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 2η Ενότητα: Α΄ κλίση (Α. Ε. Γραμματική, §§ 86-92) 

Κατά την α΄ κλιση κλίνονται ονόματα αρσενικά σε -ας ή σε -ης και θηλυκά σε -α ή σε -η. 
 
 
 Nα γραφεί η γενική ενικού και η ονομαστική, δοτική και αιτιατική πληθυντικού των παρακάτω ονομάτων: 
 

 ENIKOΣ AP. ΠΛHΘYNTIKOΣ AP. 

 Γενική Oνομαστική Δοτική Aιτιατική 

ἡ βοήθεια     

ἡ μοῖρα     

ὁ κοχλίας     

ὁ πελάτης     

ὁ Ἐλεάτης     

ὁ ὁπλίτης     

ὁ θύτης     

ἡ σημαία     

ἡ ἐπιμέλεια     
ἡ δουλεία     

ἡ σοφία     

ἡ ὁμόνοια     

ἡ πεῖρα     

ἡ δίψα     

ἡ πεῖνα     

ἡ ῥίζα     

ἡ θέαινα     

ἡ αἰσχύνη     

ἡ νίκη     

ἡ ἀμυγδαλῆ     

ἡ ἀλωπεκῆ     
ἡ γῆ     

ἡ τρίαινα     

ἡ θεράπαινα     

ἡ ἄτη     

ἡ ἡμέρα     

ἡ Ἰσμήνη     

ἡ Ἀντιγόνη     
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 Nα γραφούν οι άλλες πτώσεις στα παρακάτω ουσιαστικά: 
 

 ENIKOΣ APIΘMOΣ 

Oνομ. ἡ μέλισσα  ὁ παιδοτρίβης ὁ πρεσβύτης ὁ Σπαρτιάτης 

Γεν.  τῆς σφαίρας    

Δοτ.     τῷ Σπαρτιάτῃ 

Kλητ.      

 ΠΛHΘYNTIKOΣ APIΘMOΣ 

Γεν.      

Δοτ.      

Aιτ.      
 
 
 Να βάλετε στη σωστή πτώση τα ονόματα που είναι σε παρένθεση: 
 

1. Ὅριον τῆς ………………………… (Θετταλία) τὸ παλαιὸν πρὸς τῇ ………………………… (θάλαττα) ἦν ἡ 
παραλία ἀπὸ ………………………… (Θερμοπύλαι) μέχρι τῆς ………………………… (ἐκβολὴ) τοῦ Πηνειοῦ 

ποταμοῦ. 
2. Ἐν ταῖς ………………………… (εὐφορία) δ’ ὅμως ἡ Θετταλία ἐκφέρει σῖτον, ………………………… (κριθή, 

πληθ.), ………………………… (ὀπώρα, πληθ.). 
3. Τί θαυμάζουσι τῶν ………………………… (πολίτης) οἱ ………………………… (πρεσβύτης) καὶ οἱ νέοι ἐν τοῖς 

………………………… (θεατής); 

4. Τὰς τῶν φαύλων ………………………… (συνήθεια) ὀλίγος χρόνος διέλυσεν. 
5. Τῇ ………………………… (θεὰ Νίκη) βωμοὶ ἐν ………………………… (Ἀθῆναι) ἦσαν. 

6. Τῇ ………………………… (ῥίζα) τὸ φυτὸν τροφὴν λαμβάνει. 

 
 
 Στην παρακάτω άσκηση σας δίνονται τύποι σωστοί και λανθασμένοι. Να διαγράψετε τους λανθασμένους, 

όπου υπάρχουν και να συμπληρώσετε τους υπόλοιπους. 
 

Ονομαστική Γενική Δοτική Κλητική εν. Γενική πληθ. 

ἡ τράπεζα τῆς τραπέζης 
τῆς τράπεζας 

τῇ τραπέζῃ 
τῇ τραπέζᾳ 

  

ἡ ἄκανθα τῆς ἄκανθας 
τῆς ἀκάνθης 

τῇ ἀκάνθᾳ 
τῇ ἀκάνθῃ 

  

ἡ πεῖνα τῆς πείνας 
τῆς πείνης 

τῇ πεῖνᾳ 
τῇ πείνῃ 

  

ἡ μᾶζα τῆς μάζης 
τῆς μάζας 

τῇ μάζῃ 
τῇ μάζᾳ 

  

     

     

ἡ ἅμαξα τῆς ἅμαξας 
τῆς ἁμάξης 

τῇ ἁμάξᾳ 
τῇ ἁμάξῃ 
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 Να βάλετε το σωστό τόνο στα παρακάτω πρωτόκλιτα ονόματα παίρνοντας υπόψη σας και τους παρακάτω 
βασικούς κανόνες: 
α) Το -ας της α΄ κλίσης είναι πάντα μακρό. 
β) Όταν η λήγουσα είναι μακρά, η προπαραλήγουσα δεν τονίζεται. 
γ) Το -αι και -οι είναι μακρόχρονα· όταν όμως βρίσκονται στο τέλος κλιτής λέξης, είναι βραχύχρονα. 
δ) Στην ονομαστική, αιτιατική και κλητική ενικού παίρνουν τον ίδιο τόνο. 
ε) Η γενική και δοτική ενικού και πληθυντικού, όταν τονίζεται στη λήγουσα, περισπάται. 

 
αἱ  χωραι ὦ στρατιωτα τοῖς θεαταις τῆς δυσπνοιας 

τὰς χωρας ὦ Σπαρτιατα τοὺς ἰδιωτας τῆς ἐπιμελειας 

τὴν μοιραν τὰς ἁμαξας οἱ Τεγεαται τῶν ἐπιμελειων 

τὰς μοιρας ταῖς ἁμαξαις τὰς ἁμιλλας τῆς προνοιας 

τὰς μουσας τῶν μελισσων τὰς βασιλισσας τὰς θεραπαινας 

αἱ μουσαι τοῖς ἀθληταις τῶν βασιλειων τῶν λεαινων 

οἱ πολιται τοῦ τεχνιτου οἱ πρεσβυται ἡ μνεια 

τὰς μνας ὦ τεχνιτα οἱ θυται τὰς συκας 
 
 
 Να συμπληρώσετε τους κλιτικούς τύπους των πρωτόκλιτων συνηρημένων ουσιαστικών στον πίνακα που 

ακολουθεί: 
 

 Ενικός αριθμός 

Ονομ.     ἡ ἀμυγδαλῆ  

Γεν. τῆς μνᾶς      

Δοτ.  τῷ Θαλῇ    τῷ βορέᾳ - βορρᾷ 

Αιτ.    τὴν γῆν   

Κλητ.       
 

 Πληθυντικός αριθμός 

Ονομ.       

Γεν.       

Δοτ.       

Αιτ.   τὰς γαλᾶς    

Κλητ.       
 
 
 Να υπογραμμίσετε τα πρωτόκλιτα ουσιαστικά και να γράψετε στη δεξιά στήλη τον άλλο αριθμό στην ίδια 

πτώση: 
 

Ὥσπερ οἱ ἀθληταὶ οὐχ ὅταν τῶν ἰδιωτῶν γένωνται 
κρείττονες, τοῦτ’ αὐτοὺς εὐφραίνει, ἀλλ’ ὅταν τῶν 
ἀνταγωνιστῶν ἥττους, τοῦτ’ αὐτοὺς ἀνιᾷ, οὕτω καὶ 
ὁ τύραννος οὐχ ὅταν τῶν ἰδιωτῶν πλείω φαίνηται 
ἔχων, τότ’ εὐφραίνεται, ἀλλ’ ὅταν ἑτέρων 
τυράννων ἐλάττω ἔχει, τούτῳ λυπεῖται· τούτους 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 
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γὰρ ἀνταγωνιστὰς ἡγεῖται αὑτῷ τοῦ πλούτου εἶναι. 
Οὐδέ γε θᾶττόν τι γίγνεται τῷ τυράννῳ ἢ τῷ 
ἰδιώτῃ ὧν ἐπιθυμεῖ. Ὁ μὲν γὰρ ἰδιώτης οἰκίας ἢ 
ἀγροῦ ἢ οἰκέτου ἐπιθυμεῖ, ὁ δὲ τύραννος ἢ πόλεων 
ἢ χώρας πολλῆς ἢ λιμένων… 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 
 
 Στην παρακάτω άσκηση να υπογραμμίσετε τις σωστές απαντήσεις: 
 

1. ὁ ταμίας, ..............................γενική εν.: 1. τοῦ ταμία  2. τοῦ ταμίου 
2. ἡ κυρία, ................................γενική πληθ.: 1. τῶν κύριων 2. τῶν κυρίων 3. τῶν κυριῶν 
3. ἡ μᾶζα, .................................γενική εν.: 1. τῆς μάζας 2. τῆς μάζης 
4. ὁ πολίτης, ............................γενική εν.: 1. τοῦ πολίτη 2. τοῦ πολίτου 
5. ὁ τεχνίτης, ..........................κλητική εν.: 1. ὦ τεχνῖτα 2. ὦ τεχνίτα 
6. ὁ εἰδωλολάτρης, ................κλητική εν.: 1. ὦ εἰδωλολάτρη 2. ὦ εἰδωλολάτρα 
7. ὁ δεσπότης,.........................κλητική εν.: 1. ὦ δεσπότη 2. ὦ δέσποτα 
8. ὁ Ἑρμῆς,..............................ονομαστ. πληθ.: 1. οἱ Ἑρμές 2. οἱ Ἑρμαί 3. οἱ Ἑρμαῖ 
9. ὁ βορέας - βορρᾶς,............γενική εν.: 1. τοῦ βορέα - βορροῦ 2. τοῦ βορέου - βορρᾶ 
10. ἡ ὁμόνοια, ...........................αιτιατ. πληθ.: 1. τὰς ὁμόνοιας 2. τὰς ὁμονοίας 

 
 
 Να χωρίσετε τα παρακάτω ονόματα σε δύο στήλες ανάλογα με την κλίση τους (Α΄ ή Β΄) και να γράψετε την 

ονομαστική και δοτική ενικού : 
 

 Α΄ κλίση Β΄ κλίση 

οἱ ἆθλοι, π.χ.   ὁ ἆθλος τῷ ἄθλῳ 

τῶν ἰδιωτῶν     

τοῦ ἁμαξηλάτου     

τῶν κινδύνων     

τὰς νύμφας     

τὰς πύλας     

τῷ μύθῳ     

τοῦ τύμβου     

ταῖς δίψαις     

τῆς πλίνθου     

τῶν πλανητῶν     

αἱ τάφροι     

τὴν ἄμμον     

τῶν ὕμνων     

τοῖς πατριώταις     

τῶν βασιλειῶν     

τῶν βασιλείων     

τῶν ταμιῶν     

τῶν ταμείων     

 


