
Ουδέτερα ουσιαστικά  

 Ενικός αριθμός Πληθυντικός αριθμός 

 Ονομαστική Γενική Αιτιατική Κλητική Ονομαστική Γενική Αιτιατική Κλητική 

 Ουδέτερα σε -ο 

1α βουν-ό βουν-ού βουν-ό βουν-ό βουν-ά βουν-ών βουν-ά βουν-ά 

1β δέντρ-ο δέντρ-ου δέντρ-ο δέντρ-ο δέντρ-α δέντρ-ων δέντρ-α δέντρ-α 

1γ θέατρ-ο θεάτρ-ου θέατρ-ο θέατρ-ο θέατρ-α θεάτρ-ων θέατρ-α θέατρ-α 

1δ σύννεφ-ο σύννεφ-ου σύννεφ-ο σύννεφ-ο σύννεφ-α σύννεφ-ων σύννεφ-α σύννεφ-α 

1ε κόκαλ-ο 
κόκαλ-ου/  

κοκάλ-ου 
κόκαλ-ο κόκαλ-ο κόκαλ-α 

κόκαλ-ων/ 

κοκάλ-ων 
κόκαλ-α κόκαλ-α 

 Ουδέτερα σε -ι 

2α παιδ-ί παιδ-ιού παιδ-ί παιδ-ί παιδ-ιά παιδ-ιών παιδ-ιά παιδ-ιά 

2β σπίτ-ι σπιτ-ιού σπίτ-ι σπίτ-ι σπίτ-ια σπιτ-ιών σπίτ-ια σπίτ-ια 

2γ χεράκ-ι  χεράκ-ι χεράκ-ι χεράκ-ια  χεράκ-ια χεράκ-ια 

2δ ρολό-ι ρολο-γιού ρολό-ι ρολό-ι ρολό-για ρολο-γιών ρολό-για ρολό-για 

2ε πρω-ί πρω-ινού πρω-ί πρω-ί πρω-ινά πρω-ινών πρω-ινά πρω-ινά 

 Ουδέτερα σε -υ 

3α βράδ-υ βραδ-ιού βράδ-υ βράδ-υ βράδ-ια βραδ-ιών βράδ-ια βράδ-ια 

3β δάκρ-υ 
δακρ-ύου /    

δάκρ-υου 
δάκρ-υ δάκρ-υ δάκρ-υα δακρ-ύων δάκρ-υα δάκρ-υα 

3γ δίχτ-υ διχτ-υού δίχτ-υ δίχτ-υ δίχτ-υα δίχτ-υών δίχτ-υα δίχτ-υα 

 Ουδέτερα σε -ος 

4α λάθ-ος λάθ-ους λάθ-ος λάθ-ος λάθ-η λαθ-ών λάθ-η λάθ-η 

4β κόστ-ος κόστ-ους κόστ-ος κόστ-ος κόστ-η  κόστ-η κόστ-η 

4γ θάρρ-ος θάρρ-ους θάρρ-ος θάρρ-ος 
θάρρ-η/ 

θάρρ-ητα 
 

θάρρ-η/ 

θάρρ-ητα 

θάρρ-η/ 

θάρρ-ητα 

4δ χά-ος χά-ους χά-ος χά-ος     

4ε έδαφ-ος εδάφ-ους έδαφ-ος έδαφ-ος εδάφ-η εδαφ-ών εδάφ-η εδάφ-η 

4στ 
πέλαγ-ος/ 

πέλαγ-ο 

πελάγ-ους/ 

πελάγ-ου/ 

πέλαγ-ου 

πέλαγ-ος/ 

πέλαγ-ο 

πέλαγ-ος/ 

πέλαγ-ο 

πελάγ-η/ 

πέλαγ-α 

πελαγ-ών/ 

πελάγ-ων/ 

πέλαγ-ων 

πελάγ-η/ 

πέλαγ-α 

πελάγ-η/ 

πέλαγ-α 

Ουδέτερα σε -μα 

5α σώ-μα σώμα-τος σώ-μα σώ-μα σώ-ματα σω-μάτων σώ-ματα σώ-ματα 

5β διάβασ-μα διαβάσ-ματος διάβασ-μα διάβασ-μα διαβάσ-ματα διαβασ-μάτων διαβάσ-ματα διαβάσ-ματα 

Ουδέτερα σε -ιμο 

6 γράψ-ιμο γραψ-ίματος γράψ-ιμο γράψ-ιμο γραψ-ίματα γραψ-ιμάτων γραψ-ίματα γραψ-ίματα 

Ουδέτερα σε -ς 

7α κρέα-ς κρέα-τος κρέα-ς κρέα-ς κρέα-τα κρεά-των κρέα-τα κρέα-τα 

7β φω-ς φω-τός φω-ς φω-ς φώ-τα φώ-των φώ-τα φώ-τα 

7γ καθεστώ-ς καθεστώ-τος καθεστώ-ς καθεστώ-ς καθεστώ-τα καθεστώ-των καθεστώ-τα καθεστώ-τα 

7δ ημίφω-ς ημίφω-τος ημίφω-ς ημίφω-ς ημίφω-τα ημιφώ-των ημίφω-τα ημίφω-τα 

7ε γεγονό-ς γεγονό-τος γεγονό-ς γεγονό-ς γεγονό-τα γεγονό-των γεγονό-τα γεγονό-τα 

Ουδέτερα σε -ν 

8α ο-ν ό-ντος ο-ν ο-ν ό-ντα ό-ντων ό-ντα ό-ντα 

8β μέλλο-ν μέλλο-ντος μέλλο-ν μέλλο-ν μέλλο-ντα μελλό-ντων μέλλο-ντα μέλλο-ντα 

8γ συμβά-ν συμβά-ντος συμβά-ν συμβά-ν συμβά-ντα συμβά-ντων συμβά-ντα συμβά-ντα 

8δ πα-ν πα-ντός πα-ν πα-ν πά-ντα πά-ντων πά-ντα πά-ντα 

8ε σύμπα-ν σύμπα-ντος σύμπα-ν σύμπα-ν σύμπα-ντα συμπά-ντων σύμπα-ντα σύμπα-ντα 

8στ ανακοινωθέ-ν ανακοινωθέ-ντος 
ανακοινωθέ-

ν 

ανακοινωθέ-

ν 
ανακοινωθέ-ντα 

ανακοινωθέ-

ντων 

ανακοινωθέ-

ντα 

ανακοινωθέ-

ντα 

8ζ φωνήε-ν φωνήε-ντος φωνήε-ν φωνήε-ν φωνήε-ντα φωνηέ-ντων φωνήε-ντα φωνήε-ντα 

8η μηδέ-ν μηδε-νός μηδέ-ν μηδέ-ν μηδενικ-ά μηδενικ-ών μηδενικ-ά μηδενικ-ά 

Ουδέτερα ιδιόκλιτα (μοναδικά) 

9 οξύ οξέος οξύ οξύ οξέα οξέων οξέα οξέα 

10 δόρυ δόρατος δόρυ δόρυ δόρατα δοράτων δόρατα δόρατα 



11 γάλα γάλα(κ)τος γάλα γάλα γάλατα γαλάτων γάλατα γάλατα 

12 πυρ πυρός πυρ πυρ πυρά πυρών πυρά πυρά 

ΠΑΤΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΟΥΔΕΤΕΡΑ 

1α 
Άλλα ουδέτερα που κλίνονται όπως το «βουνό» θα βρείτε εδώ:                                                                          

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?dl=%CE%9F38 

1β 
Άλλα ουδέτερα που κλίνονται όπως το «δέντρο» θα βρείτε εδώ:                                                                                 

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?dl=%CE%9F39 

1γ 
Άλλα ουδέτερα που κλίνονται όπως το «θέατρο» θα βρείτε εδώ:                                                                                 

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?dl=%CE%9F40  

1δ 
Άλλα ουδέτερα που κλίνονται όπως το «σύννεφο» θα βρείτε εδώ:                                                                                 

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?dl=%CE%9F41  

1ε 
Άλλα ουδέτερα που κλίνονται όπως το «κόκαλο» θα βρείτε εδώ:                                                                                 

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?dl=%CE%9F42   

2α 
Άλλα ουδέτερα που κλίνονται όπως το «παιδί» θα βρείτε εδώ:                                                                                 

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?dl=%CE%9F43  

2β 
Άλλα ουδέτερα που κλίνονται όπως το «σπίτι» θα βρείτε εδώ:                                                                                 

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?dl=%CE%9F44  

2γ Όμοια κλίνονται όλα τα ουδέτερα σε –άκι., π.χ., ματάκι, κεφαλάκι, σκυλάκι, γατάκι κλπ. 

2δ 
Άλλα ουδέτερα που κλίνονται όπως το «ρολόι» θα βρείτε εδώ:                                                                                 

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?dl=%CE%9F45  

2ε μοναδικό 

3α μοναδικό 

3β μοναδικό 

3γ Όμοια κλίνεται και το «στάχυ»  

4α 
Άλλα ουδέτερα που κλίνονται όπως το «λάθος» θα βρείτε εδώ:                                                                                 

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?dl=%CE%9F46  

4β 
Άλλα ουδέτερα που κλίνονται όπως το «κόστος» θα βρείτε εδώ:                                                                                 

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?dl=%CE%9F46%CE%B1  

4γ μοναδικό 

4δ 
Άλλα ουδέτερα που κλίνονται όπως το «χάος» θα βρείτε εδώ:                                                                                 

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?dl=%CE%9F46%CE%B2  

4ε 
Άλλα ουδέτερα που κλίνονται όπως το «έδαφος» θα βρείτε εδώ:                                                                                 

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?dl=%CE%9F47  

4στ μοναδικό 

5α 
Άλλα ουδέτερα που κλίνονται όπως το «σώμα» θα βρείτε εδώ:                                                                                 

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?dl=%CE%9F48  

5β 
Άλλα ουδέτερα που κλίνονται όπως το «διάβασμα» θα βρείτε εδώ:                                                                                 

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?dl=%CE%9F49  

6 
Έτσι κλίνονται όλα τα ουδέτερα σε –ιμο που θα βρείτε εδώ: 

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?dl=%CE%9F50  

7α 
Άλλα ουδέτερα που κλίνονται όπως το «κρέας» θα βρείτε εδώ:                                                                                 

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?dl=%CE%9F51  

7β μοναδικό 

7γ μοναδικό 

7δ 
Όμοια κλίνονται τα ουδέτερα: αεριόφως, σεληνόφως , λυκόφως, σκιόφως. Από αυτά μόνο το «αεριόφως» σχηματίζει 

πληθυντικό αριθμό.  

7ε μοναδικό 

8α 
Άλλα ουδέτερα που κλίνονται όπως το «ον» θα βρείτε εδώ:                                                                                 

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?dl=%CE%9F52  

8β 
Άλλα ουδέτερα που κλίνονται όπως το «μέλλον» θα βρείτε εδώ:                                                                                 

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?dl=%CE%9F53   

8γ μοναδικό 

8δ μοναδικό 

8ε Όμοια κλίνεται και το ουδέτερο «άπαν», ευχρηστότερο στον πληθυντικό αριθμό: άπαντα 

8στ, 8ζ, 8η, 9,10,11,12: μοναδικά 

                                                                                                                             

 


