
Θηλυκά ουσιαστικά 

 Ενικός αριθμός Πληθυντικός αριθμός 

 Ονομαστική Γενική Αιτιατική Κλητική Ονομαστική Γενική Αιτιατική Κλητική 

Θηλυκά σε -α 

1α καρδι-ά καρδι-άς καρδι-ά καρδι-ά καρδι-ές καρδι-ών καρδι-ές καρδι-ές 

1β ώρ-α ώρ-ας ώρ-α ώρ-α ώρ-ες ωρ-ών ώρ-ες ώρ-ες 

1γ μητέρ-α μητέρ-ας μητέρ-α μητέρ-α μητέρ-ες μητέρ-ων μητέρ-ες μητέρ-ες 

1δ πείν-α πείν-ας πείν-α πείν-α πείν-ες  πείν-ες πείν-ες 

1ε θάλασσ-α θάλασσ-α θάλασσ-α θάλασσ-α θάλασσ-ες θαλασσ-ών θάλασσ-ες θάλασσ-ες 

1στ σάλπιγγ-α σάλπιγγ-ας σάλπιγγ-α σάλπιγγ-α σάλπιγγ-ες σαλπίγγ-ων σάλπιγγ-ες σάλπιγγ-ες 

1ζ φυσαρμόνικ-α φυσαρμόνικ-ας φυσαρμόνικ-α φυσαρμόνικ-α φυσαρμόνικ-ες  φυσαρμόνικ-ες φυσαρμόνικ-ες 

 

2 γιαγι-ά γιαγι-άς γιαγι-ά γιαγι-ά γιαγι-άδες γιαγι-άδων γιαγι-άδες γιαγι-άδες 

Θηλυκά σε -η 

3α φων-ή φων-ής φων-ή φων-ή φων-ές φων-ών φων-ές φων-ές 

3β βο-ή βο-ής βο-ή βο-ή βο-ές  βο-ές βο-ές 

3γ τέχν-η τέχν-ης τέχν-η τέχν-η τέχν-ες τεχν-ών τέχν-ες τέχν-ες 

3δ αγάπ-η αγάπ-ης αγάπ-η αγάπ-η αγάπ-ες  αγάπ-ες αγάπ-ες 

3ε ζάχαρ-η ζάχαρ-ης ζάχαρ-η ζάχαρ-η ζάχαρ-ες  ζάχαρ-ες ζάχαρ-ες 

 

4α πόλ-η πόλ-ης/-εως πόλ-η πόλ-η πόλ-εις πόλ-εων πόλ-εις πόλ-εις 

4β κυβέρνησ-η 
κυβέρνησ-ης/ 

κυβερνήσ-εως 
κυβέρνησ-η κυβέρνησ-η κυβερνήσ-εις κυβερνήσ-εων κυβερνήσ-εις κυβερνήσ-εις 

4γ κούρασ-η κούρασ-ης κούρασ-η κούρασ-η     

Θηλυκά σε -ος 

5α οδ-ός οδ-ού οδ-ό οδ-έ/-ό οδ-οί οδ-ών οδ-ούς οδ-οί 

5β ψήφ-ος ψήφ-ου ψήφ-ο ψήφ-ε/-ο ψήφ-οι ψήφ-ων ψήφ-ους ψήφ-οι 

5γ μέθοδ-ος μεθόδ-ου μέθοδ-ο μέθοδ-ε/-ο μέθοδ-οι μεθόδ-ων μεθόδ-ους μέθοδ-οι 

Θηλυκά σε -ού 

6 αλεπ-ού αλεπ-ούς αλεπ-ού αλεπ-ού αλεπ-ούδες αλεπ-ούδων αλεπ-ούδες αλεπ-ούδες 

Θηλυκά σε -ω 

7α Αργυρ-ώ Αργυρ-ώς Αργυρ-ώ Αργυρ-ώ     

7β Μάρ-ω Μάρ-ως Μάρ-ω Μάρ-ω     

7γ πειθ-ώ πειθ-ούς/-ώς πειθ-ώ πειθ-ώ     

7δ μουρλέγκ-ω μουρλέγκ-ως μουρλέγκ-ω μουρλέγκ-ω     

                                                                                                                           

ΠΑΤΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΗΛΥΚΑ 

1α 
Άλλα θηλυκά που κλίνονται όπως το «καρδιά» θα βρείτε εδώ:  

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?dl=%CE%9F24     

1β 
Άλλα θηλυκά που κλίνονται όπως το «ώρα» θα βρείτε εδώ:                                                                                   

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?dl=%CE%9F25  

1γ 
Άλλα θηλυκά που κλίνονται όπως το «μητέρα» θα βρείτε εδώ:                                                                               

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?dl=%CE%9F26  

1δ 
Άλλα θηλυκά που κλίνονται όπως το «πείνα» θα βρείτε εδώ:                                                                                                                                             

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?dl=%CE%9F25%CE%B1    

1ε 
Άλλα θηλυκά που κλίνονται όπως το «θάλασσα» θα βρείτε εδώ:                                                                             

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?dl=%CE%9F27  

1στ 
Άλλα θηλυκά που κλίνονται όπως το «σάλπιγγα» θα βρείτε εδώ:                                                                                

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?dl=%CE%9F28  

1ζ 
Άλλα θηλυκά που κλίνονται όπως το «φυσαρμόνικα» θα βρείτε εδώ:                                                                   

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?dl=%CE%9F27%CE%B1  

2 
Άλλα θηλυκά που κλίνονται όπως το «γιαγιά» θα βρείτε εδώ:                                                                              

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?dl=%CE%9F23  



3α 
Άλλα θηλυκά που κλίνονται όπως το «φωνή» θα βρείτε εδώ:                                                                                  

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?dl=%CE%9F29  

3β 
Άλλα θηλυκά που κλίνονται όπως το «βοή» θα βρείτε εδώ:                                                                                                    

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?dl=%CE%9F29%CE%B1  

3γ 
Άλλα θηλυκά που κλίνονται όπως το «τέχνη» θα βρείτε εδώ:                                                                               

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?dl=%CE%9F30  

3δ 
Άλλα θηλυκά που κλίνονται όπως το «αγάπη» θα βρείτε εδώ:                                                                          

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?dl=%CE%9F30%CE%B1  

3ε 
Άλλα θηλυκά που κλίνονται όπως το «ζάχαρη» θα βρείτε εδώ:                                                                         

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?dl=%CE%9F32  

4α Όμοια κλίνονται τα: γύρη, κύστη, παλισάνδρη, πίστη, τίγρη και όσα παροξύτονα τελειώνουν σε: -ση, -ξη, -ψη.                    

4β Όμοια κλίνεται το «δύναμη» και όσα προπαροξύτονα τελειώνουν σε: -ση, -ξη, -ψη.                                                                                                        

4γ 
Άλλα θηλυκά που κλίνονται όπως το «κούραση» είναι τα: εγκαρδίωση, λαιμόκοψη, λύπηση,ξεφάντωση, 

φούντωση. 

5α 
Άλλα θηλυκά που κλίνονται όπως το «οδός» θα βρείτε εδώ:                                                                            

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?dl=%CE%9F34  

5β 
Άλλα θηλυκά που κλίνονται όπως το «ψήφος» θα βρείτε εδώ:                                                                            

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?dl=%CE%9F35  

5γ 
Άλλα θηλυκά που κλίνονται όπως το «μέθοδος» θα βρείτε εδώ:                                                                            

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?dl=%CE%9F36  

6 
Άλλα θηλυκά που κλίνονται όπως το «αλεπού» θα βρείτε εδώ:  

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?dl=%CE%9F37  

7α Όμοια κλίνονται τα οξύτονα θηλυκά κύρια ονόματα σε –ώ, π.χ., η Λητώ, η Βαγγελιώ κλπ. 

7β Όμοια κλίνονται τα παροξύτονα θηλυκά κύρια ονόματα σε –ω, π.χ., η Φρόσω, η Βάσω κλπ. 

7γ Όμοια κλίνεται το «ηχώ» 

7δ 
Άλλα θηλυκά που κλίνονται όπως το «μουρλέγκω» θα βρείτε εδώ:  

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?dl=%CE%9F37%CE%B1  

 

 

 

 

 


