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Επανάληψη ορθογραφίας των θηλυκών ουσιαστικών 

Μελέτησε προσεκτικά τον παρακάτω πίνακα και στη συνέχεια συμπλήρωσε τα κενά 

στην άσκηση ορθογραφίας που ακολουθεί:  

ουσιαστικά σε κατηγορία παραδείγματα Εξαιρούνται τα: 

-αία 

παροξύτονα 

κοινά 
αυλαία, κεραία, τροχαία, 

νεολαία, κ.ά. 
θέα, ιδέα, παρέα, νέα 

τοπωνύμια   Ζέα, Κέα, Νεμέα, Τεγέα, Καπνικαρέα 

-αια 

προπαροξύτονα 
 Φώκαια, Ποτίδαια, Νίκαια   

-αινα 
κοινά λύκαινα, δράκαινα, φάλαινα κ.ά.   

ανδρωνυμικά Γιώργαινα, Μαυρομιχάλαινα κ.ά.   

-ιά 

οξύτονα 
κοινά ελιά, μιλιά, ξενιτιά, γειτονιά κ.ά. 

γιατρειά, δουλειά, σοδειά κ.ά. (από ρ. 

σε εύω) 

-ία 

παροξύτονα 

κοινά 
αδικία, αεροπορία, αργία, φιλία 

κ.ά. 

λατρεία, πορεία, νηστεία κ.ά. (από ρ. σε 

-εύω) 

ευθεία, οξεία, ταχεία κ.ά. (από επίθ. σε 

-υς) και τα: βλακεία, γραμματεία, 

επαιτεία, εταιρεία, εφεδρεία, εφηβεία, 

θεία, πειρατεία, πελατεία, υγεία 

τοπωνύμια Αγγλία, Ιταλία, Ινδία κ.ά. Ηλεία, Σητεία, Τροία 

κύρια Ελευθερία, Διονυσία κ.ά. Βασιλεία 

επιστήμες Φιλοσοφία, Ιστορία κ.ά. Χημεία 

-ια  

καταχρηστικός 

δίφθογγος 

κοινά αρρώστια, ζήλια, φτήνια κ.ά. φτώχεια 

-εια 

προπαροξύτονα  

κοινά 

(σχεδόν όλα) 

βοήθεια, διάρκεια, ενέργεια 

αλήθεια, ασθένεια κ.ά. 

άγνοια, διχόνοια, έννοια, κ.ά. (β' συνθ. 

νους) 

παλίρροια, απόρροια (β' συνθ. ρους) 

Εύβοια (β' συνθ. βους) 

κύρια 
Γαλάτεια, Θάλεια, Φιλαδέλφεια, 

Ψυτάλλεια κ.ά. 
Ερέτρια 

-εία κοινά ερμηνεία, θεραπεία, πορεία 
ηγεμονία, κηδεμονία, προεδρία, 

δυσκολία, αμνηστία, ζήλια, ξενιτιά, 

javascript:
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παροξύτονα (από ρ. σε -εύω) και υγεία κ.ά. περηφάνια 

αμβλεία, ευθεία, ταχεία κ.ά. 

(από επιθ. σε -υς) 

βαριά, βαθιά, παχιά, πλατιά, τραχιά, 

φαρδιά 

(με καταχρηστική δίφθογγο στη 

λήγουσα) 

-έλα   κοπέλα, φουστανέλα 
απέλλα, βδέλλα, θύελλα, δικέλλα, 

καραβέλλα 

-ήθρα   κολυμπήθρα, τσουλήθρα   

-ίδα κοινά ασπίδα, πατρίδα κ.ά. καρύδα, σημύδα, χλαμύδα 

-ίλα κοινά καπνίλα, χωματίλα κ.ά.   

-ίνα κοινά, κύρια καρδερίνα, Κατερίνα κ.ά. λειχήνα, σειρήνα, σπλήνα 

-ισσα κοινά, κύρια γειτόνισσα, Σαμιώτισσα κ.ά. Λάρισα, σάρισα, γόησα, κόμησα 

-ιση από ρ. σε -ίζω διαφήμιση, διαχείριση κ.ά.   

-ηση από ρ. σε -ώ ερώτηση, συζήτηση   

-υση από ρ. σε -ύω/ύνω δύση, διάλυση, ίδρυση   

-ίτσα υποκοριστικά κουκλίτσα, κοπελίτσα θείτσα 

-όνα κοινά, κύρια αμαζόνα, εικόνα, σταγόνα κ.ά. 

λεγεώνα, χελώνα, κρυψώνα, κορώνα, 

κοτρώνα, λεχώνα, σπιταρώνα   

από αρχαία τοπωνύμια σε -ών, π.χ. 

Βαβυλώνα, Σιδώνα 

-όση κοινά δόση, έκδοση, πρόποση   

-τρια κοινά εργάτρια, μαθήτρια κ.ά.   

-ότητα κοινά θερμότητα, ποιότητα κ.ά.   

-ύτητα κοινά ευθύτητα, ταχύτητα κ.ά.   

-οσύνη κοινά δικαιοσύνη, ευγνωμοσύνη κ.ά.   

-υνση κοινά 
διεύθυνση, μόλυνση, πάχυνση 

κ.ά. 
  

-ωνία κοινά, κύρια αγωνία, Λακωνία, Ιαπωνία Μακεδονία, Παφλαγονία 

-ωνιά κοινά, κύρια παγωνιά, κλειδωνιά πετονιά, λεμονιά, πεπονιά, γειτονιά κ.ά. 
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-ωση από ρ. σε -ώνω ζύμωση, ακύρωση   

-ωτή κοινά καλαμωτή, φτερωτή  

Πηγή: http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/Theoria%20Nea/Orthografia-ousiastikou.htm 

 

 

1. Μια παρ__α παιδιών περπατούσε στην προκυμ__α της Κ__ας. 

2. Η τροχ__α της Νεμ__ας δέχτηκε πολλές κλήσεις. 

3. Έπεσε χτες η αυλ__α του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης 

4. Δεν έχω ιδ__α ποιος έβαλε αυτήν την κερ__α! 

5. Κάποιος έβαλε μια σημ__α έξω από την εκκλησία της Καπνικαρ__ας. 

 

6. Δεν έχεις καμιά δουλ__ά σ' αυτή τη γειτον__ά. 

7. Δεν έχει γιατρ__ά ο καημός της ξενιτ__άς. 

8. Η εξάρτηση από την τεχνολογία είναι η νέα μορφή σκλαβ__άς. 

9. Αν και ήταν κορίτσι της παντρ__άς δεν έβγαλε μιλ__ά με όσα της κάνανε. 

10. Πήγαμε στην πορ__α κατά της μουσικής πειρατ__ας μαζί με τη θ__α μου. 

11. Στη διάρκεια της εφηβ__ας δημιουργούνται οι πιο στενοί δεσμοί φιλ__ας. 

12. Δουλεύει σε μια εταιρ__α με αντικείμενο την υγ__α με πολύ μεγάλη πελατ__α. 

13. Είναι αδικ__α ενώ ήταν τόσο νέος να τον βγάλουν σε εργασιακή εφεδρ__α. 

14. Η Ελευθερ__α θα σπουδάσει Χημ__α, ενώ η Βασιλ__α θα σπουδάσει Ιστορ__α. 

15. Η ομόν__α κτίζει σπίτι κι η διχόν__α το χαλάει. 

 

16. Πήγαμε στη Χαλκίδα που είναι στην Εύβ__α να δούμε την παλίρρ__α. 

17. Έκανε διάφορες ενέργ__ες στη διάρκ__α της χρονιάς. 

18. Η αλήθ__α είναι ότι έχει τέτοια άγν__α των γεγονότων που έμεινα άναυδη. 

19. Με ευσέβ__α προσκύνησαν την εικόνα οι πιστοί. 

20. Δήλωσε ασθέν__α και δεν ήρθε στη δουλειά του. 

21. Αντιμετώπισε πολλές δυσκολ__ες κατά τη διάρκεια της προεδρ__ας της ομάδας. 

22. Ξεκίνησε νέα θεραπ__α για το γνωστό πρόβλημα με την υγ__α του. 

23. Αυτό δεν είναι ερμην__α όσων είπα αλλά παρερμην__α. 
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