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Ουσιαστικά, Ενικός, Πληθυντικός αριθμός, Γενική / Nouns, Singular, Plural, Genitive case 

 

Αρσενικά (ο) Masculine Θηλυκά (η) Feminine Ουδέτερα (το) Neuter 

Ενικός / Sing 
-ος 
-ας 
-ης 
 
-ας  
-ες  
-ους 

Πληθ / Plural 
-οι 
-ες 
-ες 
 
-αδες 
-εδες 
-ουδες 

Ενικός / Sing 
-α  
-η  
 
-α 
-ση, -ψη, -ξη 
-ος 
-ού  

Πληθ / Plural 
-ες 
-ες 
 
-αδες 
-σεις, -ψεις, -ξεις 
-οι 
-ούδες 

 Ενικός / Sing 
-ο  
-ι  
 
-μα  
-ος  
-ον 
-ας 

Πληθ / Plural 
-α 
-ια 
 
-ματα 
-η 
-οντα 
-ατα 

 

1. Να μεταφέρετε τα παρακάτω ουσιαστικά από τον ενικό στον πληθυντικό και αντίστροφα: 

Write the plural or the singular of the nouns below without changing the case, as in the 

examples: 

 

ο φίλος οι φίλοι οι εργάτες ο εργάτης 

η χώρα  οι εργασίες  

το βιβλίο  τις τάξεις  

τη χώρα  των μήλων  

της τιμής  τις θάλασσες  

το μάθημα  τα νοσοκομεία  

τη θέση  των ανδρών  

τον καφέ  των δασκάλων  

της γιαγιάς  τα μέλη  

το μήνα  τις φωνές  

τη μέρα  των σπιτιών  

το τηλέφωνο  τις γραμμές  

το όρος  τους γιατρούς  

την οδό  τους ανανάδες  

το όνομα  οι είσοδοι  

το προϊόν  τα βάρη  

το χορό  τους ξένους  

ο δήμαρχος  τις φίλες  

ο καναπές  τα ενδιαφέροντα  

το τέρας  των ουρανών  
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2. Να γράψτε το δεύτερο ουσιαστικό στη γενική, όπως στο παράδειγμα: 

Write the second noun in the genitive case, as in the example: 

 

το σπίτι-ο θείος το σπίτι του θείου 

η αγορά-κρέας  

η δύναμη-η πειθώ  

το χρώμα-το δέρμα  

τα συστατικά-το προϊόν  

η περίοδος-οι εξετάσεις  

ο τρόπος-ζωή  

η αίθουσα-αναμονή  

η μισθοδοσία-οι υπάλληλοι  

το δελτίο-καιρός  

το δελτίο-ειδήσεις  

τα προβλήματα-οι πόλεις  

τα ίχνη-η αλεπού  

το επάγγελμα-η δικηγόρος  

η πόρτα-η είσοδος  

τα μυστικά-το δάσος  
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Απαντήσεις / Answers 

1. 

ο φίλος οι φίλοι οι εργάτες ο εργάτης 

η χώρα οι χώρες οι εργασίες η εργασία 

το βιβλίο τα βιβλία τις τάξεις την τάξη 

τη χώρα τις χώρες των μήλων του μήλου 

της τιμής των τιμών τις θάλασσες τη θάλασσα 

το μάθημα τα μαθήματα τα νοσοκομεία το νοσοκομείο 

τη θέση τις θέσεις των ανδρών του άνδρα 

τον καφέ τους καφέδες των δασκάλων του δασκάλου 

της γιαγιάς των γιαγιάδων τα μέλη το μέλος 

το μήνα τους μήνες τις φωνές τη φωνή 

τη μέρα τις μέρες των σπιτιών του σπιτιού 

το τηλέφωνο τα τηλέφωνα τις γραμμές τη γραμμή 

το όρος τα όρη τους γιατρούς το γιατρό 

την οδό τις οδούς τους ανανάδες τον ανανά 

το όνομα τα ονόματα οι είσοδοι η είσοδος 

το προϊόν τα προϊόντα τα βάρη το βάρος 

το χορό τους χορούς τους ξένους τον ξένο 

ο δήμαρχος οι δήμαρχοι τις φίλες τη φίλη 

ο καναπές οι καναπέδες τα ενδιαφέροντα το ενδιαφέρον 

το τέρας τα τέρατα των ουρανών του ουρανού 

 
2.  

το σπίτι-ο θείος το σπίτι του θείου 

η αγορά-κρέας η αγορά κρέατος 

η δύναμη-η πειθώ η δύναμη της πειθούς 

το χρώμα-το δέρμα το χρώμα του δέρματος 

τα συστατικά-το προϊόν τα συστατικά του προϊόντος 

η περίοδος-οι εξετάσεις η περίοδος των εξετάσεων 

ο τρόπος-ζωή ο τρόπος ζωής 

η αίθουσα-αναμονή η αίθουσα αναμονής 

η μισθοδοσία-οι υπάλληλοι η μισθοδοσία των υπαλλήλων 

το δελτίο-καιρός το δελτίο καιρού 

το δελτίο-ειδήσεις το δελτίο ειδήσεων 

τα προβλήματα-οι πόλεις τα προβλήματα των πόλεων 

τα ίχνη-η αλεπού τα ίχνη της αλεπούς 

το επάγγελμα-η δικηγόρος το επάγγελμα της δικηγόρου 

η πόρτα-η είσοδος η πόρτα της εισόδου 

τα μυστικά-το δάσος τα μυστικά του δάσους 

 


