
                                                                                          
 

 

➢ Να χρησιμοποιούμε μελλοντικούς χρόνους 

 
 Για να δείξουμε ότι κάτι θα γίνει στο μέλλον, χρησιμοποιούμε τους 

μελλοντικούς χρόνους. Αυτοί είναι τρεις: ο εξακολουθητικός μέλλοντας, ο 

συνοπτικός μέλλοντας και ο συντελεσμένος μέλλοντας. 

 

Ο εξακολουθητικός μέλλοντας φανερώνει πως εκείνο που σημαίνει το ρήμα 

θα γίνεται στο μέλλον συνέχεια ή θα επαναλαμβάνεται. 

    π.χ. Κάθε βράδυ θα κοιμάμαι νωρίς 
 
Ο συνοπτικός μέλλοντας φανερώνει πως εκείνο που σημαίνει το ρήμα θα 

γίνει κάποια στιγμή στο μέλλον και θα τελειώσει. 

    π.χ. Αύριο το βράδυ θα κοιμηθώ νωρίς. 
 

Ο συντελεσμένος μέλλοντας φανερώνει πως εκείνο που σημαίνει το ρήμα θα 

έχει τελειώσει πριν γίνει κάτι άλλο. 

    π.χ. Όταν γυρίσει ο πατέρας, θα έχω κοιμηθεί. 
 

 

➢ Να αναγνωρίζουμε και να χρησιμοποιούμε τις υποθετικές 

προτάσεις 
 

  Οι υποθετικές προτάσεις είναι εξαρτημένες προτάσεις, δηλαδή δεν 

μπορούν να σταθούν μόνες τους στο λόγο. Γι’ αυτό κάθε υποθετική πρόταση 

έχει δίπλα της μια ανεξάρτητη πρόταση. Η υποθετική πρόταση λέγεται και  

υπόθεση, ενώ η ανεξάρτητη πρόταση λέγεται και απόδοση. Μαζί η υπόθεση 

και η απόδοση αποτελούν τον υποθετικό λόγο. 

  Οι υποθετικές προτάσεις αρχίζουν πάντοτε με το αν ή εάν και δείχνουν 

την προϋπόθεση που πρέπει να ισχύει για να γίνει αυτό που δηλώνει η 

ανεξάρτητη πρόταση. 

    π.χ. Αν έρθεις μαζί μας, θα περάσεις ωραία. 
                                             υπόθεση            απόδοση 



 
 

Να χρησιμοποιούμε προσδιορισμούς χρόνου 
Για να εκφράσουμε το χρόνο που γίνεται κάτι, χρησιμοποιούμε 

προσδιορισμούς χρόνου. Ως προσδιορισμούς χρόνου 

χρησιμοποιούμε: 

 
 χρονικά επιρρήματα (τώρα, πριν, μετά, χτες, σήμερα, αύριο αργά, νωρίς, 
πέρυσι, φέτος, απόψε, ποτέ, κάποτε κ.ά.) 
Π.χ. Θα επιστρέψει αύριο. 

 

 επιρρηματικές φράσεις που δηλώνουν χρόνο (κάπου κάπου, πότε πότε, 
εδώ και δύο εβδομάδες, μέρα με τη μέρα, πού και πού, κ.ά.) 

Π.χ. Έρχεται κάπου κάπου και με βλέπει. 

 

 προθετικές φράσεις (ή αλλιώς εμπρόθετοι προσδιορισμοί). Αποτελούνται 

από την πρόθεση και τη λέξη με την οποία αυτή συνδυάζεται. 

Π.χ. Η απαγόρευση της κυκλοφορίας ισχύει από σήμερα. 

        Θα επιστρέψει σε ένα μήνα. 

 

 ονοματικές φράσεις (ουσιαστικά σε αιτιατική και σπάνια σε γενική) 

Π.χ. Θα πάμε στο Αρχαιολογικό Μουσείο την Τετάρτη. 

        Θα τα ξαναπούμε του χρόνου. 

 χρονικές μετοχές 

Π.χ. Πλησιάζοντας στο σχολείο, θυμήθηκε πως ξέχασε την τσάντα του. 

        Μπαίνοντας στο κατάστημα, είδα τον φίλο μου. 

 

 χρονικές προτάσεις είναι οι προτάσεις που εισάγονται με τους χρονικούς 

συνδέσμους (όταν, σαν, ενώ, αφού, μόλις, πριν να, προτού, καθώς, όποτε, 
αφότου, ώσπου, όσο που, ωσότου) 

 

 

Οι χρονικές προτάσεις χωρίζονται με κόμμα από την κύρια πρόταση. 
Π.χ. Πριν φύγει, ζήτησε να δει τα παιδιά του. 

        Ήταν έτοιμος να κοιμηθεί, όταν άκουσε ένα θόρυβο. 

 


