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Στοιχεία oρθογραφίας
(Spelling tips)

The difficulties in spelling of words which
sound the same can be greatly reduced if
one follows some simple basic rules.
Spelling can be made easier through
grammar.

The final /ο/

Aγκάθα: Τι θέλεις, επιτέλους;
Σαχίνης: Μια απάντηση!
Aγκάθα: Τι τη θες;
Σαχίνης: Για να ξέρω τι θα κάνω.
Aγκάθα: Αφού έτσι κι αλλιώς θα κάνεις
ό,τι θέλεις!

Only nouns end in -o. The ending -ω is
found mainly in verbs.

-ω
-o

Fill in the endings
1. Κάθε Κυριακή καλ__ τον καλ__ μου
Other words ending in -ω are:
a. Νames of women (Βαγγελιώ, Ρηνιώ,
Κλειώ, Μυρτώ)
b. The adverbs εδώ, πάνω, κάτω, έξω, πίσω,
γύρω

για φαγητό
2. Τρέχ__ να πάρ__ κρασί απ’ την Πάρ__
3. Αυτός μου φέρνει λουλούδια και τα
βάζ__ στο βάζ__
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The final /i/

-η
-οι

-ι
-ει

Tο μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό

verb

noun
singular

-ει

(να/θα) τρέχει
να/θα/έχει/είχε τρέξει
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plural

neuter

feminine/
masculine

feminine/
masculine

neuter

-ι

-η

-οι

-η

η/την κόρη

οι άνθρωποι

τον /του αθλητή

οι μέθοδοι

το παιδί

τα μεγέθη

The ending -/i/ in verbs is always written -ει
1. Choose the right form:
1. Ο γιατρός τού είπε να κόψει/κόψη το τσιγάρο
2. Έχει λύσει/λύση όλα του τα προβλήματα και είναι ευτυχισμένος
3. Να αποφεύγεις τα λείπει/λίπη
4. Σε γνωρίζω από την κόψει/κόψη του σπαθιού την τρομερή...
5. Έχει λύσει/λύση για όλα του τα προβλήματα
6. Όταν η γάτα λείπει/λίπη χορεύουν τα ποντίκια
The neuters βράδυ (but plural: βράδια),
δάκρυ (δάκρυα), στάχυ (στάχυα), δίχτυ
(δίχτυα) have -υ instead of -ι. The same
applies to the neuters of adjectives following
βαθύς (see below): βαθύ (plural: βαθιά),
πλατύ (πλατιά) etc.

2. Fill in the endings

-υ

The singular ending -/i/ is written -ι if the noun is
neuter and -η if it is feminine or masculine

Ο Λάκης καθόταν στην άκρ__ με το κεφάλ__ κατεβασμένο. Ξαφνικά καταλαβαίνει τον
κλέφτ__ να πλησιάζει και να μπαίνει στο σπίτ__ . Ο Λάκης σηκώνεται από τη θέσ__ του
και βάζει το χέρι του στην τσέπ__ . Εκείνη τη στιγμ__ βλέπει το Σαχίν__ να πλησιάζει.
Ο Λάκης αναστενάζει με ανακούφισ__ και βγάζει από την τσέπ__ του ένα κουτάκ__
καραμέλες για το βήχα.
The plural ending -/i/ is written -οι if the noun is
masculine (or feminine) and -η if it is neuter
Neuters ending in -η in the plural are those ending
in -ος (το δάσος) or -ες (διεθνές) in singular.
3. Put the phrases into the plural
1. Απαγορεύεται το κάπνισμα στο διεθνές αεροδρόμιο
2. Είναι προσεκτικός οδηγός
3. Aυτό, είναι συνηθισμένο λάθος
4. Η εθνική οδός δεν περνάει μέσα από την πόλη
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word in /-i/

if
word=
verb

YES

NO

-ει

then word=noun

τρέχει

if
noun=
singular

YES

YES

if
noun=
neuter

NO

YES

NO

-ι

-η

παιδί

τα μεγέθη

-η

if
noun=
neuter

NO

-οι
άνθρωποι / μέθοδοι

κόρη / αθλητή

Explain why the words in the following sentences are written the way
they are. The above diagram will help you
1. Πηγαίνει να δει τον παππού του και το πρωί και το βράδυ
2. Τα δάση στο νησί έχουν λιγοστέψει από τις πυρκαγιές
3. Στην περιοχή της Μεσογείου αναπτύχθηκαν πολλοί αρχαίοι πολιτισμοί
4. Η 25η Μαρτίου θα γιορταστεί με μια μεγαλοπρεπή παρέλαση
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Verbs: -ε or -αι?
Passive present forms end in -αι in the
singular and in the 3rd person plural. In every
other verb form the final /e/ is written -ε.

αυτός
Ο Γιώργος ετοιμάζεται να φύγει
εσείς

singular
(εγώ) κάθομαι

Γιατί δεν ετοιμάζετε τη βαλίτσα σας;
εγώ

(εσύ) κάθεσαι
(αυτός) κάθεται

plural
(αυτοί) κάθονται

Και να συγκινούμαι από τέτοια γεγονότα,
προσπαθώ να μην το δείχνω
εμεις
Με όλ’ αυτά καταφέραμε να συγκινούμε και
τους πιο σκληρόκαρδους

1. Choose the right way to continue each sentence
1. Θεωρείτε α) το Γιάννη έξυπνο;
β) ο Γιάννης έξυπνος;
2. Δεν εισάγεται
α) όλοι σας το ίδιο προϊόν
β) λάδι στην Ελλάδα, γιατί βγάζει το καλύτερο
3. Γιατί ταλαιπωρείται
α) τους ανθρώπους με τις ιδιοτροπίες σας;
β) ο καημένος ο πατέρας μου;
4. Δεν είναι ανάγκη να εξηγείτε α) όλες τις λέξεις στα αγγλικά
β) όλες οι λέξεις στα αγγλικά
2. Use the verbs correctly in the following sentences
1. Οι φοιτητές _________________ (πληροφορώ / πληροφορούμαι)
το πρόγραμμα από τη γραμματεία
2. Αν πραγματικά έχετε τα στοιχεία που λέτε, γιατί δεν
τα_________________ (εμφανίζω / εμφανίζομαι);
3. Σας θυμίζω ότι με τον τρόπο αυτό _________________
(χάνω / χάνομαι) κάθε φορά πολύ χρόνο και χρήμα
4. Παιδιά, δεν _________________ (χρησιμοποιώ /

-ε

-αι

χρησιμοποιούμαι) μερικά από τα χαρτιά που περισσεύουν;
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-εις or -ης?
A word ending in -/is/ is always written -εις
if it is a verb.
A noun ending in -/is/ is written -ης if it is
singular, -εις if it is plural.

Πιστεύω ότι ο Θανάσης ο βιβλιοπώλης
είναι από τους πιο συμπαθείς ανθρώπους

A small group of adjectives denoting
dimensions or other “sense-perceived”
qualities are written -ύς (βαθύς, παχύς,
πλατύς, φαρδύς, μακρύς etc.).

-ης
-εις
Complete with the right form
1. Δε θα το πιστέψεις (πιστεύω): ο νέος _________________ (διεθνής) αερολιμένας έχει
αρχίσει κιόλας να λειτουργεί!
2. Όταν μου έδωσε τις _________________ (πρόσκληση) είδα το λάθος στο πάνω μέρος
της _________________ (πρόσκληση)
3. Ευρώπη θα πει αυτή που έχει _________________ (ευρύς) πρόσωπο, η
«φεγγαροπρόσωπη»
4. Όλες αυτές τις ιστορίες τις έγραψαν αρχαίοι_________________ (συγγραφέας)
5. Έλα εδώ να _________________ (κάθομαι) κοντά μου, γιατί σε λίγο αρχίζουν οι
_________________ (είδηση)
6. Ένας _________________ (καφετής) σκύλος απολάμβανε τη λιακάδα ξαπλωμένος
7. Παρά τις _________________ (εξήγηση) έχω τους δισταγμούς μου για την επιτυχία της
_________________ (επιχείρηση) αυτής
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