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ΚΛΙΣΗ ΘΗΛΥΚΩΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ - 2 
 

γ. ΘΗΛΥΚΑ ΙΣΟΣΥΛΛΑΒΑ σε -η  
 

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

Ονοµαστική   η    βροχή   η    λίµνη 

Γενική της βροχής της λίµνης 

Αιτιατική την  βροχή την  λίµνη 

Κλητική (ώ)   βροχή (ώ)   λίµνη 

 

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

Ονοµαστική   οι  βροχές   οι  λίµνες 

Γενική των βροχών των λιµνών 

Αιτιατική  τις  βροχές  τις  λίµνες 

Κλητική  (ώ)  βροχές  (ώ)  λίµνες 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Κάποια αφηρηµένα θηλυκά ουσιαστικά (αυτά που εκφράζουν έννοιες) δεν σχηµατί-
ζουν πληθυντικό αριθµό.  
Π.χ. οι λέξεις “υποµονή, τόλµη, κλπ.” χρησιµοποιούνται µόνο στον ενικό αριθµό. 

2. Κάποια θηλυκά ουσιαστικά δεν συνηθίζονται στην γενική του πληθυντικού αριθµού.  
Αντί γι’ αυτήν, χρησιµοποιούµε άλλες πτώσεις. 
Π.χ.   Αυτή είναι µια φωτογραφία των κορών µου, των µεγάλων µου αγαπών   �  

    �  Αυτή είναι µια φωτογραφία µε τις κόρες µου, τις µεγάλες µου αγάπες. 

3. Όλα τα θηλυκά ουσιαστικά σε -η (εκτός από τα ιδιόκλιτα: η δύναµη - οι δυνάµεις,  
η πόλη - οι πόλεις, κλπ.) στην γενική του πληθυντικού τονίζονται στην λήγουσα. 
Π.χ. των ζωών, των συλλογών, των βλαβών, των τεχνών, των πλατών, των λασπών, κλπ. 

4. Για τα ιδιόκλιτα θηλυκά ουσιαστικά (π.χ. η πόλη - οι πόλεις, η οδός - οι οδοί) θα µιλή-
σουµε αργότερα. 

 

• Σύµφωνα µε την “βροχή” κλίνονται τα:  
αδερφή, βροντή, γραµµή, ζωή, κραυγή, πηγή, τροφή, υποµονή, φωνή, φυγή, 
αλλαγή, αµοιβή, συλλογή, επιγραφή, περιοχή, αυγή, ψυχή, γραφή, µηχανή, κλπ. 

• Σύµφωνα µε την “λίµνη” κλίνονται τα:  
αγάπη, βλάβη, βρύση, δίκη, ζέστη, λύπη, τέχνη, τόλµη, τύχη, ανάγκη, φήµη, ζύ-
µη, λάσπη, πλάτη, βιβλιοθήκη, νίκη, συνθήκη, κλπ. 



δ. ΘΗΛΥΚΑ ΑΝΙΣΟΣΥΛΛΑΒΑ σε -ου & -α,  ΘΗΛΥΚΑ σε -ω 
 

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

Ονοµαστική   η    αλεπού   η    γιαγιά  η    Φρόσω  η    Αργυρώ 

Γενική της αλεπούς της γιαγιάς της Φρόσως της Αργυρώς 

Αιτιατική την  αλεπού την  γιαγιά την  Φρόσω την  Αργυρώ 

Κλητική (ώ)   αλεπού (ώ)   γιαγιά (ώ)   Φρόσω (ώ)   Αργυρώ 

 
 

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

Ονοµαστική   οι  αλεπούδες   οι  γιαγιάδες — — 

Γενική των αλεπούδων των γιαγιάδων — — 

Αιτιατική  τις  αλεπούδες  τις  γιαγιάδες — — 

Κλητική  (ώ)  αλεπούδες  (ώ)  γιαγιάδες — — 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Τα ανισοσύλλαβα θηλυκά ουσιαστικά σε -ά και -ού, στην γενική του πληθυντικού το-
νίζονται πάντα στην παραλήγουσα. 

2. Τα περισσότερα θηλυκά σε -ού παράγονται από αντίστοιχα αρσενικά: 
Π.χ. µυλωνάς - µυλωνού, παραµυθάς - παραµυθού, φωνακλάς - φωνακλού, κλπ. 

3. Τα παροξύτονα ονόµατα (Φρόσω, ∆ιαµάντω, Αστέρω, κλπ.) είναι λαϊκές λέξεις και  
πολλά από αυτά παράγονται από αντίστοιχα αρσενικά ονόµατα (Βαγγέλης - Βαγγελιώ, 
Θανάσης - Θανάσω) ή από διάφορες λέξεις (αστέρι - Αστέρω, διαµάντι - ∆ιαµάντω). 

4. Τα θηλυκά σε -ω είναι κύρια ονόµατα και γι’ αυτό κλίνονται µόνο στον ενικό αριθµό. 

5. Η λέξη ηχώ, ενώ µοιάζει µε τα θηλυκά σε -ω και αρκετοί την κλίνουν σύµφωνα µε την 
Φρόσω, εν τούτοις είναι αρχαιόκλιτο ουσιαστικό και κλίνεται διαφορετικά: η ηχώ - της 
ηχούς, την ηχώ. 

6. Κάποια λόγια ονόµατα (που µας έρχονται δηλαδή από τα αρχαία), όπως η Μυρτώ,  
η Κλειώ, η Ηρώ, κλπ. κανονικά κλίνονται όπως η ηχώ (η Μυρτώ - της Μυρτούς, η Ηρώ - 
της Ηρούς, κλπ.).  
Εδώ και αρκετά χρόνια όµως αρχίζει να ξεχνιέται η λόγια κλίση και σιγά σιγά κλίνονται, 
από τους πιο πολλούς, όπως η Φρόσω (της Μυρτώς, της Κλειώς, της Ηρώς, κλπ.). 

• Σύµφωνα µε την “αλεπού ” κλίνονται τα:  
µυλωνού, παραµυθού, υπναρού, φωνακλού, γλωσσού, φουφού, λουλουδού,  
µαϊµού, κλπ. 

• Σύµφωνα µε την “γιαγιά” κλίνονται τα:  
µαµά, κυρά, νταντά, οκά, κλπ. 

• Σύµφωνα µε την “Φρόσω” κλίνονται τα:  
Βάσω, ∆ιαµάντω, ∆έσπω, Αστέρω, κλπ. 

• Σύµφωνα µε την “Αργυρώ” κλίνονται τα:  
Βαγγελιώ, Καλυψώ, Κλειώ, Μυρτώ, κλπ. 
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

1. Συμπληρώστε τις πτώσεις στα παρακάτω ουσιαστικά: 

Ονοµαστική ενικού Γενική ενικού      Γενική πληθυντικού 

α. η αδερφή .......................................................................... .......................................................................... 

β. η αλλαγή .......................................................................... .......................................................................... 

γ. η µαµά .......................................................................... .......................................................................... 

δ. η µαϊµού .......................................................................... .......................................................................... 

ε. η φωνακλού .......................................................................... .......................................................................... 

στ. η αλεπού .......................................................................... .......................................................................... 

ζ. η παραµυθού .......................................................................... .......................................................................... 

η. η αµοιβή .......................................................................... .......................................................................... 

θ. η πλάτη .......................................................................... .......................................................................... 

ι. η κραυγή .......................................................................... .......................................................................... 

ια. η κυρά .......................................................................... .......................................................................... 

ιβ. η γλωσσού .......................................................................... .......................................................................... 

ιγ. η υπναρού .......................................................................... .......................................................................... 

ιδ. η συλλογή .......................................................................... .......................................................................... 

ιε. η επιγραφή .......................................................................... .......................................................................... 

ιστ. η περιοχή .......................................................................... .......................................................................... 

ιζ. η µηχανή .......................................................................... .......................................................................... 

2. Σχηματίστε φράσεις με τα παρακάτω ζεύγη ουσιαστικών, μεταφέροντας το δεύτερο ουσι-
αστικό στην γενική του ίδιου αριθμού στον οποίον βρίσκεται: 

α. η επιδιόρθωση - η βλάβη � ................................................................................................................................. 

β. η απόφαση - η δίκη � ................................................................................................................................. 

γ. οι όροι - η συνθήκη � ................................................................................................................................. 

δ. η ιστορία - οι τέχνες � ................................................................................................................................. 

ε. το ανάγλυφο - η Γη � ................................................................................................................................. 

στ. οι ιστοί - οι αράχνες � ................................................................................................................................. 

ζ. η περίοδος - οι βροχές � ................................................................................................................................. 

η. το µέτρηµα - οι οκάδες � ................................................................................................................................. 

θ. τα βιβλία - η ∆ιαµάντω � ................................................................................................................................. 

ι. τα παιχνίδια - η µαϊµού � ................................................................................................................................. 

 



 
3. Γράψτε τις αντίστοιχες πτώσεις του άλλου αριθμού: 

της φωτεινής επιγραφής � ............................................................................................................................... 

την δροσερή πηγή � ............................................................................................................................... 

της πλούσιας συλλογής � ............................................................................................................................... 

των θρεπτικών τροφών � ............................................................................................................................... 

της ψηλής βιβλιοθήκης � ............................................................................................................................... 

της µεγάλης αλλαγής � ............................................................................................................................... 

4. Γράψτε τις προτάσεις στον πληθυντικό (αλλάζοντας όσες λέξεις χρειάζεται να αλλα-
χτούν): 

α. Στο νερό της λίµνης του πάρκου κολυµπούν χρυσόψαρα. 

...................................................................................................................................................................................................................................... 

β. Η κηρύθρα της κυψέλης είναι γεµάτη µέλι. 

...................................................................................................................................................................................................................................... 

γ. Ο καλύτερος µεζές της αλεπούς είναι το κοτόπουλο. 

...................................................................................................................................................................................................................................... 

δ. Ο καστανάς ψήνει κάστανα στην φουφού του. 

...................................................................................................................................................................................................................................... 

ε. Το έντοµο παγιδεύεται στον ιστό της αράχνης. 

...................................................................................................................................................................................................................................... 

5. Να κλίνετε τις παρακάτω λέξεις: 

 

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

Ονοµαστική      η πηγή      η δίκη     η µαϊµού    η Αργυρώ 

Γενική     

Αιτιατική     

Κλητική     

 

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

Ονοµαστική     

Γενική     

Αιτιατική     

Κλητική     

 


