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Οι σύνθετες προτάσεις
Οι σύνθετες προτάσεις αποτελούνται από δύο ή περισσότερες 
απλές προτάσεις που συνδέονται μεταξύ τους με συνδετικά 
στοιχεία. 

Παράταξη και υπόταξη
Υπάρχουν δύο ειδών συνδέσεις μεταξύ των προτάσεων: η 
παράταξη και η υπόταξη.
Στην παράταξη συνδέονται μεταξύ τους δύο ή περισσότερες 
όμοιες προτάσεις, κύριες ή δευτερεύουσες.

Η Δάφνη τραγούδησε και ο Πέτρος έπαιξε πιάνο.
Ο Πέτρος πήγε στην Αίγινα, αλλά η Μαρία έμεινε σπίτι.
Θέλω να γυρίσω σπίτι μου και να δω τηλεόραση.

Στην υπόταξη μία κύρια πρόταση συνδέεται με μία ή περισσό-
τερες δευτερεύουσες προτάσεις. 

Δευτερεύουσες προτάσεις 
Υπάρχουν τα εξής είδη δευτερευουσών προτάσεων:

• οι προτάσεις που προσδιορίζουν ονόματα, δηλαδή οι 
αναφορικές προτάσεις
Ο νεαρός που χτύπησε το κουδούνι μένει στην απέναντι 
πολυκατοικία.

• οι προτάσεις που είναι συμπληρώματα ρημάτων
Ο Πέτρος θέλει να πάει ένα ταξίδι στην Αφρική.
Μου είπε ότι θα συναντηθούμε αύριο.
Χάρηκα που σε είδα.
Φοβάμαι μήπως χαλάσει ο υπολογιστής μου.

• οι πλάγιες ερωτήσεις
Με ρώτησε μήπως /αν ήθελα να πάω σινεμά.

• οι προτάσεις που λειτουργούν σαν επιρρήματα
- οι χρονικές προτάσεις
Μόλις ο Γιάννης μπήκε στο σπίτι, ο Πέτρος έφυγε.
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 οι προτάσεις που δείχνουν την αιτία (αιτιολογικές 
προτάσεις)
Θα καθίσω γιατί αισθάνομαι κουρασμένη.

- οι προτάσεις που δείχνουν τον σκοπό (τελικές προτάσεις)
Έφυγε γρήγορα για να πάει να διαβάσει.

- οι τροπικές προτάσεις
Θέλω να πάω στη γιορτή όπως πήγε και η Μαρία.

- οι εναντιωματικές προτάσεις
Θα πάω στο γυμναστήριο παρόλο που είμαι 
κουρασμένη.

- οι υποθετικές προτάσεις
Αν βρέχει αύριο, δεν θα πάμε εκδρομή.

 οι προτάσεις που δείχνουν το αποτέλεσμα
Ήταν τόση η επιμονή του που αναγκάστηκα να 
υποχωρήσω.

• οι ονοματοποιημένες προτάσεις με το άρθρο το
Είναι πολύ ενοχλητικό το ότι δεν είναι ποτέ ευχαριστημένος.

 

Οι αναφορικές προτάσεις
Αναφορικές λέγονται οι προτάσεις που προσδιορίζουν 
ονόματα. Μπαίνουν αμέσως μετά το όνομα που προσδιορίζουν 
και εισάγονται με τις αναφορικές αντωνυμίες που και ο οποίος, 
η οποία, το οποίο. Οι αντωνυμίες αυτές αντικαθιστούν το 
όνομα στην αναφορική πρόταση που σχηματίζεται.

Η κοπέλα χτύπησε το κουδούνι.
Η κοπέλα είναι πωλήτρια.
Η κοπέλα που / η οποία χτύπησε το κουδούνι είναι 
πωλήτρια.

Το που είναι άκλιτο, ενώ το ο οποίος, η οποία, το οποίο 
συμφωνεί με το όνομα που προσδιορίζει σε γένος και αριθμό. 
Η πτώση εξαρτάται από το ρόλο που παίζει η αναφορική 
αντωνυμία στην αναφορική πρόταση, αν είναι, δηλαδή, 
υποκείμενο, άμεσο ή έμμεσο αντικείμενο κ.λπ.
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Ήρθε μαζί του ένας κύριος, ο οποίος ήθελε να αγοράσει το 
σπίτι.
Ήρθε μαζί του ένας κύριος, που ήθελε να αγοράσει το 
σπίτι.
Είδα την κοπέλα την οποία ερωτεύτηκε ο Γιάννης.
Είδα την κοπέλα που ερωτεύτηκε ο Γιάννης.
Είδα τον νεαρό του οποίου πήραν το πορτοφόλι.
Είδα τον νεαρό που του πήραν το πορτοφόλι.
Είδα την κοπέλα στην / με την  οποία μιλούσε ο Παύλος.

Οι αναφορικές προτάσεις χωρίζονται σε περιοριστικές και μη 
περιοριστικές. 

Οι περιοριστικές αναφορικές προτάσεις βοηθούν τον ακροατή 
να εντοπίσει το πρόσωπο ή το πράγμα για το οποίο μιλάμε.

Το ξενοδοχείο που μείναμε βρίσκεται στην πλατεία του 
χωριού.

Οι μη περιοριστικές αναφορικές προτάσεις προσθέτουν 
επιπλέον πληροφορίες για ένα πρόσωπο ή ένα πράγμα.

Ο κύριος Γιώργος, ο οποίος είναι ο δήμαρχος του χωριού, 
θα μιλήσει απόψε στην πλατεία.

Οι μη περιοριστικές προτάσεις μπαίνουν ανάμεσα σε κόμματα.

Ορισμένες αναφορικές προτάσεις δεν εξαρτώνται από κάποιο 
όνομα που εμφανίζεται στην κύρια πρόταση. Αυτές οι προτάσεις 
ονομάζονται ελεύθερες αναφορικές προτάσεις. Λειτουργούν 
στην κύρια πρόταση σαν ονόματα και εισάγονται με τις 
αναφορικές αντωνυμίες όποιος, -α, -ο, όσος, -η, -ο και ό,τι. Η 
πτώση της αναφορικής αντωνυμίας εξαρτάται από το ρόλο 
που έχει η αναφορική πρόταση μέσα στην κύρια πρόταση.

Να σηκώσει το χέρι του όποιος θέλει να πάμε εκδρομή.
Όσοι δε χωράνε στο αυτοκίνητο θα πάνε με τα πόδια.
Δεν υπολογίζει κανένα. Κάνει ό,τι θέλει.
Θα καλέσω όσους τηλεφωνήσουν.
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Οι προτάσεις ως συμπληρώματα ρημάτων 
Ορισμένα ρήματα χρειάζονται ως συμπλήρωμα μια πρόταση 
για να ολοκληρωθεί το νόημά τους. Τα συμπληρώματα αυτά 
είναι τέσσερα:

- Οι προτάσεις που εισάγονται με το ότι ή το πως
- Οι προτάσεις που εισάγονται με το που
- Οι προτάσεις που εισάγονται με το μην ή το μήπως
- Οι προτάσεις που εισάγονται με το να, δηλαδή οι 
προτάσεις σε υποτακτική

Οι προτάσεις με το ότι ή το πως

Είναι προτάσεις σε οριστική και χρησιμοποιούνται συνήθως 
μετά από ρήματα που δείχνουν τι λέει κάποιος, τι πιστεύει, τι 
σκέπτεται, τι ξέρει  κ.ά.

Οι προτάσεις αυτές χρησιμοποιούνται επίσης ως συμπλήρωμα 
σε απρόσωπα ρήματα και εκφράσεις, όπως φαίνεται, είναι 
σίγουρο, είναι βέβαιο, είναι γνωστό κ.ά.

Φαίνεται ότι ο καιρός θα χαλάσει.

Οι προτάσεις που εισάγονται με το που

Είναι προτάσεις στην οριστική και δείχνουν ότι η πληροφορία 
που εκφράζεται από τη δευτερεύουσα πρόταση είναι δεδομένη. 
Αυτού του είδους οι προτάσεις εμφανίζονται κυρίως μετά από 
ρήματα που εκφράζουν ψυχική διάθεση.
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Νομίζω

ότι /πως ο Γιάννης δεν θα έρθει στην εκδρομή.Πιστεύω
Είπε
Ξέρει

Χαίρομαι

που ο Γιάννης θα πάει ταξίδι στην 
Αφρική.

Λυπάμαι
Φοβάμαι
Απογοητεύτηκα
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Οι προτάσεις που εισάγονται με το μην  ή το μήπως

Οι προτάσεις αυτές είναι στην οριστική και συνδέονται με ρήματα 
που εκφράζουν ανησυχία και φόβο. Δείχνουν ότι το υποκείμενο 
της κύριας πρότασης εκφράζει την ελπίδα να μην συμβεί το 
γεγονός που περιγράφεται στη δευτερεύουσα πρόταση.

Ο Γιάννης φοβάται μήπως / μην αποτύχει στις εξετάσεις.
Ο Γιάννης φοβάται μήπως / μην έχει αποτύχει στις 
εξετάσεις.
Ο Πέτρος αγωνιά μήπως / μην ο γιος του οδηγήσει το 
αυτοκίνητο χωρίς δίπλωμα.

Οι προτάσεις που εισάγονται με το να
Οι προτάσεις αυτές είναι σε υποτακτική. Χρησιμοποιούνται 
μετά από ρήματα που εκφράζουν επιθυμία, θέληση, εντολή, 
παράκληση κ.ά.

Θέλω να φύγω.
Προτιμώ να μην με περιμένεις εδώ.
Ελπίζω να προλάβει το τρένο ο Γιάννης.
Εύχομαι να περάσει τις εξετάσεις ο Γιάννης.

Πολύ συχνά σε αυτού του είδους τις προτάσεις το υποκείμενο 
της δευτερεύουσας πρότασης μπαίνει πριν από το να:

Ελπίζω να προλάβει το τρένο ο Γιάννης.
Ελπίζω ο Γιάννης να προλάβει το τρένο.

Συμπλήρωμα σε υποτακτική μπαίνει μετά από ρήματα που 
δείχνουν ορισμένα στάδια μιας δραστηριότητας (αρχή, μέση, 
τέλος κ.λπ.) και μετά από ρήματα όπως τα ακούω, βλέπω, 
αισθάνομαι κ.λπ.

Μετά από το μη ή το μήπως έχουμε συχνά το συνοπτικό 
ρηματικό τύπο που εμφανίζεται μετά από το θα της 
οριστικής ή το να / ας της υποτακτικής. Η άρνηση 
στην περίπτωση αυτή σχηματίζεται με το δεν.

Ο Γιάννης φοβάται μήπως / μην δεν περάσει τις 
εξετάσεις.
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Άρχισε να γράφει την εργασία του.
Κοντεύει να φτάσει στο Παρίσι.
Συνέχισε να διαβάζει σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
Βλέπω το πλοίο να έρχεται.

Συμπλήρωμα σε υποτακτική παίρνουν επίσης και πολλά 
απρόσωπα ρήματα και εκφράσεις, όπως χρειάζεται, 
απαγορεύεται, επιτρέπεται, είναι πιθανό, είναι ανάγκη κ.ά.

Απαγορεύεται να παρκάρετε εδώ.

Τα ρήματα πρέπει, μπορεί και μπορώ

Τα ρήματα πρέπει, μπορεί και μπορώ χρειάζονται ένα 
συμπλήρωμα σε υποτακτική για να ολοκληρωθεί το νόημά 
τους.

Πρέπει να φύγουμε.
Μπορώ να σε βοηθήσω στο μαγείρεμα.
Μπορεί να έρθουμε νωρίς.

Ορισμένα ρήματα έχουν ως συμπλήρωμα 
περισσότερα από ένα ή και όλα τα παραπάνω είδη 
δευτερευουσών προτάσεων:

Φοβάμαι ότι /πως ο Γιάννης θα με κοροϊδέψει.
Φοβάμαι μήπως ο Γιάννης με κοροϊδέψει.
Φοβάμαι που ο Πέτρος θα οδηγήσει μόνος του.
Φοβάμαι να κάθομαι πολλή ώρα στον ήλιο.

Στις περιπτώσεις αυτές το ρήμα της κύριας πρότασης 
έχει διαφορετική σημασία:

• Στις πρώτες δύο περιπτώσεις το φοβάμαι 
χρησιμοποιείται με την έννοια του νομίζω, 
πιστεύω, υποψιάζομαι.

• Στις δυο τελευταίες περιπτώσεις το φοβάμαι 
σημαίνει αισθάνομαι φόβο ή ανησυχία.
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• Το ρήμα πρέπει χρησιμοποιείται μόνο σαν απρόσωπο στο 
τρίτο ενικό πρόσωπο. Το συμπλήρωμα σε υποτακτική είναι 
το υποκείμενό του.
   Ρ                Υ
[Πρέπει]  [να βιαστούμε]

Έχει δύο σημασίες:
- Δείχνει την υποχρέωση ή την αναγκαιότητα
Το σπίτι είναι πολύ βρόμικο. Πρέπει να το καθαρίσουμε.

- Δείχνει ένα γεγονός που είναι σχεδόν σίγουρο
Ακούω το σφύριγμα του τρένου. Πρέπει να είναι πέντε η 
ώρα.

• Το ρήμα μπορώ χρησιμοποιείται ως απρόσωπο ή ως ρήμα 
που σχηματίζει όλα τα πρόσωπα. 

Το μπορώ έχει δύο σημασίες. Δείχνει:

- ότι κάποιος έχει την ικανότητα να κάνει κάτι
Είσαι αρκετά δυνατός. Μπορείς να σηκώσεις αυτό το 
δέμα.

- ότι κάποιος έχει την άδεια να κάνει κάτι
Η ομιλία τελείωσε. Μπορείτε να φύγετε.

Το απρόσωπο μπορεί δείχνει την πιθανότητα να γίνει κάτι.
Μπορεί να έρθουμε νωρίς  (= ίσως έρθουμε νωρίς)

Όπως στην περίπτωση του πρέπει, έτσι και στην περίπτωση 
του μπορεί, το συμπλήρωμα σε υποτακτική είναι υποκείμενο 
του ρήματος.
    Ρ                 Υ
[Μπορεί] [να έρθουμε νωρίς]  (= ίσως έρθουμε νωρίς)  

Σε προτάσεις όπως Οι φίλοι μας μπορεί / πρέπει να 
έρθουν νωρίς το συστατικό Οι φίλοι μας δεν είναι 
υποκείμενο του πρέπει ή του μπορεί αλλά υποκείμενο 
της πρότασης σε υποτακτική.
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Οι πλάγιες ερωτήσεις

Οι πλάγιες ερωτήσεις είναι δευτερεύουσες προτάσεις που 
χρησιμοποιούμε μετά από ρήματα όπως ρωτάω, αναρωτιέμαι, 
δεν ξέρω, δεν έμαθα κ.ά.

Υπάρχουν δύο ειδών πλάγιες ερωτήσεις:

• Οι ερωτήσεις με τις οποίες ζητάμε πληροφορίες για ένα 
γεγονός συνολικά. Στις ερωτήσεις αυτές απαντάμε με ναι ή 
όχι. Εισάγονται με το αν ή το μήπως.
Αναρωτιέμαι αν ξέρει την αλήθεια.

• Οι ερωτήσεις με τις οποίες ζητάμε πληροφορίες για ορισμέ-
νες πλευρές ενός γεγονότος (χρόνος, τόπος, πρόσωπα 
κ.λπ.). Εισάγονται με ερωτηματικές αντωνυμίες και επιρ-
ρήματα (πού, πότε, πώς κ.ά).
Με ρώτησε πώς θα επιστρέψουμε.

Οι προτάσεις που προσδιορίζουν ρήματα

Ορισμένες προτάσεις χρησιμοποιούνται για να προσδιορίσουν 
τον χρόνο, τον τρόπο, τις συνθήκες, τον σκοπό ή την αιτία ενός 
γεγονότος.               

Οι χρονικές προτάσεις

Όταν θέλουμε να μιλήσουμε για ένα γεγονός που έγινε πριν, μετά 
ή κατά τη διάρκεια ενός άλλου γεγονότος, χρησιμοποιήσουμε τις 
χρονικές προτάσεις. Οι προτάσεις αυτές αρχίζουν με χρονικούς 
συνδέσμους: όταν, μόλις, πριν, αφού, ώσπου, μέχρι,  ενώ, 
καθώς, τώρα που, την ώρα που κ.ά.

• όταν

Το όταν ανάλογα με το χρόνο των ρημάτων που εμφανί-
ζονται στην κύρια και στη δευτερεύουσα πρόταση σημαίνει 
ότι δύο γεγονότα συμβαίνουν ταυτόχρονα ή ακολουθούν 
το ένα το άλλο.
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- Το σχήμα όταν + ενεστώτας ή παρατατικός  ενεστώτας 
ή παρατατικός δείχνει την αόριστη επανάληψη δύο 
γεγονότων.
Όταν βρέχει, οι δρόμοι πλημμυρίζουν.
Όταν έβρεχε, οι δρόμοι πλημμύριζαν.

- Τα σχήματα όταν + αόριστος  παρατατικός και όταν + 
αόριστος  υπερσυντέλικος δείχνουν ότι ένα στιγμιαίο 
γεγονός (στον αόριστο), συμπίπτει με ένα γεγονός που 
έχει διάρκεια ή με μία κατάσταση.
Όταν μπήκα στο σπίτι, χτυπούσε το τηλέφωνο.
Όταν μπήκα στο σπίτι, ο Γιάννης είχε φύγει.

- Το σχήμα όταν + αόριστος ή υπερσυντέλικος  αόριστος ή 
υπερσυντέλικος και το σχήμα όταν + συνοπτικός τύπος  
συνοπτικός τύπος (μέλλοντας, υποτακτική, προστακτική) 
δείχνει δύο γεγονότα που ακολουθούν το ένα το άλλο.
Όταν η Μαρία μπήκε, ο Γιάννης έφυγε.
Όταν είχε έρθει ο Γιάννης, πήγαμε / είχαμε πάει στη 
θάλασσα.
Όταν φύγεις, κλείδωσε την πόρτα.

• μόλις

Το μόλις δείχνει δύο κοντινά μεταξύ τους γεγονότα που 
ακολουθούν το ένα το άλλο. Η χρονική πρόταση με το μόλις 
δείχνει το πρώτο στη σειρά γεγονός.

- Το σχήμα μόλις + ενεστώτας ή παρατατικός  ενεστώτας 
ή παρατατικός δείχνει την αόριστη επανάληψη.
Μόλις γυρίζω στο σπίτι, ταΐζω τη γάτα μου.
Μόλις γύριζα στο σπίτι, τάιζα τη γάτα μου.

- Το σχήμα  μόλις + συνοπτικός χρόνος ή τύπος  
συνοπτικός χρόνος ή τύπος δείχνει την ακολουθία δύο 
ορισμένων γεγονότων.
Θα σου τηλεφωνήσω μόλις τελειώσει η ταινία.
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• αφού

Το αφού δείχνει ότι δύο γεγονότα ακολουθούν το ένα το 
άλλο. Η χρονική πρόταση με το αφού δείχνει το πρώτο στη 
σειρά γεγονός. 
Αφού τελείωσε το διάβασμα πήγε σινεμά.

• πριν

Το πριν δείχνει ότι δύο γεγονότα ακολουθούν το ένα το άλλο. 
Η χρονική πρόταση με το πριν δείχνει το δεύτερο στη σειρά 
γεγονός. Το πριν συνδυάζεται με συνοπτική υποτακτική, με 
ή χωρίς το να. Η κύρια πρόταση μπορεί να είναι σε όλους 
τους χρόνους της οριστικής και σε όλους τους τύπους της 
υποτακτικής και της προστακτικής.
Πριν (να) κοιμηθώ, πίνω ένα ποτήρι γάλα.
Μάζεψα τα ρούχα, πριν βρέξει.

• μέχρι, ώσπου

Το μέχρι και το ώσπου δείχνουν ένα γεγονός που συμπίπτει 
χρονικά με την ολοκλήρωση του γεγονότος που εκφράζεται 
από την κύρια πρόταση. Συνδυάζονται με τη συνοπτική 
υποτακτική, όταν αναφέρονται στο μέλλον.
Θα δουλεύω μέχρι / ώσπου να σβήσουν τα φώτα.

Συνδυάζονται με αόριστο, όταν αναφέρονται στο παρελθόν. 
Στην περίπτωση αυτή, το μέχρι ακολουθείται από το που. 
Δούλεψε μέχρι που / ώσπου έσβησαν τα φώτα.

• ενώ, καθώς, την ώρα που

Τα ενώ, καθώς, την ώρα που δείχνουν ότι δύο γεγονότα 
συμβαίνουν ταυτόχρονα.
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Την ώρα που
 έμπαινa στο σπίτι, ο Γιώργος έβγαινε.Καθώς

Ενώ
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Την ώρα που
 περπατούσα, συνάντησα μια φίλη μου.Καθώς

Ενώ

Οι αιτιολογικές προτάσεις
Οι αιτιολογικές προτάσεις δείχνουν ένα γεγονός που αποτελεί 
την αιτία ή την προϋπόθεση για να πραγματοποιηθεί το γεγονός 
που εκφράζει η κύρια πρόταση. Οι προτάσεις αυτές εισάγονται 
με τους συνδέσμους επειδή, γιατί, αφού, οι οποίοι συνδυάζονται 
με οριστική.

• Τα επειδή, γιατί δείχνουν ένα γεγονός που αποτελεί την αιτία 
του γεγονότος που εκφράζεται στην κύρια πρόταση. Όταν 
η αιτιολογική πρόταση αρχίζει με το γιατί, δεν μπορεί να 
βρίσκεται πριν από την κύρια πρόταση.
Τον κάλεσε στη γιορτή επειδή / γιατί τον συμπαθεί.
Επειδή τον συμπαθεί, τον κάλεσε στη γιορτή.

• Το αφού δείχνει ένα γεγονός που αποτελεί την προϋπόθεση 
για να πραγματοποιηθεί το γεγονός που εκφράζεται στην 
κύρια πρόταση.
Αφού δεν τον συμπαθείς, μην τον καλέσεις στη γιορτή.

Οι τελικές προτάσεις 
Οι τελικές προτάσεις δείχνουν ένα γεγονός που αποτελεί το 
σκοπό για τον οποίο πραγματοποιείται το γεγονός που εκφράζει 
η κύρια πρόταση. Οι προτάσεις αυτές εισάγονται με τους 
συνδέσμους (για) να και συνδυάζονται με υποτακτική.

Ήπια ένα ποτήρι νερό για να ξεδιψάσω.

Οι τροπικές προτάσεις
Οι τροπικές προτάσεις σημαίνουν «με τον τρόπου που». 
Εισάγονται κυρίως με το (έτσι) όπως, το οποίο συνδυάζεται με 
την οριστική.

Έτσι όπως κάθεσαι στην καρέκλα, θα πιαστεί η πλάτη σου.
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Οι εναντιωματικές προτάσεις 
Οι εναντιωματικές προτάσεις δείχνουν ένα γεγονός που έρχεται 
σε αντίθεση με το γεγονός που εκφράζει η κύρια πρόταση. 
Εισάγονται με τα αν και, παρόλο που, τα οποία συνδυάζονται 
με οριστική.

Παρόλο που / αν και ήταν άρρωστη, πήγε για μπάνιο.
Παρόλο που / αν και είμαι άρρωστη, θα πάω για μπάνιο.

Οι υποθετικές προτάσεις 
Οι υποθετικές προτάσεις αποτελούνται από δύο μέρη: την 
υπόθεση, που είναι η δευτερεύουσα πρόταση, και την απόδοση, 
που είναι η κύρια πρόταση. Η υπόθεση εισάγεται με τα αν, εάν 
και άμα.

Αν με αφήσουν οι γονείς μου, θα έρθω εκδρομή.
          υπόθεση         απόδοση

Αυτές τις προτάσεις τις χωρίζουμε σε δύο κατηγορίες ανάλογα 
με τη σημασία τους:

• Αυτές που εκφράζουν τις προϋποθέσεις για να 
πραγματοποιηθεί το γεγονός που εκφράζεται στην κύρια 
πρόταση. Στην υπόθεση εμφανίζονται όλοι οι χρόνοι και όλοι 
οι τύποι της όψης, ενώ στην απόδοση εμφανίζονται όλοι οι 
τύποι του ρήματος.

Οι κυριότεροι συνδυασμοί είναι οι εξής:

Αν + ενεστώτας  ενεστώτας / μέλλοντας / προστακτική / 
υποτακτική
Αν δεν γυμνάζεσαι, θα κουράζεσαι εύκολα.
Αν δουλεύεις πολύ, θα πετύχεις στη ζωή σου.
Αν δεν βλέπεις καλά, πήγαινε στον οφθαλμίατρο.

Αν + παρακείμενος  μέλλοντας / προστακτική / 
υποτακτική
Αν έχεις πάρει το βιβλίο, να το επιστρέψεις αμέσως!
Αν έχει έρθει, θα έχει ανοίξει το καλοριφέρ.
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Αν + συνοπτικός τύπος   συνοπτικός μέλλοντας
Αν βρέξει αύριο, δεν θα πάμε εκδρομή.

• Αυτές που εκφράζουν προϋποθέσεις που δεν 
πραγματοποιήθηκαν

Οι κυριότεροι συνδυασμοί είναι οι εξής:

Αν + παρατατικός     θα + υπερσυντέλικος
Αν πρόσεχες, δεν θα είχες χτυπήσει το κεφάλι σου.

Αν + υπερσυντέλικος      θα + υπερσυντέλικος
Αν με είχες πάρει τηλέφωνο, θα σου είχα πει τα νέα.

Αν + υπερσυντέλικος      θα + παρατατικός
Αν είχες τελειώσει νωρίς τα μαθήματα, θα πήγαινες να 
παίξεις.

Αν + παρατατικός      θα + παρατατικός
Αν ερχόσουν νωρίτερα, θα προλαβαίναμε τα μαγαζιά 
ανοιχτά.
Αν κέρδιζα το λαχείο, θα αγόραζα ένα αυτοκίνητο.

  

Οι προτάσεις που δείχνουν το αποτέλεσμα
Οι προτάσεις αυτές δείχνουν το αποτέλεσμα του γεγονότος που 
εκφράζει η κύρια πρόταση. Εισάγονται με το ώστε και το που, τα 
οποία συνδυάζονται με οριστική. 

Έβρεχε τόσο πολύ που / ώστε αναγκάστηκα να πάρω 
ομπρέλα.

Τις προτάσεις με αν + παρατατικός   θα + 
παρατατικός τις χρησιμοποιούμε και για να δώσουμε 
ευγενικά μια συμβουλή.

Αν ήμουν στη θέση σου, θα διάβαζα 
περισσότερο.

 


