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ΠΑΡΑΣΑΚΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΠΟΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΔΕΗ 
ΣΩΝ ΠΡΟΣΑΕΩΝ 

                ΠΡΟΣΑΗ - ΠΕΡΙΟΔΟ - ΗΜΙΠΕΡΙΟΔΟ 
Πρόταςη είναι θ οργανωμζνθ ομάδα λζξεων που εκφράηει μόνο ζνα νόθμα, με 
ςφντομθ ςυνικωσ διατφπωςθ. 
π.χ. Οι Ζλλθνεσ ζκαναν μεγάλθ πρόοδο ςτθν επιςτιμθ.   
 
Περίοδοσ ονομάηεται ο ολοκλθρωμζνοσ λόγοσ, που αποτελείται από μία ι 
περιςςότερεσ προτάςεισ, και καταλιγει, όταν είναι γραπτόσ, ςε τελεία (ι ςε 
ιςοδφναμα ςθμεία ςτίξθσ : ερωτθματικό, καυμαςτικό, αποςιωπθτικά) ι βρίςκεται  
ανάμεςα ςε δφο τελείεσ.  
π.χ. Ταυτόχρονα οι Ζλλθνεσ ιταν ζνασ λαόσ μεταναςτϊν. 
Εάν κοιτάξετε τισ εικόνεσ των ελλθνικϊν ναϊν και τα αγάλματά τουσ, κα δείτε και 
μόνοι ςασ πόςο λεπτι και γεμάτθ αλθκινι ομορφιά ιταν θ τζχνθ των Ελλινων. 
 
Ημιπερίοδοσ λζγεται το τμιμα μιασ περιόδου, που αποτελείται από μία ι 
περιςςότερεσ προτάςεισ, οι οποίεσ ζχουν νοθματικι αυτοτζλεια, αλλά δεν 
αποτελοφν ολοκλθρωμζνο νόθμα. το γραπτό λόγο βρίςκεται ανάμεςα ςε τελεία 
και άνω τελεία ι ανάμεςα ςε δφο άνω τελείεσ. 
π.χ. Δεν είπε λζξθ · όλα είχαν τελειϊςει. 
 

ΚΤΡΙΕ ΚΑΙ ΔΕΤΣΕΡΕΤΟΤΕ ΠΡΟΣΑΕΙ 
Κφρια ή ανεξάρτητη λζγεται θ πρόταςθ που μπορεί να ςτακεί μόνθ τθσ ςτο λόγο 
(δεν εξαρτάται από καμιά άλλθ). 
π.χ. Ο ελλθνικόσ χϊροσ αποτζλεςε πάντα ς’ ολόκλθρθ τθν ιςτορία του ζναν οριακό 
χϊρο ανάμεςα ςε δφο ξεχωριςτοφσ κόςμουσ – ανατολικό και δυτικό.  
 
Δευτερεφουςα ή εξαρτημζνη λζγεται θ πρόταςθ που δεν μπορεί να ςτακεί μόνθ τθσ 
ςτο λόγο, αλλά χρθςιμεφει για να προςδιορίςει μία άλλθ πρόταςθ ι ζναν όρο 
πρόταςθσ (εξαρτάται από άλλθ πρόταςθ). 
π.χ. Ο χϊροσ αυτόσ δίκαια μπορεί να χαρακτθριςτεί ςταυροδρόμι των λαϊν. 

 
ΣΡΟΠΟΙ ΤΝΔΕΗ ΣΩΝ ΠΡΟΣΑΕΩΝ 

1) Παρατακτική ςφνδεςη : όταν οι προτάςεισ παρατάςςονται (τοποκετοφνται θ μία 
δίπλα ςτθν άλλθ) ωσ ιςότιμα ςτοιχεία του λόγου, και ςυνδζονται με παρατακτικοφσ 
ςυνδζςμουσ. Παρατακτικά ςυνδζονται όμοιεσ προτάςεισ (κφριεσ με κφριεσ, 
δευτερεφουςεσ με δευτερεφουςεσ του ίδιου είδουσ). 
π.χ. Η πραγματικι ιςτορία τθσ Ελλάδασ δεν είναι οι πόλεμοι, αλλά είναι ο πολιτιςμόσ 
τθσ. (κφρια + κφρια) 
Αν δυο πλθκυςμοί εγκαταςτακοφν ςε διαφορετικοφσ τόπουσ και δεν επικοινωνοφν, 
διαφοροποιοφν τθν κοινι τουσ γλϊςςα. (δευτερεφουςα χ + δευτερεφουςα χ) 
Η παρατακτικι ςφνδεςθ γίνεται με τουσ παρατακτικοφσ ςυνδζςμουσ : 
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 ςυμπλεκτικοί : και (κι), οφτε, μιτε, ουδζ, μθδζ 
 διαχωριςτικοί ι διαηευκτικοί : ι, είτε 
 αντικετικοί : μα, αλλά, παρά, όμωσ, ωςτόςο, μόνο 
 ςυμπεραςματικοί : λοιπόν, ϊςτε, άρα, επομζνωσ 
 

2) Υποτακτική ςφνδεςη : όταν οι προτάςεισ υποτάςςονται (εξαρτϊνται από μια 
άλλθ). Τποτακτικά ςυνδζονται ανόμοιεσ προτάςεισ (μία ι περιςςότερεσ 
δευτερεφουςεσ προτάςεισ με μια κφρια, μία ι περιςςότερεσ δευτερεφουςεσ 
προτάςεισ με μια άλλθ δευτερεφουςα πρόταςθ άλλου είδουσ). 
π.χ. Του υποςχζκθκε πωσ κα του πάρει ζνα δϊρο, εάν είναι φρόνιμοσ.  
(κφρια + δευτερεφουςα, δευτερεφουςα χ + δευτερεφουςα ψ) 
Η υποτακτικι ςφνδεςθ γίνεται με : 
α. Τποτακτικοφσ ςυνδζςμουσ : 
 ειδικοί : πωσ, που, ότι 
 διςτακτικοί : μθ(ν), μιπωσ 
 χρονικοί : όταν, ςαν, ενϊ, κακϊσ, αφοφ, αφότου, πριν/πριν να, μόλισ, άμα, 

προτοφ, ϊςπου, ωςότου, όςο, ενόςω, όποτε, κάκε, που, όςο που 
 αιτιολογικοί : γιατί, επειδι, αφοφ, διότι, που 
 υποκετικοί : αν, εάν, ςαν , άμα 
 τελικοί : να, για να 
 αποτελεςματικοί (ςυμπεραςματικοί) : ϊςτε (να), που 
 εναντιωματικοί (αντικετικοί) : αν και, ενϊ, μολονότι, μόλο που, και που, και 

ασ 
β. Μόρια : να 
γ. Αναφορικζσ ή ερωτηματικζσ αντωνυμίεσ : που, όποιοσ, όςοσ, ποιοσ, τι, πόςοσ 
κτλ. 
δ. Αναφορικά ή ερωτηματικά επιρρήματα : όπου, όπωσ, όςο, ποφ, πϊσ, πότε, πόςο 
κτλ. 
 
3) Αςφνδετο ςχήμα : όταν οι προτάςεισ μπαίνουν θ μία δίπλα ςτθν άλλθ χωρίσ να 
ενϊνονται με κάποιο ςφνδεςμο. ε αυτι τθν περίπτωςθ χωρίηονται με κόμματα. 
π.χ. Ζνασ αςτόσ ξεκίνθςε με μια βαλίτςα αναμνιςεων ςτο χζρι, γφριςε χϊρεσ 
μακρινζσ και πολιτείεσ άγνωςτεσ, μάηεψε ακριβό υλικό και ςυνταγζσ. 

 
 

 
 
 
 
 
 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : 
 Νεοελλθνικι Γλϊςςα Γϋ Γυμναςίου, ΟΕΔΒ (βιβλίο μακθτι και εκπαιδευτικοφ) 
 υντακτικό τθσ Νζασ Ελλθνικισ Αϋ,Βϋ,Γϋ Γυμναςίου, ΟΕΔΒ 
 Νεοελλθνικι Γραμματικι, ΟΕΔΒ 
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ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΔΕΗ ΣΩΝ ΠΡΟΣΑΕΩΝ 
 

1. Να βρείτε με ποιο τρόπο ςυνδζονται οι προτάςεισ ςτισ παρακάτω περιόδουσ 
(παρατακτικι ι υποτακτικι ςφνδεςθ, αςφνδετο ςχιμα) : 
α. Μιλά τόςο ςιγά, ϊςτε δεν ακοφγεται κακόλου. 
β. Ζλα εδϊ, διάβαςζ μου αυτό το χαρτί, δε βλζπω καλά.                                
γ. Σου τθλεφϊνθςα χτεσ το βράδυ, αλλά δεν απάντθςε.                     
δ. Ξφπνθςε νωρίσ, πλφκθκε, ντφκθκε, ζφαγε πρωινό. 
ε. Ζμακα πωσ ζφυγε βιαςτικά, για να προλάβει τθν πτιςθ. 
ςτ. Προςπάκθςε πολφ, ωςτόςο δεν τα κατάφερε. 
 
2. Να ςυνδζςετε παρατακτικά ι υποτακτικά τισ προτάςεισ που ςασ δίνονται 
ςθμειϊνοντασ δίπλα το είδοσ τθσ ςφνδεςθσ. 
α. Σου ηιτθςα …… είναι ειλικρινισ μαηί μου. 
β. Ιςχυρίηεται ……… είναι ακϊοσ. 
γ. Θα το μετανιϊςεισ μια μζρα, ……… κα είναι αργά. 
δ. Πολλοί άνκρωποι είναι δυςτυχιςμζνοι, ……… είναι πλοφςιοι. 
ε. Ήταν τόςο απογοθτευμζνθ, ……… εγκατζλειψε κάκε προςπάκεια. 
ςτ. Δεν ξζρω ……… πότε κα ’ρκει ……… πόςο κα μείνει. 
 
3. Να ςυμπλθρϊςετε τισ παρακάτω προτάςεισ ακολουκϊντασ το είδοσ τθσ ςφνδεςθσ 
που ςασ ηθτείται κάκε φορά. 
α. Δεν είχε διαβάςει καλά …………………………………………………………… (παρατακτικι). 
β. Σου ανακοίνωςαν …………………………………………………………………………(υποτακτικι). 
γ. Πιγαμε ςτθ αντορίνθ   ……………………………………………………………(παρατακτικι). 
δ. Θα ικελα ……………………………………………………………………………………   (υποτακτικι). 
ε. Γνωριηόμαςτε από παλιά ………………………………………………………… (παρατακτικι). 
ςτ. Ζκανε χρόνια οικονομίεσ ………………………………………………………… (υποτακτικι). 
 
4. Σι είδουσ προτάςεισ, κφριεσ ι δευτερεφουςεσ, ςυνδζουν οι υπογραμμιςμζνοι 
ςφνδεςμοι; Σι είδουσ είναι οι ςφνδεςμοι αυτοί; 
α. Απζκτθςε πολλά χριματα ςτθ ηωι του, όμωσ δεν άλλαξε ο χαρακτιρασ του. 
β. Είχε τθν εντφπωςθ ότι κανείσ δεν τον ςυμπακοφςε και ότι όλοι τον απζφευγαν 
ςκόπιμα. 
γ. Ήμουν τόςο κυμωμζνθ μαηί τθσ, ώςτε ζφυγα, για να μθ μαλϊςουμε. 
δ. Ο διάλογοσ όχι μόνο καταπολεμά τθν πλάνθ, αλλά και αφυπνίηει το πνεφμα. 
ε. Όταν ςυναντθκικαμε πρϊτθ φορά, μπόρεςα να καταλάβω κι εγϊ γιατί  όλοι τον 
καφμαηαν. 
ςτ. Θα πάμε ςινεμά τελικά ή κα κάτςουμε ςπίτι; 
 

 


