
 

 

 

Α΄ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ 
 

Η α΄ κλίση ουσιαστικών περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες:  
 

 

ΑΣΥΝΑΙΡΕΤΑ  Αρσενικά σε –ας/-ης και Θηλυκά σε –α/-η 

ΣΥΝΗΡΗΜΕΝΑ Αρσενικά σε -ης και θηλυκά σε  -α/ η 
 

 
 

 Α. ΑΣΥΝΑΙΡΕΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ 
 

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. Εξαιρείται το ουσιαστικό ο ι ετήσιαι, των ετησίων (=τα 

μελτέμια, δεν έχει ενικό). 

 Η ονομαστική, αιτιατική και κλητική και στους δύο αριθμούς, 
όταν τονίζεται στη λήγουσα παίρνει οξεία,  π.χ. ο αθλητής, τήν δωρεάν, 

τάς ψυχάς. 
 

 
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 

ο εργάτ-ης 
το υ εργάτ-ου 
τω εργάτ-η 

τόν εργάτ-ην 
ω εργάτ-α 

 
ο ι εργάτ-αι 
των εργατ-ων 

το ις εργάτ-αις 
τούς εργάτ-ας 

ω εργάτ-αι 

ο λυκειάρχ-ης 
του λυκειάρχ-ου 
τω λυκειάρχ-η 

τόν λυκειάρχ-ην 
ω λυκειάρχ-α 

 
οι λυκειάρχ-αι 
των λυκειαρχ-ων 

τοις λυκειάρχ-αις 
τούς λυκειάρχ-ας 

ω λυκειάρχ-αι 

 

 Από τα αρσενικά που λήγουν σε –ης,  
σχηματίζουν την κλητική ενικού σε -α (βραχύ):  

 Τα λήγοντα σε -της, π.χ. ο κριτής ω κριτά 

 Τα εθνικά, π.χ. ο Πέρσης  ω Πέρσα 

 Τα σύνθετα με β' συνθετικό τα: -άρχης,  -μέτρης,  -τρίβης, -πώλης,                     
-ώνης,  



 

 

π.χ. ο γυμνασιάρχης  ω γυμνασιάρχα  

    ο γεωμέτρης  ω γεωμέτρα 

        ο παιδοτρίβης  ω παιδοτρίβα 

    ο βιβλιοπώλης  ω βιβλιοπ ωλα 

    ο τελώνης       ω τελ ωνα 
 

 Το ουσιαστικό ο δεσπότης έχει κλητική ενικού: ω δέσποτα. 
 

 Το δίχρονο των αρσενικών ουσιαστικών της α΄ κλίσης είναι μακρό: 
 Στα λήγοντα σε –ίτης, π.χ. μεσίτης, οπλίτης. 

 Στα λήγοντα σε –άτης, κύρια ονόματα, π.χ. Σπαρτιάτης. 
 Στο ουσιαστικό πρεσβύτης. 

Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις το δίχρονο είναι βραχύ:  

  -ίας, -ύας, -ίδης, -άτης, -ύτης, 
  π.χ. ταμίας, μανδύας, Ε υριπίδης, πελάτης, λύτης 
 

 

 
  

 
 

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 

η μοιρ-α 
της μοίρ-ας 
τη μοίρ-α 

τήν μο ιρ-αν 
ω μοιρ-α 
 

αι μο ιρ-αι 
των μοιρ-ων 

ταις μοίρ-αις 
τάς μοίρ-ας 
ω μοιρ-αι



 

 

 Από 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, λέγεται μη καθαρό 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, λέγεται καθαρό και είναι κανονικά 
μακρόχρονο, π.χ. η αδικία, της αδικίας,  τ η αδικία... 
 

Εξαίρεση: το καθαρό -α είναι βραχύχρονο:  

 στα προπαροξύτονα, π.χ.  αλήθεια, ευσέβεια, ενέργεια.... 

 στα εξής δέκα δισύλλαβα :  γα ια, γραια 
          μα ια, μυια, μοιρα 

          πε ιρα, πρ ωρα 
          σπειρα, σφαιρα, σφυρα 

 στο θηλυκό των τριτόκλιτων επιθέτων που λήγουν σε –ύς, 
π.χ. οξύς, οξεια, οξύ 

 στο θηλυκό των μετοχών παρακειμένου ενεργητικής φωνής, 
π.χ. λελυκυια 

 
 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. 
 

 Το δίχρονο των θηλυκών ουσιαστικών της α΄ κλίσης είναι βραχύ: 
 Στα λήγοντα σε –ία, π.χ. αδικία. 
 Το –α- στην παραλήγουσα, π.χ. δάφνη, σκάφη αλλά εξαιρείται το 

θηλυκό μ αζα. 
 Μακρό δίχρονο: αισχύνη, νίκη, κλίνη, λύπη, υλη. 

 
 

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
 

 

1. Να μεταφέρετε τα ουσιαστικά στην αντίστοιχη πτώση του άλλου 

αριθμού:  
 

τούς θεατάς   του στρατιώτου   

ταις μανδύαις   των πολιτων   

του νεανίου   ταις μελίσσαις   

τη ευσεβεία   ω Σκύθαι  

των τιμων   ω γεωμέτραι  

 

2.  Να γράψετε τα ουσιαστικά στην πτώση που ζητείται: 
ο λοχίας   γενική πληθυντικού:   

ο θύτης   κλητική ενικού: 

η ωφέλεια    αιτιατική πληθυντικού:  

η πειρα    γενική ενικού: 

ο παιδοτρίβης   κλητική ενικού: 



 

 

ο πολίτης     αιτιατική ενικού: 

η  ασέβεια  γενική πληθυντικού: 

ο δεσπότης  κλητική ενικού: 

 
 

3. Να σημειώσετε "Σωστό-Λάθος" δίπλα στην κάθε παρατήρηση 
διορθώνοντας τους λανθασμένους τύπους:  
η θέαινα, αιτ. ενικού: τήν θεαίνην: 

η βασιλεία, γεν. πληθ.: των βασιλείων: 
ο ιδιώτης, αιτ. πληθ. :τούς ιδιώτας: 

ο Σπαρτιάτης, κλητ. ενικού: ω Σπαρτι ατα: 
η μαζα, γεν. ενικού: της μάζης: 

ο πρεσβύτης, ονομ. πληθ. : οἱ πρεσβύται: 
η γρα ια, δοτική ενικού: τη γρα ια 

 
 

 
4. Να γράψετε τη γενική ενικού και πληθυντικού αριθμού των 
παρακάτω ουσιαστικών: 

η γενεά, η ακανθα, η χρεία, ο κομήτης, η μάχαιρα, ο Ευριπίδης, ο 
Καλλίας, ο δεσπότης, η ωρα, η πλάνη. 
 

 

 

 

 

Β. ΣΥΝΗΡΗΜΕΝΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ 
 

ο  Ερμ-ης 
του  Ερμ-ου 

τω  Ερμ-η 
τόν  Ερμ-ην 
ω  Ερμ-η 

 
οι  Ερμ-αι 
των  Ερμ-ων 
τοις  Ερμ-αις 
τούς  Ερμ-ας 

ω  Ερμ-αι 

η μν-α 
της μν-ας  

τη μν-α 
τήν μν-αν 
ω μν-α 

 
αι μν-αι 
των μν-ων 
ταις μν-αις 
τάς μν-ας 

ω μν-αι 

η γαλ-η 
της γαλ- ης 

τη γαλ-η 
τήν γαλ- ην 
ω γαλ-η 

 
αι γαλ-α ι 
των γαλ- ων 
ταις γαλ-αις 
τάς γαλ- ας 

ω γαλ-αι 
 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 Όσα ουσιαστικά πριν το χαρακτήρα α έχουν άλλο α ή ε, συναιρούν 

αυτά τα φωνήεντα σε όλες τις πτώσεις. 

 Παίρνουν παντού περισπωμένη. 
 Τονίζονται όλα στη λήγουσα. 

 Όπως ο  Ερμ ης κλίνονται κύρια ονόματα, π.χ. Θαλ ης,  Απελλ ης 
κ.ά. 

 Όπως η μνα κλίνονται κύρια ονόματα, π.χ.  Αθηνα, Ναυσικ α κ.ά. 



 

 

 Όπως η γαλ η κλίνονται: η συκ η, η λεοντη(=δέρμα λιονταριού), η 
ροδ η(=τριανταφυλλιά), η αμυγδαλ η κ.ά. 

 Το ουσιαστικό γη κλίνεται μόνο στον ενικό αριθμό. 
 Το ουσιαστικό βορέας κλίνεται και ως ασυναίρετο και ως 

συνηρημένο, μόνο στον ενικό:   

  βορέας - βορρ ας 

  βορέου - βορρ α 

  βορέ α - βορρ α 
  βορέαν - βορρ αν 
  βορέα - βορρ α 

 
 

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
 

1. Να σημειώσετε την ένδειξη "Σωστό-Λάθος" διορθώνοντας τους 

λανθασμένους τύπους: 
τη μνα   

τάς μνας   

τοις  Ερμαις    

οι  Ερμαί   

τη Ναυσικά    

του  Απελλη   

ταις γαλαις    

τόν βορέαν   

της λεοντής   

 
 
2.  Να κλίνετε τα παρακάτω ουσιαστικά και στους δύο αριθμούς: 

η αμυγδαλη, ο Θαλης, η γη, η  Αθηνα. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΤΗΣ Α΄ΚΛΙΣΗΣ  
 
 

Α. ΑΣΥΝΑΙΡΕΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ 
2. Να μεταφέρετε τα ουσιαστικά στην αντίστοιχη πτώση του άλλου 

αριθμού:  
 

τούς θεατάς τόν θεατήν του στρατιώτου τ ων 
στρατιωτ ων 

ταις μανδύαις τ ω μανδύ α των πολιτων το υ πολίτου 

του νεανίου τ ων νεανι ων ταις μελίσσαις τ η μελίσσ η 

τη ευσεβεία ταις ευσεβείαις ω Σκύθαι ω Σκύθα 

των τιμων τ ης τιμ ης ω γεωμέτραι ω γεωμέτρα 

 
2.  Να γράψετε τα ουσιαστικά στην πτώση που ζητείται: 

ο λοχίας   γενική πληθυντικού:  τ ων λοχι ων 

ο θύτης   κλητική ενικού: ω θύτα 

η ωφέλεια    αιτιατική πληθυντικού: τάς ωφελείας 

η πειρα    γενική ενικού: τ ης πείρας 

ο παιδοτρίβης  κλητική ενικού : ω παιδοτρίβα 

ο πολίτης     αιτιατική ενικού: τόν πολίτην 

η  ασέβεια  γενική πληθυντικού: τ ης ασεβείας 

ο δεσπότης  κλητική ενικού: ω δέσποτα 

 
 

3. Να σημειώσετε "Σωστό-Λάθος" δίπλα στην κάθε παρατήρηση 
διορθώνοντας τους λανθασμένους τύπους:  
η θέαινα, αιτ. ενικού: τήν θεαίνην: Λάθος – τήν θέαιναν 

η βασιλεία, γεν. πληθ.: των βασιλείων: Λάθος - τ ων βασιλει ων 
ο ιδιώτης, αιτ. πληθ. :τούς ιδιώτας: Σωστό 
ο Σπαρτιάτης, κλητ. ενικού: ω Σπαρτι ατα: Σωστό 

η μαζα, γεν. ενικού: της μάζης: Σωστό 

ο πρεσβύτης, ονομ. πληθ. : οἱ πρεσβύται: Λάθος - οι πρεσβ υται 
η γρα ια, δοτική ενικού: τ η γρα ια: Λάθος - τ η γραία 

 
 

 
4. Να γράψετε τη γενική ενικού και πληθυντικού αριθμού των 
παρακάτω ουσιαστικών: 

 

 ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΙΚΟΥ ΓΕΝ. ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΥ 

η γενεά της γενε ας των γενε ων 

η ακανθα της ακάνθης των ακανθ ων 

ο κομήτης του κομήτου των κομητ ων 

η μάχαιρα της μαχαίρας των μαχαιρ ων 

ο Ευριπίδης του Ευριπίδου ------ 



 

 

ο Καλλίας του Καλλίου ------ 

η χρεία της χρείας των χρει ων 

ο δεσπότης του δεσπότου των δεσποτ ων 

η πλάνη της πλάνης των πλανων 

 

 
 

 
 
 

Β. ΣΥΝΗΡΗΜΕΝΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ 
 

1. Να σημειώσετε την ένδειξη "Σωστό-Λάθος" διορθώνοντας τους 
λανθασμένους τύπους: 
τη μνα   Σωστό 

τάς μνας  Σωστό 

τοις  Ερμαις   Σωστό 

οι  Ερμαί   Λάθος - οι  Ερμαι 
τη Ναυσικά   Λάθος - τη Ναυσικ α 

του  Απελλη  Λάθος - του  Απελλο υ 

ταις γαλαις   Σωστό 

τόν βορέαν  Σωστό (και βορραν) 

της λεοντής  Λάθος - της λεοντ ης 

 
 

2.  Να κλίνετε τα παρακάτω ουσιαστικά και στους δύο αριθμούς: 
η αμυγδαλη, ο Θαλης, η γη, η  Αθηνα. 
 

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
 

 

η αμυγδαλη 

της αμυγδαλ ης 
τη αμυγδαλ η 
τήν αμυγδαλ ην 

ω αμυγδαλη 

ο Θαλης 

του Θαλου 
τω Θαλη 
τόν Θαλην  

ω Θαλη 

η γη 

της γης 
τη γη 
τήν γην  

ω γη 

η  Αθηνα 

της  Αθηνας 
τη  Αθηνα 
τήν  Αθηναν 

ω  Αθηνα 

 

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

αι αμυγδαλαι 
των αμυγδαλων 
ταις αμυγδαλαις 
τάς αμυγδαλας 

ω αμυγδαλαι 

/ 

/ 
/ 
/ 

/ 

/ 

/ 
/ 
/ 

/ 

/ 

/ 
/ 
/ 

/ 

 

 
 

Επιμέλεια: 

Διονυσία Καρβελά 


