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Τα Ελληνικά είναι δφςκολθ γλϊςςα. Το ομολογοφν όλοι. Μία από τισ 
πολλζσ δυςκολίεσ είναι το να μάκει κανείσ τθν ορκι γραφι των 
λζξεων. Άπειροι κανόνεσ προςπακοφν να ρυκμίςουν τα διάφορα 
ορκογραφικά προβλιματα τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ. Δυςτυχϊσ, δεν 
είναι εφκολο να τουσ μάκει κανείσ. 
 

Σιμερα, όμωσ, θ τεχνολογία μάσ βοθκάει να ειςαγάγουμε τον οπτικό 
ςχεδιαςμό ςτθ διδαςκαλία τθσ γλϊςςασ. Μασ αρκεί ζνασ 
υπολογιςτισ και ζνασ projector. Φυςικά, και κάποιεσ διαφάνειεσ, 
φροντιςμζνεσ με ιδιαίτερθ επιμζλεια και αιςκθτικι, για να 

λειτουργιςει αποτελεςματικά ο οπτικόσ ςχεδιαςμόσ του 
μαθήματοσ. 



ηωντάν – ια  

ςυμπόν – ια  

Κατηγορία 1η  

(καταλθκτικό μζροσ: –ια) 

ορφάν – ια  

γφμν – ια  

(δθλαδι μονοςφλλαβο) αγρφπν – ια  

περθφάν – ια  

Σημείωςη: 
ςτα ουςιαςτικά τθσ πρϊτθσ κατθγορίασ το καταλθκτικό μζροσ –ια 
προφζρεται ωσ μια ςυλλαβι (= καταχρθςτικόσ δίφκογγοσ). 



φιλοδοξ– ία  

τυρανν – ία  

Κατηγορία 2η  

(καταλθκτικό μζροσ: –ία) 

νοςταλγ – ία  

ομολογ– ία  

βακμολογ– ία  

κεωρ– ία  



παιδ– εία  

δουλ– εία  

Κατηγορία 3η  

(καταλθκτικό μζροσ: –εία) 

κεραπ– εία  

ερμθν– εία  

βαςιλ– εία  

πρεςβ– εία  

(= παροξφτονα) 



αμζλ– εια  

ειλικρίν– εια  

Κατηγορία 4η  

(καταλθκτικό μζροσ: ’ εια) 

αςκζν– εια  

ςυνικ– εια  

ςυνζχ– εια  

επιείκ– εια  

(= προπαροξφτονα) 



διχόν– οια  

ομόν– οια  

Κατηγορία 5η  

(καταλθκτικό μζροσ: ’ οια) 

πρόν– οια  

εφν– οια  

άπν– οια  

παλίρρ– οια  



α) Όλεσ οι κατθγοριοποιθμζνεσ λζξεισ (και ςτισ πζντε κατθγορίεσ) 
είναι: 

ουςιαςτικά – θηλυκοφ γζνουσ – αφηρημζνα. 
 
β) Το καταλθκτικό μζροσ (= –ια, – ία, –εία, ’ εια, ’ οια), παρ’ όλεσ τισ 

ορκογραφικζσ διαφορζσ, ςτον προφορικό λόγο ακοφγεται 
ομόθχο. 

 
γ) Το καταλθκτικό μζροσ, από τθ μία κατθγορία ςτθν άλλθ, 

διαφοροποιείται: 

ορθογραφικά και τονικά. 



δηλαδή: 
 
α) ορθογραφική διαφοροποίηςη: 
 
 
 
 
 
 
β) τονική διαφοροποίηςη: 

–ια  

τριπλή –εια  

–οια  

διπλή 
παροξφτονα               (π.χ. φιλοδοξ–ία ) 

προπαροξφτονα        (π.χ. επιμζλ–εια  



Εκδοχή 1η: κθλυκά ουςιαςτικά ςε –ια  
 

θ ςυμπόν –ια  

θ ορφάν –ια  παροξφτονα 
–ια  = προφζρεται μονοςφλλαβα θ αρρϊςτ –ια  

θ φτιν –ια  



Παρατηρήςεισ:   
 
1. Τα ουςιαςτικά ςε –ια (με μονοςφλλαβο το –ια) προζρχονται: 
 
 

α)   από επίθετα: 
ηωνταν –όσ – θ ηωντάν –ια  

ορφαν –όσ – θ ορφάν –ια  

β)   από ρήματα: 
καταφρονϊ – θ καταφρόν –ια  

αγρυπνϊ – θ αγρφπν –ια  



2. Οριςμζνα ουςιαςτικά  του τφπου:  
 ορφάν –ια, ηωντάν –ια, αςχιμ –ια κλπ. 
 

διφοροφνται ορθογραφικά 
 
 και παρουςιάηουν γραφζσ ςε: 

–ια  και  –εια  
 
  (π.χ. φτϊχ –ια και φτϊχ –εια  
   ηιλ –ια  και ηιλ –εια  
 
 
 Πάντωσ, θ ςωςτι γραφι είναι με –ια. 



θ αδικ –ία  

θ αφκον –ία  

θ τυρανν –ία  

θ διαφων –ία  
παροξφτονα 
–ία  = προφζρεται διςφλλαβα 

θ δοκιμας –ία  

θ ευτυχ –ία  

θ θγεμον –ία  



Παρατηρήςεισ:   
 
1. Τα παροξφτονα ουςιαςτικά ςε –ία παράγονται: 
  
 α)    από επίθετα: 
 

  φιλόδοξοσ  φιλοδοξ –ία  

  άδικοσ   αδικ –ία  

  ευτυχισ  ευτυχ –ία  

  επιτυχισ  επιτυχ –ία  

  ευφυισ   ευφυ –ία  
 



 β)    από ρήματα (ςυνικωσ ςφνκετα): 
 

  ςυνομιλϊ  ςυνομιλ –ία  

  επικυμϊ  επικυμ –ία  

  δοκιμάηω  δοκιμας –ία  
   



2. Παραςφνκετα ουςιαςτικά ςε –ία (παράγονται από άλλα ςφνκετα): 
  

  φυςιολάτρθσ   φυςιολατρ –ία  

  πεηοπόροσ   πεηοπορ –ία  

  πρωτοπόροσ   πρωτοπορ –ία  

  ελλθνολάτρθσ   ελλθνολατρ –ία  

  γλωςςολάτρθσ   γλωςςολατρ –ία  

  ανεξίκρθςκοσ   ανεξικρθςκ –ία  

  άνανδροσ   ανανδρ –ία  

  πρόεδροσ   προεδρ –ία  

  άμνθςτοσ   αμνθςτ –ία  



Εκδοχή 2η: κθλυκά ουςιαςτικά ςε –εια  
 

θ βαςιλ –εία  

θ δουλ –εία  

θ παιδ –εία  
παροξφτονα 
(παράγονται από ριματα ςε –εφω) 

θ κθτ –εία  

θ ερμθν –εία  

(εδϊ υπάγονται και τα ουςιαςτικά μνεία – λεία – χρεία) 



θ ςυγγζν –εια  

θ ευγζν –εια  προπαροξφτονα 
(παράγονται από επίκετα ςε –θσ: θ ςυνικ –εια  

θ αμζλ –εια  επιμελ –ισ  -  επιμζλ –εια ) 

θ καλλιζργ –εια  

θ ενζργ –εια  προπαροξφτονα 
(παράγονται από ριματα ςυνθρθμζνα: θ προςπάκ –εια  

θ ωφζλ –εια  προςπακϊ   -  προςπάκ –εια ) 



Εκδοχή 3η: κθλυκά ουςιαςτικά ςε –οια  
 

θ ομόν –οια  

θ διχόν –οια 

θ εφν –οια Προπαροξφτονα 

θ διάν –οια 

θ πρόν –οια 

είναι ςφνκετα ουςιαςτικά με βϋ ςυνκετικό τα: νουσ, ρουσ, πλουσ [πνουσ]. 



Σημείωςη:  
 

Τα ουςιαςτικά τφπου εργάτρ –ια, ςυνθζτρ –ια, καθαρίςτρ –ια, κακϊσ 

και τα κφρια ονόματα Πολφμνια, Ερζτρια ι ουςιαςτικά του τφπου 

Οδφςςεια, Αλεξάνδρεια, Βζροια, Εφβοια δεν κίγονται ςτα 

προαναφερόμενα, γιατί δεν ανικουν ςτθν κατθγορία θηλυκά 

αφηρημζνα ουςιαςτικά. 



1 2 3 

ουςιαςτικά ςε –ια ουςιαςτικά ςε –ία  ουςιαςτικά ςε –εία  

ηωντάν –ια  
γφμν –ια 

ςυμπόν –ια  
αγρφπν –ια  
ορφάν –ια  

περθφάν –ια  

βακμολογ –ία  
ψυχαγωγ –ία  
νοςταλγ –ία  

αιμορραγ –ία  
ομολογ –ία  
κεωρ –ία  

νοκ –εία  
κολακ –εία  
λατρ –εία  

κεραπ –εία  
ειρων –εία  
νοςθλ –εία  

θ κατάλθξθ –ια 
μονοςφλλαβθ 

Προςοχή ςτα παραςφνθετα: 

φυςιολατρ –ία  
οδοιπορ –ία  

πρωτοπορ –ία  
ειδωλολατρ –ία 
ανεξικρθςκ –ία  

μνεία 
λεία 

χρεία 
διφοροφμενα 

φτϊχια – φτϊχεια  
ηιλια – ηιλεια  



4 5 

ουςιαςτικά ςε –εια  ουςιαςτικά ςε –οια 

απάκ –εια  
διαφγ –εια  
αυκάδ –εια  

ςυμπάκ –εια  
αςφάλ –εια  
επιφάν –εια  
ενζργ –εια  
διάρκ –εια  

διάν –οια  
πρόν –οια  
άπλ –οια  
άπν –οια  

απόπν –οια  
παλίρρ –οια  

άγν –οια 



θηλυκά 
αφηρημζνα 
ουςιαςτικά 

1 
ςε –ια 

(ηωντάνια) 

2 
ςε –ία 

(ομολογία) 

3 
ςε –εία 
(κολακεία) 

4 
ςε –΄εια 

(ςυμπάκεια) 

5 
ςε –οια 
(απόρροια) 


