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Τάξθ Α’   Γλϊςςα  Ενότθτα 8 

Ραρατακτικι ςφνδεςθ – Αςφνδετο ςχιμα 

Ρερίοδοσ λζγεται το κομμάτι του γραπτοφ λόγου που αρχίηει από τελεία, ι ερωτθματικό, ι 

καυμαςτικό και τελειϊνει ςε τελεία, ι ερωτθματικό, ι καυμαςτικό. 

Μια περίοδοσ μπορεί να χωρίηεται ςε μικρότερα κομμάτια με πάνω τελεία. Τα κομμάτια 

που δθμιουργοφνται λζγονται θμιπερίοδοι. 

Ημιπερίοδοσ λζγεται το κομμάτι του γραπτοφ λόγου που αρχίηει από τελεία και τελειϊνει 

ςε πάνω τελεία ι από πάνω τελεία ςε πάνω τελεία ι από πάνω τελεία ςε τελεία. 

Ρ.χ. Αυτόσ δεν ιταν άνκρωποσ  ιταν κεριό, δράκοσ, του βουνοφ ςτοιχειό 

 

        αϋθμιπερίοδοσ                                      βϋθμιπερίοδοσ 

 

                                       περίοδοσ 

 

Μια περίοδοσ ι μια θμιπερίοδοσ μπορεί να αποτελείται από μία ι από περιςςότερεσ 

προτάςεισ. 

Κάκε πρόταςθ ζχει ζνα μόνο ριμα. Πςα ριματα τόςεσ προτάςεισ ςε μια περίοδο. 

Ρ.χ. Ο Ρζτροσ ζκοψε τθν κορδζλα, τθν τράβθξε μαηί του, τθν ζςυρε πίςω του, χωρίσ να 

ανακόψει κακόλου το ρυκμό του. 

 

Στθν παραπάνω περίοδο πόςεσ προτάςεισ ζχουμε; 

 

Ρρόςεξε! Υπάρχουν προτάςεισ που το ριμα τθσ πρόταςθσ μπορεί να λείπει, γιατί εφκολα 

εννοείται, π.χ. 

1). Ο Κίςαβοσ ρίχνει βροχι κι ο Πλυμποσ το χιόνι 

2). Σε περιπτϊςεισ διαλόγου: 

-Τι κάνεισ; 

-Καλά. 

                      

                 Ρροτάςεισ κφριεσ και δευτερεφουςεσ 

Κφρια ι ανεξάρτθτθ  λζγεται θ πρόταςθ που δεν εξαρτάται από καμιά άλλθ. 

Δευτερεφουςα ι εξαρτθμζνθ λζγεται θ πρόταςθ που εξαρτάται από μια άλλθ και 

ςυμπλθρϊνει το νόθμά τθσ. 

Μπορείσ να βρεισ τι είδουσ προτάςεισ είναι οι παρακάτω; 

1). Κοιμάμαι 

2). Βλζπω τθλεόραςθ 

3). Ο Χαριςτζασ ζβαλε γκολ. 

4). Θζλω να δω τθλεόραςθ. 
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5). Μαμά, βάλε μου να φάω, γιατί πεινάω ςαν λφκοσ. 

Βρικεσ ποιεσ προτάςεισ από τισ παραπάνω είναι δευτερεφουςεσ; 

Αφοφ τισ παρατθριςεισ πεσ πωσ ξεκινοφν.......................... 

                                   Σφνδεςμοι 

 είδθ ςφνδεςμοι 

Ραρατακτικοί 
Σφνδεςμοι 

Συμπλεκτικοί 
Διαχωριςτικοί 
Αντικετικοί 
 
Συμπεραςματικοί 
Επεξθγθματικόσ 

Και (κι), οφτε, μιτε, ουδζ, μθδζ 
Ή, είτε 
Μα, αλλά, παρά, όμωσ, ωςτόςο, μόνο, ενϊ, 
Αν και, μολονότι* 
Λοιπόν, ϊςτε, άρα, επομζνωσ, που 
Δθλαδι 

Υποτακτικοί 
Σφνδεςμοι  

Ειδικοί 
Χρονικοί 
 
 
Αιτιολογικοί 
Υποκετικοί 
Τελικοί 
Αποτελεςματικοί 
Διςτακτικοί 
ςυγκριτικόσ 

Ρωσ, που, ότι 
Πταν, ςαν, ενϊ, κακϊσ, αφοφ, αφότου, πριν 
(πριν να), μόλισ, προτοφ, ϊςπου, ωςότου, όςο 
που, όποτε 
Γιατί, επειδι, αφοφ 
Αν, ςαν, άμα 
Να, για να 
Ώςτε (να), που 
Μθ(ν), μιπωσ 
παρά  

*οι ςφνδεςμοι αυτοί χρθςιμοποιοφνται για τθν υποτακτικι ςφνδεςθ. 

                                 Σφνδεςθ των προτάςεων 

                    Ραρατακτικά – υποτακτικά – αςφνδετα 

Χωρίσ ςυνδζςμουσ                                             Με ςυνδζςμουσ 

 

 Αςφνδετο                                            Ραρατακτικι                                     Υποτακτικι 

                                                               Σφνδεςθ                                             ςφνδεςθ 

                                    (με παρατακτικοφσ ςυνδζςμουσ)               (με υποτακτικοφσ ςυνδζςμουσ) 

                

 

Ραρατακτικά ςυνδζονται μεταξφ τουσ όμοιεσ – ιςότιμεσ προτάςεισ (κφριεσ με κφριεσ ι 

δευτερεφουςεσ με δευτερεφουςεσ). Για τθ ςφνδεςθ χρθςιμοποιοφμε παρατακτικοφσ 

ςυνδζςμουσ. 

Στα παρακάτω παραδείγματα να εντοπίςετε και να χαρακτθρίςετε τισ προτάςεισ: 

1). Η Ελζνθ περπάτθςε πολφ και κουράςτθκε αλλά δε ςταμάτθςε το περπάτθμα. 

2). Θζλω να φάω και να πιω. 

3). Θα μείνεισ ι κα φφγεισ; 

 

Υποτακτικά ςυνδζονται μεταξφ τουσ κφρια με δευτερεφουςα ι δευτερεφουςα με μια άλλθ 

δευτερεφουςα άλλου είδουσ. 
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Κάνε ςτισ παρακάτω προτάςεισ ό, τι ζκανεσ ςτθν προθγοφμενθ άςκθςθ 

1). Θζλω να φάω. 

2). Θζλω να φάω, γιατί πεινάω. 

 

Ερϊτθμα: Ρϊσ κα διακρίνουμε αν ζχουμε παρατακτικι ι υποτακτικι ςφνδεςθ, αφοφ 

μποροφν να ςυνδζονται δευτερεφουςεσ με δευτερεφουςεσ; 

Απάντθςθ: 1ον  μακαίνουμε καλά τουσ ςυνδζςμουσ 

                    2ον ςτθν παρατακτικι ςφνδεςθ οι προτάςεισ ζχουν τθν ίδια αξία, τθν ίδια 

λειτουργία ςτο λόγο, π.χ. 

Θζλω να φάω και να πιω.  

    Κ            Δ                 Δ 

Θζλω  να φάω   και  να πιω ( και οι δφο είναι Α ςτθν Κ) 

  

 

  

Αςφνδετο ςχιμα: Ρολλζσ φορζσ οι προτάςεισ τοποκετοφνται απλϊσ θ μία δίπλα ςτθν άλλθ, 

δεν τισ ςυνδζει κανζνασ ςφνδεςμοσ, αλλά χωρίηονται μεταξφ τουσ με κόμμα, π.χ. 

Το πρωί ςθκϊκθκα, πλφκθκα, ζφαγα, πιρα τθν τςάντα μου και ζφυγα. 

                                              Αςκιςεισ 

Κείμενο: Χαριςτζασ: Δεν μπορϊ να φανταςτϊ τθν Εκνικι χωρίσ το εχάγκελ (ςυνζντευξθ) 

   Ο Άγγελοσ Χαριςτζασ- ςε ςυνζντευξι του ςτο FIFAworldcup. Com- αναφζρκθκε ςτθν 

παρουςία τθσ Εκνικισ ςτο κφπελλο Συνομοςπονδιϊν, ςτθν πίεςθ που αιςκάνονται οι 

διεκνείσ, ςτισ προκλιςεισ που ζχουν μπροςτά τουσ. Ξεκακάριςε, όμωσ, ότι δεν μπορεί να 

φανταςκεί το ελλθνικό αντιπροςωπευτικό ςυγκρότθμα χωρίσ τον Πτο εχάγκελ. 

   «Ρερνάμε μια δφςκολθ περίοδο και δεν ζχουμε καταφζρει να εφαρμόςουμε τθ ςυνικθ 

επικετικι τακτικι μασ. Ρριν από το κφπελλο Συνομοςπονδιϊν δϊςαμε δφο πολφ δφςκολουσ 

αγϊνεσ, με τθν Τουρκία και τθν Ουκρανία, και δεν ιρκαμε ςτθ Γερμανία ςε καλι φόρμα. 

   Στο πρϊτο κιόλασ παιχνίδι ζπρεπε να αντιμετωπίςουμε τθ Βραηιλία, που ιταν πολφ 

δφςκολο. Χάςαμε 3-0 και φςτερα δεν είχαμε καλι απόδοςθ και ςτον αγϊνα με τθν 

Ιαπωνία», είπε ο Άγγελοσ Χαριςτζασ, δθλϊνοντασ παράλλθλα ότι «αν θ ομάδα νικά, είναι 

όλοι ιρωεσ. Αν χάςεισ, υπάρχουν ςφοδρζσ αντιδράςεισ ςτον τφπο. Για να είμαι ειλικρινισ, 

δεν με ενδιαφζρει τι γράφεται και λζγεται. Ρρζπει πάντα να κυμόμαςτε ότι θ ελλθνικι 

ομάδα ξεκίνθςε ςχεδόν από το μθδζν, για να φτάςει ςτθν κατάκτθςθ του Ευρωπαϊκοφ 

Ρρωτακλιματοσ». 

   Ο χρυςόσ ςκόρερ του Euro ςχολίαςε τισ πικανότθτεσ πρόκριςθσ τθσ Εκνικισ ςτθν τελικι 

φάςθ του Μουντιάλ, εκφράηοντασ τθν αιςιοδοξία του: «Δεν είναι εφκολο αλλά είναι εφικτό. 

Η Τουρκία ζχει επίςθσ δφςκολουσ αγϊνεσ μπροςτά τθσ. Μποροφμε να τα καταφζρουμε». 
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   Τζλοσ, ο Χαριςτζασ αναφζρκθκε ςτθν ελλθνικι πραγματικότθτα: « Φςτερα από μια μεγάλθ 

επιτυχία δεν μπορεί να περιμζνεισ ότι όλα κα γίνουν καλφτερα ωσ διά μαγείασ. Η 

νοοτροπία και θ οργάνωςθ, για παράδειγμα, δεν αλλάηουν ςε μία μόλισ περίοδο. Αυτά 

είναι μόνιμα προβλιματα του ελλθνικοφ ποδοςφαίρου. 

   Οι ςφλλογοι αντιμετωπίηουν οικονομικά προβλιματα και δεν ζχει γίνει καλι 

εκμετάλλευςθ ςτον τομζα του μάρκετινγκ. Επίςθσ, υπάρχει πρόβλθμα ςτθν οργάνωςθ. 

Ζχουμε ακόμθ δρόμο μπροςτά μασ. Ελπίηω ότι ςε δζκα χρόνια το ελλθνικό ποδόςφαιρο κα 

λειτουργεί όπωσ ςτθ Γερμανία». 

1θ ερϊτθςθ: «Ρερνάμε μια δφςκολθ περίοδο... ςε καλι φόρμα». Χϊριςε το απόςπαςμα ςε 

περιόδουσ. Χϊριςε τισ περιόδουσ ςε προτάςεισ. Βρεσ το είδοσ των προτάςεων. 

Υπογράμμιςε τουσ ςυνδζςμουσ. Ρϊσ ςυνδζονται οι προτάςεισ μεταξφ τουσ; 

2θ ερϊτθςθ: « Ο  Άγγελοσ Χαριςτζασ- ςε ςυνζντευξι ... που ζχουν μπροςτά τουσ». Εντόπιςε 

το αςφνδετο ςχιμα που υπάρχει ςτθν περίοδο. Ροιοι όροι ςυνδζονται μεταξφ τουσ; Ροιο 

ςθμείο ςτίξθσ χρθςιμοποιείται; 

3θ ερϊτθςθ: «Ρρζπει πάντα να κυμόμαςτε ότι θ ελλθνικι ομάδα ξεκίνθςε ςχεδόν από το 

μθδζν, για να φτάςει ςτθν κατάκτθςθ του Ευρωπαϊκοφ Ρρωτακλιματοσ». Χϊριςε τθν 

περίοδο ςε προτάςεισ. Υπογράμμιςε τουσ ςυνδζςμουσ. 


