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Εισαγωγικό σημείωμα 

 
 
 
 
Αγαπητοί αναγνώστες, δάσκαλοι, γονείς και παιδιά,  
 

 
Το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας φτιάχτηκε με σκοπό να γίνει πο-

λύτιμος οδηγός όλων μας για ένα συναρπαστικό ταξίδι στην ελληνική 

γλώσσα. Είναι χωρισμένο σε δύο μέρη. Στο πρώτο υπάρχουν συ-

γκεντρωμένα τα γραμματικά φαινόμενα που διδάσκονται σε όλες τις 

τάξεις του Δημοτικού Σχολείου. Σε κάθε σελίδα βρίσκονται απαραί-

τητες πληροφορίες και παραδείγματα για την κατανόηση και χρήση της 

ελληνικής γραμματικής στην καθημερινή ζωή, σε γλωσσικές δραστη-

ριότητες και στην παραγωγή γραπτού λόγου, με την οποία ασχολείται 

το δεύτερο μέρος του βιβλίου. Σε αυτό παρουσιάζονται διαφορετικά 

είδη κειμένων μαζί με τις αντίστοιχες δομές τους, δηλαδή τα βήματα 

που με απλό και έξυπνο τρόπο οδηγούν στη συγγραφή ολοκληρω-

μένων κειμένων. Ευχόμαστε η μελέτη του βιβλίου να συνοδεύσει ευχά-

ριστα τη διαδρομή μας για την πιο αποτελεσματική χρήση της γλώσ-

σας. 

 
Φιλικά, 

Οι συγγραφείς 
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