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ΥΡΟΝΙΚΕ ΚΑΙ ΤΠΟΘΕΣΙΚΕ ΠΡΟΣΑΕΙ 

 

Α. ΥΡΟΝΙΚΕ ΠΡΟΣΑΕΙ  

 

Υπονικέρ πποηάζειρ είλαη νη δεπηεξεύνπζεο πξνηάζεηο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ρξνληθά 

κηα άιιε πξόηαζε.  

Οη ρξνληθέο πξνηάζεηο ηνπνζεηνύλ έλα γεγνλόο ζηνλ άμνλα ηνπ ρξόλνπ (παξόλ, πα-

ξειζόλ, κέιινλ) θαη δειώλνπλ ηε ρξνληθή ζρέζε πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζε δύν ή πε-

ξηζζόηεξα γεγνλόηα. Είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκεο θαηά ηελ αθήγεζε γεγνλόηωλ, γηαηί 

βνεζνύλ ζηελ θαιύηεξε νξγάλωζε ηνπ ιόγνπ.  

 

Ειζάγονηαι με ηοςρ ζςν-

δέζμοςρ ή ηιρ εκθπάζειρ:  

Φανεπώνοςν Παπαδείγμαηα  

όηαλ, ελώ, ελόζσ, θαζώο, 

όζν, ζαλ, όπνηε, εθεί πνπ, 

όζν πνπ, θάζε πνπ, όηη 

(=ηε ζηηγκή πνπ) 

Σαπηόρξνλν (ζύγρξνλν) - Όζν δσ, ζα ηνλ ζπκάκαη.  

- Καζώο πξνρσξνύζα, ά-

θνπζα πίζω κνπ κηα θωλή.  

κόιηο, όηαλ, πνπ, όπνηε, 

άκα, αθνύ, αθόηνπ, όηη, 

κόιηο, ζαλ, επζύο σο, κηα 

θαη, κεηά πνπ 

Πξνηεξόρξνλν - Όηαλ ζα κάζεηε ηη ηξάβε-

μα, ζα κε ζπγρωξέζεηε.  

- Όηη (=κόιηο) άξρηζα λα 

γξάθσ, ρηύπεζε ην θνπ-

δνύλη.  

κέρξη λα / πνπ, πξηλ (λα), 

πξνηνύ (λα), έσο όηνπ (λα), 

όζν λα / πνπ, όζν πνπ λα, 

σζόηνπ λα, ώζπνπ λα, ό-

πνηε 

Τζηεξόρξνλν - Πξηλ πέζσ λα θνηκεζώ, 

ρηύπεζε ε θακπάλα.  

- Πξνηνύ λα θύγεηο, λα ηε-

ιεηώζεηο όιεο ηηο δνπιεηέο 

ζνπ.  
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Β. ΤΠΟΘΕΣΙΚΕ ΠΡΟΣΑΕΙ 

 

Τποθεηικέρ πποηάζειρ είλαη νη δεπηεξεύνπζεο επηξξεκαηηθέο πξνηάζεηο πνπ θαλε-

ξώλνπλ ηνλ όξν (ή ηελ πξνϋπόζεζε) πνπ πξέπεη λα ηζρύεη γηα λα γίλεη απηό πνπ δε-

ιώλεη ε πξόηαζε πνπ πξνζδηνξίδνπλ.  

 

Ειζάγονηαι με  Φανεπώνοςν Παπαδείγμαηα 

 Σνπο ππνζεηηθνύο 

ζπλδέζκνπο: εάλ, 

αλ, ζαλ, άκα 

 Σηο εθθξάζεηο: έηζη 

θαη, ζε πεξίπησζε 

πνπ 

Όξν (ή πξνϋπόζεζε)  - Αλ κ’ αγαπάο πξαγκαηηθά, 

ζα ην δείμεηο κε ηηο πξάμεηο 

ζνπ.  

- Σαλ (άκα, αλ) ηε ράζεη ν 

άλζξσπνο ηελ ηηκή ηνπ, ηη 

ηε ζέιεη ηε δωή ηνπ;  

- Σε πεξίπησζε πνπ ήηαλ 

θαιόο ν θαηξόο ζήκεξα, ζα 

πεγαίλακε εθδξνκή.  

 

Η ππνζεηηθή πξόηαζε ιέγεηαη ςπόθεζη. Η πξόηαζε πνπ πξνζδηνξίδεηαη ιέγεηαη από-

δοζη. Η ππόζεζε θαη ε απόδνζε καδί απνηεινύλ ηνλ ςποθεηικό λόγο.  

Τποθεηικόρ λόγορ 

Αλ δε κνπ ην πεηο,                   ζα κε θάεη ε πεξηέξγεηα.  

                              Τπόθεζη                                       Απόδοζη 

 

Είδη ςποθεηικών λόγων  

 

Οη ππνζεηηθνί ιόγνη εθθξάδνπλ ην ππαγμαηικό θαη ην ανηίθεηο ηος ππαγμαηικού:  

 

α. ηο ππαγμαηικό  

 

ην πξαγκαηηθό, αλ αιεζεύεη ε ππόζεζε, αιεζεύεη θαη ε απόδνζε:  

Π.ρ. Αλ δείρλεηο αιιειεγγύε ζηνπο ζπλαλζξώπνπο ζνπ, ληώζεηο ηθαλνπνίεζε.  
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β.  ηο ανηίθεηο ηος ππαγμαηικού 

ην αληίζεην ηνπ πξαγκαηηθνύ παίξλνπκε ωο ππόζεζε θάηη πνπ δελ έρεη πξαγκαην-

πνηεζεί ζην παξειζόλ (ή πηζαλόηαηα δε ζα πξαγκαηνπνηεζεί νύηε ζην κέιινλ). επν-

κέλωο, ην πεξηερόκελν ηεο απόδνζεο είλαη θαη απηό απξαγκαηνπνίεην ή ειάρηζην πη-

ζαλό λα ζπκβεί:  

Π.ρ. Αλ δελ ηνλ γλώξηδα θαιά, ζα ηνλ πίζηεπα.  

(αιιά: ηνλ γλωξίδω θαιά θαη δελ ηνλ πηζηεύω). 

 

Πποζοσή!  

ηελ ππόζεζε ηνπ αληίζεηνπ ηνπ πξαγκαηηθνύ ρξεζηκνπνηείηαη είηε ν παξαηαηηθόο 

είηε ν ππεξζπληέιηθνο· ζηελ απόδνζε ρξεζηκνπνηείηαη ην ζα + παξαηαηηθόο ή ππεξ-

ζπληέιηθνο:  

Π.ρ. Αλ δηάβαδα, ζα έγξαθα θαιά ζηηο εμεηάζεηο.  

Αλ είρα δηαβάζεη, ζα είρα πεξάζεη ηελ ηάμε.  

 

Άλλερ ζημαζίερ ηων ςποθεηικών πποηάζεων  

 

Πνιιέο θνξέο νη ππνζεηηθέο πξνηάζεηο ρξεζηκνπνηνύληαη όρη γηα λα ηεζεί κηα ππόζε-

ζε θαη αλ βγεη έλα ζπκπέξαζκα, αιιά γηα λα εθθξαζηεί έλα λόεκα δωεξόηεξα θαη 

παξαζηαηηθόηεξα. Σόηε κε ηελ ππόζεζε ππνδειώλεηαη πην παξαζηαηηθά θαη θάηη άι-

ιν, όπωο:  

 Παπομοίωζη - αναλογία 

π.ρ. Αλ ηξέκνπλ η’ άγξηα βνπλά, λα ηξέκεη ην γηνθύξη.  

 Ένηονη ανηίθεζη 

π.ρ. Αλ είλαη απηόο πινύζηνο, εκείο είκαζηε ηίκηνη.  

 Σο αίηιο ή ηο αποηέλεζμα 

π.ρ. Εγώ δε θηαίω, αλ επαλαιακβάλεηε ηα ίδηα (=επεηδή επαλαιακβάλεηε ηα ίδηα). 

 Πποεξαγγεληική ανάπηςξη ηνπ λνήκαηνο κηαο αληωλπκίαο νπδεηέξνπ γέ-

λνπο. Η ππόζεζε ηόηε ηζνδπλακεί κε έλαξζξε εηδηθή πξόηαζε 

π.ρ. Αλ είκαη ζήκεξα ζ’ απηή ηε ζέζε, ηη ρξωζηώ ζηνλ παηέξα κνπ (=ην όηη είκαη 

ζήκεξα ζε απηή ηε ζέζε) 

 Απειλή 

π.ρ. Αλ ζε πηάζσ, λα δεηο ηη ζα πάζεηο! 
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Οι ζημαζίερ ηος αν 

 

Σν αν δελ εηζάγεη πάληνηε ππνζεηηθέο πξνηάζεηο:  

 Με παξαηαηηθό κπνξεί λα εθθξάδεη εςσή: π.ρ. Αλ ην ήμεξα λσξίηεξα… 

(=Μαθάξη λα ην ήμεξα λσξίηεξα) 

 Μπνξεί επίζεο λα εηζάγεη πλάγια επωηημαηική ππόηαζη: π.ρ. Σνλ ξώηεζα 

επαλεηιεκκέλα αλ δέρεηαη λα ζπκκεηάζρεη ζηελ επηρείξεζε πνπ ζρεδηάδνπκε.  

εκείωζε: ε πιάγηα εξωηεκαηηθή πξόηαζε πνπ εηζάγεηαη κε ην αν δε ρωξίδεηαη 

κε θόκκα, εθηόο αλ είλαη επεμήγεζε.  

 

 

ΑΚΗΕΙ 

 

1. Να ανηικαηαζηήζεηε με μία σπονική ππόηαζη ηιρ λέξειρ ή ηιρ 

θπάζειρ πος ςπογπαμμίζονηαι.  

α. Θα μεθηλήζνπκε κε ηελ αλαηνιή ηνπ ήιηνπ.  

β. Πεξλώληαο από ηε γεηηνληά ζνπ, ζπκήζεθα ηα παηρλίδηα πνπ παίδακε 

παιηά.  

γ. Με ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ επέζηξεςε ζηελ παηξίδα ηνπ.  

δ. Σε όιε κνπ ηε δσή ζα ηνλ ζπκάκαη.  

ε. Τν βξάδπ καδεπόκαζηαλ ζην ζπίηη, γηαηί ήκαζηαλ θνπξαζκέλνη.  

 

2. Να ςπογπαμμίζεηε ηιρ δεςηεπεύοςζερ πποηάζειρ και να ηιρ σαπα-

κηηπίζεηε. 

α. Ο παηέξαο μεθίλεζε γηα ηελ δνπιεηά, πξηλ λα ραξάμεη ν ήιηνο.  

β. Ελώ δηάβαδα ηελ εθεκεξίδα, έλαο δπλαηόο ζόξπβνο κε δηέθνςε.  

γ. Όζν έρεηο εκέλα δίπια ζνπ, κε θνβάζαη.  

δ. Να κε ζε γλώξηδα, ζα ζε πίζηεπα.  

ε. Σαλ δελ θαηαιαβαίλεηο, λα κε κηιάο.  


