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άλλωστε 

Άλλωστε, σύνδεσμος αντιθετικός:  

Συνήθως ύστερα από τελεία ή άνω τελεία και στην αρχή ή κοντά στην αρχή της 

πρότασης.  

Εκφέρει τον βασικό λόγο τον οποίο με ήπιο τόνο προσθέτει ο ομιλητής, για να 

δικαιολογήσει ό,τι έχει αναφέρει στην προηγούμενη πρόταση.  

Δεν πρόκειται να σας καθυστερήσω· άλλωστε είναι η ώρα περασμένη. Ξέρει καλά 

τη δουλειά του· άλλωστε δουλεύει στην ίδια θέση εδώ και είκοσι χρόνια.  

Δεν τους παρεξήγησα· και τους δύο άλλωστε τους γνωρίζω χρόνια. 

 

(ως επίρρ.): όπως άλλωστε, βέβαια, φυσικά:  

Ήταν υπάκουη και πρόθυμη, όπως άλλωστε όλες οι γυναίκες του καιρού της.  

 

βέβαια 

Βέβαια και βεβαίως, επίρρημα τροπικό  

1. δηλώνει ότι κάτι γίνεται με βεβαιότητα, σίγουρα.  

(συχνά συνοδεύεται από το και): Και βέβαια μην αμφιβάλλετε ότι θα ερωτηθούν 

όλοι οι αρμόδιοι.  

Βεβαίως και θα ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις σας.  

 

Για περισσότερη έμφαση:  

Βεβαιότατα και θα ληφθούν υπόψη.  

 

2. Σε αντιθετική σύνδεση:  

Ο μισθός του είναι βέβαια στην αρχή μικρός, αλλά έχει πολλές προοπτικές να 

αυξηθεί.  

Βέβαια δεν μπορώ να πω ότι είναι λάθος, αλλά δεν είναι και απόλυτα σωστό.  

Χωρίς βέβαια να είναι ψέμα δεν είναι και αλήθεια.  
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3. Στη θέση εμφατικής και αυτονόητα - από μέρους του ομιλητή- καταφατικής 

απάντησης.  

(Συχνά συνοδεύεται από το και):  

Τον έχεις δει; - βέβαια, πολλές φορές, ναι φυσικά.  

Λες αλήθεια; - Και βέβαια λέω αλήθεια.  

Θα έρθεις μαζί μας; - Βεβαίως και θα έρθω / και βέβαια θα έρθω. 

 

Σε παρενθετικό λόγο: Τον άκουσα κι αυτόν· βέβαια δεν περίμενα να πει κάτι 

σημαντικό, αλλά έπρεπε.  

 

4. (προφ.) μόνο στον τύπο βέβαια σε επιφωνηματική χρήση:  

Εμ βέβαια, πλούτισε και δεν τους δίνει σημασία.  

 

ή 

Ή, σύνδεσμος διαχωριστικός.  

Α. 1. συνδέει προτάσεις ή όρους μιας πρότασης:  

α. που είναι ισοδύναμα μεταξύ τους, οπότε δηλώνει τη δυνατότητα εναλλαγής 

τους:  

Εσύ ή κάποιος άλλος ας σηκωθεί στον πίνακα.  

Περιγράψτε ένα φυτό ή ένα ζώο.  

Φώναξε λίγο τον Πέτρο ή τον Παύλο.  

 

β. που θέτουν στον ομιλητή θέμα επιλογής:  

Τι προτιμάτε, καφέ ή γάλα;  

Ποιο φόρεμα σ’ αρέσει περισσότερο, το άσπρο ή το μαύρο;  

 

2. (με επανάληψη πριν από κάθε πρόταση ή όρο της πρότασης):  
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α. δηλώνει σαφέστερα την ισοδυναμία των μελών της διάζευξης, είτε:  

ή έκαναν βόλτες ή διάβαζαν και συζητούσαν ώρες ατέλειωτες.  

Για κάποια αβεβαιότητα, αδιαφορία ή πολλαπλή δυνατότητα:  

Θα συζητήσουν ή πριν ή μετά το μάθημα.  

Ή τώρα ή ύστερα από έξι μήνες είναι το ίδιο.  

Θα έρθουν (ή) με τρένο (ή) με πούλμαν ή και με το αυτοκίνητό τους, αν ο καιρός 

είναι καλός.  

Ψαρεύαμε (ή) με καμάκι (ή) με πετονιά ή και με πυροφάνι, είτε με πυροφάνι. 

 

 β. δίνει έμφαση στο α΄ μέλος:  

ή τώρα ή ποτέ.  

ή εσένα ή τίποτε.  

ή αυτό ή τίποτε άλλο.  

 

γ. δηλώνει ότι είναι δυνατό να αληθεύει αυτό που αναφέρεται σε ένα από τα δύο 

μέλη: 

Ή τα θέματα ήταν δύσκολα ή εσύ ήσουν αδιάβαστος.  

Ή εσύ θα μείνεις ή η Άννα.  

 

δ. εμπεριέχει την έννοια άμεσης ή έμμεσης απειλής:  

Ή μ’ αφήνεις να φύγω ή βάζω τις φωνές, αν δε μ’ αφήσεις να φύγω, θα βάλω τις 

φωνές. 

Ή θα έρθω μαζί σου ή δεν ξέρω κι εγώ τι θα γίνει, θα έρθω μαζί σου· ειδαλλιώς. 

Ή μαζί του θα τους έπαιρνε ή θα του δημιουργούσαν σκηνές, αν δεν τους έπαιρνε 

μαζί του, του δημιουργούσαν σκηνές.  

 

3. μπορεί να παραλείπεται σε γοργό και ζωντανό λόγο, αν οι έννοιες που 

διαχωρίζει βρίσκονται σε αντίθεση:  
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Κάθε άνθρωπος μικρός (ή) μεγάλος, πλούσιος (ή) φτωχός έχει τις ανάγκες του, 

μικρός και μεγάλος.  

Αργά (ή) γρήγορα θα τον χρειαστούμε.  

Ζουν (ή) πέθαναν κανένας δεν ξέρει, κανένας δεν ξέρει αν ζουν ή αν πέθαναν. 

 

 Β. με επιπλέον σημασιολογικές αποχρώσεις:  

1. ύστερα από αξίωση ή παράκληση· ειδαλλιώς, στην αντίθετη περίπτωση:  

Πρέπει να τους βρεις· ή δεν ξέρω πού θα καταλήξουμε.  

Ελευθερία ή θάνατος.  

 

2. εισάγει αυτό που αποδίδει καλύτερα τη σκέψη ή την πρόθεση του ομιλητή:  

Πήγαινε να του μιλήσεις· ή καλύτερα άσε· θα πάω εγώ.  

Αυτό είναι το λίβιγκ ρουμ ή καλύτερα το καθιστικό.  

 

3. σε ερωτηματική πρόταση:  

α. εισάγει αυτό που αποτελεί μια διαφορετική εκδοχή:  

Είστε ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος ή ο πληρεξούσιός του;  

Θα έρθεις ή μήπως βαριέσαι;  

Να μείνω ή μήπως ενοχλώ;  

 

β. εκφράζει την έντονη αγανάκτηση του ομιλητή για την αντίθετη από την 

αναμενόμενη συμπεριφορά του προσώπου του α΄ μέλους:  

Παιδί είσαι εσύ ή τύραννος;, δεν είσαι παιδί αλλά σωστός τύραννος. Φίλος είσαι 

ή εχθρός;  

Μάνα είναι ή σκύλα;  

Για πράγματα ή καταστάσεις τελείως διαφορετικά από τα αναμενόμενα: Σπίτι 

είναι αυτό ή αχούρι;  

Ζωή είναι αυτή ή σκλαβιά;  
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γ. εισάγει πρόταση με νόημα αντίθετο προς το νόημα της προηγούμενης: 

Χόρτασες ή δε χόρτασες;  

Κοιμήθηκες καλά ή όχι;  

Ήσουν φρόνιμος ή όχι;  

Σου χρωστάμε ή μας χρωστάς; φώναξαν απειλητικά.  

 

δ. εκφέρει πιθανή κατά την κρίση του ομιλητή αιτιολόγηση της προηγούμενης 

ερωτηματικής πρότασης:  

Τι κάθεσαι εδώ; ή μήπως περιμένεις κανέναν;  

 

Υπόμνηση της βασικής αιτίας που δικαιολογεί τα προηγούμενα:  

Έχει τους λόγους του που αντιδρά έτσι· ή μήπως ξέχασες πόσα του έχουν κάνει;, 

γιατί βέβαια δεν ξέχασες. 

 

Υπόμνηση απειλής ή συμφωνίας που έχει προαναφερθεί:  

Επιμένεις, μα δεν πρόκειται να πετύχεις· ή (μήπως) δε θυμάσαι τι σου έχω πει;  

 

όμως 

Όμως, σύνδεσμος αντιθετικός:  

Συχνά και ύστερα από τελεία ή άνω τελεία· μπορεί να βρίσκεται στην αρχή, στο 

τέλος ή μετά την πρώτη ή περισσότερες λέξεις της πρότασης την οποία συνδέει 

αντιθετικά με τα προηγούμενα· αλλά, μα.  

1. α. (συχνά με το αλλά): Είναι πανέξυπνος, όμως δε διαβάζει.  

Βρήκε δουλειά, αλλά όμως είναι πολύ κουραστική.  

Υπέφερε πολύ, αλλά όμως δεν έλεγε τίποτε.  

Μια μέρα όμως δε βάσταξε.  

Δε θα κάνουμε συζήτηση, όμως δυο λόγια θα ’πρεπε να πούμε.  
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Σήμερα όχι, αύριο όμως οπωσδήποτε.  

Γέρασε, διατηρεί όμως ακόμη την παλιά του γοητεία. 

Συχνά η αντίθεση είναι προς κάτι που εννοείται: Δεν ήρθαν όλοι· αλλά όμως και 

πού θα χωρούσαμε;, αν ερχόταν όλοι.  

 

Με το και σε έντονη αντίθεση, εναντίωση· παρ’ όλα αυτά:  

Περνούσε άσχημα, κι όμως δεν παραπονέθηκε ποτέ σε κανέναν.  

Και όμως εξακολουθώ να πιστεύω πως κάτι δεν πάει καλά, για την περίπτωση 

που ο ομιλητής δε συμφωνεί με τη γνώμη ή τις απόψεις που γενικά ισχύουν.  

 

(αλλά) όμως και, όταν υπάρχει άρνηση και στα δύο μέλη ή όταν το β΄ μέλος 

εκφράζει μια πληροφορία ισότιμης αξίας με αυτήν του α΄ μέλους: Δεν είναι 

δυσαρεστημένος, αλλά όμως ούτε και ευχαριστημένος.  

Δουλεύει σκληρά, αλλά όμως και πληρώνεται και καλά.  

 

β. ναι μεν� αλλά όμως και, όταν το β΄ σε σχέση με το α΄ μέλος εκφράζει την όχι 

απόλυτα καθοριστική αλλά ούτε και αμελητέα προϋπόθεση.  

Ναι μεν κουράζεται αλλά όμως και αμείβεται καλά.  

 

γ. (αλλά) όμως και να, ύστερα από αρνητική πρόταση εισάγει παραχωρητική 

πρόταση.   

Δε μου ζήτησε τίποτε, αλλά όμως και να μου ζητούσε δε θα του έδινα, αλλά όμως 

και αν ακόμη.  

 

2. Σε διαλόγους συχνά βοηθά τη μετάβαση του ομιλητή σε κάτι συναφές προς 

τα προηγούμενα· ειδικότερα εισάγει:  

α. τον όρο ή την απαραίτητη προϋπόθεση που πρέπει να ισχύει για να συμβεί 

αυτό που έχει αναφερθεί προηγουμένως:  
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Θα έρθω μαζί σας, αλλά όμως υπό έναν όρο.  

 

β. αλλά έλα όμως που: το λόγο για τον οποίο ο ομιλητής αισθάνεται ότι είναι 

δύσκολο αυτό που έχει προαναφερθεί:  

Πρέπει να μη δίνει σημασία· αλλά έλα όμως που δεν μπορεί.  

 

γ. την άποψη του ομιλητή:  

Άργησα, αλλά όμως δε γινόταν αλλιώς.  

Σε ερωτήσεις:  

Σε λίγο ξεκινάμε· όμως γιατί αργούν;  

 

δ. έντονη προτροπή ή προσταγή (συνοδεύεται από ανάλογη έγκλιση): 

Δυσκολεύτηκαν πολύ· αλλά όμως ας μη μιλάμε πια γι’ αυτά.  

 

ε. βοηθά την αφήγηση:  

Τα χρόνια όμως περνούσαν και η κατάσταση δεν καλυτέρευε.  

 

3. (σε επιφωνηματική χρήση πάντα με το τι και επανάληψη της σχολιαζόμενης 

λέξης του α΄ μέλους) σε αναφωνήσεις θαυμασμού ή ικανοποίησης:  

Ένας μουσακάς, όμως τι μουσακάς!, μα τι μουσακάς!  

 

παράλληλα 

παράλληλα, επίρρημα: 

Που προστίθεται σε κάτι άλλο, που το συμπληρώνει. 

Που γίνεται ή που συμβαίνει συγχρόνως, κατά τον ίδιο, όμοιο ή ανάλογο τρόπο 

με κάτι άλλο, χωρίς όμως και να ταυτίζεται με αυτό. 

Που (ως είδη) υπάγονται σε μια πλατύτερη έννοια (γένους) αλλά κανένα 

αντικείμενο της μιας δεν περιέχεται στο πλάτος της άλλης.  
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(ρητορ.) σχήμα εκ παραλλήλου, όπου μια έννοια διατυπώνεται θετικά και 

συγχρόνως αρνητικά, 

Οι σιδηροδρομικές γραμμές προχωρούν παράλληλα προς τον αυτοκινητόδρομο.  

Τα γεγονότα εξελίχτηκαν παράλληλα.  

Οι δυο πόλεις αναπτύχθηκαν παράλληλα.  

Θα σπουδάζω και παράλληλα θα δουλεύω.  

Οι αντιστάσεις είναι συνδεδεμένες παράλληλα.  

Έκανε επιθέσεις και παράλληλα φρόντιζε και την άμυνά του. 

 

 

 

 


