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8. Adjectives / Επίθετα 

Adjectives are declinable words which modify or attribute a property to nouns. They agree in gender, 

number and case with the noun they refer to. However they may follow a different declensional 

pattern, for example: 

ο καλός άνθρωπος  the good man  οι καλοί άνθρωποι the good men 

η καλή γυναίκα (dif decl pat) the good woman οι καλές γυναίκες the good women 

το καλό παιδί (dif decl pat) the good child  τα καλά παιδιά  the good children 

 

Declension 

Adjectives follow a three-fold gender distinction: masculine, feminine, neuter. They decline as nouns 

and can be divided into groups according to the endings of the nominative singular. Adjectives 

belonging to a certain group decline the same way. The following tables show the different groups and 

one adjective of each group is being representatively declined. Any exceptions or details about the 

cases and the accentmark will be mentioned under the tables. 

 

8.1 Regular adjectives 

-ος, -η, -ο  καλός, -ή, -ό (good)  

Case Singular Plural 

nom ο καλός η καλή το καλό οι καλοί οι καλές τα καλά 

gen του καλού της καλής του καλού των καλών των καλών των καλών 

acc τον καλό την καλή το καλό τους καλούς τις καλές τα καλά 

voc - καλέ - καλή - καλό - καλοί - καλές - καλά 

 

-ος, -α, -ο  ωραίος, -α, -ο (beautiful)  

Case Singular Plural 

nom ο ωραίος η ωραία το ωραίο οι ωραίοι οι ωραίες τα ωραία 

gen του ωραίου της ωραίας του ωραίου των ωραίων των ωραίων των ωραίων 

acc τον ωραίο την ωραία το ωραίο τους ωραίους τις ωραίες τα ωραία 

voc - ωραίε - ωραία - ωραίο - ωραίοι - ωραίες - ωραία 

 

-ός, -ιά, -ό  γλυκός, -ιά, -ό (sweet)  

Case Singular Plural 

nom ο γλυκός η γλυκιά το γλυκό οι γλυκοί οι γλυκές τα γλυκά 

gen του γλυκού της γλυκιάς του γλυκού των γλυκών των γλυκών των γλυκών 

acc το γλυκό τη γλυκιά το γλυκό τους γλυκούς τις γλυκές τα γλυκά 

voc - γλυκέ - γλυκιά - γλυκό - γλυκοί - γλυκές - γλυκά 

The feminine plural is formed without the  -ι-. 
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-ύς, -ιά, -ύ  βαθύς, -ιά, -ύ (deep)  

Case Singular Plural 

nom ο βαθύς η βαθιά το βαθύ οι βαθιοί οι βαθιές τα βαθιά 

gen του βαθύ της βαθιάς του βαθύ των βαθιών των βαθιών των βαθιών 

acc το βαθύ τη βαθιά το βαθύ τους βαθιούς τις βαθιές τα βαθιά 

voc - βαθύ - βαθιά - βαθύ - βαθιοί - βαθιές - βαθιά 

 

-ής, -ιά, -ί  σταχτής, -ιά, -ί (asgray)  

Case Singular Plural 

nom ο σταχτής η σταχτιά το σταχτί οι σταχτιοί οι σταχτιές τα σταχτιά 

gen του σταχτή της 

σταχτιάς 

του 

σταχτιού 

των 

σταχτιών 

των 

σταχτιών 

των 

σταχτιών 

acc το σταχτή τη σταχτιά το σταχτί τους 

σταχτιούς 

τις σταχτιές τα σταχτιά 

voc - σταχτή - σταχτιά - σταχτί - σταχτιοί - σταχτιές - σταχτιά 

 

-ης,-α,-ικο ζηλιάρης, -α, -ικο (jealous)  

Case Singular Plural 

nom ο ζηλιάρης η ζηλιάρα το 

ζηλιάρικο 

οι ζηλιάρηδες οι ζηλιάρες τα ζηλιάρικα 

gen του 

ζηλιάρη 

της 

ζηλιάρας 

του 

ζηλιάρικου 

των 

ζηλιάρηδων 

- των 

ζηλιάρικων 

acc το ζηλιάρη τη ζηλιάρα το 

ζηλιάρικο 

τους 

ζηλιάρηδες 

τις ζηλιάρες τα ζηλιάρικα 

voc - ζηλιάρη - ζηλιάρα - ζηλιάρικο - ζηλιάρηδες - ζηλιάρες - ζηλιάρικα 

The masculine plural takes an extra syllable. These adjectives do not form the feminine genitive plural.  
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8.2 Irregular adjectives 

The following tables show adjectives with an irregular declensional pattern. 

8.2.1 Adjectives with the ending -ής, -ής, -ές 

-ής,-ής,-ές  διεθνής, -ής, -ές (international)  

Case Singular Plural 

nom ο διεθνής η διεθνής το διεθνές οι διεθνείς οι διεθνείς τα διεθνή 

gen του 

διεθνούς 

της 

διεθνούς 

του 

διεθνούς 

των διεθνών των διεθνών των διεθνών 

acc το διεθνή τη διεθνή το διεθνές τους διεθνείς τις διεθνείς τα διεθνή 

voc - διεθνή(ς) - διεθνής - διεθνές - διεθνείς - διεθνείς - διεθνή 

The adjectives ending in -ης, which are stressed in the second-to-last syllable in the nominative singular 

as πλήρης (full), συνήθης (usual) etc., retain the stress on the second-to-last syllable in all cases. 

Attention: The adjectives ending in -ώδης as ιδεώδης (ideal), μυστηριώδης (mysterious) etc. bear the 

stress mark on the last syllable in the genitive plural, for example: ιδεώδης, ιδεώδους, ιδεώδη, 

ιδεώδη(ς) – ιδεώδεις, ιδεωδών, ιδεώδεις, ιδεώδεις 

 

Attention: Some adjectives have less common endings. See some of them below: 

ειδοποιός, ειδοποιός, ειδοποιό 

ευγνώμων, ευγνώμων, ευγνώμον 

ευθύς, ευθεία, ευθύ 

καβγατζής, καβγατζού, καβγατζήδικο 

μέλας, μέλαινα, μέλαν 

μικρούλης, μικρούλα, μικρούλι 

σώφρων, σώφρων, σώφρον 

υπναράς, υπναρού, υπναράδικο/υπναρούδικο 

φρούδος, φρούδη,  φρούδον 

 

8.2.2 The adjective “ο πολύς, η πολλή, το πολύ” (much, many) 

Singular    

Case masculine feminine neuter 

nom ο πολύς η πολλή το πολύ 

gen του - της πολλής του - 

acc τον πολύ την πολλή το πολύ 

voc - - - - - - 

 

Plural    

Case masculine feminine neuter 

nom οι πολλοί οι πολλές τα πολλά 

gen των πολλών των πολλών των πολλών 

acc τους πολλούς τις πολλές τα πολλά 

voc - πολλοί - πολλές - πολλά 

Attention: use one λ and υ in masculine and neuter singular, dubble λλ in all other cases.  

Do not confuse the adjective “πολύ” with the adverb “πολύ” which means “very”. 

 


