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1. ΘΕΜΑ 
Πλάγιες ερωτηµατικές προτάσεις 
 
2. ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 
Ανακοίνωσαν ποιοι θα πάρουν τις υποτροφίες. Θα µάθω γιατί έκλαιγες. Μας εξήγησε πώς 
διέφυγε. ∆εν µπορώ να θυµηθώ ποιος µου το είπε. Αποφάσισε αν θέλεις να �ρθεις µαζί µας. 
Υπολογίζει πόση ώρα θέλει µέχρι το χωριό του. Θα δείτε τι θα γίνει. ∆εν υπάρχει πληροφορία 
ποιον θα ορίσει στη θέση του διευθυντή.  
 
3. ΕΠΙΠΕ∆Ο-ΒΑΘΜΟΣ ∆ΥΣΚΟΛΙΑΣ 
Α, Β, Γ, ∆ ΚΕΓ, 1, 2, 3 ΕΚΠΑ 
 
4. ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΓΝΩΣΗ       
Αντικείµενα 
Ερωτηµατικές προτάσεις (ολικής � µερικής άγνοιας) 
Ερωτηµατικές αντωνυµίες 
Ερωτηµατικά επιρρήµατα 
Σύνταξη απρόσωπων ρηµάτων 
 
5. ΠΙΘΑΝΑ ΛΑΘΗ  
∆υσκολία των αλλόγλωσσων µαθητών  να ξεχωρίσουν τις ευθείες ερωτήσεις από τις πλάγιες 
ερωτηµατικές.  
Επίσης, χρήση ερωτηµατικού µετά την πλάγια ερωτηµατική πρόταση: Με ρώτησε πού πήγα; 
∆εν ξέρω πότε θα έρθουν; ∆εν ξέρω γιατί γελάς; 
 
6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Οι πλάγιες ερωτηµατικές προτάσεις είναι εξαρτηµένες προτάσεις που µπορεί να εισάγονται 
µε: 
� τους συνδέσµους (αν, γιατί, µήπως κτλ.) 
� τις ερωτηµατικές αντωνυµίες (ποιος, πόσος, τι κτλ.) 
� τα ερωτηµατικά επιρρήµατα (πώς, πότε, πού κτλ.). 
 
Οι πλάγιες ερωτηµατικές προτάσεις διακρίνονται: 
α) σε πλάγιες ερωτηµατικές προτάσεις ολικής άγνοιας, οι οποίες εισάγονται µε τους 
συνδέσµους αν ή µήπως. Οι προτάσεις αυτές θέτουν υπό ερώτηση την αλήθεια ή το ψεύδος 
όλης της εξαρτηµένης πρότασης. Είναι µάλιστα δυνατόν να εισάγονται µε το µόριο να + 
υποτακτική: 

Σε ρώτησα αν/µήπως θέλεις να σε βοηθήσω. 
Με ρώτησε να περιµένει ή όχι. 
Σ� αυτές τις περιπτώσεις η απάντηση είναι ναι ή όχι. 

 
Επίσης, µια πλάγια ερώτηση που δηλώνει ολική άγνοια µπορεί να αποτελείται από δύο 
ερωτηµατικές προτάσεις που συνδέονται µε το διαχωριστικό σύνδεσµο ή: 

∆εν ξέρω αν είναι καλά ή αν δεν είναι.    ή     ∆εν ξέρω αν είναι καλά ή δεν είναι. 
 
β) σε πλάγιες ερωτηµατικές προτάσεις µερικής άγνοιας, οι οποίες εισάγονται µε ερωτηµατική 
αντωνυµία (ποιος, πόσος, τι) ή µε κάποιο ερωτηµατικό µόριο (γιατί, πού, πώς, πότε, πόσο 
κτλ.). Οι προτάσεις αυτές ζητούν πληροφορίες σχετικά µε ένα συστατικό της πρότασης: 

∆ε µου απάντησες πώς πήγες στις εξετάσεις. 



 2

∆εν ξέρω ποιανού είναι το βιβλίο. 
 
Οι πλάγιες ερωτηµατικές προτάσεις µπορεί να συµπληρώνουν ρήµατα, εκφράσεις, 
απρόσωπες εκφράσεις, ουσιαστικά ή αντωνυµίες και να λειτουργούν ως: 
! αντικείµενο, 
! υποκείµενο ή 
! επεξήγηση. 
 
1) Πλάγιες ερωτηµατικές προτάσεις που λειτουργούν ως αντικείµενο  
Από µια πλάγια ερωτηµατική πρόταση µπορεί να συµπληρώνονται τα ρήµατα: 

α) αµφιβάλλω, απορώ, θαυµάζω, ρωτάω και όσα έχουν παρόµοια σηµασία: 

Τη ρώτησα τι θα κάνει µετά. 
Αµφιβάλλω αν κατάλαβε κανείς αυτά που είπα. 
Απορώ γιατί δεν έγραψε καλά στις εξετάσεις. 
 
β) αγνοώ, γνωρίζω, γράφω, δείχνω, εξηγώ, θυµάµαι, λέω, µαθαίνω, ξέρω, ξεχνάω, 
πληροφορούµαι και όσα έχουν παρόµοια σηµασία: 

∆ε θυµάµαι ποιος µου το είπε. 
∆ε µας είπε πότε θα φύγει. 
Μας εξήγησε πώς διέφυγε. 
∆εν ξέρω ποιανού είναι η τσάντα. 
 
γ) λογαριάζω, σκέφτοµαι, συλλογίζοµαι, υπολογίζω και όσα έχουν παρόµοια σηµασία: 

Σκέψου τι θα κάναµε χωρίς το αυτοκίνητο. 
Λογάριασε πόσα χρήµατα ξόδεψε αυτό το µήνα. 
Υπολόγισα πόσο θα µου στοιχίσει ο καινούριος υπολογιστής. 
 
δ) αισθάνοµαι, ακούω, βλέπω, καταλαβαίνω, κοιτάζω, νιώθω και όσα έχουν παρόµοια 
σηµασία: 

∆εν είδα ποιος πέρασε. 
Άκουσε τι θα κάνουµε. 
Θα δείτε τι θα γίνει. 
Καλύτερα να µη νιώσεις πώς είναι όταν χάνεις κάποιον που αγαπάς. 
 
Από µια πλάγια ερωτηµατική πρόταση µπορεί να συµπληρώνονται εκφράσεις που 
σχηµατίζονται µε τα ρήµατα είµαι, έχω, βρίσκω κ.ά., όπως: δεν είµαι βέβαιος, δεν έχω 
βεβαιότητα, δεν έλαβα γνώση, δε βρίσκω εξήγηση, δεν πήρα είδηση κ.ά.  

∆εν είµαι βέβαιος αν λέει την αλήθεια. 
∆εν πήρε είδηση πότε έφυγε. 
∆εν βρίσκω εξήγηση πώς έγινε αυτό. 
 
2) Πλάγιες ερωτηµατικές προτάσεις που λειτουργούν ως υποκείµενο 
Η πλάγια ερωτηµατική πρόταση µπορεί να συµπληρώνει µια απρόσωπη έκφραση, και τότε 
λειτουργεί ως υποκείµενο. 
 
Απρόσωπες εκφράσεις που συνοδεύονται από µια πλάγια ερωτηµατική πρόταση είναι: δεν 
είναι βέβαιο, είναι ζήτηµα, είναι παράξενο, δεν υπάρχει πληροφορία κ.ά. 
Είναι ζήτηµα αν θ� αντέξει χωρίς φαγητό και νερό για πολλές µέρες. 
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∆εν υπάρχει πληροφορία ποιον θα ορίσει στη θέση του διευθυντή. 
Είναι παράξενο πώς λειτουργεί ο άνθρωπος όταν απειλείται! 
 
3) Πλάγιες ερωτηµατικές προτάσεις που λειτουργούν ως επεξήγηση 
Οι πλάγιες ερωτηµατικές προτάσεις µπορεί να συµπληρώνουν ένα ουσιαστικό ή µια 
αντωνυµία, και τότε λειτουργούν ως επεξήγηση. 

Πλάγιες ερωτηµατικές προτάσεις ως επεξήγηση παίρνουν ουσιαστικά, όπως: αµφιβολία, 
απορία, ερώτηση, σκέψη κτλ., ή αντωνυµίες, συνήθως αόριστες ή δεικτικές ουδέτερου 
γένους, όπως: αυτό, εκείνο, ένα, τούτο κτλ. 

Στην ερώτησή µου, αν έγινε κάτι, δεν απάντησε κανείς. 
Ένα δεν καταλαβαίνω, πώς βρέθηκε εκεί. 
Αυτό µε προβληµατίζει, αν θα δεχτεί την πρότασή µας. 

 
• Οι πλάγιες ερωτηµατικές προτάσεις εκφέρονται: 
α) σε οριστική: 

∆ε µου απάντησε πότε θα φύγει. 
Θα µάθω γιατί έκλαιγες. 
 
β) µε θα + παρατατικό: 

∆εν ξέρω πώς θα πήγαινα στη δουλειά χωρίς το αυτοκίνητο. 
∆εν µπορώ να φανταστώ τι θα έκανα µόνος µου. 
 
γ) µε υποτακτική (µε το να): 

∆εν ξέρω τι να κάνω. 
∆εν ήξερε τι να απαντήσει. 

 
• ∆ε σηµειώνουµε ερωτηµατικό µετά την πλάγια ερωτηµατική πρόταση, εκτός κι αν αυτή 
εξαρτάται από ευθεία ερώτηση: 

     ∆εν ξέρω γιατί µου φέρθηκε έτσι.  
     όµως:   Ξέρεις γιατί µου φέρθηκε έτσι; 
 
7. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  
Οι πλάγιες ερωτηµατικές προτάσεις εισάγονται µε συνδέσµους, ερωτηµατικές αντωνυµίες και 
ερωτηµατικά επιρρήµατα και µπορεί να λειτουργούν ως αντικείµενο ή υποκείµενο του 
ρήµατος ή ως επεξήγηση (∆ε µας είπε πότε θα έρθει. Είναι ζήτηµα αν θ� αντέξει χωρίς φαγητό 
και νερό για πολλές µέρες. Ένα δεν καταλαβαίνω, πώς βρέθηκε εκεί.). Οι µαθητές θα πρέπει 
να καταλάβουν το συντακτικό ρόλο µιας πλάγιας ερωτηµατικής πρότασης. Ο διδάσκων 
µπορεί να ξεκινήσει τη διδασκαλία του µε πολύ απλά παραδείγµατα στα οποία µια πλάγια 
ερωτηµατική πρόταση έχει θέση αντικειµένου και να προχωρήσει στη συνέχεια σε πλάγιες 
ερωτηµατικές προτάσεις που έχουν θέση υποκειµένου ή λειτουργούν ως επεξήγηση. 
Επίσης, οι µαθητές πρέπει να καταλάβουν ότι οι σύνδεσµοι που εισάγουν πλάγιες 
ερωτηµατικές προτάσεις εισάγουν και άλλα είδη προτάσεων. Γι� αυτό κρίνεται σκόπιµο ο 
διδάσκων να δώσει αρκετά παραδείγµατα, έτσι ώστε οι µαθητές να µάθουν να ξεχωρίζουν τις 
πλάγιες ερωτηµατικές προτάσεις: 
! ∆εν ξέρω αν θα έρθω στην εκδροµή. (Η εξαρτηµένη πρόταση που αρχίζει µε το «αν» είναι 
πλάγια ερωτηµατική και είναι αντικείµενο του ρήµατος «ξέρω». Τι είναι αυτό που δεν 
ξέρω; Απάντηση: αν θα έρθω στην εκδροµή.) 



 4

όµως: Αν πας στον κινηµατογράφο, να µε πάρεις τηλέφωνο. (Εδώ η πρόταση µε το «αν» 
είναι υποθετική: Αν πας στον κινηµατογράφο [= υπόθεση], τότε να µε πάρεις τηλέφωνο [= 
απόδοση].)  

! ∆εν ξέρω γιατί δε θα έρθει ο Νίκος στο γήπεδο. (Η εξαρτηµένη πρόταση που αρχίζει µε το 
«γιατί» είναι πλάγια ερωτηµατική και είναι αντικείµενο του ρήµατος «ξέρω». Τι είναι 
αυτό που δεν ξέρω; Απάντηση: γιατί δε θα έρθει ο Νίκος στο γήπεδο.) 
όµως: Ο Νίκος δε θα έρθει στη γήπεδο γιατί είναι άρρωστος. (Εδώ η εξαρτηµένη πρόταση 
που αρχίζει µε το «γιατί» είναι αιτιολογική. Η πρόταση «γιατί είναι άρρωστος» εξηγεί το 
λόγο που δε θα έρθει ο Νίκος στο γήπεδο.)  

! ∆εν ξέρω πώς θα γράψω στις εξετάσεις. (πλάγια ερωτηµατική= αντικείµενο του ρήµατος 
«ξέρω»)  
όµως: Ο Νίκος είπε πως δε θα �ρθει. (συµπληρωµατική πρόταση µε το πως= αντικείµενο 
του ρήµατος «είπε») 

 
8. ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ 
ΓΓ31: Συµπληρωµατικές προτάσεις µε συµπληρωµατικό δείκτη ότι/πως 
ΓΓ32: Συµπληρωµατικές προτάσεις µε να-πρόταση  
ΓΓ34: Συµπληρωµατικές προτάσεις µε το µήπως/µη(ν) 
ΓΓ35: Συµπληρωµατικές προτάσεις µε το που (γεγονοτικές) 
ΓΓ36: Ουσιαστικοποιηµένες προτάσεις 
ΓΓ40: Όψη του ρήµατος 
ΑΤ35: Ερωτήσεις ολικής άγνοιας 
ΑΤ36: Ερωτήσεις µερικής άγνοιας 
 
9. ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΣΕ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  
Γλωσσικές Ασκήσεις: 451-453. 


