
 

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 
 

  

Σύνδεσμοι είναι οι άκλιτες λέξεις που χρησιμοποιούμε για να ενώσουμε τις λέξεις ή τις              
προτάσεις.  

 

Οι σύνδεσμοι συνδέουν προτάσεις είτε (μόνο) κατά παράταξη ή (μόνο) καθ’ υπόταξη. Υπάρχουν 
σύνδεσμοι πού άλλοτε είναι παρατακτικοί και άλλοτε υποτακτικοί. 
 
Α. Παρατακτικοί σύνδεσμοι 
 

1. Συμπλεκτικοί και (κι), ούτε, μήτε, ουδέ 

2. Διαχωριστικοί ή, είτε ,ή-ή, είτε-είτε, είτε-ή 

3. Αντιθετικοί αν και, αλλά, εντούτοις,  μα, παρά, όμως, ωστόσο, ενώ, 
μολονότι, μολαταύτα  

4. Συμπερασματικοί λοιπόν, ώστε, άρα, επομένως, οπότε 

5. Επεξηγηματικός δηλαδή 

 
Οι παρατακτικοί σύνδεσμοι συνδέουν όμοιες προτάσεις ή όμοιους όρους της πρότασης, 
δηλαδή ή κύριες με κύριες ή εξαρτημένες με εξαρτημένες, υποκείμενο και υποκείμενο κ.ο.κ. 
 

● Μιλάω ισπανικά και ελληνικά. Δεν μιλάω ούτε αραβικά ούτε ρωσικά.  
● Δεν είναι όμορφος, αλλά είναι καλός. 
● Ήταν όμορφη, μολονότι ήταν γερασμένη. 

 
Β. Υποτακτικοί σύνδεσμοι 
 

1. Ειδικοί ότι, πως, που 

2. Ενδοιαστικοί μην, μήπως 

3. Βουλητικός να 

4. Χρονικοί άμα, όταν, ενώ, καθώς, αφού, αφότου, πριν, μόλις, προτού, 
ώσπου, ωσότου, σαν, που 

5. Αιτιολογικοί γιατί, επειδή, αφού, ότι, πως, που 

6. Υποθετικοί (ε)άν, άμα, σαν 

7. Τελικοί να, για να 

8. Αποτελεσματικοί ώστε, που 

 

Katerina Passissi | www.filoglossagr.wordpress.com  www.filoglossa.org 
 



 

9. Εναντιωματικοί αν και, μολονότι, ενώ, παρόλο που 

10. Συγκριτικός παρά 

 
Οι υποτακτικοί σύνδεσμοι συνδέουν μια κύρια με μια εξαρτημένη, αλλά και μια εξαρτημένη με 
μια άλλη εξαρτημένη. 
 

● Μου είπε ότι θα έρθει αργότερα, αν έχει χρόνο. 
● Αφότου ήρθε, μολονότι ήταν ακόμη νωρίς, ήθελε να φύγουμε αμέσως. 
● Αναρωτιέμαι μήπως έχει δίκιο. 
● Δεν ήρθε, μολονότι μου το είχε υποσχεθεί. 

 

 Βρείτε τους συνδέσμους. 

 
Αίσωπος: Οι ψαράδες που έπιασαν μια πέτρα  

 

 
Μερικοί ψαράδες τραβούσαν τα δίχτυα και καθώς τα ’νιωθαν βαριά, χαίρονταν και χόρευαν, επειδή              
πίστευαν ότι έπιασαν μεγάλα ψάρια. Τραβώντας όμως τα δίχτυα στην ακτή, αν και βρήκαν λίγα ψάρια,                
τα δίχτυα ήταν γεμάτα από πέτρες και άλλα σκουπίδια, ώστε να στενοχωρηθούν πολύ.  
 
Και ένας γέρος απ’ αυτούς είπε: «Φαίνεται πως η λύπη είναι αδελφή της χαράς. Αφού χαρήκαμε αρχικά                 
τόσο, έπρεπε κατόπιν να νιώσουμε και κάποια λύπη». 
 
Δηλαδή δεν πρέπει να περιμένουμε πάντα τη χαρά από τα ίδια πράγματα, παρά να σκεφτόμαστε ότι                
ύστερα από την καλοκαιρία θα ’ρθει και η τρικυμία. Η ζωή δεν πάντα ούτε καλοκαίρι ούτε χειμώνας. 
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