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Λέξεις-κλειδιά που μνημονεύονται 
Οι λέξεις που εμφανίζονται σε αυτό το Ευρετήριο, 
εμφανίζονται μέσα στα κείμενα με σκίαση. 

 
(για) να .......................................................................................... 62 
Kι έπειτα ....................................................................................... 85 
Αιτιολογικές ΔΠ ......................................................................... 191 
αιτιολογικές προτάσεις ................................................................ 146 
αιτιολογική ................................................................................. 106 
αιτιολογική πρόταση ................. 59, 60, 65, 69, 70, 75, 84, 122, 159 
αλήθεια ....................................................................................... 119 
αλλά ............................................ 100, 101, 102, 105, 108, 155, 158 
αλλά όμως ................................................................................... 100 
άμα ................................................................................ 84, 187, 193 
αμέσως .......................................................................................... 85 
αν 88, 89, 106, 107, 152, 153, 169, 187, 188, 193 
αν και ........................................ 56, 90, 91, 102, 103, 105, 192, 193 
Αναφορικές επιρρηματικές ΔΠ ................................................... 194 
Αναφορικές Ονοματικές ΔΠ ....................................................... 190 
αναφορικές προτάσεις ................................................................. 168 
αναφορική έννοια ....................................................................... 117 
αναφορική πρόταση ..................................................... 128, 129, 130 
αναφορική φράση ........................................................................ 132 
αντί ................................................................................................ 98 
αντίθεση ............................................................................. 105, 142 
Αντίθετα ........................................................................................ 98 
αντιθετική πρόταση .................................................. 58, 97, 98, 122 
αντιθετικός σύνδεσμος .............................................................. 105 
αντιθέτως .............................................................................. 98, 106 
από ................................................................................................ 73 
από δω και πέρα ............................................................................ 85 
από τότε που ................................................................................. 85 
αποτέλεσμα ................................................................................... 58 
Αποτελεσματικές & Συμπερασματικές ΔΠ ................................ 192 
αποτελεσματική ........................................................................... 157 
αποτελεσματική πρόταση .............................................. 70, 84, 122 
Απρόβλεπτος ............................................................................... 181 
άρα ................................................................................................ 78 
αργότερα ....................................................................................... 85 
Αρχικά........................................................................................... 85 
ας 190 
ασύνδετες ..................................................................................... 115 
Αυτή τη στιγμή ............................................................................. 85 
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αυτό σημαίνει ............................................................................... 34 
αφότου .......................................................................................... 85 
Αφού ....................................................................... 66, 85, 146, 191 
βέβαια ......................................................................................... 119 
βεβαιωτικά και αρνητικά μόρια .................................................. 122 
Βουλητικές.................................................................................. 150 
Βουλητικές ΔΠ ........................................................................... 189 
βουλητική ............................................................................. 75, 150 
βουλητική πρόταση ........................................... 75, 76, 89, 122, 192 
για να ...............................62, 74, 75, 76, 77, 78, 107, 150, 155, 191 
για παράδειγμα ............................................................................. 34 
γιατί ............................................................ 66, 67, 68, 74, 153, 191 
δε 129, 195 
δεν ......................................................................................... 90, 195 
Δευτερεύουσες προτάσεις........................................................... 185 
δηλαδή .............................................................................. 34, 93, 94 
διαζευκτικό .......................................................................... 137, 144 
Διευκρινίζουμε .............................................................................. 56 
διότι ................................................................................ 67, 68, 191 
δις 180 
δισ. .............................................................................................. 180 
δίχως ........................................................................................... 145 
ΔΠ + ΚΠ ..................................................................................... 122 
δυστυχώς ..................................................................................... 119 
Εάν ................................................................................ 61, 187, 193 
Ειδικές ΔΠ .................................................................................. 186 
Ειδική πρόταση ........................................................................... 122 
Ειλικρινά ..................................................................................... 119 
είτε .............................................................................. 137, 138, 144 
είτε... είτε .................................................................................... 193 
Εκεί που ........................................................................................ 85 
Εκτός απ' αυτό .................................................................... 147, 148 
εκτός απ' όλα τ' άλλα .................................................................. 148 
ελάχιστη παύση .............................................................................. 24 
έμφαση ................................................................................ 142, 143 
εμφατικό ..................................................................................... 144 
έναν ............................................................................................. 182 
Εναντιωματικές & Παραχωρητικές ΔΠ ...................................... 192 
εναντιωματική πρόταση ............................ 90, 91, 92, 98, 107, 122 
Ενδοιαστικές ................................................................................. 94 
Ενδοιαστικές προτάσεις ΔΠ ....................................................... 188 
Ενδοιαστική πρόταση ................................................................. 122 
ενώ ................................................................ 91, 103, 104, 105, 192 
Εξ’ απαλών ονύχων .................................................................... 181 
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εξάλλου ......................................................................................... 70 
επειδή .................................... 59, 60, 68, 69, 70, 106, 146, 159, 191 
έπειτα ............................................................................................ 86 
επεξηγεί ....................................................................................... 167 
Επεξηγηματική πρόταση ............................................................. 122 
επεξηγηματικό ............................................................................ 144 
επεξηγήσεις ............................................................................. 57, 94 
επεξήγηση ..... 55, 56, 57, 94, 96, 121, 122, 128, 150, 151, 152, 167 
επεξήγησης ................................................................................. 152 
επεξηγούν .................................................................................... 166 
επιθετικός προσδιορισμός ............................................................ 182 
επικεφαλής .................................................................................. 198 
επιρρηματικές ............................................................................. 185 
Επιρρηματικές ΔΠ ...................................................................... 186 
Επιρρηματικές φράσεις ............................................................... 122 
επομένως ........................................................................... 34, 78, 79 
έτσι ................................................................ 56, 64, 65, 79, 80, 147 
Έτσι κι αλλιώς ............................................................................ 147 
ευθύς λόγος .................................................................................. 110 
ευτυχώς ....................................................................................... 119 
εφόσον ........................................................................................ 193 
Έως ότου ....................................................................................... 86 
ή 137, 144, 145 
Κάθε φορά που ............................................................................. 86 
καθώς .................................................................. 146, 147, 191, 194 
και ................. 97, 133, 134, 135, 136, 138, 139, 140, 141, 142, 149 
και αν ............................................................................ 92, 105, 193 
και ας .......................................................................................... 193 
Και να ................................................................................. 141, 193 
και πολύ όμως ............................................................................... 73 
και τώρα ........................................................................................ 86 
και/κι ........................................................................................... 139 
κατ’ αρχάς .................................................................................. 198 
κατ’ αρχήν ................................................................................. 198 
Κατηγορηματικοί προσδιορισμοί ............................................... 121 
κατηγορηματικός προσδιορισμός ................................................. 116 
Κατηγορούμενο .......................................................................... 177 
κι 140, 141 
Κι αν ................................................................................... 105, 141 
κλητικές προσφωνήσεις ............................................................... 110 
κλητική προσφώνηση ........................................................... 112, 121 
κύρια πρόταση ....................................................................... 67, 71 
Κύριες προτάσεις ........................................................................ 185 
λοιπόν................................................................................ 65, 78, 79 
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μα 104, 105 
Με το να ....................................................................................... 61 
μεγάλη ......................................................................................... 137 
μεγάλη πρόταση ..................................................................... 58, 158 
μεταβατικό ρήμα......................................................................... 177 
μετοχικές προτάσεις ................................................................... 121 
Μετοχική πρόταση ......................................................................... 24 
μέχρι ..................................................................................... 86, 131 
μη 95, 189, 194, 195 
μη διαπραγματεύσιμα ................................................................. 181 
μη(ν) ........................................................................................... 188 
Μηδέ ........................................................................................... 142 
μην ............................................................................ 93, 94, 95, 194 
μήπως .................................................. 57, 93, 94, 95, 169, 188, 189 
Μήτε ........................................................................................... 142 
μία, μια ....................................................................................... 182 
μικρή πρόταση ............................................................................... 59 
μικρή σε έκταση ....................................................................... 82, 84 
μικρής πρότασης .......................................................................... 103 
Μόλις ............................. 59, 82, 83, 84, 86, 106, 108, 156, 157, 158 
Μολονότι ........................................................ 91, 92, 104, 105, 192 
μόνο ............................................................................................ 104 
μόνο όμως ................................................................................... 105 
μόνο που ..................................................................................... 104 
να 75, 76, 77, 150, 151, 152, 169, 189, 190, 191 
Να μην .......................................................................................... 88 
Ναι ...................................................................................... 117, 118 
ξανά ............................................................................................ 197 
ο οποίος ...................................................................................... 191 
ό,τι ...................................................... 163, 165, 167, 168, 186, 190 
οι παρακάτω ...................................................................... 30, 32, 33 
Όμως ..................................................................................... 99, 100 
ονοματικές .................................................................................. 185 
Ονοματικές ΔΠ ........................................................................... 185 
οποία ................................................................................... 131, 132 
οποιαδήποτε ................................................................................ 166 
οποίο ........................................................................................... 128 
όποιο ........................................................................................... 167 
όποιον ......................................................................................... 165 
οποιονδήποτε .............................................................................. 166 
Όποιος ................................................................. 162, 163, 165, 166 
όποιος-α-ο ................................................................................... 190 
οπότε ............................................................................................. 79 
Όποτε ............................................................ 86, 164, 168, 191, 194 
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Οποτεδήποτε ....................................................................... 168, 194 
Όπου ................................................................... 164, 166, 167, 194 
οπουδήποτε ................................................................. 164, 166, 194 
όπως .............................................. 93, 146, 164, 166, 168, 169, 194 
οπωσδήποτε ................................................................................ 168 
όσα ...................................................................................... 165, 167 
όση .............................................................................................. 164 
Όσο ................................................. 72, 73, 108, 157, 164, 165, 194 
όσο…τόσο .................................................................................. 157 
οσοδήποτε ................................................................................... 194 
όσος-η-ο ...................................................................................... 190 
όσους ................................................................................... 163, 165 
όσων ............................................................................................ 165 
Όταν .............................. 60, 61, 62, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 107, 191 
ότι ...................................................... 57, 96, 97, 169, 174, 186, 187 
Οτιδήποτε............................................................................ 167, 190 
Ουδέ ............................................................................................ 143 
ούτε ............................................................. 136, 137, 138, 143, 144 
Όχι ....................................................................................... 117, 118 
Παντού ........................................................................................ 167 
παρ' όλα αυτά .............................................................................. 100 
παρ΄ όλα αυτά ....................................................................... 99, 100 
παρά ...................................... 58, 61, 62, 73, 97, 102, 105, 106, 158 
παράλληλες ενέργειες ....................................................... 63, 65, 147 
παράλληλη ενέργεια ............................................................. 104, 147 
παράλληλης ενέργειας .......................................................... 91, 104 
παρενθετικές προτάσεις .............................................................. 132 
παρενθετική πρόταση ................................... 108, 109, 124, 126, 139 
παρενθετικό................................................................................. 109 
παρενθετικό κείμενο ...................................................... 56, 121, 129 
παρόλα αυτά ............................................................................... 100 
παρόλο που ................................................................................. 192 
περιοριστική ............................................................................... 128 
πλάγιας πρότασης ........................................................................ 152 
Πλάγιες Ερωτηματικές .............................................................. 152 
Πλάγιες ερωτηματικές ΔΠ .......................................................... 187 
πλέον ............................................................................... 81, 87, 146 
Ποιος ................................................................... 152, 153, 187, 188 
πόσο .................................................................................... 153, 187 
πόσος ........................................................................................... 187 
πότε ............................................................................................. 169 
που . 71, 98, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 147, 162, 169, 

186, 192, 193, 194 
Πού ............................................................................. 152, 153, 187 
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πριν ....................................................................................... 80, 191 
προκειμένου ............................................................................ 67, 77 
Πρόταση μεγάλης έκτασης ......................................................... 122 
Πρόταση μικρής έκτασης ........................................................... 122 
Προτασιακά επιρρήματα ...................................................... 118, 121 
προτού........................................................................................... 80 
πως ................................................................................ 96, 169, 186 
Πώς ............................................................................. 152, 154, 187 
Σαν .................................................................... 80, 89, 90, 146, 191 
σαν που ......................................................................................... 70 
στενή ........................................................................................... 156 
στενή σχέση . 60, 62, 63, 64, 65, 69, 75, 84, 103, 104, 105, 122, 155, 

156 
στενής ......................................................................................... 157 
Στη συνέχεια ................................................................................. 87 
συγκρίνει ....................................................................................... 73 
σύγκριση ..................................................................................... 105 
Συγκριτικές προτάσεις ................................................................... 72 
συγκριτική πρόταση ............................................................ 73, 122 
συμπερασματικές προτάσεις ........................................................ 146 
συμπερασματική ............................................................. 80, 84, 157 
συμπερασματική πρόταση .......................................... 64, 78, 79, 122 
συμπερασματικό ........................................................................... 80 
συνδετικό ρήμα ........................................................................... 177 
σύντομη ...................................................................................... 137 
Σχέση χαλαρή ............................................................................. 156 
σχολιάζει ....................................................................................... 56 
σχολιασμού .......................................................................... 137, 138 
σχόλιο ......................................................................................... 121 
τα ακόλουθα ........................................................................... 30, 33 
τα εξής .................................................................................... 30, 33 
ταυτόχρονα ................................................................................... 87 
Ταυτόχρονες δράσεις .................................................................. 122 
ταυτόχρονες ενέργειες ................................................................... 74 
ταυτόχρονη δράση ....................................................................... 64 
Τελικά ........................................................................................... 87 
τελικές ........................................................................................... 76 
Τελικές ΔΠ ................................................................................. 191 
τελικές προτάσεις............................................................. 75, 77, 154 
τελική .................................................................................. 150, 155 
τελική πρόταση ............................................ 74, 75, 76, 77, 78, 122 
τέλος ........................................................................................... 119 
Τι 152, 154, 169 
το δίχως άλλο .............................................................................. 145 
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το οποίο ....................................................................................... 131 
τόσα ............................................................................................ 167 
τόσο ......................................................................... 72, 73, 108, 157 
τόσο…όσο .................................................................................. 157 
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τροπική ........................................................................................ 90 
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υποθετική .................................................................................... 106 
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Φυσικά ........................................................................................ 119 
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Χαλαρή σύνδεση .......................................................................... 158 
χαλαρή σχέση ............................... 59, 60, 61, 75, 83, 108, 121, 155 
Χαλαρή σχέση πρότασης ............................................................ 122 
χαλαρότερη σύνδεση ................................................................. 154 
Χρήση των αριθμών.................................................................. 184 
Χρονικές ΔΠ ............................................................................... 191 
χρονική πρόταση ................................... 60, 61, 62, 80, 82, 107, 122 
χωρίς να ...................................................................................... 145 
ως ............................................................................................ 66, 70 
ως ακολούθως ......................................................................... 30, 33 
Ως/σαν ........................................................................................... 66 
ωσότου .......................................................................................... 80 
ώσπου ............................................................................................ 80 
ώστε .................................................. 65, 67, 71, 75, 76, 78, 80, 192 
ώστε να ......................................................................................... 72 
ωστόσο ........................................................................................ 106 
 



 

Τα σημεία στίξης αναλυτικά 

  

Ο τρόπος που ο ομιλητής εκφράζει τα συναισθήματά του 
(φόβο, απορία, θαυμασμό, ειρωνεία, έκπληξη κλπ.) στον 

προφορικό λόγο. λέγεται “επιτονισμός”. ακόμα και η 
κύμανση της φωνής βοηθάει σε αυτή την προσπάθεια. 
Στον γραπτό λόγο ο επιτονισμός υποδεικνύεται με τα 
κατάλληλα κάθε φορά  “σημεία στίξης”. Στον γραπτό 
λόγο ο αναγνώστης λαμβάνει μόνο μέρος της 
πληροφορίας που θα έπαιρνε αν άκουγε τον ομιλητή δια 
ζώσης.  

Τα σημεία στίξης χωρίζονται σε δυο μεγάλες 
κατηγορίες: α) τα Συντακτικά και τα β) Σχολιαστικά ή 
κειμενικά σημεία στίξης. Στα σχολιαστικά 
περιλαμβάνονται τα: θαυμαστικό (!), ερωτηματικό (;) και 
αποσιωπητικά (...). Στην ουσία τα σχολιαστικά σημεία 
στίξης προσπαθούν να αντιγράψουν τις επιτονικές 
διακυμάνσεις της φωνής που έχει ο προφορικός λόγος. 

Κόμμα και εισαγωγικά 

Ύστερα από τα εισαγωγικά το κόμμα δεν σημειώνεται, 
εκτός όταν με το κλείσιμο των εισαγωγικών τελειώνει 
φράση που απαιτεί κόμμα.  
παράδειγμα 1 

«Και τότε» πρόσθεσε ο λοχαγός «θα μπορέσει να ανοίξει 
το αλεξίπτωτο». 

 

παράδειγμα 2 

Στο παράδειγμα 1 η πρωτογενής πρόταση θα ήταν: 
«Και τότε θα μπορέσει να ανοίξει το αλεξίπτωτο». 

Και δεν θα βάζαμε κόμμα μετά το (τότε). Με τη λογική 
αυτή δεν θα βάλουμε κόμμα μετά το (τότε) του 
παραδείγματος 1 

 

παράδειγμα 3 



 

Όταν χρησιμοποιούμε εισαγωγικά και ακολουθεί φράση 
που σχολιάζει τα προηγούμενα, τότε βάζουμε οριοθετικό 
κόμμα πριν τη φράση που σχολιάζει. 
«Τράβα το σκοινί ν’ ανοίξει το αλεξίπτωτο», πρόσθεσε ο 
λοχαγός «μη σκάσεις σαν καρπούζι». 

 

Η τελεία γενικά 

Η τελεία χρησιμοποιείται για τον διαχωρισμό χιλιάδων. 
π.χ. “Κόπηκαν 34.000 εισιτήρια” 

Δεν χρησιμοποιείται στις χρονολογίες. π.χ. “Η πόλη έπεσε  
το 1453 μ.Χ.” 

Δεν χρησιμοποιείται σε τίτλους γενικά: “Το μεγάλο μας 
τσίρκο” ή σε λεζάντες φωτογραφιών: “Τα παιδιά μας στην 
Ακρόπολη” 

Τελεία και εισαγωγικά 

 

«Αν δε βρέξει αύριο, θα πάμε για καφέ». 
 

«Ας ελπίσουμε να μη βρέξει ώστε να βρεθούμε». 
 

«Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της Ελληνικής 
Κοινωνίας είναι η έλλειψη κουλτούρας γύρω από αυτό 
που λέμε «τέχνη». 
Η τελεία μπαίνει πάντα έξω από τα εισαγωγικά. 

Τελεία και περίοδος σε παρένθεση 

 

«Γράψτε μια ιστορία 300 λέξεων περίπου για τη ζωή σας. 
(Από πού κατάγεστε; Με τι ασχολείστε; Και ό,τι άλλο θα 
μας φανεί χρήσιμο.)». 
 



 

Η  τελεία μαζί με (!) (;) (…) 
Δεν χρησιμοποιείται τελεία ύστερα από το ερωτηματικό 

(;), θαυμαστικό (!) και αποσιωπητικά (…) 
Όταν υπάρχει κείμενο που πρόκειται να εισαχθεί σαν 
παρενθετικό ξεκινάμε με παύλα (–). Αν εκεί που πρέπει να 
μπει η 2η

 παύλα, τελειώνει και η πρόταση, τότε αυτή η 2η
 

παύλα παραλείπεται. 
 

Η Μαρία είναι πολύ σχολαστική -μιλάμε για πολύ τυπική 
γυναίκα- στη δουλειά της. 
1

η
 και 2η

 παύλα, απαραίτητες και οι δύο. 
 

Η Μαρία είναι πολύ σχολαστική -μιλάμε για πολύ τυπική 
γυναίκα. 
Η 2η

 παύλα (που θα έμπαινε μετά τη λέξη «γυναίκα»), 
παραλείπεται γιατί ακολουθεί τελεία. 

Η βαρύτητα των σημείων στίξης 

Τα σημεία στίξης δεν είναι αόρατα, ούτε έχουν 
καταργηθεί από την Ελληνική γλώσσα. Πρέπει να 
υπάρχουν μέσα σε ένα κείμενο, διότι είναι αυτά που 
δίνουν τον τόνο, τον χρωματισμό και την ένταση σε 
αυτό. 
Πώς τα πετυχαίνουν όλα αυτά; 

Με τις παύσεις ροής, του προφορικού και γραπτού 
λόγου, τις οποίες προκαλούν. Όσο σημαντικά είναι αυτά 
τα οποία γράφονται, άλλο τόσο σημαντικό γεγονός είναι η 
αναγκαία παύση ανάμεσα στις φράσεις. Τα σημεία στίξης 
ιεραρχούνται σύμφωνα με τη διάρκεια της σιωπής την 
οποία προκαλούν. 

Αν δέκα διαφορετικοί άνθρωποι γράψουν το ίδιο 
κείμενο, τα σημεία στίξης θα διαφέρουν ανάλογα με το τι 
θέλουν οι συντάκτες να δηλώσουν σαν σημαντικό ή 
ασήμαντο. Δηλαδή, τα σημεία στίξης θα μπουν σε εκείνα 
τα σημεία, που θα οδηγήσουν τον αναγνώστη να δώσει 
την πρέπουσα σημασία, σύμφωνα με τις προθέσεις του 



 

συντάκτη. Άρα, είναι ένα πολύ ισχυρό εργαλείο στην 
έκφραση. 

Ανάλογα με το σημείο στίξης και τη θέση που θα 
επιλεγεί μέσα στην πρόταση, ο αναγνώστης θα 
ερμηνεύσει διαφορετικά τη φράση που παρατίθεται. 

Δεν υπάρχει «ιερός» κανόνας τοποθέτησης των 
σημείων στίξης μέσα στο κείμενο. Ο καθένας τοποθετεί 
τα σημεία στίξης, έτσι, ώστε να προσδιορίσει το 
προσωπικό του ύφος, ή να επιβάλλει το ύφος της 
αφήγησής του.   

Τα σημεία στίξης καθορίζουν την ένταση, τη 
διάρκεια και το χρώμα που θα επενδυθεί η σιωπή στη 
ροή του λόγου. Στην πραγματικότητα οι έννοιες ένταση 
και διάρκεια είναι αλληλένδετες. 

Τερματικά και Εσωτερικά σημεία στίξης 

Τερματικά λέγονται όσα τερματίζουν οριστικά την 
πρόταση: 
Τελεία   [.] 

Θαυμαστικό  [!] 

Ερωτηματικό  [;] 

Αποσιωπητικά  […] 
 

Εσωτερικά λέγονται όσα σταματούν τη ροή του λόγου για 
κάποιο διάστημα μέσα στην πρόταση: 
Άνω-κάτω τελεία [:] 

Μικρή παύλα  [-] 

Άνω τελεία  [·] 

Παρένθεση  [( )] 

Παρενθετικές παύλες [- -] 

Κόμμα   [,] 

Εισαγωγικά  [« »] 

Αποσιωπητικά  […] 

Διάρκεια της παύσης την οποία επιβάλλουν τα σημεία 
στίξης 

Επιβάλλουν πολύ μεγάλη παύση 



 

Τελεία   [.]  

Θαυμαστικό  [!]  

Ερωτηματικό  [;] 

 

Επιβάλλουν μεγάλη παύση 

Άνω-κάτω τελεία [:] 

Μικρή παύλα  [-] 

Άνω τελεία  [·] 

Παύλες  [- -] 

 

Επιβάλλουν μέτρια παύση 

Παρένθεση  [( )] 

 

Επιβάλλουν ελάχιστη παύση 

Κόμμα   [,] 

Παραδείγματα παύσης 

 

«Χθες τον είχα εδώ. Αύριο θα είναι στο μέτωπο». 
Η τελεία (.) έχει πολύ μεγάλη παύση. Διαχωρίζει τις δύο 
προτάσεις σκληρά. Τις απομακρύνει χρονικά και 
συναισθηματικά. Τα γεγονότα τα οποία περιγράφονται από 
τις δύο προτάσεις στέκουν πολύ μακριά. 
 

«Χθες τον είχα εδώ·  αύριο θα είναι στο μέτωπο». 
Η άνω τελεία (·) έχει μεγάλη παύση. Διαχωρίζει τις δύο 
προτάσεις λιγότερο σκληρά από την τελεία. Τις 
απομακρύνει λιγότερο χρονικά και συναισθηματικά. Τα 
γεγονότα τα οποία περιγράφονται από τις δύο προτάσεις 
στέκουν λιγότερο μακριά. 

 

«Χθες τον είχα εδώ, αύριο θα είναι στο μέτωπο». 
Το κόμμα (,) έχει ελάχιστη παύση. Διαχωρίζει τις δύο 
προτάσεις μαλακά. Δεν τις απομακρύνει ούτε χρονικά, ούτε 
συναισθηματικά. Τα γεγονότα τα οποία περιγράφονται από 
τις δύο προτάσεις στέκουν πολύ κοντά. 



 

 

Ποια εντύπωση θέλει να περάσει στον αναγνώστη ο 
συγγραφέας; 

Αν θέλει να περάσει μια συναισθηματική φόρτιση, 
μια απογοήτευση την οποία φέρνει ο χωρισμός, θα 
χρησιμοποιήσει τη μικρότερη παύση, προτιμώντας το (,). 
Εν κατακλείδι, ο συγγραφέας, χρησιμοποιώντας την 
ελάχιστη διάρκεια παύσης, καθορίζει το ελάχιστο χρονικό 
διάστημα το οποίο μεσολαβεί ανάμεσα στα δύο γεγονότα.    
Δεν προλαβαίνει δηλαδή, να χορτάσει τον στρατιώτη (από 
το χθες έως το αύριο) που πρόκειται να πάει στο μέτωπο 
να πολεμήσει. 

Παύσεις & σχέσεις που δημιουργούνται 
 

«Είχε αναποδογυρίσει τα πάντα. Ψάχνοντας μετά μανίας 
τα ρολόγια». 
Βάζοντας τελεία δημιουργούμε πολύ μεγάλη παύση – 

χαλαρή η σχέση των γεγονότων. 
 

«Είχε αναποδογυρίσει τα πάντα· ψάχνοντας μετά μανίας 
τα ρολόγια». 
Βάζοντας άνω τελεία δημιουργούμε μεγάλη παύση – η 
σχέση των γεγονότων αρχίζει να γίνεται πιο στενή. 
 

«Είχε αναποδογυρίσει τα πάντα - ψάχνοντας μετά μανίας 
τα ρολόγια». 
Βάζοντας παύλα διατηρείται η μεγάλη παύση –η σχέση των 
γεγονότων παραμένει όπως και πριν. 
 

 «Είχε αναποδογυρίσει τα πάντα, ψάχνοντας μετά μανίας 
τα ρολόγια». 
Βάζοντας κόμμα δημιουργείται ελάχιστη παύση –τα 
γεγονότα πλέον είναι πολύ κοντά το ένα στο άλλο– αρχίζει 
να γίνεται στενή η σχέση των γεγονότων. Αν βγάλουμε 
εντελώς και το κόμμα, τότε η σχέση γίνεται στενή. 
 



 

Η φράση (ψάχνοντας μετά μανίας τα ρολόγια) είναι 
Μετοχική πρόταση. 

Η σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην ΚΠ και τη 
μετοχική πρόταση θα αλλάξει ανάλογα με το σημείο στίξης 
που θα τοποθετηθεί ανάμεσά τους και κατά συνέπεια, θα 
αλλάξει και η σημασία που δίνει ο συγγραφέας στην 
πρόταση. 

Παράδειγμα προς μελέτη 

Θέλει κάποιος να παρουσιάσει το πρόβλημα και τις αιτίες 
οι οποίες υπάρχουν στο πολιτικό σύστημα της χώρας. Και 
γράφει τις ακόλουθες προτάσεις χρησιμοποιώντας 
διαφορετικά σημεία στίξης. 
 

«Όποτε η κυβέρνηση βρίσκεται σε εξαιρετικά δύσκολη 
θέση, είτε λόγω της εξωτερικής πολιτικής της είτε λόγω 
της κακής οικονομικής κατάστασης, η συμπολίτευση 
τρέχει να τη βοηθήσει και να της συμπαρασταθεί». 
 

Η αιτία είναι η φράση: είτε «λόγω της εξωτερικής πολιτικής 
της είτε λόγω της κακής οικονομικής κατάστασης».  
Βάζει δύο κόμματα (,) που δείχνουν ελάχιστη παύση.  

Δεν θέλει να τονίσει τις αιτίες. Εδώ, με τη χρήση του 
κόμματος (,) αναγκάζει τον αναγνώστη να συνεχίσει τη ροή 
του κειμένου στην ουσία χωρίς να κάνει παύση, ώστε να 
εντυπωθεί στο μυαλό του αναγνώστη η τελική φράση, που 
είναι «η συμπολίτευση τρέχει να τη βοηθήσει και να της 
συμπαρασταθεί» και όχι οι αιτίες του φαινομένου  

 

«Όποτε η κυβέρνηση βρίσκεται σε εξαιρετικά δύσκολη 
θέση (είτε λόγω της εξωτερικής πολιτικής της είτε λόγω 
της κακής οικονομικής κατάστασης), η συμπολίτευση 
τρέχει να τη βοηθήσει και να της συμπαρασταθεί». 
 

Βάζει δύο παρενθέσεις ( ) που δείχνουν μέτρια παύση. Δε 
θέλει να αναδείξει τις αιτίες έντονα, αλλά ούτε να τις 



 

εξαφανίσει. Εδώ, με τη χρήση της παρένθεσης ( ) αναγκάζει 
τον αναγνώστη να διακόψει ελαφρά τη ροή του κειμένου, 
ώστε να λάβει έστω και για λίγο υπ΄ όψη του τις αιτίες του 
φαινομένου. 
 

 «Όποτε η κυβέρνηση βρίσκεται σε εξαιρετικά δύσκολη 
θέση -είτε λόγω της εξωτερικής πολιτικής της είτε λόγω 
της κακής οικονομικής κατάστασης- η συμπολίτευση 
τρέχει να τη βοηθήσει και να της συμπαρασταθεί». 
 

Βάζει δύο παύλες (-) που δείχνουν μεγάλη παύση. Θέλει να 
τονίσει τις αιτίες περισσότερο, από ότι τονίστηκαν με το 
σημείο στίξης της παρένθεσης του προηγούμενου 
παραδείγματος. Εδώ με τη χρήση της παύλας (-) αναγκάζει 
τον  αναγνώστη να διακόψει τη ροή του κειμένου για 
περισσότερη ώρα, ώστε να γίνουν σαφείς στον αναγνώστη 
οι αιτίες του φαινομένου και όχι αυτό που έπεται. 

 

Και φυσικά αν ήθελε να χρησιμοποιήσει σημεία στίξης με 
πολύ μεγάλη παύση, δίνοντας ταυτόχρονα πολύ μεγάλη 
σημασία στις αιτίες αλλά και σε αυτούς (στη 
συμπολίτευση) που σώνουν την κατάσταση, θα έγραφε ως 
εξής: 
 

«Η κυβέρνηση βρίσκεται σε εξαιρετικά δύσκολη θέση! 

Είτε λόγω της εξωτερικής πολιτικής της είτε λόγω της 
κακής οικονομικής κατάστασης. Η συμπολίτευση τρέχει 
να τη βοηθήσει και να της συμπαρασταθεί». 
 

Βάζει θαυμαστικό (!) και τελεία (.) που αμφότερα δίνουν 
πολύ μεγάλη παύση. Κατά συνέπεια, ο συγγραφέας 

αναγκάζει τον  αναγνώστη να διακόψει τη ροή του κειμένου 
για πολλή ώρα, και να του μεταδώσει καλά και ισχυρά τις 
αιτίες  του φαινομένου, αλλά και αυτούς που τρέχουν (τη 
συμπολίτευση) να καλύψουν τις δύσκολες καταστάσεις. 
 

Συμπέρασμα: 



 

Όσο μεγαλύτερη είναι η παύση στη ροή του λόγου, τόσο 
μεγαλύτερη σημασία και έμφαση αποκτά το κείμενο που 
βρίσκεται πριν και μετά το σημείο στίξης που επελέγη. 
 

ή και αλλιώς… 

Όσο μικρότερη είναι η παύση στη ροή του λόγου, τόσο 
λιγότερη σημασία και έμφαση αποκτά το κείμενο που 
βρίσκεται πριν και μετά το σημείο στίξης που επελέγη. 
 

Συμπέρασμα 

Όσο μικραίνει όμως η εμβόλιμη φράση (παρενθετικό 
κείμενο), τόσο περισσότερο άσκοπη μοιάζει οποιαδήποτε 
στίξη. 
«Συλλαμβάνεται για την, εν ψυχρώ, δολοφονία». 
Το καλύτερο που θα μπορούσε να γίνει σε αυτό το 
παράδειγμα θα ήταν να μη μπει κανέναν σημείο στίξης, 
διότι η φράση είναι τόσο μικρή, και τελικά η τοποθέτησή 
τους προκαλεί στο μάτι ενόχληση. 

παρένθεση ( ) 
Γενικά η χρήση παρένθεσης αφαιρεί έμφαση από το 
παρενθετικό σχόλιο, ενώ η χρήση της διπλής παύλας δίνει 
έμφαση σε αυτό. 
Οι πληροφορίες μέσα σε παρένθεση δεν είναι σημαντικές, 
σε αντίθεση με αυτές που περικλείονται μέσα σε παύλες. 
 

«Παρενθετικό κείμενο» είναι αυτό που διακόπτει 
προσωρινά τη ροή του κειμένου και το κλείνουμε μέσα σε 
παρένθεση ή διπλές παύλες.  
 

Σε παρένθεση μπαίνει κάποια δευτερεύουσα πληροφορία 
ή κάποιο σχόλιο που θέλουμε να κάνουμε για την 
πρόταση που διακόπτουμε τη ροή της. 
 

Όμως, με παρένθεση μπορεί να δοθεί ο ορισμός ενός όρου 
που βρίσκεται στο κυρίως κείμενο. π.χ. 



 

«Το ηλεκτρόνιο (μετράται σε eV) γυρίζει πάνω σε βασικές 
τροχιές (ενεργειακές στάθμες)». 
 

Σε συμπλήρωμα κύριων ονομάτων 

«Όταν βλέπεις στο κάτω μέρος του εγγράφου τα αρχικά 
ΜΑ να ξέρεις ότι το έχει εγκρίνει, ο Μ(άνος) 
Α(ντωνίου)». 
 

Για να εκφράσουμε την αμφιβολία μας σε κάτι που 
ειπώθηκε: 
«Η οικονομία τρέχει με 10% (;) ανάπτυξη». 
 

Για να εκφράσουμε την ειρωνεία μας σε κάτι που 
ειπώθηκε: 
«Η οικονομία τρέχει με 10% (!) ανάπτυξη». 
 

«Ο σχεδιασμός των πόλεων (δρόμων, πλατειών, οικιών, 
υπουργείων) είναι υπόθεση των πολεοδόμων». 
 

Η πτώση στις λέξεις του σχόλιου (δρόμων, πλατειών, 
οικιών, υπουργείων) είναι στην ίδια πτώση (δηλ. γενική) με 
τη λέξη «πόλεων» για την οποίαν αναγκαζόμαστε να 
δημιουργήσουμε το σχόλιο. 
 

Προσοχή! Με την παρενθετική πρόταση δε διακόπτουμε 
το κυρίως κείμενο, έτσι που να κινδυνεύει να χάσει τη 
λογική του. 
«Η Μαρία που σχεδίαζε να (αυτή με τα δύο παιδιά) μπει 
στο Πολυτεχνείο» [λάθος] 

 

«Η Μαρία (αυτή με τα δύο παιδιά) που σχεδίαζε να  μπει 
στο Πολυτεχνείο» [σωστό] 

 

Όταν χρησιμοποιούμε παρενθετική πρόταση να έχουμε 
στο νου μας ότι αν για κάποιον λόγο αυτή αφαιρεθεί, η 
εναπομένουσα πρόταση συνεχίζει να έχει λογική και 
νόημα.  



 

άνω τελεία (·) 
 

Χρήση της άνω τελείας ως συμπλήρωση ή διευκρίνιση. 
 

«Σε περίπτωση εγκεφαλικού επεισοδίου δημιουργούνται 
παράπλευρες ροές αίματος·  χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα 
επανέλθει ο ασθενής στην πρότερη καλή κατάσταση». 
 

Άνω τελεία και παράθεση ή απαρίθμηση. 
 

«Μπήκε στο σκοτεινό δωμάτιο. Σκόνη παντού· τα έπιπλα 
έτοιμα να καταρρεύσουν, μια πολυθρόνα 
σκοροφαγωμένη· τα κάδρα στον τοίχο γερμένα·  στο 

βάθος ένας σπασμένος καθρέφτης·  μεγάλα παράθυρα, 
αλλά μέσα στη βρόμα». 
 

Βασικά η άνω τελεία τείνει να εξαφανιστεί από τότε που 
γράφουμε σε υπολογιστή. Ναι μεν υπάρχει, αλλά πρέπει 
να πατηθεί ένας ειδικός συνδυασμός πλήκτρων για να 
εμφανιστεί. Έτσι πολύ απλά την καταργήσαμε. 
Θα δανειστώ ένα απόσπασμα κειμένου από φίλο 
συγγραφέα για να φανεί η αξία της, και η ομορφιά της. 
 

"Ο Θεός να το κάνει πείραγμα. Σχόλιο ήταν· και μάλιστα 
τελείως αθώο. Κι ούτε καν σχόλιο· μια απλή φράση, απ’ 
αυτές που πέφτουν βροχή σε μια κουβεντούλα μεταξύ 
συναδέλφων και περνούν απαρατήρητες· πόσο μάλλον, 
όταν ειπώθηκε μέσα στη χαλαρή ατμόσφαιρα που 
επικρατεί..." 

 

Η φράση η οποία τελειώνει σε τελεία (.) λέγεται 
"περίοδος", ενώ η φράση η οποία καταλήγει σε άνω τελεία 
(·) λέγεται "ημιπερίοδος". 
Η άνω τελεία μας υποδεικνύει ότι σταματά η ροή του 
λόγου, περισσότερο από ό,τι στο κόμμα (,) και λιγότερο 
από ότι στην τελεία(.) 



 

 

Παραδείγματα χρήσης της άνω τελείας: 
«Δεν είναι όμορφος·  είναι ελκυστικός».  
Η άνω τελεία εκφράζει αντίθεση. 
 

«Οι ποδοσφαιριστές είναι φυσικό να εκτελούν τις εντολές 
του προπονητή·  που έχει αποδείξει στα γήπεδα την αξία 
του, κερδίζοντας τόσους τίτλους».  
Η άνω τελεία επεξηγεί την πρώτη πρόταση. 
 

«Αποφάσισε να μείνει μαζί της στο νοσοκομείο·  δεν 
υπήρχε συγκοινωνία τέτοια ώρα».  
Εκφράζει τη σχέση μεταξύ αιτίας και αποτελέσματος. 
Μπορεί να τεθεί και ανάποδα, δηλαδή σχέση 
αποτελέσματος και αιτίας. 
«Δεν υπήρχε συγκοινωνία τέτοια ώρα·  αποφάσισε να 
μείνει μαζί της στο νοσοκομείο». 
 

«Ξεκινήσαμε τον δρόμο του γυρισμού·  πολύ κούραση, 
πολύ ζέστη και ο πατέρας πτώμα·  στάθηκε να ξαποστάσει 
δίπλα σε ένα ποτάμι·  πεντακάθαρο νερό που ζούσαν μέσα 
του ψάρια και βατράχια. Φάγαμε το λίγο ψωμί που 
είχαμε·  ψημένο από τη μάνα μας».  
 

Χρονική διαδοχή γεγονότων που συναντάμε κυρίως στον 
αφηγηματικό λόγο. 
 

Συνήθως, η άνω τελεία εξοστρακίζει τον επεξηγηματικό 

και αντιθετικό σύνδεσμο. Αλλά θέλει μια προσοχή! Ας 
δούμε  το πιο κάτω κείμενο. 
 

«Ο Περιφερειάρχης δεν έχει χρόνο να καταπιαστεί με την 
καταστροφή του περιβάλλοντος·  έχει το νου του στην 
οικονομική ανάπτυξη». 
 



 

Καλό θα είναι να εξετάσουμε ποια είναι η σχέση μεταξύ 
των δύο προτάσεων. 
Δηλαδή είναι σχέση «αντίθεσης» ή «αιτιολόγησης»; 

Με άλλα λόγια, η 2η
 πρόταση αιτιολογεί, το ότι ο 

Περιφερειάρχης δεν ασχολείται με την προστασία του 
περιβάλλοντος, διότι είναι επιτακτική η ανάγκη να έχει η 
Περιφέρεια του οικονομική ανάπτυξη; 

ή 

η 2η
 πρόταση δείχνει την αντίθεση που έχει ο 

Περιφερειάρχης στην προστασία του περιβάλλοντος -δεν 
τον νοιάζει ουδόλως το περιβάλλον, δε δίνει δεκάρα 
τσακιστή- διότι το σημαντικότερο είναι η οικονομική 
ανάπτυξη; 
 

Δηλαδή δε διευκρινίζεται αν υπάρχει αντίθεση ή 
αιτιολόγηση στις πράξεις του Περιφερειάρχη. Άρα μήπως 
οι δύο προτάσεις που ακολουθούν δίνουν καλύτερα το 
νόημα, οπότε πρέπει να βάλουμε κάποιον  σύνδεσμο και 
να αφαιρέσουμε την άνω τελεία; 
 

«Ο Περιφερειάρχης δεν έχει χρόνο να καταπιαστεί με την 
καταστροφή του περιβάλλοντος, επειδή γι΄ αυτόν προέχει 
η οικονομική ανάπτυξη». 
 

Στο πιο πάνω παράδειγμα ναι μεν θα ήθελε να 
προστατεύσει το περιβάλλον, αλλά δυστυχώς αναγκάζεται 
να υποκύψει στη μεγαλύτερη ανάγκη που είναι η 
οικονομική ανάπτυξη. 
 

«Ο Περιφερειάρχης δεν έχει χρόνο να καταπιαστεί με την 
καταστροφή του περιβάλλοντος. Αντίθετα, γι΄ αυτόν 
προέχει η οικονομική ανάπτυξη». 
 

Στο πιο πάνω παράδειγμα δε δίνει καμία σημασία στην 
προστασία. Όλα για την ανάπτυξη. 
 

Μετά τις λέξεις: «ως ακολούθως», «τα εξής», «οι 
παρακάτω», «τα ακόλουθα» δε μπαίνει άνω τελεία. 



 

 

Όταν η πρόταση προαναγγέλλει κάτι που θα 
επακολουθήσει, ΔΕ μπαίνει άνω τελεία. Μπαίνει άνω-

κάτω τελεία. 
«Ο δάσκαλος μας ζήτησε δυο πράγματα·  διάβασμα και 
ήθος». [λάθος] 

 

«Ο δάσκαλος μας ζήτησε δυο πράγματα: διάβασμα και 
ήθος». [σωστό] 

 

ενωτική (-) παύλα 

 

Παύλα (-) μπαίνει όταν υπάρχει αντίθεση, πόλεμος και 
γενικά αντιπαλότητα μεταξύ δυο μερών. 
«Ο Ελληνο-Τουρκικός πόλεμος». 
 

«Οι ελληνο-τουρκικές διαφορές είναι μεγάλες». 
  

Παύλα (-) δε μπαίνει όταν η πρόταση δείχνει συνεργασία 
των δύο μερών. 
«Ο ελληνοτουρκικός σύνδεσμος για τη διαχείριση του 
Έβρου». 
  

«Το αεροπλάνο αυτό είναι αποτέλεσμα γαλλογερμανικής 
συνεργασίας». 
 

άνω-κάτω τελεία (:) 
Γενικά, η (:) χρησιμοποιείται για: 
 Να προαναγγείλει 
«Ο δάσκαλος μας ζήτησε δυο πράγματα: διάβασμα και 
ήθος». 
«Ήταν όλοι εκεί: φίλοι, συγγενείς, συνάδελφοι, παλιοί 
συμμαθητές». 



 

 

 Να συνδέσει δύο προτάσεις που η 2η εξηγεί την 1η 

«Το σεμινάριο ήταν ενδιαφέρον για τους δασκάλους: 

μίλησαν για τις μαθησιακές δυσκολίες». 

«Η ανάκαμψη της χώρας ήδη ξεκίνησε: η ανεργία 
πέφτει». 
 

 Να συνδέσει δύο προτάσεις που η 2η είναι 
αποτέλεσμα της 1ης 

«Πέθανε στην προπόνηση: δυο χρόνια μετά πήρε χρυσό». 

 

 Να αποσαφηνίσει την πρόταση πριν την (:) 
«Δεν γινόταν να πάρει Νόμπελ ο Καζαντζάκης: τον 
πολέμησαν οι παπάδες». 

«Ο προπονητής για τη φάση του πέναλτι έλεγε σημαντικές 
πληροφορίες: κοιτάς στα μάτια τον τερματοφύλακα, 
βγάζεις κάθε σκέψη από μέσα σου και σουτάρεις». 
στο παράδειγμα αποσαφηνίζουμε τι είδους σημαντικές 
πληροφορίες έλεγε ο προπονητής. 
 

 Να εισάγει έναν κατάλογο πραγμάτων: 
«Οι διαγωνιζόμενοι να έχουν μαζί τους: α) ταυτότητα, β) 
πιστοποιητικό». 

«Όλα στην αίθουσα ήταν έτοιμα: μικρόφωνα, κονσόλες, 
φώτα, διακόσμηση». 
 

 Να εισάγει παράθεμα:  
Ας φωνάξουμε όλοι  μαζί: «Νενικήκαμεν» 

 

 Να ξεχωρίσει το κυρίως θέμα από ένα σχόλιο του: 
«Α’ βραβείο διηγήματος: στον Γιώργο Πλατιά». 

 

 Να παραθέσει τα ακριβή λόγια κάποιου: 
Ο Πάγκαλος είπε: «μαζί τα φάγαμε». 
 

 Να δοθεί έμφαση, σε κάτι: 
«Ένα πράγμα θα με συνεφέρει: ένας καφές». 



 

 

«Μετά τα όσα έκανε της μάνας του, ένα πράγμα θα τον 
έφερνε στα συγκαλά του: ένα γερό χέρι ξύλο». 
 

 να διατυπώσουμε μια ερώτηση… 

«Το ερώτημα είναι: Γιατί υπάρχει τόση ανομία στα 
Εξάρχεια;» 

 

Μετά τις λέξεις: «ως ακολούθως», «οι παρακάτω», «τα 
ακόλουθα», «τα εξής»  ΔΕ μπαίνει άνω-κάτω τελεία. 
 

Με τη άνω-κάτω τελεία προαναγγέλλουμε ότι αυτό 
που πρόκειται να επακολουθήσει, είτε ως κείμενο σε ευθύ 
λόγο είτε ως παράθεση, είναι σημαντικό.  

 

Μια ΚΠ (κύρια πρόταση) μπορεί να εισάγει ή να 
προαναγγέλλει ότι έρχεται μια ΔΠ (δευτερεύουσα 
πρόταση). Άρα μπορεί στο τέλος της κύριας πρότασης να 
μπει άνω-κάτω τελεία. 

Μια δευτερεύουσα πρόταση ΔΕΝ εισάγει, ΔΕΝ 
προαναγγέλλει ότι έρχεται μια άλλη οποιαδήποτε 
πρόταση. Άρα ΔΕ μπορεί στο τέλος της δευτερεύουσας 
πρότασης να μπει άνω-κάτω τελεία. 
Συμπέρασμα 

Αν υπάρξει ανάγκη για άνω-κάτω τελεία, τότε, το σημείο 
στίξης να μπει μόνο στο τέλος της κύριας πρότασης και 
όχι της δευτερεύουσας. 
 

Προσοχή! 
Δεν λέμε ότι απαγορεύεται να προηγείται η ΔΠ της ΚΠ. 
Λέμε ότι αν συμβαίνει αυτό, η δευτερεύουσα πρόταση δεν 
τελειώνει με άνω-κάτω τελεία. 
Παράδειγμα 

«Το μέγεθος του μας εξέπληξε: όταν είδαμε από κοντά 
πόσο τεράστιο ήταν» [σωστό] 

[κύρια πρόταση + : + δευτερεύουσα πρόταση] 

 



 

«Όταν είδαμε από κοντά πόσο τεράστιο ήταν: το μέγεθος 
του μας εξέπληξε» [λάθος] 

[δευτερεύουσα πρόταση + : + κύρια πρόταση] 

 

«Όταν είδαμε από κοντά πόσο τεράστιο ήταν, το μέγεθος 
του μας εξέπληξε» [σωστό] 

[δευτερεύουσα πρόταση + , + κύρια πρόταση] 

 

επίσης… 

ποτέ δε βάζουμε άνω-κάτω τελεία μετά από ρήμα, εκτός 
αν μετά το ρήμα ακολουθεί κατάλογος με ενέργειες ή 
κάποια είδη. 
Παράδειγμα 

Στο έργο ο ηθοποιός παίζει: 

α) τον πατέρα  
β) τον ζητιάνο 

γ) τον αστυνόμο 

 

 

Οι λέξεις «δηλαδή», «για παράδειγμα», «αυτό σημαίνει», 

«επομένως», δεν ακολουθούνται από (:).  
Κατά συνέπεια είναι άκομψο να δούμε τις πιο κάτω 
φράσεις. 
«Οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν υψηλό εισόδημα, για 
παράδειγμα: οι Νορβηγοί είναι πρώτοι στην κατάταξη». 
 

«Ο δάσκαλος περιμένει δύο βασικά πράγματα, αυτό 
σημαίνει: ήθος και διάβασμα». 
 

«Ο δάσκαλος είναι αυστηρός, επομένως: οι μαθητές και οι 
μαθήτριες να είναι παρόντες στην εκδήλωση». 
 

«Δύο φρούτα δεν του αρέσουν, δηλαδή: τα μήλα και τα 
μανταρίνια». 
 



 

παύλες 

 

Γενικά, η χρήση της παύλας γίνεται... 
Για να δοθεί έμφαση σε ερώτηση που βρίσκεται στο 
τέλος της πρότασης. 
 

«Απολαμβάνουμε καθημερινά την ποιότητα ζωής -αλλά 
με τι κόστος;» 

 

Για να διατυπώσουμε συμπέρασμα: 

 

«Διάβασμα, γράψιμο, εγκράτεια –έτσι ζούσε ο 
Παπαδιαμάντης». 

«Ο Ελληνικός στρατός στα αλβανικά βουνά έγραψε 
σελίδες δόξας –ο φασισμός χτυπήθηκε εκεί και έχασε 
κάθε ηθικό στήριγμα». 
 

Για να δείξουμε την απρόσμενη τροπή του πράγματος: 
 

«Ίδρωσε να μαζέψει λεφτά για τις σπουδές του –και στο 
τέλος τα έχασε στον τζόγο». 

«Η Μαρία είχε τυπώσει προσκλητήρια, έφτιαξε 
μπομπονιέρες, έκλεισε ταξίδι του μέλιτος –και στο τέλος 
ο γαμπρός δεν πήγε καν στην εκκλησία». 
 

Έχουμε τριών ειδών παύλες:  
 «μεγάλη» παύλα (—) (m dash στη γλώσσα της 

Πληροφορικής). Χρησιμοποιείται και στους 
διαλόγους. 

 «μεσαία» παύλα (–) (n dash στη γλώσσα της 
Πληροφορικής). Χρησιμοποιείται για τη δήλωση 
χρονικών διαστημάτων χωρίς κενό, π.χ.: 1789–1815 

και για παρενθετικό κείμενο. 
 ενωτικό (-) (hyphen). Χρησιμοποιείται για τον 

διαχωρισμό ενός διπλού ονόματος, χωρίς κενό (π.χ. 
Διονυσία-Σπυριδούλα Κατσιδήμα). 

 



 

Παραδείγματα χρήσης παύλας σε διάλογο: 
—Αχ, δεν πρέπει να μάθει τα αίσχη μου ο πατέρας, είπε η 
Μαρία. 
 

—Όλα μπορεί να μην τα προσέξει ο μπαμπάς, είπε η 
Μαρία, φτάνει να μην του μπουν ψύλλοι στ’ αυτιά. 
 

παράδειγμα χρήσης της παύλας 

Συνοψίζοντας, οι περιπτώσεις είναι οι εξής: 
«Θα επιστρέψω γρήγορα» είπε η Κατερίνα. 
«Θα επιστρέψω γρήγορα», είπε η Κατερίνα. 
—Θα επιστρέψω γρήγορα, είπε η Κατερίνα. 
 

Το πώς αποδίδονται οι διάλογοι είναι αποκλειστικό θέμα 
του συγγραφέα. Για παράδειγμα, ακολουθεί στιχομυθία σε 
ευθύ λόγο: 
 

Ευθύς λόγος 
—Εσύ γνώριζες την αλήθεια; 
—Όχι! 
 

Ο πλάγιος λόγος μπορεί να αποδοθεί σε αφηγηματική 
μορφή ως εξής: 
 

1. Τη ρώτησε: «Εσύ γνώριζες την αλήθεια;» και εκείνη 
απάντησε: «Όχι». 
2. Τη ρώτησε αν γνώριζε την αλήθεια και αυτή απάντησε: 
«Όχι». 
3. Τη ρώτησε αν γνώριζε την αλήθεια και αυτή απάντησε 
πως όχι. 
4. Τη ρώτησε αν γνώριζε την αλήθεια και αυτή απάντησε 
«όχι». 
 

Ο πρώτος και ο δεύτερος τύπος είναι φορμαλιστικοί και 
συνήθως αποφεύγονται.  
Ο τρίτος τύπος αποτελεί υβριδικό σχήμα πλάγιου – 

ευθέως λόγου και απαντά συχνά στα κείμενα.  



 

Μια εναλλακτική χρήση είναι: Τη ρώτησε αν γνώριζε 
την αλήθεια και εκείνη απάντησε αρνητικά.  

 

Κατά τη γραμματική Τριανταφυλλίδη η παρενθετική 
παύλα παίζει τον ίδιο περίπου ρόλο με αυτόν τον οποίο 
παίζει μια παρένθεση ή δυο κόμματα μέσα σε μια φράση. 
Στην πραγματικότητα η διπλή παύλα είναι πιο ισχυρή από 
την παρένθεση. Τα περιεχόμενα ανάμεσα σε δύο παύλες 
σημαίνουν, για τον αναγνώστη, ότι πρέπει να λάβει 
σοβαρά υπ΄ όψη του ό,τι περιέχεται σε αυτές. Μέσα σε 
διπλή ή μετά από μονή παύλα βάζουμε σχόλια που δεν 
προβλέπονται από τη ροή του κειμένου. Η παρενθετική 
παύλα συμβολίζει κάτι το «απρόβλεπτο», την «έκπληξη» 

και την «παρέκκλιση». 

 

Γενικά, η χρήση διπλής παύλας δίνει έμφαση στο 
παρενθετικό σχόλιο, ενώ η χρήση της παρένθεσης 
αφαιρεί έμφαση. 

 

Διπλή παύλα 

Η διπλή παύλα μπαίνει για να δώσουμε στο περιεχόμενο 
του κειμένου «έμφαση»: 

«Τι θα συμβεί αν όλοι μας -αδιάφορο αν είμαστε καλοί ή 
άχρηστοι- διοριστούμε στο Δημόσιο;» 

 

Για να δώσουμε ή να υπενθυμίσουμε στον αναγνώστη 
σημαντικές πληροφορίες. 
«Ο Τρικούπης -που είναι γνωστό ότι αποδοκιμάστηκε στις 
εκλογές- ήταν μεγάλος αναμορφωτής της Ελλάδας». 
 

Για να απομονώσουμε από τη κυρίως ροή του κειμένου 
επεξηγηματικά στοιχεία. 
«Η ασχολία των κατοίκων του χωριού ήταν βασικά 
αγροτική -όργωμα, φύτευση, κυνήγι άγριων ζώων, 
μελισσοκομία- και γι΄ αυτό άντεξε στην οικονομική 
κρίση».  
 



 

Ισχύει ότι το κείμενο έξω από τις παύλες είναι αυτόνομο 
και λογικό. Αν παραλειφθεί η φράση μέσα στις παύλες, το 
υπόλοιπο κείμενο δεν πρέπει να επηρεάζεται στη λογική 
του. 
Αν αμέσως μετά τη δεύτερη παύλα πρέπει να μπει άνω 
τελεία, η άνω τελεία διατηρείται και χάνεται η δεύτερη 
παύλα. 
 

Άλλα παραδείγματα 

Για παράδειγμα, θέλουμε να μιλήσουμε για τον πολύξερο 
Γιώργο... και λέμε: 
 

«Ο Γιώργος, που όλα τα ξέρει, θα ψήσει το αρνί». (δυο 
κόμματα) [σωστό] 
«Ο Γιώργος (που όλα τα ξέρει) θα ψήσει το αρνί». 
(παρενθέσεις) [σωστό] 
«Ο Γιώργος -που όλα τα ξέρει- θα ψήσει το αρνί». 
(παρενθετικές παύλες) [σωστό] 
 

Και τα τρία παραδείγματα είναι ίδια στο νόημα, όπως 
επίσης και οι τρεις χρήσεις είναι σωστές. Αν 
χρησιμοποιήσουμε παύλες φροντίζουμε η πρώτη παύλα να 
ακουμπάει στο πρώτο γράμμα της παρενθετικής λέξης, και 
η δεύτερη παύλα να ακουμπάει στο τελευταίο γράμμα της 
παρενθετικής φράσης. 
 

Παράδειγμα χρήσης παύλας προς μελέτη 

«Για να εξηγήσουν το παράξενο αυτό φαινόμενο μερικοί 
Κοινωνιολόγοι –πώς δηλαδή κάποιος  νοιώθει καλά με τις 
δυστυχίες του ήρωα σε μια  τραγωδία–, έφτασαν να πουν 
πως ο θεατής, την ώρα που βλέπει, αισθάνεται κάποια 
υπεροχή απέναντι των τραγικών ηρώων, μακαρίζει τον 
εαυτό του που δεν πάσχει όσα δεινά πάσχουν οι δύσμοιροι 
εκείνοι, κι απ’ αυτό προέρχεται η ευχαρίστηση και η 
διασκέδασή του». 
 



 

Αρχίζει με ΔΠ (Για να…), ακολουθεί παύλα για παράθεση 
κειμένου και φτάνει στη δεύτερη παύλα όπου και 
ακολουθεί  κόμμα επειδή αρχίζει ΚΠ. 
 

Μονή παύλα 

Η παύλα συμβολίζει τη διακοπή του λόγου σε μια 
συνομιλία: 

«Τη λένε-» 

«Κατερίνα;» 

«Όχι, μη βιάζεσαι! Διονυσία τη λένε» 

 

ή διακόπτει ο ίδιος ο ομιλητής τα λόγια του 

Μπαίνει εύθυμος και χασκογελώντας στο σπίτι του 
παππού, «Ντυθείτε και πάμε να σας κεράσω μπύρες, 
σήμερα γιορτά-».  

Βλέπει τη γιαγιά να κλαίει. Πριν μισή ώρα είχε πεθάνει ο 
παππούς» 

 

Ή αφήνει ο συγγραφέας τις σκέψεις του στη μέση 

«Έκανα την τελευταία σκέψη στη ζωή μου, πεθαίνω, 
τελείωσε, ήρθε η ώρα μου– και ο κόσμος έξω 
πηγαινοέρχεται όλο βιασύνη». 
 

Γενικά η χρήση της μονής παύλας σε ένα κείμενο 
είναι κάτι που μπορεί να φέρει την έκπληξη ή την 
ανατροπή. Είναι ένα ατίθασο σημείο στίξης. Μετά την 
παύλα κανείς δεν είναι σίγουρος για το τι τον περιμένει. 

Αντίθετα, η χρήση της άνω-κάτω τελείας 
προαναγγέλλει κάτι και δίνει έμφαση σε ότι ακολουθεί.  
Δηλαδή, η άνω κάτω τελεία δεν κρύβει εκπλήξεις. 

θαυμαστικό (!) 
Όταν η επιφωνηματική πρόταση αρχίζει με επιφώνημα, 
ισχύουν τα ακόλουθα: 



 

Το θαυμαστικό μπαίνει στο τέλος της πρότασης και το 
επιφώνημα χωρίζεται με κόμμα όταν το θαυμαστικό αφορά 
ολόκληρη την περίοδο, π.χ.: 
«Αχ, και να 'χα τα χρόνια σου!» 

«Ωχ, το δόντι μου!» 

 

Το θαυμαστικό μπαίνει μετά το επιφώνημα όταν αφορά 
μόνον αυτό και όχι ολόκληρη την πρόταση, π.χ.: 
«Αχ! Θα σε σκοτώσω ρε κάθαρμα». 
 

Χρησιμοποιούμε μόνο ένα (!), και όχι δύο-τρία (!!!) 
συνεχόμενα όπως συνηθίζεται στην προσπάθειά  μας να 
εντείνουμε την έμφαση. 
 

Το θαυμαστικό χάνει τη δύναμή του όταν μπαίνει στο 
τέλος μιας πολύ μεγάλης περιόδου. Αντίθετα, επιτελεί 
άριστα τον σκοπό του στις σύντομες σχετικά φράσεις. 
 

Επιτρέπεται η χρήση του θαυμαστικού σε συνδυασμό με 
αποσιωπητικά (!…) 
 

Επιτρέπεται η χρήση του θαυμαστικού σε συνδυασμό με 
παύλα: (!-) 

 

Αν το κείμενο που προηγείται του θαυμαστικού είναι με 
πλάγια ή έντονα γράμματα, τότε και το θαυμαστικό πρέπει 
να έχει την ίδια μορφοποίηση. 
 

Στη φράση που ακολουθεί… «Δοξάστε με!», σημαίνει ότι 
αυτός που είπε τη φράση χρησιμοποίησε και το 
θαυμαστικό στον λόγο του. 
Στη φράση που ακολουθεί… «Δοξάστε με»!, σημαίνει ότι 
το θαυμαστικό μπήκε από τον συγγραφέα και όχι από 
αυτόν που είπε τη φράση. 
 

Στη φράση που ακολουθεί: 
Άκου τι είπε το Λενιώ: «Είμαι όμορφη!» του είπε 



 

Μετά το θαυμαστικό εφόσον ακολουθεί σχολιασμός του 
συγγραφέα το σχόλιο αρχίζει με πεζό γράμμα. 
 

Στη φράση που ακολουθεί: 
Άκου τι είπε το Λενιώ: «Είμαι όμορφη! Θα τον 
παντρευτώ». 

Μετά το θαυμαστικό εφ΄ όσον ΔΕΝ ακολουθεί 
σχολιασμός του συγγραφέα το σχόλιο αρχίζει με 
κεφαλαίο γράμμα. 
 

Η λέξη που ακολουθεί το θαυμαστικό (εκτός της 
περίπτωσης που το θαυμαστικό ακολουθεί επιφώνημα 
Αχ!, Ώχ! κλπ) ξεκινά με κεφαλαίο γράμμα.  
 

Χρησιμοποιείται σε προστακτικές:  
 Έλα! Πήγαινε! Δες! «Βάλε λίγο νερό στο κρασί σου!» 

 

σε προσφώνηση προσώπων:   
Γιάννη! Μαρία!  
 

Στην έμφαση:  
«Ώρες παιδεύεται να μιλήσει. Ματαίως!» 

 

Στην έκπληξη:  
«Κανείς δε σκέφτηκε τα μπάζα!» ή «Δια βοής(!) 
αποφάσισαν για απεργία» 

 

Στο έντονο συναίσθημα (φόβου, χαράς λύπης κλπ.): 
 «Η Παναγία να βάλει το χέρι της» 

 

Στην ειρωνεία ή σαρκασμό: 
 «Ανέβασαν(!) το ΑΕΠ στο διπλάσιο» 

 

Μετά από επιφωνήματα ή φράσεις που δηλώνουν 
συναισθηματική ένταση (χαρά, λύπη, πόνο κ.ά.)   

Τι όμορφα που είναι! Τι καλό παιδί! Τέλεια!  
 



 

Εντός παρένθεσης για να δηλωθεί έκπληξη σχετική με ένα 
στοιχείο της πρότασης :  
«Το κλεφτρόνι λέει ότι δεν έχει καμία σχέση(!) με τη 
διάρρηξη». 
 

Η λέξη ύστερα από θαυμαστικό ξεκινά με μικρό γράμμα  
όταν η συνέχεια συνδέεται άμεσα με τα προηγούμενα: 
«Όρτσα τα πανιά!» πρόσταξε ο καπετάνιος. 
 

ερωτηματικό (;) 
 

Όταν υπάρχουν αποσιωπητικά στον λόγο, το ερωτηματικό 
τοποθετείται πριν από αυτά. 
    Να ισχύει, άραγε, η παλιά τους διεύθυνση;… 

 

Όσον αφορά τη χρήση του ερωτηματικού σε συνδυασμό 
με άλλα σημεία στίξης, παρατηρούμε τα ακόλουθα. 
Όταν το τελευταίο τμήμα μιας ευθείας ερώτησης 
βρίσκεται σε παρένθεση, το ερωτηματικό σημειώνεται 
έξω από την παρένθεση, π.χ.:  
«Είναι η ζωγραφική η κορωνίδα των καλών τεχνών 
(μουσική, ποίηση, ζωγραφική, αρχιτεκτονική, χορός, 
γλυπτική κτλ.);» 

Όλη η πρόταση που ξεκινά με το (είναι), ερωτά. 
 

Αλλά: Όταν η ευθεία ερώτηση είναι παρενθετική, το 
κόμμα σημειώνεται εντός της παρενθέσεως, π.χ.: 
«Η μουσική είναι η κορωνίδα των καλών τεχνών. 
(Υπάρχει καμιά αμφιβολία;)» 

 

Τα ίδια ισχύουν και στην περίπτωση όπου μια ερώτηση 
δηλώνεται παρενθετικά με απλή ή διπλή παύλα, π.χ.: 
 

«Η ζωγραφική είναι η κορωνίδα των καλών τεχνών –
υπάρχει αμφιβολία;» 



 

 

«Ο κινηματογράφος είναι αναμφισβήτητα -ποιος δεν το 
γνωρίζει;– μια υψηλής μορφής τέχνη». 
 

Σε πλάγιες ερωτήσεις δε βάζουμε ερωτηματικό. 
 

Σε μια πρόταση, ο συνδυασμός (;…) είναι αποδεκτός 

 

Το ερωτηματικό και τα άλλα σημεία της στίξης: 
Μετά το ερωτηματικό δε βάζουμε ποτέ κόμμα. 
«Πώς κρίνετε το αποτέλεσμα των εκλογών; ρώτησε ο 
δημοσιογράφος». 
Στην περίπτωση αυτή, όταν η ερώτηση αποτελεί μέρος 
ευρύτερης πρότασης, η λέξη η οποία αρχίζει μετά το 
ερωτηματικό (π.χ. ρώτησε, αναφώνησε, ανέφερε, απόρησε 
κτλ.) γράφεται με αρχικό πεζό γράμμα.  
 

Πάλι πήρες άδεια από τη σημαία; με ρώτησε γελώντας 
πονηρά. 
Παρατήρηση: η ίδια πρόταση μπορεί να γραφεί ισοδύναμα 
με τη χρήση του κόμματος, αλλά χρησιμοποιώντας 
εισαγωγικά:  
«Πάλι πήρες άδεια από τη σημαία;», με ρώτησε γελώντας 
πονηρά. 
Το ερωτηματικό σημειώνεται μέσα στην παρένθεση, στα 
εισαγωγικά, στις διπλές παύλες κτλ., μόνον όταν ολόκληρη 
η ευθεία ερώτηση είναι παρενθετική:  
Μας άφησε να σκεφτόμαστε διάφορα (μήπως ήταν κι η 
πρώτη φορά;), πριν μας εξηγήσει ... 
 

Όταν υπάρχουν εισαγωγικά, το ερωτηματικό μπαίνει  μέσα 
σ' αυτά, εκτός κι αν δεν ανήκει στο κείμενο που βρίσκεται 
μέσα σ' αυτά:  
«Τι καιρό κάνει σήμερα;» με ρώτησε η Μαρία. 
Αλλά:  
Η Μαρία με ρώτησε: «Τι καιρό κάνει σήμερα;» 



 

 

Όταν μια σειρά από ερωτήσεις αναμένουν από τον 
συνομιλητή την ίδια απάντηση, το ερωτηματικό 
σημειώνεται μόνο στην τελευταία ερώτηση. 
«Θέλεις να σου πω πώς λέγεται η παράσταση, ποιοι 
ηθοποιοί συμμετέχουν και σε ποιο θέατρο;» 

στο πιο πάνω παράδειγμα η αναμενόμενη απάντηση είναι 
«Ναι» ή «Όχι». Είναι απίθανο η απάντηση να είναι: «Ναι» 
για την παράσταση και «Όχι» για τους ηθοποιούς. 
 

Όταν οι ευθείες ερωτήσεις είναι μεμονωμένες και ίσως δεν 
αναμένεται κοινή απάντηση, δέχονται ερωτηματικό η 
καθεμία ξεχωριστά. 
«Πώς ήταν στο Παρίσι; Επισκεφθήκατε το Λούβρο;» 

 

Δεν σημειώνουμε ερωτηματικό στο τέλος των πλάγιων 
ερωτήσεων. 
«Δεν μου είπε τι ώρα θα έρθει». 
… εκτός αν η πλάγια ερώτηση εξαρτάται από ευθεία 
ερώτηση. 
«Σου είπε τι ώρα θα έρθει;» 

 

 «Κύριε», γύρισε και είπε στον διπλανό του, «είστε 
Αφρικανός ή Ασιάτης;» 

Η πλάγια ερώτηση μεταφέρεται μέσα σε εισαγωγικά μαζί με 
το ερωτηματικό που έθεσε ο πρώτος ομιλητής. 
 

Είναι αλήθεια ότι είπε «Παραιτούμαι»; 
Μα πώς μπορείς να λες «Δεν με νοιάζει»; 
Ο πρώτος ομιλητής είπε «παραιτούμαι» και «Δεν με 
νοιάζει». Δε χρησιμοποίησε ερωτηματικό. 
Ο συγγραφέας όμως ρωτά, αν όντως τα είπε και βάζει τα 
δικά του ερωτηματικά έξω από τα εισαγωγικά. 
 

Όταν υπάρχει ερωτηματική πρόταση η οποία αναφέρεται 
σε ευθεία ερώτηση εντός εισαγωγικών, το ερωτηματικό 
μπαίνει πριν από αυτά και η περίοδος κλείνει με τελεία. 



 

Μπαίνοντας στο σπίτι, ρώτησε με ανυπομονησία: «Ήρθε 
ο μπαμπάς;». 
Στην περίπτωση αυτή η τελεία είναι επιβεβλημένη, καθώς 
πρέπει να κλείσει το νόημα της πρότασης η οποία 
εξαγγέλλεται με τη διπλή τελεία (:) 
 

Όπως αναφέρθηκε, η λειτουργικότητα του 
ερωτηματικού δεν περιορίζεται στη σήμανση ευθείας 
ερώτησης μέσω της οποίας ζητούμε  πληροφορίες ή 
εκφράζουμε απορίες. Ιδιαίτερα σημαντικός είναι ο ρόλος 
του  ερωτηματικού ως μέσον έκφρασης σχολίου των 
γραφομένων. Η χρήση του ερωτηματικού συχνά 
υποδηλώνει ειρωνεία ή αμφιβολία-αβεβαιότητα για την 
αξιοπιστία των πληροφοριών. 
«Μας είπε ότι μπορεί (;) να περπατήσει 20 km τη μέρα». 
«Οι κριτικοί έγραψαν ότι είναι η καλύτερη (;) ταινία της 
χρονιάς». 
«Το μεγαλύτερο(;) μουσείο στην Ελλάδα είναι των 
Δελφών». 

 

Τέλος, τα ρητορικά ερωτήματα προσδίδουν έμφαση και 
ενάργεια στον λόγο αποκαλύπτοντας ταυτόχρονα τη θέση 
του γράφοντος επί του θέματος.  
«Ο διαιτητής του έδειξε κόκκινη κάρτα. Θα μπορούσε να 
κάνει κι αλλιώς;» 

τα αποσιωπητικά (…) 
 

Όταν υπάρχουν αποσιωπητικά, το ερωτηματικό 
τοποθετείται πριν από αυτά, π.χ.: 
«Να ισχύει, άραγε, η παλιά τους διεύθυνση;…» 

 

Τα αποσιωπητικά, βασικά, τα χρησιμοποιούμε για να 
δώσουμε το αίσθημα στον αναγνώστη ότι ο ήρωας του 
έργου, κομπιάζει... διστάζει... σταματά… σκέφτεται ο 



 

νους του. Εκφράζουμε τη σιωπή… του ήρωα, έναν 
υπαινιγμό… μια αβεβαιότητα… 

 

Δεν βάζω κόμμα πριν τα αποσιωπητικά  (,…). 

Τα (…) δεν έχουν κενό από το προηγούμενο τελευταίο 
γράμμα της λέξης. 
Αν τα αποσιωπητικά μπουν για να δείξουμε παράλειψη 
κάποιας φράσης, τότε χρησιμοποιούμε τον τύπο […] 

 

«Οι αναρχικοί δήλωσαν ότι με την αστυνομία θα έχουν 
κάθε βδομάδα ραντεβού…» 

Με τα αποσιωπητικά αφήνεις τον αναγνώστη να φανταστεί 
τι είδους ραντεβού δίνουν. 

 

«Τα Κινέζικα προϊόντα έχουν πολύ καλή ποιότητα…» 

Γενικά εκεί που μπαίνουν (…) αφήνουμε τη φαντασία του 
αναγνώστη να βάλει ότι θέλει σαν συνέχεια. Ο συγγραφέας 
αυτής της πρότασης είναι σαφές ότι δεν την ασπάζεται σαν 
αληθινό γεγονός. 
 

Για να δώσουμε την αίσθηση ότι περνάει ο χρόνος. 

«Ο λύκος έψαχνε… και έψαχνε… κάτι να βρει να φάει». 
 

Όταν θέλουμε να δώσουμε διάλογο όπου αποτυπώνονται τα 
λόγια μόνο του ενός συνομιλητή. 
«Κύριε αστυνόμε τελειώσαμε … Ναι, μα βέβαια 
υπέγραψε την ομολογία του ... Τα παραδέχτηκε όλα». 
τις φράσεις του αστυνόμου θα τις φανταστεί ο αναγνώστης. 
 

δείχνουν δισταγμό και αναποφασιστικότητα. 
«και τώρα τι… κάνω; Μπορώ άραγε να… πάω σπίτι;» 

 

δείχνουν ονειροπόληση. 
«Ήταν πολύ ωραία στην Πόλη… ο Βόσπορος… τα 
καράβια που περνούσαν… τα φώτα της πόλης» 

 



 

δείχνουν περιφρόνηση. 
«Όλοι το ξέρουν ότι ο  πατέρας σου είναι…» 

 

δείχνουν μυστήριο. 
«Ο δρόμος είναι σκοτεινός… Φοβάμαι και τη σκιά μου» 

 

δείχνουν ανολοκλήρωτη φράση 

- Κάτι μου λέει ότι… 

- Ότι;… 

 

Σε φράσεις που εύκολα τις μαντεύει ο αναγνώστης. 
«Το καλό το παλικάρι ξέρει κι άλλο…» 

 

δείχνουν ειρωνεία 

- Θα αδυνατίσω. 
- Σώπα, τι μου λες!… 

 

Αν μετά τα αποσιωπητικά αρχίζει νέα πρόταση, τότε αυτή 
αρχίζει με κεφαλαίο γράμμα. Αν ακολουθεί σχόλιο του 
συγγραφέα τότε το γράμμα αυτό μπαίνει πεζό. 
- Αυτό νομίζω… Κάποιος με παρακολουθεί, είπε ο 
κλέφτης. 
- Έτσι θα ‘ναι… του απάντησε ο τσιλιαδόρος. 
 

 

εισαγωγικά « » 

 

Το πιο κάτω κείμενο αρχίζει με εισαγωγικά τα οποία 
δυνατόν να κλείσουν μετά από αρκετές παραγράφους: 

«Η μέρα ξεκίνησε πολύ καλά. Όλοι οι μαθητές ήταν 
συγκεντρωμένοι στις γραμμές τους και οι καθηγητές είχαν 
εύκολο έργο. Ο σεισμός είχε κτυπήσει την πόλη πριν από 



 

δέκα λεπτά. Υπήρχαν μαθητές που δεν κατάλαβαν τίποτα, 
αλλά και μαθητές που έτρεμαν από τον φόβο. Πρώτες 
ενέργειες των δασκάλων ήταν να καθησυχάσουν αυτά τα 
μαθητούδια. 

»Ταυτόχρονα έφτασαν από την Πολιτική Προστασία 
Εθελοντές που θα βοηθούσαν στην ανεύρεση κάποιων 
μαθητών που είχαν εγκλωβιστεί μέσα στις αίθουσες. 
Δύσκολο έργο να μπει κάποιος σε κτίριο που κτυπήθηκε 
από σεισμό, χωρίς να φοβηθεί.» 

Σε μακροσκελές κείμενο που περικλείεται σε εισαγωγικά 
και το οποίο περιέχει πολλές παραγράφους, η κάθε 
παράγραφος (εκτός της 1ης) ξεκινά με (») 

 

Όταν μέσα σε κείμενο που έχει ήδη εισαγωγικά θέλουμε 
να ξαναβάλουμε εισαγωγικά, τότε, τα νέα εισαγωγικά θα 
είναι ανωφερή εισαγωγικά (“…”) προκειμένου να 
αποφευχθεί η σύγχυση. 
«Καθώς μιλούσαμε για τα νέα του χωριού, είπατε 
“χάσαμε και τον παπά”. Τι σημαίνει αυτό πάλι;»  

 

Σχολιάζουμε τη σημασία μιας λέξης. 
Όταν μου είπες για «δημοκρατία», άλλο εννοούσες εσύ 
και άλλο εγώ. 
 

Όταν μιλάμε μεταφορικά. 
Στην υποδοχή των Ολυμπιονικών «βούλιαξε» το 
αεροδρόμιο. 
 

Όταν σχολιάζουμε ειρωνικά. 
Ήταν τόσο καλός ο Ολυμπιακός που τελικά νίκησε τον 
ΠΑΟ με «αυτογκόλ». 

 

Για τίτλους έργων. 



 

Ο Βασιλικός έγραψε το βιβλίο «Τα καμάκια». 

 

Περικλείουμε εμπορικές ονομασίες. 
Το πλοίο «Κεντέρης» ονομάστηκε έτσι πριν αποκαλυφθεί 
το ντοπάρισμα του αθλητή. 
 

Όταν εισάγουμε στο κείμενο για πρώτη φορά κάποιον όρο 
όπως τον όρο ηλεκτρονιοβόλτ. 

π.χ. Το «ηλεκτρονιοβόλτ» είναι μονάδα μέτρησης. […] Η 
μονάδα ηλεκτρονιοβόλτ εφαρμόζεται τουλάχιστον εδώ 
και εκατό χρόνια. 
Στη συνέχεια του κειμένου, όπου αναφέρεται ξανά η λέξη 
«ηλεκτρονιοβόλτ», αυτό γράφεται με κανονική 
μορφοποίηση και χωρίς πλέον εισαγωγικά. 
ή 

Το ηλεκτρονιοβόλτ είναι μονάδα μέτρησης.  
Ή εναλλακτικά για να αποφύγουμε τα «»,  
Το ηλεκτρονιοβόλτ είναι μονάδα μέτρησης. 
Μπορούμε, αν δε βάλουμε εισαγωγικά στη λέξη αυτή, να 
της εφαρμόσουμε διαφορετική μορφοποίηση.  
 

Μονολεκτικές εκφράσεις (ναι, όχι, πιθανόν κτλ) δεν 
παίρνουν εισαγωγικά εκτός αν αποτελούν μέρος διαλόγου. 
«Σου είπα να φας, και είπες όχι». 

«Θέλεις να φας», σε ρώτησα. «Όχι», μου απάντησες. 
 

Οι ρητορικές ερωτήσεις δεν παίρνουν εισαγωγικά. 
Και κλείνω αγαπητοί το κήρυγμά μου αναλογιζόμενος. 
Πού βαδίζουμε αδελφοί μου; 
 

αλλά… 

Και έκλεισε ο παπάς το κήρυγμα του αναλογιζόμενος. 
«Πού βαδίζουμε αδελφοί μου;» 

 

Στα εισαγωγικά που κλείνουν μπορούν να μπουν 
αποσιωπητικά: 



 

«Πάμε για τρέλες…» [σωστό] 
«Πάμε για τρέλες»… [σωστό] 
 

το ερωτηματικό μέσα ή έξω από τα εισαγωγικά έχει άλλο 
νόημα. 
- Οι πρόσφυγες πρέπει να φύγουν. 
- Τι εννοείς όταν λες «ότι οι πρόσφυγες πρέπει να 
φύγουν»; 

Το ερωτηματικό είναι του δεύτερου συνομιλητή. Αυτός ο 
δεύτερος ρωτάει. 
 

Ο Πρόεδρος της Βουλής ρώτησε το σώμα, «οι πρόσφυγες 
πρέπει να φύγουν;» 

Το ερωτηματικό το έβαλε ο Πρόεδρος και όχι ο 
συγγραφέας. 
 

Ο Γιώργος μου είπε, «δεν είμαι και τόσο “θρήσκος”, όσο 
εσύ». 
Τα εισαγωγικά (‘‘    ’’) χρησιμοποιούνται για να δείξουν τη 
λέξη που χρησιμοποίησε ο Γιώργος επακριβώς όπως την 
είπε. 
 

Απαράδεκτο είναι να μπουν εισαγωγικά μέσα σε άλλα 
εισαγωγικά όπως φαίνεται πιο κάτω. 
Ο Γιώργος μου είπε «δεν είμαι και τόσο «θρήσκος», όσο 
εσύ».  
 

Τα εισαγωγικά χρησιμοποιούνται στην περίπτωση όπου 
υπάρχει διάλογος και αφήγηση στην ίδια πρόταση. 
Ο αδελφός του, στην προσπάθεια του να τον εμψυχώσει, 
του φωνάζει "βάλτο επιτέλους να τελειώνουμε", και του 
έδειξε τα γκολπόστ. 
 

 

Πρόταση για μελέτη που δόθηκε από το ΕΚΠΑ στο 
πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας 



 

Στο επόμενο κείμενο να μπουν τα απαραίτητα σημεία 
στίξης (εισαγωγικά, τελείες, κόμματα κλπ). 
Δεν νομίζω ότι υπάρχει έστω και ένας πολιτικός που να 
έδωσε ποτέ την παραμικρή σημασία σε ό,τι έχω γράψει 
έχω πει ή έχω κάνει 
 

Τα παραπάνω δια στόματος Νόαμ Τσόμσκι που στα 85 
του χρόνια γνωρίζει πολύ καλά πως παρ' ότι είναι ένας 
από τους σημαντικότερους διανοουμένους της υφηλίου δε 
μπορεί να αλλάξει την πορεία του κόσμου 

 

Ο διάσημος Αμερικανός γλωσσολόγος ήδη από τη 
δεκαετία του ΄70 επέλεξε τον κόσμο των ιδεών και της 
πολιτικής δραστηριοποίησης κάτι που τον κατέταξε 
ανάμεσα στους πλέον προνομιούχους εισηγητές σε θέματα 
παγκόσμιας τάξης 
 

Στο μεταξύ η ιδέα του για μια παγκόσμια γραμματική που 
θα διευκολύνει τους πάντες και η θεωρία του περί της 
δημιουργικής γραμματικής (το ολοκληρωμένο σύνολο των 
κανόνων που κάνουν δυνατές τις απειράριθμες 
διατυπώσεις των φράσεων) έχουν αρχίσει να κερδίζουν 
χώρο 

 

Η δημιουργική γραμματική αποτελεί πλέον επιστήμη λέει 
και ως τέτοια συγκεντρώνει τα παραγόμενα 
συμπεράσματα από τη συλλογική εργασία πολλών 
μελετητών 

 
διευκρινήσεις επί του κειμένου 

1. «Δεν νομίζω ότι υπάρχει έστω και ένας πολιτικός που 
να έδωσε ποτέ την παραμικρή σημασία σε ό,τι έχω 
γράψει, έχω πει ή έχω κάνει». 

Μπαίνουν εισαγωγικά, διότι είναι πιστή αναδημοσίευση 
κάποιων λεγόμενων άλλου ανθρώπου. 
 



 

2. Στη δεύτερη περίοδο, η λόγια πρόθεση "διά" είναι 
δισύλλαβη και για τον λόγο αυτόν πρέπει απαραιτήτως 
να σημειώνεται ο τόνος.  

 

3. Επίσης, απουσιάζει εσφαλμένα το κόμμα πριν από την 
αναφορική πρόταση "που, στα 85 του χρόνια, 
γνωρίζει πολύ καλά". Η πρόταση είναι προσθετική 

και όχι προσδιοριστική στο όνομα του Αμερικανού 
γλωσσολόγου Νόαμ Τσόμσκι. Για τον λόγο αυτόν, 
έπρεπε να χωριστεί με κόμμα.  

 

~~~ 

 

Προσέξτε τη διαφορά με το πιο κάτω παράδειγμα:  

"Πέταξε τα ροδάκινα που σάπισαν"  
Από το σύνολο των ροδάκινων πέταξε μόνον όσα 
σάπισαν.  
Η αναφορική πρόταση είναι προσδιοριστική καθώς από 
το σύνολο των ροδάκινων προσδιορίζονται μόνο τα σάπια.  
 

Αντιθέτως:  
"Πέταξε τα ροδάκινα, που σάπισαν"  
Πέταξε όλα τα ροδάκινα διότι σάπισαν. Η αναφορική 
πρόταση είναι προσθετική καθώς προσφέρει την 
πρόσθετη πληροφορία ότι τα ροδάκινα πετάχτηκαν (όλα), 
διότι σάπισαν.  
 

~~~ 

 

Επομένως, η ορθή στίξη έχει ως εξής: Τα παραπάνω 
διά στόματος Νόαμ Τσόμσκι, που, στα 85 του χρόνια, 
γνωρίζει πολύ καλά πως, παρ’ ότι είναι ένας από τους 
σημαντικότερους διανοουμένους της υφηλίου, δε μπορεί να 
αλλάξει την πορεία του κόσμου. 
 

4. Στη δεύτερη παράγραφο το «παρ’ ότι…» εισάγει την 
εναντιωματική δευτερεύουσα πρόταση («παρ’ ότι είναι 
ένας από τους σημαντικότερους διανοούμενους της 



 

υφηλίου»), οπότε η σχέση της με την ακολουθούσα 
κύρια πρόταση («δεν μπορεί να αλλάξει την πορεία του 
κόσμου») είναι χαλαρή και χωρίζονται αυτές με κόμμα. 

 

5. Ο διάσημος Αμερικανός γλωσσολόγος, ήδη από τη 
δεκαετία του ΄70, επέλεξε τον κόσμο των ιδεών και 
της πολιτικής δραστηριοποίησης, κάτι που τον 
κατέταξε ανάμεσα στους πλέον προνομιούχους 
εισηγητές σε θέματα παγκόσμιας τάξης. 

Τη φράση «…ήδη από τη δεκαετία του ΄70…» τη θεωρώ 
παρενθετικό κείμενο και την απομονώνω σε κόμματα. 
 

η φράση «… κάτι που τον κατέταξε…» είναι 
επεξηγηματική της Κύριας πρότασης που προηγείται· και 
κάθε επεξήγηση χωρίζεται με κόμμα. 
 

6. Στο μεταξύ, η ιδέα του για μια παγκόσμια γραμματική 
που θα διευκολύνει τους πάντες και η θεωρία του περί 
της δημιουργικής γραμματικής (το ολοκληρωμένο 
σύνολο των κανόνων που κάνουν δυνατές τις 
απειράριθμες διατυπώσεις των φράσεων) έχουν 
αρχίσει να κερδίζουν χώρο. 

Το επίρρημα «στο μεταξύ» εισάγει χρονική αναφορά και 
συνήθως αυτή χωρίζεται με κόμμα από την υπόλοιπη 
φράση. 
 

7. Η στίξη στην τελευταία περίοδο έπρεπε να έχει μία 
από τις ακόλουθες μορφές: 

«Η δημιουργική γραμματική αποτελεί πλέον επιστήμη», 

λέει, «και, ως τέτοια, συγκεντρώνει τα παραγόμενα 
συμπεράσματα από τη συλλογική εργασία πολλών 
μελετητών».  

 

ή 

  

«Η δημιουργική γραμματική αποτελεί πλέον 
επιστήμη» λέει «και, ως τέτοια, συγκεντρώνει τα 



 

παραγόμενα συμπεράσματα από τη συλλογική εργασία 
πολλών μελετητών». 

Εναλλακτικά:  
«Η δημιουργική γραμματική αποτελεί πλέον επιστήμη, λέει, 
και, ως τέτοια, συγκεντρώνει τα παραγόμενα συμπεράσματα 
από τη συλλογική εργασία πολλών μελετητών».  

Τον τελευταίο τρόπο, τον προτείνει ο Μ. 
Τριανταφυλλίδης: «Στην αφήγηση μπαίνουν κόμματα στη 
θέση των εισαγωγικών ή μέσα στην αφήγηση σε λόγια 
που δεν ανήκουν σ' αυτή»), διαχωρίζεται το παρενθετικό 
ρήμα («λέει») από το κείμενο του ευθέως λόγου και 
αποφεύγεται η συσσώρευση εισαγωγικών.  
 

8. Στην πρώτη και στην τελευταία περίοδο, κειμενικοί 
δείκτες όπως τα "διά στόματος" στη δεύτερη περίοδο 
και το παρενθετικό ρήμα "λέει" στην τελευταία 
πιστοποιούν ότι πρόκειται για απόδοση των 
λεγομένων σε ευθύ λόγο. 



 

Η χρήση του κόμματος στην πράξη 

Τη μεγαλύτερη δυσκολία στη χρήση παρουσιάζει το 
κόμμα. Τον τρόπο που αυτό χρησιμοποιείται, μέσα στο 
κείμενο, έχουμε δύο τρόπους να τον προσεγγίσουμε. 
 

Ο πρώτος τρόπος -και δυσκολότερος- είναι να 
εξετάσουμε μία προς μία όλες τις πιθανές λέξεις, ή 
γραμματικά φαινόμενα που δέχονται ή όχι το κόμμα. 
Οι περιπτώσεις που δέχονται ή όχι το κόμμα είναι πολλές 
και μερικές φορές αντικρουόμενες. Τα γραμματικά 
φαινόμενα και οι εξαιρέσεις είναι πάμπολλες. Με αυτήν 
τη μεθοδολογία πρέπει να θυμόμαστε γραμματικούς 
κανόνες, να μπορούμε να ξεχωρίζουμε το είδος του 
συνδέσμου που χρησιμοποιείται, καθώς και άλλες πολλές 
λεπτομέρειες. 
 

Ο δεύτερος τρόπος -σχετικά ευκολότερος- προσέγγισης 
είναι πιο απλός και συνίσταται σε γενικές οδηγίες, χωρίς 
να μπαίνουμε σε γραμματικά φαινόμενα που είναι 
δύσκολο να τα θυμόμαστε. 
 

Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με τον δεύτερο τρόπο… 

Επεξήγηση, σχόλιο 

Όταν μια φράση της πρότασης επεξηγεί κάποια άλλη που 
προηγείται ή έπεται, τότε το κόμμα είναι απαραίτητο να 
τις χωρίζει. 
Παραδείγματα: 
«Ανοίξτε το χρηματοκιβώτιο σύμφωνα με τις οδηγίες μας, 
περιστρέφοντας και ταυτόχρονα πιέζοντας τη ρόδα που 
βρίσκεται μπροστά του». 
Το (περιστρέφοντας) είναι η επεξήγηση για το πώς θα το 

ανοίξουμε  
 

«Δεν είναι δυνατό να τους ξεγελάει έτσι μια ζωή, 
παίζοντας και γελώντας με τους ψηφοφόρους». 



 

το (παίζοντας, γελώντας) είναι επεξήγηση  του τρόπου που 
δρα ο πολιτικάντης 

 

«Έτσι συνηθίζει να τρώει, μιλώντας με περιθωριακούς 
τύπους». 
Το (έτσι) επεξηγεί και η μετοχή επέχει θέση επεξήγησης 

 

 «Στις 16 Μαΐου 1934 ανέβηκε στον Όλυμπο η πρώτη 
γυναίκα αλπινίστρια, μια Γαλλίδα με το όνομα Κλερ».  

Μετά το κόμμα επεξηγούμε στον αναγνώστη για ποια 
Γαλλίδα μιλάμε. 
 

«Η Ελένη, η δασκάλα, αρρώστησε» 

Χωρίζεται με κόμμα κάθε επιπρόσθετη φράση. Δηλαδή μια 
φράση που προσθέτει μια πληροφορία, που εξηγεί, που 
σχολιάζει την κύρια πρόταση. 
Πριν μας ρωτήσει ο συνομιλητής μας, «ποια Ελένη;» του το 
διευκρινίζουμε. Στην πραγματικότητα η φράση «η 
δασκάλα» είναι παρενθετικό κείμενο. 

 

«Θα έρθει ο Γιώργος, ο παιδικός μου φίλος» 

Διευκρινίζουμε, «ο παιδικός φίλος» και όχι ο 
«οποιοσδήποτε Γιώργος». 
 

«Ο κύριος Αντωνίου, πρόεδρος του Συλλόγου, πήρε το 
μικρόφωνο». 
Διευκρινίζουμε ότι ο κύριος Αντωνίου είναι αυτός που είναι 
πρόεδρος και όχι κάποιος άλλος. 
 

«Η δίκη αυτή, φαίνεται ότι, είναι μόνο η αρχή». 
Η ρηματική φράση (φαίνεται ότι) σχολιάζει το περιεχόμενο 
της πρότασης στην οποία  βρίσκεται. 
 

«Δεν ήρθε, αν και τον κάλεσα». 



 

Βάζουμε κόμμα. Κάποιος θα έκρινε ότι το (αν και) είναι 
υποθετικό ή  εναντιωματικό. Στην περίπτωση αυτή το 
κόμμα είναι υποχρεωτικό, έτσι κι αλλιώς. 
 

Κάποιος άλλος θα έκρινε ότι η φράση «αν και τον κάλεσα» 
είναι επεξήγηση της ΚΠ «Δεν ήρθε». Και αφού είναι 
επεξήγηση βάζουμε επίσης κόμμα.  
Στο παράδειγμα αυτό βλέπουμε πόσο λεπτό θέμα είναι η 
κρίση του συγγραφέα που άλλες φορές ένα στοιχείο to 

κρίνει υποθετικό ή εναντιωματικό και άλλες φορές το 
θεωρεί σχόλιο ή επεξήγηση. 

 

«Δεν το γνώριζα αυτό, ότι θα φύγει τόσο γρήγορα από 
κοντά μας» 

Ρήμα  γνώριζα  
Αντικείμενο του ρήματος   αυτό 
Επεξήγηση   ότι θα φύγει …  
 

«Με ενθουσίασε η πληροφορία, ότι θα πάρουμε τελικά το 
πρωτάθλημα» 

Στην ουσία οι προτάσεις που ξεκινούν με το (πως) και (ότι) 
επεξηγούν τα ουσιαστικά της πρότασης. 
Επεξήγηση  ότι θα πάρουμε τελικά το πρωτάθλημα 

 

«Φοβούμαι μόνο ένα πράγμα, μήπως μου πέσει ο ουρανός 
στο κεφάλι»  
«Κάτι σκέφτηκα, μήπως ο αλήτης το κάνει επίτηδες» 

«Αυτό με τρομάζει, μήπως σκοτωθεί από την τρέλα που 
τον δέρνει»  
«Ένα με ανησυχεί, μήπως τον ντουφεκίσουν άδικα» 

 

όλα τα πιο πάνω είναι επεξηγήσεις και χωρίζονται με 
κόμμα. 
 



 

Αποτέλεσμα 

Όταν μια φράση της πρότασης δείχνει το αποτέλεσμα μιας 
άλλης φράσης που προηγείται ή έπεται, τότε το κόμμα είναι 
απαραίτητο. 
Παραδείγματα: 
«Με τέτοιο τρόπο κυβερνούν οι πολιτικοί, διαιρώντας 
τους ψηφοφόρους» 

Κυβερνούν έτσι, ώστε στο τέλος να διαιρούν (αποτέλεσμα) 

τους πολίτες. 
 

Πρόταση με μεγάλη έκταση 

Όταν μια πρόταση είναι μεγάλη σε έκταση, τότε πρέπει να 
βάλουμε κάποια κόμματα, ώστε ο αναγνώστης να μη χαθεί 
στο νόημα που η πρόταση θέλει να μας δώσει. 
Παραδείγματα: 
«Κρατώντας ανθισμένα αγριολούλουδα και τριαντάφυλλα 
στην αγκαλιά της, μπήκε μέσα όλο χαρά»  
Έχουμε δύο επιλογές:  
1. να τη θεωρήσουμε μεγάλη πρόταση και να βάλουμε 
κόμμα. 
2. να τη θεωρήσουμε τροπική πρόταση (ο τρόπος που μπήκε 
μέσα) και να παραλείψουμε το κόμμα. 
 

«Καλύτερα να μείνεις εδώ, παρά να τρέχεις μέσα στη 
νύχτα μ’ αυτόν τον παλιόκαιρο» 

Κρίνουμε ότι είναι μεγάλη πρόταση και τη χωρίζουμε. 
 

Κατ΄ άλλους θα μπορούσε η πρόταση να κριθεί σαν 
αντιθετική πρόταση η οποία ομοίως χωρίζεται με κόμμα 

 

Πρόταση με μικρή έκταση 

Όταν μια πρόταση είναι μικρή σε έκταση, τότε 
αποφεύγουμε να βάλουμε κόμμα, άσχετα αν πρέπει ή όχι. 



 

Σε μια μικρή πρόταση δε θέλουμε να κόψουμε τη ροή του 
κειμένου στον αναγνώστη. Ο συγγραφέας έχει το δικαίωμα 
να παραβλέψει τον οποιονδήποτε κανόνα υφίσταται. 
Παραδείγματα: 
«Πήγαινε κουτσαίνοντας» 

 

«Συνηθίζει να τρώει μιλώντας με κάτι περιθωριακούς»  
Την κρίνουμε σαν μικρή πρόταση και δε  βάζουμε κόμμα. 
 

 «Συνηθίζει να τρώει και να μιλάει με κάτι 
περιθωριακούς». 
Δείχνει τον τρόπο που τρώει. Η φράση τώρα είναι τροπική 
πρόταση, οπότε και πάλι δε χωρίζεται με κόμμα. 
 

«Έπινε όλο το βράδυ θέλοντας να κοιμηθεί». 
Την κρίνουμε σαν μικρή πρόταση και δε  βάζουμε κόμμα. 
 

«Έπινε όλο το βράδυ, επειδή ήθελε να κοιμηθεί». 
Η φράση τώρα είναι αιτιολογική πρόταση, οπότε αν κριθεί 
σαν τέτοια, απαιτεί τον χωρισμό με κόμμα. Είναι 
αρμοδιότητα του συγγραφέα να αποφασίσει, τι από τα δύο 
θα διαλέξει. 

Χαλαρή σχέση 

Όταν έχουμε πρόταση όπου συνήθως υπάρχει ΚΠ και ΔΠ, 
τότε σημαντικό κριτήριο αποτελεί η ύπαρξη χαλαρής ή 
στενής σχέσης μεταξύ των. Αν υπάρχει καταφανέστατα 
χαλαρή σχέση (ή ο συγγραφέας θέλει να της δώσει χαλαρή 
σχέση), τότε το κόμμα είναι απαραίτητο. 
Παραδείγματα: 
«Μόλις φύγω από το γραφείο, θα σου τηλεφωνήσω».  
Κρίνουμε ότι υπάρχει χαλαρή σχέση και τη χωρίζουμε με 
κόμμα. 
Γιατί είναι χαλαρή;  
Αν η ΚΠ έμπαινε στην αρχή, ο ομιλητής θα έδινε μεγάλο 
βάρος στην ΚΠ. Θα ήταν σημαντικό ότι θα τηλεφωνούσε 
και όχι το «πότε θα έφευγε από το γραφείο». 



 

Τώρα που η ΚΠ έπεται της ΔΠ, δε δίνει στην ΚΠ και τόσο 
μεγάλη σημασία. 
Δεν εννοεί κιόλας ότι θα «τσακιστεί» να τηλεφωνήσει. 
Αφού είναι χαλαρή η σχέση και αφού η ΚΠ μπαίνει μετά 

τη ΔΠ, τότε μπαίνει κόμμα. 
 

«Τρώγοντας αργά, απολαμβάνεις τη γεύση». 
Ο συγγραφέας κρίνει ότι έχει χαλαρή σχέση και βάζει 
κόμμα. 
 

«Όταν τρως αργά, απολαμβάνεις τη γεύση». 
Τώρα πρόκειται για χρονική πρόταση και ομοίως απαιτεί 
κόμμα. 
 

«Κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια στο άλμα, θέλοντας 
πάση θυσία να πετύχει ατομικό ρεκόρ». 
Κρίνεται η πρόταση ότι έχει χαλαρή σχέση και χωρίζεται 
από κόμμα. 
 

«Κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια στο άλμα, επειδή 
ήθελε πάση θυσία να πετύχει ατομικό ρεκόρ». 
Η φράση τώρα είναι αιτιολογική πρόταση και ομοίως 
χωρίζεται με κόμμα. 
 

«Χασμουριόταν επίτηδες, θέλοντας να κοιμηθεί» 

Κανονικά οι όροι της πρότασης έχουν στενή σχέση και δεν 
πρέπει να χωριστούν με κόμμα. 
 

Ο συγγραφέας θέλει να τη μετατρέψει σε χαλαρή σχέση και 
βάζει κόμμα, διότι θέλει να τονίσει αντίθεση μεταξύ των 
δύο όρων της πρότασης. 
 

«Χασμουριόταν επίτηδες, επειδή ήθελε να κοιμηθεί» 

Η φράση τώρα είναι  αιτιολογική πρόταση που ομοίως 
απαιτεί κόμμα. 
 

 



 

«Πηγαίνοντας μια φορά τον χρόνο στον οδοντίατρο, 
εξασφαλίζουμε την καλή στοματική μας υγεία, όπως λέει 
και ο Ιατρικός Σύλλογος». 
Ο συγγραφέας θέλει να κάνει την πρόταση με χαλαρή σχέση 

και βάζει κόμμα, διότι θέλει να δώσει έμφαση στον β΄ όρο 
της πρότασης, δηλαδή στην ΚΠ. 
 

«Εάν πηγαίνουμε μια φορά τον χρόνο στον οδοντίατρο, 
εξασφαλίζουμε την καλή στοματική μας υγεία, όπως λέει 
και ο Ιατρικός Σύλλογος». 
Πρόκειται για υποθετική πρόταση που ομοίως απαιτεί 
κόμμα. 
 

«Όταν πηγαίνουμε μια φορά τον χρόνο στον οδοντίατρο, 
εξασφαλίζουμε την καλή στοματική μας υγεία, όπως λέει 
και ο Ιατρικός Σύλλογος». 
Πρόκειται για χρονική πρόταση που ομοίως απαιτεί 
κόμμα. 
 

«Με το να πηγαίνουμε μια φορά τον χρόνο στον 
οδοντίατρο εξασφαλίζουμε την καλή στοματική μας 
υγεία, όπως λέει και ο Ιατρικός Σύλλογος». 
Πρόκειται για τροπική πρόταση (δείχνει τον τρόπο να 
διατηρήσουμε την υγεία μας), η οποία δεν απαιτεί κόμμα. 
 

Κατά συνέπεια ο συγγραφέας είναι αυτός που θα επιλέξει το 
είδος της πρότασης, βάζοντας ή όχι κόμμα. 
 

«Προτιμώ να μείνω ως αργά και να τελειώσω απόψε τη 
δουλειά, παρά να την αφήσω για αύριο να μου βάλει 
κατσάδα και το αφεντικό». 
Η τοποθέτηση του κόμματος στην πρόταση καθορίζει και τη 
σχέση που θέλει να δώσει ο συγγραφέας σε αυτήν, δηλαδή 
τη χαλαρή σχέση. 

 



 

Στενή σχέση 

Όταν εξετάζουμε τη σχέση ανάμεσα σε μια ΚΠ και μια ΔΠ, 
παρατηρούμε ότι αυτή μπορεί να είναι χαλαρή ή στενή. Αν 
υπάρχει καταφανέστατα στενή σχέση, (ή ο συγγραφέας θέλει 
να της δώσει στενή σχέση) τότε το κόμμα δεν πρέπει να 
τοποθετηθεί. 
Παραδείγματα: 
«Κλείσε το παράθυρο φεύγοντας».  
Ο συγγραφέας αποδίδει στενή σχέση αποφεύγοντας να 
βάλει κόμμα. 
 

«Κλείσε το παράθυρο, όταν φύγεις». 
Πρόκειται για χρονική πρόταση η οποία όμως απαιτεί 
κόμμα. 
 

Κατά συνέπεια ο συγγραφέας, στο 1ο
 παράδειγμα, επιλέγει 

να μην κριθεί σαν χρονική η πρόταση. 
 

«Καλύτερα να κοιμηθείς στο μαλακό κρεβάτι παρά στην 
κουκέτα που είναι από πέτρα». 
Ο συγγραφέας αποδίδει στενή σχέση και αποφεύγει το 
κόμμα.  
 

«Έφυγε νωρίς για να τον προλάβει». 
εδώ ο συγγραφέας κρίνει ότι η πρόταση έχει στενή σχέση 

και δε βάζει κόμμα.  
 

«Ήρθα (για) να σε πάρω να πάμε βόλτα». 
Κύρια πρόταση  Ήρθα    
Δευτερεύουσα πρόταση  να σε πάρω να πάμε βόλτα    
Κρίνεται ότι έχουν στενή σχέση – όχι κόμμα 

Η ΚΠ βρίσκεται πριν τη ΔΠ, ένας ακόμη λόγος που 
συνηγορεί στο να μη μπει κόμμα. 
 

«Τρέχω για να κρατιέμαι σε φόρμα». 
Κύρια πρόταση  Τρέχω 



 

ΔΠ και ταυτόχρονα αντικείμενο  (για να κρατιέμαι σε 
φόρμα)   
Η πρόταση κρίνεται ότι έχει στενή σχέση και δεν παίρνει 
κόμμα. 
Επίσης η ΚΠ προηγείται της ΔΠ. 

Ταυτόχρονες/παράλληλες δράσεις 

Όταν σε μια πρόταση (που περιέχει μια ΔΠ) 
διαδραματίζονται ενέργειες που εξελίσσονται ταυτόχρονα 
με την ΚΠ, τότε δε χρειάζεται το κόμμα. Γενικά προτάσεις 
που δείχνουν παράλληλες ενέργειες δε χωρίζονται. 
Παραδείγματα: 
«Περνούσε τα απογεύματα διαβάζοντας και ακούγοντας 
μουσική». 
«Έφυγε κλαίγοντας». 
«Γύρισε πεινώντας». 
Όλες οι μετοχές δρουν ταυτόχρονα με τα ρήματα. 
 

Όλες οι μετοχές είναι τροπικές (δείχνουν τον τρόπο που 
ενεργεί το ρήμα). Οι τροπικές προτάσεις, γενικά, δεν 
απαιτούν κόμμα. 
 

Σε όλες τις προτάσεις οι σχέσεις μεταξύ ΚΠ και ΔΠ 
κρίνονται ότι έχουν σαν στενή σχέση. 

 

Για τις δύο τελευταίες προτάσεις, επιπλέον, ισχύει ότι είναι 
και μικρής έκτασης και θα ήταν άκομψο να χωριστούν με 
κόμμα. 
 

Τροπικές προτάσεις 

Όταν μια πρόταση κρίνεται σαν τροπική (δηλαδή δείχνει 
τον τρόπο που γίνεται κάτι), τότε το κόμμα δεν είναι 
απαραίτητο. Επί πλέον μια τροπική πρόταση, συνήθως, 
έχει στενή σχέση μεταξύ των όρων της. 
Παραδείγματα: 



 

Δείτε πόσο πολύ διαφέρει ο χαρακτηρισμός της πρότασης 
ανάλογα με τον διάλογο που προηγείται: 
 

«Παιδιά είναι δύσκολη αυτή η άσκηση. Αυτός ο τρόπος 
που σας δείχνω είναι ο μόνος που μπορεί να τη λύσει. 
Καταλάβατε;» 

Και συνεχίζει ο δάσκαλος κλείνοντας την τοποθέτησή του 
χρησιμοποιώντας τροπική πρόταση.  

«Έτσι (δηλ. με αυτόν τον τρόπο) λύνεται η άσκηση». 
(τροπική πρόταση) 
Και επειδή η τελευταία πρόταση είναι τροπική δε 
χρειάζεται κόμμα μετά τη λέξη «Έτσι». 
 

«Παιδιά είναι δύσκολη αυτή η άσκηση. Αν πέσει στο 
διαγώνισμα ανατρέξτε στο λυσάρι που έχετε και αυτό θα 
σας βοηθήσει να τη λύσετε. Δεν υπάρχει περίπτωση να τη 
λύσετε μόνοι σας  και ούτε πρόκειται εγώ να σας δείξω 
τον τρόπο που λύνεται. Καταλάβατε;» 

Δηλαδή, ο δάσκαλος δεν τους δείχνει τον τρόπο λύσης. 
Επομένως τι μένει στα παιδιά σαν διέξοδος; 
Να καταφύγουν στο λυσάρι. 
Και συνεχίζει ο δάσκαλος κλείνοντας την τοποθέτησή του 
χρησιμοποιώντας συμπερασματική πρόταση. 

«Έτσι, (δηλ. αφού δεν ξέρετε τον τρόπο, βγάλτε το 
λυσάρι) λύνεται η άσκηση». (συμπερασματική πρόταση)  

 

«Αυτοί τραγούδαγαν και εμείς χορεύοντας κλείσαμε τη 
σκηνή»  
Η μετοχή δρα ταυτόχρονα με το ρήμα. 
Η φράση είναι τροπική πρόταση (ο τρόπος που έκλεισε η 
σκηνή). 
Μεταξύ ΚΠ και ΔΠ υπάρχει στενή σχέση 

 

«Έβγαλε τις βρομιές από το πατάρι χρησιμοποιώντας την 
ηλεκτρική σκούπα». 
Η μετοχή έχει  ταυτόχρονη δράση με το ρήμα. 
Πρόκειται για τροπική πρόταση (ο τρόπος που έβγαζε τη 
βρόμα). 
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