
ΕΝΟΤΗΤΑ 3H    2/11/2020                                                                 Όνομα……….. 

 
ΓΛΩΣΣΑ 

                                                                  [Σπίτι με κήπον ] 

 

Η ΑΠΟΣΤΡΟΦΟΣ 
 

 Η απόστροφος ( ’ ) είναι ένα σημάδι που βάζουμε στη θέση κάποιου 

φωνήεντος  που έφυγε. Απόστροφο βάζουμε στις παρακάτω περιπτώσεις :  

στην έκθλιψη    στην αφαίρεση    στην αποκοπή. 

 

 Έκθλιψη έχουμε όταν χάνεται το τελικό φωνήεν μιας λέξης, όταν η επόμενη 

λέξη αρχίζει από φωνήεν (α, ε, η, ι, ο, υ, ω).  

    π.χ.  θα αρχίσω    θ’ αρχίσω  

  

 Αφαίρεση έχουμε όταν χάνεται το αρχικό φωνήεν μιας λέξης, όταν η 

προηγούμενη λέξη τελειώνει σε φωνήεν. 

    π.χ.  να έρθω    να  ’ρθω 

 

 Αποκοπή έχουμε όταν χάνεται το τελικό φωνήεν μιας λέξης, όταν η επόμενη 

αρχίζει από σύμφωνο (β, γ, δ, ζ, θ, κ, λ, μ, ν, ξ, π, ρ, σ, τ, φ, χ, ψ). 

    π.χ.  δώσε  τα    δώσ’  τα 

 

 Σημείωση:   1)  Η λέξη μέσα παθαίνει αποκοπή και γίνεται μες, χωρίς  

   τόνο, χωρίς απόστροφο, με τελικό σίγμα (ς). 

    π.χ.  μέσα  στο σπίτι    μες στο σπίτι 

 

  2)  Η λέξη μέσα παθαίνει έκθλιψη και γίνεται μέσ’, με  

   τόνο και απόστροφο.  

    π.χ.  μέσα  απ’  το  σπίτι    μεσ’  απ’  το σπίτι 

 

  3)  Η λέξη και παθαίνει έκθλιψη και γίνεται κι χωρίς   

   απόστροφο.  

    π.χ.  και  έφυγα   κι έφυγα 

 

 

 

 

Μαθαίνω 



1. Ξαναγράφω τις φράσεις, σημειώνοντας απόστροφο (’), όπως στα παραδείγματα : 

θα ανοίξω     θ’ ανοίξω 

για άλλους   ___________________________________________ 

του ουρανού   ___________________________________________ 

από όλα   ___________________________________________ 

 

δώσε τα     δώσ’  τα  

φέρε τον   ___________________________________________ 

κόψε το   ___________________________________________ 

διώξε τους   ___________________________________________ 

 

σου έδειξα     σου  ’δειξα 

μου έφερε   ___________________________________________ 

σου έδωσε   ___________________________________________ 

μου είπες   ___________________________________________ 

 

2. Ξαναγράφω τις φράσεις, βάζοντας  κι  στη θέση του  και : 

και άλλος   ___________________________________________ 

και όμως   ___________________________________________ 

και  ύστερα   ___________________________________________ 

 

3. Ξαναγράφω τις φράσεις, χρησιμοποιώντας αντί για μέσα, μες  ή  μεσ’ : 

μέσα στη θάλασσα  ___________________________________________ 

μέσα στο νερό  ___________________________________________ 

μέσα στο δρόμο  ___________________________________________ 

μέσα από τις πηγές ___________________________________________ 

μέσα από το κουτί  ___________________________________________ 

μέσα από το σπίτι  ___________________________________________  

 

 

 

  

 

 


