
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Για  να  κάνω  τις  σχετικές  ασκήσεις,  θα  πρέπει  να  ακολουθήσω  τα  παρακάτω

βήματα:

1. Υπογραμμίζω τα ρήματα της περιόδου (περίοδος: το τμήμα του λόγου ανάμεσα σε κεφαλαίο

γράμμα και τελεία ή θαυμαστικό ή ερωτηματικό).

π.χ. Ἐμάχοντο ἀλλ' οὐκ ἐνίκησαν.

Όσα είναι τα ρήματα που βρήκα, τόσες (τουλάχιστον) θα είναι και οι προτάσεις μου!

2. Κυκλώνω τους συνδέσμους του κειμένου.

π.χ. Ἐμάχοντο ἀλλ' οὐκ ἐνίκησαν.

3. Αναγνωρίζω το είδος των συνδέσμων· βάζω πάνω από το σύνδεσμο ένα “Π” αν ο σύνδεσμος

είναι παρατακτικός και ένα “Υ” αν είναι υποτακτικός.

     Π

π.χ. Ἐμάχοντο ἀλλ' οὐκ ἐνίκησαν.

4. Χωρίζω με μία κάθετη γραμμή τα όρια των προτάσεων της περιόδου. Προσοχή! Ο σύνδεσμος

μπαίνει πάντοτε μαζί με την επόμενη πρόταση. Επομένως, η κάθετη γραμμή θα πρέπει να μπει

πριν το σύνδεσμο!

     Π

π.χ. Ἐμάχοντο ἀλλ' οὐκ ἐνίκησαν.



5. Αναγνωρίζω τα είδη των προτάσεων· βάζω πάνω από την πρόταση ένα “Κ” αν η πρόταση

είναι κύρια και ένα “Δ” αν είναι δευτερεύουσα.

   K      Π              K

π.χ. Ἐμάχοντο ἀλλ' οὐκ ἐνίκησαν.

Πώς ξεχωρίζω εάν μία πρόταση είναι κύρια ή δευτερεύουσα; Είναι πολύ απλό! Θα πρέπει να

γνωρίζω ότι:

α. Η πρότασή μου είναι δευτερεύουσα, εάν αρχίζει με κάποιο υποτακτικό σύνδεσμο. Εάν δεν

συμβαίνει αυτό, τότε η πρότασή μου είναι κύρια. 

           K    Y           Δ

Οὗτοι ἔλεγον ὅτι Κῦρος ἦλθε.

β. Οι παρατακτικοί σύνδεσμοι συνδέουν πάντοτε ισοδύναμες προτάσεις (δηλ. κύρια με κύρια ή

δευτερεύουσα με δευτερεύουσα). Επομένως, εάν έχω δύο προτάσεις που συνδέονται με κάποιο

παρατακτικό σύνδεμο, ό,τι θα είναι η πρώτη από αυτές (δηλ. κύρια ή δευτερεύουσα), θα είναι

και η επόμενη!

            K           Π        K

Κῦρος ἐναυμάχει καί ἐνίκησεν.

γ. Οι υποτακτικοί σύνδεσμοι εισάγουν (δηλ. ξεκινούν) πάντοτε δευτερεύουσα πρόταση!

   Υ                 Δ                         K

Ὅτε ἡ ναυμαχία ἐγένετο, ἔτυχε ἐν Ἀθήναις ὤν.



ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ & ΠΑΡΑΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Στις παρακάτω περιόδους:

• να δηλωθούν οι σύνδεσμοι 

• να αναγνωρισθούν ως προς το είδος (παρατακτικοί ή υποτακτικοί)

• να χωριστούν οι περίοδοι σε προτάσεις 

• να χαρακτηρισθούν οι επιμέρους προτάσεις ως ΚΥΡΙΕΣ ή ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ

π.χ.:  Ἔλεγον ὅτι βασιλεύς σφίσι φίλος ἔσοιτο.

• εμφανίζεται ο υποτακτικός σύνδεσμος  «ὅτι»

• η περίοδος χωρίζεται σε δύο προτάσεις: 

α.  Ἔλεγον ---> ΚΥΡΙΑ

β.   ὅτι βασιλεύς σφίσι φίλος ἔσοιτο ---> ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ

1. Ἡμεῖς οὔτε μάχης οὔτε πολέμου μετέχομεν.

2. Οὕτως ἰσχυρόν ἡ ἀλήθεια, ὥστε πάντων ἐπικρατεῖ.

3. Πέμπει στρατιώτας, ἵνα βοηθήσωσι τῇ πόλει.



4. Εἰ καλῶς ἔπραξεν, ἐπαινῶ.

5. Λέγουσιν ὅτι Φίλιππος πολιορκεῖ τάς Ἀθήνας.

6. Τήν μέν εἰρήνην διέλυσε, τόν δέ πόλεμον ἐποίει.

7. Φοβοῦμαι μή κακόν τι πάθω.

8. Εἰ καί χρημάτων ἔχομεν, δυστυχοῦμεν.

9. Ἀφίκοντο (= έφτασαν) ὅτε νύξ ἐγένετο.

10. Ἀλέξανδρος ἦγεν ἐπί τόν ποταμόν καί κατέλαβε γέφυραν.

11. Ἐπορεύετο ἐφ' ἁμάξης (= πάνω σε άμαξα), ἐπειδή ἐτέτρωτο (= είχε τραυματιστεί).
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