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     Ενότητα 1 : Πάλι Μαζί 

    Επιστροφή στα θρανία 

 

 

 

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:   

 
 
 
 
 
 
 
           Ας δούµε αναλυτικά δύο από τα παραπάνω σηµεία στίξης: 

 
• Τελεία: Η τελεία [ . ] χρησιµοποιείται στο τέλος µιας πρότασης που έχει 

ολοκληρωµένο νόηµα. Σ’ αυτό το σηµείο σταµατά για λίγο η φωνή µας. 
Μετά την τελεία αρχίζουµε µε κεφαλαίο γράµµα. 

π.χ. Η µαµά γύρισε από τη δουλειά . Είναι πολύ κουρασµένη . 
  

• Ερωτηµατικό: Το ερωτηµατικό [ ; ] χρησιµοποιείται στο τέλος µιας 
πρότασης µε την οποία ρωτάµε κάτι. Μετά το ερωτηµατικό αρχίζουµε 
µε κεφαλαίο γράµµα αν το νόηµα της πρότασης έχει ολοκληρωθεί. 

π.χ. Είµαστε όλοι εδώ ; Μπορούµε να ξεκινήσουµε ;  
  

Αν το νόηµα δεν έχει ολοκληρωθεί, συνεχίζουµε µε µικρό γράµµα. 
π.χ. Ποιος κάνει φασαρία; ρώτησε θυµωµένη η δασκάλα. 

   

τελεία ( . ) αποσιωπητικά ( … ) 

ερωτηµατικό ( ; ) εισαγωγικά ( «  » ) 

κόµµα ( , ) διπλή τελεία ( : ) 

θαυµαστικό ( ! ) παύλα  ( - ) 

ONOMA: __________________ 

 

 

Σηµεία στίξης 
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1. Ξαναγράφω το παρακάτω κείµενο βάζοντας τελεία και κεφαλαία γράµµατα 
όπου πρέπει.  
 

την Παρασκευή το απόγευµα πήγαµε µε τους γονείς µου σούπερ 
µάρκετ αγοράσαµε φρούτα, λαχανικά, κρέατα και ψάρια µετά τα ψώνια 
µας στο σούπερ µάρκετ επισκεφτήκαµε ένα µαγαζί µε παιχνίδια 
αγόρασα ένα επιτραπέζιο παιχνίδι και ένα αυτοκινητάκι χθες όλη µέρα 
έπαιζα µε τα καινούρια µου παιχνίδια 
 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2. Βάζω στις παρακάτω προτάσεις τελεία ή ερωτηµατικό όπου πρέπει. 
 
 

Σε πόσες µέρες θα πάµε διακοπές  Θέλω να αγοράσω οµπρέλα θαλάσσης 

Αύριο θα πάµε εκδροµή 

Η τσάντα µου είναι κόκκινη και µεγάλη 

Πώς σε λένε 

Πόσες µέρες θα λείψεις   

Το νησί µου είναι από τα πιο όµορφα του κόσµου  

Πάω να του µιλήσω  Λες να µε θυµάται 

Α σ κ ή σ ε ι ς 

 


