
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Να θυμηθούμε πως για να εξηγήσουμε την άποψή μας, τη θέση μας χρειάζεται πολύ συχνά 

να την αιτιολογούμε. Αυτό το κάνουμε κυρίως με κάποιες δευτερεύουσες εξαρτημένες 

προτάσεις που εισάγονται με τους αιτιολογικούς συνδέσμους ή λέξεις και φράσεις που 

φανερώνουν αιτία, όπως: γιατί, επειδή, αφού, διότι, μια και, μια που, εφόσον, καθόσον, 

καθότι…  

π.χ. Δεν διαβάζω σήμερα, επειδή νιώθω κουρασμένη. 

 Στο τετράδιό μου: 

1. Ενώνω τις παρακάτω προτάσεις με τον σύνδεσμο της παρένθεσης, για να 

μετατρέψω τη μία σε αιτιολογική, όπως στο παράδειγμα: 

Ξάπλωσα νωρίς. Είχα ξυπνήσει πολύ νωρίς το πρωί. (αφού) 

Ξάπλωσα νωρίς, αφού είχα ξυπνήσει πολύ νωρίς το πρωί. 

Έπρεπε να βιαστώ. Είχα καθυστερήσει πολύ για τη δουλειά μου. (γιατί) 

Έπρεπε να βιαστώ, γιατί είχα καθυστερήσει πολύ για τη δουλειά μου. 

Την παρακολουθούσα με μεγάλη προσοχή. Προσπαθούσα να καταλάβω τι έλεγε. (καθώς) 

Την παρακολουθούσα με μεγάλη προσοχή, καθώς προσπαθούσα να καταλάβω τι έλεγε. 

Μην το κάνεις αυτό. Δεν είναι σωστό. (γιατί) 

Μην το κάνεις αυτό γιατί δεν είναι σωστό. 

Δεν βρήκα ψωμί. Άργησα να πάω στο φούρνο. (αφού) 

Δε βρήκα ψωμί, αφού άργησα να πάω στο φούρνο. 

Το ταξίδι αναβλήθηκε. Το αυτοκίνητο είχε χαλάσει. (διότι) 

Το ταξίδι αναβλήθηκε, διότι το αυτοκίνητο είχε χαλάσει. 

2. Ξαναγράφω τις παρακάτω προτάσεις, αντικαθιστώντας τις υπογραμμισμένες λέξεις 

ή φράσεις με αιτιολογικές προτάσεις, όπως στο παράδειγμα: 

Η Μαρίνα έτρεμε από τον φόβο της.     Η Μαρίνα έτρεμε γιατί φοβόταν.  

Θέλοντας να περάσει απαρατήρητη, δε μιλούσε καθόλου. 

Δε μιλούσε καθόλου αφού ήθελε να περάσει απαρατήρητη. 

Δεν πήρε μέρος στο διαγωνισμό από ντροπή. 

Δεν πήρε μέρος στο διαγωνισμό επειδή ντρεπόταν. 

Δεν μπορούσε να κοιμηθεί από την αγωνία του. 

Δεν μπορούσε να κοιμηθεί διότι είχε αγωνία. 



Εκνευρισμένος από τη φασαρία, έκλεισε με δύναμη την πόρτα. 

Έκλεισε με δύναμη την πόρτα, διότι είχε εκνευριστεί από τη φασαρία, 

3. Συμπληρώνω τις παρακάτω περιόδους με δικές μου αιτιολογικές προτάσεις, για να 

στηρίξω τις απόψεις μου:  

Οι απαντήσεις είναι ενδεικτικές. Οποιαδήποτε λογική και σωστά εκφρασμένη 

απάντηση θεωρείται σωστή: 

Ελαττώνουμε τη χρήση πλαστικών μιας χρήσης, αφού το πλαστικό έχει πολύ αργό βαθμό 

αποδόμησης, και δεν “φεύγει” πότε από την γη ό,τι πλαστικό έχει ποτέ 

παραχθεί υπάρχει ακόμα στο περιβάλλον, είτε το βλέπουμε είτε όχι (μικροπλαστικά).  

Προστατεύουμε τα δάση, επειδή παράγουν το απαραίτητο για τη ζωή μας οξυγόνο ενώ 

δεσμεύουν το επικίνδυνο για τη ζωή διοξείδιο του άνθρακα 

Χρησιμοποιούμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μια και πρόκειται για «καθαρές» μορφές 

ενέργειας, πολύ «φιλικές» στο περιβάλλον, που δεν επιβαρύνουν την ατμόσφαιρα με 

αέρια του θερμοκηπίου.  

Προστατεύουμε τα είδη που απειλούνται με εξαφάνιση, επειδή αν εξαφανιστούν αυτά τα 

ζώα θα υπάρξει ένα μεγάλο πρόβλημα για την επιστήμη και τη διατροφική αλυσίδα.  

Χρησιμοποιούμε τσάντες πολλαπλών χρήσεων στα ψώνια, για να μην επιβαρύνουμε το 

περιβάλλον με πλαστικά απορρίμματα.  

Οι άνθρωποι που ζουν σε πολικές περιοχές φορούν ζεστά ρούχα, γιατί οι θερμοκρασίες 

στις περιοχές αυτές είναι πολύ χαμηλές και πρέπει να προστατευτούν από αυτές. 


