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ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Οι προτάσεις παρατάσσονται, τοποθετούνται ισότιμα η μια δίπλα στην άλλη ( κύρια με κύρια,
δευτερεύουσα με δευτερεύουσα ) και συνδέονται με τους παρατακτικούς συνδέσμους που είναι:
Συμπλεκτικοί : και , ούτε, μήτε, ουδέ, μηδέ
Αντιθετικοί : μα, αλλά, παρά, ωστόσο, όμως, μόνο
Διαχωριστικοί ή διαζευκτικοί : ή, είτε
Συμπερασματικοί : ώστε, λοιπόν, άρα, επομένως ( μετά από τελεία ή άνω τελεία )

ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ
Στην περίπτωση αυτή οι προτάσεις δεν είναι ισοδύναμες, αλλά έχουμε δευτερεύουσες που
εξαρτώνται από κύριες, ή δευτερεύουσες που εξαρτώνται από άλλες δευτερεύουσες.
Ως υποτακτικοί σύνδεσμοι χρησιμεύουν οι παρακάτω :
Ειδικοί : ότι, πως, που
Χρονικοί : όταν, σαν, ενώ, καθώς, αφού, αφότου, πριν, μόλις, προτού, ώσπου, ωσότου, όσο που,
όποτε, ενόσω, κάθε που
Αιτιολογικοί : γιατί, επειδή, αφού, διότι, που
Υποθετικοί : αν, σαν άμα
Τελικοί : να, για να
Βουλητικοί : να
Αποτελεσματικοί : ώστε, που
Διστακτικοί : μη, μήπως
Εναντιωματικοί : αν και, ενώ, μολονότι, μόλο που , και που, που, και ας, ας
Επίσης, υποτακτικά συνδέουν και οι αναφορικές αντωνυμίες και επιρρήματα : που, ο οποίος,
όποιος, όσος, όπου, όπως, όσο κλπ
Οι ερωτηματικές αντωνυμίες και επιρρήματα : ποιος, τι, πόσος, πού, πώς, πόσο, πότε κλπ.
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1. Στην περίοδο που ακολουθεί να χωρίσετε τις κύριες από τις δευτερεύουσες προτάσεις
και να επισημάνετε τους τρόπους σύνδεσης :
Συζητώντας με τρεις ανθρώπους που γνωρίζουν πολύ καλά πώς είναι να ζεις σε τρεις από
τις πιο ευτυχισμένες χώρες του κόσμου, πιάνεις συχνά τον εαυτό σου να ζηλεύει όλες αυτές
τις αφηγήσεις περί ευημερίας, κρατικών μηχανισμών που λειτουργούν σαν ελβετικό ρολόι,
περί αξιοκρατίας και επιδομάτων τα οποία σου εξασφαλίζουν κάτι παραπάνω από μια
αξιοπρεπή διαβίωση. Αρκετά χρόνια - που μοιάζουν αιώνες - μετά τις αντίστοιχες έρευνες
που ήθελαν την Ελλάδα να αποτελεί συνώνυμο της ξεγνοιασιάς και της ευτυχίας μόνο και
μόνο επειδή βρέχεται από θάλασσα και κατοικείται από ανθρώπους που ξέρουν να
κοιτάζονται στα μάτια, με την οικονομική κρίση και όλα τα κοινωνικά και ψυχολογικά δεινά
που ακολούθησαν να μας κάνουν πιο ανασφαλείς και δυστυχείς από ποτέ, η φαντασίωση
της απόδρασης αποτελεί βασανιστική καθημερινότητα.
Α. Λαζαρίδου, Η ζωή στις ευτυχισμένες χώρες, Βηmagazino

2. Στο επόμενο κείμενο υπάρχουν προβλήματα, καθώς λείπουν οι κατάλληλες συνδετικές
λέξεις ή φράσεις. Να τις προσθέσετε ξαναγράφοντας το κείμενο από την αρχή και
προσπαθώντας όσο μπορείτε περισσότερο να δημιουργήσετε υποταγμένο λόγο :
Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο αποφασίσαμε με την παρέα των φίλων μας να δούμε την
ταινία «Στη Ρώμη με αγάπη » .Είναι η νέα σκηνοθετική δουλειά του ταλαντούχου Γούντι
Άλλεν .Πρωταγωνιστούν, εκτός από τον ίδιο, μια πλειάδα γνωστών ηθοποιών.
Είναι ο Τζέσε Άιζενμπεργκ, ο Ρομπέρτο Μπενίνι, η Πενέλοπε Κρουζ και άλλοι.
Ένα ατυχές γεγονός ματαίωσε την αρχική μας πρόθεση. Φτάσαμε στο ταμείο του
κινηματογράφου. Υπήρχε μια τεράστια ουρά. Περιμέναμε υπομονετικά .
Ξαφνικά δύο από τους φίλους μας ένιωσαν πόνο στο στομάχι.
Είχαν προηγουμένως καταναλώσει γιαούρτι παγωτό. Επέμεναν να δούμε την ταινία.
Οι υπόλοιποι διαφωνούσαμε. Πλησιάζαμε στο ταμείο. Ο πόνος γινόταν εντονότερος
και τελικά ανυπόφορος. Δεν τους εγκαταλείψαμε, εννοείται. Φύγαμε όλοι για
το πλησιέστερο νοσοκομείο. Ήταν φανερό. Είχαν υποστεί τροφική δηλητηρίαση .
3. Συμπληρώστε τα κενά με τους ζητούμενους τρόπους σύνδεσης :
Α.)Μείνε μαζί μας, ……………………….. κάθισε ήσυχα ( παράταξη)
Β.) Φοβάται …………………… χάσει τη δουλειά του (υπόταξη) ………….. αναγκαστεί ( παράταξη)
………… καταφύγει στη φροντίδα της Πρόνοιας (υπόταξη) .
Γ. ) Αποφάσισα…………………………………………………………………………………………………………...............
( υπόταξη).
Δ.) Ήθελε τόσο πολύ αυτό το ταξίδι , …………………………………………………………………………………….
................................................................................................................................ ( υπόταξη)
Ε. ) Κέρδισε το στοίχημα ………………………………………………………………………………………………………..
(παράταξη)
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