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1.  Γράφονται με ι (γιώτα): 

• Τα οξύτονα θηλυκά που τελειώνουν σε - ιά, δηλαδή όταν το -ιά είναι καταχρηστικός 

δίφθογγος (προφέρεται σαν μια συλλαβή), γράφονται με ι (γιώτα).  (π.χ.    φωτιά, βραδιά, 

ελιά, ζημιά)     
 (Εξαιρούνται και γράφονται με ει  (έψιλον γιώτα) όσα παράγονται από ρήματα σε -εύω.                        

γιατρεύω - η γιατρειά, δουλεύω - η δουλειά, παντρεύω - η παντρειά, σοδειά ) 

• Τα παροξύτονα θηλυκά που τελειώνουν σε - ια και έχουν καταχρηστικό δίφθογγο στη λήγουσα 

γράφονται με ι (γιώτα) (π.χ.: γαρδένια, γκρίνια) ( Εξαιρείται η φτώχεια) 
• Τα θηλυκά που τελειώνουν σε -ία και παράγονται από αρσενικά ονόματα σε –ος και –ης 

γράφονται με ι (γιώτα). (π.χ. ελεύθερος - ελευθερία, προδότης -  προδοσία.) 
(Εξαιρούνται και γράφονται με ει (έψιλον γιώτα) η εφηβεία  και η επαιτεία) 

• Έχουν κατάληξη  –ία  τα παροξύτονα θηλυκά που παράγονται από ρήματα σε -ώ, ( π.χ. αδικώ 

-  αδικία, οδηγώ - οδηγία), τα ουσιαστικά που δηλώνουν επιστήμες ή μαθήματα (π.χ.   Φιλοσοφία, 

Αρχαιολογία, Ιστορία) και τα παροξύτονα βαφτιστικά κύρια ονόματα και τοπωνύμια (π.χ.: 

Γεωργία, Ουρανία, Αγγλία, Δανία κ.ά.)   (Εξαιρούνται τα ονόματα Βασιλεία, Ηλεία, Σητεία, Τροία) 
 

2. Γράφονται με ει (έψιλον γιώτα): 

• Τα θηλυκά που παράγονται από ρήματα σε -εύω/-εύομαι γράφονται με ει (έψιλον γιώτα). (π.χ.   

θεραπεύω - θεραπεία, ληστεύω – ληστεία , γιατρεύω - γιατρειά ) (Εξαιρούνται και γράφονται με 
ι (γιώτα) τα: γειτονιά, ηγεμονία, περηφάνια, ξενιτιά, ζήλια, αμνηστία, δυσκολία, προεδρία, 
κηδεμονία) 

• Τα προπαροξύτοντα θηλυκά που παράγονται από ρήματα σε -ώ, γράφονται με ει (έψιλον 

γιώτα). (π.χ.  βοηθώ - βοήθεια, ενεργώ - ενέργεια ) (Εξαιρείται το ουσιαστικό άγνοια) 
• Τα θηλυκά που παράγονται από επίθετα σε - ης γράφονται με ει (έψιλον γιώτα).   

  (π.χ.: αγενής - αγένεια, επιμελής - επιμέλεια) 

• Τα παροξύτονα θηλυκά που παράγονται από επίθετα σε -υς γράφονται με ει (έψιλον γιώτα). 

( π.χ.: ευθύς -  ευθεία, οξύς - οξεία ) (Εξαιρούνται και γράφονται με ι (γιώτα) όσα θηλυκά 

παράγωγα έχουν καταχρηστική δίφθογγο στην κατάληξη. π.χ. (ο βαθύς) η βαθιά, (ο βραδύς) η 

βραδιά αλλά η βραδεία (= η αργή) 

• Τα προπαροξύτονα βαφτιστικά κύρια ονόματα και τοπωνύμια. (π.χ.: Γαλάτεια, Ιφιγένεια, 

Θάλεια, Δεκέλεια, Φιλαδέλφεια, Χαιρώνεια) (Εξαιρείται το όνομα Ερέτρια) 
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Ασκήσεις 

Σχημάτισε τα θηλυκά ουσιαστικά σε –ια ή σε –εια που παράγονται από τα    ρήματα: 

 

Αγγαρεύω ___________________           καλλιεργώ ________________ 

Δημιουργώ __________________                κοινωνώ _________________ 

Δικαιολογώ _________________                 κολακεύω ________________ 

Ενεργώ ____________________                 λειτουργώ ________________ 

Επιθυμώ ___________________                 νηστεύω _________________ 

Ερμηνεύω _________________                   οδηγώ ___________________ 

 

Συµπλήρωσε τα παράγωγα θηλυκά ουσιαστικά µε κατάληξη -εια ή -ια  των παρακάτω 

λέξεων: 

κολακεύω   η ________________    ο/η κακοήθης   η _______________ 

αδικώ  η ________________    µαθητεύω η _______________ 

ειρωνεύοµαι  η ________________    ο/η επιµελής  η _______________ 

αγωνιώ  η ________________   ερµηνεύω  η _______________ 

ο ευθύς  η ________________   κυκλοφορώ η _______________ 

ο/η συνεπής  η ________________   ο αµβλύς  η _______________ 

παιδεύω η ________________  

 

Συµπληρώνω µε τη σωστή ορθογραφία τα θηλυκά ουσιαστικά του κειµένου: 

Η βραδ__ της Ανάστασης θαρρείς πως έχει µεγαλύτερη διάρκ__   απ’ όλες τις άλλες.  Στο 

σπίτι µας έχουµε τη συνήθ__ να παρακολουθούµε την αναστάσιµη λειτουργ__ και να 

λαµβάνουµε τη θεία κοινων__ µετά από νηστ__  πολλών  ηµερών. 

 Η επιθυµ__   του καθένα µας είναι να γίνει ο νικητής στο  σπάσιµο των αυγών, αλλά η 

αλήθ__  είναι πως συνήθως κερδίζει ο Νίκος. 
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Απαντήσεις 

 Αγγαρεύω Αγγαρεία                 καλλιεργώ καλλιέργεια 

 Δημιουργώ    Δημιουργία          κοινωνώ κοινωνία 

 Δικαιολογώ Δικαιολογία           κολακεύω κολακεία 

 Ενεργώ Ενέργεια  λειτουργώ λειτουργία 

 Επιθυμώ Επιθυμία  νηστεύω νηστεία 

 Ερμηνεύω Ερμηνεία οδηγώ οδηγία 

 

Κολακεύω η κολακεία  ο/η κακοήθης  η κακοήθεια  

Αδικώ  η αδικία  µαθητεύω η µαθητεία  

ειρωνεύοµαι η ειρωνεία   ο/η επιµελής η επιµέλεια   

αγωνιώ η αγωνία  ερµηνεύω η ερµηνεία 

ο ευθύς η ευθεία    κυκλοφορώ η κυκλοφορία  

ο/η συνεπής η συνέπεια  ο αµβλύς η αµβλεία 

παιδεύω η παιδεία   παρηγορώ η παρηγοριά 

 

βραδιά, διάρκεια, συνήθεια, λειτουργία, κοινωνία, νηστεία, επιθυµία, αλήθεια. 

 
 

 


