
Οι προτάσεις, ως προς το περιεχόμενό τους, διακρίνονται στα παρακάτω είδη: 

1. αποφαντικές προτάσεις:

Οι αποφαντικές προτάσεις τελειώνουν σε τελεία· όσον αφορά το περιεχόμενό τους:

α. δίνουν μια πληροφορία π.χ. Ο κηπουρός ποτίζει τα φυτά.

 π.χ. Το μάθημα αρχίζει στις 8:00.

β. δηλώνουν κάτι π.χ. Ναι, σε λίγο θα φύγουμε για το χωριό.

γ. διατυπώνουν μια γνώμη π.χ. Το φόρεμά σου είναι όμορφο.

δ. κρίνουν κάτι π.χ. Η θάλασσα είναι μολυσμένη. 

 

2. προστακτικές προτάσεις:

Οι προστακτικές προτάσεις τελειώνουν σε τελεία ή θαυμαστικό· όσον αφορά το περιεχόμενό τους:

α. εκφράζουν επιθυμία π.χ. Ας καλυτερέψει ο καιρός!

β. εκφράζουν παράκληση π.χ. Φέρε μου λίγο νερό!

γ. εκφράζουν ευχή π.χ. Μακάρι να έρθουν όλοι!

δ. εκφράζουν προτροπή π.χ. Πάρε όποιο θέλεις.

ε. εκφράζουν προσταγή π.χ. Σταμάτα αμέσως! 

3. ερωτηματικές προτάσεις:

Οι ερωτηματικές προτάσεις τελειώνουν σε ερωτηματικό· όσον αφορά το περιεχόμενό τους:

α. εκφράζουν άγνοια π.χ. Ποιος πήρε το βιβλίο;

 π.χ. Τι ώρα χτυπάει το κουδούνι; 

4. επιφωνηματικές προτάσεις:

Οι επιφωνηματικές προτάσεις τελειώνουν σε θαυμαστικό· όσον αφορά το περιεχόμενό τους:

α. εκφράζουν έκπληξη π.χ. Είδες πόσα πολλά βιβλία!

β. εκφράζουν θαυμασμό π.χ. Τι ωραίο ποδήλατο!

γ. εκφράζουν έντονο συναίσθημα π.χ. Ωχ, το πόδι μου! 

 π.χ. Μμμμ... τι νόστιμο γλυκό!



ΠΡΟΣΟΧΗ!  Συχνά, στα πλαίσια της καθημερινής επικοινωνίας, παρατηρείται μεταβολή στη χρήση μιας

πρότασης.  Αυτό  σημαίνει  ότι  π.χ.  μπορούμε  να  ζητήσουμε  μια  πληροφορία  χρησιμοποιώντας  όχι

αποκλειστικά ερωτηματικές  προτάσεις  αλλά και  αποφαντικές  ή ακόμα και  προστακτικές.  Η επιλογή του

είδους της πρότασης (ερωτηματική, αποφαντική ή προστακτική) εξαρτάται από τις συνθήκες επικοινωνίας.

Έστω ότι κάποιος αγνοεί πότε χτυπά το κουδούνι για διάλειμμα. Μπορεί να εκφράσει την άγνοιά του και να

ζητήσει τη συγκεκριμένη πληφοροία με τους παρακάτω τρόπους,  ανάλογα με τις  συνθήκες επικοινωνίας

(ανάλογα με παράγοντες όπως η σχέση του με το συνομιλητή του κλπ.):

α. Πότε χτυπά το κουδούνι για διάλειμμα;

Όσον αφορά το είδος, η παραπάνω πρόταση είναι ερωτηματική, καθώς λήγει σε ερωτηματικό. 

Στις  συγκεκριμένες  συνθήκες  επικοινωνίας,  η  παραπάνω  πρόταση  λειτουργεί  ως  ερωτηματική,  καθώς

δηλώνει ξεκάθαρα την άγνοια του ομιλητή και εκφράζει αίτηση για πληροφορία. 

β. Θα ήθελα να μου πει κάποιος πότε χτυπά το κουδούνι για διάλειμμα.

Όσον αφορά το είδος, η παραπάνω πρόταση είναι αποφαντική, καθώς λήγει σε τελεία. 

Στις  συγκεκριμένες  συνθήκες  επικοινωνίας,  η  παραπάνω  πρόταση  λειτουργεί  ως  ερωτηματική,  καθώς

δηλώνει την άγνοια του ομιλητή και εκφράζει ευγενική παράκληση για πληροφορία.

γ. Πες μου πότε χτυπά το κουδούνι για διάλειμμα!

Όσον αφορά το είδος, η παραπάνω πρόταση είναι προστακτική, καθώς λήγει σε θαυμαστικό. 

Στις  συγκεκριμένες  συνθήκες  επικοινωνίας,  η  παραπάνω  πρόταση  λειτουργεί  ως  ερωτηματική,  καθώς

δηλώνει την άγνοια του ομιλητή και εκφράζει προσταγή για άμεση πληροφόρηση.

 

 

  


