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Ἀθήνα 2019 

Γραμματικές ἀσκήσεις (μέ λύση) πρός ἐπανάληψη τῶν τριῶν κλίσεων  

τῶν οὐσιαστικῶν τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς γλώσσης. 

 Οἱ ὑπογραμμισμένες λέξεις τῆς Προσευχῆς νά γραφοῦν στή δοτική πτώση τοῦ Ἑνικοῦ 
ἀριθμοῦ καί στήν ὀνομαστική πτώση τοῦ Πληθυντικοῦ ἀριθμοῦ (μαζί μέ τά ἄρθρα). 

δοτ. Ἑνικοῦ          ὀνομ. Πληθυντικοῦ 

τῷ βασιλεῖ            οἱ βασιλεῖς     (γ΄ κλίση) 

τῷ πνεύματι        τά πνεύματα (γ΄ κλίση) 

τῇ ἀληθείᾳ            αἱ ἀλήθειαι   (α΄ κλίση) 

δοτ. Ἑνικοῦ          ὀνομ. Πληθυντικοῦ 

τῷ θησαυρῷ        οἱ θησαυροί   (β΄ κλίση) 

τῇ κηλῖδι               αἱ κηλῖδες       (γ΄ κλίση) 

τῇ ψυχῇ                 αἱ ψυχαί         (α΄ κλίση) 

 Τά ὑπογραμμισμένα οὐσιαστικά τοῦ Εὐαγγελίου νά κλιθοῦν στόν ἀριθμό πού βρίσκονται. 

Ἑνικός Ἀριθμός 

τό ὕδωρ         ἡ νύξ             τό φῶς           ὁ ὄχλος 

τοῦ ὕδατος   τῆς νυκτός  τοῦ φωτός    τοῦ ὄχλου 

τῷ ὕδατι        τῇ νυκτί       τῷ φωτί        τῷ ὄχλῳ 

τό ὕδωρ         τήν νύκτα    τό φῶς          τόν ὄχλον 

(ὦ) ὕδωρ       (ὦ) νύξ         (ὦ) φῶς        (ὦ) ὄχλε 

Πληθυντικός Ἀριθμός 

οἱ ὑπηρέται                αἱ χεῖρες 

τῶν ὑπηρετῶν          τῶν χειρῶν 

τοῖς ὑπηρέταις          ταῖς χερσί(ν) 

τούς ὑπηρέτας          τάς χεῖρας 

(ὦ) ὑπηρέται             (ὦ) χεῖρες 

α΄ κλίση: ὁ ὑπηρέτης // β΄ κλίση: ὁ ὄχλος // γ΄ κλίση: τό ὕδωρ, ἡ νύξ, τό φῶς, ἡ χείρ 

 Οἱ ὑπογραμμισμένες λέξεις νά γραφοῦν στήν γενική πτώση τοῦ Ἑνικοῦ ἀριθμοῦ καί στή 
δοτική πτώση τοῦ Πληθυντικοῦ (μαζί μέ τά ἄρθρα). 

γενική Ἑνικοῦ      δοτική Πληθυντικοῦ 

τῆς κτίσεως           ταῖς κτίσεσι(ν)    (γ΄ κλίση) 

τοῦ ἀνθρώπου      τοῖς ἀνθρώποις   (β΄ κλίση) 

τοῦ γένους             τοῖς γένεσι(ν)       (γ΄ κλίση) 

τοῦ ναοῦ                 τοῖς ναοῖς              (β΄ κλίση) 

τοῦ παιδίου            τοῖς παιδίοις        (β΄ κλίση) 

γενική Ἑνικοῦ   δοτική Πληθυντικοῦ 

τοῦ αἰῶνος          τοῖς αἰῶσι                (γ΄ κλίση) 

τῆς μήτρας          ταῖς μήτραις            (α΄ κλίση) 

τῆς γαστρός        ταῖς γαστράσι(ν)   (γ΄ κλίση) 

τῆς δόξης             ταῖς δόξαις               (α΄ κλίση) 

τοῦ οὐρανοῦ       τοῖς οὐρανοῖς          (β΄ κλίση) 
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αὐδή (φθόγγος, φωνή) → ἄναυδος (= ἄφωνος) 

ἀλέξω (ἐμποδίζω, ἀποτρέπω) → ἀλεξίπτωτο, ἀλεξίσφαιρο, ἀλεξικέραυνο, ἀλεξήλιο, 
Ἀλέξανδρος (αὐτός πού ἀποκρούει τούς ἄνδρες) 

ἄρουρα (χωράφι) → ἀρουραῖος 

ἄλγος (σωματικός πόνος) → ἀναλγητικό 

ἄχθος (βάρος) → ἀχθοφόρος 

αἰδώς (ντροπή) → ἀναιδής (= ὁ χωρίς ἐντροπή) 

ἄγχω (σφίγγω τό λαιμό) → ἀγχόνη, ἄγχος, ἀγχιστεία (συγγένεια ἐξ ἀγχιστείας) 

ἄγυρις (τυχαία και ἄτακτη συσσώρευση ἤ συνάθροιση) → πανήγυρις 

ἄεθλος (πολεμικός ἀγώνας, μάχη)· ἄεθλον (σημαντικό βραβεῖο, ἔπαθλο)· → ἆθλος, ἀθλητής 

ἅλιος (θαλάσσιος) → ἁλιεία, ἐνάλιος (πρβλ. καταβασίες Χριστουγ. «ἐνάλιος θήρ») 

ἅλλομαι (πηδῶ ἀπό τό ἅρμα· ἐφορμῶ σέ κάποιον) → ἅλμα, ἅλτης, ἐφαλτήριον 

ἅλμη (ὕδωρ ἁλμυρό, θαλάσσιο) → ἅρμη (νερό πού περιέχει ἅλας σέ μεγάλη ποσότητα καί 
χρησιμεύει γιά συντήρηση τροφίμων) 

ἀμαρυγή (σπινθηροβόλησις τῶν ὀφθαλμῶν, λάμψις· ῥ. ἀμαρύσσω= ἐξαστράπτω) → μαρμαρυγή 

ἀμαυρός (ὁ μή λάμπων, ἀσαφής, σκοτεινός) → ἀμαυρόω-ῶ (κάνω κάτι σκοτεινό· μεταφορικά 
κηλιδώνω, σπιλώνω), ἀμαύρωση, ἀμαυρωτικός 

ἀραρίσκω [ἁρμόζω, ταιριάζω· διά συναρμογῆς κατασκευάζω, συναρμολογῶ· εἶμαι στενά 
συνδεδεμένος· (ριζικός τύπος: “ἄρω”)] → ἄρμενα (τά ἱστία τοῦ καραβιοῦ), ἀρμενίζω, ἀρετή, 
ἄριστος, ἁρμόζω, ἁρμονία 

ἀργαλέος (ἐπίπονος, ἐπίμοχθος) → ἀργάτης: ἐργάτης, ἀργάζομαι: ἐργάζομαι, ἐργαλεῖο 

ἀρήγω (βοηθῶ, συντρέχω, παρίσταμαι) → ἀρωγός (βοηθός) 

αὐτῆμαρ (αὐτό, ἦμαρ= ἡμέρα) → αὐθημερόν 

ἄχθος (βάρος, φορτίον) → ἐπαχθής, ἀχθοφόρος 

βηλός [(ὁ), βαθμίδα, κατώφλι] → βέβηλος (ἔξω ἀπό τό κατώφλι· γιά τόπο: ὁ μή ἱερός, ὅπου 
μπορεῖ κάποιος νά πατήσει· γιά πρόσωπο: ἀσεβής), βεβηλώνω (μιαίνω, μολύνω) 

βρίθω (εἶμαι βεβαρυμένος· εἶμαι πλήρης· μτφ.: εἶμαι βαρύς, ἰσχυρός, ἐπικρατῶ) → ἐμβριθής 
(βαρύς, συμπαγής· μτφ.: αὐτός πού ἔχει βαρύτητα, ἐμπεριστατωμένος), ἐμβρίθεια (βαθύνοια, 
σοβαρότητα) 

βύρσα [(ἡ), δορά, δέρμα, τομάρι] → βυρσοδεψία (ἡ τέχνη τῆς κατεργασίας δερμάτων) 

βύω [(Μελλ.: βύσω), πληρῶ, γεμίζω] → βύσμα (πῶμα, τάπα, βούλωμα) 

βυσσός [(ὁ), βυθός, τό βάθος (τῆς θαλάσσης)] → βυσσοδομεύω καί βυσσοδομῶ (οἰκοδομῶ 
στό βυθό, κρύπτω κάτι στά βάθη τῆς καρδιᾶς μου, ἐνδομύχως διανοοῦμαι κάτι κακό) 

δαήμων (ἔμπειρος, ἐπιτήδειος) → ἀδαής (ἀυτός πού ἔχει ἄγνοια, ἄπειρος), εἰδήμων  

δαίς [(ἡ), τῆς δαιτός= μερίδα, γενικά γεῦμα στό ὁποῖο καθένας λαμβάνει τή μερίδα του· δαίω= 
1. κόπτω, διανέμω· 2. καίω] → 1. (συν)δαιτημόνες (ὁμοτράπεζοι), δασμός (διανομή), 
ἀναδασμός, δῆμος(= διαμέρισμα), πανδαισία· 2. δαδί 

δείδω [ῥ., φοβοῦμαι] → δέος, δειλός, ἀδεής (πού δέν φοβᾶται· διάφορο τοῦ ἀδαής), δεινός 
(φοβερός), περιδεής (ἔντρομος) 

δέμας [(τό), σῶμα, ἀνάστημα συνήθως τῶν ἀνθρώπων· ῥ. δέμω= κτίζω, οἰκοδομῶ] → δομή, 
δῶμα, δωμάτιο, νεόδμητος, οἰκοδομῶ 

δαήμων (ἔμπειρος, ἐπιτήδειος) → ἀδαής (ἀυτός πού ἔχει ἄγνοια, ἄπειρος), εἰδήμων  

 

 

  
 

 

 

 
 

 

 

δαίς [(ἡ), τῆς δαιτός= μερίδα, γενικά γεῦμα στό ὁποῖο καθένας λαμβάνει τή μερίδα του· δαίω= 1. 
κόπτω, διανέμω· 2. καίω] → 1. (συν)δαιτημόνες (ὁμοτράπεζοι), δασμός (διανομή), ἀναδασμός, 
δῆμος(= διαμέρισμα), πανδαισία· 2. δαδί 

δείδω [ῥ., φοβοῦμαι] → δέος, δειλός, ἀδεής (πού δέν φοβᾶται· διάφορο τοῦ ἀδαής), δεινός (φοβερός), 
περιδεής (ἔντρομος) 

δέμας [(τό), σῶμα, ἀνάστημα συνήθως τῶν ἀνθρώπων· ῥ. δέμω= κτίζω, οἰκοδομῶ] → δομή, δῶμα, 
δωμάτιο, νεόδμητος, οἰκοδομῶ 

δέρκομαι (ῥ., βλέπω, κοιτάζω) → ὀξυδερκής (αὐτός πού ἔχει ὀξεῖα ὅραση), ὀξυδέρκεια  

διασκεδάννυμι [ῥ., διασκορπίζω] → διασκέδαση 

δόρπον [(τό), δεῖπνο (τό παρατιθέμενο τήν ἑσπέρα ἤ τή νύχτα)· ῥ. δορπέω= δειπνῶ] → ἐπιδόρπιο 

δράγμα [(τό), ὅσο δύναται κάποιος νά πιάσει μέ τό χέρι, ὅσο χωράει μία φούχτα· ῥ. 
δράσσομαι/δράττομαι] → δραχμή· ἐκκλ. φράση:  “Σήμερον γεννᾶται ἐκ Παρθένου, ὁ δρακὶ (στή 
φούχτα· ἡ δράξ, τῆς δρακός) τὴν πᾶσαν ἔχων κτίσιν” 

ἔθω (ῥ., συνηθέστερο στόν Πρκμ. εἴωθα· μτχ. εἰωθώς: εἶμαι συνηθισμένος) → ἔθιμα  

ἑκάς (ἐπίρ., μακριά) → Ἀκαδημία (γιατί ἡ σχολή βρισκόταν μακριά ἀπό τό Δῆμο) 

ἔμπεδος [ἐπίθ., στερεός, ἀμετακίνητος] → ἐμπεδώνω, ἐμπέδωση 

ἐλαύνω [ῥ. κινῶ, βάζω σέ κίνηση· Μέλλ. ἐλῶ/ἐλάσω] → παρελαύνω, παρέλαση 

ἕρπω/ἑρπύζω (ποιητ.) [ῥ., σύρομαι, σέρνομαι] → ἑρπετό, ἕρπης, ἑρπύστρια  

ἐσθίω [ῥ., τρώγω· Μέλλ. ἔδομαι] → ἔδεσμα, ἐδώδιμος (φαγώσιμος), νῆστις, νηστεία 

ἔνδον (ἐπίρ., ἐντός, μέσα, ἰδίως ἐντός τῆς οἰκίας) → ἐνδότερα (τά), ἐνδοσκόπιο 

ἐνίημι (σύνθ. ῥ., ἐν+ἵημι, ἀφήνω/ρίχνω μέσα) → ἔνεση 

ἐρείδω [ῥ., στηρίζω, στυλώνω] → ἔρεισμα, ἀντηρίδα (ὑποστήριγμα, ἀντιτείχισμα) 

ἐρέφω [ῥ., στεγάζω, σκεπάζω] → ὄροφος (ἀλλά: ἡμιώροφος, διώροφος), ὀροφή 

ἔτυμος [ἐπίθ., ἀληθής, γνήσιος, βέβαιος· ποιητ. ἐτεός] → ἐτυμολογία 

θαάσω (θάσσω, ῥ., κάθημαι) → θῶκος (πρβλ. ὑπουργικός θῶκος)  

θλάω (ῥ., ἀορ. ἔθλασα· θραύω, συντρίβω) → θλάσις (σπάσιμο), θλαστικός 

θρῆνυς [ὁ, (θρᾶνος), σκαμνίον, ὑποπόδιον] → θρανίο 

θυραωρός [ὁ, φύλακας τῆς θύρας] → θυρωρός 

θωρήσσω [ῥ., ἀορ. ἐθώρηξα· θωρακίζω, ὁπλίζω κάποιον] → θώρακας, θωρηκτό 

ἰάομαι (ῥ., θεραπεύω -μόνον γιά ἐξωτερικά τραύματα) → ἴασις, ἰατρός  

ἱζάνω (ἵζω) (ῥ., κάθημαι) → ἵζημα 

ἵκω (ῥ., ἀρχαῖο θέμα τῶν ῥ. ἱκάνω καί ἱκνέομαι), (ἔρχομαι, φθάνω· Ἀόρ. ἷξον) → ἄφιξη, ἱκέτης, 
ἱκανός, (ἐνῶ οἰκέτης= δοῦλος τοῦ σπιτιοῦ) 

ἵλαμαι (ῥ., ἐπικ. ἀντί τοῦ ἱλάσκομαι· ἐξιλεώνω, κάνω κάποιον εὐμενή πρός τόν ἑαυτό μου) → 
ἱλασμός (μέσον ἐξιλεώσεως· συγχώρησις), ἐξιλέωση (ἐξευμένιση, καταπράυνση) 

ἰνδάλλομαι (ῥ.,   φαίνομαι, δεικνύομαι, παρέχω ὄψιν) → ἴνδαλμα  

ἴς (-νός, ἡ,   μῦς, νεῦρον· ἡ δύναμις τῶν μυῶν, ῥώμη) → ἰσχύς, ἰσχυρός 

ἶφι (ἐπικ. ἐπίρ.,   μετά δυνάμεως, ἰσχυρῶς) → Ἰφιγένεια (ἡ καταγόμενη ἀπό ἰσχυρό γένος) 

ἴχνιον [καί ἴχνος, τό,   πατησιά, πατημασιά] → ἴχνος, (ἀ)χνάρι 

 

Ὁμηρικό Λεξικό Ι. ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ, ἔκδ. 1888 

 

Ὁ μ η ρ ι κ έ ς  λ έ ξ ε ι ς :  α  -  ι  

Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η  Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ω Ν  -  β ΄  μ έ ρ ο ς  

 


