
 

 

Υποθετικές Προτάσεις και Υποθετικός Λόγος 
 
➔ Οι υποθετικές προτάσεις 

Υποθετικές είναι οι δευτερεύουσες προτάσεις που περιέχουν την προϋπόθεση για να γίνει αυτό που              
δηλώνει η κύρια πρόταση από την οποία εξαρτώνται. 
  
Εισάγονται με τον υποθετικό σύνδεσμο αν, (εάν), ή και με τους χρονικούς συνδέσμους σαν, άμα ή και                 
σπανίως με το σύνδεσμο να: 
  
● Αν δεν έρθεις στο πάρτι, δεν θα πάω κι εγώ. 
● Άμα δεν έρθεις στο πάρτι, δεν θα πάω κι εγώ. 
● Σαν θέλει η νύφη κι ο γαμπρός, τύφλα να ‘χει ο πεθερός. 
● Άμα δεν  τα μαθήματά σου, δε θα πάμε πουθενά . 
● Να μην μου το έλεγες εσύ, δεν θα το πίστευα ποτέ. 
  
➔ Υποθετικοί λόγοι 

Ο συνδυασμός υποθετικής πρότασης (υπόθεση) με την κύρια πρόταση (απόδοση) λέγεται: 
υποθετικός λόγος 
➔ Είδη υποθετικών λόγων  

 

Είδος Υπόθεση Απόδοση Τι δηλώνει 

α' είδος αν + οριστική Ενεστώτα 
αν + Μέλλοντας στιγμιαίος 
(θα) 
αν + οριστική Αορίστου 

Στον ίδιο χρόνο με την υπόθεση και 
σε όλες τις εγκλίσεις (οριστική, 
υποτακτική, προστακτική) 

το πραγματικό 

β' είδος   
αν + Παρατατικός 
αν + Υπερσυντέλικος 

δυνητική έγκλιση 
θα + Παρατατικός 
θα + Υπερσυντέλικος 

το αντίθετο του 
πραγματικού 

γ' είδος αν + Παρατατικός θα + Παρατατικός απλή σκέψη, δεν 
αναφέρεται στο 
παρελθόν 

δ' είδος αν + Μέλλοντας στιγμιαίος 
(θα) 
αν + οριστική Παρακειμένου 
(σπανίως) 

Μέλλοντας στιγμιαίος, ή προστακτική 
ή με κάποια έκφραση με μελλοντική 
σημασία. 

το προσδοκώμενο 

ε' είδος αν + υποτακτική Αορίστου 
(να) 
αν + οριστική Παρακειμένου 
(σπανίως) 

οριστική Ενεστώτα το αορίστως 
επαναλαμβανόμενο 
(παρελθόν, παρόν, 
μέλλον). 

  
 

 

Katerina Passissi | www.filoglossagr.wordpress.com  www.filoglossa.org 
 



 

➔ Παραδείγματα 
 

α' είδος, το πραγματικό 
 
·        Αν δεν είναι ακριβό, το αγοράζω. 
·        Αν μπορείς, να μου κλείσεις και εμένα μία θέση. 
·        Αν αργήσεις ακόμη, θα χάσεις το λεωφορείο. 
·        Αν βρήκες τη λύση, πες την μου. 
 
β' είδος, το αντίθετο του πραγματικού 
 
·        Αν ήμουν διάσημη ηθοποιός, θα κέρδιζα το Όσκαρ. 
·        Αν είχες τηλεφωνήσει πριν, θα σε περίμενα. 
 
γ' είδος, απλή σκέψη 
 
·        Αν μελετούσες συστηματικά, θα έμπαινες στο Πανεπιστήμιο. 
 
Οι υποθετικοί λόγοι του γ' είδους δε διαφέρουν μορφολογικά από τους υποθετικούς λόγους του β' είδους.                
Η διαφορά τους βρίσκεται στο ότι δεν αναφέρονται και στο παρελθόν, όπως του β' είδους, ούτε                
φανερώνουν κάτι το αδύνατο ή απραγματοποίητο. 
 
δ' είδος, το προσδοκώμενο 
 
·        Αν σας την περιπέτειά μου, θα γελάσετε πολύ. 
·        Αν ως αύριο το βράδυ δεν έχεις τελειώσει την εργασία σου, θα μηδενιστείς. 
 
ε' είδος, το αορίστως επαναλαμβανόμενο 
 
·        Αν δεν βρέξεις τα πόδια σου, ψάρι δεν τρως. 
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