
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ 

ΚΕΙΜΕΝΩΝ 21-50 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  
 

quod, quia, quoniam (quando) + Οριστική: αντικειμενική αιτιολογία 

quod, quia, quoniam (quando) + Υποτακτική: υποθετική ή υποκειμενική  

αιτιολογία (ακολουθία χρόνων) 

cum + Υποτακτική: η αιτιολογία είναι το αποτέλεσμα μιας εσωτερικής  

λογικής διεργασίας (ακολουθία χρόνων) 

 

Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις αιτιολογικές προτάσεις: 
  
1. quod illic pensatum est (21): δευτερεύουσα επιρρηματική αιτιολογική πρόταση, ως 

επιρρηματικός προσδιορισμός της αιτίας στο ρήμα της κύριας πρότασης (dicitur). 

Εισάγεται με τον αιτιολογικό σύνδεσμο quod και εκφέρεται με οριστική, γιατί εκφράζει 

αντικειμενική αιτιολογία.  

2. quod Nasica tam aperte mentiebatur (24): δευτερεύουσα ουσιαστική αιτιολογική 

πρόταση, η οποία εξαρτάται από τη μετοχή indignatus (μετοχή προερχόμενη από 

ρήμα ψυχικού πάθους) της κύριας πρότασης. Εισάγεται με τον αιτιολογικό σύνδεσμο 

quod και εκφέρεται με οριστική (παρατατικού: mentiebatur), διότι δηλώνει αιτιολογία 

αντικειμενικά αποδεκτή, λειτουργεί ως αντικείμενο. ΠΡΟΣΟΧΗ!! 

3. quod Asiam vidit sed in Asia continenter vixit (30)  

4. cum se ipsum captum venisse eos existimasset (34)  

5. quod nemimen scire atque intellegere vis (41)  

6. quod honesta et bona et modesta sit (41)  

7. quod decet cariorem nobis esse patriam quam nosmet ipsos (46)  

 

 
 
 
 
 
 



ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ  
 
Για να αναλύσεις μια αιτιολογική μετοχή σε αιτιολογική πρόταση, λάβε υπόψη σου τα 
ακόλουθα: 
quod, quia, quoniam (quando) + Οριστική: αντικειμενική αιτιολογία 
quod, quia, quoniam (quando) + Υποτακτική: υποθετική ή υποκειμενική αιτιολογία 
(ακολουθία χρόνων) 
cum + Υποτακτική: η αιτιολογία είναι το αποτέλεσμα μιας εσωτερικής λογικής 
διεργασίας (ακολουθία χρόνων) 
 
21. appensum: αιτιολογική μετοχή, παρακειμένου, προτερόχρονο.  

quod illic appensum est / appensum erat 

quod illic appensum esset  

cum illic appensume esset 

24. indignatus: αιτιολογική μετοχή, παρακειμένου, προτερόχρονο 
 

…………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

27. desideranti: αιτιολογική μετοχή, ενεστώτα, σύγχρονο. Εξαρτάται από ρήμα  
ιστορικού χρόνου (legit: παρακείμενος)  
quod desiderabat  
quod desideraret   
cum desideraret   
 
31. confisus: αιτιολογική μετοχή, παρακειμένου, προτερόχρονο. 
 
…………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 
permotus: αιτιολογική μετοχή, παρακειμένου, προτερόχρονο. 
 
…………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 



38. fessa: αιτιολογική μετοχή, παρακειμένου, προτερόχρονο. 
 

…………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 
49. velut elapso: αιτιολογική μετοχή, υποκειμενικής ή υποθετικής αιτιολογίας,  

καθώς συνοδεύεται από το velut, παρακειμένου, που δηλώνει το προτερόχρονο.  

quod elapsus esset (υποτ. υπερσυντέλικου. υποκειμενική / υποθετική αιτιολογία) 

 


