
                                                 7. ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΕ ΠΡΟΣΑΕΙ 

 

Είλαη ΕΠΙΡΡΗΜΑΣΙΚΕ πξνηάζεηο ΚΡΙΕΧ (άξλεζε οὐ ). Απηό ζεκαίλεη: 

α) Όηη ΥΡΗΙΜΕΤΟΤΝ σο επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηεο αηηίαο. 

 

β) Όηη ΕΚΦΕΡΟΝΣΑΙ κε ηηο εγθιίζεηο ησλ πξνηάζεσλ θξίζεσο: νξηζηηθή, δπλεηηθή νξηζηηθή, 

δπλεηηθή επθηηθή. Η απιή νξηζηηθή, από εμάξηεζε από ηζηνξηθό ρξόλν, ηξέπεηαη ζπλήζσο ζε 

ΕΤΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΛΑΓΙΟΤ ΛΟΓΟΤ, νπόηε δειώλεηαη αηηία αβέβαηε ή αλαγόκελε ζην παξειζόλ ηνπ 

ιέγνληνο. 

 

ΕΙΑΓΟΝΣΑΙ: κε ηνπο αηηηνινγηθνύο ζπλδέζκνπο ὡς, ὃ ηη, δηόηη, ἐ πεί, ἐ πεηδή. Με ηνλ ὡς δειώλνπλ 

ππνθεηκεληθή αηηία, ελώ κε ηνπο ππόινηπνπο ζπλδέζκνπο αληηθεηκεληθή. 

Όκσο κεηά από ξήκαηα ή ξεκαηηθέο εθθξάζεηο ΦΤΥΙΚΟΤ ΠΑΘΟΤ, νη αηηηνινγηθέο πξνηάζεηο 

εηζάγνληαη: α) κε ην ὃ ηη, γηα δήισζε πξαγκαηηθήο αηηηνινγίαο  

β) κε ην εἰ , γηα δήισζε ππνθεηκεληθήο αηηηνινγίαο. Η πξόηαζε είλαη αηηηνινγηθή- ππνζεηηθή θαη 

ζρεκαηίδεη ζπλήζσο ην πξαγκαηηθό, ηελ απιή ζθέςε ηνπ ιέγνληνο θαη ηελ αόξηζηε επαλάιεςε ζην 

παξειζόλ, αλάινγα κε ηελ απόδνζε (πξόηαζε εμάξηεζεο), π.ρ. Αἰ ζτσλοίκελ ἄ λ, εἰ  ιέγοηκη ηαῦ ηα. 

γ) κε ηνπο ρξνληθνύο ζπλδέζκνπο ὃ ηε, ὁπόηε + αξθηηθό ρξόλν νξηζηηθήο. ηελ πεξίπησζε απηή 

ινγαξηάδνληαη ζπλήζσο σο αηηηνινγηθνί ζύλδεζκνη θαη ζπλεπώο εηζάγνπλ αηηηνινγηθή πξόηαζε, π.ρ. 

Χαιεπά ηά παρόληα, ὁπόηε ηοηούηωλ ἀ λδρῶλ ζηερούκεζα. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο γάρ πάληνηε, νη ὡς, ἐ πεί, ἐ πεηδή ζπάληα, κεηά από ηζρπξή ζηίμε, θαη εθόζνλ δελ 

ππάξρεη άιιε θύξηα πξόηαζε, εηζάγνπλ θύξηα πξόηαζε. ηελ πεξίπησζε απηή, εθηόο από ηηο εγθιίζεηο 

θξίζεσο, κπνξνύλ λα έρνπλ θαη εγθιίζεηο επηζπκίαο, π.ρ. Μέγα δέ θαί ηό ὁκοῦ  ηραθῆ λαί ἐ ζηη∙ ἐ πεί 

θαί ηοῖ ς ζερίοης πόζος ηης ἐ γγίγλεηαη ηῶλ ζσληρόθωλ. 

                         

 

                                ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΧΝ ΠΡΟΣΑΕΧΝ: 

1. Ξελοθῶληα ᾐ ηηῶληο, ὃ ηη ἐ δίωθελ ἀπό ηῆ ς θάιαγγος. 

2. Ἐπεί δέ οὐθ ἢζειολ θαζαηρεῖ λ ηά ηείτε, θροσράλ θαίλοσζηλ ἐ π’ αὐ ηούς(=ηνπο θήξπμαλ 

πόιεκν). 

3. Δέοκαη οὖ λ ζοσ παρακεῖ λαη ἡκῖ λ, ὡς ἐ γώ οὐδ’ ἄ λ ἑ λός ἣδηολ ἀθούζαηκη ἢ  ζοῦ . 

4. Ἅκα ηῇ  ἡκέρᾳ  ζσλειζόληες οἱ  ζηραηεγοί ἐ ζαύκαδολ, ὃ ηη Κῦρος οὒ ηε ἄ ιιολ πέκποη (...) οὒ ηε 

αὐ ηός θαίλοηηο. 

5. Οὐθ ἄ λ ζασκάδοηκη, εἰ  οἱ  ποιέκηοη, ὣζπερ οἱ  δεηιοί θύλες, ἡκῖ λ ἐ παθοιοσζεῖ ελ. 



6. Οὐ  ποιιοῦ  δέω τάρηλ ἒ τεηλ, ὦ βοσιή, ηῷ θαηεγόρῳ, ὃ ηη κοη παρεζθεύαζε ηόλ ἀ γῶλα ηοσηολί. 

7. Οἱ  δέ ηῶλ Ἀζελαίωλ ζηραηεγοί, ὡς οὐδέλ ὑπήθοσολ οἱ  Μήιηοη, πρός πόιεκολ εὐζύς 

ἐ ηράποληο. 

 

 


