
Ποιο «πιο» να γράψω; Το «πιο» ή το «ποιο»; 

Και.. ποιο ποια? 

 

 

 

Προσοχή:  

1. Οι ερωτηματικές αντωνυμίες γράφονται με «οι». Έτσι, όταν  

ρωτάμε ή διερωτόμαστε γράφουμε «οι». Άρα, έχουμε 

«ποιος», «ποια», «ποιο». Πχ. 

«Ποια παπούτσια να φορέσω σήμερα;» 

«Δε μου λέει ποιο είναι το μυστικό του» 

 

2. Τα επιρρήματα πιο και πια γράφονται με «ι». πχ 

«Ο Κώστας είναι πιο ψηλός από τον Μίλτο» 

«Φτάνει πια να μαλώνετε, είπε η μητέρα». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΝΕΥΚΟΛΟ ΛΟΙΠΟΝ! 

Όταν ρωτώ, 

χρειάζομαι και «ο» 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ 

1. Συμπληρώνω τα κενά με ποια ή πια.  

 

 Φτάνει ............. με αυτή την κρίση, μας τρελάνατε, είπε ο θείος.  

 Ο πατέρας μου ρώτησε .............. είναι η δασκάλα του αδελφού 

μου. Του είπα να σταματήσει .............. να αγχώνεται, γιατί είναι η 

καλύτερη δασκάλα του σχολείου.  

 ............ μέρα θα πάμε εκδρομή; Ρωτήσαμε το δάσκαλο.  

 Βαρέθηκα ............ να προσπαθώ κι αυτοί να μην ενδιαφέρονται 

καθόλου!  

 Όταν ............. θα έχουν όλα τελειώσει, θα με ευχαριστείς που σε 

πίεσα να  μάθεις την προπαίδεια!  

 

2. Συμπληρώνω τα κενά με ποιο ή πιο. 

 

 Φέτος είμαι ............ φρόνιμος από πέρυσι.  

 ................ παιδί θα έρθει στον πίνακα να λύσει την άσκηση; 

 Ο παππούς μου είναι ο ............... καλός παππούς του κόσμου και 

η γιαγιά μου η .............. καλή γιαγιά.  

 Ο καλλιτέχνης ρωτούσε να μάθει ................ παιδί έκανε αυτή τη 

ζωγραφιά, γιατί τον ενθουσίασε.  

 Όταν μεγαλώσω όλοι θα με ξέρουν .............. είμαι. Θα γίνω ένας 

σπουδαίος επιστήμονας.  

 Είναι καλή παρέα, όμως αν μιλούσε ............. λίγο, θα ήτανε 

............. καλή.  
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Ας δούμε και μερικές άλλες ερωτηματικές αντωνυμίες.  

Οι λέξεις που χρησιμοποιούμε όταν ρωτάμε λέγονται 

ερωτηματικές αντωνυμίες. Οι λέξεις αυτές είναι: τι, ποιος, 

ποια, ποιο, πόσος, πόση, πόσο.  

 

Χρησιμοποίησε την κατάλληλη ερωτηματική αντωνυμία 

στην κάθε ερώτηση... 

1) …………… ώρα είναι; 

2) …………… είναι η καλύτερη σου φίλη; 

3) ……………  καιρό παίζεις κιθάρα; 

4) …………… ώρα διαβάζεις κάθε μέρα; 

5) …………… είναι το αγαπημένο σου έργο στην τηλεόραση; 

6) …………… χρόνος σου χρειάζεται να ντυθείς; 

7) ……………  είναι ο αγαπημένος σου ηθοποιός;  

 

                                                           

 

 


