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Θεωρία - Ασκήσεις τονισμού 

 Δεν τονίζονται: 

 Οι μονοσύλλαβες λέξεις (π.χ. πες) 

 Οι λέξεις που έχουν δύο φωνήεντα τα οποία προφέρονται μαζί (π.χ. 

ποιος-α-ο, γεια, βιος (= περιουσία), πιο, γιος, πια, μια, δυο). 

ΠΡΟΣΟΧΗ: βίος (= ζωή) αλλά βιος (χωρίς τόνο σημαίνει περιουσία), 

ποιον (χωρίς τόνο είναι η ερωτηματική αντωνυμία) αλλά το ποιόν με 

τόνο σημαίνει η ποιότητα του χαρακτήρα κάποιου. 

Άσκηση 

Τονίστε όπου χρειάζεται. 

1. Βρες τον Πετρο και πες του, σε παρακαλω, να ερθει γρηγορα. 

2. Συναντηθηκαμε μια μερα στο μετρο. 

3. Βγηκαμε με δυο τρεις φιλους και τα ειπαμε. 

4. Γεια σας παιδια, τι κανετε; 

5. Μου ειναι δυσκολο να πω μπροστα σε ολους τι συνεβη. 

6. Μαθαινει στον γιο του να παιζει κιθαρα. 

7. Πιο ωραιο ποδηλατο δεν εχω ξαναδει! 

8. Δεν αντεχω πια τη φασαρια! 

9. Εχασε ολο του το βιος. 

10.  Μαντεψε ποιον ειδα σημερα στο σουπερμαρκετ. 

11. Αυτον τον καιρο διαβαζω τον βιο του αγιου Γεωργιου. 

12. Δεν γνωριζουμε το ποιον αυτου του ανθρώπου. 

 

 Μονοσύλλαβες λέξεις που τονίζονται: 

 ο διαζευκτικός σύνδεσμος ή (π.χ. Θα έρθεις ή θα φύγεις;) 

 Τα ερωτηματικά πού και πώς, είτε βρίσκονται σε ευθεία ερώτηση 

είτε σε πλάγια (π.χ. Πού ήσουν χθες; Δεν μου είπες πού ήσουν. Θα 

μου δείξεις πώς λειτουργεί αυτή η συσκευή; Μου έδειξε πώς 

λειτουργεί η συσκευή. 

 το επιφωνηματικό πού και πώς (π.χ. Πού να σου τα λέω! Αραιά και 

πού. Πώς βαριέμαι!) 

 Οι αδύνατοι τύποι των προσωπικών αντωνυμιών (μου, σου, του, της, 

τον, την, το, μας, σας, τους, τα) όταν κατά την ανάγνωση υπάρχει 

περίπτωση να θεωρηθούν εγκλιτικές 

π.χ. Ο πατέρας μου είπε (= ο δικός μου πατέρας) 

       Ο πατέρας μού είπε (= είπε σε μένα) 
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Άσκηση 

Τονίστε το «που» και το «πως» όπου χρειάζεται. 

1. Που είναι τα πράγματά μου; 

2. Δεν ξέρω πως να του το πω. 

3. Το αυτοκίνητο που αγόρασε είναι μαύρο. 

4. Δεν ήξερα πως λειτουργεί η συσκευή. 

5. Είπε πως αύριο θα περάσει να μας δει. 

6. Σε περιμένω πως και πως! 

7. Που να βγάλεις άκρη με αυτόν εδώ! 

8. Η δασκάλα μας τα χάρισε. (τα χάρισε σε μας) 

9. Η δασκάλα μας τα χάρισε. (η δική μας η δασκάλα) 

10. Ο πατέρας μου αγόρασε αυτοκίνητο. (ο δικός μου ο πατέρας) 

11. Ο πατέρας μου αγόρασε αυτοκίνητο. (αγόρασε σε μένα) 

 


