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Ορθογραφία θηλυκών ουσιαστικών  
1. Γράφονται με –ιά   
 

 τα θηλυκά που τελειώνουν σε –ιά, όταν το –ιά είναι καταχρηστικός 
δίφθογγος             ( προφέρεται σαν μια συλλαβή )  π.χ. ζημιά, ελιά  

 
εξαιρούνται  και γράφονται με –ειά  ει όσα παράγονται από ρήματα που 
τελειώνουν σε    –εύω,  π.χ. γιατρεύω – γιατρειά, δουλεύω – δουλειά, παντρεύω – 
παντρειά. 
 
2. Γράφονται με –ια  
 

 τα παροξύτονα θηλυκά που τελειώνουν σε –ια και το –ια είναι 
καταχρηστικός    π.χ. δίφθογγος  γκρίνια, γαρδένια  

 
εξαιρείται  η φτώχεια  
 
3. Γράφονται με –ία  
 

 τα θηλυκά που τελειώνουν σε –ία και παράγονται από αρσενικά ονόματα 
που τελειώνουν σε –ος και –ης  π.χ. ελευθερία, προδοσία 

 
εξαιρούνται και γράφονται με –εια π.χ. η εφηβεία, επαιτεία,  
 

 και τα παροξύτονα θηλυκά που παράγονται από ρήματα β΄ συζυγίας  και 
β΄ τάξης  

π.χ. αδικία, οδηγία  
 
4. Γράφονται με  -εια  
 

 τα θηλυκά που παράγονται από ρήματα σε –εύω και –εύομαι π.χ. 
θεραπεία, ληστεία 

 
εξαιρούνται γειτονιά, ηγεμονία, περηφάνια, ξενιτιά, ζήλια, αμνηστία, δυσκολία, 
προεδρία, κηδεμονία  
 

 τα προπαροξύτονα θηλυκά που παράγονται από ρήματα β΄ συζυγίας και 
β΄  τάξης π.χ. βοήθεια  

 Τα θηλυκά που παράγονται από επίθετα σε σε –ης π.χ. διαφάνεια  
 
5. Γράφονται με –εία 
 

 τα παροξύτονα θηλυκά που παράγονται από επίθετα σε –υς π.χ.  ευθεία, 
οξεία  
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Ασκήσεις εμπέδωσης 
 
1. Σχημάτισε θηλυκά ουσιαστικά σε –ια και –εια από τα παρακάτω ρήματα  
 

αγγαρεύω -     καλλιεργώ -  

δημιουργώ -    κοινωνώ - 

διαρκώ -    κολακεύω - 

δικαιολογώ -    κυκλοφορώ - 

ενεργώ -    λειτουργώ - 

επιθυμώ -   ` νηστεύω - 

ερμηνεύω -    οδηγώ - 

ευλογώ -    προσπαθώ - 
 
2. Σχημάτισε θηλυκά ουσιαστικά από τα παρακάτω αρσενικά ουσιαστικά και 
επίθετα 
 

αεροπόρος -    διακοσμητής - 

επαίτης -    ευφυής - 

νομάρχης    δειλός - 

διαφανής -    πολυτελής 

βιογράφος -    αληθής -  

αφελής -    συγγενής - 

βιομήχανος -    υποτελής - 

μικροπρεπής -   ήρεμος - 
 
 
3. Διάβασε με προσοχή τα παρακάτω θηλυκά ουσιαστικά, εντόπισε όσα απ’ αυτά 
είναι γραμμένα λάθος και διόρθωσέ τα.  
 

συντέλια -    διδασκαλεία -  

κάμπεια -     μεγαλοπρέπια - 

εκστρατία -    αλιεία -  

συμπάθια -    γενιά - 

ευλάβια -    περιφέρια - 

αναίδια -     αξεία -  

ζημειά -     λευτερειά -  

δοξολογεία -     πολιτία - 


