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Έκθλιψη – Αφαίρεση – Αποκοπή 

Όνομα: __________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1. Γράφω με έκθλιψη τις παρακάτω φράσεις: 
 

• το όνειρο _________________ • με ακούς __________________ 
• για αυτό  _________________ • σε αγαπώ  __________________ 
• και αφού _________________ • να αράξουμε __________________ 
• από όλους _________________ • μου άρεσε __________________ 
• μέσα από _________________ • αλλά αυτή __________________ 

 
 

2. Γράφω με αφαίρεση τις παρακάτω φράσεις: 
 

• να είσαι __________________ • που είναι __________________ 
• το έμαθες __________________ • να ήξερα __________________ 
• μου έφερε __________________ • σου έστειλε __________________ 
• θα έρθουν __________________ • τα έλεγα __________________ 
• το ένα __________________ • θα ήθελα __________________ 

 
 
3. Γράφω με αποκοπή τους παρακάτω φράσεις: 
 

• φέρε την __________________ • από τον __________________ 
• μέσα στην __________________ • διώξε τον __________________ 
• δείξε τους __________________ • κόψε το __________________ 
• άσε το __________________ • βάψε τα __________________ 
• γράψε τους __________________ • λύσε τα __________________ 

ΈΚΘΛΙΨΗ – ΑΦΑΙΡΕΣΗ – ΑΠΟΚΟΠΗ 
Κάποιες φορές στο λόγο μας (γραπτό ή προφορικό), φεύγει το πρώτο ή το τελευταίο φωνήεν 
από μία λέξη και στη θέση του μπαίνει αυτό το σημαδάκι( `), που λέγεται απόστροφος.  
 
Όταν η πρώτη λέξη τελειώνει σε φωνήεν και η επόμενη αρχίζει με φωνήεν: 

• Έκθλιψη: Η πρώτη λέξη χάνει το τελικό της φωνήεν.  
π.χ. Ανεβήκαμε στα άλογα. → Ανεβήκαμε στ' άλογα.  

• Αφαίρεση: Η δεύτερη λέξη χάνει το αρχικό της φωνήεν.  
π.χ. Θα ήθελα ένα ροδάκινο. → Θα `θελα ένα ροδάκινο. 

Όταν η πρώτη λέξη τελειώνει σε φωνήεν και η επόμενη αρχίζει με σύμφωνο: 
• Αποκοπή: Η πρώτη λέξη χάνει το τελικό της φωνήεν. π.χ. Φέρε το. → Φέρ` το. 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ:  

• Κάποιες φορές το και, όταν το ακολουθεί λέξη που αρχίζει από φωνήεν, παθαίνει 
έκθλιψη και γίνεται κι χωρίς απόστροφο.  
π.χ. και αυτό → κι αυτό, και έφυγε → κι έφυγε 

• Το επίρρημα μέσα παθαίνει έκθλιψη όταν ακολουθεί λέξη που αρχίζει από φωνήεν 
π.χ. μέσα από → μεσ` από και αποκοπή όταν ακολουθεί λέξη που αρχίζει από 
σύμφωνο. μέσα στη θάλασσα → μες στη θάλασσα  

• Αντί για φωνήεν μπορεί να φύγει κι ένα δίψηφο φωνήεν.  
π.χ.  Το χρώμα του ουρανού είναι γαλάζιο. → Το χρώμα τ' ουρανού είναι γαλάζιο. 
 

 



 
4. Ξαναγράφω τις φράσεις βάζοντας απόστροφο στη θέση του φωνήεντος που μπορεί να 

φύγει και γράφω στην παρένθεση ποιο φαινόμενο έχουμε κάθε φορά (Έκθλιψη, Αφαίρεση, 
Αποκοπή): 

 
• Του έπεσε 
• Μέσα στα πράγματα 
• Από τα παραδείγματα 
• Θα είμαστε 
• Το ονειρεύτηκε 
• Πάρε τα όλα 
• Σου έγνεψε  
• Τα αστέρια 

Του` πεσε 
 
 
 
 
 
 
 
 

(      Αφαίρεση         ) 
(______________) 
(______________) 
(______________) 
(______________) 
(______________) 
(______________) 
(______________) 

 
 

5. Γράφω τις παρακάτω προτάσεις όπως ήταν πριν πάθουν έκθλιψη, αφαίρεση, αποκοπή: 

 
• Να τ` αποδείξεις αυτά που μου `λεγες. 

___________________________________________________________ 
• Γι` άλλη μια φορά τα `κανε θάλασσα. 

___________________________________________________________ 
• Άσ` το μες στο κουτί, εκεί που το `χω βάλει. 

___________________________________________________________ 
 

6. Αναγνωρίζω ποιο φαινόμενο έχω κάθε φορά στις παρακάτω παροιμίες: 
 

• Να ‘ταν (_________________) τα νιάτα δυο φορές τα γηρατειά καμία. 

• Ο Φλεβάρης κι αν  (_________________) φλεβίσει, καλοκαίρι θα μυρίσει. 

• Αλωνάρη με τ’ αλώνια  (_________________) και με τα χρυσά πεπόνια. 

• Χιόνισ’ έβρεξ’ ο  (_________________)(_________________) Γενάρης,  

όλ’ οι  (_________________) μύλοι μας θ’ αλέθουν. (_________________) 

• Έτσι το ‘χει  (_________________) το λινάρι, να ανθεί τον Αλωνάρη. 

• Ο Μάης έχει τ’ όνομα  (_________________) κι ο Απρίλης τα λουλούδια. 

• Θέλει ν' ανθίσει  (_________________) το δενδρί μα η πάχνη δεν τ' αφήνει. 

• Κι αν (________________) στόλισες το γάιδαρο, γι’ άλογο  (________________) 

δεν περνιέται! 

• Μακάρι σαν τον Αύγουστο να `ταν  (_________________) οι μήνες όλοι. 

• Σου 'πανε  (_________________) Φλεβάρη βρέξε και λησμόνησες να πάψεις. 

• Λείπει ο Μάρτης απ` τη Σαρακοστή; (_________________) 


