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1. ΘΕΜΑ 
Συµπληρωµατικές προτάσεις που εισάγονται µε το συµπληρωµατικό δείκτη ότι/πως 
 
2. ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 
Σου υπόσχοµαι πως θα σε βοηθήσω. Η έρευνα αποδεικνύει ότι ο κατηγορούµενος είναι αθώος. 
Ξέχασα ότι θα ερχόσουν. Νιώθω πως µου λέει ψέµατα. Φηµίζεται ότι είναι ο καλύτερος 
δικηγόρος στην πόλη. Ακούστηκε πως αύριο θα έχουµε καύσωνα. Είπε ότι φταίει. Ζει µε την 
ελπίδα πως θα βρεθεί το παιδί της. Μου µίλησε για την οικονοµική του κατάσταση, ότι δεν έχει 
καθόλου λεφτά. 
 
3. ΕΠΙΠΕ∆Ο-ΒΑΘΜΟΣ ∆ΥΣΚΟΛΙΑΣ 
Β, Γ, ∆ ΚΕΓ, 1, 2, 3 ΕΚΠΑ 
 
4. ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΓΝΩΣΗ 
Αντικείµενα 
Σύνταξη απρόσωπων ρηµάτων 
 
5. ΠΙΘΑΝΑ ΛΑΘΗ  
Μη χρησιµοποίηση των συνδέσµων που εισάγουν συµπληρωµατικές προτάσεις µε το ότι/πως, 
ειδικά στο επίπεδο των αρχαρίων: Είπε φύγει. Είδα δεν ήταν εκεί το ποδήλατό µου.  
 
6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Οι συµπληρωµατικές προτάσεις που εισάγονται µε τους συνδέσµους ότι/πως (γνωστές και ως 
ειδικές προτάσεις) είναι εξαρτηµένες προτάσεις οι οποίες χρησιµεύουν για να συµπληρώνουν 
το νόηµα ενός ρήµατος, ενός επιθέτου, ενός ουσιαστικού, µιας αντωνυµίας ή µιας 
περίφρασης. Οι ότι/πως προτάσεις µπορεί να λειτουργούν ως: 
! αντικείµενο, 
! υποκείµενο ή 
! επεξήγηση. 
Οι προτάσεις που εισάγονται µε το ότι/πως εκφράζουν κάτι που µπορεί να είναι ή να µην 
είναι αληθινό. Οι προτάσεις αυτές εκφέρονται µε οριστική και έχουν άρνηση δε(ν). 
 
1) ότι/πως-προτάσεις που λειτουργούν ως αντικείµενο 
Ρήµατα που παίρνουν ως συµπλήρωµά τους προτάσεις που εισάγονται µε το ότι/πως είναι: 
α) τα λεκτικά 
αµφισβητώ, αναγγέλλω, ανακοινώνω, αναφέρω, απαντώ, αποφαίνοµαι, αρνούµαι, βεβαιώνω, 
γράφω, διαβάζω, διαβάλλω, διαδίδω, διακηρύσσω, ειδοποιώ, εξηγώ, εξοµολογούµαι, 
ισχυρίζοµαι, καταθέτω, κατηγορώ, καυχιέµαι, λέω, µαρτυρώ, παραπονιέµαι, πληροφορώ, 
προειδοποιώ, σηµειώνω, συκοφαντώ, τηλεφωνώ, υπαινίσσοµαι, υπενθυµίζω, υπονοώ, 
υποστηρίζω, υπόσχοµαι, φωνάζω, ψιθυρίζω κ.ά. 
Μου είπε ότι θα αργήσει. 
Σου υπόσχοµαι πως θα σε βοηθήσω. 
Μου απάντησε ότι δεν έρχεται. 
Τον προειδοποίησα πως δε θα τον συγχωρήσω. 
 
β) τα δεικτικά 
αποδεικνύω, δείχνω, δηλώνω, µαρτυρώ (=δείχνω), παριστάνω, πείθω, προσποιούµαι, 
φανερώνω κ.ά. 

Το χλωµό του πρόσωπο µαρτυρούσε πως έγινε κάτι δυσάρεστο. 
Η έρευνα απέδειξε ότι ο κατηγορούµενος είναι αθώος. 
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γ) τα γνωστικά 
αγνοώ, γνωρίζω, εννοώ, θυµάµαι, λησµονώ, µαθαίνω, ξέρω, ξεχνάω, πληροφορούµαι κ.ά. 

Γνωρίζω πως το µάθηµα είναι δύσκολο. 
Πληροφορήθηκα ότι οι εξετάσεις θα διεξαχθούν την Πέµπτη. 
Έµαθα πως θέλει να �ρθει κι αυτός. 
 
δ) τα αισθητικά 
αισθάνοµαι, ακούω, αντιλαµβάνοµαι, βλέπω, διακρίνω, διαπιστώνω, καταλαβαίνω, νιώθω, 
παρατηρώ κ.ά. 

∆ιαπίστωσα πως το αυτοκίνητο ξέµεινε από βενζίνη. 
Νιώθω ότι µου λέει ψέµατα. 
 
ε) τα δοξαστικά 
αµφιβάλλω, δέχοµαι, ελπίζω, θαρρώ, νοµίζω, ονειρεύοµαι, παραδέχοµαι, πιστεύω, 
σκέφτοµαι, συλλογίζοµαι, συµπεραίνω, υποθέτω, υπολογίζω, υποπτεύοµαι, υποψιάζοµαι, 
φαίνοµαι, φαντάζοµαι, φηµίζοµαι, φοβάµαι, φρονώ κ.ά. 

Υπολογίζω πως θα µου φτάσουν τα λεφτά. 
Παραδέχοµαι ότι είναι καλύτερος απ� όλους. 
Φηµίζεται ότι φτιάχνει τα καλύτερα λουκούµια. 
 
2) ότι/πως-προτάσεις που λειτουργούν ως υποκείµενο 
Οι ότι/πως-προτάσεις µπορεί να έχουν θέση υποκειµένου όταν συµπληρώνουν: 

α) απρόσωπα ρήµατα 
ακούγεται, αναγγέλλεται, ανακοινώνεται, αποδεικνύεται, αρκεί, διαδίδεται, πειράζει, 
συµπεραίνεται, υποτίθεται, φαίνεται, φοβίζει κ.ά. 

Φαίνεται ότι ο καιρός θα χαλάσει. 
Ακούστηκε πως αύριο θα έχουµε καύσωνα. 
∆ιαδίδεται στους διαδρόµους ότι θα δεχτεί τη θέση του διευθυντή. 
 
β) απρόσωπες εκφράσεις 
είναι αλήθεια, είναι ψέµα, είναι βέβαιο, είναι αποδεδειγµένο, δεν υπάρχει αµφιβολία κ.ά. 

Είναι ψέµα πως αύριο θα πάµε εκδροµή. 
Είναι βέβαιο ότι θα έρθει. 
 
3) ότι/πως-προτάσεις που λειτουργούν ως επεξήγηση 
Οι ότι/πως-προτάσεις µπορεί να έχουν θέση επεξήγησης όταν συµπληρώνουν ένα 
ουσιαστικό, τον ουδέτερο τύπο ενός επιθέτου, µια αόριστη ή µια δεικτική αντωνυµία (ένας, 
µια, ένα ή αυτός εκείνος, τούτος κτλ.). Τα ουσιαστικά που συµπληρώνονται από µια ότι/πως-
πρόταση είναι: αξίωµα, βεβαιότητα, είδηση, ελπίδα, ιδέα, κατηγορία, µήνυµα, όνοµα, 
πληροφορία, υπόσχεση, υποψία, φήµη κ.ά. 

Προσπαθούν να αποδείξουν την πληροφορία ότι ο ύποπτος ήταν στον τόπο του εγκλήµατος το 
βράδυ του φόνου. 
Πήρα το µήνυµα πως δε θά �ρθουν. 
Ζει µε την ελπίδα πως θα βρεθεί το παιδί της. 
Ένα ήταν το παράπονό του, πως δεν πρόλαβε να του ζητήσει συγγνώµη. 
Μου µίλησε για την οικονοµική του κατάσταση, ότι δεν έχει καθόλου λεφτά. 
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• Στη λογοτεχνία και στον καθηµερινό λόγο κάποιες φορές οι ότι/πως-προτάσεις εισάγονται 
και µε τον ειδικό σύνδεσµο που: 

Το ξέρω που µε σκέφτεσαι. 
 

• Τα περισσότερα ρήµατα που συντάσσονται µε ότι/πως-πρόταση µπορεί να συντάσσονται 
και µε την κλιτική αντωνυµία τρίτου προσώπου του ουδετέρου το: το γνωρίζω, το θέλω, 
το ξέρω, το πιστεύω κ.ά. Επίσης, µπορεί να συνδυάζουν το κλιτικό µε την ότι/πως-
πρόταση, και έτσι αυτή να λειτουργεί ως παράθεση, δηλαδή ως επεξήγηση της 
αντωνυµίας: 

∆εν το ξέρει ότι δεν πέρασε στο πανεπιστήµιο. 
∆εν το γνώριζα πως ο Νίκος είναι ξάδερφός σου. 
 
7. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  
Το ότι και το πως είναι από τους βασικούς συνδέσµους της Ελληνικής και εισάγουν 
συµπληρωµατικές προτάσεις οι οποίες µπορεί να λειτουργούν ως αντικείµενο ή υποκείµενο 
του ρήµατος ή ως επεξήγηση (Είπε ότι θα έρθει. Φαίνεται ότι θα βρέξει. ∆εν το ήξερα αυτό, 
ότι θα πάει στο εξωτερικό για σπουδές.). Αυτό που είναι πολύ σηµαντικό είναι να καταλάβουν 
οι µαθητές το συντακτικό ρόλο µιας ότι/πως-πρότασης. Ο διδάσκων µπορεί να ξεκινήσει τη 
διδασκαλία του µε πολύ απλά παραδείγµατα στα οποία µια ότι/πως-πρόταση έχει θέση 
αντικειµένου και να προχωρήσει στη συνέχεια σε ότι/πως-προτάσεις που έχουν θέση 
υποκειµένου ή λειτουργούν ως επεξήγηση.  
 
8. ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ 
ΓΓ32: Συµπληρωµατικές προτάσεις µε να-πρόταση 
ΓΓ33: Πλάγιες ερωτηµατικές προτάσεις 
ΓΓ34: Συµπληρωµατικές προτάσεις µε το µήπως/µη(ν) 
ΓΓ35: Συµπληρωµατικές προτάσεις µε το που (γεγονοτικές) 
ΓΓ36: Ουσιαστικοποιηµένες προτάσεις 
 
9. ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΣΕ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  
Γλωσσικές Ασκήσεις: 455-462. 


