
 

 

Είδη προτάσεων 
 
➔ Ως προς το «περιεχόμενο» 

Εκτός από το περιεχόμενο/λειτουργία των προτάσεων, οι προτάσεις των παραδειγμάτων διακρίνονται 
ταυτοχρόνως σε καταφατικές και  αρνητικές. 
 
(α) αποφαντικές προτάσεις ή προτάσεις κρίσης 
Δηλώνουν αυτό που πιστεύει ο ομιλητής και εκφέρονται συνήθως σε οριστική. 
 
➢ Σήμερα είναι Τετάρτη. 
➢ Αύριο δεν θα βρέξει. 

 
(β) προστακτικές προτάσεις ή προτάσεις επιθυμίας 
Εκφράζουν κάποια επιθυμία, προσταγή ή συμβουλή και εκφέρονται συνήθως σε προστακτική ή 
υποτακτική. 
 
➢ Φύγε τώρα αμέσως! 
➢ Να μην τεμπελιάζετε στο μάθημα. 
➢ Ας ερχόσουν για λίγο, μοναχά για ένα βράδυ! 

 
(γ) ερωτηματικές προτάσεις 
Διατυπώνουν μία ερώτηση και εκφέρονται σε οριστική ή υποτακτική. Χωρίζονται σε υποκατηγορίες: 
 
➢ Γνήσιες ερωτήσεις: Τι ώρα είναι; 
➢ Ρητορικές ερωτήσεις: Ποιος δεν θέλει την ευτυχία; 
➢ Ερωτήσεις προσταγής: Θα ησυχάσεις επιτέλους; 
➢ Ολικής αγνοίας: Μαθαίνεις ελληνικά; 
➢ Μερικής αγνοίας: Με ποιον μαθαίνεις ελληνικά; 
➢ Πλάγιες ερωτήσεις: Σε ρωτάει αν σου αρέσουν τα ελληνικά. 

 
(δ) επιφωνηματικές προτάσεις 
Εκφράζουν το έντονο συναίσθημα. 
 
➢ Θεέ μου, τι ήταν αυτό που πάθαμε! 
➢ Δεν είμαστε καθόλου καλά! 

 
➔ Ως προς τη σχέση τους με άλλες προτάσεις 

 
(α) κύριες ή ανεξάρτητες προτάσεις 
Στέκονται μόνες τους στον λόγο. 
 
(β) δευτερεύουσες ή εξαρτημένες προτάσεις 
Εξαρτώνται από μία κύρια πρόταση και χωρίζονται σε υποκατηγορίες: ειδικές, αιτιολογικές, χρονικές, 
τελικές, εναντιωματικές, συμπερασματικές, υποθετικές, αναφορικές κ.α. 
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➢ Επειδή αγαπάει την Ελλάδα, μαθαίνει ελληνικά. 
➢ Αν αγαπάς την Ελλάδα, αγαπάς και τα ελληνικά. 
➢ Όταν ταξιδεύει στην Ελλάδα, μιλάει πάντα ελληνικά. 

 
➔ Ως προς τη δομή 

 
(α) απλές προτάσεις 
Περιέχουν μόνο τους βασικούς όρους της πρότασης. 
 
➢ Η Μαρία διαβάζει. 
➢ Ο Γιάννης δεν κοιμάται. 

 
(β) σύνθετες προτάσεις 
Περιέχουν περισσότερα από ένα υποκείμενα ή κατηγορήματα. 
 
➢ Ο Γιάννης και η Μαρία δια βάζουν και ακούνε μουσική. 

 
(γ) επαυξημένες προτάσεις 
Περιέχουν εκτός από τους βασικούς όρους της πρότασης και άλλους προσδιορισμούς (χρονικούς, 
τροπικούς, τοπικούς, αιτιολογικούς). 
 
➢ Η Μαρία αύριο θα πάει με το τρένο στη Θεσσαλονίκη λόγω απεργίας των πιλότων. 

 
(δ) ελλειπτικές προτάσεις 
Δεν περιέχουν κάποιον από τους βασικούς όρους της πρότασης (ο οποίος ευκόλως εννοείται). 
 
➢ Πότε γιορτάζει;  
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