
4. ANΑΦΟΡΙΚΕ ΠΡΟΣΑΕΙ 

ΕΙΑΓΟΝΣΑΙ: κε αλαθνξηθέο αλησλπκίεο θαη επηξξήκαηα (ὅ ρ, ὅ ζπεπ, ὅ ζηιρ,  ὁ πόηεπορ,  ὅ ζορ , ὁ πόζορ, 

οἷ ορ,ὁ ποῖ ορ, ἡ λίκορ, ὁ πηλίκορ, ὁ ποδαπόρ- οὗ , ὅ πος, ἔ νθα, ὅ θι, οἷ , ὅ ποι, ὅ θεν, ὁ πόθεν, ἔ νθεν, ὡρ, 

ὥζπεπ, ὅ πυρ,καθάπεπ, ᾗ , ὅ ποι, ὅ ζον, ὁ πόζον). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Όηαλ νη αλαθνξηθέο πνπ εηζάγνληαη κε ὅ ρ ή ἔ νθα βξίζθνληαη κεηά από ηζρπξή ζηίμε, 

αλαθέξνληαη ζηα πξνεγνύκελα θαη δελ ππάξρεη άιιε θύξηα πξόηαζε, ηόηε είλαη θύξηεο θαη ε αλησλπκία/ην 

επίξξεκα ζεσξνύληαη δεηθηηθά. 

ΓΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΔ ΓΥΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΔΣ, ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΟΡΙΣΙΚΕ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΡΡΗΜΑΣΙΚΕ. 

Α) ΠΡΟΔΙΟΡΙΣΙΚΕ: αλαθέξνληαη ζε όξν πξνεγνύκελεο πξόηαζεο, ηνλ νπνίν πξνζδηνξίδνπλ 

αθξηβέζηεξα, π.ρ. Τούρ ὁ πλίηαρ, οὕ ρ ἔ σομεν, ἀ ποπέμτυμεν. Οη πξνζδηνξηζηηθέο εθθέξνληαη άιινηε κε 

εγθιίζεηο ησλ πξνηάζεσλ θξίζεσο θη άιινηε επηζπκίαο. Ωο πξνζδηνξηζηηθέο ιεηηνπξγνύλ επίζεο ζαλ:  

1) ςποκείμενο, π.ρ. Μαίνεηαι ὅ ρ εὔ σεηαι ἀ ποθανεῖ ν. 

2) ανηικείμενο, π.ρ. Κῦ πορ ἔ συν οὕ ρ εἴ πηκα, ὡπμᾶ ηο ἀ πό Σάπδευν. 

3) καηηγοπούμενο, π.ρ. Οὗ ηόρ ἐ ζηι ὅ ρ ἀ πέκηεινε ηούρ ζηπαηηγούρ. 

4) παπάθεζη, π.ρ. Ἡ πόλιρ ηοῦ  μεγίζηος νοζήμαηορ οὐ  μεθέξει,ὅ  ζηάζιρ καλεῖ ηαι. 

5) επεξήγηζη, π.ρ. Ὤ Κλέαπσε, ἀ πόθηνε γνώμην, ὅ ,ηι ζοί δοκεῖ . 

6) επιθεηικόρ πποζδιοπιζμόρ, π.ρ. Θόπςβορ καί δοῦ πορ (=θξόηνο) ἦ ν, οἵ ος θόβος ἐ μπεζόνηορ εἰ κόρ 

ἐ ζηι γίγνεζθαι. 

7) γενική ανηικειμενική, π.ρ. Τιζζαθέπνηρ καηεπέμθθη ζαηπάπηρ ὧν ηε αὐ ηόρ ππόζθεν ἦ πσε καί ὧν 

Κῦ πορ. 

Β) ΕΠΙΡΡΗΜΑΣΙΚΕ: αλαθέξνληαη θη απηέο ζε όξν πξνεγνύκελεο πξόηαζεο, αιιά δηεπθξηλίδνπλ 

πεξηζζόηεξν ηελ ελέξγεηα ηνπ ξήκαηνο ηεο πξνεγνύκελεο πξόηαζεο (όπσο νη επηξξεκαηηθνί 

πξνζδηνξηζκνί). Γηαθξίλνληαη ζε:  

1) αναθοπικέρ-ηελικέρ: εμαξηώληαη από ξήκαηα θίλεζεο θαη ελέξγεηαο, παίξλνπλ άξλεζε μή , ηζνδπλακνύλ 

κε ηειηθή πξόηαζε θη εθθέξνληαη ζπλήζσο κε νξηζηηθή κέιινληα ή –ζπάληα- κε ππνηαθηηθή ανξίζηνπ, π.ρ. 

Ἔδοξε ηῷ δήμῳ ηπιάκονηα ἄ νδπαρ ἑ λέζθαι, οἵ  ηούρ παηπίοςρ νόμοςρ ξςγγπάτοςζι. 

2) αναθοπικέρ-αιηιολογικέρ: εμαξηώληαη από ξήκαηα ή θξάζεηο ςπρηθνύ πάζνπο, παίξλνπλ άξλεζε οὐ , 

εθθέξνληαη κε εγθιίζεηο ησλ πξνηάζεσλ θξίζεσο θαη ηζνδπλακνύλ κε αηηηνινγηθή πξόηαζε, π.ρ. Θαςμαζηόν 

ποιεῖ ρ, ὅ ρ ἡ μῖ ν οὐ δέν δίδυρ. 

3) αναθοπικέρ-ζςμπεπαζμαηικέρ: ζπλήζσο πξνεγνύληαη απηώλ ηα οὕ ηυ(ρ), ηοζοῦ ηορ, ηοιοῦ ηορ, 

ηηλικοῦ ηορ, εθθέξνληαη κε εγθιίζεηο ησλ πξνηάζεσλ θξίζεσο θαη-ζπάληα- κε απαξέκθαην θαη θαη 

ηζνδπλακνύλ κε ζπκπεξαζκαηηθή πξόηαζε, π.ρ. Τίρ οὕ ηυρ εὐ ήθηρ ἐ ζηίν, ὅ ρ ἀ γνοεῖ  ηόν ἐ κεῖ θεν 

πόλεμον δεῦ πο ἥ ξονηα, ἄ ν ἀ μελήζυμεν; 

4) αναθοπικέρ-ςποθεηικέρ: παίξλνπλ άξλεζε μή  θαη, αλάινγα κε ππόζεζε-απόδνζε, ζρεκαηίδνπλ ηα 

αληίζηνηρα είδε ππνζεηηθώλ ιόγσλ, π.ρ. Οἵ ηινερ ἄ ν ἔ λθυζι, λέξοςζι ηάδε. 

5) αναθοπικέρ παπαβολικέρ ( ή παξαρσξεηηθέο) πποηάζειρ: εηζάγνληαη κε ηα ὥρ, ὥζπεπ, ὅ πυρ, ὅ ζον, 

οἷ ον θ.η.ό. , εθθέξνληαη κε νξηζηηθή (πξαγκαηηθό), ππνηαθηηθή/επθηηθή (ππνθεηκεληθό-ππνηηζέκελν) θαη, 



ζπαληόηεξα, κε άιιεο εγθιίζεηο. Γηαθξίλνληαη ζε: α) αναθοπικέρ παπαβολικέρ ηος ποζού, π.ρ. Τοζοῦ ηορ 

ἦ ν, ὅ σος ἐ λέγεηο εἶ ναι, β) αναθοπικέρ παπαβολικέρ ηος ποιού, π.ρ. Τοιοῦ ηορ ἦ ν, οἷ ος ἐ θαίνεηο 

εἶ ναι, γ) αναθοπικέρ παπαβολικέρ ηπόπος, π.ρ. Οὕ ηυρ ἐ ποίηζαρ, ὥσπερ εἴ πηκαρ.  

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1) ΕΛΞΗ ΣΟΤ ΑΝΑΦΟΡΙΚΟΤ: ιέγεηαη ην θαηλόκελν, ζην νπνίν ε αλαθνξηθή 

αλησλπκία, αληί λα βξίζθεηαη ζε πηώζε αηηηαηηθή, όπσο απαηηεί ε ζύληαμε ηνπ ξήκαηνο, απηή έιθεηαη από 

ηελ πηώζε ηνπ νλόκαηνο πνπ πξνζδηνξίδεη θαη κπαίλεη ζε απηήλ (γεληθή ή δνηηθή), π.ρ. Τῆ ρ θςγῆ ρ, ἧ ρ 

αὐ ηοί ἔ θςγον. (αληί: Τῆ ρ θςγῆ ρ ηαύηηρ, ἥ ν αὐ ηοί ἔ θςγον.) 

2) ΑΝΣΙΣΡΟΦΗ ΕΛΞΗ: ιέγεηαη ην θαηλόκελν, ζην νπνίν ε αλαθνξηθή αλησλπκία, πνπ αλαθέξεηαη ζε 

έλα νπζηαζηηθό, κπαίλεη πξηλ από απηό θη όρη κεηά, όπσο είλαη ε θαλνληθή ζεηξά, π.ρ. Ἐ ποπεύεηο ζύν ᾗ  

εἶ σε δςνάμει. (αληί: Ἐ ποπεύεηο ζύν ηῇ  δςνάμει, ἥ ν εἶ σε.) 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΕΩΝ:  

 

 


