
                          8. ΥΡΟΝΙΚΕ ΠΡΟΣΑΕΙ (επιππημαηικέρ) 

ΕΙΑΓΟΝΣΑΙ: α) με ηοςρ σπονικούρ ζςνδέζμοςρ: ὃ ηε, ὁπόηε, ἕ ωο, ἄ ρξη, 

κέρξη, ἡ λίθα, ὁπελίθα (δηλώνοςν ηο ζύγσπονο), ὡο, ἐ πεί, ἐ πεηδή (δηλώνοςν 

ηο πποηεπόσπονο), ἕ ωο, ἕ ζηε(= μέσπι), πξίλ (δηλώνοςν ηο ςζηεπόσπονο). 

β) με ηοςρ σπονικο-ςποθεηικούρ ζςνδέζμοςρ: ὃ ηαλ, ὁπόηαλ, ἐ πάλ, ἐ πεηδάλ. 

γ)  με θπάζειρ αναθοπικέρ ιζοδύναμερ με σπόνο: ἐ λ ᾧ, ἐ λ ὃζῳ(δηλώνοςν 

ηο ζύγσπονο), ἀθ’ νὗ ,  ἀθ’ ὃ ηνπ, ἐ μ νὗ , ἐ μ ὃ ηνπ (δηλώνοςν ηο 

πποηεπόσπονο), κέρξηο νὗ , κέρξηο ὃ ηνπ (δηλώνοςν ηο ςζηεπόσπονο). 

δ) με ηα σπονικά επιππήμαηα: ὁζάθηο, ὁπνζάθηο (δηλώνοςν ηο ζύγσπονο). 

ΕΚΦΕΡΟΝΣΑΙ: α) με οπιζηική, όηαν δηλώνοςν ηο ππαγμαηικό, π.σ. Ὅηε 

ἐ γίγλεην ηαῦ ηα, Τηζζαθέξλεο ἐ λ Κηιηθίᾳ  ἦ λ. πανιόηαηα μποπεί να 

εκθέπονηαι και με ηιρ ςπόλοιπερ εγκλίζειρ κπίζευρ. 

β) με ςποηακηική, όηαν ειζάγονηαι με ηοςρ σπονικο-ςποθεηικούρ ζςνδέζμοςρ 

(δηλώνοςν ηο πποζδοκώμενο ή ηο αόπιζηα επαναλαμβανόμενο ζε παπόν-

μέλλον, ανάλογα με ηην απόδοζη), π.σ. πεηδάλ πνιεκήζῃ , ληθήζεη. 

γ) με ηοςρ ὃ ηε, ὁ πόηε, ἐ πεί, ἐ πεηδή, ὁζάθηο, ὁπνζάθηο + εςκηική, ενώ η 

κύπια ππόηαζη έσει ιζηοπικό σπόνο με ή συπίρ ἄ λ, για να δηλώζοςν αόπιζηα 

επαναλαμβανόμενο ζηο παπελθόν, π.σ. Ὅηε κέλ γάξ ἀθνύνηηε ηνύο ἐ λ ἄζηεη 

ηήλ αὐ ηήλ γλώκελ ἔ ρεηλ, κηθξάο ἐ ιπίδαο εἴ ρεηε ηῆ ο θαζόδνπ. 

δ) με ηοςρ ὃ ηε, ὁ πόηε, ἐ πεί, ἐ πεηδή + εςκηική, ενώ η κύπια ππόηαζη έσει 

δςνηηική εςκηική ή οπιζηική απκηικού σπόνος, για να δηλώζοςν απλή 

ζκέτη ηος λέγονηορ, π.σ. Ὁ ἑ θώλ, ὁπόηε πεηλῴε, θάγνη ἄ λ. 

ΤΝΣΑΞΗ ΣΟΤ πξίλ: α) με οπιζηική ή ςποηακηική, ζςνήθυρ όηαν η κύπια 

ππόηαζη είναι απνηηική, π.σ. Μή ἀπέιζεηε, πξίλ ἄ λ ἀθνύζεηε. 

β) με απαπέμθαηο, ζςνήθυρ όηαν η κύπια ππόηαζη είναι καηαθαηική, π.σ. 

Ταῦ ηα ἐ γέλνλην πξίλ ηηλαο αἰ ζζέζζαη ηλ πνιεκίωλ. 

γ) με εςκηική ηος πλάγιος λόγος, όηαν η κύπια ππόηαζη εκθέπεηαι με 

ιζηοπικό σπόνο ή με εςκηική από έλξη ππορ πποηγούμενη εςκηική, π.σ. Εἴ ζε 

πξάηηνηελ ηαῦ ηα, πξίλ κάζνηο ηά ζεκαηλόκελα. 

 



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ ΥΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΕΩΝ:  

1. Ὡο δέ παξῆ ιζε θαί ἐ μέθιηλελ ἀπό ζθλ ηό ζηξάηεπκα, νἱ  Ἀζελαῖ νη θαζ’ 

ἡζπρίαλ ἐ ζώζεζαλ. 

2. κάρνλην κέρξηο ὃ ηνπ νἱ  Ἀζελαῖ νη ἀ λέπιεπζαλ. 

3. Τά δέ ἄ ιια, ἐ πεηδάλ ἐ θεῖ ζε ἔ ιζωκελ, βνπιεπζόκεζα. 

4. λόκηδνλ ιαζεῖ λ ἄ λ, ὁπόηε βνύινηλην, ηνῦ ην πνηνῦ ληεο πνιιῶ ἧζζνλ. 

5. Ἡλίθα δ’ ἄ λ ᾖ  θαηξόο, πξόο ζέ ἥ μω, ἔ θε Λενληηάδεο. 

6. Ὁζάθηο θερνξήγεθε, πᾶζη ηνῖ ο ρνξνῖ ο λελίθεθε. 

7. Οὐ  πξόηεξνλ θαθλ παύζνληαη αἱ  πόιεηο, πξίλ ἄ λ αὐ ηαῖ ο νἱ  θηιόζνθνη 

ἄξμωζηλ. 

8. . Οὐθ ἄ λ, ὁπόηε νἱ  πνιέκηνη ἔ ιζνηελ, βνπιεύεζζαη ἡκᾶ ο δένη. 

9. Πξίλ θαηαιῦζαη ηό ζηξάηεπκα πξόο ἄξηζηνλ, βαζηιεύο ἐ θάλε. 

10. λ ᾧ ἄ λ δκελ, νὕ ηωο ἐ γγπηάηω ἐ ζόκεζα ηνῦ  εἰ δέλαη. 

11. Ἴζηε ὅ ηη ἄ λδξεο ἀκείλνπο δόμεηε εἶ λαη, ἐ πάλ παξά ηλ ἀδηθνύληωλ 

δίθελ ιακβάλεηε. 

12. πεηδή δέ θαηξόο ἦ λ, πξόο ηά ηείρε ηλ Ἀζελαίωλ πξνζέβαιινλ. 

 

 


