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ΣΥΝΔΕΣΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΤΑΚΤΙΚΑ 

Α.ΠΑΡΑΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 

 

1. Συμπλεκτικοί   

 

-καὶ, καὶ..καὶ. 

-τὲ, τὲ..τὲ, τὲ…καὶ. 

-οὐ…οὐδέ, μὴ…μηδέ, οὔτε…οὔτε, μήτε…μήτε, οὔτε..τέ, μήτε…τὲ. 

-οὐ μόνον…ἄλλα καὶ, οὺχ ὅτι(=όχι μόνο)…ἄλλα καὶ, οὐχ ὅπως(=όχι μόνο)…ἀλλὰ 

καὶ, οὐχ ὅπως(=όχι μόνο)…ἀλλ' οὐδέ, οὐχ ὅτι(=όχι μόνο)..ἀλλ' οὐδὲ. 

 

2. Αντιθετικοί  

 

-μὲν…δέ, πρῶτον μὲν…ἔπειτα δέ, πρῶτον μὲν…εἶτα δὲ. 

-δὲ. 

-μέν..μέντοι, μὲν…οὐ μέντοι, μέν..οὐ μὴν, 

-ἀλλά, ἀλλὰ ὅμως, οὐ μὴν ἀλλὰ (=ωστόσο). 

-καίτοι (=και όμως), καίπερ. 

 

 3. Διαζευκτικοί   

 

-ἤ, ή…ή, ἤτοι…ἤ.  

-εἴτε..εἴτε, ἐάντε…ἐάντε.  

 

4. Συμπερασματικοί  

 

-ἄρα, δὴ οὖν, οὔκουν, τοιγάρτοι, τοιγαροῦν, τοίνυν  (=λοιπόν, επομένως). 

          

5. Αιτιολογικοί  

         -γὰρ  (=γιατί). 

ΠΑΡΑΤΑΞΗ -ΥΠΟΤΑΞΗ 
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π.χ. ἐνταῦθα όδύρεσθαι χρή καὶ θρηνεΐν έπί τοΐς άμαρτήμασι (= τότε πρέπει να 

λυπείστε και να θρηνείτε για τα αμαρτήματά σας) [Ἰωάννου Χρυσοστόμου, 

πατρολογία 00289] 

π.χ. Ζεύς, πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε [Ὁμήρου, Ὀδύσσεια, Α 28] 

π.χ. καὶ αὐτοὶ ἐμάχοντο καὶ τοῖς ἄλλοις παρεκελεύοντο (= και οι ίδιοι 

πολεμούσαν και τους άλλους ενθάρρυναν) [Ξενοφῶντος, Ἑλληνικὰ 3,3,68] 

π.χ. Στέργε μὲν τὰ παρόντα, ζήτει δὲ τὰ βέλτιστα  (= να είσαι ευχαριστημένος με 

το παρόν, να επιζητείς όμως το καλύτερο) [Ἰσοκράτους, πρὸς Δημόνικον 29] 

π.χ.  καλὸν μὲν ἔργον ἐπιχειροῦσιν, οὐ μὴν περί γε τὸ κράτιστον τῆς φιλοσοφίας 

διατρίβουσιν (= επιχειρούν καλό έργο, ωστόσο ασχολούνται με την φιλοσοφία) 

[Ἰσοκράτους, πρὸς Δημόνικον 4] 

π.χ. Ἐπειδὴ ἐδείπνησαν καὶ νὺξ ἐγένετο, ᾤχοντο (= όταν πια έφαγαν και ήρθε η 

νύχτα, αναχώρησαν) [Ξενοφῶντος, Κύρου Ἀνάβασις 4,6,22] 

π.χ. Ἐν πολλῇ ἀπορίᾳ ἦσαν οἱ Ἕλληνες, ἐννοούμενοι ὅτι ἐπὶ ταῖς βασιλέως 

θύραις ἦσαν, κύκλῳ δὲ αὐτοῖς πολλὰ καὶ ἔθνη καὶ πόλεις πολέμιαι ἦσαν, ἀγορὰν 

δὲ οὐδεὶς παρέξειν ἔμελλεν, ἀπεῖχον δὲ τῆς Ἑλλάδος οὐ μεῖον ἢ μύρια στάδια (= 

οι Έλληνες βρίσκονταν σε πολλή δύσκολη θέση, διότι σκέφτονταν ότι ήταν κοντά 

στο βασιλικό ανάκτορο, και ότι ολόγυρά τους παντού υπήρχαν πολλά εχθρικά 

έθνη και πόλεις, αλλά και ότι κανείς δεν επρόκειτο να τους δώσει τρόφιμα και ότι 

απείχαν από την Ελλάδα περισσότερο από δέκα χιλιάδες στάδια) [Ξενοφῶντος, 

Κύρου Ἀνάβασις 3,1,2] 

π.χ. οἶμαι ἂν μὴ ὅτι ἰδιώτην τινά, ἀλλὰ τὸν μέγαν βασιλέα εὐαριθμήτους ἂν 

εὑρεῖν αὐτὸν ταύτας πρὸς τὰς ἄλλας ἡμέρας καὶ νύκτας (= θεωρώ λοιπόν ότι όχι 

μόνο κάποιον ιδιώτη, αλλά και ο ίδιος ο Πέρσης βασιλιάς θα εύρισκε αυτές τις 

νύκτες συγκριτικά λίγες με τις άλλες μέρες και νύχτες) [Πλάτωνος, ἀπολογία 

Σωκράτους 40e] 

π.χ. τὶς οὐκ ἂν τὴν πόλιν ἠλέησεν οὐ μόνον πολίτης, ἀλλὰ καὶ ξένος; (= ποιός 

δεν θα λυπούταν την πόλη, όχι μόνον πολίτης αλλά και ξένος) [Λυκούργου, 

κατὰ Λεωκράτους 39] 

π.χ. οὐχ ὅπως τῶν ἑαυτοῦ τι ἐπέδωκεν, ἀλλὰ καὶ τῶν ἡμετέρων πολλὰ ὑφῄρηται 

(= όχι μόνο δεν έδωσε κάτι από τα δικά του, αλλά έκλεψε και πολλά από τα δικά 

μας) [Λυσίου, κατὰ Νικομάχου 27] 

π.χ. δυοῖν θάτερον ὑπάρξαι δεῖ ἤ τοὺς θεοὺς καινούς, ἤ τοὺς ἀκροατὰς μή τοὺς 

αὐτοὺς (= ένα από τα δύο πρέπει να συμβαίνει, ή οι θεοί να είναι καινούργιοι ή το 

ακροατήριο να μην είναι το ίδιο) [Αἰσχίνου, κατὰ Κτησιφῶντος 88] 

π.χ. εἴτε Λύσανδρος εἴτε ἄλλος τις βούλεται ἐμπειρότατος περί τὰ ναυτικὰ εἶναι, 

οὐ κωλύω [Ξενοφῶντος, Ἑλληνικὰ 1,6,5]. 
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ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΑ (ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ) 

 

 

 

1.Ειδικές προτάσεις  

 

ὅτι, ὡς  (=ότι, πως). 

 

2. Ενδοιαστικές προτάσεις  

 

μὴ, μὴ οὐ, ὅπως μὴ (μήπως, μήπως δεν).  

 

3. Πλάγιες ερωτήσεις 

 

εἰ, ἄν, ἢν, ἐὰν (=αν), εἰ...ἤ (=αν…ή), πότερον..ἢ (=ποιο από τα δύο,…ή), εἴτε..εἴτε  

[διμελείς], τὶς (=ποιός), πότερος (=ποιός από τους δύο), πόστος (=τί θέση 

αριθμητικά), ποσταῖος (=σε πόσες ημέρες), πηλίκος (=ποιάς ηλικίας), ποδαπός 

(=από ποιόν τόπο), ποῖος, πόσος, ὃς (=ποιός), ὅστις (=ποιός), ὅσπερ (=ποιός 

ακριβώς), ὅσος (=πόσος), ὁποῖος (=ποιάς ποιότητος), ὁπότερος (=ποιός από τους 

δύο), οἶος (=ποιος), ὁποδαπὸς (=από ποιόν τόπο), ὁπόσος (πόσος), ἡλίκος (=ποιάς 

ηλικίας), πού, ποῖ (=πρός ποιο μέρος), πόθεν (=από πού), πότε, πηνίκα (=τί ώρα), 

πῶς, πῇ (=σε ποιό μέρος ή πώς), πόσον, οὗ (=πού), ὅπου (=πού), ἔνθα (=πού), ὅθι 

(=πού), οἷ (=προς τα πού),  ὅθεν (=από πού), ὁπόθεν (=από πού), ἔνθεν, ὡς (=πώς), 

ὥσπερ (=πώς), ὅπως, ᾗ (=πώς ή πού), ὅπῃ (=πώς ή πού), ὁπόσον. 

 

4. Αιτιολογικές προτάσεις  

 

ὡς, ὅτι, διότι, ἐπεί, ἐπειδή, ὅτε, ὁπότε, ὅσῳ, ὅπου (=επειδή, διότι). 

 

5.Χρονικές προτάσεις  

ὡς, ὅτε-ὁπότε, ἡνίκα-ὁπηνίκα, ἐπεί-ἐπειδή, ἕως, μέχρι, ἄχρι, πρίν, ἔστε, ὁσάκις-

ὁποσάκις, ὅταν-ὁπόταν, ἐπάν-ἐπειδάν, ὡς ἄν, ἕως ἄν, ἡνίκα ἄν, μέχρι ἄν, ἔστε 

ἄν, ἄχρι ἄν , ἐξ οὗ, ἀφ' οὗ, ἕως οὗ, ἐξ ὅτου, ἀφ' ὅτου, ἕως ὅτου, μέχρι οὗ, μέχρι 

ὅτου, ὅσον χρόνον, καθ' ὅν, καθ'  ὅσον, ὅσον χρόνον, ἐν ᾧ (= όταν, ενώ, κάθε 

φορά που, όποτε, όσο χρόν, κ.λ.π.). 

Β.ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 



Δημήτρης Νάτσης Σελίδα 4 

 

 

6. Τελικές προτάσεις  

 

ἵνα, ὡς, ὅπως, ἵνα μή, ὡς μή, ὅπως μὴ, μὴ (=για να, για να μην). 

 

7.Συμπερασματικές προτάσεις   

 

ὥστε, ὡς, ἐφ' ᾧ, ἐφ' ᾧτε(=ώστε, με τον όρο, με την συμφωνία). 

 

8.Υποθετικές προτάσεις  

 

εἰ, ἐὰν, ἄν, ἢν  (=αν, εάν). 

 

9. Εναντιωματικές προτάσεις   

 

εἰ καί, ἂν καί, ἐὰν καί, ἢν καὶ [=αν και, μολονότι, παρόλο]. 

 

10. Παραχωρητικές προτάσεις   

 

 καὶ εἰ, καὶ ἄν, κἄν, καὶ ἐὰν, καὶ ἢν, οὐδ' εἰ, οὐδ' ἂν, οὐδ 'ἐὰν, οὐδ' ἢν, μηδ' εἰ, μηδ' 

ἄν, μηδ' ἐὰν, μηδ' ἢν (=και αν, ακόμη και αν, ούτε και αν). 

  

11. Αναφορικές προτάσεις               

 

ὅς (=οποίος, αυτός που), ὅστις (=οποίος, αυτός που), ὅσπερ (=αυτός ακριβώς που), 

οἷος (=όποιας ποιότητας), ὁποῖος, ὅσος, ὁπόσος, ἡλίκος (=όσος μεγάλος), 

ὁπηλίκος (=όσο μεγάλος), οὗ (=όπου), ὅπου, ἔνθα (=όπου), ὅθι (=εκεί που, όπου), 

οἷ (=προς τα εκεί που), ὅποι (=προς τα εκεί που), ἔνθα (=προς τα κει που), ὅθεν 

(=από όπου), ὁπόθεν, ἔνθεν (=απο κει που, απ’ όπου), ὡς (=όπως), ὅπως, ὥσπερ 

(=όπως), ὁπόσον, ὅσῳ, ὅσον (=όσο), ᾗ (=όπως ή όπου), ὅπῃ (=όπως ή όπου). 
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π.χ. ὅπως ἀμυνούμεθα οὐδείς παρασκευάζεται οὐδέ ἐπιμελεῖται (=κανείς δεν 

προετοιμάζει ούτε φροντίζει με ποιο τρόπο πρέπει να αμυνθούμε) (αντικείμενο) 

[Ξενοφῶντος, Κύρου Ἀνάβασις 3,1,14] 

π.χ. κίνδυνός ἐστι μὴ μεταβάλωνται καὶ γένωνται μετὰ τῶν πολεμίων (= 

υπάρχει ο κίνδυνος μήπως στραφούν και συνταχθούν μαζί με τους εχθρούς) 

[Ἰσοκράτους, Πλαταϊκὸς 38] 

π.χ. Τί οὖν ὑπόλοιπόν ἐστιν αὐτοῖς, ὅπου τὰς μὲν διαθήκας αὐτοὶ 

προσομολογοῦσιν Θρασύλοχον καταλιπεῖν, τῶν δὲ νόμων τούτοις μὲν 

οὐδεὶς, ἐμοὶ δὲ πάντες βοηθοῦσιν; ( =Τι είναι λοιπόν αυτό που απομένει σε 

αυτούς, εφόσον και αυτοί οι ίδιοι οι αντίδικοι ομολογούν, ότι ο Θρασύλοχος 

συνέταξε την διαθήκη και όχι κάποιος άλλος, εφόσον κανένας νόμος δεν τους 

καλύπτει, ενώ εμένα με καλύπτουν όλοι;) (αιτιολογικές προτάσεις ως 

επιρρήματα αιτίας στην κύρια) [Ἰσοκράτους, Αἰγινητικὸς 15] 

π.χ. παρήλθομεν ὅπως μὴ ῥᾳδίως περὶ μεγάλων πραγμάτων χεῖρον 

βουλεύσησθε (τελική πρόταση ως επίρρημα σκοπού στην κύρια) (= 

ανεβήκαμε στο βήμα, για να μη παρασυρθείτε τόσο εύκολα σε κακές αποφάσεις) 

[Θουκυδίδου, Α 73]. 

π.χ. ταῦτά ἐστι ψυχὴ καὶ σῶμα, ἃ χωρὶς γυμναστικῆς καὶ παιδείας οὐκ ἂν 

ποτὲ γένοιτο ἄξια λόγου (= η ψυχή και το σώμα είναι αυτά, τα οποία χωρίς 

γύμναση και παιδεία δεν θα μπορούσαν ποτέ να γίνουν άξια λόγου) 

(αναφορική προσδιοριστική στο ταῦτά) [Πλάτωνος, Νόμοι 743d]. 

 

 
 

 

 


