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τάχα  

Τάχα επίρρημα: χρησιμοποιείται όταν ο ομιλητής:  

1. αμφισβητεί και θεωρεί προσποιητές τις ενέργειες ή τις δηλώσεις του 

υποκειμένου της πρότασης ή προσποιητό και όχι αληθινό αυτό που 

εκφράζει ο όρος της πρότασης με τον οποίο συνάπτεται. Ισοδυναμεί με 

το δήθεν:  

Είπε τάχα πως το ξέχασε, αλλά πολύ αμφιβάλλω.  

Μας κάνει τάχα το φίλο, ενώ δεν είναι.  

Τον έστειλαν στην επαρχία τάχα με προαγωγή, στην πραγματικότητα όμως 

ήταν δυσμενής μετάθεση.  

Τότε εκείνη, θυμωμένη τάχα, απάντησε, προσποιούμενη τη θυμωμένη, 

θυμωμένη δήθεν. 

 

 Συχνά εντονότερο με τη μορφή: τάχα μου (δήθεν):  

τάχα μου δήθεν πρώτη φορά τους έβλεπε.  

(σε θέση επιθέτου): Ένας τάχα μου δήθεν φίλος. 

  

Σε διηγήσεις: λέει, λοιπόν:  

Τότε παρουσιάστηκε τάχα ο Aι-Γιώργης. 

 

2. εκφράζει, σε ευθύ ή πλάγιο ερωτηματικό λόγο, την απορία ή και το 

ενδιαφέρον του ομιλητή, άραγε:  

τάχα γύρισαν ή λείπουν ακόμη;  

 

Συχνά μαζί με πρόταση με το να:  

Ποιοι τάχα να είναι τέτοια ώρα; Αναρωτιόταν. 

τι τάχα να τον ήθελαν.  

Σε ποια γλώσσα τάχα να γράφτηκαν;  
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Γιατί τάχα να βιάζονται τόσο;  

Αναρωτιόμουν τι τάχα να θέλουν.  

 

Μήπως:  

τάχα και ο ίδιος δεν το ζητούσε; και ο ίδιος το ζητούσε. 

 

λοιπόν 

Λοιπόν  σύνδεσμος:  

1. συμπερασματικός, σε παρατακτική σύνδεση. Εισάγει ή εκφέρει 

πρόταση η οποία εκφράζει συμπέρασμα που προκύπτει αναγκαστικά 

από τα προηγούμενα:  

Το αστικό αργούσε· αναγκαστήκαμε λοιπόν να πάρουμε ταξί.  

Κοντεύουν μεσάνυχτα· καληνύχτα λοιπόν.  

Το πρόβλημά τους δε λύθηκε· γι’ αυτό λοιπόν απευθύνθηκαν στον 

υπουργό. 

 

 Συχνά με το επίρρημα τότε:  

Αφού τόσο το θέλετε, τότε λοιπόν θα σας διηγηθώ την ιστορία του.  

 

Ως εκφράζων συμπέρασμα (μαθημ.) συχνά μαζί με το άρα. Εκφέρει το 

λογικό συμπέρασμα το οποίο προκύπτει από μία σειρά σκέψεων ή από 

ένα συλλογισμό:  

Αν σε ένα τρίγωνο οι τρεις πλευρές είναι ίσες, θα είναι και οι τρεις γωνίες 

ίσες. Άρα λοιπόν το ισόπλευρο τρίγωνο είναι και ισογώνιο.  

 

2. Ως μεταβατικός σύνδεσμος συνδέει τα προηγούμενα με τα επόμενα:  

Τον έψαχνα τόσον καιρό. Κάποια στιγμή λοιπόν τον πέτυχα στο τηλέφωνο 

και του λέω. 
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Δεν πρόλαβα λοιπόν να ανοίξω τα μάτια μου και με φόρτωσαν δουλειές. 

 

Λοιπόν έχουμε και λέμε, ας δούμε τι έχουμε. 

 

(προφ.) με το άρθρο το:  

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας βασιλιάς. Το λοιπόν αποφάσισε... 

 

3. Με επιφωνηματική χρήση εκφράζει ποικίλα συναισθήματα του 

ομιλητή που αποτελούν συνέπεια μιας προηγούμενης κατάστασης:  

 

α. προτροπή, παρακίνηση:  

λοιπόν τι έχεις να μας πεις;  

λοιπόν τι αποφάσισες;  

Σταμάτα λοιπόν.  

Και λοιπόν τι θέλεις να πετύχεις μ’ αυτό; 

Εμπρός λοιπόν, ας ξεκινήσουμε.  

 

β. έντονο ενδιαφέρον του συνομιλητή:  

λοιπόν, για πες μας τα νέα σου.  

 

γ. λαχτάρα, απόγνωση κτλ.:  

Πού είσαι λοιπόν;  

Ποιος λοιπόν θα μας βοηθήσει;  

 

δ. δυσαρέσκεια, αγανάκτηση, απογοήτευση κτλ.:  

Ώστε λοιπόν θέλεις να φύγεις.  

(Ώστε) λοιπόν μας είπες ψέματα!  

Μας είπες ψέματα λοιπόν!  
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(έκφρ.) και λοιπόν; 

για δήλωση αδιαφορίας: Και λοιπόν τι έγινε;, ε, και τι μ’ αυτό. 

 

αλλά  

Αλλά σύνδεσμος αντιθετικός: μα.  

I. εισάγει έννοια ή πρόταση που βρίσκεται σε αντίθεση με την 

προηγούμενη ή απλώς την περιορίζει:  

1. (μερικές φορές αλλά όμως) σε απλή αντιθετική σύνδεση:  

Το σπιτάκι τους ήταν παλιό, αλλά νοικοκυρεμένο.  

Πήγα να τους αποχαιρετήσω, αλλά όμως δεν τους πρόλαβα.  

Είναι πανέξυπνος, αλλά  τεμπέλης.  

Δεν είναι όμορφος, αλλά όμως μου αρέσει.  

Του μίλησαν όχι άσχημα, αλλά ευγενικά και συμβουλευτικά, δεν του 

μίλησαν άσχημα. 

Όχι σήμερα, αλλά αύριο οπωσδήποτε θα ’ρθω, αν όχι σήμερα, αύριο 

όμως. 

 

Συχνά η αντίθεση είναι προς κάτι που εννοείται:  

Δεν του τηλεφώνησα, αλλά και τι να του έλεγα;, τι να του έλεγα, αν του 

τηλεφωνούσα;  

 

Ύστερα από τελεία:  

Σας καθυστερώ. αλλά δεν μπορεί να γίνει αλλιώς.  

 

α. αλλά (όμως) και:  

α1. όταν υπάρχει άρνηση και στα δύο μέλη· αλλά ούτε και:  

Δεν κέρδισα, αλλά όμως και δεν έχασα.  

Δεν είναι όμορφη, αλλά και άσχημη δεν μπορείς να την πεις.  
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α2. χωρίς να υπάρχει άρνηση, όταν με το β΄ μέλος εκφράζεται μία 

επιπλέον αλλά ισότιμη πληροφορία με αυτήν που εκφράζει το α΄ μέλος 

της σύνδεσης:  

Είναι έξυπνος, αλλά όμως και διαβάζει πολύ, αλλά διαβάζει και πολύ.  

Δουλεύει σκληρά, αλλά όμως και πληρώνεται καλά, αλλά όμως 

πληρώνεται καλά.  

 

β. ναι μεν αλλά και, για περιπτώσεις σύνδεσης κατά την οποία με το α΄ 

μέλος εκφέρεται ο βασικός όρος, αυτό που κυρίως συμβαίνει, ενώ με το 

β΄ μέλος ο δευτερεύων, ο όχι απόλυτα καθοριστικός αλλά ούτε και 

αμελητέος όρος:  

Ναι μεν θα γίνει η επιλογή με βάση τη σειρά επιτυχίας, αλλά όμως θα 

ληφθεί υπόψη και η προϋπηρεσία.  

 

Συχνά στον προφορικό λόγο στην έκφραση ναι μεν αλλά, για τις 

περιπτώσεις που ο ομιλητής γενικά συμφωνεί αλλά έχει και ορισμένες 

επιφυλάξεις. 

 

2. (συνήθως όχι μόνο / μονάχα αλλά και) σε επιδοτική αντιθετική 

σύνδεση (το β΄ μέλος παρουσιάζεται με έμφαση ως πιο σημαντικό ή 

ενδιαφέρον):  

Του συμπαραστάθηκαν όχι μόνο ηθικά, αλλά και υλικά, παρά και υλικά.  

Δεν τον συνάντησα, αλλά ούτε και θέλω να τον συναντήσω.  

Όχι μόνο τις περιουσίες τους, αλλά  και τη ζωή τους ακόμη έδωσαν για τον 

αγώνα, παρά και τη ζωή τους.  

Όχι μονάχα δεν το παραδέχτηκε, αλλά μάλιστα φώναζε κι από πάνω.  
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3. αλλά και να, συχνά ύστερα από αρνητική πρόταση, εισάγει 

παραχωρητική πρόταση:  

Δεν ξέρω τίποτε σχετικό, αλλά και να ήξερα, πάλι δε θα σου έλεγα, αλλά κι 

αν ακόμη ήξερα δε θα σου έλεγα.  

Όχι που ξέρω τίποτε, αλλά και να ξέρω πάλι δε θα σου πω, αλλά κι αν 

ήξερα πάλι δε θα σου έλεγα.  

 

4. σε διάλογο βοηθά συχνά τη μετάβαση του ομιλητή σε κάτι συναφές 

προς τα προηγούμενα· ειδικότερα εισάγει:  

α. τον όρο ή την απαραίτητη προϋπόθεση που πρέπει να ισχύσει, για να 

συμβεί αυτό που αναφέρθηκε προηγουμένως:  

Θα έρθω μαζί σας· αλλά όμως, όχι με τα πόδια.  

Θα πάμε σινεμά, αλλά μόνο αν κοιμηθείτε το μεσημέρι.  

 

β. (αλλά έλα όμως / πάλι που) το λόγο για τον οποίο ο ομιλητής 

αισθάνεται ότι είναι δύσκολο αυτό που αναφέρθηκε προηγουμένως 

(συχνά με ερωτηματικό τόνο):  

Θέλω να έρθω· αλλά έλα όμως που δεν αισθάνομαι καλά.  

 

γ. την άποψη του ομιλητή:  

Γυρνάμε με τα πόδια; - Ναι, αλλά θ’ αργήσουμε πολύ.  

Έχετε δίκιο·  αλλά ήταν κάτι που δεν εξαρτιόταν από μένα.  

Όλα ήταν όμορφα αλλά πιο πολύ μου άρεσε.  

 

 Σε ερωτήσεις:  

Ας συνεχίσουμε την πορεία μας. αλλά τι έχεις εσύ και δε σηκώνεσαι;  

Θέλω να έρθω· αλλά πού ν’ αφήσω τα παιδιά;  

 



7 

 

(προφ.) συχνά η πρόταση σταματάει στο αλλά, όταν ο ομιλητής 

δεσμεύεται και δεν μπορεί να συνεχίσει:  

Ξέρω τι χρειάζεται, αλλά! 

 

δ. έντονη αντίρρηση σε σύντομες κοφτές απαντήσεις:  

Ναι, αλλά δεν είναι εύκολο.  

Σου το δίνω για ενθύμιο. - αλλά μου είναι αδύνατο, δεν το δέχομαι.  

 

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

Συνάντησα πολλά εμπόδια. αλλά ας τα αφήσουμε τώρα αυτά. 

αλλά πάμε λοιπόν.  

αλλά έλα, ας ξεκινήσουμε.  

αλλά πάψε / σταμάτα επιτέλους. 

 

 5. Σε επιφωνηματική χρήση:  

α. (πάντα με το τι και επανάληψη της σχολιαζόμενης λέξης του α΄ 

μέλους) σε αναφωνήσεις θαυμασμού ή ικανοποίησης:  

Τα μάτια της ήταν γαλανά· αλλά τι γαλανά!  

Φάγαμε κάτι ψάρια, αλλά τι ψάρια!  

 

β. (προφ.) στη θέση έντονης καταφατικής απάντησης:  

Δε θα γράψεις; - αλλά (τι);, και βέβαια θα γράψω. 

Θα έρθεις μαζί μας; - αλλά;, φυσικά.  

 

II. (ως ουσ.) γι’ αυτό που αποτελεί αντίθετη άποψη, εμπόδιο, επιφύλαξη:  

Πάντα προβάλλει ένα αλλά.  

Δυστυχώς υπάρχει και αλλά. 
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δηλαδή 

Δηλαδή μόριο:  

1. Επεξηγεί κάτι που προαναφέρθηκε:  

Δεν υπήρχε πρόγραμμα, μπορούσε δηλαδή να κάνει ο καθένας ό,τι ήθελε,  

πράγμα που σήμαινε ότι. 

Συμφωνούμε στα κύρια σημεία, δηλαδή  στο από πού πρέπει να 

ξεκινήσουμε.  

Συλλογίστηκε το λάθος που έκανε, δηλαδή  να βασιστεί στις υποσχέσεις 

τους.  

Τους είπε ένα μικρό ψέμα, ότι δηλαδή  αυτός ήταν που τους ειδοποίησε.  

Οι δυο τους έμειναν τελευταίοι, δηλαδή  αυτός και ο Κώστας.  

 

2. Σε ερωτηματικό λόγο:  

α. χρησιμοποιείται σε διάλογο απολύτως, όταν ζητάμε από το 

συνομιλητή μας να διατυπώσει σαφέστερα ή απλούστερα κάτι που 

προαναφέρθηκε και δεν κατανοήθηκε:  

Θα πάρουμε μια μικρή αύξηση. - δηλαδή ;  

Οι ώρες που χάθηκαν πρέπει να αναπληρωθούν. - δηλαδή ;  

 

β. εισάγει την εκτίμηση του ομιλητή που απορρέει από όσα έχουν εκτεθεί 

προηγουμένως:  

δηλαδή , για να καταλάβω τι γίνεται, πρέπει να τους το στείλουμε ή όχι;  

 

γ. εκφράζει απορία: δηλαδή  τι θέλεις να πετύχεις;  

δηλαδή  τι θέλεις να πεις; 

 

 δ. εκφράζει δυσαρέσκεια:  

δηλαδή , αν κατάλαβα καλά, μου ζητάτε να φύγω / να παραιτηθώ;  
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ε. εκφράζει ειρωνεία:  

δηλαδή  νομίζεις ότι είσαι αναντικατάστατος;  

 

στ. εκφράζει έντονη δυσαρέσκεια ή αγανάκτηση· επιτέλους, τέλος 

πάντων:  

Πού δηλαδή  να πάω για να μην ενοχλώ; Γιατί δηλαδή όλο εγώ να 

υποχωρώ; 


