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ΤΑ ΑΡΘΡΑ 
Τις περισσότερες φορές που µιλάµε ή γράφουµε, µπροστά από τα ονόµατα  
(ουσιαστικά) και τα επίθετα µπαίνουν κάποιες µικρές λεξούλες που κλίνονται 
µαζί µ’ αυτά και βρίσκονται στο ίδιο γένος µε την λέξη που συνοδεύουν. 

Αυτά είναι τα άρθρα. 

 
 
 
 

α. ΤΟ ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 

Το οριστικό άρθρο µάς δείχνει πως το όνοµα για το οποίο µιλάµε είναι γνωστό και συ-
γκεκριµένο (ορισµένο). 

Π.χ. 

Είδα τον αδερφό σου χθες.  /  Η γάτα µας γέννησε.  /  ∆ώσε µου το βιβλίο µου. 

Στα παραπάνω παραδείγµατα δεν µιλάµε αόριστα για κάποιον αδερφό, για κάποια γάτα 
και για κάποιο βιβλίο· µιλάµε για συγκεκριµένα ουσιαστικά, τα οποία ορίζουν τον δικό 
µου αδερφό, την δική µας γάτα, το δικό µου βιβλίο. 

Το οριστικό άρθρο κλίνεται ως εξής: 
 

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΤΩΣΕΙΣ 
αρσενικό 

γένος 

θηλυκό 

γένος 

ουδέτερο 

γένος 
ΠΤΩΣΕΙΣ 

αρσενικό 

γένος 

θηλυκό 

γένος 

ουδέτερο 

γένος 

Ονοµαστική   ο   η  το Ονοµαστική   οι   οι  τα 

Γενική  του  της  του Γενική  των  των  των 

Αιτιατική  τον  την  το Αιτιατική  τους  τις  τα 

Κλητική  (ώ)  (ώ)  (ώ) Κλητική  (ώ)  (ώ)  (ώ) 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Η κλητική στα άρθρα δεν χρησιµοποιείται, εκτός από πολύ λίγες περιπτώσεις  

 (π.χ. «Ω, Χριστέ µου! Τι είναι αυτά που µου λες;»). 

2. Το ουδέτερο άρθρο γράφεται το ίδιο στην ονοµαστική και την αιτιατική του ενικού    
 και του πληθυντικού. 

3. Στο αρσενικό άρθρο, δεν πρέπει να µπερδεύουµε το «τον» µε το «των». 
• «τον»: το βάζουµε στον ενικό και την αιτιατική, 
• «των»: το βάζουµε στον πληθυντικό και την γενική. 

4. Στο θηλυκό άρθρο, δεν πρέπει να µπερδεύουµε το «της» µε το «τις». 
• «της»: το βάζουµε στον ενικό και την γενική,  
• «τις»: το βάζουµε στον πληθυντικό και την αιτιατική. 

5. Το άρθρο µε πρόθεση (“στον, στην, στο”) µάς έρχεται από την αρχαία γλώσσα,  
όπου γραφόταν “εις τον”. Με τον καιρό άρχισε να κόβεται η πρόθεση και να γράφεται  
“ ’ς τον ” και, επειδή ακουγόταν [σ][τ][ο][ν], στις µέρες µας πια γράφεται απλοποιηµένα: 
“στον”. 

Τα άρθρα διακρίνονται σε δύο είδη: στα οριστικό και το αόριστο. 



 

β. ΤΟ ΑΟΡΙΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 

Το αόριστο άρθρο αναφέρεται σε κάποιο ουσιαστικό (πρόσωπο, ζώο, πράγµα, ιδέα, κλπ.) 
γενικά κι αόριστα. ∆εν αναφέρεται σε κάτι συγκεκριµένο. 

Π.χ. 

Είδα έναν φίλο µου χθες. 

Μία µέρα που θα έχεις χρόνο, θέλω να βρεθούµε. 

Θα ήθελα ένα παγωτό, παρακαλώ. 

Στα παραπάνω παραδείγµατα δεν µιλάµε για κάποιον συγκεκριµένο φίλο, µια συγκεκρι-
µένη ηµέρα ή κάποιο συγκεκριµένο παγωτό· µιλάµε για κάποιον φίλο, κάποια µέρα, κά-
ποιο παγωτό. 
 

Το αόριστο άρθρο κλίνεται ως εξής: 
 

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΤΩΣΕΙΣ 
αρσενικό 

γένος 

θηλυκό 

γένος 

ουδέτερο 

γένος 
ΠΤΩΣΕΙΣ 

αρσενικό 

γένος 

θηλυκό 

γένος 

ουδέτερο 

γένος 

Ονοµαστική ένας 
µία  
(ή µια) 

ένα Ονοµαστική — — — 

Γενική ενός 
 µίας 
(ή µιας) 

ενός Γενική — — — 

Αιτιατική έναν 
 µία 
(ή µια) 

ένα Αιτιατική — — — 

Κλητική — — — Κλητική — — — 

 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Το αόριστο άρθρο δεν έχει κλητική. 

2. Το αόριστο άρθρο δεν έχει πληθυντικό. Γι’ αυτόν τον λόγο, όταν θέλουµε να µιλή-
σουµε γενικά για πολλά πρόσωπα (ζώα, πράγµατα, κλπ.) τα αναφέρουµε χωρίς άρθρο, 
ή χρησιµοποιούµε µια αόριστη αντωνυµία. 
Π.χ. α) Μέσα στο συρτάρι υπάρχουν κουτάλια, πηρούνια και µαχαίρια. 
      β) Είδα κάποιους γνωστούς στο πάρκο. Ο δρόµος έχει µερικά αυτοκίνητα. 

3. Το “ένας - µία - ένα” που χρησιµοποιούµε για αόριστο άρθρο, ταυτόχρονα είναι και 
αριθµητικό επίθετο.  
Π.χ. όταν λέµε: “ένα παιδί έχασε ένα από τα βιβλία του”, την πρώτη φορά το “ένα” είναι 
αόριστο άρθρο (κάποιο παιδί) ενώ την δεύτερη φορά είναι αριθµητικό επίθετο (έχασε 
ένα, όχι περισσότερα βιβλία). 
Εποµένως, κάθε φορά που το συναντούµε, πρέπει να µπορούµε να διακρίνουµε πότε 
είναι αριθµητικό επίθετο και πότε είναι αόριστο άρθρο. 

Αόριστο άρθρο είναι όταν αναφέρεται γενικά κι αόριστα σε κάποιο ουσιαστικό: 

   Ένα πρωί θέλω να σηκωθώ νωρίς για να δω την ανατολή. (Γενικά, κάποιο πρωί.) 

Αριθµητικό επίθετο είναι όταν µετράµε κάτι, όταν αναφερόµαστε συγκεκριµένα  
   σε ένα πράγµα και όχι σε δύο ή σε περισσότερα: 

   Ένα παιδί ζήτησα να έρθει εδώ· δεν ζήτησα να έρθει όλη η τάξη! (Αναφερόµαστε 
   σε συγκεκριµένο αριθµό παιδιών: Ένα παιδί, όχι περισσότερα.) 
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ΟΝΟΜΑ: ……………………………………....………...........…………………………  

ΤΑ ΑΡΘΡΑ  

                                     ΑΣΚΗΣΕΙΣ        

 

1. Να κλίνετε το οριστικό και το αόριστο άρθρο στον ενικό και τον πληθυντικό, προσέχοντας να 
βάλετε τις πτώσεις στην σωστή σειρά. (Δείτε την θεωρία.) 

 

ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΤΩΣΕΙΣ 
αρσενικό 

γένος 

θηλυκό 

γένος 

ουδέτερο 

γένος 
ΠΤΩΣΕΙΣ 

αρσενικό 

γένος 

θηλυκό 

γένος 

ουδέτερο 

γένος 

        

        

        

        

 

 

ΑΟΡΙΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΤΩΣΕΙΣ 
αρσενικό 

γένος 

θηλυκό 

γένος 

ουδέτερο 

γένος 
ΠΤΩΣΕΙΣ 

αρσενικό 

γένος 

θηλυκό 

γένος 

ουδέτερο 

γένος 

        

        

        

        

 

 

2. Συμπληρώστε τα κενά με το κατάλληλο οριστικό άρθρο:

 α) .....................  µύτης 

 β) .....................  νερό 

 γ) .....................  µολύβια 

 δ) .....................  άνθρωποι 

 ε) .....................  δρόµο 

 στ) .....................  πιάτο 

 ζ) .....................  λακκούβες 

 η) .....................  τραπεζιού 

 θ) .....................  κουζίνας 

 ι) .....................  εποχών 

 

 

 



3. Συμπληρώστε τα κενά με το κατάλληλο αόριστο άρθρο:

 α) .....................  παιδί 

 β) .....................  σπιτιού 

 γ) .....................  γυναίκας 

 δ) .....................  ελέφαντα 

 ε) .....................  κήπου 

 στ) .....................  ηµέρας 

 ζ) .....................  άνθρωπος 

 η) .....................  τραπεζιού 

 θ) .....................  καρέκλα 

 ι) .....................  βαρέλι 
 

 

4. Υπογραμμίστε τα οριστικά άρθρα και κυκλώστε τα αόριστα. 
(Προσέξτε να μην μπερδέψετε τα αόριστα άρθρα με τα αριθμητικά επίθετα!): 

Κάποτε ήταν ένας µπαλωµατής που τον έλεγαν Λάζαρο. Μια µέρα όπου µπάλωνε, µαζεύ-

τηκαν πολλές µύγες και σήκωσε το χέρι του και σκότωσε τριάντα εννιά µύγες. Τότε πήγε 

και έφτιαξε ένα σπαθί και έγραψε: «Με την µία, σκότωσα σαράντα ψυχές!». (Έγραψε και 

µια µύγα παραπάνω, για να στρογγυλέψει τον αριθµό.) 

Αφού έφτιαξε το σπαθί, κίνησε να πάει στην ξενητειά. 

∆εν πρόλαβε να φύγει πολύ· µια µέρα µόνο µακριά από τον τόπο του. Εκεί βρήκε ένα πη-

γάδι και έπεσε και κοιµήθηκε. 

(Απόσπασµα από λαϊκό παραµύθι - ∆ιασκευή) 

 

5. Συμπληρώστε τις παρακάτω προτάσεις με οριστικά ή αόριστα άρθρα:

 α) Προχθές τιµήσαµε ..................  παγκόσµια ηµέρα των ζώων, αλλά ..................  άνθρωποι 

εξακολουθούν να µην τα σέβονται. 

 β) .................. ηµέρα θέλω να πάω  ..................  εκδροµή  ..................  χωριό µου, για να δω  

..................  παππούδες µου. 

 γ) ...............  σχολείο µας είναι  ...............  από  ...............  µεγαλύτερα σχολεία  ...............  Αθήνας. 

 δ) ..................  Πέτρος προσπαθούσε να ανεβεί τρέχοντας  ..................  ανηφόρα για να  

περάσει  ..................  πίσω πλευρά  ..................  λόφου, όταν είδε  ..................  σκυλί να τον κυνηγά. 
 

 

6. Συμπληρώστε τα κενά με “τον” ή “των”:

 α) .....................  άνθρωπο 

 β) .....................  γυναικών 

 γ) .....................  παπουτσιών 

 δ) .....................  εργάτη 

 ε) .....................  παιδιών 

 στ) .....................  υπολογιστή 
 

 

7. Συμπληρώστε τα κενά με “την” ή “τις”:

 α) .....................  αίθουσας 

 β) .....................  βενζίνης 

 γ) .....................  κουρτίνες 

 δ) .....................  αρκούδες 

 ε) .....................  ντοµάτας 

 στ) .....................  κορνίζες 

 

 


