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12ο Δημ. Σχ. Αθηνών               Τάξη Ε2               12 Νοεμβρίου 2020 
 

ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ  

 ΣΤΑ ΘΗΛΥΚΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ  
 

ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ:  

 

Προπαροξύτονα: τονίζονται στην προπαραλήγουσα (στην τρίτη συλλαβή από το τέλος). 
Παροξύτονα: τονίζονται στην παραλήγουσα (στην προτελευταία συλλαβή). 
Οξύτονα: τονίζονται στην λήγουσα (στην τελευταία συλλαβή). 
 

α. ΘΗΛΥΚΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ σε “-α”: 

1. Τα παροξύτονα θηλυκά που τελειώνουν σε  “-αία”, γράφονται µε “ αι ”. 

Π.χ. αυλαία, ελαία (η ελιά στην καθαρεύουσα), κεραία, τροχαία, νεολαία, περικεφαλαία, 

προκυµαία, ροµφαία, µαία, σηµαία, Ευρωπαία, κλπ. 

Εξαιρούνται: οι λέξεις “θέα, παρέα, ιδέα”, κάποια τοπωνύµια όπως “Νεµέα, Τεγέα, Κα-

πνικαρέα”, και κάποιες λέξεις από ξένες γλώσσες. 

2. Τα παροξύτονα θηλυκά που τελειώνουν σε “-έλα” γράφονται µε “ ε ”. 

Π.χ. κορδέλα, κοπέλα, σαρδέλα, οµπρέλα, καραµέλα, καρτέλα, κλπ. 

Σηµείωση: Οι λέξεις αυτές γράφονταν µε “λλ”. Σήµερα οι περισσότεροι τις γράφουν 
µε ένα “λ”, εκτός από την λέξη “βδέλλα”, η οποία συνεχίζει να γράφεται όπως παλιά. 

3. Τα παροξύτονα θηλυκά που τελειώνουν σε “-ίδα, -ίλα, -ίνα, -ίτα” γράφονται µε “ ι ”. 

Π.χ. ασπίδα, πατρίδα, µαυρίλα, σκασίλα, ακτίνα, αθερίνα, γρανίτα, τηγανίτα, κλπ. 

Εξαιρούνται: χλαµύδα (χιτώνας, µανδύας), καρύδα, σηµύδα (δέντρο) / σήτα (για τα κουνούπια). 

4. Τα προπαροξύτονα θηλυκά που τελειώνουν σε “-ισσα” γράφονται µε “ ι ”. 

Π.χ. µέλισσα, αρχόντισσα, µαγείρισσα, γειτόνισσα, χωριάτισσα, βασίλισσα, κλπ. 

Σηµείωση 1: Οι περισσότερες λέξεις από αυτές παράγονται από αρσενικά ουσιαστικά: 
(άρχοντας, µάγειρας, γείτονας, χωριάτης, βασιλιάς, κλπ.) 

Σηµείωση 2: Οι λέξεις Λάρισα και σάρισα (αρχαίο µακεδονικό δόρυ) σήµερα γράφονται  
µε ένα “σ”. 
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5. Τα προπαροξύτονα θηλυκά που τελειώνουν σε  “-αινα”,  γράφονται µε “ αι ”. 

Π.χ. δράκαινα, λύκαινα, τρίαινα, Γιώργαινα, Θανάσαινα (παλιά γυναικεία ονόµατα), κλπ. 

6. Τα παροξύτονα θηλυκά που τελειώνουν σε  “-ένα”,  γράφονται µε “ ε ”. 

Π.χ. αντένα (κεραία), αρένα, καδένα, πένα, χένα (φυτική βαφή), χτένα, κλπ. 

 

 

 

 

7. Τα οξύτονα θηλυκά που τελειώνουν σε  “-ιά” γράφονται µε “ ι ”. 

Π.χ. ελιά, βραδιά, καρδιά, µοιρασιά, µηλιά, ανθρωπιά, ζυγαριά, γειτονιά, κλπ. 

Εξαιρούνται οι λέξεις που παράγονται από ρήµατα σε “-εύω” : 
δουλειά (< δουλεύω), παντρειά (< παντρεύω), γιατρειά (< γιατρεύω), κλπ. 

8. Τα περισσότερα παροξύτονα θηλυκά που τελειώνουν σε “-ία” γράφονται µε “ ι ”. 

Π.χ. ευφυΐα, αιµοδοσία, αγωνία, προδοσία, απουσία , γεωµετρία , ιστορία , οδηγία , κλπ. 

Εξαιρούνται και γράφονται µε “-εία” ή “-εια” τα ουσιαστικά που αναφέρονται στις πα-
ρακάτω περιπτώσεις (9 και 10): 

9. Τα παροξύτονα θηλυκά που  τελειώνουν σε “-εία” και γράφονται µε “ ει ” είναι αυτά 
που παράγονται: 

α. από ρήµατα σε “-εύω, -εύοµαι”  [αγγαρεία (< αγγαρεύω),  θεραπεία (< θεραπεύω), κλπ.] 
    (Σηµείωση: Η λέξη γειτονιά παράγεται όχι από το γειτονεύω, αλλά από την αρχαία λέξη γειτονία.) 

β. από αρσενικά ουσιαστικά σε “-ης”  [πειρατεία (< πειρατής),  πολιτεία (< πολίτης), κλπ.] 

γ. από αρσενικά επίθετα σε “-ύς”  [οξεία (< οξύς),  ταχεία (< ταχύς),  πλατεία (< πλατύς), κλπ.] 

10. Τα περισσότερα προπαροξύτονα θηλυκά που τελειώνουν σε “-εια”  
γράφονται µε “ ει ”. 

Εξαιρούνται και γράφονται µε “-ια”: 

α. τα προπαροξύτονα που παράγονται από κάποιες αρχαίες λέξεις (ρους, νους, κλπ.):  
Π.χ. παλίρροια, άγνοια, οµόνοια, παράνοια, πρόνοια, κλπ. 

β. τα προπαροξύτονα που τελειώνουν σε -τρια και παράγονται από αρσενικά ουσια-
στικά:  

Π.χ. µαθήτρια (< µαθητής), φοιτήτρια (< φοιτητής), εργάτρια (< εργάτης), κλπ. 
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11. Τα προπαροξύτονα θηλυκά που τελειώνουν σε “-ότητα” γράφονται µε “ ο ” και “ η ”. 

Π.χ. θερµότητα, ισότητα, ταυτότητα, ποσότητα, σοβαρότητα, κλπ. 

12. Τα προπαροξύτονα θηλυκά που τελειώνουν σε “-ύτητα” γράφονται µε “ υ ” και “ η ”. 

Π.χ. ταχύτητα, βαρύτητα, οξύτητα, γλυκύτητα, κλπ. 

Σηµείωση: Οι λέξεις αυτές παράγονται από αρσενικά επίθετα σε -ύς: (ταχύς, βαρύς, ο-

ξύς, γλυκύς, κλπ.) 

 

 

 

β. ΘΗΛΥΚΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ σε “-η”: 

13. Όλα τα ουσιαστικά που έχουν  κατάληξη -η  γράφονται µε  “ η ”. 

14. Τα προπαροξύτονα θηλυκά που τελειώνουν σε “-ηση” και παράγονται από ρήματα: 

 α. σε -αίνω  [π.χ. βλάστηση (< βλασταίνω),  µάθηση (< µαθαίνω),  πάθηση (< παθαίνω) ] 

 β. σε -ώ, -ούμαι [τονίζονται στο ωµέγα , παθητική φωνή: -ούµαι] :  
                      [απαίτηση (< απαιτώ),  απάντηση (< απαντώ),  αφήγηση (< αφηγούµαι), κλπ. ] , 

 γράφονται µε “ η ”. 

Π.χ. βλάστηση, µάθηση, άθληση, εκτίµηση, διοίκηση, υιοθέτηση, κλπ. 

15. Τα θηλυκά ουσιαστικά που τελειώνουν σε [ι]ση (-ιση, -ειση, -οιση, -υση)  
και παράγονται από ρήματα α΄ συζυγίας (-ω, -ομαι)  
(π.χ. αντιµετωπ ί ζω, αθρ οί ζω, µην ύ ω, πλ έ νω, µολ ύ νω, µεγεθ ύ νω, επιταχ ύ νω, κλπ.) 

γράφονται µε την ίδια ορθογραφία που έχουν τα ρήµατα στον αόριστο: 

Π.χ.  αντιµετωπ ί ζω  �  αντιµετώπ ι σα  �  αντιµετώπ ι ση 

 αθρ οί ζω  �  άθρ οι σα  �  άθρ οι ση 

 µην ύ ω  �  µήν υ σα  �  µήν υ ση 

 πλ έ νω  �  έπλ υ να  �  πλ ύ ση 

 µολ ύ νω  �  µόλ υ να  �  µόλ υ νση 

 µεγεθ ύ νω  �  µεγέθ υ να  �  µεγέθ υ νση 

 επιταχ ύ νω  �  επιτάχ υ να �  επιτάχ υ νση 
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΛΗΞΕΩΝ ΤΩΝ ΘΗΛΥΚΩΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑ 
ΛΗΞΗ 

ΚΑΝΟΝΑΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ -  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

-αία Όλα τα θηλυκά που τελειώ-
νουν σε -αία 

αυλαία, κεραία, τρο-
χαία, νεολαία, προκυ-
µαία, περικεφαλαία, 
ροµφαία, σηµαία, κλπ. 

θέα, παρέα, ιδέα, 
κάποια τοπωνύµια 
κάποιες λέξεις από ξέ-
νες γλώσσες 

-έλα Όλα τα θηλυκά που τελειώ-
νουν σε -έλα 

κορδέλα, κοπέλα, κα-
ραµέλα, καρτέλα, κλπ. 

Λάρισα, σάρισα (που 
παλιά γράφονταν επί-
σης µε “λλ”) 

-ίδα,  
-ίλα, 
-ίνα,  
-ίτα 

Όλα σχεδόν τα θηλυκά που 
τελειώνουν σε:  
-ίδα, -ίλα, -ίνα, -ίτα 

ασπίδα, πατρίδα, µαυ-
ρίλα, σκασίλα, ακτίνα, 
κλπ. 

χλαµύδα, καρύδα, ση-
µύδα, σήτα 

-ισσα Όλα τα θηλυκά που τελειώ-
νουν σε -ισσα και παράγονται 
από αρσενικά ονόµατα  

µέλισσα, αρχόντισσα, 
µαγείρισσα, κλπ. 

Η Λάρισα και η σάρισα 
γράφονται µε ένα “λ”. 

-αινα Όλα τα θηλυκά που τελειώ-
νουν σε -αινα και παράγονται 
από αρσενικά ονόµατα 

δράκαινα, τρίαινα, 
Γιώργαινα, κλπ. 

 

-ένα Όλα τα θηλυκά που τελειώ-
νουν σε -ένα 

αντένα, αρένα, καδέ-
να, πένα, χτένα, κλπ. 

 

-ιά Όλα τα οξύτονα θηλυκά που 
τελειώνουν σε -ιά 

ελιά, βραδιά, καρδιά, 
ανθρωπιά, κλπ. 

Λέξεις που παράγονται 
από ρήµατα σε -εύω: 
δουλειά, παντρειά, κλπ. 

-ία Όλα σχεδόν τα θηλυκά που 
τελειώνουν σε -ία 

αιµοδοσία, προδοσία, 
αγωνία, κλπ. 

Λέξεις που παράγονται: 
α. από ρήµατα σε -εύω  
β. από ουσιαστικά σε  
γ. από επίθετα σε -ύς  

-εια Τα προπαροξύτονα σε -εια ωφέλεια, ενέργεια, 
συνέχεια, κλπ. 

Λέξεις που παράγονται 
από αρχαίες λέξεις (ά-
γνοια, οµόνοια, κλπ.) 

-τρια Τα προπαροξύτονα που τε-
λειώνουν σε -τρια 

µαθήτρια, φοιτήτρια, 
κλπ. 

 

-ότητα Τα προπαροξύτονα που τε-
λειώνουν σε -ότητα 

θερµότητα, ισότητα, 
κλπ. 

 

-ύτητα Τα προπαροξύτονα που τε-
λειώνουν σε -ύτητα 

γλυκύτητα, ταχύτητα, 
κλπ. 

 

-ιση,  
-ύση,  
-οιση 

Τα θηλυκά που παράγονται 
από ρήµατα α΄ συζυγίας  
(-ω, -οµαι) γράφονται µε το 
ίδιο [ ι ] που γράφονται τα ρή-
µατα στον αόριστο 

κρίση, άθροιση, µή-
νυση, πλύση, µόλυνση, 
κλπ. 

 

-ηση τα θηλυκά που παράγονται  
α. από ρήµατα β΄ συζυγίας (-ώ, 
-ούµαι) 
β. από ρήµατα σε -αίνω 

συζήτηση, απάντηση, 
βλάστηση, µάθηση, 
κλπ. 
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12ο Δημ. Σχ. Αθηνών                                         12 Νοεμβρίου 2020 

ΟΝΟΜΑ: ……………………………………....………...............………... Τάξη Ε2  

ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ  

                           ΣΤΑ ΘΗΛΥΚΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ      

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

 

1. Συμπληρώστε με  ε  ή  αι .  (Μην ξεχνάτε τους τόνους, όπου λείπουν!) 

προκυµ__α λύκ__να σαρδ__λα σηµ__α 

φαν__λα αντ__να νεολ__α περικεφαλ__α 

φάλ__να ιδ__α Γιώργ__να κοπ__λα 

καρτ__λα καραµ__λα αρ__να οµπρ__λα 

δράκ__να παρ__α τρί__να τροχ__α 

κορδ__λα αυλ__α Ευρωπ__α Θανάσ__να 

2. Συμπληρώστε με  ι  ,  η  ,  ει  .  (Μην ξεχνάτε τους τόνους, όπου λείπουν!) 

ασπ__δα χλαµ__δα µαυρ__λα γεωµετρ__α 

απουσ__α αθερ__να γραν__τα λατρ__α 

καρ__δα παράν__α αγων__α ιστορ__α 

βραδ__ά καρδ__ά βοήθ__α µηλ__ά 

πλατ__α ζυγαρ__ά γειτον__ά δουλ__ά 

παντρ__ά γιατρ__ά αιµοδοσ__α σκασ__λα 

προδοσ__α σηµ__δα ακτ__να ελ__ά 

οδηγ__α αγγαρ__α θεραπ__α ληστ__α 

πατρ__δα πορ__α ανθρωπ__ά γοητ__α 

οξ__α οµόν__α ευγέν__α αλήθ__α 

µαγ__α τηγαν__τα ωφέλ__α ενέργ__α 

επιµέλ__α άγν__α µοιρασ__ά άδ__α 
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3. Γράψτε τα θηλυκά των παρακάτω αρσενικών ουσιαστικών. 

µαθητής ....................................................................... µεσίτης ....................................................................... 

βασιλιάς ....................................................................... γείτονας ....................................................................... 

µάγος ....................................................................... µάγειρας ....................................................................... 

εργάτης ....................................................................... υπηρέτης ....................................................................... 

αγωνιστής ....................................................................... άρχοντας ....................................................................... 

καθηγητής ....................................................................... ποιητής ....................................................................... 

αθλητής ....................................................................... αναγνώστης ....................................................................... 

διευθυντής ....................................................................... εθελοντής ....................................................................... 

καταναλωτής ....................................................................... κιθαριστής ....................................................................... 

4. Συμπληρώστε τις λέξεις με  ο  ,  ω  ,  ι  ,  η  ,  υ  ,  ει . 

θερµ__τ__τα ταχ__τ__τα σοβαρ__τ__τα ισ__τ__τα 

βαρ__τ__τα γλυκ__τ__τα ταυτ__τ__τα οξ__τ__τα 

ισ__τ__τα πυκν__τ__τα ποσ__τ__τα ευθ__τ__τα 

κοιν__τ__τα βραδ__τ__τα γενναι__τ__τα ανθρωπ__τ__τα 

5. Σχηματίστε θηλυκά ουσιαστικά σε  -ηση  ,  -ιση  ,  -οιση  ,  -υση  , από τα παρακάτω ρή-
ματα. 

επιταχύνω ....................................................................... µηνύω ....................................................................... 

αθροίζω ....................................................................... βλασταίνω ....................................................................... 

απαιτώ ....................................................................... απαντώ ....................................................................... 

πλένω ....................................................................... µολύνω ....................................................................... 

αφηγούµαι ....................................................................... µαθαίνω ....................................................................... 

αθλούµαι ....................................................................... αντιµετωπίζω ....................................................................... 

  


