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Η αλφαβήτα μας   
Α  α Ι  ι Ρ  ρ 
Β  β Κ  κ Σ  σ  ς 
Γ  γ Λ  λ Τ  τ 
Δ  δ Μ  μ Υ  υ 
Ε  ε Ν  ν Φ  φ 
Ζ  ζ Ξ  ξ Χ  χ 
Η  η Ο  ο Ψ  ψ 
Θ  θ Π  π Ω  ω 
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Το ελληνικό αλφάβητο έχει 24 γράμματα: 

Α  α   άλφα Ι  ι     γιώτα Ρ  ρ      ρο  

Β  β   βήτα Κ  κ   κάπα Σ  σ  ς  σίγμα 

Γ  γ    γάμμα Λ  λ   λάμβδα Τ  τ      ταυ 

Δ  δ   δέλτα Μ  μ   μι Υ υ     ύψιλον 

Ε  ε    έψιλον Ν  ν    νι Φ  φ    φι 

Ζ  ζ    ζήτα Ξ  ξ    ξι Χ  χ     χι 

Η  η   ήτα Ο ο   όμικρον Ψ  ψ    ψι 

Θ  θ   θήτα Π  π   πι Ω ω    ωμέγα 

Τα φωνήεντα είναι εφτά και φωνάζουν δυνατά! 

α,   ε,   η,   ι,   ο,   υ,   ω 

Τα υπόλοιπα δεκαεφτά (17) είναι τα σύμφωνα: 

β,  γ,  δ,  ζ,  θ,  κ,  λ,  μ,  ν,   ξ,  π,  ρ,  σ,  τ,  φ,  χ,  ψ
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Δίψηφα γράμματα 
   

δίψηφα φωνήεντα  δίψηφα σύμφωνα 

αι = ε αίθουσα   μπ  μπάλα 

ει = ι  εικόνα   ντ ντύνομαι 

οι = ι  οικόπεδο   γκ αγκάθι 

υι = ι  υιός    τσ τσίρκο 

ου = ου ουρανός   τζ τζάμι 

Οι συνδυασμοί 

Αυτοί είναι δύο: 

αυ   =   αβ     ή     αφ 
   αυλή              αυτοκίνητο 

ευ   =   εβ     ή     εφ 
 ευγενικός     ευτυχία 

αυ = αβ -> αυλή 

ευ = εβ -> ευγενικός  

αυ = αφ -> αυτοκίνητο  

ευ = εφ -> εύτυχία 

 

β    +   φωνήεν, β, γ, δ, ζ, λ, μ, ν, 
 

φ   +   θ, κ, ξ, π, σ, τ, φ, χ, ψ 
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Ο τόνος μπαίνει πάνω από το δεύτερο γράμμα. 

Όταν θέλουμε να τα διαβάσουμε ξεχωριστά, βάζουμε πάνω απ’ το υ, ι  
δύο τελείες (διαλυτικά σημεία).  

Αν ο τόνος είναι πριν απ’ το υ, ι, αυτά παραλείπονται 

 Παράδειγμα:    φαΐ, γαΐδούρι    αλλά   γάιδαρος   

  

Δίφθογγοι 

Δύο φωνήεντα που ακούγονται στο χρόνο μιας συλλαβής. Είναι δύο 
ειδών: κύριοι και καταχρηστικοί 

  Κύριοι    Καταχρηστικοί 

αϊ αϊτός    υο δυο 

αη αηδόνι   εια γεια σου 

οϊ ρολόι    ια μια 

οη βοηθώ   οιο ποιο 

   

δεύτερο γράμμα   πρώτο γράμμα τους 

τους το ι, η   το ι, υ, ει, οι 
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Ο πατέρας εργάζεται. 

Ένας λόγος σύντομος και με απλό νόημα, όπως ο παραπάνω είναι 
πρόταση. 

Αρχίζει με κεφαλαίο γράμμα και τελειώνει σε τελεία. 

 

Τα είδη των προτάσεων 

1) Ερωτηματικές   Πως σε λένε; 
 

2) Επιθυμίας   Δώσε μου το μολύβι σου! 
 

3) Επιφωνηματικές  Τι ωραίο λουλούδι! 
 

4) Αρνητικές   Δεν έχω φάει. 
 

5) Κύριες–δευτερεύουσες Αγαπώ την πατρίδα μου, γιατί είναι  

      ωραία. 

Η πρώτη πρόταση: Αγαπώ την πατρίδα μου είναι κύρια, γιατί είναι 
ολοκληρωμένη. Η δεύτερη: γιατί είναι ωραία είναι δευτερεύουσα. 

  



9 |  
 

 

Συλλαβές 

Συλλαβές είναι τα κομμάτια στα οποία χωρίζεται η λέξη. 

Υπάρχουν 

Μονοσύλλαβες λέξεις:  το,      θα,      φως,      και 

Δισύλλαβες λέξεις:   μή–λο,     κό–τα 

Τρισύλλαβες λέξεις:  πα–τέ–ρας,       μη–τέ–ρα  

Πολυσύλλαβες λέξεις: πα–ρα–θυ–ρο,      πα–νε–πι–στή–μι–ο  

Η τελευταία συλλαβή μιας λέξης λέγεται λήγουσα:   παι-δί 

Η προτελευταία συλλαβή λέγεται παραλήγουσα:    σχο-λεί-ο 

Η Τρίτη απ’ το τέλος συλλαβή λέγεται προπαραλήγουσα: πο-τά-μι 

 

Τόνος 

Ο τόνος (οξεία ‘) μπαίνει εκεί που φωνάζει η λέξη πιο πολύ.  

Μπορεί να μπει στη λήγουσα  __  __  __   που-λί 

  στην παραλήγουσα   __  __  __ πό-δι 

 ή στην προπαραλήγουσα  __  __  __ θά-λα-σσα 

Δεν μπαίνει ποτέ πιο πριν απ΄ την προπαραλήγουσα 
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• Οι μονοσύλλαβες λεξεις δεν παίρνουν τόνο, εκτός από το πού και 
πώς, όταν ρωτάμε και το διαζευτικό ή, όταν διαλέγουμε: 

Από πού είσαι; 

Πώς σε λένε; 

Θέλεις γλυκό ή παγωτό; 

 

• Μερικές λέξεις παίρνουν δύο τόνους. Αυτό συμβαίνει, όταν η 
λέξη τονίζεται στην προπαραλήγουσα και ακολουθεί μια μικρή 
λέξη όπως: μου, σου, του, μας, σας, ... 

  Ο δάσκαλός μας 

 

Κανόνες συλλαβισμού 

- Δύο συνεχόμενα φωνήεντα χωρίζονται:   α-έ-ρας 
- Ένα σύμφωνο ανάμεσα σε δύο φωνήεντα, συλλαβίζεται με το 

δεύτερο φωνήεν: νε-ρό 
- Δύο σύμφωνα χωρίζονται, αν απ’ τα δύο πρώτα δεν αρχίζει 

ελληνική λέξη:  αν-θρω-πος 
- Οι συνδυασμοί, τα δίψηφα, οι δίφθογγοι δεν χωρίζονται: βοη-θώ, 

εί-μαι 
- Δύο όμοια σύμφωνα χωρίζονται: Άν-να 
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1. Τελεία ( . )  βάζω στο τέλος μια πρότασης. Μετά από 

τελεία, αρχίζουμε με κεφαλαίο γράμμα. 
 

2. Άνω τελεία ( · ) βάζω για ένα μικρότερο σταμάτημα της 

φωνής μας. 
 

3. Κόμμα ( , ) χρησιμοποιώ για πολύ μικρό σταμάτημα της 

φωνής μας. 
 

4. Ερωτηματικό ( ; ) σημειώνω στο τέλος της πρότασης για 

να ρωτήσω. 
 

5. Θαυμαστικό ( ! )  σημειώνεται στο τέλος της πρότασης 

που δείχνει θαυμασμό, χαρά ή λύπη. 
 

6. Διπλή τελεία ( : )  βάζω για να εξηγήσω κάτι ή για να πω 

τα λόγια κάποιου όπως ακριβώς τα είπε. 
 

7. Αποσιωπητικά ( ... ) βάζω σε μια πρόταση που δεν έχει 

τελειώσει. 
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8. Παύλα ( - ) βάζω σε διαλόγους. 

 

9. Εισαγωγικά (« ... »)  χρησιμοποιώ για να κλείσω μέσα 

λόγια, όπως τα είπε κάποιος άλλος. 
 

10. Το ενωτικό ( - ) μπαίνει ανάμεσα από δύο λέξεις και τις 

λέμε μαζί σαν μία: κυρα-Μαρία. Τόνο έχει μόνο η δεύτερη 
λέξη. Το ενωτικό μπαίνει ακόμη για να κόψουμε μια λέξη σε 
συλλαβές. 

 
 

Άλλα ορθογραφικά σημεία. 

Εκτός από τον τόνο, έχουμε όταν γράφουμε, και τα παρακάτω σημεία: 

1. Η απόστροφος ( ‘ ) μπαίνει όταν φεύγει ένα γράμμα πάνω απ’ 
τη θέση που βρισκόταν:  

από  έξω   ->  απ’ έξω,     του είπα   ->   του ΄πα 
 
 

2.  Η υποδιαστολή ( , ) μπαίνει στην αναφορική αντωνυμία ό,τι για 
να ξεχωρίσει απ’ τον ειδικό σύνδεσμο ότι: 

Ό,τι και να μου πεις έχεις δίκιο. 
Έλεγε ό,τι ένιωθε. 
Αλλά: Έλεγε ότι θα ΄ρθει,  μα δε φάνηκε. 
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Την υποδιαστολή τη χρησιμοποιούμε στα ελληνικά και στους 
αριθμούς για να ξεχωρίζουμε το ακέραιο από το δεκαδικό μέρος τους: 
0,35 ή 15,56. 

 

3.  Τα διαλυτικά σημεία( ¨ ) σημειώνονται πάνω απ΄το ι και το υ για 
να τα ξεχωρίζουμε από το προηγούμενο φωνήεν (α, ο, υ, ε): 

παιδί – χαϊδεύω,    θείος – θεϊκός 
αύριο – άυλος,     ευλογία – ξεϋφαίνω 
πουθενά – προυπηρεσία,   αυτός – άυπνος 

 
Τα διαλυτικά δεν μπαίνουν,  όταν το προηγούμενο φωνήεν 
παίρνει τόνο: 
 
 γάιδαρος (αλλά γαϊδούρι) 
 κορόιδο (αλλά κοροϊδία) 
 πλάι (αλλά πλαϊνός) 
 μαϊμού , φαΐ 
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Όταν σε μια πρόταση ρωτάμε 
πρέπει ποτέ να μη ξεχνάμε  
το ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΟ να μπαίνει 
ώστε να είναι σωστά γραμμένη! 
 
Σ’ όποια πρόταση μας δείχνει 
θαυμασμό, χαρά ή λύπη  
το ΘΑΥΜΑΣΤΙΚΟ, να ξέρεις  
απ’ αυτήν ποτέ δε λείπει. 
 
Αν στο δίψηφο χωρίσω  
το ‘να γράμμα από τ΄ άλλο  
στο δεύτερο να θυμηθώ,  
ΔΙΑΛΥΤΙΚΑ να βάλω. 
 

Ρωτά το ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΟ    Τι κάνεις;  
Θαυμάζει το ΘΑΥΜΑΣΤΙΚΟ    Τι ωραία! 
Τα ΔΙΑΛΥΤΙΚΑ χωρίζουν    μαϊμού 

Το ΕΝΩΤΙΚΟ ενώνει    κυρα-Μαρία 

κι η ΤΕΛΕΙΑ τελειώνει   Εγώ γράφω. 
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Οι πρώτοι μου κανόνες Γραμματικής     

 
1. Τι είναι πρόταση; 

Πρόταση είναι μια μικρή μου σκέψη. 
π.χ. Αγαπώ τη γιαγιά και τον παππού. 
 

2. Για να γράψω μια πρόταση προσέχω δύο πράγματα: 
α) αρχίζω με κεφαλαίο 
β) όταν τελειώνω βάζω τελεία 
 

3. Ποιές λέξεις γράφονται με κεφαλαίο; 
Με κεφαλαίο γράφονται: 
 Τα ονόματα, οι πόλεις, τα χωριά, οι μήνες, οι ημέρες, οι 
γιορτές και άλλα 
 Π.χ. ο Τάσος,  η Αθήνα, ο Ιανουάριος, η Τετάρτη 
 

4. Ποια σημεία στίξης ξέρω ως τώρα: 
α) Τελεία (.)     (Βάζω όταν τελειώνει η πρόταση.) 
β) Κόμμα (,)    (Σταματάω για λίγο.) 
γ) Θαυμαστικό (!)  (Όταν θαυμάζω.) 
δ) Ερωτηματικό (;) (Όταν ρωτάω.) 
ε) Παύλα (-)   (Όταν έχουμε διάλογο, δηλαδή μιλάει  
      κάποιος και μετά κάποιος άλλος.) 
 

5. Ποιές λέξεις λέμε ρήματα; 
Ρήματα λέγονται οι λέξεις που φανερώνουν ότι κάτι κάνω. 
Προσοχή! Τα ρήματα γράφονται με ω: 
Π.χ. εγώ αγαπώ, εγώ γράφω
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Ομόηχες λέξεις 

Οι λέξεις που έχουν το ίδιο άκουσμα, αλλά διαφορετική σημασία 
λέγονται ομώνυμες ή ομόηχες 

  σήκω – σύκο,     κλήμα - κλίμα  

 

Συνώνυμες λέξεις 

Οι λέξεις που έχουν σχεδόν την ίδια σημασία, αλλά διαφορετικό 
άκουσμα λέγονται συνώνυμες 

  Κοιτάζω   –    βλέπω   –   παρατηρώ 

 

Ταυτόσημες λέξεις 

Λέξεις που έχουντην ίδια εντελώς σημασία λέγονται ταυτόσημες 

  όρνιθα   –   κότα 

 

Παρώνυμες λέξεις 

Παρώνυμες λέμε τις λέξεις που μοιάζουν κάπως στην προφορά, αλλά 
δε σημαίνουν το ίδιο 

  αδύναμος  –  αδύνατος,         στερώ  –  υστερώ  
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Κυριολεξία – μεταφορά 
 

• Για να ομορφύνουμε το λόγο μας χρησιμοποιούμε πολλά σχήματα: 
κυριολεξί, μεταφορά, προσωποποίηση, παρομοίωση κ.ά. 
 

• Κυριολεξία έχουμε, όταν χρησιμοποιούμε τις λέξεις με την 
πραγματική τους σημασία:   π.χ. χρυσό  δαχτυλίδι 

 

• Μεταφορά έχουμε, όταν η λέξη έχει αλλάγμένη σημασία: π.χ. 
χρυσή καρδιά 
Μερικές ακόμη μεταφορές: 
 Κορμί λαμπάδα ή κυπαρίσσι, γλυκιά ζωή, πικρό ποτήρι,  

άναψαν τα αίματα, δίψα για γράμματα, κοιμάται με τις κότες  
 

• Παρομοίωση έχουμε όταν παρομοιάζουμε κάτι με κάτι άλλο που 
έχουν κοινό γνώρισμα. 

Τρέχει σαν ελάφι. 
Είναι γλυκός σαν μέλι. 
Είναι ελαφρύς σαν πούπουλο. 
Κιτρίνισε σαν το λεμόνι. 
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Ο λόγος μας (γραπτός και προφορικός) γίνεται από 10 είδη λέξεων, 
που είναι τα 10 μέρη του λόγου. 

Π α ρ ά δ ε ι γ μ α: 

Η    Κατερίνα   πηγαίνει   πάντα    διαβασμένη   και  δεν απουσιάζει 

 

 χωρίς     σοβαρό   λόγο από το σχολείο.   Μπράβο  της! 

1. Άρθρο  
2. Ουσιαστικό 
3. Ρήμα 
4. Επίρρημα 
5. Μετοχή 
6. Σύνδεσμος 
7. Πρόθεση 
8. Επίθετο 
9. Επιφώνημα 
10. Αντωνυμία 

 
Απ’ αυτά 6 λέγονται κλιτά, γιατί αλλάζουν μορφή και 4 άκλιτα, 
γιατί μένουν πάντα τα ίδια. 

  

  

1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 
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ΚΛΙΤΑ ΚΑΙ ΑΚΛΙΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 
 
1. Άρθρα   (ο, του, τον, οι, η, της, ...) 
2. Ουσιαστικά  (παιδί, γάτα, τετράδιο, ...) 
3. Επίθετα  (καλός, καλοί, ...) 
4. Αντωνυμίες (εγώ, εμείς, αυτός, ...) 
5. Ρήματα  (παίζω, παίζεις, ...) 
6. Μετοχές  (πλυμένος, τρέχοντας, ...) 
7. Επιρρήματα (έξω, λίγο, χθες, ...) 
8. Σύνδεσμοι  (και, όταν, αλλά, γιατί, ...) 
9. Προθέσεις  (κατά, ανά, προς, ...) 
10. Επιφώνημα (Αχ! Ωχ! Ζήτω! ...) 

 

Ένα μέρος μιας κλιτής λέξης μένει ίδιο και λέγεται θέμα και το 
τελευταίο κομμάτι της αλλάζει και λέγεται κατάληξη. 

Έτσι: 

    λαγ – ός   

    γραφ – ω       

  Θέμα:    κατάληξη 

    γράφ - εις 

    λαγ – ού   
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Τά άρθρα μπαίνουν μπροστά από ουσιαστικά.  

     Άρθρο 

  Οριστικό    Αόριστο 

  ο, η, το    ένας, μια, ένα 

  δηλώνει κάτι το   δηλώνει κάτι  

  γνωστό, ορισμένο  άγνωστο ή αόριστο  

ή γενικό 

Κλίση άρθρου 

Οριστικό 

 Ενικός αριθμός Πληθυντικός αριθμός 
Ονομαστική ο η το οι οι  τα 
Γενική του της του των των των 
Αιτιατική το(ν) τη(ν) το τους τις τα 
 

Αόριστο 

Ονομαστική ένας μια ένα 
Γενική ενός μιας ενός 
Αιτιατική ένα(ν) μια ένα 
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Τά άρθρα τον, την, έναν θέλουν (ν) άν ακολουθεί λέξη που αρχίζει 
από:   

- φωνήεν (α, ε, ο, ι, η, υ, ω)  ή  
- κ, π, τ, ξ, ψ, μπ, ντ, γκ, τσ, τζ. 

Παρατηρήσεις 

• Τα άρθρα δεν έχουν κλητική. Κάποτε στα ονόματα 
χρησιμοποιούμε το επιφώνημα ε:  Ε, Κώστα! 
 

• Το αόριστο άρθρο δεν έχει πληθυντικό.  
π.χ. Είδα ένα παιδί στο δρόμο -> Είδα παιδιά στο δρόμο. 
 

• Το ένας, μία, ένα είναι αριθμητικό και αόριστο άρθρο. Είναι απλό 
να τα ξεχωρίσουμε: 

 Ένας άνθρωπος έρχεται.  
Βρήκα ένα μολύβι.   
Αγόρασα μια βιβλιοθήκη. 

Εδώ φαίνεται καθαρά πως είναι αριθμητικά 
 

• Τα άρθρα τον, την πρέπει να τα ξεχωρίζουμε απ’ τον αδύνατο 
τύπο της προσωπικής αντωνυμίας αυτόν -> τον, αυτήν -> την. 
 Αν ακολουθεί μετά από (τον, την) ουσιαστικό (τον παππού, τη 
γιαγιά), τότε είναι άρθρο.  
 Αν ακολουθεί όμως ρήμα, τότε είναι αντωνυμία και το (ν) 
παραμένει:     
          τον φοβάμαι, ενώ: το φόβο, το φύλακα, χωρίς (ν). 
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Ασκήσεις 
1) Βάζω: τη, το ή τον όπου λείπει: 

 
Ποιός είδε ψάρι ___ στεριά; 
Ποιός είδε ___ λύκο και δεν ___ φοβήθηκε; 
Είδα ___ σκύλο να κυνηγά ___  λαγό. 
Χαίρομαι τόσο ___ Σπύρο! ___ βλέπω πάντα χαρούμενο και 
γελαστό. 
Έχασε ___ το γάιδαρό του 
 

2) Να διαγράψεις το τελικό (ν), όπου δεν χρειάζεται: 
 
Τον Κώστα τον ζήτησα και δεν τον βρήκα. 
τον γέιτονα,   την βάρκα,   μην μιλάς 
τον ψαρά,   την κότα,    μην πας 
τον κήπο,  την θάλασσα,  μην γελάς 
τον πατέρα,   την γυναίκα,  μην δίνεις 
τον Θεό,   την μητέρα,  μην ακούς 
τον ξένο,  την ζωή,   δεν θέλω 
τον χάρακα,  την δασκάλα,  δεν λέω 
τον βάτραχο,  την λιακάδα,  έναν καιρό 
τον δρόμο,  την μέλισσα,  ένα γέρο 
τον φίλο,   την νίκη,   μια γριά 
τον χειμώνα,  την ξύστρα,  έναν κόκορα 
τον ψωμά,  την μπάλα,  έναν φύλακα 
τον στρατιώτη, τη φράουλα,  έναν σκύλο 
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Η πρώτη μου γραμματική 
 
1)  Οι μικρές λεξούλες που μπαίνουν μπροστά από τα ονόματα 

λέγονται άρθρα. 
π.χ. ο λαγός, η μητέρα, το παιδί  
 

2) Τα άρθρα είναι δύο: 
Τα οριστικά:  ο,  η,  το 
Τα αόριστα:  ένας, μια ένα 
  

3) Οι λέξεις που μας φανερώνουν πρόσωπα, ζώα, πράγματα 
λέγονται ουσιαστικά. 

π.χ. ο Τάσος, η αλεπού, το χάρτι 
 

4) Τα ουσιαστικά έχουν τρια γένη  
α) αρσενικό 
β) θηλυκό 
γ) ουδέτερο 
  

5) Το αρσενικό παίρνει το άρθρο ο   π.χ. ο λαγός 
Το θηλυκό παίρνει το άρθρο η   π.χ. η Μαρία 
Το ουδέτερο παίρνει το άρθρο το   π.χ. το παιδί 
 

6) Τα ουδέτερα που τελειώνουν σε  ι  γράφονται με γίωτα (ι): 
π.χ. το μέλι 
 

ΔΕΝ γράφονται με γιώτα (ε ξ α ι ρ ο ύ ν τ α ι): 
Το βράδυ, το δάκρυ, το δίχτυ, το στάχυ, το δόρυ, το οξύ, το 
γόνυ 
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Διαίρεση των ουσιαστικών 

ΕΙΔΗ 

ΚΥΡΙΑ     ΚΟΙΝΑ 

Ελένη, Ελλάδα, Όλυμπος   

                ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ         ΑΦΗΡΗΜΕΝΑ 

 

Πρόσωπα    ζώα    πράγματα        Ενέργεια    κατάσταση   ιδιότητα 

μητέρα    γάτα βιβλίο     τρέξιμο θυμός καλοσύνη 

ΓΕΝΟΣ 

 

ΑΡΣΕΝΙΚΟ   ΘΗΛΥΚΟ  ΟΥΔΕΤΕΡΟ 

  ο παππούς     η γιαγιά  το παιδί 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΙΣΟΣΥΛΛΑΒΑ   ΑΝΙΣΟΣΥΛΛΑΒΑ 

ο ναύ-της    οι νάυ-τες      ο παπ-πούς     οι παπ-πού-δες  

Ίσος αριθμός συλλαβών   Διαφορετικός συλλαβών, 

Και στους δύο αριθμούς     μια παραπάνω 
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Παρατηρήσεις 

•  Κύρια ονόματα είναι τα ονόματα των:  
- Ανθρώπων (βαφτιστικά και οικογενειακά): Γιώργος, 
Χαραλαμπίδης 

- Ζώων: Αζόρ, Ντικ,... 

- Μηνών:  Ιούνιος, Αύγουστος... 

- Ημερών:  Δευτέρα, Παρασκευή, ... 

- Γιορτών:  Χριστούγεννα, Πάσχα, ... 

- Αγίων:   Άγιος Βασίλειος,... 

- Γεωγραφικά (πόλεων, χωριών, βουνών, ποταμών, κρατών, 
ηπείρων, θαλασσών, λιμνών, νησιών,...): Πειραιάς, Πλαταριά, 
Όλυμπος, Πηνειός, Ελβετία, Ασία, Αιγαίο πέλαγος, Τριχωνίδα, 
Κρήτη, Ζυρίχη ... 

- Τίτλοι βιβλίων, ...:  Ιλιάδα, Οδύσσεια,... 

- Ιδρύματα, οργανισμοί:  Νοσοκομείο, Ο.Α.Ε.Δ, ... 

- Έργα τέχνης:  Παρθενώνας, ... 

• Τα κύρια ονόματα αρχίζουν με κεφαλαίο και δεν έχουν πληθυντικό. 
• Αφηρημένα είναι τα ουσιαστικά που δεν μπορούμε να τα 

αντιληφθούμε με τις αισθήσεις μας (ακοή, όραση, γεύση, αφή, 
οσμή)  π.χ. η χαρά, η μέρα 

• Συγκεκριμένα είναι αυτά που μπορούμε να τα ακούσουμε, να τα 
αγγίξουμε, να τα δούμε π.χ. η γιαγιά 
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Η ΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α’ ΚΛΙΣΗ ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ 

 

Αρσενικά 

Ισοσύλλαβα     Ανισοσύλλαβα 

-ας       -ας  

-ης         -ης       πληθυντικός –δες  

-ος -> πλυθυντικός –οι  -ους  

1. Ισοσύλλαβα 
α) –ας, -ης 

• Ο ενικός αριθμός των αρσενικών σε –ας και –ης χαρακτηρίζεται 
από την παρουσία του τελικού ς μόνο στην ονομαστική, ενώ οι 
άλλες πτώσεις έχουν την ίδια κατάληξη –α ή –η αντίστοιχα.  

• Οι καταλήξεις του πληθυντικού είναι ίδιες και για τα –ας και τα  
-ης. 

 Ενικός αριθμός Πληθυντικός αριθμός 
-ας -ης -ας/-ης 

Ονομαστική -ας -ης -ες 
Γενική -α -η -ων 
Αιτιατική -α -η -ες 
Κλητική -α -η -ες 

πληθυντικός -ες 
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Παραδείγματα 

α) σε –ας, -ης 

Ενικός αριθμός 

Ονομαστική 
Γενική 

Αιτιατική 
Κλητική 

ο      ταμίας 
του   ταμία 
τον   ταμία 

- ταμία 

μήνας 
μήνα 
μήνα 
μήνα 

φύλακας 
φύλακα 
φύλακα 
φύλακα 

ναύτης 
ναύτη 
ναύτη 
ναύτη 

Πληθυντικός αριθμός 

Ονομαστική 
Γενική 

Αιτιατική 
Κλητική 

οι      ταμίες 
των   ταμιών 
τους   ταμίες 

-   ταμίες 

μήνες 
μηνών 
μήνες 
μήνες 

φύλακες 
φυλάκων 
φύλακες 
φύλακες 

ναύτες 
ναυτών 
ναύτες 
ναύτες 

   

Τονισμός της γενικής πληθυντικού 

- Ποτέ στην προπαραλήγουσα 
- Αυτά που τελειώνουν  σε –ης πάντα στη λήγουσα 

Στη λήγουσα τα δισύλλαβα και τα σε -ιας 
- Τα σε –ας  

Στην παραλήγουσα τα υπόλοιπα 

Άσκηση 

Σχημάτισε την γενική πληθυντικού τωναρσενικών: 

ο μαθητής  __________  ο κηδεμόνας  __________ 
ο λοχίας  __________  ο αιώνας  __________ 
ο αγώνας  __________  ο εισοδηματίας __________ 
ο άντρας  __________  ο γείτονας  __________ 
ο πίνακας  __________  ο σωλήνας  __________ 
ο επιβάτης  __________  ο κόρακας  __________ 
ο επαγγελματίας __________  ο καταστηματάρχης __________ 
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β) σε  -ος  

Καταλήξεις 

 Ενικός 
αριθμός 

Πληθυντικός 
αριθμός 

Ονομαστική -ος -οι 
Γενική -ου -ων 
Αιτιατική -ο -ους 
Κλητική -ε -οι 

 

Παραδείγματα 

   Ενικός αριθμός   Πληθυντικός αριθμός 

Ονομ. 
Γεν. 
Αιτ. 

Κλητ. 

ο     δάσκαλος 
του   δασκάλου 
τον   δάσκαλο 

- δάσκαλε 

αντίλαλος 
αντίλαλου 
αντίλαλο 
αντίλαλε 

οι     δάσκαλοι 
των  δασκάλων 
τους δασκάλους 

- δάσκαλοι 

αντίλαλοι 
αντίλαλων 
αντίλαλους 
αντίλαλοι 

 

Τονισμός γενικής ενικού, γενικής πληθυντικού και αιτιατικής 
πληθυντικού 

Τα προπαροξύτονα (δηλαδή αυτά που τονίζονται στην 
προπαραλήγουσα) κατεβάζουν τον τόνο στην παραλήγουσα. 
Εξαιρούνται: οι πολυσύλλαβες λέξεις, οι σύνθετες και τα κύρια 
ονόματα (π.χ. του αυλόγυρου, του Χριστόφορου) 
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‘Ασκηση 

Συμπλήρωσε τα κενά: 

Η είδηση του (θάνατος) ____________ μας συγκλόνισε. 

Στο τέρμα του (ανήφορος) ____________ είναι το σπίτι μας. 

Γνωρίζουμε όλοι τους (κινδύνος) __________ απ’ τη μόλυνση του 
περιβάλλοντος. 

Η προσφορά του (σύλλογος) _________ είναι πολύτιμη. 

Τώρα τελευταία υποφέρει από δυνατούς (πονοκέφαλους) _________. 

Τα κέρδη των (έμπορος) __________ δεν είναι πάντα μεγάλα. 

Η καθαριότητα μια πόλης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και από τους 
(κάτοικος) __________ της. 

Η δουλειά του (σύζυγος) ___________ της είναι βαριά. 

Η απεργία των (ταχυδρόμος) ___________ συνεχίζεται. 

Έχω καλούς (συνάδελφος) _____________. 
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Ανισοσύλλαβα 
σε –ας,  -ης, -ες, -ους 

Στον ενικό αριθμό: 

Κλίνονται όπως τα ισοσύλλαβα, έχουν δηλαδή τελικό –ς μόνο στην 
ονομαστική,  ενώ στις άλλες πτώσεις έχουν την ίδια κατάληξη: -α, -η, 
-ε, -ου αντίστοιχα 

Στον πληθυντικό αριθμό: 

(α) προστίθεται μια συλλαβή στο τέλος 

(β) οι καταλήξεις είναι ίδιες για όλες τις κατηγορίες. 

Καταλήξεις 

 Ενικός αριθμός Πληθυντικός αριθμός 
-ας -ης -ες -ους -ας/-ης/-ες/-ους  

Ονομαστική -ας -ης -ες -ους -δες 
Γενική -α -η -ε -ου -δων 
Αιτιατική -α -η -ε -ου -δες 
Κλητική -α -η -ε -ου -δες 
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Παραδείγματα 

Ενικός αριθμός 

Ονομ. 
Γεν. 
Αιτ. 

Κλητ. 

ο      ψαράς 
του   ψαρά 
τον   ψαρά 

- ψαρά 

μανάβης 
μανάβη 
μανάβη 
μανάβη 

καφές 
καφέ 
καφέ 
καφέ 

παππούς 
παππού 
παππού 
παππού 

 

Πληθυντικός αριθμός 

Ονομ. 
Γεν. 
Αιτ. 

Κλητ. 

οι      ψαράδες 
των   ψαράδων 
τους   ψαράδες 

-   ψαράδες 

μανάβηδες 
μανάβηδων 
μανάβηδες 
μανάβηδες 

καφέδες 
καφέδων 
καφέδες 
καφέδες 

παππούδες 
παππούδων 
παππούδες 
παππούδες 

 

• Μερικά αρσενικά σε  -της σχηματίζουν τον πληθυντικό και ως 
ισοσύλλαβα και ως ανισοσύλλαβα. 

Παράδειγμα 

   Ενικός αριθμός  Πληθυντικός αριθμός 

Ονομ. 
Γεν. 
Αιτ. 

Κλητ. 

ο      τραγουδιστής  
του   τραγουδιστή 
τον   τραγουδιστή 

- τραγουδιστή 

οι     τραγουδιστες,  -άδες 
των  τραγουδιστών,  -αδων 
τους τραγουδιστές,  -άδες 

- τραγουδιστές,  -άδες 
 

• Τα αρσενικά ανισοσύλλαβα που στον πληθυντικό κάνουν σε –ήδες 
γράφονται με ήτα (η) π.χ. βαρκάρηδες.  
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Άσκηση:  

Γράψε τα ουσιαστικά στην αντίστοιχη πτώση στον πληθυντικό. 

του γαλατά  ___________ ο κεφτές  __________ 

ο κλειδαράς ___________ του βαρκάρη  __________ 

ο μαρμαράς  ___________ του καναπέ __________ 

του παπουτσή ___________ του πανσέ  __________ 

του ανανά  ___________ του καφετζή __________ 

του χασάπη ___________ του παλιατζή __________ 

ο περιβολάρης ___________ ο μπουφές  __________ 

ο παππούς  ___________ του ψαρά  __________ 
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Β’ ΚΛΙΣΗ ΘΗΛΥΚΩΝ 

Θηλυκά 

Ισοσύλλαβα     Ανισοσύλλαβα 

      (στον πλυθυντικό) 

-ας       -α  

-η          -ου        

    -ος   ->   πληθ.  -οι 

Αρχαιόκλιτα   

    -η   ->    πληθ.  –εις 

 -ω   (χωρίς πληθυντικό)  

2. Ισοσύλλαβα 
α) –α,   -η 

• Τα θηλυκά αυτά έχουν στη γενική ενικού τελικό –ς, ενώ στις άλλες 
πτώσεις του ενικού κρατούν την κατάληξη –α και –η. 

• Οι καταλήξεις του πληθυντικού είναι ίδιες και για τις κατηγορίες 
όπως και με τα αρσενικά. 

Καταλήξεις 

 Ενικός αριθμός Πληθυντικός αριθμός 
-α -η -α / -η 

Ονομαστική -α -η -ες 
Γενική -ας -ης -ων 
Αιτιατική -α -η -ες 
Κλητική -α -η -ες 

πληθυντικός  -ες 

 

πληθυντικός  -δες 
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Παραδείγματα σε -α 

Ενικός αριθμός 

Ονομαστική 
Γενική 

Αιτιατική 
Κλητική 

η      ώρα 
της   ώρας 
την   ώρα 

- ώρα 

θάλασσα 
θάλασσας 
θάλασσα 
θάλασσα 

πατρίδα 
 πατρίδας 
πατρίδα 
πατρίδα 

κοινότητα 
κοινότητας 
κοινότητα 
κοινότητα 

Πληθυντικός αριθμός 

Ονομαστική 
Γενική 

Αιτιατική 
Κλητική 

οι      ώρες 
των   ωρών 
τις    ώρες 

-  ώρες 

θάλασσες 
θαλασσών 
θάλασσες 
θάλασσες 

πατρίδες 
πατρίδων 
πατρίδες 
πατρίδες 

κοινότητες 
κοινοτήτων 
κοινότητες 
κοινότητες 

   

Τονισμός γενικής πληθυντικού 

Μερικά τονίζονται στη λήγουσα και μερικά στην παραλήγουσα. 

Στην παραλήγουσα τονίζονται: 

Θηλυκά υπερδισύλλαβα παροξύτονα, προπαροξύτονα που εμφανίζουν 
συνήθως πριν απ’ την κατάληξη –α κάποιο απ’ τα σύμφωνα: τ, δ, θ, 
κ, γ, γγ 
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Άσκηση 

Γράψε τα θηλυκά στη γενική πληθυντικού: 

η γωνία   _______________ η καθαρίστρια  ______________ 

η εφημερίδα _____________ η ικανότητα      ______________ 

η τράπεζα  ______________ η μέλισσα   ______________ 

η ταχύτητα ______________ η ελπίδα   ______________ 

η σανίδα  ________________ η καθαριότητα ______________ 

 

 

Παραδείγματα σε –η 

Ενικός αριθμός   Πληθυντικός*  αριθμός 

Ονομ. 
Γεν. 
Αιτ. 

Κλητ. 

η      αγάπη 
της   αγάπης 
την   αγάπη 

-  αγάπη  

κούραση 
κούρασης 
κούραση 
κούραση 

οι     αγάπες 
των  αγαπών** 
τις   αγάπες 

- αγάπες 

Κούρασες 
- *** 

κούρασες 
κούρασες 

 

*    Συνήθως δεν έχουν πληθυντικό 
** Στη γενική πληθυντικού τα παροξύτονα τονίζονται στη 
λήγουσα, αλλά κάποια απ΄αυτά δεν σχηματίζουν την πτώση. 
*** Τα προπαροξύτονα δεν έχουν γενική πληθυντικού. 
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Αρχαιόκλιτα 

1) Σε  -ος 

Ενικός αριθμός   Πληθυντικός  αριθμός 

Ονομ. 
Γεν. 
Αιτ. 

Κλητ. 

η      παράγραφος 
της   παραγράφου 
την   παράγραφο 

-  (παράγραφο) 

είσοδος 
εισόδου 
είσοδο 
(είσοδο) 

οι     παράγραφοι 
των  παραγράφων 
τις   παραγράφους 

- (παράγραφοι) 

είσοδοι 
εισόδων 
εισόδους 
(είσοδοι) 

 

• Τα θηλυκά σε –ος κλίνονται όπως και τ’ αρσενικά σε –ος μόνο 
που η κατάληξη της κλητικής ενικού στα θηλυκά είναι –ο όχι –ε 

• Τα προπαροξύτονα κατεβάζουν τον τόνο στη γενική ενικού και 
πληθυντικού και αιτιατική πληθυντικού. 
 

2) Σε  -η 

Ενικός αριθμός 

Ονομαστική 
Γενική 

Αιτιατική 
Κλητική 

η      πόλη 
της   πόλης,  πόλεως 
την   πόλη 

- πόλη 

είδηση 
είδησης,  είδησεως 
είδηση 
είδηση 

 

Πληθυντικός αριθμός 

Ονομαστική 
Γενική 

Αιτιατική 
Κλητική 

οι      πόλεις 
τως   πόλεων 
τις    πόλεις 

-  πόλεις 

ειδήσεις 
ειδήσεων 
ειδήσεις 
ειδήσεις 

 



37 |  
 

3) Σε  -ω 

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν κυρίως κύρια ονόματα (Κλειώ, Μέλπω, 
Βάσω, ...) και τα κοινά ηχώ, πειθώ. Έχουν μόνο ενικό αριθμό. 

Ενικός αριθμός 

Ονομαστική 
Γενική 

Αιτιατική 
Κλητική 

η      ηχώ 
της   ηχώς 
την   ηχώ 

-  ηχώ 
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Ανισοσύλλαβα σε –α,  -ου 
Παραδείγματα 

Ενικός αριθμός   Πληθυντικός  αριθμός 

Ονομ. 
Γεν. 
Αιτ. 

Κλητ. 

η       γιαγιά 
της    γιαγιάς 
τη(ν)  γιαγιά 

-   γιαγιά 

αλεπού 
αλεπούς 
αλεπού 
αλεπού 

οι     γιαγιάδες 
των  γιαγιάδων 
τις   γιαγιάδες 

- γιαγιάδες 

αλεπούδες 
αλεπούδων 
αλεπούδες 
αλεπούδες 

   

• Τα θηλυκά αυτά κλίνονται: α) στον ενικό σαν ισοσύλλαβα (τελικό 
–ς στη γενική και η ίδια κατάληξη –α, -ου στις άλλες πτώσεις)  
και β) στον πληθυντικό παίρνουν μια συλλαβή στο τέλος: -δες. Οι 
καταλήξεις είναι όμοιες με των αρσενικών. 

    

Ασκήσεις 

1) Συμπληρώνω τις καταλήξεις: 

Να προσέχουν τα παιδιά στις διαβάσ____. 

Διαβάζω τα νέα στις εφημερίδ____. 

Έκανε πάντα καλές πράξ____. 

Η λύση αυτών των ασκήσ____ είναι εύκολη. 

2) Γράφω στον άλλο αριθμό την ίδια πτώση: 

της προόδου  _____________ η αίσθηση  ______________ 

την ανάπυξη  _____________ της τράπεζας  ______________ 

την εφημερίδα _____________ της διασκέδασης ______________ 

τις καταλήξεις _____________ την παράγραφο ______________ 
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η πιθανότητα  ______________ της κυβέρνησης ______________ 

Γ’ ΚΛΙΣΗ ΟΥΔΕΤΕΡΩΝ 

Ουδέτερα 

Ισοσύλλαβα     Ανισοσύλλαβα 

      (στον πληθυντικό) 

-ο -> πλυθυντικός –α  -μα  

-ι -> πλυθυντικός -ιοι  -μο        

-ος -> πλυθυντικός –η  -ας 

      -ως  

Ισοσύλλαβα 

α) σε –ο,  -ι 

Καταλήξεις 

 Ενικός αριθμός Πληθυντικός αριθμός 
-ο -ι -ο -ι 

Ονομαστική -ο -ι -α -ια 
Γενική -ου -ιού -ων -ιων 
Αιτιατική -ο -ι -α -ια 
Κλητική -ο -ι -α -ια 

 

  

πληθυντικός  -τα 
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Παραδείγματα  

Ενικός αριθμός 

Ονομαστική 
Γενική 

Αιτιατική 
Κλητική 

το    άτομο 
του   ατόμου 
το    άτομο 

- άτομο 

σύννεφο 
σύννεφου 
σύννεφο 
σύννεφο 

παιδί 
 παιδιού 

παιδί  
παιδί 

καράβι 
καραβιού 
καράβι 
καράβι 

Πληθυντικός αριθμός 

Ονομαστική 
Γενική 

Αιτιατική 
Κλητική 

τα     άτομα 
των   ατόμων 
τα     άτομα 

- άτομα 

σύννεφα 
σύννεφων 
σύννεφα 
σύννεφα 

παιδιά 
παιδιών 
παιδιά 
παιδιά 

καράβια 
καραβιών 
καράβια 
καράβια 

 

Τονισμός γενικής ενικού και πληθυντικού 

• Όλα τα ουδέτερα σε –ι τονίζονται στη γενική πληθυντικού στη 
λήγουσα. 

• Τα προπαροξύτονα κατεβάζουν τον τόνο στην παραλήγουσα. 
Εξαιρούνται οι πολυσύλλαβες λέξεις και οι λαϊκές. 
 

α) σε –ο,  -ι 
Καταλήξεις 

 Ενικός αριθμός Πληθυντικός αριθμός 
Ονομαστική -ος 

-ους 
-ος 
-ος 

-ή 
-ων 
-η 
-η 

Γενική 
Αιτιατική 
Κλητική 
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Παραδείγματα 

Ενικός αριθμός   Πληθυντικός  αριθμός 

Ονομ. 
Γεν. 
Αιτ. 

Κλητ. 

το   δάσος 
του  δάσους 
το   δάσος 

- δάσος 

έδαφος 
εδάφους 
έδαφος 
έδαφος 

τα    δάςη 
των  δασών 
τα    δάση 

- δάση 

εδάφη 
εδαφών 
εδάφη 
εδάφη 

 
Τονισμός 

• Όλα τα ουδέτερα σε –ος στη γενική πληθυντικού τονίζονται στη 
λήγουσα 

• Τα προπαροξύτονα κατεβάζουν τον τόνο στη παραλήγουσα α) 
στη γενική ενικού και β) στην ονομαστική, αιτιατική και κλητική 
πληθυντικού 

    Άσκηση 

Σχηματίζω τη γενική ενικού: 

Το μέρος  ___________  το αυτοκίνητο _____________ 

Το θέατρο  ___________  το έθνος  _____________ 

Το τριαντάφυλλο  ___________ το κείμενο  _____________ 

Το όρος  ___________  το πανεπιστήμιο  _____________ 

Το θάρρος  ___________  το αντρόγυνο ______________ 
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Ανισοσύλλαβα 

σε –μα,  -μο,  -ας,  -ως 

Τα ουδέτερα αυτά παίρνουν μια συλλαβή παραπάνω (-τος) στη γενική 
ενικού και στον πληθυντικό τη συλλαβή –τα. 

Καταλήξεις 

 Ενικός αριθμός Πληθυντικός αριθμός 
-μα -μο -ας -ως -μα/-μο -ας -ως 

Ονομ. -μα -μο -ας -ώς -ματα -ατα -ώτα 
Γεν. -ματος -ματος -ατος -ώτος -ματα -ατων -ώτων 
Αιτ. -μα -μο -ας -ώς -ματα -ατα -ώτα 
Κλητ. -μα -μο -ας -ώς -ματα -ατα -ώτα 

 

Παραδείγματα  

Ενικός αριθμός 

Ονομαστική 
Γενική 

Αιτιατική 
Κλητική 

το    άρωμα 
του   αρώματος 
το    άρωμα 

- άρωμα 

δέσιμο 
δεσίματος 
δέσιμο 
δέσιμο 

κρέας 
 κρέατος 

κρέας  
κρέας 

φως 
φωτός 
φως 
φως 

Πληθυντικός αριθμός 

Ονομαστική 
Γενική 

Αιτιατική 
Κλητική 

τα     αρώματα 
των   αρωμάτων 
τα     αρώματα 

- αρώματα 

δεσίματα 
δεσιμάτων 
δεσίματα 
δεσίματα 

κρέατα 
κρεάτων 
κρέατα 
κρέατα 

φώτα  
φώτων 
φώτα  
φώτα 

 

Τονισμός της γενικής πληθυντικού 



44 |  
 

• Όλα τα ουδέτερα ανισοσύλλαβα τονίζονται στη παραλήγουσα. 

 

Επίθετα  λέγονται οι λέξεις που φανερώνουν τι λογής είναι το 
ουσιαστικό, την ποιότητα και την ιδιότητα που έχει. 

π.χ. ο διάσημος ζωγράφος 

• Τα επίθετα έχουν τρία γένη: 

ο δύσκολος  ->  αρσενικό 

η δύσκολη  ->  θηλυκό 

το δύσκολο  ->  ουδέτερο 

• Όταν τα επίθετα συνοδεύουν τα ουσιαστικά συμφωνούν μ’ αυτά 
στο γένος, αριθμό και πτώση. 

• Τα επίθετα κλίνονται όπως και τα ουσιαστικά. Στις ίδιες πτώσεις 
και στους ίδιους αριθμούς. 
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Οι βαθμοί των επιθέτων 

Τα επίθετα έχουν τρεις βαθμούς: το θετικό, το συγκριτικό και τον 
υπερθετικό που λέγονται παραθετικά του επιθέτου. 

Παραδείγματα 

Θετικός   Συγκριτικός  Υπερθετικός 
ψηλός  ψηλότερος  ψηλότατος 

     ή   ή 
    πιο ψηλός  πολύ ψηλός 
       ο ψηλότερος 
 

βαρύς  βαρύτερος  βαρύτερος 
     ή   ή 
    πιο βαρύς  πολύ βαρύς 
       ο βαρύτερος 
 

επιμελής  επιμελέστερος  επιμελέστατος 
     ή    ή 
    πιο επιμελής  πολύ επιμελής 
        ο πιο επιμελής 
        ο επιμελέστατος 
 
Παρατηρήσεις 

• Τα επίθετα που τελειώνουν σε –ος σχηματίζουν τα παραθετικά 
τους με την κατάληξη –οτερος,  -ότατος. 
Τα επίθετα σε –ής παίρνουν την κατάληξη: -έστερος,  -έστατος 



46 |  
 

Τα επίθετα σε –υς έχουν την κατάληξη: –ύτερος,  ύτατος 
• Δεν σχηματίζουν όλα τα επίθετα μονολεκτικά παραθετικά ούτε 

περιφραστικά όπως αυτά που δείχνουν: 
ύλη (ξύλινος, μάλλινος, ...), καταγωγή ή συγγένεια (σμυρνάικος, 
προγονικός,...), τρόπο ή χρόνο (γήινος, θαλασσινός, χτεσινός,...), 
σταθερή κατάσταση (αθάνατος, ...) 
 

Τα επίθετα 

 
- Τα επίθετα φανερώνουν τι λογής είναι τα ουσιαστικά (καλός 

δάσκαλος). 
- Συμφωνούν με τα ουσιαστικά σε γένος, αριθμό και πτώση (της 

ωραίας χώρας). 
- Έχουν τρία γένη: ο νέος, η νέα, το νέο 
- Ο τόνος είναι πάντα σταθερός καθώς κλίνονται 

 
Καταλήξεις 

-ος, -η, -ο 

-ος, -α, -ο   πληθυντικός:  -οι, -ες, -α 

-ος, -ια, -ο 

   

-ύς, -ιά, -ύ 

-ής, -ιά, -ί   πληθυντικός: -ιοί, -ιές, -ιά 

   

-ης, -α, -ικο  πληθυντικός: -ήδες, -ες, -ικα 
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Α. Επίθετα 

Με αρσενικό    –ος  

     Θηλυκό -η, -α, -ιά 

Χαρακτήρας Παράδειγμα 
1. Σύμφωνο ή άτονο φωνήεν  

(εκτός από: υ, ι, ει, οι) 
2. Τονισμένο φωνήεν ή  

άτονο ι, υ, ει, οι 
3. κ, χ, ν συνήθως                ->   -ια 

 

όμορφ-η, αραι-ή 
 
νέ-α, τίμι-α 
 
γλυκ-ιά, φτωχ-ιά 

 

Πώς κλίνονται τα επίθετα σε –ος, -η, -ο 

Ενικός αριθμός 

Ονομαστική 
Γενική 

Αιτιατική 
Κλητική 

ο έτοιμος 
του έτοιμου 
τον έτοιμο 

- έτοιμε 

η έτοιμοι 
της έτοιμης 
την έτοιμη 

- έτοιμη 

το έτοιμο 
του έτοιμου 
τον έτοιμο 

- έτοιμο 
 

Πληθυντικός αριθμός 

Ονομαστική 
Γενική 

Αιτιατική 
Κλητική 

οι έτοιμοι 
των έτοιμων 
τους έτοιμους 

- έτοιμοι 

οι έτοιμες 
των έτοιμων 
τις έτοιμες 

- έτοιμες 

τα έτοιμα 
των έτοιμων  
τα έτοιμα 

- έτοιμα 
 

-η 

-α 
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Πώς κλίνονται τα επίθετα σε –ος, -α, -ο 

Ενικός αριθμός 

Ονομαστική 
Γενική 

Αιτιατική 
Κλητική 

ο     τίμιος 
του  τίμιου 
τον  τίμιο 

- τίμιε 

η     τίμια 
της  τίμιας 
την  τίμια 

- τίμια 

το   τίμιο 
του  τίμιου 
το    τίμιο 

- τίμιο 
 

Πληθυντικός αριθμός 

Ονομαστική 
Γενική 

Αιτιατική 
Κλητική 

οι     τίμιοι 
των  τίμιων 
τους τίμιους 

- τίμιοι 

οι     τίμιες 
των  τίμιων 
τις   τίμιες 

- τίμιες 

τα   τίμια 
των τίμιων  
τα   τίμια 

- τίμια 
 

Πώς κλίνονται τα επίθετα σε –ος, -ια, -ο 

Ενικός αριθμός 

Ονομαστική 
Γενική 

Αιτιατική 
Κλητική 

ο     θηλυκός 
του  θηλυκού 
το   θηλυκό 

- θηλυκό 

η     θηλυκιά 
της  θηλυκιάς 
τη    θηλυκιά 

- θηλυκιά 

το   θηλυκό 
του  θηλυκού 
το    θηλυκό 

- θηλυκό 
 

Πληθυντικός αριθμός 

Ονομαστική 
Γενική 

Αιτιατική 
Κλητική 

οι     θηλυκοί 
των  θηλυκών 
τους θηλυκούς 

- θηλυκοί 

οι     θηλυκές 
των  θηλυκών 
τις   θηλυκές 

- θηλυκές 

τα   θηλυκά 
των θηλυκών  
τα   θηλυκά 

- θηλυκά 
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Β’. Πώς κλίνονται τα επίθετα σε –ύς, -ιά, -ύ 

Ενικός αριθμός 

Ονομαστική 
Γενική 

Αιτιατική 
Κλητική 

ο     βαρύς 
του  βαριού 
το   βαρύ 

- βαρύ 

η     βαριά 
της  βαριάς 
τη    βαριά 

- βαριά 

το   βαρύ 
του  βαριού 
το   βαρύ 

- βαρύ 
 

Πληθυντικός αριθμός 

Ονομαστική 
Γενική 

Αιτιατική 
Κλητική 

οι     βαριοί 
των  βαριών 
τους βαριούς 

- βαριοί 

οι     βαριές 
των  βαριών 
τις   βαριές 

- βαριές 

τα   βαριά 
των βαριών  
τα   βαριά 

- βαριά 
 

Το –υ διατηρείται στα αρσενικά και στα ουδέτερα στην ονομαστική, 
αιτιατική και κλητική του ενικού αριθμού. 

 

Λόγια επίθετα σε –υς, -εια, -υ 

Ορισμένα επίθετα όπως ο ευθύς, ο ευρύς, ο ταχύς, ο θρασύς 
εμφανίζουν διαφορετικές καταλήξεις απ’ τα άλλα επίθετα σε –υς.  
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Αυτές οι καταλήξεις είναι έτσι 

–ύς, -εία, -ύ 

                                Ενικός αριθμός     Πλυθυντικός αριθμός  

Ονομαστική 
Γενική 

Αιτιατική 
Κλητική 

-ύς    -εία      -υ 
-έος   -είας    -έος 
-υ      -εία      -ύ 
-υ      -εία      -ύ 

-εις    -είες    -έα 
-έων   -έων    -έων 
-είς     -είες    -έα 
-είς     -είες    -έα 

 

Παράδειγμα 

Ενικός αριθμός 

Ονομαστική 
Γενική 

Αιτιατική 
Κλητική 

ο     ευθύς 
του  ευθέος 
τον  ευθύ 

- ευθύ 

η     ευθεία 
της  ευθείας 
τη    ευθεία 

- ευθεία 

το   ευθύ 
του  ευθέος 
το   ευθύ 

- ευθύ 
 

Πληθυντικός αριθμός 

Ονομαστική 
Γενική 

Αιτιατική 
Κλητική 

οι     ευθείς 
των  ευθέων 
τους ευθείς 

- ευθείς 

οι     ευθείες 
των  ευθέων 
τις   ευθείες 

- ευθείες 

τα   ευθέα 
των ευθέων  
τα   ευθέα 

- ευθέα 
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Πώς κλίνονται τα επίθετα σε –ής,  -ιά,  -ι 

Ενικός αριθμός 

Ονομαστική 
Γενική 

Αιτιατική 
Κλητική 

ο     θαλασσής 
του  θαλασσιού 
το   θαλασσή 

- θαλασσή 

η     θαλασσιά 
της  θαλασσιάς 
τη    θαλασσιά 

- θαλασσιά 

το   θαλασσύ 
του  θαλασσιού 
το   θαλασσύ 

- θαλασσύ 
 

Πληθυντικός αριθμός 

Ονομαστική 
Γενική 

Αιτιατική 
Κλητική 

οι     θαλασσιοί 
των  θαλασσιών 
τους θαλασσιούς 

- θαλασσιοί 

οι     θαλασσιές 
των  θαλασσιών 
τις   θαλασσιές 

- θαλασσιές 

τα   θαλασσιά 
των θαλασσιών  
τα   θαλασσιά 

- θαλασσιά 
 

Το –η διατηρείται στο αρσενικό στην ονομαστική, αιτιατική και 
κλητική του ενικού αριθμού. 
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Γ’. Επίθετα ανισοσύλλαβα 

Στον πληθυντικό αριθμό έχουν ακόμη μια συλλαβή παραπάνω. 

Πώς κλίνονται τα επίθετα σε –ής, -ιά, -ί 

Ενικός αριθμός 

Ονομ. 
Γενική 
Αιτιατ. 
Κλητ. 

ο     γκρινιάρης 
του  γκρινιάρη 
το   γκρινιάρη 

- γκρινιάρη 

η     γκρινιάρα 
της  γκρινιάρα ς 
τη    γκρινιάρα 

- γκρινιάρα 

το   γκρινιάρικο 
του  γκρινιάρικο 
το   γκρινιάρικο 

- γκρινιάρικο 
 

Πληθυντικός αριθμός 

Ονομ. 
Γενική 
Αιτιατ. 
Κλητ. 

οι     γκρινιάρηδες 
των  γκρινιάρηδων 
τους γκρινιάρηδες 

- γκρινιάρηδες 

οι     γκρινιάρες 
των  γκρινιάρων 
τις   γκρινιάρες 

- γκρινιάρες 

τα   γκρινιάρικα 
των γκρινιάρικων  
τα   γκρινιάρικα 

- γκρινιάρικα 
 

 

Δ’. Ανώμαλα επίθετα 

• Ανώμαλα λέγονται τα επίθετα που έχουν την ίδια κατάληξη –ης 
για τ’ αρσενικό και το θηλυκό και για το ουδέτερο –ες (π.χ. ο 
ευγενής νέος, η ευγενής κυρία, το ευγενές παιδί) 

• Ανώμαλο επίθετο είναι και το: πολύς, πολλή, πολύ 
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Πώς κλίνονται τα επίθετα σε –ής, -ης, -ες 

Ενικός αριθμός 

Ονομ. 
Γενική 
Αιτιατ. 
Κλητ. 

ο     διεθνής 
του  διεθνή 
το    διεθνή 

- διεθνή(ς) 

η     διεθνής 
της  διεθνούς 
τη    διεθνή 

- διεθνή(ς) 

το   διεθνές 
του  διεθνούς 
το   διεθνές 

- διεθνές 
 

Πληθυντικός αριθμός 

Ονομ. 
Γενική 
Αιτιατ. 
Κλητ. 

οι     διεθνείς 
των  διεθνών 
τους διεθνείς 

- διεθνείς 

οι     διεθνείς 
των  διεθνών 
τις   διεθνείς 

- διεθνείς 

τα   διεθνή 
των διεθνών  
τα   διεθνή 

- διεθνή 
 

πολύς, πολλή, πολύ 

Ενικός αριθμός 

Ονομ. 
Γενική 
Αιτιατ. 
Κλητ. 

ο     πολύς 
- 
τον  πολύ 

-  

η     πολλή 
της  πολλής 
την   πολλή 

-  

το   πολύ 
- 
το   πολύ 
- 

 

Πληθυντικός αριθμός 

Ονομ. 
Γενική 
Αιτιατ. 
Κλητ. 

οι     πολλοί 
των  πολλών 
τους πολλούς 

- πολλοί 

οι     πολλές 
των  πολλών 
τις   πολλές 

- πολλές 

τα   πολλά 
των πολλών  
τα   πολλά 

- πολλά 
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Γράφεται με  ένα –λ και –υ το αρσενικό και ουδέτερο στον ενικό 
αριθμό, όλοι οι άλλοι τύποι γράφονται με δύο –λλ- 

Ανώμαλα παραθετικά 

Κάποια επίθετα σχηματίζουν τα μονολεκτικά παραθετικά από άλλη 
ρίζα – θέμα και τα λέμε ανώμαλα. 

Τέτοια είναι: 

καλός  καλύτερος   άριστος 

κακός  χειρότερος   - 

λίγος   λιγότερος   ελάχιστος 

μεγάλος  μεγαλύτερος  μέγιστος 

πολύς  περισσότερος   - 

μικρός  μικρότερος  ελάχιστος 

απλός  απλούστερος  απλούστατος 
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Άσκηση 

Σχηματίζω παραθετικά των παρακάτω επιθέτων: 

 Θετικός  Συγκριτικός  Υπερθετικός 

ωραίος  _________  _________ 

νέος   _________  _________ 

αρχαίος  _________  _________ 

σεμνός  _________  _________ 

ασφαλής  _________  _________ 

βαρύς   _________  _________ 

τίμιος   _________  _________ 

αφελής  _________  _________ 

πλατύς  _________  _________ 

καθαρός  _________  _________ 

παχύς   _________  _________ 
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Μαθαίνω για τα επίθετα 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Οι λέξεις που συνοδεύουν τα ουσιαστικά και φανερώνουν τι λογής είναι 
λέγονται επίθετα. 

Τα επίθετα έχουν τρία γένη: το αρσενικό, το θηλυκό και το ουδέτερο. 
Π.χ. ο καλός, η καλή, το καλό. 

Τα επίθετα που τελειώνουν σε: -ικος, -ιμος, -ινος γράφονται με γιώτα π.χ. 
φρόνιμος, μαγικός, πράσινος 

Τα επίθετα που τελειώνουν σε –αίος γράφονται με άλφα γιώτα (αι)       
π.χ. ωραίος. 

Εξαιρείται το νέος. 

 

Τα επίθετα έχουν τρεις βαθμούς: το θετικό, το συγκριτικό και τον 
υπερθετικό που λέγονται παραθετικά 

Π.χ. 1) ωραίος   ->   2) ωραιότερος  ή       -> 3) ωραιότατος ή 

                                 πιο ωραίος                     πολύ ωραίος   

 

 

 

 

Όλα τα επίθετα που φανερώνουν χρώμα γράφονται με  

ήτα (η)             π.χ.   ο πορτοκαλής,     η πορτοκαλιά,     το πορτοκαλί 

Όλα τα επίθετα που δείχνουν βάρος, μήκος, πλάτος γράφονται με  

ύψιλον (υ)             π.χ.   βαρύς,    πλατύς,    ευθύς 
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Θα πρέπει να θυμάμαι ακόμη ότι... 

• Αριθμητικά λέγονται οι λέξεις που φανερώνουν αριθμούς. Τα 
χωρίζουμε σε 2 κατηγορίες: 

(α) τακτικά    (β) απόλυτα 
 

Τα τακτικά μας φανερώνουν τη σειρά, την τάξη 
Ο Γιάννης κάθεται στο τρίτο θρανίο. 

 
Τα απόλυτα μας φανερώνουν πλήθος από πρόσωπα, ζώα ή 
πράγματα 

Ο παππούς έχει δώδεκα πρόβατα.  
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Είναι λέξεις που τις χρησιμοποιούμε αντί για ονόματα. 

1. Προσωπικές αντωνυμίες 

Αυτές φανερώνουν τα τρία πρόσωπα του λόγου (εγώ, εσύ, αυτός) 

Πρώτο πρόσωπο (εγώ)               Δεύτερο πρόσωπο (εσύ) 

    Ενικός          Πληθυντικος             Ενικός          Πληθυντικος 

 

Τρίτο πρόσωπο (αυτός, αυτή, αυτό) 

Ενικός αριθμός 

 

 

 

Πληθυντικός αριθμός 

 

 
 

Ονομ. 
Γενική 
Αιτιατ. 
Κλητ. 

εγώ 
εμένα (μου) 
εμένα (με) 
- 

εμείς 
εμάς (μας) 
εμάς (μας) 
- 

Ονομ. 
Γενική 
Αιτιατ. 
Κλητ. 

εσύ 
εσένα (σου) 
εσένα (σε) 
- 

εσείς 
εσάς (σας) 
εσάς (σας) 
- 

Ονομ. 
Γενική 
Αιτιατ. 
Κλητ. 

αυτός (τος) 
αυτού (του) 
αυτόν (τον) 
- 

αυτή (τη) 
αυτής (της) 
αυτή(ν) (τη(ν)) 
- 

αυτό (το) 
αυτού (του) 
αυτό (το) 
- 

Ονομ. 
Γενική 
Αιτιατ. 
Κλητ. 

αυτοί (τοι) 
αυτών (των) 
αυτούς (τους) 
- 

αυτές (τες) 
αυτών (των) 
αυτές (τες) 
- 

αυτά (τα) 
αυτών (των) 
αυτά (τα) 
- 
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‘Αλλες αντωνυμίες 
2. Κτητικές 

Αυτές που δείχνουν σε ποιόν ανήκει κάτι  
μου, σου, του, μας, σας, τους, δικός μου, δική μου, δικό μου, ... 
 

3. Οριστικές 
Ορίζουν και ξεχωρίζουν κάτι από τα όμοια του:  
ο ίδιος, η ίδια, το ίδιο, μόνος μου, ... 
 

4. Ερωτηματικές 
Τις χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε να ρωτήσουμε:  
ποιος, ποια, ποιο, πόσος, πόση, πόσο, ... 
  

5. Δεικτικές 
Μ’ αυτές δείχνουμε:  
εκείνος, εκείνη, εκείνο, τούτος, τούτη, τούτο 
 

6. Αναφορικές 
Μ’ αυτές μια πρόταση ή λέξη αποδίδεται σε μια άλλη λέξη ή 
πρόταση:  
ο οποίος - η οποία - το οποίο, όσος – όση - όσο, ... 
 

7. Αόριστες 
Μ’ αυτές αναφερρόμαστε σε κάτι κάτι αόριστο (κάτι που δεν 
είναι συγκεκριμένο): ένας-μια-ένα,  καθένας-καθεμιά-καθένα,  
κάποιος-κάποια-κάποιο, κάμποσος, ... 
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8. Αυτοπαθείς 

εαυτός  μου – εαυτού μου – εαυτού του 
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Ρήματα λέγονται οι λέξεις που μας φανερώνουν ό,τι κάποιος κάνει 
κάτι, παθαίνει κάτι ή βρίσκεται σε μια κατάσταση. 

Οι χρόνοι του ρήματος είναι: 

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ: μας φανερώνει ότι η πράξη γίνεται τώρα. 

ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ: μας φανερώνει ότι η πράξη γινόταν στο παρελθόν 
συνέχεια. 

ΑΟΡΙΣΤΟΣ: μας φανερώνει ότι η πράξη έγινε στο παρελθόν μια φορά. 

ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΤΙΚΟΣ: μας φανερώνει ότι η πράξη θα 
γίνεται στο μέλλον συνέχεια. 

ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ: μας φανερώνει ότι η πράξη θα γίνει στο 
μέλλον μια στιγμή. 

ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ: μας φανερώνει κάτι που έχει γίνει στο παρελθόν και 
τώρα είναι τελειωμένο. 

ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ: μας φανερώνει κάτι που είχε γίνει στο παρελθόν 
πριν από κάτι άλλο. 
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ΡΗΜΑ 

Διαθέσεις                Φωνές  Εγκλίσεις           Χρόνοι 

 

Ενεργητική  Μέση      Παθητική    Ουδέτερη                       Μελλοντικοί 

γράφω      ντύνομαι    τιμωρούμαι     κοιμάμαι                     Εξακολουθητικός  

  Ενεργητική   Παθητική      Προσωπικές     Απρόσωπες        θα γράφω             Συντελεσμένος 

        γράφω      γράφομαι            θα έχω γράψει 

           Απαρέμφατο   Μετοχή   Στιγμιαίος 

            γράψει         γράφοντας     θα γράψω 

           Οριστική Υποτακτική Προστακτική 

            γράφω     να γράφω     γράφε                           Παροντικοί 

    Συζυγίες         Ενεστώτας   Παρακείμενος 

Πρώτη     Δεύτερη         γράφω    έχω γράψει  

 -ω, -ομαι               Παρελθοντικοί 

    πρώτη τάξη        δεύτερη τάξη      Παρατατικός    Υπερσυντέλικος 

    -ώ, -ιέμαι  -ώ, -ούμαι       έγραψα    είχα γράψει  

 αγαπώ, αγαπιέμαι   υμνώ, υμνούμαι           Αόριστος 

     έγραψα   
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Φωνές ρημάτων 

Όλα τα ρήματα που έχουν κατάληξη –ω ή –ώ π.χ. δένω, πηδώ είναι 
ενεργητικής φωνής. 

Όλα τα ρήματα που έχουν κατάληξη –μαι, -ουμαι, -ιέμαι είναι 
παθητικής φωνής. 

Κανόνες 

• Όλα τα ρήματα που τελειώνουν σε –ίζω γράφονται με γιώτα  
 π.χ.    ποτίζω 
Εκτός από τα:   δακρύζω,  αθροίζω,  δανείζω,  πήζω,  πρήζω 
 

• Όλα τα ρήματα που τελειώνουν σε –αίνω γράφονται με άλφα 
γιώτα (-αι)      π.χ.    μπαίνω 
Εκτός από τα:    μένω,   δένω,   πλένω 
 

• Όλα τα ρήματα που τελειώνουν σε –ώνω γράφονται με ωμέγα  
(-ω)     π.χ.     απλώνω,     δαγκώνω 
 

• Οι καταλήξεις –μαι, -σαι, -ται, -νται στα 3 πρόσωπα του ενικού 
και στο τρίτο πληθυντικό γράφονται με άλφα γιώτα (-αι), ενώ το 
δεύτερο και πρώτο πληθυντικό πρόσωπο γράφεται με έψιλον. 
 

• Όλα τα ρήματα που τελειώνουν σε –εύω, -εύομαι γράφονται με 
έψιλον ύψιλον (ευ)       π.χ.     χορέυω 
Εκτός από το   κλέβω   και   σέβομαι 
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• Όλα τα ρήματα που τελειώνουν σε –αύω γράφονται με βήτα (β) 

π.χ.   ράβω 
Εκτός από το    παύω   και   αναπαύομαι 
 

• Όλα τα ρήματα που τελειώνουν σε –έρνω γράφονται με έψιλον 
(ε)     π.χ.    φέρνω 
Εκτός από το  παίρνω 
 

• Τα ρήματα που τελειώνουν σε –ίζω διατηρούν το γιώτα (ι) και 
στους άλλους χρόνους  
   Π.χ.    αρχίζω – άρχιζα – έχω αρχίσει   ή  
             δακρύζω – δάκρυσα  
 

• -μαι ή –με; 
Το –μαι γράφεται με άλφα γιώτα (αι) αν μπαίνει μπροστά το 
εγώ  
      π.χ.    (εγώ)   πλένομαι 
Το –με με έψιλον (ε), αν μπαίνει μπροστά το εμείς  
      π.χ.    (εμείς)  θέλουμε 
 

• Τα ρήματα που τονίζονται στη λήγουσα (β’ συζυγίας) στον 
αόριστο το –ησα γράφεται με ήτα (η)  
      π.χ.   μιλώ  -  μίλησα 
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Πώς σχηματίζονται οι χρόνοι των ρημάτων 

Οι χρόνοι των ρημάτων σχηματίζονται: 

Ενεστώτας:     πληρών-ω     α) θέμα Ενεστώτα 

Παρατατικός:     πλήρων-α         πληρών-ω 

Μέλλοντας Εξακολουθητικός:  θα πληρών-ω 

 

Αόριστος:      πλήρωσ-α    β) θέμα Ενεργητικού 

Στιγμιαίος Μέλλοντας:   θα πληρώσ-ω      Αορίστου 

Παρακείμενος:     έχω πληρώσ-ει   πλήρωσ-α 

 

Αύξηση 

Ο παρατατικός και ο αόριστος τονίζονται στην παραλήγουσα. Τα 
δισύλλαβα ρήματα που αρχίζουν από σύμφωνο παίρνουν μπροστά από 
το θέμα ένα ε- ή ένα η- σαν τρίτη συλλαβή που διατηρείται μόνο 
όταν παίρνει πάνω της τόνο. 

 έλυνα 

 έλυνες 

  λύναμε 

 έλυναν 

Στα σύνθετα ρήματα η αύξηση μπαίνει στην αρχή του δεύτερου 
συνθετικού: παρ-έ-λυσα, παρ-έ-μενα 
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Ο Αόριστος 

1) Στην ενεργητική φωνή 

α) Σιγματικός αόριστος 

Μερικά ρήματα στην ενεργητική σχηματίζουν τον αόριστο να 
τελειώνει σε –σα  

Τέτοια ρήματα είναι: 
- Όσα έχουν χαρακτήρα φωνήεν (εκτός από το καίω, κλαίω, φταίω 

-> έκαψα, έκλαψα, έφταιξα) 
- Ρήματα της β’ συζυγίας (εκτός από το βαστώ, πετώ, τραβώ, 

θαρρώ -> βάστηξα, πέταξα, τράβηξα, θάρρεψα) 
- Ρήματα σε –ώνω,  -νω, -αίνω, -άνω (μαλώνω-μάλωσα, πιάνω-

έπιασα, λύνω-έλυσα, σωπαίνω-σώπασα) και αρκετά σε –ίζω 
(ποτίζω – πότισα) 
 

β) Άσιγμος αόριστος 

- Αυτά που έχουν χαρακτήρα π, β, φ, φτ, πτ σχηματίζουν αόριστο 
σε –ψα (ράβω – έραψα) 

- Ρήματα με χαρακτήρα κ, γ, χ, χν ο αόριστός τους τελειώνει σε   
-ξα (βήχω – έβηξα) 

- Ρήματα με χαρακτήρα  λ, ρ, ρν, λν σχηματίζουν αόριστο σε –α 
(σπέρνω – έσπειρα) 
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2) Στην παθητική φωνή 
 

- Όσα έχουν στην ενεργητική φωνή αόριστο σε –σα στην 
παθητική ο αόριστος σε –θηκα ή –στηκα (διάβασα – διαβάστηκα) 
  

- Όσα έχουν ενεργητικής φωνής αόριστο σε –ψα στην παθητική ο 
άοριστος σε –φτηκα (έκλαψα – κλάφτηκα) 
 

- Όσα έχουν αόριστο ενεργητικής φωνής –ξα σχηματίζουν τον 
αόριστο της παθητικής φωνής σε –χτηκα (έπλεξα – πλέχτηκα) 
  

- Όσα τελειώνουν σε –αύω, -εύω ο αόριστος στην παθητική φωνή 
σε –αύτηκα, -εύτηκα (κουρεύω – κουρεύτηκα, παύω – παύτηκα 
 

- Σε –νω παθητικός αόριστος σε –θηκα (κρίνω – κρίθηκα) 
  

- Σε –ύνω παθητικός αόριστος σε –νθηκα (μεγενθύνω – 
μεγενθύθηκα) 
 

- Σε –αίνω έχουν ενεργητικό αόριστο σε –ανα και παθητικό 
αόριστο σε –νθηκα ή –θηκα (λευκαίνω –λεύκανα-λευκάνθηκα) 
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Ομαλά ρήματα – Ανώμαλα ρήματα 
 
Ομαλά είναι τα ρήματα που οι χρόνοι τους είναι εύκολο να 
σχηματιστούν π.χ. 
 λύνω – έλυνα – έλυσα 
 τρέχω – έτρεχα – έτρεξα  
Ανώμαλα είναι αρκετά ρήματα όπως: 
 πλένω  έπλενα έπλυνα 
 δίνω  έδινα  έδωσα 
 Τρώγω έτρωγα έφαγα 
 λε(γ)ω έλεγα είπα 
 μένω έμενα έμεινα 
 πίνω  έπινα ήπια 
 παίρνω έπαιρνα πήρα 
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Τα βοηθητικά ρήματα έχω και είμαι 

Τα λέμε βοηθητικά, γιατί μας βοηθούν να σχηματίσουμε τους 
χρόνους άλλων ρημάτων (Παρακείμενο, Υπερσυντέλικο, και 
Συντελεσμένο Μέλλοντα) 

1) Το βοηθητικό ρήμα έχω κλίνεται έτσι 

Ενεστώτας   Παρατατικός  Μέλλοντας 

 έχω    είχα    θα έχω 

 έχεις    είχες    θα έχεις 

 έχει    είχε    θα έχω 

 έχουμε   είχαμε   θα έχουμε 

 έχετε   είχατε   θα έχετε 

 έχουν   είχαν   θα έχουν 

2) Το βοηθητικό ρήμα είμαι 
Ενεστώτας   Παρατατικός  Μέλλοντας 
είμαι    ήμουν   θα είμαι 
είσαι    ήσουν   θα είσαι 
είναι    ήταν    θα είναι 
είμαστε   ήμασταν   θα είμαστε 
είστε   ήσαστε   θα είστε 
είναι    ήταν    θα είναι 
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Ανωμαλίες στο σχηματισμό των εγκλίσεων  
του άσιγμου αορίστου 

Ενεστώτας    Αόριστος 

 Οριστική Υποτακτική Προστακτική Απαρέμφατο 
ανεβαίνω ανέβηκα να ανέβω ή  

ανεβώ 
ανέβα 
ανεβείτε 

ανέβει 
ανεβεί 

κατεβαίνω κατέβηκα να κατέβω ή 
κατεβώ 

κατέβα 
κατεβείτε 

κατεβεί 

βγαίνω βγήκα να βγω βγες 
βγείτε 

βγει 

βρίσκω βρήκα βρω βρες 
βρείτε 

βρες 

βλέπω είδα δω δες 
δείτε 

δες 

λέ(γ)ω είπα (ει)πω πες 
πέστε, πείτε 

(εί)π 

πίνω ήπια πιω πιες 
πιέστε 

πιεί 

έρχομαι ήρθα (έ)ρθω έλα 
ελάτε 

έρθει 

πηγαίνω πήγα πάω - πάει 
παίρνω πήρα πάρω πάρε 

πάρτε 
πάρει 

τρώγω έφαγα φά(γ)ω φάγε 
φάτε 

φά(γ)ε 
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ΚΛΙΣΗ ΡΗΜΑΤΩΝ 

Α’ συζυγία 

Ενεργητική φωνή (-ω) 

Ενεστώτας 

Οριστική  Υποτακτική Προστακτική Μετοχή 

δέν-ω  να δέν-ω  - 

δέν-εις  να δέν-εις  δέν-ε   δέν-ονται 

δέν-ει  να δέν-ει  -  

δέν-ουμε  να δέν-ουμε - 

δέν-ετε  να δέν-ετε δέν-ετε 

δέν-ουν  να δέν-ουν - 

 

Παρατατικός Μέλλοντας διαρκείας       Μέλλοντας στιγμιαίος 

έδεν-α   θα δέν-ω    θα δέσ-ω 

έδεν-ες  θα δέν-εις    θα δέσ-εις 

έδεν-ε  θα δέν-ει    θα δέσ-ει 

  δέν-αμε  θα δέν-ουμε   θα δέσ-ουμε 

  δέν-ατε  θα δέν-ετε   θα δέσ-ετε 

έδεν-αν  θα δέν-ουν   θα δέσ-ουν 
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Αόριστος 

Οριστική  Υποτακτική Προστακτική Απαρέμφατο 

έδεσ-α  να δέσ-ω  - 

έδεσ-ες  να δέσ-εις  δέσ-ε  δέσει 

έδεσ-ες  να δέσ-ει  - 

  δέσ-αμε  να δέσ-ουμε - 

  δέσ-ατε  να δέσ-ετε - 

έδεσ-αν  να δέσ-ουν - 

 

Παρακείμενος 

Οριστική    Υποτακτική  

έχω δέσει     να έχω δέσει 

έχεις δέσει   να έχεις δέσει  

έχει δέσει    να έχει δέσει 

έχουμε δέσει   να έχουμε δέσει 

έχετε δέσει   να έχετε δέσει 

έχουν δέσει   να έχουν δέσει 
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Παρακείμενος   Συντελεσμένος Μέλλοντας 

Οριστική    Υποτακτική  

είχα δέσει    θα έχω δέσει 

είχες δέσει   θα έχεις δέσει  

είχε δέσει    θα έχει δέσει 

είχαμε δέσει   θα έχουμε δέσει 

είχατε δέσει   θα έχετε δέσει 

είχαν δέσει   να έχουν δέσει 

 

Παθητική φωνή 

Ενεστώτας  Παρατατικός Μέλλοντας διαρκείας 

δέν-ομαι  δεν-όμουν  θα δέν-ομαι 

δέν-εσαι  δεν-όσουν  θα δέν-εσαι 

δέν-εται  δεν-όταν  θα δέν-εται 

δεν-όμαστε δεν-όμαστε θα δεν-όμαστε 

δέν-εστε  δεν-όσαστε θα δέν-εστε 

δέν-ονται  δέν-ονταν  θα δέν-ονται 
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Μέλλοντας στιγμιαίος  Αόριστος  Παρακείμενος 

θα δεθ-ώ    δέθ-ηκα  έχω δεθεί 

θα δεθ-είς    δέθ-ηκες  έχεις δεθεί 

θα δεθ-εί    δέθ-ηκε  έχει δεθεί 

θα δεθ-ούμε   δεθ-ήκαμε  έχουμε δεθεί 

θα δεθ-είτε   δεθ-ήκατε  έχετε δεθεί 

θα δεθ-ούν   δέθ-ηκαν  έχουν δεθεί 

 

Παρακείμενος   Συντελεσμένος Μέλλοντας 

Οριστική    Υποτακτική  

είχα δεθεί    θα έχω δεθεί 

είχες δεθεί   θα έχεις δεθεί  

είχε δεθεί    θα έχει δεθεί 

είχαμε δεθεί   θα έχουμε δεθεί 

είχατε δεθεί   θα έχετε δεθεί 

είχαν δεθεί   να έχουν δεθεί 
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Β’ συζυγία 

Πρώτη τάξη - Ενεργητική φωνή 

Ενεστώτας 

Οριστική   Υποτακτική  Προστακτική Μετοχή 

κεντ-ώ   να κεντ-ώ   - 

κεντ-άς   να κεντ-άς  κέντ-α  κεντ-ώντας 

κεντ-ά   να κεντ-ά (-άει)  - 

κεντ-άμε   να κεντ-άμε  - 

κεντ-άτε   να κεντ-άτε  κεντ-άτε 

κεντ-άνε (-ούν)  να κεντ-άνε (-ούν)  - 

 

Παρατατικός Μέλλοντας διαρκείας   Μέλλοντας στιγμιαίος 

κεντ-ούσα  θα κεντ-ώ    θα κεντ-ήσω 

κεντ-ούσες θα κεντ-άς   θα κεντ-ήσεις 

κεντ-ούσε  θα κεντ-ά (-άει)   θα κεντ-ήσει 

κεντ-ούσαμε θα κεντ-άμε   θα κεντ-ήσουμε 

κεντ-ούσαμε θα κεντ-άτε   θα κεντ-ήσετε 

κεντ-ούσαν(ε) θα κεντ-άνε (-ούνε)  θα κεντ-ήσουν 
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Παρακείμενος   Υπερσυντέλικος  Συντελεσμένος Μελ. 

έχω κεντήσει  είχα κεντήσει  θα έχω κεντήσει 

έχεις κεντήσει   είχες κεντήσει  θα έχεις κεντήσει 

έχει κεντήσει  είχε κεντήσει  θα έχει κεντήσει 

έχουμε κεντήσει είχαμε κεντήσει θα έχουμε κεντήσει 

έχετε κεντήσει  είχατε κεντήσει θα έχετε κεντήσει 

έχουν κεντήσει  είχαν κεντήσει  θα έχουν κεντήσει 
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Πρώτη τάξη - Παθητική φωνή 

Ενεστώτας 

Οριστική   Υποτακτική 

κεντ-ιέμαι   να κεντιέμαι 

κεντ-ιέσαι   να κεντιέσαι 

κεντ-ιέται   να κεντιέται 

κεντ-ιόμαστε  να κεντιόμαστε 

κεντ-ιέστε   να κεντιέστε 

κεντ-ιούνται  να κεντιούνται 

 

Παρατατικός  Μέλλοντας διαρκείας       Μέλλοντας στιγμιαίος 

κεντ-ιόμουν  θα κεντ-ιέμαι   θα κεντ-ηθώ 

κεντ-ιόσουν  θα κεντ-ιέσαι   θα κεντ-ηθείς 

κεντ-ιόταν   θα κεντ-ιέται   θα κεντ-ηθεί 

κεντ-ιόμαστε  θα κεντ-ιόμαστ αν  θα κεντ-ηθεί 

κεντ-ιόσαστε  θα κεντ-ιέστε   θα κεντ-ηθούμε 

κεντ-ιόνταν  θα κεντ-ιούνται   θα κεντ-ηθούν 
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Παρακείμενος   Υπερσυντέλικος  Συντελεσμένος Μελ. 

έχω κεντηθεί  είχα κεντηθεί  θα έχω κεντηθεί 

έχεις κεντηθεί  είχες κεντηθεί  θα έχεις κεντηθεί 

έχει κεντηθεί  είχε κεντηθεί  θα έχει κεντηθεί 

έχουμε κεντηθεί είχαμε κεντηθεί θα έχουμε κεντηθεί 

έχετε κεντηθεί  είχατε κεντηθεί θα έχετε κεντηθεί 

έχουν κεντηθεί  είχαν κεντηθεί  θα έχουν κεντηθεί 
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Β’ συζυγία 

Δεύτερη τάξη - Ενεργητική φωνή 

Ενεστώτας 

Οριστική   Υποτακτική  Προστακτική Μετοχή 

λαλ-ώ   να λαλ -ώ   - 

λαλ -είς   να λαλ -είς  λάλ-ει  λαλ-ώντας 

λαλ-εί   να λαλ-εί   - 

λαλ-ούμε   να λαλ-ούμε  - 

λαλ-είτε   να λαλ-είτε  λαλ-είτε 

λαλ-ούν(ε)   να λαλ-ούν(ε)  - 

 

Παρατατικός Μέλλοντας διαρκείας        Μέλλοντας στιγμιαίος 

λαλ -ούσα  θα λαλ-ώ    θα λαλ-ήσω 

λαλ-ούσες  θα λαλ-είς    θα λαλ-ήσεις 

λαλ-ούσε  θα λαλ-είς    θα λαλ-ήσει 

λαλ-ούσαμε θα λαλ-ούμε   θα λαλ-ήσουμε 

λαλ-ούσαμε θα λαλ-είτε   θα λαλ-ήσετε 

λαλ-ούσαν(ε) θα λαλ-ούν    θα λαλ-ήσουν 
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Παρακείμενος   Υπερσυντέλικος  Συντελεσμένος Μελ. 

έχω λαλήσει  είχα λαλήσει  θα έχω λαλήσει 

έχεις λαλήσει  είχες λαλήσει  θα έχεις λαλήσει 

έχει λαλήσει  είχε λαλήσει  θα έχει λαλήσει 

έχουμε λαλήσει  είχαμε λαλήσει  θα έχουμε λαλήσει 

έχετε λαλήσει  είχατε λαλήσει  θα έχετε λαλήσει 

έχουν λαλήσει  είχαν λαλήσει  θα έχουν λαλήσει 
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Δεύτερη τάξη - Παθητική φωνή 

Ενεστώτας 

Οριστική   Υποτακτική  Μετοχή 

θυμ-ούμαι   να θυμ-ούμαι  θυμούμενος 

θυμ-άσαι   να θυμ-άσαι  θυμούμενη 

θυμ-άται   να θυμ-άται  θυμούμενο 

θυμ-όμαστε  να θυμ-όμαστε 

θυμ-άστε   να θυμ-άστε 

θυμ-ούνται  να θυμ-ούνται 

 

Παρατατικός  Μέλλοντας διαρκείας      Μέλλοντας στιγμιαίος 

θυμ-όμουν   θα θυμ-ούμαι   θα θυμ-ηθώ 

θυμ-όσουν   θα θυμ-άσαι   θα θυμ-ηθείς 

θυμ-όταν   θα θυμ-άται   θα θυμ-ηθεί 

θυμ-όμαστε  θα θυμ-όμαστε   θα θυμ-ηθούμε 

θυμ-όσαστε  θα θυμ-άστε   θα θυμ-ηθείτε 

θυμ-ούνταν  θα θυμ-ούνται   θα θυμ-ηθούν 
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Αόριστος    

Οριστική    Υποτακτική  Προστακτική 

θυμήθ-ηκα  να θυμηθώ  - 

θυμήθ-ηκες  να θυμηθείς  θυμήσου 

θυμήθ-ηκε  να θυμηθεί  - 

θυμηθ-ήκαμε  να  θυμηθούμε  - 

θυμηθ-ήκατε  να θυμηθείτε  θυμηθείτε 

θυμήθ-ηκαν  να θυμηθούν  - 
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Οι μετοχές 

Έχουμε δύο ειδών μετοχές: 

α) ενεργητικής φωνής και τελειώνουν σε: 

  -οντας όταν δεν τονίζεται στο ο -> παίζοντας 

 -ώντας όταν τονίζονται στο ω -> μιλώντας 

β) παθητικής φωνής που τελειώνουν σε: 

 -μένος (με ένα μ)  π.χ.  δένω -> δένοντας 

       δένομαι -> δεμένος 

 -μμένος (με δύο μ)  π.χ.  γράφω -> γράφοντας 

      γράφομαι -> γραμμένος 

Γράφονται με δύο μ, όταν το ρήμα έχει τελευταίο γράμμα του 
θέματος (δηλαδή χαρακτήρα)  π, β, φ, φτ, πτ 
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‘Ασκηση 

Να σχηματίσεις τις μετοχές ενεργητικής και παθητικής φωνής όπως 
στο παράδειγμα 

Ρήμα  Ενεργητική μετοχή  Παθητική μετοχή 

λούζω  λούζοντας    λουσμένος 

γράφω  ____________  __________ 

λύνω          ____________  __________ 

νοικιάζω  ____________  __________ 

χτενίζω  ____________  __________ 

κόβω   ____________  __________ 

ζωγραφίζω ____________  __________ 

βάφω   ____________  __________ 

ποτίζω  ____________  __________ 

φυτεύω  ____________  __________ 

κρύβω  ____________  __________ 

αγαπώ  ____________  __________ 

μιλώ   ____________  __________ 

ανοίγω  ____________  __________ 

περπατώ  ____________  __________ 
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Αυτά είναι: 

1) Τα επιρρήματα 
2) Οι σύνδεσμοι 
3) Οι προθέσεις 
4) Τα επιφωνήματα 

 
1) Τα επιρρήματα 

Είναι λέξεις που πάνε μαζί με τα ρήματα και φανερώνουν τόπο, 
χρόνο, ποσό, κ.τ.λ 

α) Τοπικά: απαντούν στην ερώτηση πού; 

έξω, μέσα, κάτω, πάνω, εδώ, εκεί, κοντά κ.ά. 

β) Τροπικά: απαντούν στην ερώτηση πώς; 

 έτσι, αλλιώς, μαζί, επίσης, όπως, κάπως, κ.ά. 

γ) Ποσοτικά: απαντούν στην ερώτηση πόσο; 

 τόσο, πολύ, λίγο, καθόλου, αρκετά, κ.ά. 

δ) Χρονικά: απαντούν στην ερώτηση πότε; 

 Τώρα, μετά, πριν, χτες, αύριο, ποτέ, κάποτε, κ.ά. 
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ε) Βεβαιωτικά: ναι, μάλιστα, βέβαια, κ.ά 

στ) Αρνητικά: όχι, δε(ν), μη(ν) 

ζ) Διστακτικά: ίσως, πιθανόν, τάχα, κ.ά. 

 

2) Οι σύνδεσμοι 

Είναι μικρές άκλιτες λεξεις που συνδέουν λέξεις ή προτάσεις 

α) Συμπλεκτικοί:  και, ούτε, μήτε ... 

β) Διαχωριστικοί: ή, είτε 

γ) Αντιθετικοί:  αλλά, μα, όμως, ενώ ... 

δ) Συμπερασματικοί: άρα, ώστε, λοιπόν ... 

ε) Χρονικοί:  όταν, ενώ, καθώς, μόλις ... 

στ) Αιτιολογικοί:  επειδή, γιατί, αφού ... 

ζ) Ειδικοί:   ότι, πως, που 

η) Τελικοί:   να, για να 

θ) Επεξηγηματικοί: δηλαδή 

ι) Υποθετικοί:  αν, άμα, σαν 

ια) Διστακτικοί:  μη(ν), μήπως 

ιβ) Αποτελεσματικοι: ώστε (να), που 

ιγ) Συγκριτικοί:  παρά 
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Να θυμόμαστε: το ότι είναι ειδικός σύνδεσμος ενώ το ό,τι είναι 
αναφορική αντωνυμία. 

Άσκηση 

Συμπληρώνω τις προτάσεις με τους συνδέσμους: αλλά, ενώ, όταν, 
επειδή, γιατί, δηλαδή (μπαίνει πάντα κόμμα πριν απ’ αυτούς), και: ότι 
(ειδικός σύνδεσμος), ό,τι (αναφορική αντωνυμία), ή, πως, που, και, 
σαν. 

 Δεν ήρθες, _______ σε περίμενα. 

 Μου μίλησε άσχημα ________ εγώ του μίλησα ευγενικά. 

 Βλέπω τηλεόραση, _______ τελειώνω τα μαθήματα μου. 

 Θα πάμε διακοπές, ______ κλείσουν τα σχολεία. 

 Ο Γιώργος θύμωσε, ______ του μίλησαν άσχημα. 

 Στεναχωρήθηκα _______ έμεινα μόνος μου. 

 Αύριο, _______ σε μια μέρα, θα ταξιδέψει. 

 Είναι αλήθεια αυτό ______ ακούω; 

 Ο Μάκης κανει ______ θέλει. 

 Άκουσα  _____ θα φύγεις. Είναι αλήθεια ____ ψέμα; 

 _____ κάνεις κι ______ πεις πρέπει καλά να το σκεφτείς. 

 Η Γεωργία γράφει ______ διαβάζει ωραία. 

 Ο πατέρας στενοχωρήθηκε _____ τον άκουσε. 
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3) Οι προθέσεις 

Είναι οι άκλιτες λέξεις που μπαίνουν μπροστά από τα ονόματα ή 
επιρρήματα και φανερώνουν μαζί τους τόπο, ποσό, αιτία κ.λ.π. 

  

 

 

Μόρια: μα, θα, να, ας, για 

 

 

4) Τα επιφωνήματα 

Είναι οι άκλιτες λέξεις που φανερώνουν χαρά, λύπη, θαυμασμό, 
απορία, ευχή, έπαινο κ.ά. 

 

 

 
 
 
 

  

με, σε, για, ως, προς, κατά, μετά, 
παρά, από, δίχως, χωρίς, ίσαμε 

α!  Ω!  μπα!  εύγε!  μακάρι!  οχ!  αχ! 
ουφ!  Χα, χα!  Ποπό! 
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Για την επιμέλεια και την αντιγραφή  
Χρίστος Φρουζάκης 
Ζυρίχη, 2013 


