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-Διαβάζω στο βιβλίο Γλώσσας  γ΄ τεύχος το μάθημα «Συνέντευξη με τον 

Αντώνη», σελίδα 10 και 11 

-Διαβάζω ξανά  για τον Ευθύ και Πλάγιο λόγο στη σελ.12 

-Βλέπω: 

Συνέντευξη με τον κύριο Μανόλη και τον Αντώνη. 

Αναφέρεται στις Ασκήσεις 2,3,( σελ.12)  4, 5 και 6 ,(σελ.13),  7.α  και 7.β , 

(σελ.14)  με τις αντίστοιχες  Απαντήσεις. 

https://www.youtube.com/watch?v=SNrFGDBTuy8 

 

 

 

Βλέπω : 

Σύνδεση προτάσεων 

https://www.youtube.com/watch?v=GqGutcle0aQ 

 

ΚΑΤΑΝΟΩ 

Γραμματική: ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

 

Οι προτάσεις στα νέα ελληνικά, συνδέονται με τρεις τρόπους μεταξύ τους: 

1. Με ασύνδετο σχήμα 

 

Πολλές φορές, όταν μιλάμε και θέλουμε να μεταδώσουμε μια πληροφορία 

γρήγορα, λέμε τις προτάσεις τη μια αμέσως μετά την άλλη, π.χ. 

  

[Ο Γιώργος πλύθηκε], [ντύθηκε]. 

  

Στο παράδειγμα υπάρχουν δύο προτάσεις, αφού υπάρχουν δύο ρήματα. Η 

κάθε πρόταση μπαίνει δίπλα στην άλλη. Δεν υπάρχει κάποια λέξη που να τις 

ενώνει. Χωρίζονται μεταξύ τους με κόμμα. 

 Αυτός ο τρόπος σύνδεσης λέγεται ασύνδετο σχήμα. 

https://www.youtube.com/watch?v=SNrFGDBTuy8
https://www.youtube.com/watch?v=GqGutcle0aQ
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2. Με παρατακτική σύνδεση     

 

Το προηγούμενο παράδειγμα [Ο Γιώργος πλύθηκε], [ντύθηκε] μπορούμε να 

το πούμε και με άλλο τρόπο, π.χ. 

  

[Ο Γιώργος πλύθηκε] και [ντύθηκε]. 

  

Στο παράδειγμα υπάρχουν πάλι δύο προτάσεις. Η πρώτη όμως και η 

δεύτερη ενώνονται με το και. Συνδέονται δηλαδή με μια λέξη που 

λέγεται σύνδεσμος. 

  

Ας δούμε περισσότερα παραδείγματα: 

 α. [Ο Γιώργος ούτε πλύθηκε] [ούτε ντύθηκε]. 

β. [Δε θέλω τίποτα άλλο] παρά [να μ' αφήσεις ήσυχο] 

γ. [Ή θα μείνεις μόνος σου] [ή θα έρθεις μαζί μας] 

δ. [Δεν είχε λεωφορείο εκείνη την ώρα]· [αναγκάστηκαν λοιπόν] να 

γυρίσουν με ταξί 

  

Στα παραπάνω παραδείγματα υπάρχουν από δύο προτάσεις. 

 Στο α' παράδειγμα οι προτάσεις συνδέονται μεταξύ τους με τον  

συμπλεκτικό σύνδεσμο ούτε-ούτε,  

στο β' με τον αντιθετικό παρά,  

στο γ' με τον διαχωριστικό ή και  

στο δ' με τον συμπερασματικό λοιπόν. 

Συμπέρασμα: Στην παρατακτική σύνδεση οι προτάσεις παρατάσσονται, δηλ. 

μπαίνουν η μία δίπλα στην άλλη, και συνδέονται μεταξύ τους με 

συνδέσμους, τους συμπλεκτικούς, τους αντιθετικούς, 

τους διαχωριστικούς και τους συμπερασματικούς, που με μια λέξη 

λέγονται παρατακτικοί σύνδεσμοι. 

 

Συνεπώς στην παρατακτική σύνδεση έχουμε το 

σχήμα: πρόταση παρατακτικός σύνδ. πρόταση παρατακτικός σύνδ. πρόταση 
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Παρατακτικοί σύνδεσμοι είναι οι: α) συμπλεκτικοί, β) διαζευκτικοί ή 

διαχωριστικοί, γ) αντιθετικοί ή εναντιωματικοί, δ) συμπερασματικοί και ε) ο 

επεξηγηματικός δηλαδή. 

  

Συμπλεκτικοί: και/κι, ούτε, μήτε (ουδέ, μηδέ σε παλαιότερα κείμενα) 

Διαζευκτικοί ή διαχωριστικοί: ή, είτε 

Αντιθετικοί: αν και, αλλά, μα, παρά, όμως, ωστόσο, ενώ, μολονότι, μόνο 

(που) 

Συμπερασματικοί: λοιπόν, ώστε, άρα, επομένως, οπότε 

Επεξηγηματικός: δηλαδή 

 

3.   Με υποτακτική σύνδεση  

 

Τα προηγούμενα παραδείγματα: 

  

[Ο Γιώργος πλύθηκε], [ντύθηκε] ασύνδετο 

[Ο Γιώργος πλύθηκε] και [ντύθηκε] παρατακτική σύνδεση 

  

μπορούμε να τα πούμε και με τρίτο τρόπο, πιο σύνθετο, πιο ποικίλο, π.χ. 

(Ο Γιώργος ντύθηκε),  (αφού είχε πλυθεί)  

1η πρόταση κυρία        2η πρόταση δευτερεύουσα      

Συμπέρασμα: Στην υποτακτική σύνδεση μια δευτερεύουσα πρόταση 

(δπ) υποτάσσεται σε μια κύρια πρόταση (κπ) ή σε μια άλλη δευτερεύουσα 

πρόταση (δπ)· οι προτάσεις συνδέονται με τους υποτακτικούς συνδέσμους. 

 

 


