
ΠΡΩΤΗ ΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ

Γενικοί κανόνες:

● Κανόνας 1ος: Το “-α-” στην κατάληξη “-ας” είναι μακρό π.χ. τάς γλώσσας.

● Κανόνας  2ος:  Η  γενική  πληθυντικού  τονίζεται  πάντοτε  στη  λήγουσα  και  παίρνει

περισπωμένη π.χ. τ ν νεανι ν.ῶ ῶ

αρσενικά που λήγουν σε “-ας” ή σε “-ης”

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ονομαστική ὁ νεανί-ας ε πατρίδ-ὐ ης

γενική τοῦ νεανί-ου ε πατρίδ-ὐ ου

δοτική τῷ νεανί-ᾳ ε πατρίδ-ὐ ῃ

αιτιατική τόν νεανί-αν ε πατρίδ-ὐ ην

κλητική ὦ νεανί-α ε πατρίδ-ὐ η

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ονομαστική οἱ νεανί-αι ε πατρίδ-ὐ αι

γενική τ νῶ νεανι- νῶ ε πατριδ-ὐ νῶ

δοτική το ςῖ νεανί-αις ε πατρίδ-ὐ αις

αιτιατική τούς νεανί-ας ε πατρίδ-ὐ ας

κλητική ὦ νεανί-αι ε πατρίδ-ὐ αι

αρσενικά που λήγουν σε “-της”

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ονομαστική ὁ στρατιώτ-ης ποιητ-ής

γενική τοῦ στρατιώτ-ου ποιητ-οῦ

δοτική τῷ στρατιώτ-ῃ ποιητ-ῇ

αιτιατική τόν στρατιώτ-ην ποιητ-ήν

κλητική ὦ στρατι τ-ῶ α ποιητ-ά

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ονομαστική οἱ στρατι τ-ῶ αι ποιητ-αί

γενική τ νῶ στρατιωτ- νῶ ποιητ- νῶ

δοτική το ςῖ στρατιώτ-αις ποιητ-α ςῖ

αιτιατική τούς στρατιώτ-ας ποιητ-άς

κλητική ὦ στρατι τ-ῶ αι ποιητ-αί



● Τα ουσιαστικά αρσενικού γένους που λήγουν σε “-της”, “-άρχης”, “-μέτρης”, “-πώλης”,

“-ώνης”,  “-τρίβης” και τα εθνικά σχηματίζουν την κλητική ενικού με την  βραχύχρονη

κατάληξη “-α” π.χ.  ποιητά,  γυμνασιάρχα,  παιδοτρίβα,  Πέρσα. ὦ ὦ ὦ ὦ

θηλυκά που λήγουν 
σε “-α” μακρό

θηλυκά που λήγουν 
σε “-α” βραχύ

θηλυκά που λήγουν
σε “-η” 

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ονομαστική ἡ πολιτεί-α γλ σσ-ῶ α κώμ-η

γενική τ ςῆ πολιτεί-ας γλώσσ-ης κώμ-ης

δοτική τῇ πολιτεί-ᾳ γλώσσ-ῃ κώμ-ῃ

αιτιατική τήν πολιτεί-αν γλ σσα-ῶ αν κώμ-ην

κλητική ὦ πολιτεί-α γλ σσ-ῶ α κώμ-η

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ονομαστική αἱ πολιτεῖ-αι γλ σσα-ῶ αι κ μ-ῶ αι

γενική τ νῶ πολιτει-ῶν γλωσσ-ῶν κωμ- νῶ

δοτική τα ςῖ πολιτεί-αις γλώσσ-αις κώμ-αις

αιτιατική τάς πολιτεί-ας γλώσσ-ας κώμ-ας

κλητική ὦ πολιτεῖ-αι γλ σσ-ῶ αι κ μ-ῶ αι

● Τα ουσιαστικά θηλυκού γένους που λήγουν σε “-α” διατηρούν το φωνήεν αυτό στη γενική

και  δοτική ενικού,  όταν  πριν  από το  “-α”  υπάρχει  φωνήεν  ή  ρ.  Στην  περίπτωση  αυτή

το “-α” είναι μακρό π.χ.  πολιτεία – τ ς πολιτείας.  ἡ ῆ

● Τα ουσιαστικά θηλυκού γένους που λήγουν σε “-α” τρέπουν το φωνήεν αυτό σε “-η” στη

γενική και δοτική ενικού, όταν πριν από το αρχικό “-α” υπάρχει σύμφωνο εκτός του ρ  .

Στην περίπτωση αυτή   το “-α” είναι βραχύ   π.χ.  γλ σσα – τ ς γλώσσηςἡ ῶ ῆ .


