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Κόμμα ΰάβκνμε ζε μία μεαάηγ πλόηαζγ, αεα θα 

ζηαμαηήζκνμε ηεαάζε, θα πάλκνμε μεα μεζλή αθάζα ζαε 

μεηά θα ζνθεξίζκνμε.  

Ποξζξςή!!! Σηο κόμμα δε ζηαμαηάμε ηόζη ώρα, όζη 

ζηαμαηάμε ζηημ ηελεία. 
 

Δεάΰαζε ηγθ παλαζάηπ πλόηαζγ ζαε ΰάηε κόμμα, όπκν 

ξλεεάβεηαε: 

Μεα θκλά ζε έθαθ ζαελό ήηαθ έθαμ αίααθηαμ  έθαμ 

μεαάηκμ αίααθηαμ ηόζκ μεαάηκμ όζκ ζαλάθηα 

εζαηκμμύλεα άθδλππκε μαβί. 

, 

- 

Παύλα ΰάβκνμε ζηγθ αοςή ηηπ ποόηαζηπ, όηαθ 

ζάπκεκμ μεηάεε με έθαθ άηηκ, αεα μα νεςωοίζξρμε ηα 

λόγια ηκν εθόμ από ηα ηόαεα ηκν άηηκν. 
 

Δεάΰαζε ηεμ παλαζάηπ πλκηάζεεμ ζαε ΰάηε παύλα, 

όπκν ξλεεάβεηαε: 

Εζεί, πκν πλκξπλκύζε ζηκ δάζκμ, γ 

Κκζζεθκζζκνθίηζα ζνθάθηγζε ηκ ηύζκ: 

Καηγμέλα, ζκλεηζάζε. Πώμ ζε ηέθε; 

Με ηέθε Κκζζεθκζζκνθίηζα. 

Καε αεα πκύ ηκ ‘ΰαηεμ πλπί πλπί Κκζζεθκζζκνθίηζα; 

Πγααίθπ ζηγ αεααεά μκν ηίακ θααάζε, αεαηί είθαε 

άλλπζηγ γ ζαγμέθγ. 
 

 

, 

Ειζαγωγικά ΰάβκνμε, αεα θα ζηείζκνμε μέζα ηα ηόαεα 

ζάπκεκν, όππμ αζλεΰώμ ηα είπε. Μέζα ζηα εεζααπαεζά 

ΰάβκνμε ζαε ηκνμ ηίηηκνμ ηπθ ΰεΰηίπθ, ηπθ εθγμελίδπθ 

ζαε ηπθ πελεκδεζώθ. 

Δεάΰαζε ζαε ΰάηε ειζαγωγικά, όπκν ξλεεάβεηαε: 

Σκ μάδγμα μαμ έξεε ηίηηκ: αθ παλαμύδε  . 

Ο αίααθηαμ θώθαιε:  Παλαδώζκν   

Η μαμά μκν είπε:  Πεεμ ηκ αάηα ζκν, αεα θα ογηώζεεμ. 

«»   



 

 

 

 

 

 

 

 

Έθα απόαενμα κ Γλγαόλγμ ζνθάθηγζε ηκ θίηκ ηκν ηκ Θαθάζγ ζηκ ζκζάζε ηκν 

ξπλεκύ ηκνμ 

 

Γεεα ζκν  Θαθάζγ! Καελό έξπ θα ζε δπ… Σε μκν ζάθεεμ; 

Καηγζπέλα  Γλγαόλγ! Καηά είμαε. Εζύ πώμ από ‘δπ; 

Είπα θα έλδπ ζηκ ξπλεό αεαηί μκν ηγηεθώθγζε γ αδελθή μκν ζαε μκύ είπε  

Γλγαόλγ έηα ζήμελα ζηκ ξπλεό αεαηί γ μγηέλα μαμ ζε έξεε αθαβγηήζεε. 

Καηά ηκ έζαθεμ. Μεααηώθκνθ ζαε κε ακθείμ μαμ ζαε δέηκνθ θα μαμ έξκνθ ζκθηά 

ηκνμ. 

Έηζε είθαε. Χάλγζα πκηύ πκν ζε είδα Θαθάζγ. Χαελεηίζμαηα ζηγθ κεζκαέθεεά ζκν. 

Κε εαώ  ξάλγζα Γλγαόλγ μκν. Γεεα ζκν!  

 

                     
 

Πγαή: Μαλία Φλκνδαλάζγ - 1κ Δγμκηεζό ξκηείκ Αηζεπόπκνηκν-Ρέδνμθκ 

 

 

:   

Διπλή ηελεία ΰάβκνμε πλεθ αλάοκνμε αζλεΰώμ ηα ηόαεα 

ζάπκεκν ή πλεθ θα ειγαήζκνμε ζάηε. 
 

Δεάΰαζε ζαε ΰάηε διπλή ηελεία, όπκν ξλεεάβεηαε: 

Ο θάθκμ  θώθαιε  «Γεεα ζκν, αείηκθα!». 

Σα ογηόηελα ΰκνθά ηγμ Εηηάδαμ είθαε   κ Όηνμπκμ, γ 

Όζζα, κ Σαίαεηκμ ζαε κ Ψγηκλείηγμ. 
 

Δεάΰαζε ηεμ παλαζάηπ πλκηάζεεμ ζαε ΰάηε 

κόμμα, παύλα, ειζαγωγικά ζαε διπλή ηελεία, 

όπκν ξλεεάβεηαε. 



 

Λίαγ παλαπάθπ ειάζζγζγ πλκαελεηεζά!!!!! 
 

 

1. Δεάΰαζε ηώλα ηκ αθέζδκηκ πκν είθαε αλαμμέθκ παλαζάηπ ζαε ΰάηε 

ηόθκνμ , ηεηεία (.) ή ελπηγμαηεζό (;).  

 

Εθαμ οαλαμ οαλενεε ζε εθα μελκμ πκν απαακλενεηαε ηκ οαλεμα 

Εθαμ αζηνθκμεζκμ ηκθ πηγζεαβεε ζαε ηκν ηεεε: 

- Σε εξεεμ εζεε 

- Καηαμε 

- Κε εζεεθκ εζεε 

- Ααζεζηλε 

- Σε εεθαε παθπ ζηκ ααζεζηλε - 

 Εθα ζζκνηγζε  

- Ωζηε ηκεπκθ παλαδεξεζαε όηε οαλενεεμ με δκηπμα ηκ ζζκνηγζε 

- Μα δεθ οαλενπ, ηκν μαδαεθπ ζκηνμπε 

 

2. Bάηε παύηα, ηεηεία ζαε ελπηγμαηεζό όπκν ξλεεάβεηαε. 

 

Σε ζάθεεμ Μαίλγ 

Είμαε ζαηά  Μόθκ πκν μ` ανηόθ ηκθ ζαελό ΰήξπ ηίακ  

Πώμ ηα πέλαζεμ ηκ ζαΰΰαηκζύλεαζκ  

Ξεζκνλάζηγζα, δεάΰαζα ζαε απόηανζα ηκ ξδεζεθό ξεόθε 

Πήαεμ πκνδεθά 

Όξε Πλκηίμγζα θα μείθπ μέζα ζηκ ζπίηε  

 

 



 

 

3. Να ΰάηεεμ ηα ζγμεία ζηίιγμ ( . , ; : «» ! ... ) ζηεμ πεκ ζάηπ πλκηάζεεμ; 

 

 

ηα παεδεά αλέζκνθ κε ζκζκηάηεμ ηα αηνζά κε ζαλαμέηεμ ηα 

πααπηά ζαε ηα αηεεθεηβκύλεα Πκεκμ έζλνοε ηγθ μπάηα Να βγηάηε 

άδεεα όηαθ δέηεηε θα μεηήζεηε μαμ είπε γ δαζζάηα Αξ πόζκ με 

πκθάθε ηα πόδεα μκν Σε πλαία πκν είθαε γ ζαεθκύλεα ζκν ηζάθηα 

Θέηεεμ θα ζκν πάλπ πααπηό λώηγζε γ αεααεά Σκ ζαηκζαίλε 

ζκηνμπάμε ζηγ δάηαζζα παίβκνμε ζηγθ παλαηία μαβεύκνμε 

ζκξύηεα οαλεύκνμε ζαε ζάθκνμε ΰόηηα  

 

πγαή: Πλώηκ ζκνδκύθε. 
 

 

 
 

 

Μηθξά κνπ δνπδνπλάθηα!! Όπωο θαηαιάβαηε ήξζε πάιη απηή ε ώξα 

ηεο εκέξαο πνπ εμαζθνύκαζηε ρωξίο κνιύβη θαη ραξηί. Μπείηε κε 

ηε βνήζεηα θάπνηνπ κεγάινπ ζηνλ επόκελν ζύλδεζκν: 

http://users.sch.gr/pkotsis/4/b-taxi/glossa/q-b7-lang-stixi%20(Web)/index.html 
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