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Οι λέξεις που τονίζονται στη λήγουσα λέγονται οξύτονες (π.χ. καυ-τός), αυτές 

που τονίζονται στην παραλήγουσα λέγονται παροξύτονες (π.χ. δα-σκά-λα) και 

αυτές που τονίζονται στην προπαραλήγουσα λέγονται προπαροξύτονες (π.χ. 

παί-ζο- ντας).  
 

Κανόνες του μονοτονικού συστήματος 

Οι μονοσύλλαβες λέξεις  δεν παίρνουν τονικό σημάδι. 
π.χ. μη, τα, τους, να, θα, δεν κτλ. 

Εξαιρούνται και παίρνουν τονικό σημάδι: 

ο διαχωριστικός σύνδεσμος ή (για να τον ξεχωρίζουμε από το θηλυκό άρθρο η):  

π.χ. Τι προτιμάς; Βουνό ή θάλασσα. 

      Θα πάει η Μαρία ή η μαμά της;  

Τα ερωτηματικά πού και πώς, είτε βρίσκονται σε ευθεία ερώτηση είτε σε πλάγια,  

π.χ., Πού πήγες; [ευθεία] Δε μας είπες πού πήγες. [πλάγια] 

Τα πού και πώς παίρνουν τονικό σημάδι και στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

Πού να σου τα λέω. Από πού κι ως πού. Πού και πού. Αραιά και πού. 

Του έστειλες το γράμμα; Πώς! 

Πώς βαριέμαι! Κοιτάζω πώς και πώς να τα βολέψω. 
 

Οι αδύνατοι τύποι των προσωπικών αντωνυμιών (μου, σου, του, της, τον, την, το, μας, 

σας, τους, τα), όταν υπάρχει περίπτωση να τις μπερδέψουμε με τις κτητικές αντωνυμίες: 

π.χ. Η μητέρα μού είπε. [Το μού (= σε εμένα) είναι αδύνατος τύπος της προσωπικής 

αντωνυμίας και αναφέρεται στο είπε.] 

Η μητέρα μου είπε. [Το μου (= η δικιά μου) είναι κτητική αντωνυμία και αναφέρεται στο η 

μητέρα.] 

Η μητέρα μας μας είπε. [Εδώ δε βάζουμε τόνο, γιατί το πρώτο μας (= η δικιά μας) 

αναφέρεται στο η μητέρα και το δεύτερο μας (= σε μας) αναφέρεται στο είπε, οπότε δε μας 

μπερδεύουν.]  

παίρνουν δηλαδή τόνο όταν  προφέρονται µε τη λέξη που ακολουθεί και υπάρχει 

περίπτωση χωρίς τον τόνο να µπερδευτούµε και να τις προφέρουµε µε τη λέξη που 

προηγείται. 
 

Επίσης, μονοσύλλαβες λέξεις, όταν βρίσκονται πριν από τους ρηματικούς τύπους μπω, 

βγω, βρω, 'ρθω και προφέρονται μαζί με αυτούς, παίρνουν τόνο όταν θέλουμε να τις 

προφέρουμε δυνατότερα:  

π.χ. θά 'ρθω κι εγώ μαζί σας (προφέρουμε δυνατότερα το θά) 

       θα 'ρθω κι εγώ μαζί σας (προφέρουμε δυνατότερα το 'ρθω) 
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Στις παρακάτω περιόδους να τονίσεις τις λέξεις, όπου χρειάζεται. 

1. Πες μου τι εχεις εδω και ποιος σου το εδωσε. 

2. Η κοπέλα μας ειπε πως η θα τον εβλεπε στο σχολειο και θα του ’δινε το 

γραμμα η θα του τηλεφωνουσε για να ερθει ο ίδιος να το παρει. 

3. Αν και μου ειπε που να παω, δε μου εξηγησε ουτε πως να παω εκει ουτε ποιον 

να ζητησω. 

4. Ολα τα παιδια σε περιμενουν πως και πως να τα πας για μπανιο. 

5. Που να φανταζομουν πως δεν το ’ξερες! 

6. Σε ποια λες να χαρισει το δαχτυλιδι που πηρε; 

7. Δειξ’ τους πως να το φτιαξουν λεγοντας τους καθε λεπτομερεια. 

8. Ειν αναγκη να ςερει κάνεις το ποιον του ανθρωπου με τον οποιο κανει παρεα. 

ΠΡΟΣΟΧΗ!  

Παίρνουν τόνο οι λέξεις που φαίνονται μονοσύλλαβες, αλλά στην πραγματικότητα έχει γίνει 

απαλοιφή κάποιου φωνήεντός τους (αποκοπή ή έκθλιψη): π.χ. 

Είναι ανάγκη  → είν’ ανάγκη ,  (έκθλιψη) 

δείξε τους → δείξ’ τους (αποκοπή) 

 

Τα αριθμητικά μία/μια, δύο/δυο μπορεί να πάρουν τόνο, οπότε προφέρονται όπως οι 

δισύλλαβες λέξεις.  

Όμως, το αόριστο άρθρο μια δεν παίρνει ποτέ τόνο.   
 

Έγκλιση τόνου 
Πολλές φορές, όταν μία λέξη συνδυάζεται με έναν ή περισσότερους αδύνατους τύπους 

αντωνυμιών, χρησιμοποιείται ένας επιπλέον τόνος, ο οποίος σημειώνεται  είτε στη 

λήγουσα της πρώτης λέξης είτε στην πρώτη από τις δύο αντωνυμίες. 

Αυτό λέγεται έγκλιση του τόνου και για αυτό οι τύποι αυτοί των αντωνυμιών λέγονται 

εγκλιτικά ή εγκλιτικές λέξεις. 

Έγκλιση τόνου συμβαίνει όταν έχουμε: 

α. αδύνατους τύπους προσωπικών αντωνυμιών μετά από προπαροξύτονες λέξεις:  

π.χ. φώναξέ την, απέναντί σας, 

β. κτητικές αντωνυμίες μετά από προπαροξύτονα ουσιαστικά ή επίθετα:  

π.χ. ο δάσκαλός μας, η τηλεόρασή μας  

γ. διαδοχικούς τύπους μονοσύλλαβων αντωνυμιών μετά από προπαροξύτονη λέξη:  

π.χ. αγόρασέ τους τα. 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Αν πριν από δύο διαδοχικούς τύπους μονοσύλλαβων αντωνυμιών υπάρχει 

παροξύτονη λέξη, τότε τονίζεται η πρώτη από τις δύο αντωνυμίες: 

π.χ. δώσε μού το, φέρε μάς τους. 
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Απαντήσεις 

1. Πες μου τι έχεις εδώ και ποιος σου το έδωσε. 

2. Η κοπέλα μάς είπε πως ή θα τον έβλεπε στο σχολείο και θα του ’δινε το γράμμα ή θα του 

τηλεφωνούσε για να έρθει ο ίδιος να το πάρει. 

3. Αν και μου είπε πού να πάω, δε μου εξήγησε ούτε πώς να πάω εκεί ούτε ποιον να ζητήσω. 

4. Όλα τα παιδιά σε περιμένουν πώς και πώς να τα πας για μπάνιο. 

5. Πού να φανταζόμουν πως δεν το ’ξερες! 

6. Σε ποια λες να χαρίσει το δαχτυλίδι που πήρε; 

7. Δείξ’ τους πώς να το φτιάξουν λέγοντάς τους κάθε λεπτομέρεια. 

8. Είν’ ανάγκη να ξέρει κανείς το ποιόν του ανθρώπου με τον οποίο κάνει παρέα. 


