
                               ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ 

 

1. Η ορζογραθία ηωλ αρζεληθώλ οσζηαζηηθώλ 

 

Τα αξζεληθά πνπ ηειεηώλνπλ ζε –ος γξάθνληαη κε -ο . 

Σηνλ πιεζπληηθό αξηζκό γξάθνληαη κε –οη.  

πρ.ν ιαγός – νη ιαγοί 

    ν θήπος -  νη θήποη 

Τα αξζεληθά πνπ ηειεηώλνπλ ζε –ες γξάθνληαη κε –ε. 

Σηνλ πιεζπληηθό αξηζκό γξάθνληαη κε –ες. 

πρ.ν λαύηες –νη λαύηες  

     ν καζεηής – νη καζεηές 

 

2. Η  ορζογραθία ηωλ ζεισθώλ οσζηαζηηθώλ 

 

Τα ζειπθά πνπ ηειεηώλνπλ ζε –ε γξάθνληαη κε –ε. 

πρ.ε θωλή –ε βξνρή 

Τα ζειπθά πνπ ηειεηώλνπλ ζε –ω γξάθνληαη κε –ω. 

πρ.ε Φξόζω – ε Δέζπω 

Τα ζειπθά πνπ ηειεηώλνπλ ζε –ηζζα γξάθνληαη κε δσο ζ. 

πρ.ε κέι-ηζζα  - ε γεηηόλ-ηζζα 

ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ:  ε Λάξηζα 

 

3. Η ορζογραθία ηωλ οσδέηερωλ οσζηαζηηθώλ 

 

Τα νπδέηεξα πνπ ηειεηώλνπλ ζε –ο γξάθνληαη κε –ο. 

πρ.ην βηβιίο – ην ζξαλίο 

Τα νπδέηεξα πνπ ηειεηώλνπλ ζε –ος ζηνλ πιεζπληηθό γξάθνληαη κε –ε. 

πρ.ην δάζ-ος  ηα δάζ-ε 

Τα νπδέηεξα πνπ ηειεηώλνπλ ζε –η γξάθνληαη κε –η . 

πρ.ην ινπινύδη  ην βηνιί 

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: ην βξάδπ , ην δάθξπ, ην δόξπ, ην δίρηπ, ην νμύ , ην 

ζηάρπ 

 

 

 



                                       4 .Η ορζογραθία ηωλ επηζέηωλ 

Τα επίζεηα πνπ ηειεηώλνπλ ζε –αίος γξάθνληαη κε –αη. 

πρ.ωξαίνο , γελλαίνο     ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: λένο 

Τα επίζεηα πνπ ηειεηώλνπλ ζε –είος γξάθνληαη κε –εη. 

πρ.αζηείνο , αλδξείνο 

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: θξύνο , γεινίνο 

Τα πεξηζζόηεξα επίζεηα πνπ ηειεηώλνπλ ζε –ηκος – ηλος –ηθος  

γξάθνληαη κε –η .πρ.λόζηηκος , θόθθηλος , θηιηθός 

                                      5. Η ορζογραθία ηωλ ρεκάηωλ 

Τα ξήκαηα πνπ ηειεηώλνπλ ζε –ο γξάθνληαη κε –ω. 

πρ.γξάθω , παίδω 

Τα ξήκαηα πνπ ηειεηώλνπλ –ωλω γξάθνληαη κε –ω. 

πρ.απιώλω, κεγαιώλω 

Τα ξήκαηα πνπ ηειεηώλνπλ ζε –αίλω γξάθνληαη κε –αη. 

πρ. κπαίλω, βγαίλω 

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ:κέλω, δέλω, πιέλω 

Τα ξήκαηα πνπ ηειεηώλνπλ ζε –ίδω γξάθνληαη κε –η. 

πρ.πνηίδω, ζθαιίδω 

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: δαλείδω, δαθξύδω, θειαξύδω, πήδω, πξήδω, αζξνίδω 

Τα ξήκαηα πνπ ηειεηώλνπλ ζε –εύω γξάθνληαη κε –εσ. 

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: θιέβω 

Τα ξήκαηα πνπ είλαη ζηνλ ελεζηώηα (ηώξα) ηεο παζεηηθήο θωλήο(-καη) 

αιιά θαη ζηνλ εμαθνινπζεηηθό κέιινληα , ζε όια ηα πξόζωπα ηνπ εληθνύ  

αξηζκνύ  -εγώ –εζύ –ασηός θαη ζην ηξίην πιεζπληηθό –ασηοί,  

γξάθνληαη κε –αη.  πρ. εγώ έξρνκαη, εζύ έξρεζαη, απηόο έξρεηαη ,εκείο 

εξρόκαζηε, εζείο εξρόζαζηε, απηνί έξρνληαη 

6. Η ορζογραθία ηωλ κεηοτώλ 

Η κεηνρή ηεο ελεξγεηηθήο θωλήο πνπ ηειεηώλεη ζε –οληας ή ώληας. 

Γξάθνπκε κε -ο, όηαλ δελ ηνλίδεηαη ην –οληας. 

πρ.παίδοληας, θωλάδοληας 

Γξάθνπκε κε –ω όηαλ ν ηόλνο κπαίλεη ζην –ώ.  

πρ.κηιώληας , ρηππώληας, ξωηώληας 

Η κεηνρή ηεο παζεηηθήο θωλήο πνπ ηειεηώλεη ζε –κέλος –κέλε –κέλο. 

Γξάθεηαη κε δσο –κκ όηαλ ην ξήκα έρεη ραξαθηήξα π, β, θ, πη. 

πρ.θξύβω-----θξπκκέλος, θαιύπηω------θαιπκκέλος, βάθω---

βακκέλνο 


