
 

 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 
  

ΙΔΙΟΚΛΙΤΑ ΘΗΛΥΚΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ 
 

➢ η ηχώ                                                    η πειθώ 

                       Ενικός
Ονομαστική η ηχώ  
Γενική της ηχούς  
Αιτιατική την ηχώ  

            Ενικός   
η πειθώ 
της πειθούς 
την πειθώ 

 
➢ η ισχύς                              η ιλύς                                          η αχλύς 

                       Ενικός
Ονομαστική η ισχύς 
Γενική της ισχύος 
Αιτιατική την ισχύ 

          Ενικός
η ιλύς 
της ιλύος 
την ιλύ 

           Ενικός
η αχλύς 
της αχλύος 
την αχλύ 

 
➢ η  δρυς  

                                   Ενικός             Πληθυντικός 
Ονομαστική η δρυς οι δρύες 
Γενική της δρυός των δρυών 
Αιτιατική τη δρυ τις δρύες  

 
➢ η κλιτύς   

                                   Ενικός            Πληθυντικός 
Ονομαστική η κλιτύς οι κλιτύες 
Γενική της κλιτύος           των κλιτυών 
Αιτιατική την κλιτύ τις κλιτύες 
 
ομοίως η τριττύς  

 
➢ η τριήρης  

                                   Ενικός             Πληθυντικός 
Ονομαστική η τριήρης οι τριήρεις  
Γενική της τριήρους των τριήρων  
Αιτιατική την τριήρη τις τριήρεις 
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➢  η γη 

                                   Ενικός            Πληθυντικός 
Ονομαστική η γη & Γαία οι γαίες 
Γενική της γης των γαιών 
Αιτιατική τη γη τις γαίες  

 
➢   η αιδώς 

                                   Ενικός
Ονομαστική η αιδώς  
Γενική της αιδούς  
Αιτιατική την αιδώ  

 
➢   η Σαπφώ                                                η Βάσω 

                                   Ενικός  
Ονομαστική η Σαπφώ  
Γενική της Σαπφώς & Σαπφούς 
Αιτιατική τη Σαπφώ  
Κλητική  Σαπφώ 
 
Ομοίως όλα τα αρχαιοπρεπή θηλυκά 
ονόματα σε -ω    

                                   Ενικός  
Ονομαστική η Βάσω  
Γενική  της Βάσως 
Αιτιατική  τη Βάσω  
Κλητική   Βάσω  
 
 Ομοίως όλα τα θηλυκά ονόματα της δημοτικής 
σε -ω   

 
➢    η Θέμις 

                                   Ενικός  
Ονομαστική η Θέμις  
Γενική της Θέμιδος 
Αιτιατική τη Θέμιδα  
Κλητική  Θέμις 
 
Ομοίως όλα τα αρχαιοπρεπή θηλυκά ονόματα σε -ις   

 
➢    η καλλιτέχνις 

                                    Ενικός  Πληθυντικός 
Ονομαστική η καλλιτέχνις & καλλιτέχνιδα οι καλλιτέχνιδες 
Γενική της καλλιτέχνιδος & καλλιτέχνιδας των καλλιτέχνιδων 
Αιτιατική την καλλιτέχνιδα τις καλλιτέχνιδες 
Κλητική καλλιτέχνις & καλλιτέχνιδα καλλιτέχνιδες 
 
Ομοίως η δεσποινίς , η σκηνοθέτις  
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➢ η χάρις 

                                   Ενικός                                     Πληθυντικός 
Ονομαστική η χάρις οι χάριτες  
Γενική  της χάριτος  των χαρίτων  
Αιτιατική  τη χάρι (ν)  τις χάριτες  
Κλητική   χάρις  χάριτες  
 

 
ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

 
1.         Η συνθήκη της Λισαβόνας τέθηκε σε ____________________ την 1η Δεκεμβρίου 2009. 

2.          Kαλύτερα να μιλήσεις εσύ που έχεις το χάρισμα της ____________________ . 

3. Η ____________________ , η θεά της Δικαιοσύνης, αντιπροσώπευε το δίκαιο και             

τιμωρούσε όποιον διέπραττε αδικίες και παρέβαινε τους κανόνες δικαίου. 

4.            ____________________ , μας φέρνετε έναν καφέ, παρακαλώ. 

5.  Καταδικάστηκε για προσβολή της δημοσίας ____________________ επειδή       

εμφανίστηκε γυμνός σε δημόσιο χώρο. 

6.         π.χ. είναι η συντομογραφία του παραδείγματος ____________________ . 

7. Η ____________________ , κοινώς "αντίλαλος", αποτελεί ακουστικό φαινόμενο που           

οφείλεται στην ανάκλαση ηχητικών κυμάτων. 

8.  ____________________ πεσούσης πας ανήρ ξυλεύεται. 

9. Η διεθνούς φήμης Ελληνίδα ____________________ , η μεσόφωνος Αγνή Μπάλτσα,            

έδωσε χθες βράδυ συναυλία στην Όπερα της Βιέννης. 

10. Σπάνιες ____________________ είναι τα μέταλλα τα οξείδια των οποίων          

χρησιμοποιούνται σε προϊόντα υψηλής τεχνολογίας. 
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