
 

 

Α΄ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ 
 

Η α΄ κλίση ουσιαστικών περιλαμβάνει:  

 

Αρσενικά σε –ας και -ης 

Θηλυκά σε –α και -η 

 

(Υπάρχει και η κατηγορία των συνηρημένων ουσιαστικών που θα τη 
μάθουμε σε μεγαλύτερες τάξεις.)  

 
 

ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ: 
 
 Στον πληθυντικό αριθμό αρσενικά και θηλυκά έχουν ίδιες καταλήξεις. 
 Το α στην κατάληξη -ας είναι πάντα μακρόχρονο, π.χ. της σημαίας, 
τούς ποιητάς. 

 Η γενική πληθυντικού τονίζεται πάντα στη λήγουσα και παίρνει 
περισπωμένη. 

 Η ονομαστική, αιτιατική και κλητική και στους δύο αριθμούς, 
όταν τονίζεται στη λήγουσα παίρνει οξεία,  π.χ. ο αθλητής, τήν δωρεάν, 
τάς ψυχάς. 
 Διαβάζουμε προσεκτικά όλους τους κανόνες τονισμού (δείτε 

παλαιότερη ανάρτηση). 

 

 
ΚΛΙΣΗ ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ 

 
ο λοχί-ας 

του λοχί-ου 
τω λοχί-α 
τόν λοχί-αν 

ω λοχί-α 
 

οι λοχί-αι 
των λοχι-ων 
τοις λοχί-αις 

τούς λοχί-ας 
ω λοχί-αι 

ο Αισχίν-ης 

του Αισχίν-ου 
τω Αισχίν-η 
τόν Αισχίν-ην 

ω Αισχίν-η 
 

Είναι κύριο 
όνομα, γι’ αυτό 
δεν έχει 

πληθυντικό 
αριθμό. 

ο ε υπατρίδ-ης 

το υ ευπατρίδ-ου 
τω ε υπατρίδ-η 
τόν ε υπατρίδ-ην 

ω ε υπατρίδ-η 
 

ο ι ευπατρίδ-αι 
των ε υπατριδ-ων 
το ις ευπατρίδ-αις 

τούς ευπατρίδ-ας 
ω ε υπατρίδ-αι 

 
 

 

ο εργάτ-ης 

του εργάτ-ου 
τω εργάτ-η 
τόν εργάτ-ην 

ω εργάτ-α 
 

οι εργάτ-αι 
των εργατ-ων 
τοις εργάτ-αις 

τούς εργάτ-ας 
ω εργάτ-αι 

 

Από τα αρσενικά που λήγουν σε –ης, σχηματίζουν την κλητική ενικού 
σε –α (βραχύ), όσα λήγουν σε –της στην ονομαστική ενικού, π.χ. ο 

κριτής ω κριτά. 



 

 

(Υπάρχουν και κάποιες άλλες κατηγορίες που θα τις μάθουμε σε 
μεγαλύτερες τάξεις.) 

  

   
 

ΚΛΙΣΗ ΘΗΛΥΚΩΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ 

 
η δάφν-η 
της δάφν-ης 
τη δάφν-η 

τήν δάφν-ην 
ω δάφν-η 

 
αι δάφν-αι 
των δαφν-ων 

ταις δάφν-αις 
τάς δάφν-ας 

ω δάφν-αι 

η σπονδ-ή 
της σπονδ-ης 
τη σπονδ-η 

τήν σπονδ-ήν 
ω σπονδ-ή 

 
α ι σπονδ-αί 
των σπονδ-ων 

τα ις σπονδ-αις 
τάς σπονδ-άς 

ω σπονδ-αί 

η σημαί-α 
της σημαί-ας 
τη σημαί-α 

τήν σημαί-αν 
ω σημαί-α 

 
αι σημαι-αι 
των σημαι-ων 

ταις σημαί-αις 
τάς σημαί-ας 

ω σημαι-αι 

η ενέργει-α 
της ενεργεί-ας 
τη ενεργεί-α 

τήν ενέργει-αν 
ω ενέργει-α 

 
αι ενέργει-αι 
των ενεργει-ων 

ταις ενεργεί-αις 
τάς ενεργεί-ας 

ω ενέργει-αι 

 
 
  

η θάλασσ-α 

της θαλάσσ-ης 
τη θαλάσσ-η 

τήν θάλασσ-αν 
ω θάλασσ-α 
 

αι θάλασσ-αι 
των θαλασσ-ων 
ταις θαλάσσ-αις 

τάς θαλάσσ-ας 
ω θάλασσ-αι 

η δίψ-α 

της δίψ-ης 
τη δίψ-η 

τήν δίψ-αν 
ω δίψ-α 
 

αι δίψ-αι 
των διψ-ων 
ταις δίψ-αις 

τάς δίψ-ας 
ω δίψ-αι 

 
Aπό τα θηλυκά που λήγουν σε –α,      

 αν πριν την κατάληξη -α υπάρχει σύμφωνο εκτός του ρ, τότε αυτό το 
-α στη γενική και δοτική ενικού τρέπεται σε -η και είναι κανονικά 

βραχύχρονο,  π.χ. η πίσσα, της πίσσης, τη πίσσ η... 
 αν πριν την κατάληξη -α υπάρχει φωνήεν ή ρ, τότε το -α φυλάγεται 

σε όλες τις πτώσεις του ενικού και είναι κανονικά μακρόχρονο, π.χ. 

η αδικία, της αδικίας,  τη αδικία... 
 Το -α της κατάληξης στην αιτιατική και κλητική ενικού είναι 

μακρόχρονο ή βραχύχρονο, ανάλογα με το τι είναι στην ονομαστική, 
π.χ. η αλήθεια, τήν αλήθειαν, ω αλήθεια. 

 
 

 

  

 
 



 

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
 

 

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

 

τήν πηγήν   των θυελλων   

τάς δωρεάς     τόν δεσμώτην   

των πολιτων   της τραπέζης   

τοις νησιώταις   τη νίκ η   

της σφύρας     τήν κλίνην   

 
 
2.  Να γράψετε τα ουσιαστικά στην πτώση που ζητείται: 

η βοήθεια, γενική ενικού: 
ο μαχητής, κλητική ενικού: 

η υλη, δοτική πληθυντικού: 
ο Αινείας, γενική ενικού: 
ο τοξότης, γενική πληθυντικού: 

η μαθήτρια, αιτιατική πληθυντικού: 
η ρίζα, δοτική ενικού: 
η δίκη, κλητική ενικού: 

η σαύρα, γενική ενικού: 
η ασέβεια, δοτική πληθυντικού: 
 

 

 

 

3.  Να κλίνετε τα παρακάτω ουσιαστικά και στους δύο αριθμούς:  
ο κοχλίας, ο Ε υριπίδης, ο προφήτης, ο αθλητής, η κεραία, η πρόνοια, η 

λέαινα, η δίκη. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Επιμέλεια: 
Διονυσία Καρβελά 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΤΗΣ Α΄ΚΛΙΣΗΣ  
 

 

1. Να μεταφέρετε τα ουσιαστικά στην αντίστοιχη πτώση του άλλου 

αριθμού:  
 

τήν πηγήν τάς πηγάς των θυελλων τ ης θυέλλης 

τάς δωρεάς   τήν δωρεάν τόν δεσμώτην τούς δεσμώτας 

των πολιτων του πολίτου της τραπέζης τ ων τραπεζ ων 

τοις νησιώταις τ ω νησιώτη τη νίκ η ταις νίκαις 

της σφύρας   τ ων σφυρ ων τήν κλίνην τάς κλίνας 

 
 

 

 

2.  Να γράψετε τα ουσιαστικά στην πτώση που ζητείται: 

η βοήθεια, γενική ενικού: τ ης βοηθείας 
ο μαχητής, κλητική ενικού: ω μαχητά 
η υλη, δοτική πληθυντικού: ταις υλαις 

ο Αινείας, γενική ενικού: του Α ινείου 
ο τοξότης, γενική πληθυντικού: τ ων τοξοτ ων 

η μαθήτρια, αιτιατική πληθυντικού: τάς μαθητρίας 
η ρίζα, δοτική ενικού: τ η ρίζη 
η δίκη, κλητική ενικού: ω δίκη 

η σαύρα, γενική ενικού: τ ης σαύρας 
η ασέβεια, δοτική πληθυντικού: ταις ασεβείαις 
 

 

 

3.  Να κλίνετε τα παρακάτω ουσιαστικά και στους δύο αριθμούς:  
ο κοχλίας, ο Ε υριπίδης, ο προφήτης, ο αθλητής, η κεραία, η πρόνοια, η 

λέαινα, η δίκη. 
 

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ο κοχλίας 

του κοχλίου 
τω κοχλία 

τόν καχλίαν 
ω κοχλία 

ο Ευριπίδης 

του Ευριπίδου 
τω Ευριπίδ η 

τόν Ευριπίδην 
ω Ευριπίδη 

ο προφήτης 

του προφήτου 
τω προφήτη 

τόν προφήτην 
ω προφ ητα1 

ο αθλητής 

το υ αθλητου2 

τω αθλητη2 

τόν αθλητήν 
ω αθλητά3 

 

 

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

οι κοχλίαι 

των κοχλι ων 
τοις κοχλίαις 
τούς κοχλίας 

ω κοχλίαι 

 οι προφ ηται 

των προφητων 
τοις προφήταις 
τούς προφήτας 

ω προφ ηται 

οι αθληταί 

των αθλητων2 

το ις αθληταις2 

τούς αθλητάς  

ω αθληταί 

 



 

 

1. Το –α- στα αρσενικά στην κλητική ενικού είναι βραχύ, το –η- μακρό, 
άρα περισπωμένη. 

 
2. Η γενική και δοτική ενικού και πληθυντικού αριθμού, όταν τονίζεται 

στη λήγουσα, παίρνει πάντα περισπωμένη. 
 
3. Στην ονομαστική ενικού λήγει σε –της, άρα κλητική ενικού σε –α-, με 

οξεία, γιατί το –α- αυτό είναι βραχύ. 
 
 

 
 

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

η κεραία 

της κεραίας 
τη κεραί α 
τήν κεραίαν 

ω κεραία 

η πρόνοια 

της προνοίας2 

τη προνοία2 

τήν πρόνοιαν 

ω πρόνοια 

η λέαινα 

της λεαίνης2,3 

τη λεαίνη2,3 

τήν λέαιναν 

ω λέαινα 

η δίκη 

της δίκης 
τη δίκ η 
τήν δίκην 

ω δίκη 
 

 

 

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

αι κερα ιαι1 

των κεραι ων  
ταις κεραίαις 
τάς κεραίας 

ω κερα ιαι 

αι πρόνοιαι 

των προνοιων 
ταις προνοίαις2 

τάς προνοίας2 

ω πρόνοιαι 

αι λέαιναι 

των λεαινων 
ταις λεαίναις2 

τάς λεαίνας2 

ω λέαιναι 

αι δίκαι 

των δικ ων  
τα ις δίκαις 
τάς δίκας 

ω δίκαι 
 

 

 

1. Το –αι- της παραλήγουσας είναι μακρό αλλά το –αι- της λήγουσας 
είναι βραχύ, γιατί βρίσκεται στο τέλος της λέξης. Άρα, μακρό-βραχύ  

χρειάζεται περισπωμένη. 
 
2. Η λήγουσα είναι μακρόχρονη, άρα ο τόνος κατεβαίνει από την 

προπαραλήγουσα στη λήγουσα και είναι οξεία. 
 

3. Πριν το –α- υπάρχει σύμφωνο, άρα το –α- της ονομαστικής γίνεται 
 –ης- και -η- στη γενική και δοτική ενικού αντίστοιχα. 
 

 

 

 

 

Επιμέλεια: 
Διονυσία Καρβελά 

 


