) 

σχηματίζει τη γενική πληθυντικού: sestertiorum και κυρίως sestertium. 
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5. Κλίση του ουσιαστικού locus-i και deus-i: 

 

Προσοχή: το ουσιαστικό locus στον πληθυντικό αριθμό ως αρσενικό έχει 

τη σημασία «χωρία βιβλίου», ως ουδέτερο τη σημασία «τόποι, μέρη». 

Είναι ετερογενές ουσιαστικό. 

 

locus (=τόπος) loca (=τόποι) και loci (=χωρία βιβλίων) 

loci locorum                  locorum 

loco locis                         locis 

locum loca                          locos 

loce loca                          loci 

loco locis                         locis 

 

Deus dei/dii/di 

Dei deorum/deum 

Deo deis/diis/dis 

Deum Deos 

dive/deus/(dee) dei/dii/di 

Deo deis/diis/dis 

 

6. Προσοχή στην κλίση των δευτερόκλιτων ελληνικών κύριων ονομάτων 

που ενσωμάτωσε η Λατινική: 

 

Cepheus Atreus Perseus (=Ο Περσέας) 

Cephei / (Cepheos) Atrei / (Atreos) Persei / (Perseos) 

Cepheo / (Cephei) Atreo / (Atrei) Perseo / (Persei) 

Cepheum / (Cephea) / 

(Cepheon) 

Atreum / (Atrea) / 

(Atreon) 

Perseum / Persea / 

(Perseon) 

Cepheu Atreu Perseu 

Cepheo Atreo Perseo 

 

7. Oρισμένα δευτερόκλιτα ουσιαστικά απαντώνται μόνο στον πληθυντικό 

αριθμό (Pluralia tantum): arma –orum (τα όπλα), domestici –orum (οι 

οικιακοί δούλοι), hiberna –orum (τα χειμερινά στρατόπεδα), liberi –orum 
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(τα παιδιά), Nervii -orum κλπ. Αντιθέτως, ορισμένα δευτερόκλιτα 

ουσιαστικά, όπως το aurum –i και τα κύρια ονόματα, όπως τα Cepheus 

–i, Silius –ii / -i, Vergilius –ii / -i, Saguntum -i κ.ά., απαντώνται μόνο 

στον ενικό αριθμό. 

 

8. Ορισμένα δευτερόκλιτα ουσιαστικά αλλάζουν σημασία στον 

πληθυντικό αριθμό (ετερόσημα ουσιαστικά): 

auxilium –ii/i (=βοήθεια)  auxilia –orum (=επικουρικό στράτευμα) 

castrum –i (=φρούριο)  castra –orum (=στρατόπεδο) 

stipendium –ii/i (=φόρος, εισφορά, στρατιωτικός μισθός)  stipendia –

orum (=στρατιωτική θητεία) 

frumentum -i (=δημητριακά)  frumenta  -orum (=γεννήματα) 

supplicium  -ii/i (=τιμωρία)  supplicia  -orum (=λατρεία) 

exilium –ii/i (= εξορία)  exilia –orum (=εξόριστοι) 

murus –i (= ο τείχος)  muri –orum (= τα τείχη) 

 

 9. Τα ουσιαστικά caelum –i (ουρανός) και catillus –i (το πιάτο) είναι 

ετερογενή. Το πρώτο στον πληθυντικό γίνεται αρσενικό (caeli –orum) και 

το δεύτερο ουδέτερο (catilla –orum).  

 

10. To ουσιαστικό ficus –i (το σύκο) είναι θηλυκό της β΄ κλίσης. Σχηματίζει 

όμως τους τύπους σε –us και –u από τη δ΄ κλίση. 

 

11. Το ουσιαστικό elephantus –i απαντάται και στη γ’ κλίση: elepha(n)s –

ntis. 
 

 

 

 

 

 


