
Το πιο γλυκό ψωμί (συνέχεια) 

 

 

 

Όταν  γράφουμε,  στο  τέλος  των  λέξεων  ή  των  προτάσεων  βάζουμε  κάποια σημάδια  

για  να  μας  βοηθούν  να  διαβάσουμε  το  κείμενο  και  να  καταλάβουμε καλύτερα το νόημά 

του. Τα σημάδια αυτά λέγονται σημεία στίξης και είναι τα εξής:   

τελεία ( . ) αποσιωπητικά ( … ) 

ερωτηματικό ( ; ) εισαγωγικά ( «  » ) 

κόμμα ( , ) διπλή τελεία ( : ) 

θαυμαστικό ( ! ) παύλα  ( - ) 
  

Διπλή τελεία ( : ) 

Διπλή τελεία (:) χρησιμοποιούμε όταν: 

 Παραθέτουμε κατά λέξη τα λόγια κάποιου.  

π.χ. Η μητέρα μου είπε: «Καλό διάβασμα» . 

 Παραθέτουμε παροιμίες ή γνωμικά.  

π.χ. Μια λαϊκή παροιμία λέει: «Όποιος βιάζεται σκοντάφτει» 

 Απαριθμούμε πράγματα. 

π.χ. Αγόρασα: γλυκά, καραμέλες, σοκολάτες, ζαχαρωτά. 

 Θέλουμε να εξηγήσουμε κάτι. 

π.χ. Το πρόβλημα θα το λύσουμε έτσι: πρώτα θα βρείτε την περίμετρο, μετά το 

εμβαδόν και ύστερα … 

 

Εισαγωγικά ( «  » ) 

Τα εισαγωγικά χρησιμοποιούνται: 

 Όταν θέλουμε να παραθέσουμε κατά λέξη τα λόγια κάποιου άλλου.  

π.χ. Ο Σωκράτης είπε: «Ένα μόνο ξέρω, ότι δεν ξέρω τίποτα». 

 Όταν θέλουμε να παραθέσουμε λέξεις ή φράσεις που χρησιμοποιούνται σπάνια ή 

μεταφορικά ή διάφορες εκφράσεις, παροιμίες ή γνωμικά. 

π.χ. «Έχασα τα λόγια μου» με αυτά που είδα. 

 Σε τίτλους βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων, έργων, ονομάτων πλοίων κλπ.  

π.χ. Θα πάμε Μυτιλήνη με το πλοίο «Νήσος Χίος». 

π.χ. Διάβασα στην «Ελευθεροτυπία» ένα ενδιαφέρον άρθρο. 

 

Θυμάμαι: Στον ευθύ λόγο τα λόγια ενός προσώπου μπορεί να είναι μέσα σε 

εισαγωγικά, ενώ προηγείται διπλή τελεία. 

 

 
ONOMA:_________________ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:____________ 



Το πιο γλυκό ψωμί (συνέχεια) 

 

1. Βάζω εισαγωγικά και τελείες όπου χρειάζεται. 

 Το  μάθημα  μας  έχει  τίτλο :  Σαν  παραμύθι 

 Ο   γίγαντας  φώναξε :   Παραδώσου   

 Η  μαμά  μου  είπε :  Πιες  το  γάλα  σου,  για  να  ψηλώσεις 

 Θα   πάμε   στην  Καβάλα   με  το   πλοίο   Νήσος Μύκονος 

 Η  δασκάλα   είπε :  Κάντε ησυχία 

   Στερνή   μου  γνώση  να   σε  είχα  πρώτα  λέει  μια γνωστή παροιμία. 

  Διάβασα   ένα  άρθρο  για   τους  δεινόσαυρους  στο  περιοδικό  Discovery 

 

2. Βάζω διπλή τελεία όπου χρειάζεται. 

 Ο νάνος  φώναξε  «Γεια σου, γείτονα!». 

 Τα ψηλότερα   βουνά  της  Ελλάδας  είναι   ο  Όλυμπος, η Όσσα, ο Ταΰγετος και  ο   

Ψηλορείτης. 

 Πήγα  στο  σούπερ μάρκετ  και  αγόρασα  πορτοκάλια, μανταρίνια, μήλα, λεμόνια. 

 Ο   πατέρας μου  είπε  « Πρόσεχε  με το ποδήλατο». 

 Για  να  βρεις  το δρόμο  που ζητάς  στρίψε δεξιά, συνέχισε ευθεία, μετά πήγαινε 

αριστερά και όλο ευθεία. 

 

3. Διάβασε τις παρακάτω προτάσεις και βάλε παύλα, εισαγωγικά και διπλή τελεία 

 όπου χρειάζεται. 
 

Ένα απόγευμα ο Γρηγόρης συνάντησε το φίλο του το Θανάση στο σοκάκι του χωριού 

τους 
 

Γεια σου, Θανάση! Καιρό έχω να σε δω…Τι μου κάνεις; 

Καλησπέρα, Γρηγόρη! Καλά είμαι. Εσύ πώς από ‘δω; 

Είπα να έρθω στο χωριό γιατί μου τηλεφώνησε η αδερφή μου και μού είπε  Γρηγόρη 

έλα σήμερα στο χωριό γιατί η μητέρα μας σε έχει αναζητήσει  . 

Καλά έκανες. Μεγαλώνουν και οι γονείς μας και θέλουν να μας έχουν κοντά τους. 

Έτσι είναι. Χάρηκα πολύ που σε είδα Θανάση. Χαιρετίσματα στην οικογένειά σου. 

Κι εγώ  χάρηκα Γρηγόρη μου. Γεια σου!  


