
Αρσενικά oυσιαστικά                                                                                                                    

 Ενικός αριθμός Πληθυντικός αριθμός 

 Ονομαστική Γενική Αιτιατική Κλητική Ονομαστική Γενική Αιτιατική Κλητική 

Αρσενικά σε -ης 

1α αθλητ-ής αθλητ-ή αθλητ-ή αθλητ-ή αθλητ-ές αθλητ-ών αθλητ-ές αθλητ- ές 

1β εργάτ-ης εργάτ-η εργάτ- η εργάτ- η εργάτ-ες εργατ-ών εργάτ- ες εργάτ- ες 

2α βουλευτ-ής βουλευτ-ή βουλευτ-ή βουλευτ-ή 
βουλευτ-ές βουλευτ-ών βουλευτ-ές βουλευτ-ές 

βουλευτ-άδες βουλευτ-άδων βουλευτ- άδες βουλευτ- άδες 

2β αφέντ-ης αφέντ-η αφέντ-η αφέντ-η 
αφέντ-ες αφεντ-ών αφέντ-ες αφέντ-ες 
αφεντ-άδες αφεντ-άδων αφεντ-άδες αφεντ-άδες 

3 συγγεν-ής συγγεν-ή συγγεν-ή συγγεν-ή συγγεν-είς συγγεν-ών συγγεν-είς συγγεν-είς 

 

4α ταξιτζ-ής ταξιτζ-ή ταξιτζ-ή ταξιτζ-ή ταξιτζ-ήδες ταξιτζ-ήδων ταξιτζ-ήδες ταξιτζ-ήδες 

4β μανάβ-ης μανάβ-η μανάβ-η μανάβ-η μανάβ-ηδες μανάβ-ηδων μανάβ-ηδες μανάβ-ηδες 

4γ φούρναρ-ης φούρναρ-η φούρναρ-η φούρναρ-η φουρνάρ-ηδες φουρνάρ-ηδων φουρνάρ-ηδες φουρνάρ-ηδες 

 

5 πρέσβ-ης πρέσβ-η πρέσβ-η πρέσβ-η πρέσβ-εις πρέσβ-εων πρέσβ-εις πρέσβ-εις 

5α πρύταν-ης πρύταν-η πρύταν-η πρύταν-η πρυτάν-εις πρυτάν-εων πρυτάν-εις πρυτάν-εις 

Αρσενικά σε -ας 

6α άντρ-ας άντρ-α άντρ-α άντρ-α άντρ-ες αντρ-ών άντρ-ες άντρ-ες 

6β τραυματί-ας τραυματί-α τραυματί-α τραυματί-α τραυματί-ες τραυματι-ών τραυματί-ες τραυματί-ες 

6γ αγών-ας αγών-α αγών-α αγών-α αγών-ες αγών-ων αγών-ες αγών-ες 

6δ πίνακ-ας πίνακ-α πίνακ-α πίνακ-α πίνακ-ες πινάκ-ων πίνακ-ες πίνακ-ες 

 

7α μπελ-άς μπελ-ά μπελ-ά μπελ-ά μπελ-άδες μπελ-άδων μπελ-άδες μπελ-άδες 

7β⁴ μπάρμπ-ας μπάρμπ-α μπάρμπ-α μπάρμπ-α μπαρμπ-άδες μπαρμπ-άδων μπαρμπ-άδες μπαρμπ-άδες 

7γ⁵ τσέλιγκ-ας τσέλιγκ-α τσέλιγκ-α τσέλιγκ-α τσέλιγκ-άδες τσέλιγκ-άδων τσέλιγκ-άδες τσέλιγκ-άδες 

Αρσενικά σε –άκιας 

8 τυχεράκ-ιας τυχεράκ-ια τυχεράκ-ια τυχεράκ-ια τυχεράκ-ηδες τυχεράκ-ηδων τυχεράκ-ηδες τυχεράκ-ηδες 

Αρσενικά σε -έας 

9 κουρ-έας κουρ-έα κουρ-έα κουρ-έα κουρ-είς κουρ-έων κουρ-είς κουρ-είς 

Αρσενικά σε -ος 

10α ουραν-ός ουραν-ού ουραν-ό ουραν-έ ουραν-οί ουραν-ών ουραν-ούς ουραν-οί 

10β φίλ-ος φίλ-ου φίλ-ο φίλ-ε φίλ-οι φίλ-ων φίλ-ους φίλ-οι 

10γ γέρ-ος γέρ-ου γέρ-ο γέρ-ο γέρ-οι γέρ-ων γέρ-ους γέρ-οι 

10δ κίνδυν-ος κινδύν-ου κίνδυν-ο κίνδυν-ε κίνδυν-οι κινδύν-ων κινδύν-ους κίνδυν-οι 

10ε αντίλαλ-ος αντίλαλ-ου αντίλαλ-ο αντίλαλ-ε αντίλαλ-οι αντίλαλ-ων αντίλαλ-ους αντίλαλ-οι 

Αρσενικά σε -ούς 

11 παππ-ούς παππ-ού παππ-ού παππ-ού παππ-ούδες παππ-ούδων παππ-ούδες παππ-ούδες 

12 πλ-ους πλ-ου πλ-ου πλ-ου πλ-οι πλ-ων πλ-ους πλ-οι 

Αρσενικά σε -ές 

13 μεζ-ές μεζ-έ μεζ-έ μεζ-έ μεζ-έδες μεζ-έδων μεζ-έδες μεζ-έδες 

μοναδικό σε -ς 

14 μυ-ς μυ μυ μυ μύ-ες/ μυ-ς μυ-ών μυ-ς μύ-ες/ μυ-ς 

 

ΠΑΤΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΣΕΝΙΚΑ 

1α 
Άλλα αρσενικά που κλίνονται όπως το «αθλητής» θα βρείτε εδώ:  

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?dl=%CE%9F7    

1β 
Άλλα αρσενικά που κλίνονται όπως το «εργάτης» θα βρείτε εδώ:                                                                          

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?dl=%CE%9F10  

2α 

Άλλα αρσενικά που κλίνονται όπως το «βουλευτής» είναι τα: διευθυντής, βουτηχτής, διαγουμιστής, 

δουλευτής, θεριστής, καθηγητής, μαθητής, πραματευτής, προξενητής, ραβδιστής, συμμαθητής, ταξιδευτής, 

τραγουδιστής, τρυγητής, υποδιευθυντής, χορευτής.                                                                        



2β 
Άλλα αρσενικά που κλίνονται όπως το «αφέντης» είναι τα: δεσπότης, ράφτης, ψάλτης,  καθώς επίσης και 

σύνθετα με τα προαναφερόμενα ως δεύτερα συνθετικά, π.χ., πρωτοράφτης. 

3 

Άλλα αρσενικά που κλίνονται όπως το «συγγενής» είναι τα: ασθενής, επιτελής, ευγενής, ιθαγενής και αρχαία 

κύρια ονοματα σε –κλης, π.χ., Ηρακλής-Ηρακλείς, όταν εκφραζόμαστε σε επίσημο ύφος. Σε ανεπίσημο ύφος 

τα τελευταία έχουν πληθυντικό σε –ήδες(Ηρακλήδες). 

4α 
Άλλα αρσενικά που κλίνονται όπως το «ταξιτζής» θα βρείτε εδώ:                                                                            

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?dl=%CE%9F8  

4β 
Άλλα αρσενικά που κλίνονται όπως το «μανάβης» θα βρείτε εδώ:                                                                 

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?dl=%CE%9F11  

4γ 
Άλλα αρσενικά που κλίνονται όπως το «φούρναρης» θα βρείτε εδώ:                                                                                         

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?dl=%CE%9F12  

5 μοναδικό  

5α μοναδικό 

6α 

Άλλα αρσενικά που κλίνονται όπως το «άντρας» θα βρείτε εδώ:                                                                                       

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?dl=%CE%9F3                       

Το «αέρας»σχηματίζει πληθυντικό και σε –ηδες, όπως ‘φουρνάρηδες’(βλέπε 4γ): αέρες/αέρηδες 

6β 
Όμοια κλίνονται τα σε -ίας που θα βρείτε επίσης εδώ:                                                                                       

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?dl=%CE%9F3  

6γ 
Άλλα αρσενικά που κλίνονται όπως το «αγώνας» θα βρείτε εδώ:                                                                      

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?dl=%CE%9F2  

6δ 
Άλλα αρσενικά που κλίνονται όπως το «πίνακας» θα βρείτε εδώ:                                                                           

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?dl=%CE%9F5   

7α 
Άλλα αρσενικά που κλίνονται όπως το «μπελάς» θα βρείτε εδώ:                                                                    

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?dl=%CE%9F1  

7β 
Άλλα αρσενικά που κλίνονται όπως το «μπάρμπας» είναι τα: κάλφας, ρήγας, χότζας, πατέρας(με διπλό 

πληθυντικό[πατέρες/πατεράδες]). 

7γ 
Άλλα αρσενικά που κλίνονται όπως το «τσέλιγκας» θα βρείτε εδώ:                                                                   

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?dl=%CE%9F6  

8 

Όμοια κλίνονται όλα τα σε-άκιας (γκομενάκιας, γυαλάκιας, εξυπνάκιας, καλοπερασάκιας, κομπιουτεράκιας, 

κορτάκιας, ματάκιας, μουστάκιας, πρεζάκιας, τσαντάκιας, χαπάκιας ) καθώς και τα: «γκιουλέκας» και 

«μπαγάσας».   

9 
Όμοια κλίνονται όλα τα σε –έας που θα βρείτε εδώ:                                                                                        

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?dl=%CE%9F21   

10α 
Άλλα αρσενικά που κλίνονται όπως το «ουρανός» θα βρείτε εδώ:                                                                            

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?dl=%CE%9F17   

10β 
Άλλα αρσενικά που κλίνονται όπως το «φίλος» θα βρείτε εδώ:                                                                       

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?dl=%CE%9F18  

10γ 

Άλλα αρσενικά που κλίνονται όπως το «γέρος» είναι τα: βλάχος, διάκος, ζήλος, καβαλιέρος, μαέστρος, 

μπουλούκος, καθώς και δισύλλαβα κύρια ονόματα, όπως τα: Αλέκος, Γιώργος, Νίκος, Σπύρος κλπ. Το 

«Παύλος» σχηματίζει κλητική σε –ο και σε –ε. 

10δ 
Άλλα αρσενικά που κλίνονται όπως το «κίνδυνος» θα βρείτε εδώ:                                                                  

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?dl=%CE%9F19  

10ε 
Άλλα αρσενικά που κλίνονται όπως το «αντίλαλος» θα βρείτε εδώ:                                                                  

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?dl=%CE%9F20  

11 Έτσι κλίνεται το « Ιησούς» που έχει μόνο ενικό αριθμό. 

12 
Έτσι κλίνονται τα: νους(στον ενικό μόνο), πλους, ρους και τα: ανάπλους, απόπλους, διάπλους, έκπλους, 

κατάπλους, κατάρρους, παράπλους, περίπλους και προπάππους. 

13 
Άλλα αρσενικά που κλίνονται όπως το «μεζές» θα βρείτε εδώ:                                                                  

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?dl=%CE%9F13  

14 μοναδικό 

 

 


