
21

I asked the 

doctor

A. Οριστικό άρθρο 
(Definite Article)

Είναι ο φίλος μου
Είναι ένας φίλος μου
Είναι φίλος μου

Ρώτησα το γιατρό
Ρώτησα ένα γιατρό

Ρώτησα γιατρό! 

singular

ο
το(ν)
του

η
τη(ν)
της

το
το
του

plural

οι
τους
των

οι
τις
των

τα
τα

των

nom
acc
gen

The articles are definite (ο, η, το) and 
indefinite (ένας, μία, ένα). They agree in 
gender, number and case with the noun they 
modify.

The presence or absence of the article 
alters the meaning of the sentence.
The definite article denotes a specific item 
as opposed to the indefinite article, which is 
used for non-specific entities. The absence 
of any article is related to the property 
(inherent or attributed) of the noun.

3
Είναι ο φίλος μου ο γιατρός
Ένας φίλος μου είναι γιατρός

Άρθρα
    (Articles)

Ονοματική Φράση (Noun Phrase)
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• The accusative singular masculine (τον) is 
not to be confused with the genitive plural 
(των).

• The genitive singular feminine (της) is 
not to be confused with the accusative 
plural feminine (τις).

• In writing, the final -ν of the accusative 
singular article τον / την is kept if the 
following word starts with a vowel, or the 
consonants τ, π, κ, ξ, ψ, τσ, τζ, μπ, ντ, γκ.

The definite article and the ending of the 
noun with which it is closely associated, are 
the markers for gender, number and case.

The definite article should not be confused 
with the personal clitic (weak form, 
see pronouns) pronoun with which it is 
homophonous.

της χώρας - τις χώρες

την Ελλάδα
τον πρόεδρο
την Ξάνθη

Η φίλη μου η Μαρία είναι φοιτήτρια
Χτες είδα τη φίλη μου τη Μαρία  

Τον είδα το Γιάννη

τον

άνθρωπο

των
των των

ανθρώπων
χωρών παιδιών

κ  π  τ

ξ   ψ    
τσ/τζ  

γκ μπ  
ντ

ν

Ο Γιάννης μένει στην Αθήνα

 
Ο φίλος μου ο Γιάννης 

Χρήση του οριστικού άρθρου 
(Use of the definite article)

• Contrary to English, proper nouns in Greek 
are always preceded by a definite article. 

• The definite article always appears with 
the following words: αυτός, εκείνος, όλος / 
ολόκληρος.

These may also be followed by the possessive 
clitic pronoun (see possessive pronouns).

pronoun
article

John

John

Όλος ο κόσμος μιλάει γι’ αυτόν
Ο κόσμος όλος μιλάει γι’ αυτόν

Όλοι τους ήταν υπέροχοι
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• The definite article is used extensively 
to denote a specific point in time (days, 
months, seasons and dates).

• The definite article is used when making 
general statements.

• The neuter forms of the definite article 
may be used to form noun phrases with 
other parts of speech.

Την Κυριακή πηγαίνω εκκλησία
Το 2003 ο Σαχίνης θα βρει τον κλέφτη

Το γάλα κάνει καλό αλλά το κάπνισμα 
κακό

Η Ευρώπη του σήμερα 
Το τι έχω να κάνω δεν λέγεται
Μη ρωτάς το πώς και το γιατί
Το 75% των Ελλήνων βλέπει ποδόσφαιρο

The indefinite article must not be confused 
with the numeral.

Μερικοί / Κάποιοι Έλληνες δεν 
διαβάζουν ποτέ

ένας

ένα(ν)

ενός

μία

μία

μίας 

 ένα

 ένα

 ενός

Έχει μόνο ένα ευρώ 
στην τσέπη του

B. Αόριστο άρθρο (Indefinite Article)

The indefinite article does not have a 
plural form. Indefinite pronouns are used 
instead.

singular

nom
acc
gen
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Ένα καλοκαίρι πήγα στη Σαντορίνη
Μια φορά κι έναν καιρό πήγαινα συχνά 
στη Σαντορίνη

Πήρα μία τρομάρα!!

Θέλω έναν καφέ με ζάχαρη και ένα νερό
Ένα milko και ένα καλαμάκι, παρακαλώ

Και ξαφνικά είδα έναν άλλο Λάκη
Ένα τέτοιο γεγονός με αφήνει έκπληκτη
Ο Λάκης δεν θέλει το δικό σου αυτοκίνητο, 
θέλει ένα δικό του

C. Απουσία / παράλειψη άρθρου 
(Absence / omission of the article)

• In subject and object positions, noun 
phrases with a generic meaning are used 
without an article.

Χρήση αόριστου άρθρου 
(Use of the indefinite article)

• The indefinite article is used to express 
genericness, i.e. the main properties of the 
noun. In this case, the noun is usually the 
subject of the verb. 

• The indefinite article is used extensively 
to denote unspecified points in time (days, 
months, seasons and dates).

• The indefinite article might also be used 
to express emphasis, usually in object 
positions.

•The indefinite article is used with 
uncountable or mass nouns.

• The indefinite article can be used in front 
of certain pronouns, like άλλος, τέτοιος, 
and δικός μου/σου/του…

Ένα παιδί πάντα έχει δίκιο

Ένας Κρητικός δεν κάνει ποτέ πίσω

Any child

All children

Άνθρωποι γύριζαν εδώ κι εκεί
Τρώει ψάρι αλλά όχι χόρτα

Any CretanCretans
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When the identity (name, origin, property) 
of the subject is specified, then the definite 
article is used.

• In complex noun phrases consisting of 
two nouns, the second noun, which denotes 
the content, is always used without an 
article. The same applies for complex noun 
phrases expressing size, height, depth etc.

•No article is used in shop or company 
signs, names of streets, business cards, 
postal addresses etc. (even though we are 
dealing with proper nouns).

•When the place of the article is occupied 
by a pronoun (ποιος, όποιος, τόσος, όσος), 
then no article is used.

Αυτός είναι ο πρόεδρος της τάξης μας 
Είναι η φίλη μου η Κλειώ

Μια παρέα παιδιά κάνουν βόλτα στην 
παραλία
Έχουν μαζί τους δύο λίτρα νερό, ένα πακέτο 
μπισκότα και ένα κουτί τσίχλες
Δεν θα κάνουν μπάνιο γιατί η θάλασσα έχει 
10 μέτρα βάθος

• In collocations with verbs like έχω, κάνω, 
παίζω, παίρνω the object noun usually 
appears without any article.

• The nouns which attribute a property to 
the subject or the object of the sentence are 
used without any article (see also Subject 
and Object predicate).

Έχω δίκιο και έχεις άδικο!
Παίζει χαρτιά κάθε Πρωτοχρονιά
Παίζει κιθάρα

Αυτός είναι εξωγήινος
Τον έβγαλαν πρόεδρο της τάξης αλλά 
αυτός ήθελε να γίνει ταμίας

Ίδρυμα Κρατικών 
Υποτροφιών 

Οδός Κυπρίων Αγωνιστών

Έκθεση 
επίπλων

Πόσα χρόνια θα ζήσουμε;
Όσα χρόνια και να περάσουν δεν θα 
ξεχάσω ποτέ το χωριό μου
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1. Fill in the blanks with the missing articles where necessary

_____ τεστ _____ Ελληνικών ήταν για _____ Σάββατο. Μετά από _____ ατέλειωτες ώρες 

σ_____ σχολείο ήθελα να χαλαρώσω. _____ φίλες μου θα πηγαίνανε _____ βόλτα τους 

σ_____  μαγαζιά, θα τρώγανε _____ πίτσα και θα βλέπανε _____ καινούργιο θρίλερ 

σ_____ σινεμά, ενώ εγώ θα παιδευόμουν με _____ άρθρα και _____ δύσκολες λέξεις 

_____ Ελληνικών. _____ χαμένο απόγευμα σ_____ σπίτι. Κλείστηκα σ_____ δωμάτιό μου 

και άνοιξα _____ βιβλία _____ Γλώσσας και _____ Ιστορίας. _____ γραμμές περνάγανε 

μπροστά μου αλλά δεν καταλάβαινα τίποτα. Έστειλα _____ μήνυμα σ_____ κινητό ___

__ Γιάννη. Ούτε _____ λέξη για απάντηση. Έβαλα  _____ σι-ντι  _____ Θηβαίου. Μου 

θύμισε ________ διαγώνισμα και το ’κλεισα. Πήρα _____ Ειρήνη τηλέφωνο. Απάντησε 

_____ αδελφή της. Μου είπε ότι πέρασε _____ Γιάννης και βγήκανε έξω με _____ φίλους 

του. Νευρίασα και ορκίστηκα ότι δε θα τους ξαναμιλήσω.

2. Complete the following sentences with the appropriate noun phrases

1. ο φίλος – οι φίλοι – η φίλη – τα φύλλα

- Ο Γιάννης είναι ______________  μου

- Το φθινόπωρο ______________  των δέντρων κιτρινίζουν και πέφτουν

- Όλοι ______________  μου είναι Έλληνες

-______________  μου η Ειρήνη βγαίνει με το φίλο μου

2. η χώρα – ο χώρος – οι χώροι – ο χορός

- ______________  του σχολείου διατηρούνται καθαροί

- ______________ του σχολείου θα γίνει το Σάββατο

- ______________  μου μου αρέσει

- ______________  μου αρέσει
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3. η μέση – το μέσο – τα μέσα

- Η Ελένη έχει ______________  δαχτυλίδι

- Σήμερα έχει απεργία. Δεν έχω ______________ να πάω στο αεροδρόμιο

- Δεν έχει ______________ να σπουδάσει στο εξωτερικό

4.  

3. Fill in the blanks with a definite or indefinite article

1. Ένας καθηγητής πρέπει να έχει χιούμορ

________ καθηγητές δεν το καταλαβαίνουν αυτό

2. Αυτό ________ σπίτι στη γωνία είναι του Σαχίνη

Βρήκα ________ τέτοιο σπίτι κι εγώ

3. - Αγόρασα ________ μπλούζα στις εκπτώσεις!

- Ποια; Εκείνη ________ την μπλούζα που είδαμε στη βιτρίνα χτες;

4. Σε πήρε τηλέφωνο ________ Πηνελόπη

Ποια είναι πάλι αυτή;

η τύχη

ο τοίχος / οι τοίχοι

το τείχος

- Δεν έχω ______________  με τα λαχεία

- ______________  είναι γεμάτος graffiti

- ______________  του Βερολίνου έπεσε

- Και ______________ έχουν αυτιά


